
Росія перекидає до 
українських кордонів 
ракетні комплекси

cтор. 2cтор. 7-9

Тарифи на тепло поки 
підвищувати не будуть

Розробки безпілотних апа-
ратів презентували активісти 
Самооборони Майдану Волині. 
Тепер у Луцьку можуть виготов-
ляти пристрої, які рятуватимуть 
життя багатьох бійців. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Але не має що переробляти, 
бо не може доставити з-за кордо-
ну вже закуплений тростинний 
цукор-сирець. В Україні є лише 
два підприємства, які можуть 
виробляти солодкий продукт із 
тростинної сировини. Серед них 
і Володимир-Волинський цу-
кровий завод, який хоч сьогодні 
можна запускати, але заважає 
це зробити відсутність ліцензії 
на ввезення з-за кордону цукру-
сирцю. 

cтор. 4

Теплі обійми рідних і друзів, 
щирі усмішки, слова подяки, кві-
ти… Так стрічали у Луцьку бійців 
третього запасного батальйону До-
бровольчого українського корпусу 
«Правого сектору». 29 вересня 

додому повернулися доброволь-
ці, що допомагали українським 
військовим боронити аеропорт у 
Донецьку. Неймовірні емоції пере-
повнювали кожного. 

cтор. 5

До п’яти років позбавлення 
волі зі встановленням трирічно-
го іспитового строку засуджено 
22-річного мешканця Ковель-
ського району, який 1 червня 
цього року «замінував» усі ме-
дичні заклади Луцька. 

Нагадаємо, того дня моло-
дик, перебуваючи у стані алко-
гольного сп’яніння, повідомив 
черговому диспетчеру екстреної 
медичної допомоги за номером 
«103» про замінування лікарні, 
у якій через 15 хвилин здетонує 
бомба, однак не уточнив, у яко-
му саме закладі закладено вибу-
хівку. 

cтор. 4

Половина росіян нічого не 
знає про загибель своїх 
солдатів в Україні 

cтор. 3

Рада ЄС офіційно 
відтермінувала зону 
вільної торгівлі з Україною

cтор. 3

Добровольчому 
батальйону «Айдар» 
придбали три автомобілі

cтор. 4

Волиняни передали в зону 
АТО понад 400 телефонів 

cтор. 5

Волинянин віддав 
у користування 
волонтерам вантажівку 

cтор. 7

Самооборонівці Волині 
розповіли, на що 
витрачають пожертвувані 
кошти громадян 

cтор. 11

Волиняни 
навчилися 
майструвати 
безпілотники 

Депутати 
Волинської 
облради дали 
добро на 
видобуток торфу 

Волинь, не помились 
у виборі 

Ніна МАТВІЄНКО: Веселі пісні нині співати дуже важко... cтор. 14

Днями добра новина заві-
тала до жителів Зимного-1 Во-
лодимир-Волинського району, 
котрі мешкають на вулицях 
Шевченка та Приміській, які 
сусідять із містом: тут урочисто 
відкрили лінію вуличного освіт-
лення, що працює на сонячній 
енергії. 

cтор. 7

У Зимному 
засвітили сонячні 
ліхтарі 

«Мінеру» луцьких 
лікарень дали 
умовний термін 

Сьогодні передвиборча кампа-
нія ввійшла в активне русло. Всі, хто 
хотів, зареєструвалися. Хтось спасу-
вав, когось не пропустила Централь-
на виборча комісія... В будь-якому 
разі процес запущений. І тепер пе-
ред населенням стоїть одне питан-
ня: як не помилитись із вибором? 

Як відрізнити популізм, брехню від 
правди, від реального життя? Тим 
більше, що абсолютно всі: і колишні 
чиновники, які вже встигли покер-
мувати в області на різних посадах, 
і теперішні депутати, і зовсім нові 
обличчя — в один голос розповіда-
ють, як вони підтримують фінан-

сово та матеріально школи, дитячі 
садки, армію, допомагають бідним, 
крім того, дають клятвені обіцянки 
підняти економіку та, що найваж-
ливіше, зупинити кровопролитну 
війну… 

cтор. 2-3

На жаль, часто знайти ква-
ліфікованого спеціаліста в тій 
чи іншій сфері для роботодавця 
стає справжньою проблемою. 
Особливо загострюється вона, 
коли пошуки стосуються фа-
хівців робітничих спеціальнос-
тей. Тож до процесу організації 
підвищення професійних ком-
петенцій волинян доводиться 
долучатися обласній службі за-
йнятості, яка допомагає безро-
бітним здобути фах... 

cтор. 13

У Луцьку зустріли добровольців, 
що повернулись із зони АТО 

Реанімований 
цукровий завод 
до пуску готовий 

Волинська обласна рада на 
останній сесії вирішила погоди-
ти ДП «Волиньторф» (с. Приліс-
не, Маневицький район) надан-
ня надр у користування з метою 
видобування торфу із торфови-
ща «Велике», розміщеного на те-
риторії Черевахівської сільської 
ради Маневицького району Во-
линської області, загальною пло-
щею 632,5 га. 

cтор. 6

Безробітним 
дають шанс 
освоїти професію, 
необхідну 
на ринку праці 


