
Під час нещодавнього візи-
ту міністра аграрної політики 
Миколи Присяжнюка на Волинь 
чиновнику розповіли про тен-
денцію до зменшення поголів’я 
худоби в області. Столичний 
гість заслухав звіти, поспілку-
вався з фермерами та пореко-
мендував місцевим чинам забо-
ронити продаж молочних порід 
корів і вирізку телят. 

cтор. 7

При техогляді 
медичну довідку не 
вимагатимуть

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Політика й секс: 
кохані 
та коханки 
президентів 

Вартість проїзду в маршрутках 
зросте до трьох гривень

Землю в Україні 
продаватимуть із 
2013 року

На Волині хочуть 
заборонити 
вирізку телят

Будівельна фірма 
з Луцька готова 
будувати житло по 
4 тисячі за метр 

Найбільша пенсія 
на Волині — 
16 тисяч гривень

Революцію в 
Єгипті вважають 
заздалегідь 
спланованою

Готуватися до 
ЗНО потрібно за 
підручниками, 
затвердженими 
Міносвіти

cтор. 3

З лютого в Україні 
жити стало дорожче

cтор. 2

Кондитерська 
фірма на Волині 
вела «чорнову» 
бухгалтерію

cтор. 3

У луцького 
бізнесмена 
Олександра 
Кропиви забрали 
комбінат

cтор. 3

Псевдоподатківці 
виманювали гроші 
у волинських 
бізнесменів

cтор. 4

У Луцьку «на 
гарячому» 
спіймали студентів-
наркоторговців

cтор. 5

Екологічні громадські організа-
ції в Україні щоразу голосніше заяв-

ляють про те, що незабаром у нашій 
державі не залишиться лісів. Головна 
проблема, на їх думку, в тому, що за 
українським законодавством контр-
олюють правомірність рубок, вида-
ють на них дозволи та займаються 
переробкою лісу самі працівники 
лісового господарства. Нещодавно 
центральні ЗМІ інформували про 
те, що у профільному лісовому ві-
домстві вирішили провести рефор-
му та відібрати у державних управ-
лінь право займатися переробкою 
лісопродукції.

cтор. 6

Рекомендована ціна - 2,50 грн.
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cтор. 2

Особисте життя перших осіб 
держави завжди цікавило гро-
мадськість. Особливо привер-
тають увагу таємні романтичні 
зв’язки президентів і політиків. 
Коханки представників верхівки 
влади не завжди при цьому пе-
ребувають у тіні. Іноді вони мо-
жуть впливати на долю країни 
більше, ніж перші леді.

cтор. 11

В області 25 чоловік щоміся-
ця отримують більше 10 тис. грн. 
пенсії. Серед них — Герої Укра-
їни, Герої Радянського Союзу, 
кавалери трьох орденів. Як ви-
явилося, максимальна пенсія во-
линян — 15-16 тис. грн. Про це 
розповів начальник управління 
Пенсійного фонду у Волинській 
області Петро Філіпчук. 

cтор. 3

Нещодавно у волинських ЗМІ 
з’явилась інформація про те, що пе-
ревізники Ковеля та Луцька вимага-
тимуть від місцевих виконкомів пе-
регляду тарифів на проїзд. У луцькій 
міській раді поки цю інформацію за-
перечують, мовляв, офіційного звер-

нення не було. Проте, як з’ясували 
«Відомості», мова, хоч і неофіційна, 
таки ведеться. Для звичайного пере-
візника ріст тарифів — додатковий 
прибуток, який, як це не прикро, 
суттєво вдарить по кишенях горо-
дян. Проблема непроста та двояка. 

Власники маршруток скаржаться на 
стрімке зростання ціни пального та 
запчастин, а для пасажирів навіть 
п’ятдесят копійок, додатково спла-
чених за проїзд, за місяць виллються 
у чималеньку суму. 

cтор. 4

Зміна харчування 
та збільшення 
рухомої активності 
є основою 
лікування 
ожиріння 

cтор. 2

Кому заважає державна переробка 
лісу? 

Уже більше двох років у Луцьку 
діє громадська організація «Сти-
мул», основною метою якої є спри-
яння забезпеченню умов для соці-
альної реабілітації та інформаційної 
адаптації інвалідів по зору. Її очолює 
лучанин Денис Клименко, аспірант 
Луцького національного технічного 
університету, який, незважаючи на 
те, що має проблеми зі здоров’ям і 
кілька років тому повністю втратив 
зір, робить зі своїми друзями пре-
красний сайт — www. stimul.org.ua, 
гуртує біля себе всіх небайдужих 
до чужої біди та тих, кому сьогодні 
найбільше потрібна допомога. Про 

свої плани й ідеї, а також про те, як 
попри фізичні негаразди не втрати-
ти віри у власні сили, Денис розпо-
вів газеті «Відомості». 

cтор. 10

«Стимул» допомагає людям із 
фізичними вадами знайти себе у 
суспільстві

Проблема надмірної ваги не-
рідко стає для деяких людей над-
звичайно важливою. Що тільки 
вони не випробовують, аби бути 
стрункішими — виснажливі ді-
єти, фіточаї, біодобавки та інше. 
Як же правильно скидати зайві 
кілограми і як себе поводити у 
повсякденному житті, щоб їх не 
набрати.

cтор. 12

Гроші, надіслані 
з-за кордону, 
в Україні 
оподатковува-
тимуть 

cтор. 14

Сьогодні на обліку для поліп-
шення житлових умов на Волині 
перебуває понад 33 тисячі сімей. 
Облдержадміністрація працює 
над вирішенням житлової про-
блеми шляхом будівництва до-
ступного житла. 

cтор. 5

Тіна Канделакі мітить у першу десятку списку «Форбс»

Сьогодні положення По-
даткового кодексу та деякі ню-
анси декларування доходів гро-
мадян, одержаних у 2010 році, 
роз’яснює начальник управлін-
ня оподаткування фізичних осіб 
ДПА у Волинській області Люд-
мила Арендарчук. 

cтор. 6


