
На сьогодні склалася вкрай на-
пружена ситуація у вугільній галузі 
України. Згідно з Коаліційною угодою 
депутатів Верховної Ради та програ-
мою дій Кабінету Міністрів у рамках 
реформи вугільної галузі в Україні пе-
редбачена ліквідація або консервація 
усіх шахт, які не вдалося приватизу-
вати протягом 2015–2019 рр. 

Простою мовою це означає, що 
тисячі шахтарів можуть опинитися 

без засобів існування, якщо не буде 
прийнята інша програма, яка пови-
нна захистити їхні права. Поки що та-
кої програми немає, зате є бюджет на 
2015 рік, у якому не передбачені кошти 
на держпідтримку на покриття витрат 
по собівартості вугільної продукції. 
Гірники Волині вкрай обурені таким 
розкладом подій і вимагають негай-
ного вирішення низки питань. Серед 
яких — фінансування шахти № 10 

«Нововолинська», виплати заборгова-
ності та незакриття шахт до тієї пори, 
допоки не відбудеться запуск ново-
будови. У випадку якщо шахтарів не 
буде почуто, вони погрожують акція-
ми протесту. А саме перекрити шляхи 
міжнародного сполучення на «Яго-
дині» та вирушити до Києва. Гірники 
налаштовані досить рішуче і обіцяють 
виконати усі погрози. 

Закінчення на cтор. 2

Тарифи на газ зростуть 
уже у першому кварталі 

cтор. 3 cтор. 4

Ще дві тисячі волинян 
призвуть до війська

Наш черговий герой, котрий 
народився у рік Кози, має що про 
себе розповісти. Антон Венглов-
ський — полковник у відставці, 
ліквідатор-чорнобилець, заступ-
ник голови Володимир-Волин-
ської міськрайонної організації 
ветеранів. 

cтор. 7

Ти маєш знати більше!
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В Іваничах назріває 
земельний скандал 

cтор. 4

Українцям доведеться 
отримувати патенти 
для роботи в Росії 

cтор. 2

Пенсії тепер 
нараховуватимуть 
по-новому 

cтор. 3

Майно за прострочені 
валютні кредити 
не відбиратимуть 

cтор. 3

Есбеушник зґвалтував 

підлеглу 
cтор. 6

Хижий звір тримає в страху 
жителів двох сіл 

cтор. 5

Розпочалася видача 
біометричних паспортів 

cтор. 6

Пройшов пекло, голод 
та холод 

Як вивести з організму 
все непотрібне 
та отруйне 

Кароль мріє виростити із сина добру людину та паламаря

Кому урізали пільги У кризовий період 
«зайві» гроші варто 
потратити на освіту, 
здоров’я, нерухомість 

Гірники готуються до нових протестів, 
якщо не буде переглянутий бюджет 

Довготривала 
пам’ять піддається 
відновленню 

Верховна Рада скасувала за-
борону на продаж молочної та 
м’ясної продукції домашнього 
виробництва на аграрних рин-
ках, що мала набути чинності з 
1 січня 2015 року. 

cтор. 4Під кінець минулого року Вер-
ховна Рада показала ударні темпи 
роботи, прийнявши низку зако-
нопроектів, зокрема зміни до По-
даткового кодексу: введення нових 
податків (на роздрібний продаж 
підакцизних товарів, великі пенсії, 
дорогі автомобілі, імпортні про-
дукти і промтовари), розширення 
діючих податків (під них потрапи-

ла нерухомість удвічі меншої пло-
щі, ніж раніше) та продовження їх 
дії (військовий податок із заробіт-
ків громадян). 

За підрахунками Мінфіну, 
це дозволить у 2015 році попо-
внити державну скарбницю на 
17 млрд грн. Як ударять нові по-
датки по пересічних українцях? 

cтор. 3

Рік календарний має п’яту 
пору. Знаний тільки жінкам, що 
відають, сезон чарування почина-
ється у день зимового сонцесто-
яння й завершується 19 січня. «Це 
найкращий період для передбачень 
і ворожінь», — повчала подруг зна-
менита українська киявиця, голо-
вна відьмочка України, журналіст-
ка та письменниця-містик Лада 
Лузіна. Вона й запропонувала ша-
нувальницям її творчості відзна-
чити справжній Новий рік екскур-
сією містичними куточками Києва. 

cтор. 6

У кризовий період, коли 
гривня продовжує падати, а ва-
люту в обмінниках придбати не 
можна, багато хто ламає голову 
над тим, як зберегти ті заоща-
дження, які є, у що вкласти і як 
потратити «зайві» гроші, щоб не 
збанкрутувати й у майбутньому 
мати хоч якийсь прибуток. 

cтор. 5

cтор. 14

Нові податки: скільки цьогоріч 
платитимуть українці 

Ворожіння — це те сокровенне, що 
сховано в глибинах самого себе 

Хочете бути здоровими? Тоді 
подбайте, щоб ваші внутріш-
ні органи працювали без збоїв. 
Правильне харчування, спорт, 
прогулянки на свіжому пові-
трі — ось те, що вдихне у ваше 
немічне тіло нове життя й на-
лаштує організм на довголіття. 
Сьогодні ми пропонуємо нашим 
читачам кращі рецепти детокси-
кації організму. 

cтор. 13

Верховна Рада України про-
голосувала за обмеження дея-
ких пільг і схвалила скорочення 
чисельності співробітників пра-
воохоронних органів та орга-
нів прокуратури. Так, кількість 
працівників Генеральної Про-
куратури буде скорочено з 20 
до 15 тис., органів внутрішніх 
справ — зі 172 до 152 тис., при 
цьому фінансування міністер-
ства залишать незмінним. Ска-
совується вихідна допомога для 
прокурорів. 

cтор. 4

Якщо раніше вважалося, що 
сховищем довготривалої пам’яті 
є синапси мозку (мікроскопічні 
канали, якими передається не-
рвове збудження), то тепер учені 
вважають, що це не так. Для ви-
вчення цього питання науковці 
Каліфорнійського університету 
в Лос-Анджелесі (UCLA) об-
рали морського молюска аплі-
зію. Річ у тому, що процеси 
цього головоногого, пов’язані з 
пам’яттю, дуже нагадують ті, які 
відбуваються в мозку людини. 

cтор. 13

Депутати повернули 
домашнє молоко 
та м’ясо на ринки 

Але, як і у молодості, зали-
шається таким же непосидю-
чим та активним 

Потрібно тільки вміти діставати інформацію 

Православний церковний 
календар на 2015 рік

cтор. 8-9


