
Доходи, що перевищують 
один мільйон гривень, цього 
року задекларували 26 волинян. 
Минулого року таких декларан-
тів-мільйонерів на Волині було 
лише восьмеро. 

Про це на прес-конференції 
повідомив голова ДПС у Волин-
ській області Володимир Ми-
халчич. Задекларовані доходи 
цієї численної когорти волинян 
у 2011 році — 81 мільйон гри-
вень. А отже, цього року вони 
сплатять до бюджету понад два 
мільйони гривень податків.

cтор. 2

До редакції «Відомостей» 
звернувся орендар Олег Полі-
щук із Горохівщини, про якого 
наша газета вже писала взимку 
цього року. Навколо ставка у 
селі Старостав площею 50 гек-
тарів, який він свого часу взяв у 
оренду, склалася парадоксальна 
ситуація: голова Холонівської 
сільської ради Ніна Брикайло на 
вже орендований ставок видала 
документ іще одному оренда-
рю, чим спричинила серйозний 
конфлікт між людьми, який 
уже довгий час ніхто не може 
розв’язати.

cтор. 7

З 1 червня на митниці 
будуть пропускати 
по-новому

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

У Луцьку затримали проректора 
на хабарі у 17 тисяч гривень

«Укрпошта» обіцяє не 
піднімати ціни цього року

Мільйонери Волині 
задекларували 81 
мільйон гривень

Селяни, які утримують 
молодняк ВРХ, отримають 
дотації

Мати заморила сина 
голодом

cтор. 4

МЗС порадило 
туристам не їздити до 
великих міст у Єгипті

cтор. 2

Безкоштовні 
супутникові 
ТБ-канали можуть 
зникнути

cтор. 5

Перед Євро-2012 
польські готелі 
почали знижувати 
ціни

cтор. 2

У Луцьку змагалися 
найсильніші люди 
світу

cтор. 7

Студенти підказують 
владі Луцька, як 
зробити місто 
гарнішим

cтор. 13

На носі футбольний чемпіонат. 
За відсутності достатньої кількості 
готелів середнього класу жителі міст-
приймачів готові здати фанам будь-
яке приміщення, придатне для про-

живання. Так, нетерпляче напливу 
туристів чекають у Львові, адже для 
багатьох мешканців міста це шанс зі-
рвати великий куш...

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

Квартира у Львові на час чемпіонату коштує 
від 10 до 400 євро за добу

cтор. 14

Ще не закінчилися зо-
внішні незалежні тестування 
з деяких предметів, а майбутні 
абітурієнти уже активно прора-
ховують можливості свого всту-
пу до вишів. Про особливості 
цьогорічної вступної кампанії 
«Відомості» попросили розпо-
вісти заступника начальника 
Волинського обласного управ-
ління освіти та науки Валентину 
Загреву.

cтор. 2

Переможниця «Євробачення-2012» перед конкурсом змінила зовнішність

Медична реформа 
дісталася і Ковельської 
районної лікарні

Національний парк 
«Прип’ять-Стохід» іноземці об-
любували давно. Як сказав «Ві-
домостям» його директор Юрій 
Оласюк, тут у «сезон» часто 
можна зустріти німців, голланд-
ців, поляків, англійців.

cтор. 4

Сільський голова 
спровокувала конфлікт 
між орендарями 

Антиперспіранти варто 
використовувати з 
обережністю

За тишею і співом 
пташок європейські 
туристи їдуть на Волинь
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 5

Особливості вступної 
кампанії-2012

Вже з наступного року во-
линська медицина має запрацю-
вати по-новому. Хоча Волинь не 
ввійшла до експериментальних 
областей, які вже кілька років 
намагаються реорганізувати ме-
дичну систему, все одно перші 
кроки напередодні активної ре-
форми вже зроблено. Найперше 
під приціл реорганізації потра-
пили Любомльський і Шацький 
райони. Результат — створено 
єдиний медичний простір із цен-
тром у Любомлі. 

cтор. 5

У літню пору зусилля біль-
шості з нас спрямовані на бо-
ротьбу з потом. Не надто вже 
естетично ходити вулицею з 
мокрими пахвами. На допомогу 
приходять уже звичні дезодо-
ранти й антиперспіранти. Однак, 
як з’ясувалося, крім порятунку, 
вони можуть додати й клопотів...

cтор. 12

Прокуратура Волинської області 
порушила кримінальну справу щодо 
проректора одного з луцьких вузів 
за фактом вимагання та одержання 

неправомірної вигоди. Про це пові-
домили у прес-службі прокуратури.

Як повідомили в прокуратурі, 
проректор інституту, член держав-

ної екзаменаційної комісії, вимага-
ла зі студентів по тисячі гривень за 
успішне складання екзамену.

cтор. 3

Шановні читачі!Шановні читачі!
Продовжується Продовжується 
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