
У вівторок у Луцькому гарні-
зонному госпіталі відбулася зустріч 
бійців, які проходять там лікуван-
ня, з головою облдержадміністрації 
Володимиром Гунчиком і команди-
ром 51-ї бригади Володимиром Яц-
ківим. Розпочалося спілкування з 
оголошення подяки п’ятьом бійцям 
за особисту мужність і героїзм, ви-
явлені у захисті державного сувере-
нітету. Подяки та годинники отри-
мали солдат Ігор Бігун, лейтенант 
Олександр Демидюк, сержант Роман 
Попік, солдат Олександр Трачук, 
солдат Михайло Шмига. 

Голова облдержадміністрації по-
обіцяв, що поранені пройдуть увесь 
курс реабілітації, а також відпочи-
нуть на Шацьких озерах. Поране-
ний Михайло Шмига, який родом із 
Маневицького району, зрадів нагоді 
відпочити на Світязі, адже, каже, ще 
там навіть не був. У хлопця конту-
зія, у госпіталі лікується вже другий 
місяць, а призвали у першу хвилю 
мобілізації. Має серйозні проблеми 
зі здоров’ям — його дуже болить 
голова, почав забувати, а по ночах 
не може спати: якісь страшні сни 
верзуться. Його бойовий побратим 
Роман Попік, що родом із Іваничів-
ського району, також нарікає на стан 
здоров’я. 

cтор. 4

У селі Підгайці поблизу 
Луцька за допомогою гранати 
Ф-1 підірвали автомобіль, яким 
їхав місцевий підприємець. Цю 
інформацію IA ZIK підтвердив 
начальник УМВС Волині Петро 
Шпига. За словами Шпиги, міс-
цевий 36-річний підприємець 
тільки від’їхав від будинку ав-
томобілем «Фольксваген Тран-
спортер», як стався вибух. 
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Комісаріати області 
запрошують волинян-
добровольців на військову 
службу cтор. 3 cтор. 4cтор. 7-9

Волинь ініціюватиме 
будівництво житлового 
комплексу для родин 
загиблих в АТО

Бригада медиків, які прибули 
на виклик рятувати постражда-
лу під час бійки молоду жінку, 
навіть не могла уявити, що неза-
баром їм самим знадобиться до-
помога колег. Нетвереза потерпі-
ла накинулася на медиків, почала 
дряпати їх, плюватися, викрику-
ючи, що вона ВІЛ-інфікована та 
воліє, щоб усі вони померли від 
її хвороби. 
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Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Для забезпечення всіх 
споживачів області 
лічильниками газу 
необхідно 75 млн грн

cтор. 3

Росія на картах уже 
приєднала до себе схід 
України 
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МВС порушило справу за 
виплату пенсій Януковичу 
і Азарову після втечі 

cтор. 2

МОЗ закупило ліків 
на 64 мільйони 

cтор. 5

Волинь проситиме уряд 
збільшити ліміт газу для 
області 
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Комбати погрожують 
не пустити в Раду тих, хто 
голосував за закони 
16 січня 
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Центри кар’єри готують 
молодих людей до ринку 
праці 
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Жінка свідомо 
наразила 
на небезпеку 
зараження 
ВІЛ-інфекцією 
лікарів «швидкої» 

Техніки для 
боротьби 
із зимовими 
переметами 
не вистачить 

Скрябін запустив власне інтернет-радіо

На Волині 
намагалися 
підірвати 
гранатою 
бізнесмена 

Автомайданівці 
та родичі бійців 
51-ї пікетували 
Генпрокуратуру 

Через бюрократичну машину військові не скоро 
отримають статус учасника бойових дій

П’ятиднівська сільрада — 
єдина у Володимир-Волинсько-
му районі, яка майже не отримує 
дотацій, а більшість витрат по-
криває з власних надходжень. 

cтор. 6

Журналіст «Радіо Свобода» 
Левко Стек на своїй сторінці у 
Facebook пише про намагання вій-
ськового командування деблоку-
вати 32-й блокпост. Виконуючи на-
каз Президента Петра Порошенка, 
командування щодня відправляло 
декілька одиниць бронетехніки, 
щоб розблокувати 32-й блокпост. 
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Спортсменку сміливо можна 
назвати надією українського ма-
унтбайку, адже одну за одною вона 
виборює нагороди на гонках всеу-
країнського, європейського та сві-
тового масштабу. Та, незважаючи 
на постійні перемоги, волинянка не 
дозволяє собі розслабитися, бо чу-
дово розуміє, що за кожною медал-
лю — щоденна клопітка праця. Нині 
Яна ненадовго приїхала до рідного 
Луцька, і ми не могли пропустити 
нагоди поспілкуватись із нею. 
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Найзаможніша 
бездотаційна 
сільрада живе як 
при комунізмі 

У вівторок більше півтисячі 
волинських, черкаських, жито-
мирських автомайданівців, а та-
кож родичі бійців 51-ї бригади, 
обвинувачуваних у дезертирстві, 
зібралися під Генпрокуратурою, 
повідомляє «Нововолинськ ді-
ловий». Серед них було чимало 
й киян. 
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Яна БЕЛОМОІНА: 

Щоб вислужитися перед Президентом, 
генерали щодня відправляли 3–4 машини 
з бійцями на розстріл бойовиків 
Втрачено 22 одиниці бронетехніки, кількість загиблих поки що 
невідома 

На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро я готова 
боротись за медаль 
Саме таку планку ставить для себе 22-річна 
волинська велогонщиця 

Зима уже не за горами, і, як 
часто буває, приходить вона зне-
нацька. Щоб не виникало про-
блем, до снігу та холодів треба 
підготуватися завчасно. Чи 
справилися із цим завданням до-
рожники, ведемо мову із дирек-
тором ДП «Волинський облавто-
дор» Олександром Зіньковим. 
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