
Оприлюднено закон, який дає 
змогу зрозуміти, що змiниться 
в життi пенсiонерiв із 1 квiтня: 
пiдвищили пенсiйний вiк чи нi, 
забрали пенсiї у всiх працюючих 

пенсiонерiв чи нi, якi роки брати-
муть для розрахунку розмiру пенсiї? 
Докладнiше розпитуємо Марiанну 
Онуфрик, керiвника групи з питань 
пенсiйної реформи Реанiмацiйного 

пакета реформ, та Лiдiю Ткаченко, 
старшого наукового спiвробiтника 
Iнституту демографiї та соцiальних 
дослiджень НАН України. 

cтор. 4

Тарифи на гарячу воду 
й опалення підвищаться 
на 55–73% 

cтор. 3 cтор. 8cтор. 9-11

У львівських цукерках 
знайшли речовину, схожу 
на ртуть 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Депутат Держдуми: 
Путін перебуває 
під арештом 

cтор. 2

Олександр Лукашенко 
під прицілом російських 
спецслужб 

cтор. 2

Полковник СБУ вимагав 
хабарі за оформлення 
перепусток у зону АТО 

cтор. 4

Передбачення Ванги: 
війна в Україні закінчиться 
в 2015 році, винуватця 
кровопролить «виймуть 
і закопають» 

cтор. 8

Затримано 
військовослужбовців, 
які стріляли в таксиста 

cтор. 5

Затримано чоловіка, 
який із автоматичної 
зброї обстріляв 
автомобіль 

П’ять років умовно за 
боротьбу 
з економічною 
злочинністю 

Співачка Alyosha: Людство у мене асоціюється з деревами

Яценюка звинуватили 
у корупції на мільярди 
доларів Як нараховуватимуть 

пенсiї з 1 квiтня 

Спалюємо жир на талії 
без вправ 

— До всіх моїх болячок до-
дався ще й цукровий діабет, 
— бідкалася жінка, стоячи в ап-
теці. — Якщо раніше купувала 
цукрознижувальні пігулки по 
100 гривень, то сьогодні вони ко-
штують уже 160... 

cтор. 8

В обласному центрі Волині 
20 березня відбулася друга зустріч 
у рамках акції «Швидкі побачен-
ня». Десять пар спілкувалися між 
собою з надією зустріти долю, а 
заразом і до благодійності долу-
чились. Організатори «Швидких 
побачень» Ірина Баран і Віктор 
Марчак удруге спробували вла-
штувати особисте життя лучан і 
допомогти дітям, які хворі на рак. 

cтор. 13

Василя Івановича знають у 
Градді як народного умільця, що 
вправно плете кошики із вербо-
вої лози. Цю справу освоїв уже в 
зрілому віці, коли цього вимагали 
обставини. Свого часу працював 
у Маневицькій райспоживспілці 
водієм автомобіля ГАЗ-52, достав-
ляючи хліб та інші товари мешкан-
цям району. 

cтор. 9

Відсторонений голова Держ-
фінінспекції України Микола 
Гордієнко звинуватив Прем’єр-
міністра Арсенія Яценюка у ко-
рупційних діяннях. «Корупційні 
схеми в Україні очолює уряд Яце-
нюка», — заявив Гордієнко на за-
сіданні Верховної Ради минулого 
тижня. 

cтор. 2

cтор. 12

Десять побачень за один вечір 

Кошики допомагали вижити у скрутні часи 

Жертвою свавілля коруп-
ціонерів вважає себе колишній 
міліціонер, а нині засуджений 
до п’яти років умовно Тарас Ко-
вальчук. Чоловік стверджує, що 
його «замовили», оскільки він 
відмовився брати участь у фаль-
сифікації виборів, а також стояв 
на шляху незаконного грально-
го бізнесу в нашій області, який 
«кришували» високопосадовці 
правоохоронних структур.

cтор. 7

За словами в. о. військового 
комісара Волинського обласного 
військового комісаріату Романа 
Кулика, найкраще з організацією 
мобілізаційної роботи впорали-
ся у Любешівсько-Маневицько-
му ОРВК. Серед лідерів також 
Горохівсько-Локачинський, Кі-
верцівський та Нововолинський 
військові комісаріати. 

cтор. 8

Основною причиною виник-
нення проблеми зайвих кілогра-
мів та ожиріння є зловживання 
жирними продуктами харчуван-
ня, неконтрольований апетит і 
нехіть до фізичних вправ. Однак 
якщо з першими пунктами ви 
в силі справитись, а на заняття 
спортом вас не вистачає, то ось 
кілька порад, як спалити жир без 
них. 

cтор. 14

Простіше померти, ніж 
лікуватися 

Передано у розшук 
більше шести тисяч 
волинян, які ухилилися 
від мобілізації 

Під час обшуку в підвалі бу-
динку, де мешкає зловмисник, 
правоохоронці вилучили авто-
мат Калашникова, п’ять гранат 
Ф-1 та запали до них. Близько 
8-ї ранку в чергову частину ра-
йонного відділу міліції з пові-
домленням про пошкодження 
автомобіля «Опель Віваро» звер-
нулася жителька міста Ківерці... 

cтор. 3
Або Як у Луцьку, шукаючи другу половинку, допомогли хворим 
дітям 

За свій вік житель Граддя Василь Старко сплів до тисячі кошиків 
із вербової лози 

або Скільки коштує «хроніч-
ний» похід в аптеку? 


