
Євросоюз прийняв 
рішення надати Україні 
військову допомогу

cтор. 2cтор. 7-9

ПАТ «Волиньгаз» 
відновлює реалізацію 
скрапленого газу 

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Лучанин Ярослав Мудрик — 
військовий із досвідом, у Зброй-
них силах відслужив 30 років. 
Починав службу в Польщі, потім 
— Узбекистан, Росія, в Україні 
поміняв чотири місця, а остання 

його посада — заступник облас-
ного військового комісара. Його 
син зараз на війні на Сході, й він 
усіма силами допомагає йому, під-
тримує, працює разом із іншими 
батьками для того, щоб полегшити 
ситуацію своїм дітям. Однак що-
разу стикається з нерозумінням, 
чиновницькою байдужістю і неда-
лекоглядністю. Терпець у батьків 
увірвався, і вони волають про ту 
несправедливість у державі та без-
діяльність, що призводить кожно-
го дня до смертей. 

cтор. 3

Поки економіка в країні 
падає, ціни на все стрімко під-
німаються. Тож прості українці 
ледве встигають відслідковува-
ти, що і наскільки дорожчає. Те-
пер дійшла черга і до  хліба, ціна 
на який завжди хвилює, адже 
в списку покупок кожного це 
пункт № 1 і витрачатися на ньо-
го потрібно практично щодня. 
Отож якою буде вартість хлібо-
булочних виробів найближчим 
часом, дізнавалися «Відомості». 
Наприкінці серпня експерти 
прогнозували, що хліб може по-
дорожчати як мінімум на 20%.

cтор. 4

Батьки 
військовослужбовців 
висловили недовіру голові 
Волинської ОДА

cтор. 2

Свободівці доставили 
п’ять тонн матеріальної 
допомоги бійцям
під Луганськом 

cтор. 6

Волинь знову оплакує 
своїх героїв! 

Командир підрозділу «Захід» Ігор ЛАПІН: 
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Святослав ВАКАРЧУК: Відчуваю, що політика забере в мене найдорожче

Восени подорожчає хліб 

Командир підрозділу «Захід» 
добровольчого батальйону «Ай-
дар» розповів у ексклюзивному 
інтерв’ю газеті «Відомості» про 
ситуацію на сході України. 

— Коли ви прийняли рі-
шення поїхати на Схід? 

— У мене не було бажання 
сидіти на дивані та чекати, коли 
війна постукає у двері. Військо-
вих у державі є дуже багато, а 
воїнів — мало. Я пішов, бо вмію 
воювати. По-друге, мені було не-
зручно сидіти тут, у штабі Само-
оборони, а туди відправляти мо-
лодих хлопців. 

— Чому саме батальйон 
«Айдар»? 

— Це єдиний батальйон, 
який підпорядковується Мі-
ністерству оборони. Саме там 
нас зустріли і прийняли. Перші 
хлопці з Волині вирушили туди, 
коли ще будували укріпрайони. 
Я поїхав на Схід у супроводі од-
ного волинського політика. По-
тім він повернувся додому, а я 
залишився зі своїми земляками. 
Там очолив підрозділ «Захід», 
який існує в батальйоні «Айдар». 
Фактично всі бойові операції 
проводилися безпосередньо цим 
підрозділом, і левову частку ста-
новлять хлопці з Самооборони 
Волині. Останнім часом також 
виконував обов’язки командира 
батальйону в період його відсут-
ності.

— Скільки часу ви перебу-
ваєте на Сході? 

— Фактично з початку кон-
флікту. 

cтор. 5

Батько сам завіз сина на війну 
Ледь не щотижня на Волинь 

зі Сходу приходять сумні звіст-
ки про загибель наших земля-
ків. За офіційною інформацією, 
на Донбасі вже поклали життя 
більше 60 волинян. Щоразу свя-
щеннослужителі просять Бога, 
аби лиш це були останні похо-
рони молодих українських ге-
роїв. Але ж ні, для Волині знову 
і знову настають чорні дні. Пе-
кельний котел під Іловайськом 
став справжньою трагедією для 
українців... 

тор. 6

У мене не було бажання сидіти на дивані 
та чекати, коли війна постукає у двері 


