
У вівторок, 18 листопа-
да, в Апеляційному суді Во-
линської області розглядали 
апеляційну скаргу бійця 51-ї 
бригади Павла Середюка, 
батька двох малолітніх дітей, 
опікуна батьків-інвалідів. У 
вересні його засудили за не-
покору наказу командира 
— саме такий вирок чоловік 
отримав від Володимир-Во-
линського міського суду. Те-
пер же апеляційний суд цей 
вирок скасував, але крапку в 
цій справі ще не поставлено. 

Павло Середюк із села 
Щедрогір Ратнівського ра-
йону був мобілізований ще в 
квітні цього року. Як розпо-
відає дружина Павла, йому 
навіть повістки не прино-
сили, а просто вночі зателе-
фонували зі сільської ради 
та наказали на шосту ранку 
з’явитися до військового ко-
місаріату. Звідти ж чоловіка 
одразу відправили до Воло-
димира-Волинського у вій-
ськову частину. 

Закінчення — на cтор. 13

Відчуття млявості й розби-
тості, проблеми зі шкірою, біль 
у шлунку, зайві кілограми — все 
це наслідки накопичення в орга-
нізмі шкідливих речовин. Ціл-
ком імовірно, що настав час для 
очищення тіла від токсинів та 
шлаків. Цей процес називається 
детоксикацією.

cтор. 12

З Нацбанку України 
«тікає» золото

cтор. 11 cтор. 12cтор. 7-9

Три способи звести 
до мінімуму ризик 
захворювання на рак 

Питання, котре нині хвилює 
багатьох краян, особливо тих, 
чиї рідні воюють на Сході, — як 
надати допомогу солдатам, які 
перебувають у зоні АТО? Виру-
шати сьогодні на Донбас із во-
лонтерською місією охочих зна-
йдеться не багато... 

cтор. 6

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

До сезонних особливостей екс-
плуатації транспортних засобів 
потрібно готуватися заздалегідь. 
Адже літня та зимова техніки ке-
рування автомобілем суттєво від-
різняються, а отже, незнання цих 
відмінностей може спричиняти 
дорожньо-транспортні пригоди. 
Про те, на що варто звернути увагу 

водіям і чи підготовлені дороги Во-
лині до експлуатації у зимовий пе-
ріод, ведемо мову із начальником 
відділу моніторингу, юридичного 
забезпечення та профілактичної 
роботи УДАІ УМВС України у 
Волинській області Олександром 
Паламарчуком.

cтор. 4

Україна повертає на 
озброєння найпотужніші 
в світі гаубиці «Піони» 

cтор. 2

Польща закликає ЄС 
готуватися до «чорного 
сценарію» в Україні 

cтор. 3

«Дєльож» кабмінівських 
портфелів. Хто на що 
претендує 

cтор. 2

Голови районних 
адміністрацій Волині 
позбулися посад 

cтор. 5

Депутати облради 
вимагають притягнути 
до відповідальності 
головного лікаря екстреної 
допомоги 

cтор. 6

Депозитні маніпуляції, або 
Як банк може відмовитися 
видавати гроші 
вкладникам 

cтор. 7

Діти загиблих в АТО 
матимуть пільги на освіту 

cтор. 2

Волонтер 
Віталій ЛІСЕЦЬКИЙ: 

Вандали руйнують 
природні надра

Ектор Хіменес-Браво нарешті зізнався, ким зайняте його серце

Виводимо токсини 
з організму

ЗНО-2015: 
на абітурієнтів 
чекають серйозні 
зміни 

На Волині судять жертву 
несправедливої мобілізації 

Експлуатація авто взимку: на що потрібно 
звернути увагу 

Про це повідомляє Волин-
ський інформаційний портал. 

14  листопада в Ягодинській 
митниці, на митному посту «Ко-
вель», пише видання, затримали 
незаконне переміщення одягу 
відомих світових виробників під 
виглядом китайського «ширпо-
требу». Аналогічний вантаж пе-
ревозили сім фур. 

cтор. 7

Важкою і довгою була та їхня 
дорога, оплакана сльозами мате-
рів, котрі вимолили їхнє повер-
нення і таки дочекалися живими. 
Не одне прохання про їх звільнен-
ня писали і дружини військових, 
активісти, правозахисники, котрі 
голодували, збиралися біля Генп-
рокуратури, а востаннє простояли 
там три дні.

cтор. 5

Представники різних конфе-
сій Рівненщини минулого тижня 
підписали меморандум про ство-
рення робочої групи, яка напра-
цьовуватиме механізм об’єднання 
конфесій в єдину помісну церкву, 
повідомляє «Рівне вечірнє». 

У документі йдеться про те, 

що всі православні церкви Рів-
ненської області визнають і мо-
ляться за цілісну й єдину державу 
Україну, виступають за створення 
Української помісної православ-
ної церкви, засуджують дії Росії як 
агресора через захоплення терито-
рії України.                                cтор. 4

Ледь не щороку в проведенні 
зовнішнього незалежного оці-
нювання відбуваються якісь но-
вовведення. Втім, фахівці ствер-
джують: будь-які зміни — лише 
на краще, адже це вдосконален-
ня системи. Не обійшлося без 
них і цього року. 

cтор. 3

cтор. 14

Бійці із Запоріжжя повернулися додому 

Релігійні конфесії Рівненщини виступили 
за єдину помісну церкву 

На околиці міста Ковеля, по-
близу м’ясокомбінату та сміттєз-
валища, невідомі особи важкою 
технікою вивозять ґрунт: чор-
нозем і пісок. Земляні роботи 
ведуться  вже  тривалий час і з 
неабияким розмахом, про що 
свідчать фотознімки з місця по-
дії. 

cтор. 4

На Волині 
затримали сім 
фур брендової 
контрабанди 

Якщо треба, без 
вагань візьму до 
рук автомат 
Поки що зброєю є волонтер-
ська допомога тим, хто на 
передовій… 

Героїв звинувачують у дезертирстві 


