
В Україні 21 листопада набула 
чинності постанова НКРЕКП від 
17.10.2014 № 146 «Про встановлення 
тарифів на послуги централізовано-
го опалення і послуги з централізо-
ваного постачання гарячої води, які 
надаються населенню суб’єктами 
господарювання, що є виконавця-
ми цих послуг». Про це повідомили 
в прес-службі Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері енергетики і комунальних 
послуг (НКРЕКП). 

Постановою № 146 встановлені 
тарифи на послуги централізовано-
го опалення і послуги з централі-
зованого постачання гарячої води, 
які надаються населенню 162 тепло-
постачальними організаціями, які є 
виконавцями цих послуг. За інфор-
мацією відомства, послуга з центра-
лізованого опалення розраховува-
лась окремо для абонентів житлових 
будинків із будинковими та квар-
тирними приладами обліку теплової 
енергії та для абонентів житлових 
будинків без будинкових і квартир-
них приладів обліку теплової енергії. 

cтор. 2

Нардеп, ректор Київсько-
го національного університету 
культури і мистецтв Михайло 
Поплавський створив приват-
ний університет, студенти якого 
де-факто вчаться в державному 
виші. Про це йшлося у сюжеті 
Марії Землянської для «Слід-
ства.Інфо». 

cтор. 11

Біометричний паспорт 
коштуватиме близько 
15 євро

cтор. 3 cтор. 11cтор. 7-9

З початку року в Україні 
розікрали 3,4 мільярда 
«бюджетних» гривень

Чутки про те, що в Локачах 
орудує таємничий убивця кро-
ликів, поширюються селищем 
уже давно. Місцеві розповіда-
ють, що кілька років тому бачи-
ли тут незвичайну істоту з блис-
кучими очима, яка сиділа високо 
на гіллі дерева та видавала дивні 
звуки. Згодом у райцентрі за за-
гадкових обставин почали пері-
одично гинути і зникати вухані. 
До слова, минулого року з пів-
тора десятка кролячих тушок 
виявили в своїх господарствах 
родини Нещадимів і Демських 
(про це писала районка). 

cтор. 7 
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Відразу після свого приходу в 
обласну раду депутати з фракції 
ВО «Свобода» чітко й однознач-
но заявили про свої принципові 
позиції, серед яких — дотриман-
ня відкритості й прозорості в ді-
яльності ради та роботі депутат-
ського корпусу. 

cтор. 2

ДУСя виставить на аукціон 
понад 150 автомобілів 
чиновників 

cтор. 2

«Нафтогаз» розпочав 
видобуток газу
і нафти в Єгипті 

cтор. 2

Нацбанк прогнозує 
інфляцію 25%
за підсумками 2014 року 

cтор. 3

Чиновника 
Мінрегіонрозвитку 
затримали за отримання 
хабара 

cтор. 6

У Вищому господарському 
суді України
п’ять суддів є офіційними 
мільйонерами 

cтор. 11

Лікар віддав бойовикам 
пораненого бійця, 
дізнавшись, що він із 
Західної України 

cтор. 5

З Луганщини вже 
надходять фальшиві 
гривні 

cтор. 4

У Локачах 
спіймали 
«чупакабру» 

Як прибрати живіт 
і випрямити спину

Станіслав БОКЛАН: Можна грати сексуального маніяка, але при цьому любити свою державу

Поплавський 
придумав схему, 
як заробляти 
десятки 
мільйонів на 
держуніверситеті 

По зцілення до… 
Польової криниці В Україні зросли ціни на 

опалення та гарячу воду 

«Дерибан» до 
річниці Майдану?

Волинські волонтери з Во-
лодимира-Волинського Костян-
тин Зінкевич, Олексій Панасюк 
і Олександр Богданов привезли 
з Німеччини автомобілі для бій-
ців, які воюють у зоні АТО, по-
льові кухні, а заодно провідали 
шістьох поранених військовос-
лужбовців, що перебувають на 
лікуванні у Гамбурзі, кожному 
особисто вручили гроші й по-
дарунки. 

cтор. 2

51-а окрема гвардійська Пере-
копсько-Харківська Празько-Во-

линська ордена Леніна, двічі ор-
дена Червоного прапора, орденів 
Суворова та Кутузова механізо-
вана бригада Сухопутних військ 
ЗСУ є складовою частиною меха-
нізованих військ України. Історія 
бригади починається з часів Вели-
кої Вітчизняної війни, коли вона 
ще була 51-ю дивізією і пройшла 
близько 4000 кілометрів по тери-
торії СРСР, звільнивши більше 
600 міст. 

cтор. 4–5

Головна військова прокуратура 
в рамках розслідування криміналь-
ної справи, розпочатої за фактом 
зловживання владою та службовим 
становищем службовими особа-
ми Міністерства оборони України, 

оголосила колишньому директору 
департаменту закупівель Мінобо-
рони про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 364 
КК України. 

cтор. 2 

Зелену оазу Польової кри-
ниці, що в селі Нудижому Лю-
бомльського району, видно 
навіть із космосу. На знімках, 
зроблених із висоти кількох со-
тень кілометрів, на сірому осін-
ньому тлі чітко вимальовуються 
її яскраві обриси. Криниця да-
рує людям улітку студену воду, 
а взимку — теплу, що аж парує. 
Хоча температура її стала у будь-
яку пору року: +8 градусів. 

cтор. 13

cтор. 14

Залишалося два варіанти: або загинути, 
або відходити. 
Командир вибрав другий 

Заарештовано керівника департаменту 
закупівель Міноборони 

Багато людей зараз має про-
блеми з хребтом, і це не дивно, 
адже сидячий спосіб життя став 
дуже поширений. А рівну спину 
та підтягнутий живіт усе-таки 
хочеться мати! Ось надзвичай-
но проста техніка, розроблена 
японськими фахівцями близько 
10 років тому. Всього п’ять хви-
лин у день потрібно для занять, 
а зовнішній вигляд змінюється 
дуже відчутно. Повертаючи ске-
лет у природне положення, ця 
техніка змінює обриси тіла, ро-
блячи талію тоншою, а спину — 
рівнішою. 

cтор. 12

Волонтери 
приїхали з 
Німеччини не з 
порожніми руками 

Згідно з новими тарифами, в середньому вартість тепла в розрахунку на 1 кв. м 
становитиме 10–11 грн 

Волинська служба зайнятості переймала 
досвід розвитку польського ринку праці 

У 2013 році на Волині було за-
тверджено Територіальну програ-
му зайнятості населення на період 
до 2017 року. Про її виконання, а 
також про нещодавню поїздку до 
Республіки Польща у Люблінське 

воєводське бюро праці на засі-
данні обласного координаційного 
комітету сприяння зайнятості до-
повіла директор обласного центру 
зайнятості Раїса Кучмук. 

cтор. 6

Остання сесія Волинської 
обласної ради засвідчила, 
що в декого з депутатів 
руки чешуться повернутися 
до схем і методів розбаза-
рювання майна громади, 
що процвітали за режиму 
Януковича 


