
Воєнний стан може бути вве-
дений як на всій території, так і в 
окремих місцевостях. На відміну 

від надзвичайного стану, трива-
лість воєнного є невизначеною.

cтор. 6

Першим свою підозру висло-
вив народний депутат України 

III–IV скликань Тарас Чорновіл. 
Він переконаний, що 11 березня 
зі зверненням у Ростові-на-Дону 
виступав не екс-президент Віктор 
Янукович, а загримований актор. 
Під час промови він помітив у 
нього психічні зміни, які видалися 
підозрілими. «Не секрет, що я чо-
тири роки працював із Янукови-
чем», — зауважив Чорновіл. 

cтор. 5

Можливе введення воєнного стану: що це 
означає для населення 

На останній сесії облас-
на рада прийняла бюджет на 
2014 рік. «Відомості» вирішили 
проаналізувати його видаткову 
частину. Отже, цього року пе-
редбачено, що загальний обсяг 
видатків обласного бюджету ста-
новитиме 1 мільярд 99 мільйонів 
930 тисяч гривень. Із цієї суми 
левову частку отримають охоро-
на здоров’я й освіта. А саме 75% 
усіх коштів. Як розподілять ре-
шту, дивіться на інфограмі № 1. 
Варто зазначити, що 52,6% від 
цієї суми — кошти на заробітну 
плату і 5% — на енергоносії.

cтор. 4

Національна гвардія 
України запрошує всіх стати 
на захист Вітчизни 

cтор. 3cтор. 7-9

На Волині ремонт доріг 
цьогоріч — під питанням

cтор. 14

18 березня на зборах Ради 
Федерації президент Росії Воло-
димир Путін підписав із само-
проголошеними представника-
ми «влади» Криму «договір» про 
вступ Криму та Севастополя у 
склад РФ. На сайті Кремля по-
відомили, що Республіка Крим 
вважається прийнятою в Росій-
ську Федерацію з дати підписан-
ня цього договору. В переддень, 
на позачерговому пленарному 
засіданні, Верховна Рада АРК  
прийняла постанову «Про неза-
лежність Криму». 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Куди підуть гроші 
з обласної казни 

З 2 березня на Волині розпо-
чалися мобілізаційні навчання 
військовозобов’язаних. Про те, 
кого вони стосуються першо-
чергово та з якими труднощами 
стикаються військові, виконую-
чи поставлене завдання, «Відо-
мості» спілкувалися з військо-
вим комісаром Олегом Галаком.

cтор. 7

У зв’язку з останніми поді-
ями в Криму місцеві жителі по-
чали масово покидати півострів. 
Однією з таких є уродженка села 
Холопичі Локачинського райо-
ну пані Вікторія. Разом із сім’єю 
вона проживає у місті Севас-
тополі. Проте, каже, три тижні 
тому чоловік приніс квитки на 
потяг і сказав: жінко, вивозь ді-
тей із Криму. Так вони опинили-
ся на Волині. 

cтор. 13

Верховна Рада виділила 
майже 7 мільярдів 
гривень на оборону країни

cтор. 2

НАТО надасть Україні 
військову допомогу

cтор. 2

На хабарі в 15 тисяч 
затримано заступника 
начальника екоінспекції

cтор. 4

Заступник губернатора 
хоче, щоб під Луцьком був 
оптовий сільгоспринок 

cтор. 6

Крим і Севастополь 
увійшли до складу 
Російської Федерації

Волиняни готові 
захищати свою землю 

В Україні оголошена 
часткова мобілізація 

Перед журналістами в Ростові виступав 
двійник Януковича 

Вакарчук замислюється про президентство

У Криму бояться не 
військових, а загонів 
«самооборони» 

Народні депутати України при-
йняли законопроект № 4466 «Про за-
твердження Указу Президента Укра-

їни «Про часткову мобілізацію». 
«У зв’язку з різким ускладненням 
внутрішньополітичної обстановки, 

втручанням Російської Федерації у 
внутрішні справи України, зростан-
ням соціальної напруженості поста-

новляю: оголосити і провести част-
кову мобілізацію», — йдеться в указі. 

cтор. 3

Відповідний указ підписав в. о. президента Турчинов 

У добровольці йдуть навіть 
жінки 

Розповіла кримчанка, яка 
вивезла своїх дітей на Во-
линь 


