
Вчений вжив «бактерії 
безсмертя» і , як 
стверджує, перестав 
старіти cтор. 7cтор. 9-11

Суд заарештував пенсії 
на рахунках Януковича й 
Азарова в «Ощадбанку»

Ти маєш знати більше!

№ 1 (793) 14 січня 2016 року

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

35 українських 
підприємств 
постачатимуть продукцію 
тваринництва до Молдови

cтор. 2

З 1 січня 2016 року введена 
нульова ставка на 70% 
європейських товарів

cтор. 2

У Ковельському районі 
дочка завдала ножові 
поранення батькові

cтор. 3

Заборона вершкового 
масла врятує тисячі людей 
від передчасної смерті

cтор. 14

У замках Казимира 
грілися камінами 
та розжареним 
вугіллям

Вижити, щоб жити

Володимир-волинці Любо-
мирі Стахів все під силу. Одного 
разу навіть на купол церкви ви-
бралася. 

Усі, хто знає цю жінку, диву-
ються її молодечому запалу, гар-
ній стрункій фігурі, життєлюб-
ності та співучості. Наша героїня 
— регент і псаломщик у стенжа-
ричівській церкві Успіння Пре-
святої Богородиці, учасниця 
вокальної групи «Молодички», 
ветеранського хору «Мужність», 
голова ради та секретар у гро-
мадських організаціях  «Діти 
війни» та міськрайонній вете-
ранській. А ще вона дотриму-
ється здорового способу життя 
— «моржує», плаває, бігає.
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Допомогти побратимам і бути корисними 
суспільству

До столу українців 
справжнє молоко 
із Угринова

Голова Держагентства з енер-
гоефективності Сергій Савчук 
прокоментував чутки, що в разі 
невикористання всього обсягу 
газу (чи іншої послуги) дове-
деться повертати субсидію в кін-
ці опалювального сезону.

«Розмір субсидії розрахову-
ється, виходячи з об’ємів соці-
альної норми споживання, що 
визначена постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 
№ 409 «Про встановлення дер-
жавних соціальних стандартів 
у сфері житлово-комунального 
обслуговування», незалежно 
від фактично спожитих обсягів 
природного газу чи інших кому-
нальних послуг», — наголосив 
Сергій Савчук.                cтор. 2

І в басейн, і в 
парну, і в снігу 
поніжитися... Як 
треба, то й на 
Говерлу збігати

У цьому вбачають свій голо-
вний обов’язок члени громадської 
організації «Спілка ветеранів до-
бровольців». Створена в січні 2015 
року з числа бійців 2-го взводу 2-ї 
штурмової роти 5-го батальйону 
Добровольчого Українського Кор-
пусу, які брали участь у бойових 
діях, захищаючи селище Піски 

Ясинуватського р-ну Донецької 
області та прикриваючи підходи 
до окремих позицій на території 
Донецького аеропорту, основою 
діяльності для себе визначила: 
максимальну підтримку тим, хто 
сьогодні перебуває в зоні військо-
вого конфлікту.
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Відійшов у минуле 2015 рік. Для 
України він був досить важким у 
всіх відношеннях. 

Війна. Незважаючи на позитив-
ні очікування, так і не завершилася. 
Дещо притихла під кінець року, але 

не закінчилася. Хлопці продовжу-
ють гинути. І це, мабуть, найстраш-
ніше, що характеризує 2015 рік. Так, 
держава посилила фінансово та ма-
теріально українську армію. Але до 
кінця  не позбулася чиновницької 
тяганини з визнання добровольців, 

які кинулися захищати країну в пер-
ші дні війни, учасниками бойових 
дій. Частина з них не пішли під стяги 
армії, але вони воювали. Серед них є 
поранені, вбиті, хтось потребує пси-
хологічної допомоги
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На заміну фальсифікату, 
виготовленому по ТУ, в тор-
гових точках України нарешті 
з’явилося якісне молоко за дер-
жавними стандартами.

Приватно-орендне сільгосп-
підприємство імені Шевченка, 
яке знаходиться на Волині в 
Угринові, добре відоме місцевим 
жителям. За період своєї діяль-
ності господарство переживало 
всілякі часи. Був період, коли 
займалися свинарством, утри-
мували поголів’я биків, наляга-
ли на вирощування цукрового 
буряка. Але врешті-решт від цих 
галузей довелося відмовитися. 
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Зменшене 
споживання 
комунальних 
послуг не вплине 
на розмір субсидії 
на наступний 
опалювальний 
період

Громадська організація «Во-
линське об’єднання учасників 
АТО та волонтерського руху» 
свою місію вбачає в підтримці 
побратимів у зоні АТО та тих, 
хто повернувся із «пекла» додо-
му.

Якби не волонтери, громад-
ські активісти, прості роботяги, 
які «вступили в бій» за виживан-
ня українського солдата, хтозна, 
куди б сьогодні дійшов чобіт 
російського агресора. Влада ще 
перебувала в паніці, а люди вже 
консолідувались і кинулися за-
хищати батьківщину, зустрічали 
ворога на передовій, жертвуючи 
власним життям. 
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Реформи нам тільки 
сняться

Наші земляки, щоб зігрітися 
взимку, колись використовували 
горщики та глиняні бочки з роз-
жареним деревним вугіллям, під 
ліжка ставили розпечене камін-
ня, а дим з печей «випускали» на 
горище. До сьогодні у Володими-
рі частково збереглися кахельні 
грубки з великими люфтами, 
збудованими у XIX столітті. А 
Володимир-Волинський істо-
ричний музей досі обігрівають 
чавунні радіатори, виготовлені 
на початку XX ст.              cтор. 13

Читайте наші новини в Інтернеті на сайті

vidomosti-ua.com

Так бідно та принижено українці себе ще не почували
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