
Зарплата депутатів 
Верховної Ради зросте на 
93%
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Вугільну галузь на Волині 
хочуть знищити

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Субсидії є зручним 
інструментом для 
викачування грошей з 
бюджету

cтор. 2

Як застосовувати та де 
зберігати водохресну воду?
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В Україні діють нові 
правила реєстрації 
транспортних засобів
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Хворобу Альцгеймера 
можна визначити за 
запахом сечі
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Чого чекати від 
року Вогняної 
Мавпи

У Горохові під час 
сварки чоловік 
відрізав дружині 
голову

У Долинському районі Івано-
Франківської області місцеві жи-
телі відкопали в лісі молочний 
бідон з документами Української 
повстанської армії. Це архів Ка-
луського окружного проводу 
Організації українських націо-
налістів 1948–1949 років, повідо-
мила прес-служба Центру дослі-
джень визвольного руху (ЦДВР).

«Повстанські архівісти дбай-
ливо обернули згортки докумен-
тів у радянські газети та сховали 
їх у молочному бідоні, де вони 
пролежали майже 70 років. Ці-
каво, що радянська влада знала, 
що повстанці таким чином ар-
хівують свої документи, тому в 
селах вівся жорсткий облік всіх 
молочних бідонів», — розповів 
директор Національного музею-
меморіалу «Тюрма на Лонцько-
го» Руслан Забілий.
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Чи можна прожити за 1300 гривень на 
місяць

Через ріст долара бензин знову може 
подорожчати

На Волині 
зафіксований 
перший випадок 
смерті від грипу

Це питання в понеділок, 18 
січня, було обговорене на засі-
данні постійної комісії з питань 
торгівлі, послуг та розвитку 
підприємництва. Члени комісії 
на пропозицію депутатів Петра 
Нестерука, Вікторії Побережної, 
Сергія Шкоди прийняли рішен-
ня підготувати звернення до 
Верховної Ради з метою внесен-
ня змін до проекту Закону Укра-
їни «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту ети-
лового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів». 
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На Прикарпатті 
в лісі відкопали 
бідон із 
документами УПА

Останнім часом український 
Прем’єр Арсеній Яценюк дуже 
багато говорить про підвищення 
зарплат чиновникам. А як прожи-
ти тим, хто не має ніякого стосун-
ку до цієї категорії працівників? 
Щоб не бути голослівними, жур-
налістка «Відомостей» вирішила 
провести власний експеримент.
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Через зростання курсу долара 
про здешевлення бензину мови 
бути не може, вважає експерт на-
фтопереробного ринку Сергій 

Куюн: «кожна гривня в курсі до-
лара — це гривня у собівартості 
нафтопродуктів».
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Холодна морозна зима Революції 
Гідності породила людей, для яких 
гідність — вищий критерій світо-
буття. Майдан прикликав до себе 
кращих з кожного покоління  — з 
юних, зі зрілих, з сивочолих, з де-

сятками років життя за плечима. 
До покоління тих, кого прикликав 
Майдан, а згодом обов’язок захища-
ти від російського агресора Україну, 
належить і мешканець Володимира-
Волинського, сотник  Першої Волин-

ської сотні, військовослужбовець 
запасу, а нині член виконавчого ко-
мітету Володимир-Волинської місь-
кої ради Олександр Приступа.
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Помер житель села Рокині 
Луцького району, який звернув-
ся в амбулаторію 8 січня, а 12 
числа його не стало. Швидше за 
все, він занадто пізно довірився 
лікарям і хвороба забрала його 
життя. 

Як  повідомив під час опе-
ративної наради в понеділок  
голова Волинської ОДА Володи-
мир Гунчик, люди частіше стали 
звертатись до медиків з приводу 
ГРВІ та грипу, однак епідемії не 
зафіксовано. 
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Депутати хочуть 
повернути 
місту Луцький 
спиртогорілчаний 
завод

15 січня, о 21.35, в Горохів-
ський відділ поліції надійшло 
повідомлення про те, що 69-річ-
ний місцевий мешканець вбив 
свою дружину. Чоловік відрізав 
їй кухонним ножем голову. Під-
озрюваного затримали, він пере-
буває в ізоляторі тимчасового 
тримання.

З’ясувалось, що чоловік скоїв 
непоправне, перебуваючи в ста-
ні алкогольного сп’яніння.
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Десятки поранених, тіла 
мертвих, ріки крові... 

Про це розповіли двічі переможці 
та судді телешоу «Битва екстрасенсів», 
експерти «Слідство ведуть екстрасенси» 
ясновидці Хаял Алекперов і Олена Ку-
рилова, а також — фіналісти сезону 15-ї 
«Битви» Хелен Брайт, Яна Пасинкова та 
Світлана Мовчан.
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Читайте наші новини в Інтернеті на сайті

vidomosti-ua.com

Боєць та майданівець Олександр Приступа про Революцію Гідності, війну 
та корумповану владу
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Рекомендована ціна - 5 грн.


