
Вилучення квартир або будинків 
у громадян за несплату послуг ЖКП 
призведе до зростання злочиннос-
ті, а в разі масовості таких випадків 
може виникнути серйозна ситуація, 
аж до громадянської війни. Про це 

заявив експерт Фонду суспільної 
безпеки Юрій Гаврилечко: «Перший 
ризик — це зростання злочинності. 
Що робитимуть люди, яких вигнали 
з квартир? У першу чергу шукати 
собі їжу, але в інших квартирах. Дру-

гий ризик — це фізичне знищення 
представників Державної виконав-
чої служби». Гаврилечко підкреслив, 
що третя небезпека — це можливий 
початок громадянської війни... 

cтор. 2

Підвищення тарифів 
на воду з 1 травня не 
стосується лучан! 

cтор. 4 cтор. 5cтор. 9-11

Депутати тихенько 
повернули собі високу 
зарплату 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

СБУ на Великдень 
затримала 11 диверсантів 
у Харкові. Вилучили цілий 
арсенал зброї 

cтор. 3

Нинішній склад Кабміну 
вже завдав державі 
збитків на 685 мільйонів 
гривень 

cтор. 2

На Донбасі багато 
бойовиків хоче перейти 
на українську сторону 

cтор. 2

На Волині дефіцит 
місцевих бюджетів 
становить понад 
11 млн грн 

cтор. 3

Депутат Волинської 
облради причетний до 
незаконного видобутку 
піску? 

cтор. 3

Затримано телефонного 
шахрая, який виманив у 
жінки 20 тисяч гривень 

Відтепер у вузах 
навчатимуться лише 
найрозумніші 

Ольга Фреймут називає себе суворою мамою

Вилучення квартир за несплату 
житлово-комунальних послуг 
загрожує громадянською війною 

Луцькі чиновники 
хочуть «перекинути» 
апаратуру з 
перинатального центру 
в пологовий будинок 

Коли планувала подорож до 
Іспанії, то ця країна виклика-
ла асоціації з коридою, биками, 
фламенко. Та після прибуття в 
Барселону моєму здивуванню 
не було меж: я опинилася в ав-
тономній області Каталонія, де 
свій центр, свої традиції, звичаї 
та навіть офіційна каталонська 
мова, а корида вже три роки як 
заборонена законом. 

cтор. 7

Верховна Рада прийняла за 
основу законопроект, згідно з 
яким клієнти, що підписали із 
банком строковий договір, не 
зможуть забрати гроші раніше від 
встановленого угодою терміну. «За 
договором банківського строково-
го вкладу банк зобов’язаний вида-
ти вклад і нараховані проценти за 
цим вкладом зі спливанням стро-
ку, визначеного у договорі банків-
ського вкладу», — сказано у про-
понованому проекті закону. 

cтор. 2

Вже декілька місяців у волон-
терському русі краю двоє Олек-
сандрів Мігальчуків, батько й син, 
які у власному приміщенні й на 
прилеглій до нього території (в 
селі Піддубці. — Авт.) створили 
нову громадську організацію — 
«Піон». Серед її керівників — ко-
лишні бійці добровольчого підроз-
ділу роти «Світязь» Андрій Ткачук 
і Костянтин Лохвицький. 

cтор. 9

Українські й турецькі дже-
рела повідомляють про початок 
дослідницьких робіт за про-
ектом 20-кілометрового судно-
плавного каналу через Пере-
копський перешийок. Загальна 
протяжність фарватеру каналу 
(Перекоп — Чонгарська протока 
— затока Сиваш — Арабатська 
стрілка) сягне близько 120 км. 

cтор. 2
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Вкладникам банків хочуть заборонити 
достроково забирати гроші 

Жити в мирі та щасті допоможуть… 
гривасті 

Міністерство освіти й науки 
оприлюднило нові правила 
вступної кампанії 

Сім’я Валерія Івановича не-
велика — дружина Валентина, 
працівник шкільної їдальні, та 
двоє дорослих синів — Ігор й 
Олександр. Останній, до речі, 
теж шанувальник футболу, грає 
за місцевий «Колос». 

cтор. 13

Управління охорони 
здоров’я Луцької міської ради 
виступає з пропозицією про пе-
редання в оренду частини ме-
добладнання перинатального 
центру, що є структурним під-
розділом Волинського обласного 
дитячого територіального ме-
дичного об’єднання (ВОДТМО), 
Луцькому клінічному пологово-
му будинку. 
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В обіймах Барселони

У свої шістдесят два він 
упевнено почувається 
на футбольному полі 

Жителька Овруцького району 
передала незнайомому хлопцеві 
усі заощадження, аби врятувати 
свого сина, який нібито потра-
пив у халепу в Росії. Правоохо-
ронці встановили особу юнака та 
з’ясували, що той став несвідо-
мим учасником злочину, вчине-
ного його ув’язненим родичем. 
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Україна може 
побудувати навколо 
Криму судноплавний 
канал, перетворивши 
його в острів 

До закінчення поточного на-
вчального року кількість вищих 
навчальних закладів в Україні 
скоротиться до 270 установ. За-
раз в Україні існує близько 317 
вузів, так як деякі технікуми та 
коледжі стали частиною універ-
ситетів. 

cтор. 5

Валерій Діваков зі Старого 
Чорторийська — досвід-
чений освітянин, а ще його 
добре знають у районі як 
футбольного арбітра 

Але чи стане краще 
від цього пацієнтам? 


