
Тільки-но весняне сонечко тро-
хи підсушило та прогріло землю, як 
дачники потягнулися до своїх діля-
нок. Значно побільшало пасажирів 
у маршрутках, що їдуть до дачних 
і садівничих масивів під Луцьком: 

у приміських селах Гаразджа, Про-
мінь, Веснянка, Воротнів та інших. 
Хоч рейси популярні, а транспорт 
переповнений, водії жаліються на 
малий заробіток, бо більшість па-
сажирів їде безплатно. Через це 

перевізники або відмовляються об-
слуговувати «дачні» маршрути, або 
скорочують відстань, не доїжджаю-
чи до кінцевого пункту. 

cтор. 4

МВС уведе систему балів 
та штрафів за порушення 
ПДР 

cтор. 8 cтор. 13cтор. 9-11

Туристичний сезон 
цьогоріч буде переважно 
українським 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Кредити на нерухомість і 
автомобілі банки давати 
не будуть 

cтор. 2

У кабіні пілотів польського 
літака, на якому розбився 
Качинський, пили пиво 

cтор. 2

Від служби в армії 
звільнено студентів, 
аспірантів та докторантів 

cтор. 2

Волинські еменесники 
хабарів керівництву 
не носили 

cтор. 4

З обриву в річку впав 
автомобіль із дітьми 

cтор. 5

Волинянина засудили 
за ухиляння 
від мобілізації 

cтор. 5

В Луцьку автомобіль в’їхав 
у зупинку громадського 
транспорту 

cтор. 7

Заступник Авакова 
«погорів» під час 
обшуку робочого 
кабінету 

Про трагедію сорок 
четвертого у Кукуріках 
нагадує хрест при в’їзді 
в село 

У столиці слухали «Музику Гідності» 

Юлія ТИМОШЕНКО: 

Перевізники не хочуть возити 
пільговиків безплатно 

Працівники ДАІ 
Волині перевірили 
пасажироперевізників 

Що у нашому розумінні ро-
блять бібліотекарі? Видають 
книжки, допомагають у навчан-
ні, радять літературні цікавинки. 
А от працівники рожищенської 
дитячої книгозбірні — ламають 
стереотипи. Вони пропонують 
своїм маленьким гостям не лише 
поринути в світ казок та опові-
дань, а й... пограти у футбол чи 
боулінг, відвідати концерти відо-
мих гуртів... 

cтор. 13

Існує повір’я, що той, хто за-
був звичаї своїх батьків, караєть-
ся людьми та Богом. Він блукає 
по світу, як блудний син, і ніде не 
може знайти собі притулку, бо за-
гублений для свого народу. Отож, 
аби прилучати дітей до народних 
традицій, пов’язаних із найулю-
бленішим весняним святом усіх 
християн — Пасхою, або днем Во-
скресіння Ісуса Христа, в недільній 
школі при храмі Різдва Пресвятої 
Богородиці відбувся майстер-клас 
із розпису писанок. 

cтор. 8

Дмитро Денисюк із села Руд-
ка-Козинська жив розміреним 
сільським життям: робота охо-
ронцем у Луцьку, господарка 
— вдома. Коли почалися заво-
рушення на Сході, а до війська 
покликали перших захисників, 
твердо вирішив: отримає пові-
стку — ховатися не стане. Пові-
стку отримав, і не одну. Щоразу 
з’являвся до райвійськкомату. 

cтор. 7

Депутат Верховної Ради, екс-
прем’єр Юлія Тимошенко в ефі-
рі «Шустер Live» на телеканалі 
«112 Україна» минулої п’ятниці 
нещадно розкритикувала уряд  
Яценюка стосовно підняття та-
рифів на газ, електроенергію, те-
плопостачання. 

cтор. 3

cтор. 12

Діти писали писанки та славили Господа 

Яскравий спалах... По голові наче 
молотком вгріли. Я зрозумів, що для мене 
війна закінчилась

Невблаганний час усе більше 
віддаляє жителів Кукуріків від 
ночі 19 січня 1944 року, коли на 
околиці села, захованого в тіні 
лісів, трапилася страшна траге-
дія, що надломила долі багатьох 
людей. 

cтор. 8

Серед найпоширеніших зло-
чинів, вчинених у 2014 році у 
Луцьку, правоохоронці назива-
ють незаконне заволодіння май-
ном шляхом обману чи зловжи-
вання довірою (шахрайство). 
Попри те, що громадян постійно 
попереджають про аферистів, 
ошуканих не меншає. 

cтор. 5

Незважаючи на профілак-
тичні заходи, які постійно про-
водять інспектори ДАІ, аварій-
ність в області залишається на 
високому рівні. Ранкові та вечір-
ні години пік, згідно зі статисти-
кою, найбільш травмонебезпечні 
як для водіїв, так і для пішоходів. 
Причина цього — неуважність і 
легковажність учасників дорож-
нього руху. 

cтор. 9

У Рожищенській 
бібліотеці відпочивають 
сім’ями 

Телефонні шахраї 
видурили гроші у понад 
300 лучан

У кабінеті заступника міні-
стра внутрішніх справ Сергія 
Чеботаря під час обшуку право-
охоронці виявили злитки золо-
та, а також документи, які нібито 
підтверджують його корупційну 
діяльність. 

cтор. 2

Обласна влада обіцяє відшкодувати витрати і поремонтувати дороги 

Нові тарифи на 
газ для населення 
є безпідставно 
завищеними 

Реальна ціна на газ — 2355,7 
гривні, а не 7188, як запро-
понував українцям уряд 

Правоохоронці попереджа-
ють про найбільш поширені 
способи обману 


