Відтепер українці
зможуть працювати в
Ізраїлі офіційно

Телегід

Програма телебачення
на 15 каналів
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Ціни на продукти
зростуть на 5–25%
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Субсидії вигідніше оформляти в
кінці опалювального сезону

Мала кількість
вологи в ґрунті
створює великі
проблеми
волинським
аграріям

В області — активна фаза
весняної посівної кампанії. Характерною особливістю цьогорічної весни є відчутний дефіцит
вологи, що змушує аграріїв пришвидшеними темпами проводити весь комплекс робіт із метою
максимально ефективного використання вологи, яку отримуємо
у вигляді короткочасних опадів.
Зокрема, сівбу ранніх ярих зернових розпочали майже в усіх
районах. Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко.
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Волинь потопає в
смітті

Здавна мед вважався не тільки корисним продуктом, а й
важливим лікувальним засобом.
Регулярне його споживання позитивно впливає на всі життєві
процеси людського організму, а
за вмістом мінеральних речовин
мед є одним із найбагатших натуральних продуктів.
Про його властивості можна
говорити довго та багато.
Незважаючи на завершення опалювального сезону, сім’ї, які мають
право на субсидію, можуть звертатися щодо її оформлення. Для таких
звернень є навіть низка переваг. Про
це заявив директор департаменту
державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
«За новими умовами, субсидія
призначається на 12 місяців. Отже,
якщо навіть сім’я буде отримувати
фактичну субсидію тільки до кінця квітня (до кінця опалювального

сезону), то з початком нового опалювального сезону, з 1 жовтня, поновлення субсидії відбудеться автоматично. Як правило, пік звернень
за субсидіями припадає на початок
опалювального сезону, як наслідок
— черги і велике навантаження на
працівників органів соціального захисту», — сказав Музиченко.
Якщо субсидія призначається
в першому кварталі року, до кінця
березня, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три

Дві третини
українців час від часу
задумуються про
переїзд за кордон

У Луцьку пройшов відкритий чемпіонат із
карате
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Шаховий турнір у
Миколаєві закінчився
бійкою
cтор. 2

Коли весною їдеш просторами рідної Волині, то через вікно
маршрутки око милується пейзажами природи, та ці пейзажі
не гармонійні, а зіпсовані картинами рукотворного свинства.
Усі узбіччя доріг всіяні сміттям.
Але не лише на дорогах повно
сміття, ним встелені береги рік,
озер, ліси і, здається, усі місця,
по яких ступає нога людини.
Незважаючи на те, що на Волині експлуатується 11 полігонів твердих побутових відходів,
наші люди вивозять відходи в лісосмуги та викидають на узбіччя
доріг.
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Щоб легко
перейти на сайт
vidomosti-ua.com,
скануй QR-код
мобільним
телефоном

З діда-прадіда
сім’я Василя
Вельгуса
займається
бджолярством

Колектив Волинської
митниці протестує проти
новопризначеного
керівника
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Волиняни можуть
передати показання
газового лічильника
через SMS
cтор. 5

квартали минулого року, а не за весь
календарний рік, зазначив чиновник.
«По-друге, якщо звернутися до
кінця поточного місяця, то субсидія
буде призначена з початку місяця.
І по-третє, якщо вчасно платити за
житлово-комунальні послуги і повідомляти органи соціального захисту
про всі суттєві зміни в сім’ї протягом року, в наступному році субсидія на новий термін буде призначена
без звернення громадянина», — розповів Віталій Музиченко.

На Волині 26 березня вже в одинадцятий раз пройшов відкритий
Чемпіонат України серед юнаків та
юніорів.
Організатором турніру виступила Українська Федерація «Кіокушинкайкан Карате» під керівництвом
бранч чіфа Дмитра Волинця. Цього
року в Луцьк приїхало 18 команд із
14 областей України та спортсмени з
Білорусі.
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Мішель
ЛЕГРАН: Колись
обов’язково в
життя прийде
кохання, щастя,
багато сонця та
посмішок

Французький композитор
Мішель Легран вдруге відвідав
Україну.
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На Волині поліцейські вилучили трактор із
обладнанням для видобутку бурштину
24 березня вранці, близько 4
години, поліцейські на лісовій дорозі за селом Велика Осниця Маневицького району Волинської області
зупинили трактор «Т-40» із трьома
мешканцями сусідньої Рівненської
області та одним із місцевих жителів.

У Рожиці горіли 50
гектарів поля
У минулі вихідні лісівники
Торчинського та Рожищенського
лісництв ДП «Ківерцівське ЛГ»
приборкували пожежі, що «розгулялися» по сільгоспугіддях
поблизу сіл Валер’янівка, Рудня,
Ольганівка Рожищенського та
Береськ і Вічині Луцького районів. Їм допомагали й небайдужі
місцеві жителі.
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Читай наші новини в Інтернеті на сайті vidomosti-ua.com
та передплачуй газету в будь-якому відділені пошти
за передплатним індексом 21769. Ти маєш знати більше!
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