
Хоча цієї зими снігу майже 
не було, проте асфальт у Луцьку 
все одно кудись «поповз». Вулиці 
міста рясно всипані глибокими 
ямами, і, поки у владних кабінетах 
ділять бюджети, їх кількість стрім-
ко росте, як і число невдоволених 
водіїв. На паперах планують на 
ремонт луцьких доріг кругленьку 
суму, але чи вдасться реалізувати 
задумане та коли розпочнуть сам 
процес, говорити не беруться. 

cтор. 6

Прокуратура Волині пові-
домила про підозру у вчиненні 
порушення Правил безпеки до-
рожнього руху старшому слідчо-
му слідчого відділу Луцького РВ 
УМВС України в області. 

Досудовим розслідуванням 
установлено, що о 21-й годині 

24 лютого у селі Шепель Луцького 
району цей працівник міліції, ке-
руючи автомобілем у стані алко-
гольного сп’яніння, не вибрав без-
печної швидкості, виїхав на смугу 
зустрічного руху та здійснив наїзд 
на двох пішоходів. 

cтор. 13

Минулого тижня на Волині 
було неспокійно: в організації та 
підприємства приходили люди, 
які представлялися «Правим 
сектором», Самообороною та 
Автомайданом і вимагали пи-
сати заяви на звільнення. Що 
це було та як довго триватиме, 
з’ясовували «Відомості». 

Все почалося з понеділка, 24 
лютого. З ініціативи «Правого 
сектора», Народної самооборо-
ни та волинського Автомайда-
ну низку керівників виконавчої 
влади було зобов’язано написати 
заяви на звільнення. Зробити це 
потрібно було до 24-ї години 24 
лютого. 

cтор. 5

Кабмін серйозно 
обмежив витрати 
бюджетних коштів

cтор. 3cтор. 7-9

Верховна Рада скасувала 
низку депутатських пільг

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Анархія по-волинськи

З початку тижня всі 
військовозобов’язані мали 
з’явитися до військкоматів. Про 
це «Відомостям» сказав заступ-
ник військового комісара з ви-
ховної роботи Володимир Бон-
дарук. 

— Зараз тривають десятиден-
ні збори військовозобов’язаних, 
— сказав Володимир Володими-
рович. — Чоловіки проходять 
навчання з 8-ї ранку до 18-ї ве-
чора. На ніч ідуть додому. 

cтор. 13

Швейцарія заморозила 
рахунки Януковича та 20 
осіб із його оточення

cтор. 2

При Януковичу бюджет 
щороку втрачав понад 130 
мільярдів від контрабанди

cтор. 2

Меркель заявила, 
що Путін «втратив контакт 
із реальністю»

cтор. 2

На Волині цьогоріч не буде 
грошей на капітальне 
будівництво 

cтор. 13

Нове керівництво облради 
обіцяє бути ближчим 
до районів 

cтор. 13

Путінська окупація Криму

Деякі луцькі вулиці мешканці латають 
цеглою 

Альона Вінницька закликає сильних українців гуртуватися

До військових 
комісаріатів Волині 
за три дні прийшли дві 
тисячі добровольців 

Прокурори висунули звинувачення 
слідчому, який п’яним збив двох людей 


