
— Цель поездки? 
— В гости. 
Український військовий за-

зирає до салону авто, звіряє наші 
обличчя з документами і мовчки 
киває. Ми їдемо далі — двома ма-
шинами. На під’їзді до російського 
блокпоста стає видно, що він увесь 
перегороджений бетонними бло-
ками і що через нього йшло багато 
військової техніки... 

cтор. 5

Згідно з українським законо-
давством, на кожного жителя міс-
та має припадати 15 квадратних 
метрів зелених насаджень. У Луць-
ку ж таких — 6,4 «квадрата». Куди 
зникають зелені зони обласного 
центру й як зупинити цей процес, 
з’ясовували «Відомості». 

cтор. 6

Острів Крим: життя в окупації. Свідчення 
очевидця... 

Весна — це час, коли орга-
нізм найбільш ослаблений після 
довгої зими. Зимові холоди не 
дуже добре позначаються на ста-
ні нашого здоров’я, тож замість 
того, щоб тішитися першому 
сонцю, навесні більшість людей 
має пригнічений настрій і злягає 
з застудними захворюваннями. 
Ми підготували низку порад, як 
можна відновити імунітет. 

cтор. 12

ЄС виділить Україні 
11 мільярдів євро

cтор. 2cтор. 7-9

Майдан стоятиме 
до 25 травня 

cтор. 14

У Волинській облдержадмі-
ністрації визначились із канди-
датами на посади заступників 
губернатора, згодом їх погодили 
і на Народному вічі в Луцьку. 

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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cтор. 7

cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Як відновити імунітет 
після зими 

Українську освіту 
чекають зміни 

Не лише військові дії у Кри-
му стали темою обговорення для 
волинян минулого тижня. Лю-
дей схвилювали ціни, які вслід 
за доларом «поповзли» вгору 
буквально з 1 березня. Протя-
гом перших 10 днів місяця до-
лар вдалося стабілізувати. Проте 
ціни назад не повернулися. Най-
більше простих людей збурили 
розцінки в аптеках. «Відомості» 
мали нагоду побачити, як увече-
рі 28 лютого аптеки однієї з най-
більших мереж області закрили 
на переоблік. 

cтор. 4

Більшість українців 
хоче бачити Порошенка 
наступним Президентом 

cтор. 2

Парламент Криму ухвалив 
Декларацію 
про незалежність 

cтор. 2

Євросоюз готовий 
відмовитися від мит 
на українські товари 

cтор. 4

На Волині тривають 
мобілізаційні заходи 

cтор. 4

У Володимирі-Волинському 
нарешті «накрили» 
склад із підпільним 
фальсифікатом, про який 
знало все місто 

cтор. 4

«Батьківщина» 
реабілітувала колишніх 
«зрадників» 

На Волині представили 
майбутніх заступників 
голови ОДА 

У ході стрімких подій в Укра-
їні й такої собі революційної 
гарячки до лав фракції партії 
«Батьківщина» у Волинській об-
ласній раді повертаються депу-
тати-перебіжчики. Свого часу їх 
виключили з політсили та нази-
вали зрадниками. Тепер же вони 
знову «свої», а декому навіть сві-
тять керівні посади в органах ви-
конавчої влади. 

cтор. 3

Військовим у Криму потрібна 
допомога

Куди зникають зелені насадження Луцька 

Агутін: «Найнебезпечніша політична позиція — це непролазна дурість» 

З початком весни ціни 
різко поповзли вверх 

Днями завершився термін 
реєстрації на проходження зо-
внішнього незалежного оці-
нювання-2014. Отож більшість 
випускників починає особливо 
активно готуватися до майбут-
нього тестування. Тим часом без 
роботи не сидітимуть і освітяни. 
Новопризначений очільник Мі-
ністерства освіти і науки Украї-
ни Сергій Квіт збирається впро-
вадити в галузі низку реформ... 

cтор. 7


