
До недавнього часу ми досить 
несерйозно ставилися до речей, що 
стосувалися цивільного захисту 
населення на випадок війни. Такі 
поняття, як «протигаз», «укриття», 
«бомбосховище», відійшли в істо-
рію, однак у зв’язку з подіями, що 
розгортаються в Криму, ми почали 
непокоїтися про свою безпеку... 

cтор. 3

Залишені посадовцем-утікачем цінності вартують майже 
10 мільйонів доларів 

Вже який місяць більшість 
українців живе у стані постійної 
напруги. Щоденні тривожні но-
вини просто не можуть залиши-
ти байдужим будь-кого з нас, ви-
кликаючи занепокоєння, страх, 
паніку, можливо, навіть агресію, 
що є великим стресом для ор-
ганізму. Годі й казати, що все це 
позначається на здоров’ї, в рази 
підвищуючи ризик інсульту. 

cтор. 12

Українці перерахували 
на потреби Збройних 
сил понад 40 мільйонів 
гривень cтор. 2cтор. 7-9

Яценюк наполягає 
на ліквідації ОДА 
і створенні виконкомів 

cтор. 14

Ситуація напруги навколо 
«Західінкомбанку» триває п’ять 
років. Сотні вкладників, незва-
жаючи на клятвені обіцянки но-
вих власників повернути їм їхні 
депозити, так нічого і не отрима-
ли. А багатьом цих грошей уже й 
не треба: «земний рай» поміняли 
на небесний спокій. 

cтор. 4-5

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Хронічні стреси можуть 
спровокувати інсульт 

На Західну Україну, зокрема 
й на Волинь, продовжують при-
бувати жителі окупованого пів-
острова Крим. Тут місцева влада 
та прості громадяни намагають-
ся для них створити якомога 
комфортніші умови проживан-
ня. Про те, де поселяють крим-
ські сім’ї, з якими проблемами 
вони стикаються та чи передба-
чено компенсації волинянам, які 
надали у себе вдома притулок 
біженцям, дізнавалися «Відо-
мості». 

cтор. 13

Українців просять добро-
вільно здати вогнепальну зброю. 
Поки що тільки просять, далі 
обіцяють карати кримінальною 
відповідальністю. Минулого 
тижня відповідні заяви зробили 
і міністр внутрішніх справ Ар-
сен Аваков, і Прем’єр Арсеній 
Яценюк. Такі рішучі та доволі 
непопулярні, як на нинішній час, 
кроки мають і своє пояснення: 
зброю варто здати... 

cтор. 7

Скандал із будівництвом но-
вого корпусу школи у селі При-
луцьке Ківерцівського району 
набирає обертів. Тут у 2009–
2010 роках звели приміщення на 
10 класних кімнат. Але спеціаліс-
ти кажуть: будову треба знести, 
вона небезпечна для життя ді-
тей. Що трапилося, дізнавалися 
«Відомості». 

cтор. 6

Аваков «прийняв виклик» 
«Правого сектора» 

cтор. 2

SOS: військкоматам Луцька 
потрібна підтримка 
громадян 

cтор. 2

Кримські судді 
та прокурори просяться 
на материк 

cтор. 3

Майданівців, яких лікують 
за кордоном, повертають 
через брак коштів 

cтор. 4

Сашка Білого застрелили 
під час проведення 
спецоперації 

cтор. 5

Всі збройні формування 
відтепер діють незаконно 

cтор. 5

У Володимирі-Волинському 
на кладовищі знайшли 
тіло 17-річного хлопця 

cтор. 5

Діти зі Сходу та Півдня 
України відпочивають 
на Волині 

Іванющенко і Ко 
розвели вкладників 
«Західінкомбанку», 
як «котят» 

На весняні канікули в село 
Лаврів Луцького району приїха-
ли 54 дитини з Миколаївської, 
Донецької та Херсонської облас-
тей. Упродовж тижня школярі 
відвідуватимуть екскурсії, май-
стер-класи, розважатимуться та 
спілкуватимуться з волинськи-
ми однолітками. 

cтор. 14

Чи вдасться владі 
роззброїти українців? 

Кримчани не чекали 
такого теплого прийому 
на Волині 

До лав Нацгвардії можуть 
потрапити не всі охочі

На випадок війни волинянам ніде буде 
сховатись 

У Росії скасували всі концерти гурту «Бумбокс»

У Прилуцькому 
новозбудовану школу 
потрібно знести 

В екс-міністра енергетики Ставицького 
знайшли готівку, коштовності, злитки 
золота 

Як відомо, з 13 березня в Укра-
їні на базі внутрішніх військ МВС 
триває формування Національної 
гвардії. Ініціатором її створення ви-
ступила Рада національної безпеки і 

оборони України. Згідно з Законом 
«Про Національну гвардію Укра-
їни», загальна чисельність цього 
військового утворення становитиме 
33,3 тис. осіб. Записуються до лав 

Нацгвардії і на Волині. Про те, хто 
потрапить до цього формування та 
які його функції, ведемо мову з ма-
йором Валентином Білозьоровим. 

cтор. 2

Майже всі укриття в регіоні застарілі та зруйновані 

А ще під прикриттям оздо-
ровлення фінустанови 
встигли добряче поповнити   
свої статки 

Як вдалося з’ясувати, колиш-
ній міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості України Едуард 
Ставицький має кілька елітних ма-
єтків у Києві. Однак найбільший 
будинок екс-урядовця оформле-
ний на його тещу Валентину Уша-
кову. Об’єкт збудований, пише у 
своєму блозі на «Українській прав-
ді» Сергій Лещенко, на Печерську, 
біля Ботанічного саду. 

cтор. 11


