
У Верховній Раді готується до 
розгляду законопроект про вне-
сення змін у Податковий кодекс, 
що передбачає введення 1-про-
центного збору для власників і 
орендарів земель сільськогос-
подарського призначення. Ним 
передбачено перераховувати 
цей податок в бюджети розвитку 
сільських рад: у результаті місце-
ві бюджети мають поповнитися 
на 3-4 мільярди гривень. 

cтор. 3

215 тисяч гривень недора-
хували торік у бюджеті Ковеля 
внаслідок перевищення службо-
вих повноважень працівниками 
відділу з управління майном ко-
мунальної власності Ковельської 
міської ради. 

cтор. 7

Прожитковий 
мінімум в Україні 
збільшився на 20 
гривень

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Вчителів початкових класів 
змусять викладати іноземну 
мову та інформатику

До Євро-2012 
подорожчають 
м’ясо й інші 
продукти

Селянам  хочуть 
збільшити податки

Допомога при 
народженні дитини 
знову зросла

Керівництво 
Держекоінспекції 
Волині затримали за 
хабар

cтор. 3

Інвалідам війни 
до 9 травня 
видадуть по 2 тисячі 
гривень

cтор. 3

Акімову зловили на 
контрабанді 
у 100 тисяч євро

cтор. 3

У Локачах 
припинили роботу 
підпільного цеху 
з виготовлення 
горілки-
фальсифікату

cтор. 5

20% українців — 
старші 60 років

cтор. 7

Африканська чума 
свиней підбирається 
до Волині

cтор. 5

На готелі для 
депутатів витратять 
17 мільйонів

cтор. 11

Чехи стали на 
захист українських 
заробітчан

cтор. 2

Як отримати «Вітіну» 
тисячу

cтор. 3

Пересіювання 
озимини не 
призведе до росту 
цін на хліб

cтор. 5

«Сорочинський 
ярмарок», ймовірно, 
з’явиться і на Волині

cтор. 5

Фестиваль аеробіки 
у Луцьку зібрав 
понад 200 учасників

cтор. 13

Шляховики не 
встигають із 
ремонтом, бо 
прибирають узбіччя

cтор. 7

Українські водії заледве всти-
гають слідкувати за новинами від 
Державтоінспекції. По кілька разів 
на рік з’являються нові правила, а 
штрафні санкції невпинно підви-
щуються. Про те, які з них лише у 
планах, а які вже набули чинності, 
«Відомостям» розповів старший ін-
спектор ВДАІ Луцького міськвідділу 
Юрій Максимюк.

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 7

Генпрокурор Віктор Пшонка 
дав доручення Державній пені-
тенціарній службі і Мінздоров’я 
«вжити необхідних заходів, в 
рамках чинного законодавства, 
для забезпечення обстеження та 
лікування Тимошенко у спеціа-
лізованій медичній установі за 
межами Качанівської виправної 
колонії».

cтор. 2

Освіта продовжує жити у без-
кінечних реформах. Уже з 1 вересня 
цього року першокласники учити-
муться за новими навчальними пла-
нами та підручниками, адже набирає 
чинності новий Держстандарт по-
чаткової освіти. Він передбачає, зо-
крема, вивчення іноземної мови вже 
з 1 класу й інформатики — з 2-го. 
Наскільки реально його втілити у 
навчальних закладах Волині та чи 
поліпшить він якість набутих знань 

і навичок, дізнавалися «Відомості». 
Начальник відділу дошкільної 

та загальної середньої освіти управ-
ління освіти та науки облдержадмі-
ністрації Ольга Богданович поясни-
ла, що новий стандарт початкової 
освіти зумовлений змінами до за-
кону про загальну середню освіту, 
де йдеться про повернення до оди-
надцятирічної загальної середньої 
освіти.

cтор. 5

ДАІ боротиметься з «крутими» 
водіями крутими штрафами

cтор. 14

В Україні близько 25 міль-
йонів осіб має серцево-судинні 
захворювання. Крім того, що 
недуги такого типу уражають 
доросле населення, все частіше 
від серцевих хвороб страждають 
діти. У малюків сьогодні діагнос-
тують усе більше вроджених вад 
серця, а також «дорослі» недуги 
— артеріальну гіпертензію, по-
рушення ритму серця тощо. Де-
тальніше про ці й інші захворю-
вання «Відомостям» розповіла 
дитячий кардіоревматолог Ніна 
Очеретна.

cтор. 12

Віра БРЕЖНЄВА: Я заробляю сама і хочу робити це й надалі

На Волині нарешті 
почали виробляти 
справжнє молоко

У Мінфіні вирішили вводити 
20% податку на розкіш не на ко-
штовності, хутра й дорогі годин-
ники, а на площу нерухомості й 
обсяг двигуна автомобіля.

Такі положення містяться 
у проекті змін до Податкового 
кодексу щодо введення подат-
ку на розкіш, що розроблений 
під керівництвом міністра фі-
нансів Юрія Колобова, пише 
«Коммерсантъ-Украина».

cтор. 2

Півзахисник ФК «Волинь» Олег ГЕРАСИМЮК:

Нещодавно журнал Forbes 
опублікував рейтинг вартості 
українських футбольних клубів, 

до якого увійшли десять команд 
Прем’єр-ліги. Приємно, що десят-
ку дорогих клубів країни замикає 
луцька «Волинь». Під час укладання 
списку враховувалися не фінансові 
результати клубів, які є таємницею 
кожної команди, а вартість спортив-
них споруд і футболістів. Рейтинг 
вартості ФК «Волинь» за версією 
Forbes — 9,2 мільйона доларів. Чи 
престижно бути гравцем «Волині», 
розпитали у півзахисника ФК «Во-
линь» Олега Герасимюка.

cтор. 13

Через 
самоуправство 
чиновників 
бюджет Ковеля 
недоотримав 
понад 200 тисяч 
гривень

Генпрокуратура 
дозволила 
лікувати 
Тимошенко за 
межами колонії

Податок на 
розкіш платитиме 
середній клас

№ 14 (602) 5 - 11 квітня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Вроджені вади 
серця у дітей 
головне вчасно 
виявити

Приватно-орендне сільгосп-
підприємство імені Шевченка 
діє у селі Угринів Горохівського 
району вже 12 років. За цей тер-
мін господарство переживало 
усілякі часи. Його керівник Ан-
дрій Турак каже, що був період, 
коли займалися свинарством, 
утримували поголів’я биків, на-
лягали на вирощування цукро-
вого буряка, але врешті-решт 
від цих галузей довелося відмо-
витися. Увагу зосередили на мо-
лочному скотарстві. 

cтор. 4

Я викладусь на максимум, 
аби «Волинь» сягнула футбольних 
вершин


