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На Волині прикрили 
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Закордоном заблоковано 
близько $ 250 мільйонів 
«друзів» Януковича

cтор. 2

У Львові п’яні жінки 
побилися з поліцейськими

cтор. 9

Волинянин попався 
на розповсюдженні 
порнографії 

cтор. 8

Україна відмовилася від 
російського дитячого 
харчування, яке виявилося 
токсичним

cтор. 14

На митниці в Ягодині 
прикордонники виявили 
«Джип» з підробленими 
документами

cтор. 4

В Україні зросла 
захворюваність 
на менінгіт. Є 
летальні випадки

Рада збільшила виплати за участь 
в АТО майже на один млрд грн

За кошти 
Євросоюзу 
проходить 
відновлення 
продуктивності 
осушувальних 
систем Волині 

21 листопада 2015 року в Луць-
ку пройшов чемпіонат Волинської 
області з кіокушинкайкан карате. 
Участь у ньому взяло 148 спортс-
менів. Найменшими учасниками 
були каратеки з дитячих садоч-
ків, що вперше вийшли на татамі. 
Традиційно чемпіонат приймала 
Луцька гімназія № 18.

cтор. 13

Луцькі комунальники переймали в 
поляків досвід переробки сміття 

Бійці батальйону 
ОУН поганяли 
охорону Ахметова 

Чому мігранти 
їдуть до 
Німеччини

Етнофестиваль кулінарного 
мистецтва, присвячений україн-
ській національній кухні, впер-
ше відбувся в Коледжі техноло-
гій, бізнесу та права СНУ імені 
Лесі Українки, повідомляє Во-
линська держтелерадіокомпанія. 
У приготуванні улюблених страв 
українців позмагалися п’ять ко-
манд із різних регіонів Західної 
України.

cтор. 8

У Луцьку відбувся чемпіонат Волинської 
області з кіокушинкайкан карате

22 листопада в Києві бійці 
батальйону ОУН взяли штурмом 
будинок Ахметова. Доброволь-
ці діяли під проводом комбата 
Миколи Коханівського. Учасни-
ки штурму скандували «Банду 
геть!» та заявляли, що Ахметов 
співпрацює з сепаратистами, 
інформує «Нововолинськ діло-
вий».

cтор. 7

Співробітники Головного 
управління Національної поліції 
спільно з ротою поліції особли-
вого призначення у Волинській 
області у лісі, поблизу села Вов-
чецьк, на місці, де знаходяться 
поклади бурштину, затримали 
п’ятьох осіб із лопатами. Право-
охоронці встановили, що ці осо-
би є жителями Маневицького 
району та приїхали до лісового 
масиву з метою здійснення не-
законного видобутку бурштину. 

cтор. 8

Верховна Рада збільшила видат-
ки державного бюджету на 955 міль-
йонів гривень на виплату винагород 
військовим за участь у бойових діях 
у зоні антитерористичної операції. 
Згідно з документом, середній роз-
мір виплат складає: 6 611 грн — для 

старших офіцерів; 5 246 грн — для 
молодших офіцерів; 3 551 грн — для 
контрактників.

Збільшення видатків на виплату 
винагород має здійснитися за раху-
нок зменшення видатків на забез-
печення діяльності ЗСУ і підготовку 

військ (255 млн гривень), розвиток 
озброєння й військової техніки (500 
млн гривень), а також будівництво 
житла для військовослужбовців (200 
млн гривень).

Запрошення погостювати 
в Ерфурті — одному з міст ко-
лишньої Східної Німеччини — 
прийняла із задоволенням. Тим 
більше тепер, коли настільки 
прикута увага до цієї країни у 
зв’язку з потоком мігрантів. Ці-
каво було, що ж все-таки прива-
блює людей, і не тільки з Сирії, 
в їхньому бажанні поселитися у 
цій державі.
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У коледжі провели 
етнофестиваль 
кулінарного 
мистецтва 

Дві третини Волинської 
області розташовано в зоні 
Українського Полісся, природ-
но-кліматичні умови якого ха-
рактеризуються значною кіль-
кістю перезволожених земель. У 
50-х роках минулого століття тут 
було споруджено мережу меліо-
ративних систем, унаслідок чого 
території Волинського Полісся 
були осушені. 
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На Маневиччині 
затримали 
дві групи 
бурштинокопачів 

Головне управління Держ-
санепідслужби повідомляє про 
реєстрацію в Києві летально-
го випадку від менінгококової 
інфекції. Дитина захворіла 14 
листопада, мати викликала не-
відкладну допомогу через під-
вищення температури тіла до 
39 °С. Після огляду дитини було 
встановлено діагноз ГРВІ. Ввече-
рі хворому повторно викликали 
швидку — поставлений діагноз: 
менінгококцемія. 
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Від сьогодні Луцька міська 
рада активізує співпрацю з 

усіма містами-партнерами. Реа-
лізація спільних проектів, обмі-
ни досвідом, наповнення реаль-
ним змістом партнерських угод 
у першу чергу стосуються діяль-
ності комунальних підприємств 
та установ.
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