
Нацкомісія, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики і комуналь-
них послуг, підвищила мінімальний 
тариф для населення на газ, викорис-
товуваний для опалення, в 3,3 разу 
(на 1791 гривню за 1 тис. куб. м) — до 

3600 гривень. Така ціна діятиме на 
обсяг до 200 куб. м на місяць і лише 
в опалювальний сезон. Обсяг понад 
200 куб. м у місяць, а також спожи-
тий не в опалювальний сезон газ 
буде оплачуватися за ціною 7188 грн 

за 1 тис. куб. м. Ціна газу, що вико-
ристовується населенням для при-
готування їжі та підігріву води, 
зросте з 1182 грн за 1 тис. куб. м до 
7188 грн за 1 тис. куб. м. 

cтор. 3

Працюючі пенсіонери 
отримуватимуть лише 
85% пенсій

cтор. 2 cтор. 13cтор. 9-11

Рятувальники застерігають: 
Спалювати суху траву 
заборонено! 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

94 тисячі жителів 
Закарпаття отримали 
паспорти Угорщини 

cтор. 3

Кожного суддю ВСУ возить 
два державних авто 

cтор. 3

Якщо долар не «впаде», 
то хліб восени буде 
коштувати 28 гривень 

cтор. 4

У пріоритетах 
Луцького мера — 
енергозбереження, 
розвиток спорту, 
розбудова інфраструктури 

cтор. 4

Злочинці скоїли розбійний 
напад на будинок 
директора лісгоспу 

cтор. 7

На корупції «погорів» 
депутат сільради 

cтор. 8

Народний депутат 
Іван Кириленко:

Одіозний екс-міністр 
оборони Гелетей купив 
віп-маєток в Англії 

Марія Бурмака зібрала 10 тисяч фунтів для українських військових

У Раді хочуть карати 
за критику влади 
тюрмою та виправними 
роботами 

За тисячу кубів газу населення 
платитиме понад сім тисяч гривень

Чорна субота у Чорнижі 

В Україні стартував процес 
видачі закордонних паспортів 
нового зразка, так званих біо-
метричних. Щоправда, він дещо 
затягнувся через невчасне над-
ходження необхідного облад-
нання (сканери відбитків паль-
ців, оцифрування підпису і т. ін.) 
у територіальні підрозділи Дер-
жавної міграційної служби.

cтор. 5

Петра Просіцького з Володи-
мира-Волинського призвали до 
війська, коли тільки починалася 
війна на Донбасі. Йому на той час 
іще не було двадцяти і він щойно 
повернувся зі строкової служби, 
яку проходив спочатку в Десні, а 
потім у Білій Церкві. Цей призов 
мав би бути останнім в Україні, але 
події на Сході змінили хід історії. 
Стрілець оперативного взводу в са-
мому пеклі пробув майже півроку.

cтор. 8

За Тараса Ткачука, навідника-
артилериста 51-ї окремої механі-
зованої бригади, уродженця села 
Кобче, що на Рожищенській землі, 
молився, мабуть, увесь район. У 
серпні минулого року хлопець ра-
зом із рідним братом Ігорем опи-
нився в Іловайському котлі. Мож-
на тільки уявити почуття батьків, 
коли вони в одну хвилину втрати-

ли зв’язок відразу з двома своїми 
синами. Щоправда, Ігор невдовзі 
зв’язався з рідними та повернув-
ся додому на ротацію. А от Тарас 
26 серпня потрапив у полон до ро-
сійських військових. Зі слів мами 
солдата Євгенії Василівни, вона 
востаннє спілкувалася із сином 
22 серпня... 

cтор. 7

На жаль, у Верховній Раді все 
частіше з’являються законопро-
екти, мета яких — встановлення 
в країні авторитарного режиму. 
У цих випадках важко визначи-
ти, депутати не відають, що ро-
блять, чи це цілком усвідомлені 
дії. 

cтор. 2
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Петро ПРОСІЦЬКИЙ:

Свого земляка з полону зустрічали всім 
селом 

Екс-міністр оборони Украї-
ни закарпатець Валерій Гелетей, 
відомий провальною військо-
вою операцією під Іловайськом, 
де загинуло багато українських 
військових, купив нерухомість 
у Англії за 23 мільйони фунтів 
стерлінгів. 
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— Урочище між Седлищем 
та Буцином, що в Старовижів-
ському районі, символічно нази-
вають Криничним, — розповідає 
місцевий житель Володимир Че-
ремшук. — У давнину тут було 
дуже багато джерел, які зникли, 
щойно на цій території провели 
меліоративне осушення земель.
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21 лютого мешканці Чор-
нижа та навколишніх сіл Мане-
вицького району прощалися з 
уродженцем села, бійцем кри-
ворізької 17-ї окремої танкової 
бригади Володимиром Мельни-
ком, який загинув під Дебальце-
вим.

cтор. 9

Закордонні паспорти 
з електронним чипом 
і без нього — однаково 
діючі 

Цілюща водиця з 
Попової криниці

Порятунок України 
— відродження її як 
аграрної держави 

Минулого тижня з робо-
чим візитом на Волині побу-
вав народний депутат України 
Іван Кириленко. Під час прес-
конференції він представив 
законопроекти, які дозволять 
провести справжню децентралі-
зацію та реформи на місцях і, по 
суті, врятують самоврядування 
на селі й у малих містах. Ці за-
конопроекти були розроблені 
партією «Батьківщина» разом із 
представниками місцевих гро-
мад. 
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Найжахливішим спогадом для мене 
є загибель командирів 

Мінімальний тариф на газ для населення зріс у 3,3 разу Людина сама вибирає, який 
паспорт їй видати 

або Як завдяки старанням 
сельчан вдається зберегти 
цілющу воду для нащадків 


