
У Генеральному штабі ЗС Украї-
ни заявили, що військовозобов’язані 
мусять мати довідку з військкомату 
не лише для виїзду за кордон, а й 
для виїзду за межі адміністратив-
них районів. Про це заявив перший 
заступник начальника Головного 
управління оборонного та мобіліза-

ційного планування Генштабу Воло-
димир Талалай. 

«Чинним законодавством в умо-
вах, коли в державі оголошена мо-
білізація, військовозобов’язані не 
мають права залишати місце про-
живання без дозволу відповідного 
районного військового комісара. 

Тому питання оформлення такого 
дозволу оформляється у формі від-
повідної довідки», — сказав він. 

Більше того, зазначив генерал, 
таку ж довідку військовозобов’язані 
повинні мати навіть для поїздок у 
межах України. 

Закінчення на cтор. 3 

Яценюк анонсує «тотальні 
кадрові зміни» в регіонах

cтор. 3 cтор. 8cтор. 9-11

На зняття готівки 
з банкомата введуть 
комісію 

«Війна однаковою мірою 
обкладає даниною чоловіків і 
жінок, але з одних стягує кров, 
із інших — сльози», — щоразу, 
коли йдеться про події на укра-
їнському Сході, спадає на думку 
вислів, що належить улюблено-
му англійському письменнику 
Вільяму Теккерею. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Вуглегірську вдалося 
визволити з оточення 
бійців «Світязя» 

cтор. 3

КУЧМА: 
У Мінську бойовики 
погрожували 
повномасштабною війною 

cтор. 2

Патрулям волинської 
міліції запропонували 
ходити з відеокамерами 

cтор. 4

Дітям-чорнобильцям 
виплатять компенсацію 
за харчування 

cтор. 4

Посольства не 
видають «шенгенки» 
за біометричними 
паспортами 

cтор. 7

Старовижівські жінки 
бунтують проти 
мобілізації 

Директор Донецької телера-
діокомпанії Олег ДЖОЛОС: 

Загинув улюбленець мільйонів Кузьма Скрябін 

Депутат Верховної Ради 
Павло КИШКАР: Військовозобов’язаним заборонять 

роз’їжджати навіть по країні 

Ікона «Таємна вечеря» 
храмова, а не для дому

Луцький спиртогорілча-
ний комбінат (у 2011 році його 
приєднали до ДП «Укрспирт», 
і тепер це лише Луцьке МПД — 
місце провадження діяльності) 
відновлює свою діяльність. При-
наймні так запевнив виконувач 
обов’язків директора держав-
ного підприємства «Укрспирт» 
Роман Іванюк, який побував у 
Луцьку з робочим візитом. До 
речі, пан Іванюк сам родом із 
Луцька, минулого року бало-
тувався у народні депутати від 
Блоку Петра Порошенка по од-
номандатному виборчому окру-
гу № 22 (м. Луцьк). 

cтор. 13

Зло літає на крилах, а добро 
повзе, як черепаха. Це підтвердила 
автопригода, що сталася цьогоріч 
у ніч із 13 на 14 січня. Її «жертвою» 
стала оселя молодої родини Воло-
димира Луця зі Старої Вижівки. — 
О пів на першу, коли розійшлися 
по домівках наші гості, я вийшов 
на вулицю, щоб погодувати соба-
ку, — розповідає господар. — Див-
люсь, прямісінько на нашу хату 
летить і не гальмує джип.

cтор. 9

На Волині проживає майже 
145 тисяч громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, з них 47 тисяч дітей. 
Саме для цієї категорії у попередні 
роки були передбачені певні піль-
ги. Цьогоріч держава їх суттєво 
урізала. 

Як повідомила директор де-
партаменту соціального захисту 
населення Волинської облдержад-
міністрації Оксана Гобод, для 1-ї і 
2-ї категорій чорнобильців збере-
жено всі пільги на оплату житло-
во-комунальних послуг. 

cтор. 4

Павло Кишкар — депутат 
Верховної Ради. До обрання в 
парламент від об’єднання «Са-
мопоміч» командував групою 
інформаційної війни батальйону 
«Донбас» Національної гвардії 
України. Поспілкуватись із Пав-
лом вдалось у період перебуван-
ня його на Волині у справах но-
воволинських шахтарів.

cтор. 7

cтор. 12

Замість порозуміння — погрози 

«Чорнобильцям» урізали пільги 

У Волинському прес-клубі 
відбулася зустріч із генеральним 
директором Донецької ОДТРК 
Олегом Джолосом. Після того як 
приміщення телерадіокомпанії 
20 квітня захопили бойовики, її 
діяльність припинилася. Зараз 
директор вирішує організаційні 
питання щодо відновлення ро-
боти у Краматорську... 

cтор. 8

Днями Ігор Палиця, який 
є засновником Фонду «Новий 
Луцьк» та очолює Одеську об-
ласну адміністрацію, провів зу-
стріч із волинськими журналіс-
тами й розповів про діяльність 
Фонду, війну, загрози з боку 
Придністров’я і поділився пла-
нами на майбутнє. 

cтор. 5

Серед найулюбленіших ікон 
православних християн — «Та-
ємна вечеря». Саме її останнім 
часом стараються придбати ві-
ряни, її дарують рідним та близь-
ким на день народження або вхо-
дження у новий дім чи квартиру. 
І вішають образ здебільшого на 
кухні, де споживають їжу. Од-
нак іноді виникає запитання: 
чи правильно ми робимо, чи не 
порушуємо такими своїми діями 
церковних канонів? Щоб роз-
віяти сумніви, я звернулася до 
настоятеля Мильцівського Свя-
то-Миколаївського чоловічого 
монастиря...

cтор. 12

Луцький 
спиртогорілчаний 
комбінат знову 
запрацює 

Ігор Палиця розповів 
про діяльність Фонду 
«Новий Луцьк», війну, 
Одесу та Придністров’я 

або Кого боїться Володимир Луць, який постраждав від крив-
дника на джипі? 

Грати в піддавки на 
війні не дозволю нікому

або Не йдіть війною проти 
закону — прийміть закони 
проти війни 

Люди окупованих 
територій — заручники 
ситуації 


