
До Луцька 
їде Саакашвілі
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Волинські пацієнти 
зможуть контролювати 
ліки в режимі он-лайн

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Водій відмовився взяти 
в автобус 15-річного 
юнака з пільговим 
квитком
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Ігор Гузь вкотре зрадив 
інтереси виборців
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Об’єднані громади не 
потребують спеціальної 
методики для 
отримання субвенції

cтор. 3

Новий тест допоможе 
діагностувати рак 
всього за 10 хвилин
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Екс-дружина відсудила в 
Клюєва шалені статки
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У Луцьку реорганізують 
іподром
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Українка 
Ганна Скрипка 
презентувала 
в Голлівуді 
комедійний серіал

У Луцьку побили 
громадських 
активістів

На Закарпатті 
викрито 
підпільний цех 
із виробництва 
мінеральної води

Над бійцем, 
який залишився 
на полі бою, 
уже відбулося 
п’ятнадцять судів

Гра на викидання виявилася 
всього лише грою. Президентсько-
прем’єрською.

Для тих, хто дивився пряму 
трансляцію, усе стало зрозуміло 
після того, як на пропозицію Лит-
вина зробити сигнальне голосуван-
ня по відставці Яценюка, оскільки 

депутатський зал не вселяв надії на 
присутність необхідної кількості 
депутатів, Гройсман категорично 
заперечив: «Ніякого сигнального, 
голосуємо за основу та в цілому». 
Результат — 194 «за» відставку Каб-
міну.
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Луцькі каратисти перемогли на 
міжнародних змаганнях

Учені знайшли 
в зеленому чаї 
протизапальний 
засіб для суглобів

Одним із найпоширеніших 
проблемних питань, з якими 
волиняни звертаються до фахів-
ців ПАТ «Волиньгаз», — чому в 
рахунку за газопостачання на-
рахована сума не збігається з 
показниками лічильника, звідки 
беруться незрозумілі показання, 
а відтак — з’являється заборго-
ваність? 
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Порошенко здав Шокіна, але не здав 
Яценюка

20 лютого 2016 року в містечку 
Кішкунфеледьгаза, що в Угорщині, 
відбувся перший міжнародний тур-
нір «Kiskun Cup» з кіокушин карате, 
в якому брало участь близько 300 
спортсменів з 5 країн: Угорщини, 
Австрії, Хорватії, Польщі та України.

Організаторами турніру висту-
пила Угорська федерація кіокушин 
карате в особі Шихана Йожефа Бор-
зи. Ці престижні міжнародні зма-
гання відкривав міністр оборони 
Угорщини Іштван Шімічко та інші 
високоповажні гості.
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До Луцька повернувся звільне-
ний з полону Сергій Дмитрук — бо-
єць 1-го батальйону територіальної 
оборони «Волинь». Він був звільне-
ний з полону разом зі ще кількома 
військовослужбовцями минулого 
тижня.

Привітати Сергія Дмитрука з по-
верненням додому на в’їзді до Луць-
ка зібралися міський голова Мико-
ла Романюк, секретар міської ради 
Юлія Вусенко, радник голови Во-
линської облдержадміністрації Бо-
рис Кондратюк, рідні, друзі, колишні 
колеги, небайдужі лучани.

Наш Герой вийшов разом із дру-
жиною Євою з автомобіля щасливий 
та усміхнений, адже після більш ніж 
річного перебування в полоні наре-
шті повернувся додому. Сергій з не-
терпінням очікує зустрічі з батька-
ми, хоче побачити двох своїх синів. 
Він радий, що вдалося повернутися 
здоровим і живим до своїх близь-
ких. Розповів, що був мобілізований 
на військову службу в травні 2014 
року. 20 листопада того ж року біля 
Дебальцевого потрапив до полону. 
Чоловік розповів, що умови утри-
мання були різними. «Я жив єдиною 
надією — повернутися додому, до 
рідних», — говорив він. Нині Сергій 
Дмитрук щасливий бути на свободі.

Дружина Сергія Єва розповіла, 
що вона з синами дуже очікувала 

на його повернення додому. Після 
потрапляння чоловіка в полон була 
різна інформація, але вона вірила, 
що він живий і незабаром повер-
неться до них.

Міський голова Микола Рома-
нюк та секретар міської ради Юлія 

Вусенко подякували Сергію Дми-
труку за героїзм та відвагу, вітаючи 
його з поверненням на рідну волин-
ську землю до батьків, дітей, дру-
жини. Також вони побажали йому 
міцного здоров’я, щастя та усім нам, 
щоб швидше настав мир.

Американські вчені з Універ-
ситету Вашингтона відкрили по-
тенційно новий підхід у боротьбі 
з болями в суглобах, запаленням 
і пошкодженням тканин, викли-
каний таким небезпечним за-
хворюванням, як ревматоїдний 
артрит.
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Чому рахунки 
за газ можуть 
відрізнятися від 
фактичних даних 
використаного 
газу

Уже й не злічити, скільки 
разів колишній солдат 51-ої бри-
гади Максим Силюк заходив у 
приміщення Володимир-Волин-
ського суду. Разом із ним його 
захисник Василь Нагорний. В 
обох уже закінчується терпіння, 
а розуміння того, що відбуваєть-
ся, давно вийшло за  межі стри-
маності. Але всі, і захисник, і під-
захисний, стримані. Вони знають 
— правда на їхньому боці. 
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Через рік додому з полону 
повернувся Сергій Дмитрук

Шість днів — саме стіль-
ки знадобилося українському 
продюсерові, щоб відзняти в 
США перший сезон комедійно-
го короткометражного серіалу 
англійською мовоюBehind the 
Blinds AKA Filmmaking 101 ( «За 
лаштунками, або кіно для чай-
ників»).
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18 лютого о 20.10 до черго-
вої частини Луцького відділу 
поліції надійшло повідомлення 
від 27-річної мешканки Луцька 
про те, що в під’їзді будинку на 
вулиці Потебні невідомі особи 
побили її чоловіка. 36-річного 
потерпілого госпіталізували в 
нейрохірургію Луцької міської 
клінічної лікарні. Цього ж вечо-
ра, близько 20 години на вулиці 
Шевченка в Луцьку двоє невідо-
мих чоловіків напали на 32-річ-
ного активіста «Самооборони 
Волині».                                 cтор. 4

Фальсифікована продукція 
реалізовувалася на території За-
карпатської, Львівської, Івано-
Франківської, Одеської областей 
та м. Києва через мережу опто-
во-роздрібної торгівлі.

За зібраними матеріалами 
працівників Управління захисту 
економіки (УЗЕ) Національної 
поліції в Закарпатській області 
відкрито кримінальне прова-
дження.
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