
З 1 січня набувають чинності по-
ложення Закону «Про безпечність 
та якість харчових продуктів», які 
забороняють продаж сирого молока, 
сиру домашнього виробництва та 

м’яса тварин подвірного забою. А це 
може породити нові проблеми для 
власників худоби і, як наслідок, при-
звести до скорочення її поголів’я. 
Таке припущення висловив керів-

ник напрямку «Розвиток ринкової 
інфраструктури» Проекту USAID 
«АгроІнвест» Микола Гриценко, з 
яким у нас нині розмова. 

cтор. 4

Скасування стипендій 
і підвищення пенсійного 
віку не буде

cтор. 4 cтор. 2cтор. 7-9

Податком хочуть 
обкласти всю нерухомість 
незалежно від площі

Працівниками Управління 
боротьби з кіберзлочинністю Го-
ловного управління МВС Украї-
ни в місті Києві було затримано 
трьох жителів Луганської облас-
ті, які майстерно ошукали дові-
рливих громадян. Зловмисники 
орендували квартиру на терито-
рії Київської області... 

cтор. 7

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 4 грн.Передплатний індекс - 21769 № 50 (742) 25 - 31 грудня 2014 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 4 грн.Передплатний індекс - 21769 № 50 (742) 25 - 31 грудня 2014 року

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

id
o

m
o

st
i.

in
fo

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Україна повинна 
готуватися до потоку 
біженців із Росії

cтор. 2

Досить Україні ходити 
з простягнутою рукою

cтор. 2

Затримано підприємців, 
які продавали зброю, 
вивезену від бойовиків 

cтор. 2

Надію Савченко можуть 
стратити в Росії 

cтор. 3

В Україні планують 
створити 100-тисячну 
резервну армію 

cтор. 3

Доцент 
Східноєвропейського 
університету попався 
на хабарі 

cтор. 4

Бойовики заробляли, 
продаючи «паленку» 
на Західну Україну 

cтор. 6

Терористи віддали тіла 
12 бійців за фуру з манкою

cтор. 13

Викрито 
масштабну 
шахрайську 
оборудку, яку 
здійснювали в 
соціальній мережі 

Волиняни — 
чемпіони України з 
лижного туризму 

Світлана Лобода розлучилася, бо чоловік не заробляв на сім’ю 

Китайська 
армія посилено 
готується до війни 
з Росією 

Четверта хвиля 
мобілізації 
в Україні 
розпочнеться 
наприкінці січня 

Українців можуть позбавити 
сала, молока та сиру

Допомагає людям 
долати недугу

У храмі Собору Пресвятої 
Богородиці, що в селі Забороль 
неподалік Луцька, мироточать 
ікони. Божественне диво там 
почали спостерігати із липня. З 
того часу в церкву їдуть звіду-
сіль прихожани, щоб помоли-
тися, миропомазатися в надії на 
спасіння та благодать Господню. 

cтор. 5

У Верховній Раді України 
10 грудня був зареєстрований за-
конопроект № 1135-1 «Про ци-
вільну зброю і боєприпаси». До-
кументом пропонується надати 
право українцям купувати і ви-

користовувати холодну та вогне-
пальну зброю на підставі дозволу, 
а також визначається порядок ви-
користання цієї зброї. 

cтор. 3

На Тернопільщині пропону-
ють повернути у дію пункт 6 статті 
22 Закону України «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію».

Військові хочуть заборонити чо-
ловікам виїжджати за кордон та 
змінювати місце проживання... 

cтор. 4

Про це заявив глава Гене-
рального штабу України гене-
рал-полковник Віктор Муженко. 
«Є необхідність провести мобі-
лізацію. Часткову мобілізацію, 
четверту чергу, з метою ротації 
особового складу, зменшення 
психічного навантаження на 
особовий склад та покращення 
підготовки... Вона буде тривати 
1,5–2 місяці», — заявив Мужен-
ко. 

cтор. 5

cтор. 14

Громадянам хочуть дозволити вільно 
користуватися зброєю 

Військкомати хочуть заборонити 
чоловікам без дозволу покидати місце 
проживання 

Поблизу села Буковець Іва-
но-Франківської області відбув-
ся чемпіонат України з лижного 
туризму серед дорослих. Волинь 
представляла збірна команда об-
ласної ФСТ, до складу якої вхо-
дили працівники та вихованці 
обласного Центру туризму, спор-
ту та екскурсій Інституту фізич-
ної культури та здоров’я... 

cтор. 13

Ікони мироточать, 
бо Господь кличе 
людей 
до покаяння 

Як працюють володимирські Шерлоки 
Холмси 

Експерти відділу техніко-кри-
міналістичного забезпечення при-
відкрили таємниці своєї професії. 

Про діяльність криміналістів 
пересічні громадяни знають мало, 
скоріше нам більше відомо про 
Шерлока Холмса та доктора Ват-
сона, ніж про сучасних аналітиків. 
Тому й захотілося довідатись, як 
працюють місцеві експерти, робо-
та яких, так би мовити, лишається 
в тіні. Хоча насправді жодне роз-
слідування кримінального зло-
чину не відбувається без їхньої 
участі. 

cтор. 6

Броня нових китайських 
танків розрахована на захист від 
російських танкових снарядів. І 
це не випадково, адже основний 
імовірний противник Китаю не 
США, з якими товарообіг ста-
новить сотні мільярдів доларів, 
а Росія. 

cтор. 11

Тетяна Тахасюк — інвалід 
І групи. Перенісши не одну опе-
рацію у дитинстві, перемагаю-
чи фізичний і душевний біль та 
ледь не втративши зір, вона не 
тільки вижила, а й довела іншим, 
що хвороба — не привід злама-
тися й опускати руки. Дівчина 
володіє технікою тхеквондо, має 
вищу освіту і допомагає віднов-
лювати здоров’я хворим, які пе-
ренесли інсульт, інфаркт...

cтор. 13


