
У Держфіскальній службі 
починається боротьба з 
корупцією на митниці

cтор. 5 cтор. 9cтор. 9-11

СБУ виявила на Закарпатті 
дві схованки зі зброєю та 
боєприпасами

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Волинський митник 
попався на хабарі в тисячу 
доларів

cтор. 3

У Львівській області на 
полігоні помер військовий 
з Волині

cтор. 3

Луцьке ОСББ отримало 
найбільший в Україні 
кредит за програмою 
енергоефективності на 10 
років
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Волинянка — бронзова 
призерка чемпіонату світу 
з маунтенбайку
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На Сході України загинуло 
140 волинян

cтор. 5

На Волині після двох весіль 
гостей госпіталізували з 
сальмонельозом
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Маленькі рожищани 
приготували для 
військових макарони у 
вигляді тризубів

Любомир Левицький: Фамільярність і відволікає, і «з’їдає» професіоналізм

Найважчим був бій під 
Калиново, де в БТРі згорів 
увесь бойовий екіпаж

У Луцьку провели матч 
ветеранів «Волині» та 
«Динамо»

На Волині в селі Старосілля Ма-
невицького району знайшли 

старовинний човен. Про це по-
відомив директор Маневицького 
районного історико-краєзнавчого 
музею Петро Хомич.

За словами Хомича, човен був 
знайдений 27 серпня. «31 серпня 
ми виїхали з науковцями на місце, 
де знайдений той човен. Побачи-
ли, що там був виритий котлован 
метрів 15 довжиною, 5 метрів ши-
риною. На дні виднівся човен». 
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Ця історія тягнеться ще з 26-
го жовтня 2013-го року. Тоді на 
вул. Драгоманова в Луцьку пра-
цівники ДАІ зупинили автомобіль 
KIA CEED, за кермом якого пере-
бував п’яний водій Павло Волик. 
Напередодні він взяв машину в 
свого товариша Богдана Назарчука 
і після інциденту саме йому й зате-
лефонував. Однак поки пан Богдан 
добрався до місця, уже було скла-
дено адмінпротокол, а автомобіль 

повантажено на евакуатор, а потім 
доставлено на зберігання на при-
ватний штрафмайданчик ТОВ «В 
клінче», що знаходиться у м. Луць-
ку на пр. Перемоги, 30. Варто за-
уважити, що водій, який був на-
підпитку, поніс покарання — його 
притягнули до 40 годин громад-
ських робіт, які він відпрацював. А 
от з автомобілем справа виявилася 
набагато складнішою. 
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Реформа у «культурній» 
галузі 

Лев Підлісецький: 
Кожне рішення рада 
має погоджувати з 
префектом. Де тут 
децентралізація?

У суботу, 5 вересня, від-
булося офіційне відкриття 
реконструйованого стадіону 
«Авангард». Про те, що змінили, 
скільки це коштувало та що цей 
комплекс значить для Луцька, 
йшлося на прес-конференції за 
кілька годин до початку офіцій-
ного відкриття.
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Волинські археологи знайшли 
старовинний човен

Про театральну реформу 
та контракту систему, про осо-
бливості таких змін говорили в 
Луцьку 7 вересня під час конфе-
ренції Львівського міжобласного 
відділення Національної спілки 
театральних діячів України. На 
ньому були присутніми директо-
ри 28 театрів із 8 областей, також 
чекали і на міністра культури 
України В’ячеслава Кириленка. 
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Щоб забрати авто зі штрафмайданчика, 
від власника вимагають 50 тисяч гривень

За кілька днів до трагічної 
смерті волонтер, лідер однієї з 
мобільних груп по боротьбі з 
контрабандою в зоні АТО Ан-
дрій Галущенко розповів про 
катастрофічну ситуацію з контр-
абандою.
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У старшого лейтенанта 54-ої 
окремої механізованої бригади ЗСУ 
Олексія Гуменюка за плечима більше 
року війни на сході України. Моло-

дий чоловік очікує на демобілізацію 
і, можливо, упродовж вересня по-
вернеться додому. Нещодавно вій-
ськовому випала нагода побувати у 

відпустці на Старовижівщині, де він 
народився, закінчив школу, де його 
родина та батьківський дім.

cтор. 5

Народний депутат України, 
член комітету Верховної Ради з 
питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки, голова електро-
енергетичного підкомітету, член 
фракції «Самопоміч» Лев Під-
лісецький у рамках робочого ві-
зиту на Волинь розповів про по-
зицію партії щодо голосування 
за зміни до Конституції. Разом 
із керівником волинського осе-
редку партії «Самопоміч» Юлією 
Вусенко він відвідав Новово-
линськ, Володимир-Волинський, 
Луцьк та Маневичі.
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У Луцьку відкрили 
оновлений 
«Авангард»

5 вересня з нагоди урочисто-
го відкриття легкоатлетичного 
комплексу на стадіоні «Аван-
гард» відбувся матч між вете-
ранами футбольних клубів «Во-
линь» та «Динамо». За годину 
до початку гри, розмовляючи з 
журналістами, Віталій Кварця-
ний, нинішній тренер «Волині», 
подякував організаторам і спон-
сорам проекту та поділився свої-
ми очікуваннями.
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Волонтер встиг перед 
смертю розповісти 
про змову через 
контрабанду на Донбасі

На Волині запрацювала ди-
тяча кулінарна сотня. У містечку 
Рожище, в районній бібліотеці 
для дітей, школярі взялися роби-
ти домашні макарони для захис-
ників на Сході.
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Розповідає військовослужбовець Олексій Гуменюк, який вже більше року 
боронить Україну від сепаратистів під Попасною.


