У квітні Україна може
отримати безвізовий
режим з ЄС

Телегід

Програма телебачення
на 15 каналів
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Німецькі благодійники
допоможуть волинським
лікарням медичним
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Ти маєш знати більше!
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Політолог Віктор
НЕБОЖЕНКО:
Відставка Яценюка
лише прискорить
розчарування
суспільства
Президентом
Петром
Порошенком

Відставка Яценюка лише заплутала ситуацію в країні, в умовах поглиблення соціально економічної та політичної кризи,
особливо на тлі гострої критики
фігури Президента Порошенко
і падіння його внутрішньополітичної та зовнішньополітичної
легітимності.
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Що шукали
правоохоронці
у ВолодимирВолинського
міського голови
Петра Саганюка

Рекомендована ціна - 5 гривень

За останні два роки купівельна
спроможність українців
знизилася на чверть
За словами директора Інституту
демографії та соціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН України, академіка Національної академії наук
України Елли Лібанової, за останні
два роки купівельна спроможність
працюючих скоротилася в Україні
на 25,4%. «Це сталося з кількох причин. Перша та головна — стрімке
зростання тарифів на житлово-комунальні та транспортні послуги.
Позначилося і знецінення національної валюти, принаймні щодо
імпорту. Крім, наприклад, побутової
техніки, яка майже вся імпортується, багато навіть тих товарів, які ми
купуємо як українські, в значній мірі
складаються з імпортованих сировини або комплектуючих», — зазначила Лібанова.
Лібанова підкреслила, що «оплата праці в Україні в цей час не витримує критики. Рівень зарплат
надзвичайно низький. У середньому
за 2015 рік зарплата в країні склала
4195 грн.
За словами академіка, «29,3%
працюючих — а це 2,2 млн людей,
яким оплачено понад 50% встановленого на грудень робочого часу,
— отримали за грудень менше 2 500
грн, що приблизно дорівнює прожитковому мінімуму (не тому, який
встановлений законодавчо, а тому,
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В Україні нарахували
понад 1 200 мільйонерів
Луцька міськрада
вимагає негайного
відновлення
газопостачання ДКП
«Луцьктепло»
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Щоб легко
перейти на сайт
vidomosti-ua.com,
скануй QR-код
мобільним
телефоном

Настоятель храму
в Піддубцях
розділив вірян на
два ворожі табори

До редакції звернулися жителі села Піддубці. Людей хвилює та ситуація, яка склалась у
них із настоятелем церкви Миколою Лафетою.
Мешканці села стверджують,
що протягом тривалого періоду
настоятель Свято-Покровського храму протоієрей Лафета
М. М. зухвало та систематично
порушував присягу священика,
канони церковного Статуту, періодично вчиняв дії, які не відповідали нормам моралі та не
сумісні з саном священика.
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що його розраховують фахівці Міністерства соціальної політики).
Отже, зарплата 2,2 млн працюючих,
яким роботодавці сплатили понад
50% встановленого робочого часу,
в грудні 2015 року була нижчою за
прожитковий мінімум, до складу і

розміру якого є багато претензій».
«Для повноти картини до цієї
цифри варто додати ще й тих трудящих, яким роботодавці заборгували
1,8 млрд грн», — підкреслила Лібанова.

Археологи виявили в Львівській області
стародавнє місто

Чоловік зарізав
дівчинку, бо «уклав
угоду з дияволом»
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Минулого тижня рівненські
правоохоронці провели обшуки
в ряді обійсть жителів Володимира-Волинського. Сенсаційні
чутки зранку у вівторок розлетілися по всій області: у володимир-волинського міського
голови за рішеннями суду проводяться масштабні обшуки.
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102-річна американка
закінчила університет
через 60 років після
вступу
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Нацполіція ініціює
обстеження доріг в
Україні
cтор. 8

Українські та польські вчені виявили древнє місто, коли проводили дослідження на території села
Ступниця, розташованому в Дрогобицькому районі Львівської області.
За допомогою сучасної техніки їм
вдалося заглянути під землю. Стародавнє місто розташовувалося на
пагорбі, який зараз заріс травою і засаджений деревами. Учені впевнені,
що населений пункт був захищений
оборонним валом, але зараз знахо-

Художниця з
Рівненщини пише
полотна лаком для
нігтів
Екс-голова Тараканівської
сільської ради Рівненської області Наталія Бороденко потрапила в ТОП-5 креативних
художників України. У цьому
переліку майстри, які пишуть
свої роботи кавою та вином, шоколадом, праскою, а ще за допомогою цвяхів, ниток та молотка.
Наталія Бороденко розробила
оригінальну техніку створення
картин.
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диться під землею. Це місто датується приблизно XI століттям. Спеціальний сканер дозволяє «бачити»
під землею на глибині півтора метра.

Від діабету може
вберегти фізична
активність
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Які хвороби можна «прочитати» на обличчі
Як відомо, обличчя є дзеркалом
людської душі. Воно не тільки виражає втому, але й яскраво засвідчує
вік та хвороби, які виникають на
певному етапі життя. Ось на що варто звернути увагу.
Передчасні зморшки. Зморшки не до вподоби нікому, навіть незважаючи на те, що вони — невідворотний наслідок старіння. Але
передчасні зморшки — це не тільки

ознака поганого догляду за шкірою.
Вони також можуть означати і наступ остеопорозу.

Цукровий діабет (ЦД) входить у четвірку найбільш поширених хронічних неінфекційних
захворювань, які особливо актуальні в усьому світі. Останніми десятиріччями відмічається
катастрофічне зростання рівня
захворюваності на ЦД.
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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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