
«Ми ходимо між небом та зем-
лею, щоб наші діти спокійно ходили 
по землі…» — сказав коректуваль-
ник вогню, підкорювач вишки Доне-
цького аеропорту (заввишки із деся-

типоверхівку), боєць ДУК «Правий 
сектор» із позивним «Бронік». Вка-
зувати своє ім’я в газеті не захотів, 
та й умовити його на відверту роз-
мову було завданням не з легких. А 

все через те, що молодий ковельча-
нин зовсім не вважає себе героєм: 
«Боронити свою землю — це не ге-
роїзм, а наш обов’язок».

cтор. 9

Тарифи на газ 
підніматимуть протягом 
2,5 року 

cтор. 2 cтор. 7cтор. 9-11

Президент підписав указ 
про терміни призовів 
українців у 2015 році 
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На кордоні України й 
Білорусі стріляли. Є 
поранені

cтор. 3

Яценюк про перевірки 
підприємців: «Женіть їх у 
шию»

cтор. 3

Наприкінці лютого 
розпочинається 2-й етап 
4-ї черги мобілізації

cтор. 5

Штраф за порушення 
правил водії 
сплачуватимуть через 
мобільний термінал 

cтор. 9

Псевдоволонтерку 
затримала міліція

cтор. 13

18 березня розпочнеться 
демобілізація

cтор. 7

Подвійні стандарти на 
волинських автодорогах

У Луцьку на День 
Валентина на смерть 
розбився роуп-джампер 

Регіна про шоу «Орел і решка»: Люблю подорожувати зі 100 доларами 

Генеральний консул 
Республіки Польща у Луцьку 
Беата БЖИВЧИ: Страшно, коли на тебе 

їде танк, а ти без зброї 

Чоловік розводить 
перепілки, а дружина 
майструє лебедів 

У відділ протидії корупції 
при громадському формуванні 
з охорони громадського порядку 
«Самооборона Волині» надій-
шли матеріали щодо неправо-
мірних дій, що містять ознаки 
корупції, з боку чинного голови 
Горохівської районної ради Лео-
ніда Андрійчука. 

cтор. 4

На останній сесії обласної ради 
депутат Андрій Турак, який є ке-
рівником сільськогосподарського 
підприємства імені Шевченка у 
селі Угринів Горохівського району, 
порушив питання якості дитячо-
го харчування, зокрема молочної 
продукції. На його переконання, 
при проведенні тендерних торгів 
відбулися махінації... 

cтор. 3

Життя кожної окремої людини 
— то свій непередбачуваний сю-
жет із потаємними закутками та 
підводними течіями. Однак у кож-

ного та сюжетна канва реалізову-
ється в різних жанрах і стилях: в 
одного суцільна комедія, в другого 
— трагедія, а третій не вилазить із 
фарсу чи байки. Проте серед нас є 
лише одиниці, з яких можна пи-
сати і епос, і лірику, і драму. Ото 
до таких і належить Антоніна Бе-
сарабчук, яка пережила стільки, 
що не один голлівудський шедевр 
можна відфільмувати, і бачила 
стільки, що з багатьма підручни-
ками історії може посперечатися...

cтор. 8 

Оскільки Волинь — при-
кордонна зона, питання перети-
ну кордону, отримання віз для 
подорожей, на закупи, роботу 
до Польщі є особливо актуаль-
ними. А зважаючи на нинішню 
складну ситуацію в Україні, охо-
чих отримати шанс поїхати до 
сусідньої держави лише більшає. 
Однак зробити це стає щоразу 
складніше. Про нове у правилах 
видачі віз, малий прикордонний 
рух та інше ведемо розмову із Ге-
неральним консулом Республіки 
Польща в Луцьку пані Беатою 
Бживчи. 

cтор. 2
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Дошкільнят харчують аби дешевше, 
не переймаючись якістю продуктів 

Отримала десять років за те, що… жила 
на узліссі!

Під час здійснення спільно-
го екстремального стрибка зі 
43-метрової вежі 20-річний юнак 
загинув, а 16-річна дівчина отри-
мала тяжкі тілесні ушкодження. 

cтор. 5

Тема війни викликає у лю-
дей, яким випало на долю тяж-
ке випробування побачити її 
на власні очі, болючі спогади та 
неприємні відчуття. Багато хто 
воліє забути, стерти з пам’яті ті 
жахіття, які він пережив, які за-
карбувалися глибоко у серці.

cтор. 7

Зовсім поруч Свято-Хрес-
товоздвиженського чоловічого 
монастиря, що у Старому Чор-
торийську, розмістилось обійстя 
родини Германів. Пройти повз 
нього без позитивних емоцій 
практично неможливо, бо і міс-
цевих жителів, і нетутешніх по 
дорозі у храм зустрічають цікаві 
саморобні вироби.

cтор. 13

Голова райради, 
підробивши документи, 
привласнив відомчу 
квартиру 

«Навесні пустеля 
вкривалася килимом із 
тюльпанів, а десь поруч 
ішла війна» 

або Що не можна безко-
штовно, то за гроші — будь 
ласка 

Про статус біженця 
можуть клопотати 
навіть особи, які 
не мають віз 

Болючі спогади воїна-афган-
ця Валерія Бояринова

Дико, коли люди, яким ти щойно віддав останній кусень хліба, 
здають твої позиції сепаратистам 

Вечір. Ковельський автовок-
зал. Переповнена маршрутка. 
До салону входить двоє дівчат 
шкільного віку...

cтор. 5


