
Україна має перейти 
на адресні виплати 
соціальної допомоги
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Через корупцію Україна 
щороку втрачає 5 млрд 
доларів

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 5 грн. № 48 (790) 10 - 16 грудня 2015 року

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Керівників підприємств 
на Волині призначатимуть 
прозоро
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Київський полковник МВС 
заробляв на шпигунстві за 
людьми
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Обласна рада Волині 
виступає за зняття 
обвинувачення в 
дезертирстві з бійців 51-ї 
ОМБР 
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Більше 100 тисяч гривень 
заплатили вінничани за 
«звільнення» рідних з 
поліції
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Юлія Вусенко 
організувала 
луцьким 
школярам «день 
відкритих дверей» 
у міській раді

З 1 січня українцям 
видаватимуть електронні 
паспорти

Депутат Ігор Луценко: 
Не кажіть, де мій 
дім, — боюся, що 
його спалять

Це одна з реформ, на яку в 
Уряді покладають великі надії. 7 
грудня з ініціативи Управління 
охорони здоров’я Волинської ОДА 
було проведено презентацію рево-
люційної системи для проведення 
електронних державних закупі-
вель — «ProZorro».
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Демобілізованих учасників АТО 
влаштовують на роботу

Поляки та українці 
об’єдналися 
навколо проблем 
переселенців

Орден Богдана 
Хмельницького 
вручили синові 
загиблого героя 
АТО полковника 
Юрія Цісарука

На одному із КПП на виїзді 
з України затримали подружжя 
з Німеччини. Чоловік із дружи-
ною везли немовля. Іноземці 
надали документи, які свідчили, 
що дівчинку народила у Львів-
ському пологовому будинку 
сама німкеня. Проте українські 
правоохоронці мали іншу ін-
формацію.
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У Луцьку презентували систему для 
проведення електронних державних 
закупівель — «PROZORRO»

У вівторок у Луцьку підвели 
підсумки українсько-польської 
програми «Разом з Україною». 
Партнери проекту з Любліна, 
Волновахи та Новомосковська 
приїхали в обласний центр Во-
лині, аби обговорити найваж-
ливіші моменти співпраці та 
розповісти про напрацювання 
в рамках допомоги вимушеним 
переселенцям із Донецької та 
Луганської областей. 
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Інфаркт міокарда — один 
із проявів ішемічної хвороби 
серця — важке захворювання, 
яке характеризується некрозом 
(омертвінням) ділянки серцево-
го м’яза, викликане порушенням 
його кровопостачання. Це від-
бувається внаслідок невідповід-
ності між потребою серця в кис-
ні та можливістю його доставки.
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Про це 8 грудня 2015 року повідо-
мив Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков під час звіту керівників цен-
тральних органів виконавчої влади, 
що належать до безпекового блоку.

Міністр зазначив, що вже під-
готовлено до випуску новий зразок 
українського паспорта у вигляді кар-

ти з електронним носієм. Його вида-
чу розпочнуть із 1 січня 2016 року.

Арсен Аваков підкреслив, що 
цей документ стане одним із найсу-
часніших та найбільш прогресивних 
у Європі. Аби полегшити обслугову-
вання громадян, до паспорта будуть 
«прив’язані» соціальне страхування, 

медичні послуги та інформація про 
наявність в особи посвідчення во-
дія, а також інших документів.

«Ключова філософія наших сер-
вісів — максимальне спрощення ви-
мог до громадянина після базової 
ідентифікації особи», — повідомив 
Арсен Аваков.

«Вічна пам’ять Герою!» — з 
такими словами родину за-
гиблого полковника Цісарука 
Юрія Миколайовича, який був 
старшим офіцером управлін-
ня оперативного командування 
«Захід», нагородили Орденом 
Богдана Хмельницького III сту-
пеня (посмертно).

cтор. 13Жителька 
Закарпаття 
продала свою 
дитину німцям за 
10 тис. грн

Ігор Луценко зізнався, що у 
фінансових справах йому всіля-
ко допомагав названий батько 
Володимир Стельмах, колишній 
голова Нацбанку.
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Інфаркт міокарда: 
причини 
виникнення та 
діагностика

7 грудня в Україні відзна-
чають День місцевого самовря-
дування. З цієї нагоди секретар 
міської ради Юлія Вусенко ор-
ганізувала для учнів 9–11 класів 
Луцької спеціалізованої школи 
№ 1 та навчально-виховного 
комплексу № 9 «день відкритих 
дверей» у Луцькій міській раді. 
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Працівники Волинської об-
ласної служби зайнятості напо-
легливо працюють над працев-
лаштуванням демобілізованих 
військовослужбовців. «Служба 
зайнятості, як державна структу-
ра, не чекаючи особливих рішень 
та постанов, розробила власний 
план дій», — заявила Раїса Кучмук, 
директор Волинського обласного 
центру зайнятості.  cтор. 8


