
Старшина Валентин Нина із 
села Зимне Володимир-Волинсько-
го району служить поблизу Доне-
цька у батальйоні, де ремонтують, 
чи скоріш, реанімують, бронетан-
кову техніку, яку великогабарит-
ними МАЗами чи УРАЛами з дво-
ма пізнавальними білими смугами 
на баках, доставляють із блокпос-
тів чи із інших місць, де відбулися 
військові дії. Мало не щодня ре-
монтники виїжджають туди, де ще 
земля не вистигла від бою. Інколи 
їм доводиться працювати під куля-
ми і вони на власні очі бачать, як 
нелегко доводиться їхнім побрати-
мам, бо живуть у танках і блінда-
жах, зате воюють: мужньо, стійко, 
з вірою... 

cтор. 4

Довга і важка дорога додому...

Аби зібрати дитину до 
школи, потрібно близько 
двох тисяч гривень

cтор. 7cтор. 7-9

Пораненим на Сході бійцям 
у Ковелі робитимуть 
безкоштовні протези

cтор. 14

Нещодавно депутати Волин-
ської облради забили на сполох 
через Хрінницьке водосховище, 
що розташоване на річці Стир 
на території Демидівського ра-
йону Рівненської області(1270 
га) та Горохівського Волинської 
(560 га), гідровузол якого може 
прорвати через тріщини у кон-
струкції.

cтор. 5

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Каха Бендукідзе, котрий на-
магався допомогти нинішній 
українській владі започаткувати 
реформи констатував: «Ви або не 
розумієте, що вам хана, або розу-
мієте, але вас усе влаштовує».

стор. 2

В понеділок у стінах Луцької 
міської ради відбулася зустріч вій-
ськовослужбовців, які служать в 
зоні АТО, а зараз перебувають у 
відпустці, з мером міста. Микола 
Романюк запросив їх, а також бать-
ків військових, щоб вислухати їх 

проблеми, пропозиції і разом об-
міркувати, як допомогти тим, хто 
воює за наш спокій і цілісність дер-
жави. Зокрема з Луцька у зоні АТО 
перебуває близько 700 бійців, на 
жаль, дев’ятьох уже немає в живих. 

cтор. 11

Російські розвідники-
провокатори 
активізовуються в 
Західній Україні

стор. 3

Потенційні кандидатури 
на посади голів 
райадміністрацій 
області

стор. 5

Як на Волині «освоїли» 
20 мільйонів із 
держбюджету

стор. 5

Сім’я загиблого 
волинянина отримала 
квартиру

стор. 5

Двоє міліціонерів 
«погоріли» на хабарах

стор. 4

До Білорусі виїхало вже 
26 тисяч українських 
біженців

стор. 6

Руйнування 
Вижівського 
водозабору загрожує 
Волині затопленням 
і міжнародним 
скандалом

Взимку будуть проблеми 
із газом та електрикою

Передплати улюблену газетуПередплати улюблену газету
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Макаревича хочуть позбавити нагород за виступ в Україні

З 6 вересня набирає чин-
ності Закон України «Про вищу 
освіту». Про необхідність його 
прийняття в освітянських і на-
укових колах говорили декілька 
років. Що принципово нового у 
ньому прописано і чи зміниться 
вища школа з його прийняттям 
— «Відомості» запитали у докто-
ра історичних наук, професора, 
проректора з навчальної роботи 
Східноєвропейського універси-
тету імені Лесі Українки (СНУ) 
Світлани Гаврилюк.

стор. 6

Які зміни очікувати 
від нового Закону «Про 
вищу освіту»

Уже два місяці Україна не отри-
мує російського газу. Попереду 
зима. Як пережити її населенню і не 
замерзнути — питання із питань. 
«Відомості» спробували відповісти 
на нього.

Раніше уже писали про те, що 
кожній області доведено завдання 
зекономити 30% газу. Чиновники 
розповідали про те, як збираються 
його виконати: відключити влітку 
гарячу воду, перейти у бюджетній 
сфері на твердо паливні котли у 
сільській місцевості, зробити зимові 
канікули на два місяці. Ну от, влас-
не, і весь перелік. Тепер давайте по-
дивимося на структуру споживання 
газу. Як повідомив «Відомостям» за-
ступник голови правління ПАТ «Во-
линьгаз» з постачання та обліку газу 
Андрій Карпомиз, за осінньо-зимо-
вий період 2013-2014 року спожива-
чі області використали майже 423,6 
мільйонакуб. м природного газу.

стор. 3

Війна давно скінчилася б, якби АТО 
керували командири добровольчих 
батальйонів 

Чому в Порошенка 
та Яценюка не вийде 
«українського дива»

Дорогі земляки!

Ми, волиняни, добре знаємо – немає більшого щастя, аніж 
можливість вільно жити, із радістю працювати на своїй, 
рідній землі. Цю річницю нашої держави відзначаємо у 
час неймовірно суворих випро-
бувань на стійкість, відданість 
та зрілість. Але зуміли переко-
нати світ у незламності укра-
їнського прагнення свободи, 
миру, єдності. 
Наші зусилля неодмінно вті-
ляться в омріяний лад та 
спокій у домівках, злаго-
ду й добробут у країні, 
дружню взаємопоміч та 
підтримку. Зичу вам та 
вашим рідним щас-
тя, здоров’я, щедрих 
плодів мирної праці 
та натхненного успіха-
ми оптимізму, нових 
звершень і традицій-
них гараздів!

З Днем Незалежності 
України!

З добром і вірою  до 
вас, Борис КЛІМЧУК


