
Твістинг — це єдиний вид 
мистецтва, де людина вчиться 
працювати з повітрям. А якщо 
точніше, то з повітряними куль-
ками, моделюючи з них різні 
композиції. А це завжди стовід-
сотково гарний настрій, усміш-
ки, веселощі, яких так не виста-
чає у сьогоднішній складний час. 
Лучанка Вікторія Новак зовсім 
випадково відкрила у собі цей 
талант. Тепер серйозно захопи-
лася і каже, що жодне родинне 
свято не проходить без її оригі-
нальних повітряних прикрас.

cтор. 21

Європейський суд з прав люди-
ни зобов’язав державу Україна ви-
платити 20 тисяч євро компенсації 
за моральний збиток 68-річній меш-

канці Луцька Лесі Масневій за не-
ефективне розслідування загибелі 
її сина.

cтор. 9

Закордонні 
паспорти 
видаватимуть 
у 16 років

Ти маєш знати більше!

cтор. 5

За яких умов можуть 
не дати субсидії

Православний 
церковний 
календар 
на 2012 рік

Лучанка створює 
людям хороший 
настрій із повітря 

Уряд встановив 
перелік платних 
послуг ДАІ

Чоловік Тимошенко 
отримав політичний 
притулок у Чехії

cтор. 2

У міліції 
розсекретили 
доходи міністра

cтор. 14

Стипендії виростуть 
до 1000 гривень?

cтор. 4

Анатолій 
Дем’яненко 
вирощуватиме 
для «Волині» своїх 
футболістів

cтор. 10

На Волині 
продовжують 
об’єднувати 
райлікарні

cтор. 14

На Львівщині через 
кір продовжено 
канікули

cтор. 6

Для навчальних 
закладів Луцька 
закупили дороге 
тепло

cтор. 8

Волинську міліцію 
очолив начальник зі 
Львівщини

cтор. 7

У новорічну ніч 
українці здійснили 
мільярд дзвінків

cтор. 9

Шкідливих речовин 
у повітрі побільшало

cтор. 4

У волинський 
мул вкладуть 40 
мільйонів доларів

cтор. 8

Україна ризикує 
залишитися без 
власного молока

cтор. 4

Боржникам 
відключатимуть 
тепло навіть в 
опалювальний 
сезон

cтор. 3

Понад 50 тисяч волинян займа-
ються підприємницькою діяльністю. 
Більше третини з них минулого року 
перебувало на спрощеній системі 
оподаткування. Окрім того, близько 
дев’яти тисяч платить фіксований 
податок. Нині для підприємців Во-
лині настав відповідальний період 

— малий бізнес повинен адаптувати 
свою діяльність до реформованої 
спрощеної системи оподаткування. 
З проханням розповісти про най-
більш важливі моменти звернулися 
до першого заступника голови ДПА 
в області Андрія Тимейчука.

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 6

На мисливські угіддя Мане-
вицького району накинули оком 
приватні структури. Апетитам 
луцького бізнесмена Вадима 
Зимоніна, який має фірму «Ху-
берт», можна позаздрити, адже 
замахнувся він майже на 8 тисяч 
га лісу Колківського лісгоспу. В 
обласному управлінні лісового 
та мисливського господарства 
переконують, що державним 
лісгоспам важко утримувати 
угіддя, тому єдиний вихід — на-
дати їх у користування.

cтор. 4

cтор. 12-13

Реформована «спрощенка» спрощує 
життя малому бізнесу

Держава обманює 
ветеранів, 
обіцяючи їм 
капітальні 
ремонти 
помешкань

cтор. 22

В Україні щороку зменшу-
ється кількість дітей-сиріт. Зда-
валося б, приємна статистика, 
якби не одне «але»: більшість 
дітей, які потрапляють у дитячі 
будинки, мають батьків, але ті 
— алкоголіки чи наркомани, тож 
їм — не до нащадків. Незалежні 
дослідження вказують на кри-
тичну позначку. В Україні до 95% 
дітей-сиріт можна віднести до 
соціальних сиріт, бо на момент 
отримання статусу в них були 
живі батьки. Подібна ситуація 
спостерігається й на Волині.

cтор. 14

Микола Добринін: Намагаюся грати діаметрально протилежні ролі, щоб не штампувати себе

У листопаді минулого року 
було внесено зміни і доповне-
но порядок проведення без-
оплатних капітальних ремонтів 
житлових будинків і квартир 
жертвам нацистів. Про те, які 
саме категорії громадян можуть 
скористатися такою пільгою та 
за яких умов, дізнавалися «Відо-
мості». 

cтор. 11

Розташоване усього за 300 
метрів від кордону Хотиславське 
родовище крейди, розробку яко-
го розпочали в Білорусі, продо-
вжує викликати занепокоєння 
в Україні. Причини серйозні: за 
кілька кілометрів від велетен-
ської вирви в землі, яка сягне в 
глибину до 45 метрів, розташо-
ване заповідне озеро Святе та ще 
кілька десятків водних об’єктів 
Волині. Чи не позначиться це на 
їхній водності? Чи не потьмяніє 
під крейдяним пилом рідкісна 
рослинність поліського краю?

cтор. 11

Мільярди за ягоди — цілком 
реально

Не за горами весна. Час збігає 
швидко. Тож сільський житель уко-
тре задумується над тим, вирощу-
ванням яких культур варто було б 
зайнятися, щоб і цікаво було, і при-
бутково. Досвід спеціалізованих гос-
подарств Волині показує, що ягід-
ництво дійсно може стати не лише 
вагомим джерелом прибутків, але 
й важливим фактором вирішення 
проблеми зайнятості сільського на-
селення.  Яскравий приклад цього — 
діяльність приватних підприємств 
«ФруктЕксПол», «Флора», фермер-
ського господарства «Симфонія».

cтор. 8

За смерть міліціонера держава 
зобов’язана виплатити рідним 
20 тисяч євро компенсації

Вісім тисяч 
гектарів 
колківського лісу 
віддали у приватні 
руки

Хотиславське 
родовище 
безпечне до пори 
до часу 
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Обласний будинок 
дитини готовий  до 
реформування у 
центр реабілітації

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Депутатські 
пільги ніхто 
не відміняв, їх 
просто тимчасово 
призупинено 

Якщо ти хоч раз був обра-
ний депутатом Верховної Ради, 
вважай, що забезпечив своє без-
бідне майбутнє до кінця життя. 
Приводом для такого тверджен-
ня є Закон «Про статус народно-
го депутата». І заяви парламен-
тарів про те, що вони, мовляв, 
також заощаджують на собі у не-
легкі для країни фінансові часи 
і в бюджеті-2012 скоротили собі 
пільги, є повним блефом. 

cтор. 3

Пенсіонерка Марія Михайлівна, 
яка мешкає у Луцьку, вирішила офор-
мити документи для призначення 
субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг. Адже вісімсот гривень пен-
сії, яку отримує, не вистачає на про-
життя. Бо, крім усього, жінка має 
проблеми зі здоров’ям і кожного 
місяця витрачає близько трьохсот 

гривень на ліки. Додаткових дохо-
дів у неї теж нема. Та після відвідин 
її помешкання інспектором у жінки 
з’явилися сумніви щодо отримання 
належної їй допомоги. То на що має 
право звертати увагу соцінспектор 
при з’ясуванні житлово-побутових 
умов і за яких обставин субсидію не 
нарахують, з’ясовували «Відомості». 

cтор. 6


