
Активістів Майдану вбивали 
одними з найбільш точних і до-
рогих на сьогодні снайперських 
гвинтівок. 

Снайпери, які стріляли в про-

тестувальників 20 лютого на ву-
лиці Інститутській у центрі Києва, 
працювали з будівлі Кабміну, готе-
лю «Україна» та інших. 

cтор. 5

22 лютого стало дійсно істо-
ричним днем, адже, крім поразки 
вже колишнього президента, люди 
змогли побачити його славнозвіс-
ну резиденцію «Межигір’я», що 
розміщена в селі Нові Петрівці 
Вишгородського району. Субот-
нього ранку президентське поміс-
тя відкрили для медійників, а зго-
дом — і для всіх охочих. 

cтор. 12

На Інститутській снайпери розстрілювали 
людей із британських гвинтівок 

Мер Микола Романюк 
зустрівся з особовим 
складом міського відділу 
міліції 

Нещодавні події у Києві шо-
кували всю Україну. Хто стріляв, 
навіщо, наскільки правомірними 
були дії міліціонерів? Ці та багато 
схожих запитань сьогодні турбу-

ють суспільство. На деякі з них 
відповів у центральних ЗМІ наш 
земляк, екс-заступник глави СБУ 
генерал Олександр Скіпальський.

cтор. 4

Верховна Рада здійснила 
низку призначень на ключові 
посади в країні. Генеральним 
Прокурором України було при-
значено Олега Махніцького — 
політика та правника, народного 
депутата України 7-го скликання, 
члена ВО «Свобода». За плечима 
— прокурорська й адвокатська 
діяльність. 

cтор. 3

Українцям уже не слід 
очікувати повернення 
курсу долара до 
докризового cтор. 4cтор. 7-9

Міністр МВС розповів, 
якими шляхами втікав 
Янукович 

cтор. 14

Зброї силовики при собі не 
мали. 23 лютого на Театральний 
майдан Луцька прийшли пра-
цівники волинського «Беркута». 
Вони ставали на коліна перед 
людьми, каялися та писали ра-
порти на звільнення. 

cтор. 4

Ти маєш знати більше!
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cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Нові кадрові 
призначення 

Генерал СБУ Олександр Скіпальський: 

У зв’язку з революційни-
ми подіями, які розгорнулися 
не тільки у Києві, а й у Луцьку, 
виникла необхідність створити 
об’єднання, яке б охороняло гро-
мадський порядок на вулицях. 
Так, 20 лютого почала роботу 
ГО «Варта порядку», куди ввій-
шли члени Асоціації ветеранів 
і пенсіонерів «Беркут–Волинь», 
афганці, козацтво, воїни-десант-
ники, міліціонери, представники 
Автомайдану й інші громадяни, 
які побажали долучитися до до-
брої справи. Як працює «Вар-
та», дізнавалися «Відомості».
Координатор цього громадсько-
го формування генерал міліції 
Віктор Швидкий розповів, що 
з середи, коли в обласному цен-
трі відбувся штурм приміщення 
облдержадміністрації та УМВС, 
розпочався безлад і хаос, люди 
були налякані. 

cтор. 6

У Луцьку заборонено 
ходити в масках 

Росія готується масово 
роздавати паспорти 
в Криму. Щоб увести 
війська? 

cтор. 2

Партія регіонів іде 
в опозицію 

cтор. 3

Найєм: Лідер «Правого 
сектора» у день кривавої 
бійні зустрічався 
з Януковичем 

cтор. 3

Януковича і Ко судитимуть 
у Гаазі 

cтор. 5

Австрійський бізнес братів 
Клюєвих заблокований 

cтор. 11

На Волині судили 
матір, яка вбила своє 
новонароджене дитя 

cтор. 6

Розкошам екс-прокурора 
Пшонки позаздрив би 
навіть Янукович 

cтор. 11

Тимошенко на волі. 
В президенти поки що 
не збирається 

Волинський «Беркут» 
стояв у Києві за гроші 

Після більш як дворічного 
ув’язнення Верховна Рада, вніс-
ши зміни в деякі статті Кримі-
нально-процесуального кодексу, 
відпустила Тимошенко на волю. 
Перше, куди вирушила екс-
прем’єр, повернувшись до сто-
лиці, — на вулицю Грушевського. 
Там вона віддала шану загиблим. 
Потім поїхала на Євромайдан, де 
на неї чекали десятки тисяч ак-
тивістів. 

cтор. 2

«Варта порядку» стоїть 
на сторожі миру 
та спокою громадян 

Волиняни «Небесної сотні»

У таких розкошах, як Янукович, не живуть 
навіть європейські королі 

Бізнес коханки екс-президента: спа-салон і благодійний фонд

Минулих вихідних Волинь була 
чорною від горя і траурних стрі-
чок: люди прощались із земляками 
з «Небесної сотні». Їх було четверо. 
Четверо молодих, гарних, сміливих, 

справжніх. Іван Тарасюк. 28 січ-
ня йому виповнився 21 рік. Жив із 
батьками в селі Залісоччя поблизу 
Олики Ківерцівського району. За-
кінчив Олицьку школу. Вступив у 

медичний коледж «Монада». Готу-
вався стати медиком. Відслужив в 
армії — в інженерних військах у Дні-
пропетровську. Грав за місцеву фут-
больну команду, стояв на воротах. 

Був єдиним сином у батьків, єдиною 
їхньою опорою. На Майдан поїхав у 
ніч із вівторка на середу, коли надій-
шла інформація про штурм.

cтор. 5

«Межигір’я» зсередини: автопарк, зоопарк, зимовий сад 

У вівторок міський голова 
Микола Романюк провів нараду 
з особовим складом Луцького 
МВ УМВС України у Волинській 
області. За його словами, робота 
міліції останнім часом була прак-
тично паралізована. 

cтор. 3

Ті, хто керував Україною, погано вивчили 
долю Милошевича 


