
Саме так пояснив причину 
відсутності бажання боротися 
за свободу в жителів Донецької 
області один із журналістів шах-
тарського міста. Про це йшлося 
під час зустрічі з медійниками 
Донецька, Харкова, Запоріжжя, 
Луганська, Ізмаїла, Дніпропе-
тровська, Керчі та Мелітополя. 

cтор. 7

Перевізники Луцька 
хочуть підняти ціну на 
проїзд до трьох гривень

cтор. 4cтор. 7-9

Спецмита на імпортні 
авто знижені на третину

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Журналісти Сходу:

13 квітня Волинь відвідав 
кандидат у Президенти Украї-
ни Петро Порошенко. Оскільки 
того дня було велике православ-
не свято — Вербна неділя, Петро 
Олексійович освятив вербу в 
Свято-Троїцькому соборі, вша-
нував пам’ять героїв Небесної 
сотні. Протягом дня Петро По-
рошенко встиг поспілкуватися 
з жителями Володимира-Во-
линського, Ковеля, Луцька. На 
Театральний майдан почути, що 
скаже кандидат у Президенти, 
прийшло кілька тисяч людей. 

Петро Порошенко предста-
вив свою програму «Жити по-
новому». Вона проста, зрозуміла 
й актуальна. Жити по-новому, 
за Петром Порошенком, означає 
жити у безпечній державі, жити 
чесно, безбідно, по-європейськи. 

cтор. 3

Шановні волиняни! 
Сергій Хомик і Андрій Бобров-

ський із берегової охорони 36-ї 
окремої бригади, що дислокува-
лась у селищі Перевальне в Криму, 
продовжують служити українсько-
му народу, але вже у військовій 
частині у Володимирі. Про три-
вожні дні на півострові, російську 
окупацію та повернення додому 
розповідають ті, кого звуть «чор-
ними беретами». 

cтор. 5

Дивно, та досі багато хто 
розмірковує, чого хоче Путін 
від України. Ставлять собі див-
не запитання: ну навіщо Путіну 
бідний Донбас? Крим зрозуміло, 
а Донбас навіщо? Політологи 
висмоктують із пальця складні 
схеми, що пояснюють, чого хоче 
Путін і чого йому хотіти не слід. 
Це самообман або спроба видати 
бажане за дійсне. 

cтор. 6

СБУ за місяць затримала 
стільки ж шпигунів, 
скільки «за всі часи 
незалежності»

cтор. 2

Шахтарі Донбасу готові 
самостійно захищати свій 
край від сепаратистів

cтор. 3

Бізнес стане відкрити 
легше

cтор. 3

Економити газ лучанам 
допоможуть американські 
гроші 

cтор. 4

Поки Міноборони 
«розкачується», українці 
власним коштом одягають 
і годують своїх військових 

cтор. 5

Напередодні Великодніх свят 
у Волинській православній бого-
словській академії маленьких лу-
чан навчали розмальовувати пи-
санки. Майстер-клас відбувався з 
участю митрополита Луцького та 
Волинського Михаїла. Поки діти 
виводили воском візерунки на 
писанках, владика розповідав про 
свято Христового Воскресіння, 
значення писанок у християнстві, 
зокрема про те, чому ми фарбуємо 
яйця, потім ними цокаємося, чому 
печемо паску й інше. 

cтор. 13

«Чорні берети» з Перевального служать 
тепер у Володимирі 

Тисячі волинян минулого 
тижня пішли до війська 

КУЗЬМА: Для мене Крим — це якась зрада

Переділ України 
з позиції Путіна 

Минулого тижня у містах і селах 
Волині чоловіків забирали в армію. 
«Приходили серед ночі та збирали у 
сільській раді, — повідав житель Ро-
жищенського району. — Відправили 
тільки після 10-ї. Хлопці дзвонили, 

розказували, що цілий день голодні 
сиділи». «Зателефонували вночі та 
сказали прийти у військкомат. А я ж 
навіть в армії не служив. Хіба мають 
право?» — подзвонив у «Відомості» 
мешканець Ковеля. Різних чуток із 

цього приводу можна вдосталь на-
слухатись і в громадському тран-
спорті. Тому «Відомості» вирішили 
з’ясувати, що з цього правда. 

cтор. 4

Традиційна крашанка має червоний колір 

Кандидат у Президенти 
України Петро ПОРОШЕНКО:

Щиро вітаю з Великоднем — святом, яке щороку при-

носить особливі світлі емоції, святом, яке нагадує нам 

про перемогу життя над смертю, про 

оновлення та відродження, до 

якого всі ми маємо прагнути.

Бажаю, аби піднесений пасхаль-

ний настрій допоміг піднятися 

над щоденною суєтою. Щоб вда-

лося силою духу побороти слаб-

кість, радістю розвіяти смуток, 

щирою любов’ю здолати само-

тність і відкрити серце для 

істинного щастя. 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З повагою 
Василь 

ТОКАРСЬКИЙ

Донеччан залякують 
безробіттям 

Політики мають 
об’єднатися заради 
майбутнього країни 


