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Яна СОЛОМКО: Зараз модно вдавати із себе патріота

Українцям обіцяють
бензин за ціною понад
24 гривні за літр

Українцям дозволили
продавати квартири без
згоди співвласників
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Ти маєш знати більше!

Передплатний індекс - 21769

Пенсіонерам, які
продовжують
працювати, хочуть
скоротити пенсії

Рекомендована ціна - 4 грн.

№ 8 (750) 26 лютого - 4 березня 2015 року

У Локачинському
терцентрі облаштували
для пенсіонерів
справжній санаторій

Яких тарифів на газ варто
чекати населенню

Територіальний центр соціального обслуговування, що в
смт Локачі, по праву можна назвати міні-санаторієм. Адже тут і
соляна кімната, і тренажерний зал,
масажне крісло, сучасний медичний апарат для світлолікування
«Біоптрон», для магнітної терапії
— «Полюс-4» та багато іншого.
Про те, як вдалося все це придбати й облаштувати, ведемо мову
із директором закладу Миколою
Томчуком.

Кабінет Міністрів України в
рамках проведення пенсійної реформи пропонує Верховній Раді
внести зміни до пенсійного законодавства і зменшити до 85% обсяг виплачуваних пенсій працюючим пенсіонерам. Про це йдеться
в урядовому законопроекті «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України про пенсійне
забезпечення» (№ 2212), опублікованому на сайті ВР.
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На Волині вперше
використовують порти
для лікування дітей, які
хворіють на рак

Петро ШПИГА:

Міліція має охороняти
порядок, а не правлячий
режим

В Україні стартувала реформа
правоохоронних органів. Скоро
в Києві приступить до служби
кардинально нова структура —
патрульна поліція, а 12 лютого
парламент підтримав урядовий
законопроект, яким фактично
ліквідовують УБОЗ — управління
боротьби з організованою злочинністю.
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Тарифи на газ планують підняти в два етапи: найближчим часом і
в четвертому кварталі 2015 року або
у першому кварталі 2016-го. Міністр
енергетики Володимир Демчишин
вважає, що було б доцільно вийти на

щоквартальне коригування цін на газ
для населення за європейськими розцінками. Втім, міністр не уточнив,
яким може бути перше підвищення
цін, пославшись на те, що встановлення тарифів — компетенція Нацкомісії,

Порошенко домовився
з ОАЕ про постачання в
Україну зброї та техніки

Секретар Громадської ради з питань люстрації
Максим МАНЬКОВСЬКИЙ:
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У Нацбанку розтратили
600 млн грн пенсійних
заощаджень
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Душогуба, який жорстоко
познущався над
26-річною дівчиною,
піймали
на місці злочину

Благодійний фонд
«Волинь-2014» закупив
прикордонникам одяг
та обладнання
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Сухофрукти, які
позбавлять вас болю
в спині
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У 95 років Ніна Горбулько
і досі зустрічає поїзди
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Завдяки повідомленню свідка
міліціонери затримали вбивцю на
місці злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
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Зниження рівня води
може призвести до
загострення екологічного
стану
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що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики і комунальних
послуг. Не назвала цього показника
і міністр фінансів України Наталія
Яресько.
cтор. 3

Якщо ми не вичистимо суди, ми не вичистимо
і всю систему влади
23 лютого у Луцьку відбувся круглий стіл на тему «Люстрація в Україні: як я можу допомогти?». Секретар
Громадської ради з питань люстрації
при Міністерстві юстиції України
Максим Маньковський та представник Громадського люстраційного комітету Ольга Алєксєєнко розповіли,
як відбувається люстрація в Україні,
які схеми використовують чиновники
для її уникнення.

У Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні вперше відбулась
операція з імплантації портів.
Троє пацієнтів із онкогематологічного центру отримали потрібне
обладнання.
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Що можна їсти
у Великий піст
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Такий тугий гордіїв вузол
або Чим закінчиться багатомісячна сага звільнення начальника відділу
освіти у Старій Вижівці?
Запитання цілком риторичне, бо
відповіді на нього не знає ніхто, хоч
цікавить вона багатьох, навіть непричетних до освітянської спільноти. А
розпочалося все з того, що під час Революції гідності активісти місцевого
Майдану, вимагаючи люстрації керів-

ників, занесли до списку осіб, які не
мають права перебувати на публічних
посадах, і начальника відділу освіти
Старовижівської РДА Любов Лабнюк.
Щоправда, деякі з них і справді написали заяви на звільнення...
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Великий піст у 2015 році почався 23 лютого і триватиме до
11 квітня. Прагнення витримати
весь період постування похвальне
як із духовного погляду, так і в сенсі
здоров’я. Будь-який лікар підтвердить, що утримання від важкої білкової їжі навесні — пряма користь
для організму. Однак багато, тим
більше новачки, внутрішньо здригаються: як пережити ці сім тижнів,
щоб у підсумку всі думки не зводилися до їжі? Давайте розберемось,
які продукти дозволено вживати у
піст.
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