
«Борець із корупцією» 
Чорновол підробила 
декларацію про доходи
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Українці залишили на 
польському Підкарпатті 2 
мільярди злотих

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Микола Романюк 
пообіцяв лучанам тепло 
та гарячу воду
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В Україні можуть ввести 
обов’язкову щомісячну 
абонплату за газ
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На Волині в 
Ківерцівському районі 
затримали перекупника 
лісу
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Білоруські 
науковці 
розробили 
вакцину проти 
раку

Сто років 
прожити — у Бога 
заслужити

Жінка приймає 
сиріт, які 
вмирають, щоб 
подарувати їм 
любов в останні 
дні життя

Робітників із України часто 
використовують та обманюють у 
Польщі — про це йшла мова під 
час конференції, організованої 
в п’ятницю, 5 лютого, Посоль-
ством України у Варшаві. 
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Конфлікт довкола землі «вилився» в 
кримінальну справу

Як журналісти 
в нардепів свої 
гроші «вибивали»   

Пріоритетом дій уряду му-
сить бути системне скорочення 
споживання, а не дискусія про 
тарифи, вважає Святослав Пав-
люк, керівник київського офісу 
асоціації «Енергоефективні міс-
та України». 

Як відомо, 98% квартир в 
Україні приватизовані, тому 
житлових послуг держава ніко-
му не надає. Громадяни сплачу-
ють лише за енергетичні послу-
ги — електроенергію, газ, тепло, 
тверде паливо — та комунальні 
— воду, каналізацію, прибиран-
ня, поточний ремонт будинків — 
усього 18 складових. 
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Польські 
роботодавці 
все частіше 
відмовляються 
платити українцям

Ветерани Другої світової ві-
йни, воїни-інтернаціоналісти, чор-
нобильці… Це далеко не повний 
перелік осіб, яким держава свого 
часу виявила повагу шляхом надан-
ня окремих преференцій. До цього 
списку новітня історія України до-
дала учасників антитерористичної  
операції на сході нашої держави. І це 
цілком справедливо. Реальність така, 

що коли одним із них вдається без 
перешкод домогтися задекларованих 
пільг, інші тривалий час стукають у 
чиновницькі кабінети, щоб отрима-
ти бодай посвідчення учасника бо-
йових дій. Хтось бере, незважаючи 
на заслуги, від суспільства все спо-
вна, а хтось сподівається лише на 
крихти із загального «пирога». 
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Вдень у понеділок, 8 лютого, 46 
бійців з 53-ї окремої механізованої 
бригади, невдоволені умовами їх-
нього розміщення на полігоні «Ши-
рокий Лан», а також загалом став-
ленням командування до їхнього 
забезпечення, утримання та прожи-
вання, вирішили пішки відправити-
ся в Миколаїв, щоб зажадати негай-
ної реакції на те, що відбувається, 
у військової прокуратури. Про це 
розповів один з бійців бригади з по-
зивним «Путя».

Говорячи про ці умови, він від-
мітив, що в деяких бійців матраци з 
вошами, ліки прострочені, при тому, 
що волонтерська допомога з терито-
рії бригади вивозиться машинами. 
Боєць також повідомив, що вони 

неодноразово зверталися вже з цьо-
го приводу, проте належної реакції 
не послідувало, у зв’язку з чим бійці 
прийняли рішення відправитися в 
прокуратуру.

У Миколаєві відбулася зустріч 
військовослужбовців 53-ї бригади з 
військовим прокурором Миколаїв-
ського гарнізону Південного регіону 
України полковником юстиції Олек-
сандром Китом.

Прокурор вислухав усіх військо-
вих, після чого попросив їх написати 
йому письмове звернення.

— Далі він пообіцяв провести 
перевірку та розібратися в ситуації, і 
якщо будуть встановлені порушення, 
то винних покарають, — повідомляє 
кореспондент  «Злочинності.НІ».

У бійців дуже багато скарг на 
командира батальйону Олександра 
Марущака. За їхніми словами, на по-
лігоні вони вже чотири дні, але ка-
тастрофічна ситуація з їхнім забез-
печенням почалася давно і задовго 
до їхнього прибуття на полігон під 
Миколаєвом. Тут вже просто їхній 
терпець увірвався, оскільки за 4 дні 
їм дали тільки двічі по сухому пайку 
— військовослужбовцям доводить-
ся за свої гроші шукати собі їжу.

Як вони говорять, сплять вони в 
Широкому Лані майже на снігу і не 
можуть навіть помитися. Хтось із 
бійців зізнався, що востаннє мив-
ся 25 грудня, тобто ще в минулому 
році.

Прямо під час сесії у Верхо-
вній Раді вони скинули вісьмом 
народним обранцям 50 і 100 грн 
на рахунок мобільного. А потім 
чемно попросили повернути — 
мовляв, цифрою однією поми-
лилися, випадково поповнили. З 
ким не буває? 
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Субсидії — ілюзія 
дешевої енергії

Корі Салчерт поставила собі 
за мету створення дитячого до-
машнього хоспісу, до якого при-
ймає вмираючих сиріт в останні 
дні їхнього життя.

Корі — колишня медсестра. 
Разом із чоловіком Марком у 
2012 році вони створили «Дім 
надії».
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Голодні та немиті бійці 53-ї 
бригади пішки йшли з Широкого 
Лану у військову прокуратуру

В основі вакцини лежать на-
працювання генетиків і нано-
частинки. Мова йде про терапев-
тичну вакцину проти лімфоми, 
розроблену лабораторією Респу-
бліканського науково-практич-
ного центру дитячої онкології, 
гематології та імунології Білору-
сі. Зараз уже стартував етап клі-
нічних випробувань — є перші 
три дорослі добровольці. 
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Столітня ювілярка має від-
мінну пам’ять, пише вірші й хоче 
видати третю збірку.

Поважний ювілей зустрічає 
відмінник народної освіти Євдо-
кія Дудко з Володимира-Волин-
ського, котра більш як піввіку 
вчила дітей, найдовше — у школі 
№ 2, мов рідна матуся, зігрівала 
їх ласкою і теплом, і до сьогодні 
тішиться їхніми успіхами, а лю-
бов, увага та турбота колишніх 
учнів тримає її на цьому світі, 
додає сил і здоров’я.
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Катастрофічна ситуація склалась на полігоні: бійці сплять на снігу, 
голодні, з вошима, без можливості помитися... 


