
З 1 січня 2011 року набрав 
чинності новий Податковий ко-
декс. Оскільки його було при-
йнято тільки на початку грудня, 
то у бухгалтерів, керівників під-
приємств було зовсім небагато 
часу, щоб ознайомитися з усіма 
нюансами цього досить-таки 
об’ємного документа. Тому «Ві-
домості» започатковують ру-
брику, в якій фахівці податкової 
служби роз’яснюватимуть най-
більш важливі моменти нового 
кодексу. Сьогодні на питання 
відповідає начальник відділу 
адміністрування ПДВ ДПА у Во-
линській області Галина Лаза-
ренко.

cтор. 4

В Україні 
подорожчає 
Інтернет

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 5

Різдво у Луцьку 
проводжали з 
медовухою та 
старовинними 
колядками

На медицину Волині 
чекає реорганізація 

Пенсія українок 
залежатиме від 
року їх народження

Про нове у 
Податковому 
кодексі

Транспортний збір 
відмінено 

Мешканці 
Вересневого п’ють 
криничну воду з 
нітратами

Ціни на комунальні 
послуги виростуть 
втричі 

Ціни на продукти 
продовжують 
шокувати

Колишній голова 
Іваничівської РДА 
отримав п’ять років

cтор. 3

У Луцьку 
складатимуть 
німецькі автобуси

cтор. 4

Тарифи на тепло для 
лучан зростуть на 
10%

cтор. 4

Уряд дотуватиме 
розведення худоби

cтор. 5

На Волині колишні 
чиновники сидять 
без роботи

cтор. 5

Дві волинські 
спортсменки стали 
власницями нових 
квартир
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На Волині вилучено 
15 тисяч петард

cтор. 6

На Горохівщині 
рятувальники 
допомогли вагітній 
жінці

cтор. 6

ВР прийняла закон 
щодо спільної 
власності подружжя
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В Луцьку маршрутка 
збила жінку на 
зупинці

cтор. 7

На вулицях Луцька 
встановлять 
60 камер 
відеоспостереження

cтор. 7

Прикордонники 
конфіскували у 
поляка заборонені 
ліки
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Безпритульні мало 
не спалили дві 
багатоповерхівки у 
Луцьку

cтор. 10

Волинянка 
відсвяткувала сотий 
Святвечір
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Більше трьох років тому роди-
ни Недопадів і Данильчуків із села 
Ольганівка Рожищенського району 
об’єдналися, щоб розвивати сіль-
ський зелений туризм. Вони збуду-
вали агросадибу «Гаївка», де полю-
бляють відпочивати навіть гості з-за 
кордону. Cімейний бізнес успішно 
розвивався, тож вирішили розши-
рити свою діяльність і спорудили ще 
один будиночок. На його відкритті 
побувала кореспондент «Відомос-
тей». 

cтор. 10

Рекомендована ціна - 2,50 грн.
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cтор. 2

Третій день Різдва зібрав на 
Театральному майдані, що в об-
ласному центрі, шанувальників 
українських народних традицій 
та обрядів — у Луцьку відбувся 
етнофестиваль «Різдво у Волин-
ській родині-2011». Протягом 
дня лучан і гостей міста розважа-
ли різдвяним піснеспівом, часту-
вали медовухою та заохочували 
придбати новорічну атрибутику. 
Головною подією фестивалю ста-
ло нагородження переможців ІІІ 
крайового конкурсу питних ме-
дів, який уже втретє проходить 
на Волині. На ньому побували й 
«Відомості».

cтор. 13

У 2011 році додаткові витра-
ти кожного домогосподарства 
на житлово-комунальні платежі 
можуть вирости в середньому 
на 1700 грн. на рік. Про це по-
відомляє Національний форум 
профспілок України (НФПУ) на 
своєму офіційному сайті.

cтор. 2

Експерти порахували, що до 
2010 року українців буде 35 мільйо-
нів. На сьогодні тривалість життя 
чоловіків становить 62,6 року, жі-
нок — 75,1. Вкрай незадовільним є 
стан здоров’я населення — на кожні 
сто тисяч осіб майже 80 тисяч хво-
рих. Ці цифри говорять про вкрай 
кепський стан у нашій медицині. 
Особливо фінансовий. Чи зміниться 

ситуація у 2011 році? Про це «Відо-
мості» розмовляли з начальником 
управління охорони здоров’я ОДА 
Ігорем Ващенюком.  

У бюджеті на одного жителя за-
кладено майже 450 гривень. 73,3% із 
них ідуть на зарплату медикам, ще 
4% — на оплату енергоносіїв. Решта 
— на придбання медикаментів.
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Перевтома та 
недоїдання 
викликають 
погіршення 
пам’яті

cтор. 2

Сільський зелений туризм на Волині 
виходить на європейський рівень

Багатьох туристів, які їдуть на 
відпочинок чи екскурсію до Італії, 
ця країна вабить великою кількістю 
пам’ятників архітектури та мисте-
цтва, що сягають часів середньо-
віччя. Не менше людей хочуть тут 
побувати, бо Італія — центр світової 
моди. А для когось вона — просто 
найромантичніше місце, де можна за 
келихом вина та шматочком смачної 
піци гарно провести час із коханою 
людиною. Однак, якщо ти ні разу 
там не був, то хочеться осягнути та 
побачити хоча б маленьку частин-
ку з усього переліченого. В грудні, 
якраз перед католицьким Різдвом, в 

Італії побувала кореспондент «Відо-
мостей».
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Італія вразила неповторною 
красою,  дешевим одягом і дорогою 
їжею

Часто від людей можна по-
чути такі фрази: «Забув, про що 
я хотів тобі сказати» або «Не 
пам’ятаю, чи зачинив я двері 
(вимкнув праску)».  Напевно, 
такі короткочасні «провали» в 
пам’яті траплялися мало не в 
кожного. Коли таке відбуваєть-
ся, люди часто навіть не надають 
цьому значення, віджартовую-
чись, мовляв, «склероз». Проте, 
як розповіла кандидат медичних 
наук, лікар-невролог обласної 
клінічної лікарні Ольга Шульга, 
такі неприємні моменти свідчать 
про когнітивні порушення.
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Мікрорайон Вересневе, що 
на околиці Луцька, об’єднує тро-
хи більше десятка вулиць. У при-
ватному секторі розташовано 
майже триста будинків, мешкан-
ці яких ось уже кілька років по-
спіль живуть лише чиновниць-
кими обіцянками.

cтор. 5
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У зв’язку з ухваленням По-
даткового кодексу втратив чин-
ність Закон України «Про по-
даток з власників транспортних 
засобів та інших самохідних 
машин і механізмів» із змінами 
та доповненнями, яким визнача-
лися платники податку, об’єкти 
оподаткування, ставки подат-
ку, порядок його обчислення та 
строки сплати, а також встанов-
лювалися пільги.
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Перемогу в «Х-факторі» Олексій Кузнєцов присвятив своїй дівчині 


