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Програма телебачення
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на 15 каналів
Святослав ВАКАРЧУК: Поділяти людей за паспортами — принизливо і не по-європейськи

Уряд хоче закласти в
бюджет 22 гривні за
долар
cтор. 11
cтор. 14
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Зарплати заморозити, пенсії
урізати, освіту та медицину
зробити платними

Світязьке
«Межигір’я»
майже вщент
розібрали

Звідки вітер віє
або Хто штовхає до приватизації майно обласної комунальної власності

Минулого тижня Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк презентував Програму
нового уряду

Активісти «Правого сектору» Волині разом із керівником
організації Павлом Данильчуком
завітали до скандальної бази,
розташованої в урочищі Гряда, яку називають «Волинським
«Межигір’ям».
cтор. 5

Нові правила
оформлення
документів на
отримання віз
у Польщу

А вже за кілька днів у Верховній
Раді з’явився Бюджет на 2015 рік із
фінансовими розрахунками життя українців по-новому. На щастя,
чи, можливо, спрацював здоровий
глузд, але документ був вилучений
для опрацювання. За словами парламентарів, має з’явитися в 20-х числах грудня.
То що конкретно пропонує українцям уряд Яценюка в 2015 році?
Зарплати — заморозити, пенсії
— урізати, освіту й медицину — зробити платними. Якщо в двох словах, то бідні стануть ще біднішими,
а багаті, може, навіть додадуть собі
трохи грошенят. У будь-якому разі
дії уряду спрямовані на витискання
з населення останньої копійчини.
Понад те, такі процеси можуть спровокувати не тільки ще більше безробіття, а справжнє вимирання людей,
які абсолютно не будуть спроможні
купити собі, крім хліба, ще якісь
харчі.

У минулих номерах «Відомості» розповідали, як депутати Волинської обласної ради
проштовхували, а потім, застосовуючи
«кнопкодавство»
та порушуючи законодавство,
проголосували на сесії, яка відбулася 21 листопада, питання
затвердження переліку об’єктів
комунальної власності, що підлягають приватизації у 2014–
2015 роках. Ми не будемо сьогодні переповідати, як це було:
уважний читач і так усе зрозумів...
cтор. 3

Майже дві
тисячі сухпайків
сформували
волиняни
армійцям

cтор. 2

В Україні знизять тарифи
на електроенергію
в нічний час
cтор. 3

Генеральне консульство РП у
Луцьку інформує, що від 15 грудня 2014 року змінюється спосіб
реєстрації на подачі документів
у пункти прийому візових анкет
у Луцьку, Рівному та Тернополі.
cтор. 11

Чи стане Волинь
бурштиновим
краєм

cтор. 2

Замість гречки та дитячого
харчування бізнес
поставляє на Донбас
горілку, шампанське та
коньяк бойовикам
cтор. 3

Злодіїв-«домушників»
затримали на місці
злочину
Рак загрожує тільки
любителям м’яса
cтор. 12

Савченко оголосила
голодування

cтор. 4

Лучанин Юрій Лукашук розповів «Відомостям» про пережите на
фронті й у «деенерівському» пеклі

У Гомелі з’явилися «зелені
чоловічки»

cтор. 11

Нещодавно Волинська облрада зініціювала проведення
круглого столу, де обговорювалось актуальне питання щодо
видобутку в нашому краї бурштину. Адже на останній сесії депутати вирішили не розглядати
проекти рішень, що стосувалися
спеціального дозволу на користування надрами.

Три тижні в полоні у бойовиків

cтор. 13

Тривалість сну залежить
від генів
cтор. 12

Домашні засоби для
швидкого росту нігтів
cтор.12

Лучанин Юрій Лукашук три
тижні провів у полоні в сепаратис-

тів на Сході. 14 вересня його та ще
73 чоловік обміняли, так хлопець
потрапив на свободу. Вже пройшов курс реабілітації у Луцькому
військовому госпіталі й повернувся до служби, але цього разу не на
передову, а в обласний військкомат.
Юрій був мобілізований 9 квітня. Служив у 3-му батальйоні 51-ї
бригади кулеметником. Опановувати військову справу, каже, йому
було не важко, адже те, чого навчили, коли проходив строкову
службу в 2006–2007 роках, ще не
забулося.
cтор. 6-7

Сила духу, патріотизм бійців і підтримка
волонтерів

cтор. 6

П’ять правил, які
врятують ваші
судини від тромбів

Ось на чому тримається нині наша армія в зоні АТО
Три страшні місяці, проведені в пекельній зоні АТО, змусили
27-річного Миколу Твердяка з
Привітного переглянути свої життєві цінності. На Донбасі йому доводилося не раз бачити не лише
десятки трупів, а й збирати на місці бойових дій понівечені тіла бойових товаришів, доправляти важкопоранених, убитих до госпіталів
та лікарень. Про пережите боєць
намагається розповідати спокійно
та стримано, але очі видають, що
це йому вартує великих зусиль.

У волонтерів та активістів
«Самооборони Волині» вихідних
немає — щонеділі вони складають сухпайки. Так, цієї неділі,
14 грудня, було підготовлено 100
сухих пайків — по 50 великих і
малих. А 11 грудня минуло чотири місяці, як була складена перша партія. За цей час активісти
зібрали 1875 харчових наборів.
Залежно від потреб, вони постійно чимось доповнюються.

Багато хто знає, що густу
кров треба розріджувати. Уповільнений кровоплин призводить до кисневого голодування
внутрішніх органів. І до можливого утворення тромбів.
Отже, що потрібно робити,
щоб кров вільно циркулювала.
Кілька простих порад.
cтор. 13

cтор. 12

