Нардепів-прогульників
будуть штрафувати

Телегід

Програма телебачення
на 15 каналів
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Невикористані субсидії
пустять на оплату
«комуналки»
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Ти маєш знати більше!

Передплатний індекс 21769

Цьогоріч
волинським
ветеранам
виплачено
грошову допомогу
в сумі 20,5 млн грн

Щорічно ветеранам війни
виплачують разову грошову допомогу до 9 травня. Про організовану роботу із забезпечення
своєчасної виплати грошової
допомоги в 2016 році проінформувала директор департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації
Оксана
Гобод під час оперативної наради, що відбулася 10 травня.
cтор. 2

Раїса Кучмук:
Допомога по
безробіттю має
стимулювати до
пошуку роботи

Рекомендована ціна - 5 гривень

Європейські виші готові навчати
українців безкоштовно

Освіта в Європі за 200–300 євро в
рік? Це не жарт! У багатьох державних вузах Німеччини, Франції, Італії,
Чехії, Словаччини та інших країн
є повністю безкоштовні програми
для іноземців. Більше того, в деяких
вищих школах Європи для українців передбачені бонуси.
На думку відразу приходить
приказка про сир, який у мишоловці. Але в цьому випадку порівняння
недоречне. Безкоштовна освіта у ви-

В Україні з 1 липня
подорожчає гаряча вода
Знаменитий
голландський лікар
Корнеліус Моерман
розробив свої методи
лікування раку
cтор. 14
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Щоб легко
перейти на сайт
vidomosti-ua.com,
скануй QR-код
мобільним
телефоном

Єврейські могили
просять спокою

Щовесни протягом останніх п’яти років невідомі особи
вчиняють наругу на братськими
могилами євреїв на меморіальному комплексі поруч із селом
П’ятидні Володимир-Волинського району. Вандали з божевільною регулярністю розкопують
могили закатованих, намагаючись знайти серед решток вбитих коштовності.

cтор. 5

Раїса Кучмук — одна з тих
жінок, які не лише знають і вміють ставити перед собою цілі,
вона вміло організовує людей на
виконання визначених завдань.
Робота у Волинському обласному центрі зайнятості, який вона
очолює вже понад десять років,
вимагає від неї та її колективу
вишукувати різні форми та методи, аби максимальну кількість
безробітних працевлаштувати і
в більшій мірі — навчити їх легко перепрофільовуватися.
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Їсти кульбабу радить
цілителька Наталя
Земна

щих навчальних закладах Європи існує! Правда, виключно в державних
вишах. І ще один нюанс: потрібно
вільно говорити на мові країни, в
якій ви збираєтеся «гризти» граніт
науки, і підтвердити знання сертифікатом. До цього питання повернемося пізніше, а поки з’ясуємо, які
саме країни відкриті для українців.
Німеччина. Віднедавна тут повністю скасували плату за навчання для приїжджих студентів. Однак
відразу після школи вступити нелег-

ко: дуже складні іспити та завищені
вимоги до абітурієнтів. Відповідно,
не кожному вундеркіндові під силу
набрати 86 балів зі 100 можливих!
Тому підкорювати німецькі вищі
школи варто з документами про те,
що ви не менше двох років провчилися в університеті або інституті
України. Перелік держвишів ФРН
великий! Відзначте для себе Берлінський університет імені Гумбольдта
та Вільний університет Берліна.
cтор. 4

Одинадцятеро діток — це щастя, яке життя
подарувало подружжю Наумчуків
Для матері-героїні маневичанки
Віри Наумчук найбільшою нагородою в житті є її одинадцять дітей.
Велика родина — велика радість, у
цьому переконані Віра Іванівна та
її чоловік Сергій Степанович, які
також виховувались у багатодітних
сім’ях. У пана Сергія було шість братів і дві сестри.

На трасі Одеса–
Київ бандити
у формі СБУ
грабують
підприємців
Група невідомих осіб скоїла розбійний напад на підприємців, які їхали на «7 км». Троє
озброєних людей в чорній формі з написом «СБУ» забрали
в них 50 000 доларів США. За
цим фактом в Єдиному реєстрі
досудових розслідувань зареєстровано кримінальну справу
№ 12016160250000509. Про це
повідомило джерело в правоохоронних органах.
cтор. 2

cтор.13

cтор. 14

У цьому році планується 76% будинків в
Україні обладнати тепловими лічильниками

cтор. 13

Про це у своєму блозі написав
віце-премєр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Реформа енергоефективності
на сьогодні — одна з найголовніших
у країні. По-перше, вона спрямована
на вирішення питання енергонеза-

У Чернівцях люди
вийшли з церкви
з георгіївськими
стрічками

cтор. 3

лежності нашої держави — найважливішого питання на порядку
денному. А по-друге, ця реформа,
як жодна з інших, наближає нас до
європейських стандартів споживання та економії енергії», — зазначив
Геннадій Зубко.
cтор. 7

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!

