
Кабінет Міністрів України 
спростив процедуру оформлен-
ня субсидій. Відповідна постано-
ва «Про внесення змін до Порядку 

перерахування деяких субвенцій із 
державного бюджету місцевим бю-
джетам на надання пільг, субсидій 
та компенсацій» була прийнята на 

засіданні уряду. В Мінсоцполітики 
пояснили, як тепер діятиме система 
призначення житлових субсидій. 

cтор. 3

У Порошенка терміново 
готують іще один податок 
для українців 

cтор. 4 cтор. 5cтор. 9-11

Держава обіцяє 
компенсувати частину 
кредитів для заміни 
газових котлів

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

В уряді Яценюка 
готуються до кадрових 
змін? 

cтор. 2

За кошти залізниці 
для дочки екс-міністра 
збудували тенісні корти 

cтор. 2

Плата за опалення 
трикімнатної квартири 
перевищить мінімальну 
зарплату й прожитковий 
мінімум 

cтор. 5

Банкрутство 44 банків 
обійшлося Україні в 200 
мільярдів 

cтор. 5

Нацбанк заборонив 
знімати долари з карток

cтор. 5

Затримано крадія пожертв 
пораненим бійцям АТО 

cтор. 7

У Росії почастішали 
випадки безпідставного 
затримання українців 

Бійці роти «Світязь» 
передали на потреби 
міліцейського 
госпіталю ортопедичне 
обладнання 

Переможець проекту «Голос. Діти-2» Роман САСАНЧИН: Коли співав, закривав очі й уявляв, що лечу як птах

Контрабандисти 
намагалися перевезти 
цигарки в порожнинах 
колод

Як отримати житлові 
субсидії за новою схемою 

Тридцять вісім джерел, 
що дарують життя 

Виявлений працівниками 
міліції у жителя Чуднівщини 
арсенал вражає різноманітністю 
видів вогнепальної і холодної 
зброї. За цим фактом розпочато 
досудове розслідування. 5 бе-
резня працівники Чуднівсько-
го райвідділу міліції провели 
санкціонований обшук домо-
господарства 64-річного жите-
ля с. Галіївки. 

cтор. 9

На Волині є можливості й ба-
жання розвивати риболовний 
спорт і навіть проводити міжна-
родні змагання, що неабияк по-
сприяло би популяризації краю. 
Однак ще й досі через чиновниць-
ку пасивність у вирішенні пробле-
ми Федерація риболовного спорту 
Волинської області не може взяти 
в оренду підходящу водойму. 

cтор. 4

На черговому засіданні коор-
динаційного комітету сприяння 
зайнятості населення обговори-
ли результати надання послуг 
обласною службою зайнятості 
переміщеним особам зі Сходу 
та АР Крим, працевлаштування 
випускників професійно-техніч-
них навчальних закладів області, 

стандарти професійно-технічної 
освіти. 

Як повідомила директор об-
ласного центру зайнятості Раїса 
Кучмук, станом на 1 березня по 
допомогу в пошуках роботи звер-
нулося 556 переселених осіб, із них 
144 — працевлаштовані. 

cтор. 5

У ході проведення спеці-
альних заходів прикордонники 
Луцького загону в черговий раз 
запобігли незаконному перемі-
щенню через державний рубіж 
великої кількості контрабандних 
тютюнових виробів.

cтор. 9

cтор. 12

На Волині хочуть проводити міжнародні 
змагання із риболовного спорту 

Компенсація доїзду до місця роботи 
може вирішити проблему нелегального 
працевлаштування 

Медичний інвентар праців-
никам роти патрульної служби 
міліції особливого призначення 
презентувала благодійниця Ніна 
Довга.

— Зважаючи на те, що чи-
мало військовослужбовців, ви-
конуючи завдання в зоні АТО, 
отримали серйозні поранення та 
потребують тривалого курсу ре-
абілітації, Ніна Володимирівна 
передала нам спеціальне ортопе-
дичне обладнання.

cтор. 8

«Вживання до трьох чашок 
кави на день може бути навіть 
корисним для здоров’я», — вва-
жає дієтолог Найджел Денбі. 
Ефект, який вона здійснює на 
організм людини, залежить від 
кавових зерен. Кава допоможе 
позбутися зайвих сантиметрів 
на талії, оскільки, будучи майже 
некалорійною, зменшує апетит. 

cтор. 14

За часів Київської Русі по-
близу фортеці Тустань існувало 
поселення Золота Баня. Під час 
нападу хана Батия воно було 
вщент зруйноване. Люди, котрі 
залишилися живими, пішли в 
долину річки Стрий і заснували 
тут нове, яке назвали Східни-
цею. 

cтор. 13

Правоохоронці 
вилучили в пенсіонера 
арсенал зброї та 
боєприпасів 

Кава корисна для мозку 
та фігури, але шкідлива 
для кісток і нирок 

«МЗС із занепокоєнням 
відзначає, що останнім часом 
нормою стали випадки безпід-
ставного затримання громадян 
України на території РФ, від-
сутність гуманного ставлення 
до українців із боку російських 
правоохоронних органів, їхньої 
несумісної з людською гідніс-
тю поведінки, застосування до 
наших співвітчизників непри-
пустимих методів фізичного та 
психологічного впливу, в тому 
числі — тортур», — сказано в 
повідомленні. 

cтор. 3

Однак влада зволікає з наданням підходящої водойми в оренду 

Бланки заяви на оформлення субсидії та декларації надішлють у кожну 
оселю 

Прикордонники Луцького 
загону затримали крупну 
партію контрабандних тютю-
нових виробів 

або Невеличкий путівник по 
курортній Східниці 


