
Наприкінці 2014 року було ба-
гато дискусій щодо підняття пен-
сійного віку як для жінок, так і для 
чоловіків, виплат пенсій працю-

ючим пенсіонерам та інших пи-
тань пенсійного забезпечення. Їх 
роз’яснення «Відомостям» надав на-
чальник Головного управління Пен-

сійного фонду у Волинській області 
Петро Філіпчук.

cтор. 3

Рада хоче узаконити 
конфіскацію незаконно 
нажитого майна

cтор. 2 cтор. 3cтор. 9-11

За хабар у 400 тисяч 
гривень затримали 
луцьких податківців

Наприкінці липня минулого 
року під час військових дій під 
Іловайськом солдати залишили 
поле бою, аби врятувати власне 
життя. Натомість командування 
звинуватило їх у дезертирстві, 
проти військових порушено 
кримінальну справу.

cтор. 4

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Військовозобов’язані 
можуть вільно їхати 
за кордон 

cтор. 5

Волинь із хлібом-сіллю 
зустрічала героїв роти 
«Світязь» 

cтор. 9

Польща презентує для 
волинян свої навчальні 
заклади 

cтор. 13

За «кнопкодавство» — 
штраф від 8,5 до 51 тис. грн

cтор. 3

В регіоні запущено процес 
земельних аукціонів 

cтор. 4

Усі загорожі біля річок 
і морів ліквідують 

cтор. 5

Солдати 51-ї бригади 
їздили 
до Президента шукати 
захисту 

Загадки фінської школи: 
менше вчишся — 
більше знаєш 

Миліший із роками Бронюк зі сцени просить «Люби ти Україну» 

У світі нафта дешевіє, а 
в Україні ціни на бензин 
ідуть догори 

Дострокового виходу на пенсію 
жінкам доведеться зачекати 

У міській квартирі 
авокадо росте 

У вівторок, 10 лютого, в Кі-
верцівському районному суді 
відбулося засідання, на якому 
екс-директор державного під-
приємства «Мисливське гос-
подарство «Звірівське» Андрій 
Шпорук намагався через суд 
оскаржити своє звільнення з 
посади. Це вже друге слухання 
в цій справі, перше відбулося 
22 грудня. 

cтор. 8
На Волині з робочим візитом 

побував міністр інфраструктури 
Андрій Пивоварський. Він майже 
годину відповідав на запитання 
журналістів, одначе конкретики 
було мало. Наразі всі проблеми ви-
вчаються, аналізуються, але певні 
реформи вже намічені. 

cтор. 5

На виконання поставлених 
завдань щодо першого етапу 
четвертої хвилі мобілізації на 
сьогодні у Збройні сили України 
поставлено згідно з планом усьо-
го 55% військовослужбовців, 58% 
офіцерів та 40% техніки націо-
нальної економіки.

cтор. 5

Останнє подорожчання бен-
зину свідчить про те, що ціни на 
нафтопродукти в Україні й нада-
лі, незважаючи на здешевлення 
нафти у світі, будуть зростати. 
Оскільки Україна замість того, 
щоб виробляти, імпортує паль-
не з сусідніх країн, платить ак-
цизний збір у валюті, а також не 
виключена й змова нафтотрей-
дерів. 

cтор. 2

cтор. 12

В Україні з’являться платні дороги 

Закінчується перший етап четвертої хвилі 
мобілізації 

Фінська освіта давно і ста-
більно посідає кращі позиції 
у всіляких рейтингах. Згідно з 
міжнародними дослідженнями, 
які раз на три роки проводить 
авторитетна організація PISA, 
фінські школярі показали най-
вищий у світі рівень знань. Вони 
також стали найбільш читаючи-
ми дітьми планети, вибороли 2-е 
місце з природничих наук і 5-е — 
з математики.

cтор. 7

Уже багато років поспіль на 
Старовижівщині переповідають іс-
торію про те, що нібито в Кримному 
невідомі особи викопали і вивезли 
за кордон бочечку зі скарбом, який 

був захований у селі в період Другої 
світової війни. Охочі до таких опо-
відок навіть показували місце, що 
залишилося від коштовностей.

cтор. 13

Сьомого лютого з робочим 
візитом Нововолинськ відвідав 
міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості Володимир 
Демчишин. Він провів робочу 
нараду на шахті № 10 «Ново-
волинська» з працівниками 
підприємства та керівниками 
ДП «Волиньвугілля». 

cтор. 9

Незвичний екзот добре при-
жився у «зимовому саду» воло-
димир-волинки Наталії Авдієн-
ко. За рік так звана алігаторова 
груша вигналася на півтора ме-
тра й уже «зростом» перегнала 
свою господиню, котра посадила 
кісточку з цього тропічного пло-
ду, привезеного нею з Польщі.

cтор. 13

Які скарби приховує Старовижівська земля

Екс-керівник 
мисливського 
господарства 
«Звірівське» Шпорук 
добивається 
поновлення на посаді 
через суд 

Володимир ДЕМЧИШИН: 

«Шахту № 10 потрібно 
якнайшвидше вводити 
в експлуатацію» 
Нововолинськ відвідав 
міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості України 

Фінські школярі мають най-
вищий у світі рівень знань, а 
також вважаються найбільш 
читаючими дітьми планети 

Президента України громад-
ські активісти попросили 
втрутитись у ситуацію, що 
виникла з бійцями 51-ї окре-
мої механізованої бригади 

На думку експертів, 30% ціни 
на бензин — заробіток 
нафтотрейдерів Про нове у пенсійному законодавстві 


