
Минулої п’ятниці волинські 
чини та представники бізнесу чека-
ли на візит президента Українського 
союзу промисловців та підприємців, 
народного депутата Анатолія Кінаха. 
Зустріч не відбулася через банальну 
причину: погані погодні умови. Як 
повідомив голова Волинської ОДА 

Борис Клімчук, Кінах не прилетить, 
бо київська авіакомпанія не дала 
дозвіл на зліт. Тим не менше, пого-
ворити про основні моменти, які не 
задовольняють волинські підприєм-
ства після прийняття Податкового 
кодексу, таки вдалося. 

cтор. 3

Волинські підприємці чекали 
Кінаха, щоб поскаржитись на 
Податковий кодекс 

Останнім часом усе частіше 
доводиться чути від молоді, осо-
бливо молодих сімей, що ті волі-
ли б переїхати жити в сільську 
місцевість. Подалі від надокуч-
ливого шуму, гамору та натовпу. 
Дехто навіть припускає, що міг 
би і роботу в місті проміняти 
на сільську зайнятість. Одначе 
бажання мешкати в селі вимагає 
своїх правил. 

cтор. 5

В Україні підготовлено новий 
проект Митного кодексу. Як повідо-
мив начальник Ягодинської митниці 
Геннадій Федик, у разі його прийнят-
тя вже з наступного року кількість 
документів, необхідних для про-
цедури митного оформлення, буде 
зменшена на 70%: замість чинних 
65 документів планується залишити 
тільки 20. Чи стане від цього бізнесу 
легше, аналізують «Відомості».

cтор. 4

Водіям дозволили 
знімати 
дії даішників 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 6

Після зняття мораторію вартість 
оренди землі зросте вдвічі

З серпня мобільні 
оператори 
працюватимуть 
по-новому

Як молодій сім’ї 
переїхати жити 
з міста в село

У Луцькому замку 
гуляли всю ніч до 
рання

З українських аптек 
можуть зникнути 
іноземні ліки

Тігіпко обіцяє 
зменшити податки 
з осені

cтор. 2

Випускники-медики 
отримають 
по 5 тисяч гривень

cтор. 3

Євросоюз 
відмовляється 
від українських 
солодощів

cтор. 4

Cтадіон «Авангард» 
таки передали ТОВ 
«Футбольний клуб 
«Волинь»

cтор. 5

Волинь отримає 
більше мільйона 
євро від ЄС

cтор. 5

Маневицькі 
чиновники 
самовільно надають 
водні об’єкти 
в оренду

cтор. 7

Волинські посіви 
нищить південний 
шкідник — хлібний 
жук

cтор. 7

Для волинських 
студентів буде 
організована літня 
школа 

cтор. 7

Конфлікти навколо малих архі-
тектурних форм, що в останні роки 
повиростали по Луцьку, як гриби, 
вже мало не традиція для обласного 

центру. Нещодавно безпрецедентна 
ситуація виникла між мешканцями 
будинків на Конякіна, 33 та Кравчу-
ка, 19 і підприємцем, який розпочав 
у їхньому дворі будівництво кіоску. 
Жителі припускають, що навколо 
торгової точки з часом утвориться 
й «пивнуха». Аби розібратись, за-
глибимося в історію. Отже, у квітні 
2010-го Луцька міськрада надає під-
приємцю Віктору Корольчуку дозвіл 
на розміщення малої архітектурної 
форми за адресою вул. Кравчука, 
19-б. 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Кабінет Міністрів України 
своєю постановою вніс зміни до 
Порядку призначення і виплати 
державної допомоги сім’ям з ді-
тьми. Проект відповідного акта 
представив Сергій Тігіпко. 

cтор. 2

Уже з січня наступного року за 
умови прийняття Верховною Радою 
закону «Про ринок земель» із прода-
жу селянських паїв знімуть морато-
рій. Це питання є одним з найбільш 
дискусійних і заполітизованих в 

Україні. Як зауважив міністр аграр-
ної політики Микола Присяжнюк, 
українці з острахом ставляться до 
земельної реформи та запрова-
дження ринку сільгосппризначення, 
оскільки не розуміють до кінця суті 

справи. Мовляв, та інформація, яку 
поширюють серед населення, лише 
нагнітає паніку. То що ж насправді 
чекає на селян і їхні паї?

cтор. 7

cтор. 5

Лучани не хочуть кіоску у дворі

За перетин 
кордону пасажирів 
без належних 
документів 
відповідатимуть 
перевізники 

cтор. 14

У Луцьку вп’яте не спав цілу 
ніч старовинний замок Любарта 
— у ньому співали, танцювали, 
грались із вогнем, пили меди і 
куштували запечене м’ясо. А все 
це разом — арт-шоу «Ніч у Луць-
кому замку». З року в рік дійство 
стає більш організованим, на-
сиченим. Останньою краплею у 
чаші веселих розваг став виступ 
хедлайнера заходу — молдов-
ських фольк-рокерів «Zdob şi 
Zdub». 

cтор. 13

Солістку групи «Блестящие» переслідує сексуальний маніяк

Як розповів під час прес-
конференції підполковник Ми-
хайло Котов, не всі знають, які 
документи необхідні для поїздок 
за кордон. Особливо гостро сто-
їть питання пропуску неповно-
літніх. 

cтор. 6

Плюси та мінуси нового Митного 
кодексу

За третю дитину 
платитимуть 
100 тисяч гривень 
державної 
допомоги

Аналіз буде 
достовірним, 
якщо пацієнта 
правильно 
підготували 
до нього

Ще у стародавні часи греки 
казали: хто добре діагностує, той 
правильно лікує. На аналізи при-
падає близько 80% даних, необ-
хідних фахівцеві, аби правильно 
поставити діагноз і призначити 
коректне лікування, що допомо-
же позбутися недуги. 

cтор. 12

Віктор МЕДВЕДЧУК:

В останні місяці тема мого 
повернення в політику регуляр-
но викликає резонанс у ЗМІ. 
Нинішній рівень журналістики 
давно вже не передбачає жодних 
підстав для фахових висновків — 
досить послатися на «достовірні 
джерела». А оскільки я ще п’ять 
років тому залишив політику і 
якихось приводів говорити про 
себе не давав, то навіть моє пра-
во відверто висловитися розці-
нюється як нові плани «хитрого 
і підступного Медведчука». 

cтор. 10

Я не хочу 
повертатися в той 
бруд...


