У Кабміні хочуть
зекономити на швидкій
допомозі

Магазин

реклама та приватні
оголошення
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Гоша КУЦЕНКО: «На Новий рік люблю працювати»
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Майже 40% дитячих
іграшок в Україні містять
токсичні речовини

Передплатний індекс - 21769

Заступник голови ДПС у
Волинській області Інна
Степанюк:

Податок на нерухомість
платитимуть заможні

Рекомендована ціна - 3 грн.

№ 51 (639) 20 - 26 грудня 2012 року

Волинь засипало снігом

Порівняно з минулим роком
кількість ДТП на Волині зменшилась, а отже, кілька десятків
волинян вберегли свої життя та
здоров’я. Детальніше про аварійну ситуацію на волинських
дорогах упродовж року та причини ДТП «Відомості» поспілкувалися з начальником обласного
управління ДАІ Володимиром
Гайовим.

Відтоді, як набув чинності
Податковий кодекс, українців цікавить питання щодо оподаткування нерухомості. Адже практично кожна родина має якусь
власність. З технічних причин
і через відсутність розробленої
методики запровадження цього
податку переносилося вже тричі.
Нині у податковій запевняють,
що готові до його введення з 1
січня 2013 року. Отже, скільки
платитимемо за власне житло?
Про це розмовляли з заступником голови ДПС у Волинській
області Інною Степанюк.

cтор. 7

Селяни не вступатимуть
до молочних
кооперативів
Поки влада обкладатиме їх
податками

cтор. 2

Первинна профілактика
серцево-судинних
захворювань вбереже
від інфаркту
Усім відома фраза «Краще
лікування — це вчасна профілактика» набуває особливого значення, коли йдеться про
серцево-судинні захворювання.
Скільки б медики не наголошували про можливості уникнути
розвитку недуги, кількість інфарктів та інсультів невпинно
зростає. Як розповідає лікаркардіолог палати інтенсивної
терапії Луцької міської клінічної
лікарні Ірина Січкарук, лише на
лікарняному ліжку люди розуміють, що інфаркту можна було
уникнути, дещо скоригувавши
спосіб свого життя.
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Шановні
читачі!
Продовжується
передплата на
газету «Відомості»
на 2013 рік
Передплатний індекс

21769

Найчастіше аварії
на дорогах Волині
трапляються в п’ятницю
та неділю

Небувалий снігопад, який розгулявся в області 15-16 грудня, утворив на дорогах велетенські замети,
частково паралізував рух транспорту, залишив без світла до сотні на-

селених пунктів, продемонстрував
усі недоліки роботи комунальних
служб області. Дві доби на Волині
безупинно йшов сніг і спостерігалися сильні пориви вітру. Як наслі-

Україна заради
дешевого російського
газу готова продати
«Турбоатом»

Медична реформа в Луцьку: реальне
покращення чи чергова заміна вивісок?
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Ринок заполонили
неякісні шуби з Китаю
cтор. 4

Свідоцтво платника
єдиного податку не
потребує щорічної
заміни
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Ковельський
ветсанзавод незабаром
припинить роботу?
cтор. 6

Понад дві тисячі
гектарів мисливських
угідь депутати
передали громадській
організації
cтор. 6

До 2020 року туристичні
агентства зникнуть
cтор. 11

Уже не перший рік медична реформа в Україні перевертає медицину всіх рівнів із ніг на голову. Звісно,
не обійшлося без появи в області нових лікувальних закладів, декотрим

док — у пастці опинилося чимало
населених пунктів області, оскільки
техніка не могла упоратися та розчистити всі автошляхи.
cтор. 3

пощастило й із новою апаратурою
та сучасними ремонтами. Та частогусто міністерські новинки супроводжуються горою наказів і розпоряджень, слабенько або ж і зовсім ніяк
не підкріплених фінансуванням. В
обласному центрі Волині не на жарт
узялися за сімейну медицину. Вже
створені чотири амбулаторії загальної практики сімейної медицини
тепер хочуть об’єднати в один комунальний заклад — Луцький центр
первинної медико-санітарної допомоги №1. На останній сесії Луцькради депутати підтримали відповідне
рішення.
cтор. 4

Днями голова облдержадміністрації Борис Клімчук повідомив, що незабаром у кожному
районі області буде створено
як мінімум по одному молочарському кооперативу. Мовляв, це
не просто можливість постійної
реалізації молока за справедливою ціною, а й шанс для селян
відчути себе підприємцями.
Ініціативу створення об’єднань
молочарів Міністерство аграрної
політики пропагує вже давно.
cтор. 6

У Луцьку відбувся
благодійний ярмарок на
підтримку онкохворого
підлітка

Водій курив, пасажири літали, пільговиків
ганяли
Один день журналіста «Відомостей» у громадському транспорті Луцька
Коли у Луцькій міськраді звітують про дзвінки на «гарячу» лінію,
завжди наголошують на великій
кількості скарг, які надходять від
жителів міста на роботу громадського транспорту. Провівши один день
у маршрутці, «Відомості» вирішили
дізнатися, що так обурює лучан, і

розповісти читачам про найбільш
яскраві враження.
Свій «робочий день» кореспондент «Відомостей» розпочала після
8-ї години ранку. О цій порі більшість городян їде на роботу, навчання тощо.
cтор. 13

16 грудня на території СвятоТроїцького собору в Луцьку відбувся благодійний ярмарок. Свої
роботи надало чимало митців,
кому не байдужа доля 16-річного
Сашка Владики...
cтор. 11

