
З України за 10 років 
нелегально вивезли 
майже 116 млрд доларів

cтор. 2 cтор. 2cтор. 9-11

Держслужбу в Україні 
планують реформувати 
за рахунок ЄС та бюджету 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

ЄС не планує відстрочок 
у введенні зони вільної 
торгівлі з Україною

cтор. 2

Експерти прогнозують, що 
наступного року на ринку 
нерухомості збережеться 
популярність невеличких 
квартир

cтор. 3

На Волині працівників міліції 
звинувачують у катуванні 
людини

cтор. 5

Саакашвілі звинуватив 
Авакова у фінансуванні 
неформальних збройних 
формувань і публічних 
погрозах

cтор. 5

У Локачинському районі 
жінка привласнила 20 тисяч 
гривень

cтор. 13

Волиняни в Києві 
протестували 
проти 
призначення 
Олександра 
Кватирка 
керівником лісової 
галузі області

Горілка з 1 січня може 
подорожчати до 90 гривень

Голова Волинської 
облради Ігор 
ПАЛИЦЯ: Ми 
повинні показати 
волинянам, що 
«безпрєдєл» в 
області закінчився

Працівники Волинського об-
ласного управління лісового та 
мисливського господарства затри-
мали мікроавтобус зловмисників 
із дубовими колодами

У ніч із 13 на 14 грудня в за-
казнику місцевого значення «Лісо-
ва алея» зловмисники зрізали два 
столітні дуби, повідомляє прес-
служба Волинського обласного 
управління лісового та мислив-
ського господарства.

cтор. 13

Як чоловікам вберегтися від простатиту

Вугільні кульбіти 
нардепа Гузя

Волинь отримає 
55 шкільних 
автобусів, а 
шахтарям 
надійдуть гроші

Згідно з постановою уряду від 
9 грудня 2015 року № 1021, 

чоловікам пільгова пенсія при-
значається при стажі роботи не 
менше 30 років, жінкам — 25 ро-
ків, з них для чоловіків не менше 
12 років 6 місяців, а для жінок — 
10 років стажу роботи на тому 
підприємстві, за рахунок якого 
призначається пенсія.

cтор. 3

Зловмисники зрізали столітні дуби 
заказника «Лісова алея»

11 грудня шахтарі Волині 
знову нагадали про себе і свої 
біди відчайдушним кроком — 
перекрили дорогу державного 
значення сполученням «Київ – 
Ковель – Ягодин». Вимоги в гір-
ників прості: отримати законно 
зароблену заробітну плату.  

Протести шахтарів не при-
пиняються протягом року. Вже 
й не злічити, скільки разів гір-
ники перекривали трасу Ковель 
– Жовква, відмовлялися спуска-
тися в шахту, їздили на зустрічі 
в профільне міністерство, про-
тестували та навіть голодували 
в Києві. 

cтор. 3

Наказом Генерального про-
курора України Віктора Шокіна 
за рекомендаціями конкурсних 
комісій призначено керівників 
місцевих прокуратур. Луцьку 
прокуратуру очолив Олександр 
Шпота, Маневицьку — Олек-
сандр Мосійчук, Володимир-
Волинську — Віталія Книш, Ко-
вельську — Олександр Бабенков.

cтор. 5

«Нелегальний ринок становить 
40%, він зросте до 75%, а з ним — і 
кількість жертв. Люди перейдуть 
на сурогат. Сподіваючись заробити 
на акцизах, Мінфін недоотримає 5 
млрд грн і буде змушений збільши-
ти витрати на охорону здоров’я», — 

прогнозує глава асоціації «Укргоріл-
ка» Володимир Остапюк.

Він також запевнив, що ві-
тчизняні виробники виноробної, 
коньячної, лікеро-горілчаної про-
дукції, склозаводи, рітейл і сільське 
господарство готуються до масових 

скорочень людей.
Як відомо, Кабінет Міністрів по-

дав у Верховну Раду законопроект 
податкової реформи. У ньому уряд 
пропонує парламенту з 1 січня 2016 
року підвищити акцизний податок 
на горілку на 100%.       cтор. 2

Про що вдалося домовитися 
під час дводенного відрядження 
в Київ — розповів голова об-
лдержадміністрації Володимир 
Гунчик.

cтор. 8

Стаж роботи для 
виходу на пенсію 
пільговикам 
збільшено на 5 
років

Як «Відомості» вже повідо-
мляли, минулого тижня в облас-
ті пройшла розширена нарада 
«Публічне обговорення бюджету 
та перспектив розвитку Волині», 
ініційована головою Волинської 
обласної ради, членом політради 
«УКРОПу» Ігорем Палицею.

cтор. 7

«Старі-нові» 
чиновники 
очолили місцеві 
прокуратури 
Волині

У Києві відбулась акція про-
тесту проти призначення Олек-
сандра Кватирка на посаду на-
чальника управління лісового 
господарства області

Хоча й пройшло вже дві ре-
волюції в нашій країні, одна з 
яких, на жаль, була не мирною, 
здається, ніхто з високопосадов-
ців і не збирається виконувати 
вимоги українського народу, 
який вкотре хоче справедливості 
та прозорості в призначенні того 
чи іншого чиновника. 

cтор. 4

У групі ризику знаходяться 
переконані холостяки, офісні пра-
цівники та чоловіки віком понад 
35 років.

Єдиний спосіб уберегтися від 
неприємних ускладнень проста-
титу — щорічно проходити про-
філактичний огляд в уролога, щоб 
вчасно виявити та почати лікувати 
хворобу.

cтор. 14

У разі прийняття нового Податкового кодексу пляшка горілки з 1 січня 
буде коштувати 90 гривень, а пляшка коньяку — 150 гривень


