
Карати за порушення Правил 
дорожнього руху будуть не водіїв, а 
власників автомобілів. Причому не-
залежно від того, хто перебував за 
кермом. Таке нововведення перед-

бачено в законопроекті «Щодо вдо-
сконалення регулювання відносин 
у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху». Щоб виправдати-
ся, власникові машини доведеться 

оскаржити постанову в 10-денний 
термін і довести, що в момент пра-
вопорушення авто керувала інша 
людина або воно перебувало в угоні.

cтор. 2

На строкову військову 
службу призвуть 480 
волинян

cтор. 8 cтор. 4cтор. 9-11

Україна знизила спецмито 
на легкові автомобілі 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Турчинова на рахунках 
у банках 11 мільйонів 

cтор. 3

В Україні можуть з’явитися 
приватні в’язниці

cтор. 3

ГПУ з’ясує, куди подівся 
золотий батон Януковича

cтор. 5

Кредитну спілку 
зобов’язали повернути 
вкладниці 133 тисячі 
гривень

cтор. 8

Прокуратура області 
виявила факти 
порушення прав пацієнтів 
психіатричної лікарні 

cтор. 8

П’яний молодик стріляв 
у автобус із перевезення 
пасажирів 

cтор. 9

Паспортисти міграційної 
служби «погоріли» на 
хабарі

cтор. 9

Будь-яка криза — це 
старт чогось нового 

Маневиччина 
попрощалася з героєм, 
замордованим 
російськими 
найманцями 

Ігор Скрипко: У серіалі ми сміємося не над гуцулами або москалями, а над самими собою

Нововведення в системі штрафів 
стануть справжнім головним болем 
для власників автомобілів 

Депутата сільради 
підозрюють у вчиненні 
грабежу 

За свої 85 років зарічанець 
Сергій Барщевський вимурував 
із сотню грубок та пічок, що по-
над півстоліття служать своїм 
господарям у Новосілках, Заріч-
чі, Оранях, Шистові, Горичеві 
Володимир-Волинського райо-
ну…

cтор. 13

Господь почув молитви солда-
та, побратими відтягнули його у 
безпечне місце, надали першу ме-
дичну допомогу… А далі — довгі 
дні боротьби за життя 

Ще зовсім недавно Інтерне-
том ширилася інформація про 
необхідність зібрання допомоги 
на лікування волинському добро-
вольцю Ігорю Приходаю на псев-
до Джонні. Відважний командир, 
великий патріот України стояв на 
грані життя та смерті.

cтор. 5

Воістину, незвідані стежки 
Господні, й, буває, сьогодні не зна-
єш, на яку з них заведе тебе завтра 
доля. От і квітневий «золотий» 
ювіляр Ігор Купчак, який наро-
дився і виріс на Сумщині, колись 
не знав і не гадав, що потрапить 
на Волинь. Нині він працює голо-
вним інженером СЗАТ «Нива». 
Досить символічно, що її було 
засновано 17 квітня, а пан Ігор 
з’явився на світ 18-го. Про це по-
відав його безпосередній керівник 
—Володимир Шегедин.

cтор. 13

Із 1 травня набирає чинність 
постанова, яка дозволяє укра-
їнцям отримувати субсидії за 
полегшеною схемою. Допомогу 
призначатимуть на 12 місяців, а 
продовжуватиметься вона авто-
матично. Пропонуємо вам зраз-
ки заяв і декларацій, які необхід-
но заповнити при оформленні 
субсидій. 

cтор. 4

cтор. 12

Відважний Джонні знову серед нас 

Авіаційний агроном працює над 
перетворенням «Попелюшки в Королеву» 

На минулій сесії обласної 
ради кілька депутатських запи-
тів стосувалося питань повер-
нення пільгового проїзду в гро-
мадському транспорті. Зокрема, 
з цією проблемою, як виявилося, 
стикаються, по-перше, діти з ба-
гатодітних сімей, по-друге, хворі 
на ниркову недостатність, що 
лікуються на хронічному гемоді-
алізі, й… «найбідніша» категорія 
громадян — депутати Волин-
ської обласної ради. 

cтор. 3

Прокурор області Дмитро 
Чепіжак повідомив про підозру 
у вчиненні грабежу депутату од-
нієї зі сільрад Луцького району. 
Встановлено, що 30-річний об-
ранець громади разом зі своїм 
товаришем — 39-річним лучани-
ном — розбили вікно в автомобі-
лі водія Луцької філії ТОВ «Нова 
пошта», припаркованому поряд 
із будинком на вулиці Генерала 
Шухевича в обласному центрі, 
та викрали звідти чотири мішки 
грошей — майже 110 тис. грн.

cтор. 9

Всім пічникам пічник

Кому на Волині 
їздити безкоштовно: 
дітям, інвалідам чи 
депутатам? 

Життя людини дуже непе-
редбачуване та бурхливе. Воно 
може дарувати нам хвилини 
щастя і в той же час приносити 
багато клопоту, неприємностей. 
Іноді людині важко утримати тя-
гар цих проблем на своїх плечах і 
вона може втратити надію, віру в 
себе, а найголовніше — здоров’я.  

cтор. 7

Як правильно 
заповнити документи 
для отримання субсидії

Чистого четверга, 9 квітня, 
Маневиччина прощалася з укра-
їнським бійцем, замордованим 
російськими найманцями в по-
лоні. Провести в останню путь 
42-річного героя із Матейків Ва-
силя Демчука разом із родиною 
прийшли односельчани, жителі 
сусідніх сіл, знайомі, друзі. 

cтор. 8

Нові правила стягування штрафів змусять тих, хто продав машину за генеральною 
довіреністю, розшукати покупця й оформити угоду за всіма правилами 

У цьому переконують 
клієнтів центру зайнятості 
психологи 


