
Сьогодні політика влади, як би 
не хотілося це визнавати, скерована 
в одному напрямку — вижимання з 
простих людей останньої копійчи-
ни. І байдуже, що народ ледве-ледве 
зводить кінці з кінцями. «Нам треба 
зарплату!» — сказав новоспечений 
нардеп Верховної Ради Мустафа 
Найєм. «Треба!» — відповіла біль-
шість парламентарів і проголосу-

вала за підвищення заробітної пла-
ти собі, коханим, членам Кабінету 
Міністрів, працівникам Нацбанку, 
прокурорам та суддям. 

Нагадаємо, торік у серпні пар-
ламентарі «врізали» собі платню із 
17 тис. до 6,5 тис. Сьогодні в опублі-
кованому тексті закону про держ-
бюджет на 2015 рік уже відсутня 
норма, яка передбачала нарахуван-

ня зарплати народним депутатам і 
членам КМУ в розмірі посадового 
окладу. 

«У peзультaті «доопрацювання» 
зaкoну про держбюджет ужe піcля 
гoлocування дeпутaтcькa зapплaтa 
виpocлa дo 12 180», — повідомив 
дeпутaт від «Бaтьківщини» Андpій 
Пaвлoвcький. 

cтор. 3

Верховна Рада зменшила 
розмір допомоги при 
народженні дитини 

cтор. 2 cтор. 9cтор. 9-11

Шкільні підручники 
зроблять платними

Працівник радянських і ро-
сійських спецслужб (1988–1999), 
а згодом політичний емігрант 
Олександр Литвиненко перед 
тим, як за наказом чекістського 
ватажка його отруїли полоні-
єм-210, звинуватив Путіна в пе-
дофілії. 

cтор. 7

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Гірники змусили владу 
почути їх і планують їхати 
на Київ на акцію протесту 

cтор. 2

У валютних позичальників 
таки забиратимуть майно 

cтор. 2

Луцька мерія ініціює 
збільшення площі 
квартир, які не 
оподатковуватимуться 

cтор. 3

Олександр Турчинов: 
«Російська армія може піти 
у наступ» 

cтор. 2

Україна планує повністю 
перейти на цифрове 
телерадіомовлення 

cтор. 3

«Кагебешники» 
стверджують, 
що Путін — 
педофіл 

Нововолинськ 
починався 
з «бурси» 

Олена Кравець: Останнім часом ми нарешті стали жити своїм життям

Отець ЯРОСЛАВ: Україну чекає подвійний 
удар — по економіці та 
по банківській системі 

Депутати вдвічі
збільшили собі зарплату

Оформлення ДТП 
за європротоколом 
збереже водіям нерви, 
гроші та час 

Працівники міліції затрима-
ли зловмисників, які, зробивши 
підкоп, обікрали магазин шкіря-
них виробів.

cтор. 9

Дружина зниклого безвісти у 
зоні АТО майора 51-ї ОМБр Олек-
сія Шепелюка разом із чотирма ді-
тьми чекає на його повернення та 
вірить у те, що він живий. Вона не 
опускає рук і робить усе можливе 
для того, аби розшукати коханого 
чоловіка. На поради багатьох зми-
ритись і жити далі відповідає, що 
не бажає ні з чим миритися, так як 
хоче бачити Олексія живим. 

cтор. 4

Свою історію зі щасливим кін-
цем розповіла лікар-стоматолог, 
якій довелося зіткнутися з бідою: 
у її 20-річного сина виявили рак 
спинного мозку, причому чет-
вертої стадії, із саркомою. Пішли 
метастази в мозок. Через те, що 
пухлина розросталася в спинному 
та головному мозку, хлопець був 
неоперабельним і лікарі розвели 
руками: нічого не поробиш.

cтор. 14

Найближчим часом ми по-
бачимо черговий стрибок про-
центних ставок на міжбанку і 
подорожчання кредитних ресур-
сів. І саме тут буде завдано по-
двійний удар — по економіці та 
по банківській системі. Про це 
заявляють в Інституті розвитку 
економіки України. 

cтор. 2

cтор. 12

«Я вірю у те, що мій чоловік живий 
і повернеться додому» 

Рак останньої стадії — виліковний 
Колись давно, ще на початку 

50-х років, у Прибузькому краї 
розпочалося будівництво вугіль-
них шахт, до якого були залучені 
спеціалісти й молодь як Львів-
щини, Рівненщини, Волині, так 
і з інших куточків Радянського 
Союзу. Тому виникла гостра про-
блема підготовки професійних 
шахтарських і будівельних ка-
дрів. Саме з цією метою була від-
крита гірничопромислова школа 
тоді ще у робітничому селищі, а 
згодом — місті Нововолинськ, у 
яке воно перетворилося. 

cтор. 13

Найстаріший у нашій окру-
зі священик отець Ярослав уже 
понад 55 років служить Богу і 
людям. Служить вірою та прав-
дою, як і подобає справжньому 
душпастирю, — за це шанований 
духовенством і прихожанами. 
Його мудрі поради допомагають 
долати труднощі, впоратися із 
невдачами, він уміє втішити і за-
спокоїти, направити на шлях іс-
тини й добра. 

cтор. 4

Із 2011 року в Україні водії 
отримали можливість оформля-
ти дорожньо-транспортні приго-
ди без виклику працівників ДАІ, 
використовуючи так званий єв-
ропротокол, який вони отриму-
ють у своїй страховій компанії, 
коли оформляють поліс. У цьому 
разі особи звільняються від ад-
міністративної відповідальності, 
не ризикують втратити право 
на керування авто й не повинні 
сплачувати штраф. 

cтор. 5

Місяць робили підкоп, 
щоб дістатись усередину 
магазину 

А також у два рази підняли платню членам Кабінету Міністрів, 
працівникам Нацбанку, прокурорам і суддям 

Про педофілію Путіна світ 
заговорив кілька років тому. 
Першими були його колеги 
по цеху 

Мені сам Господь велів 
бути священиком 


