
Це вже не таємниця, що в Україні 
катастрофічно не вистачає грошей у 
держбюджеті. Тому Арсеній Яценюк 
у цілому підтримав ідею Ігоря Біло-
уса з 1 січня 2015 року впровадити 
новий метод утримання податків із 
фізосіб. Це європейський досвід об-
кладення зборами, і впровадження 
цього методу повністю відповідає 
вимогам Євросоюзу та міститься 
в додатку до Угоди про асоціацію з 
ЄС, пише у своєму блозі на «Обо-
зревателе» президент Українсько-
го аналітичного центру Олександр 
Охріменко. 

Суть цього методу досить про-
ста: тепер українці платитимуть 30% 
від суми купівлі дорогих товарів, 
якщо не зможуть довести легітим-
ність походження доходу. На прак-
тиці це виглядатиме таким чином. 
Наприклад, громадянин придбав ав-
томобіль вартістю 150 тис. грн. Згід-
но з новим законом, будь-які купівлі 
товарів на суму понад 10 мінімаль-
них заробітних плат... 

cтор. 5

НБУ вже «надрукував» 
більше 90 мільярдів 
гривень

cтор. 3cтор. 7-9

В Україні запрацює 
Антикорупційне бюро і 
з’явиться поліція

cтор. 6

До редакції «Відомостей» 
звернулася наша постійна читач-
ка лучанка Людмила Вікторівна. 
Вона розповіла неприємну іс-
торію, яка сталася з її братом — 
58-річним Андрієм Ясинським. 
Він повертався додому громад-
ським транспортом, несподі-
вано у маршрутці йому стало 
зле, як потім з’ясувалося, це був 
інcульт. Однак замість того, щоб 
допомогти пасажиру, викликати 
«швидку», водій безцеремонно 
висадив малорухомого чоловіка 
на кінцевій зупинці. 

cтор. 4

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 4 грн.Передплатний індекс - 21769 № 48 (740) 11 - 17 грудня 2014 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 4 грн.Передплатний індекс - 21769 № 48 (740) 11 - 17 грудня 2014 року

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

id
o

m
o

st
i.

in
fo

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

За допомогою молитов і 
воску, з якого виготовляють 
свічки, баба Надя лікує різні 
хвороби 

Заступник Коломойського 
оприлюднив прізвища 
головних «смотрящих» 
від Яреми 

cтор. 2

П’ять комітетів ВР очолили 
люди, причетні до корупції 

cтор. 2

Аваков розповів, що 
міліція заробляла навіть 
на дитячих садках 

cтор. 3

Проти України на Сході 
воюють французи, 
італійці, бразильці 
й інші 

cтор. 5

Жінка задушила чоловіка, 
а потім тіло розчленувала 

cтор. 4

Волинські благодійники 
оплатили лікування 
2-річної дитини 

cтор. 4

Зоопарк у Луцьку 
незабаром отримає нове 
життя 

cтор. 13

Неймовірна користь 
медової води 

cтор. 12

Водій маршрутки 
виволік пасажира 
з інсультом і 
залишив на вулиці

Правила виїзду 
неповнолітніх 
дітей за кордон 

Наталія МОГИЛЕВСЬКА: Я перетворилася на істоту досить результативну, але мало щасливу

На Волині 
«накрили» 
браконьєрів, які 
вбили чотирьох 
кабанів 

Яценюк назвав 
реформи, які 
проводитиме його уряд 

З січня доходи та витрати українців 
контролюватиме податкова 

До сільської 
цілительки 
з Молчанова їдуть 
звідусіль

Минулого тижня в облас-
ному центрі Волині небайдужі 
вагітні жінки влаштували справ-
жнісінький бунт. Містом шири-
лися чутки, що жіночу консуль-
тацію збираються закривати. 
Одні говорили, що на медзаклад 
посягає знаний волинський 
мільйонер, інші — що кабінети 
в консультації здадуть в оренду 
приватним лікарям. При цьому 
дехто стверджував, що вагіт-
ність відтепер спостерігатимуть 
сімейні лікарі... 

cтор. 6

Для більшості з нас місця по-
збавлення волі асоціюються із 
двометровим парканом, колю-
чим дротом, задушними темни-
ми камерами, баландою на обід, 
ув’язненими із татуюваннями та 
блатним жаргоном. Однак на-
справді це трохи не так. Принай-
мні інше враження створилося 
після побаченого у Цуманській ви-
правній колонії (№ 84). Побували 
там на запрошення Волинського 
прес-клубу, який у заклад позбав-
лення волі приїхав із фільмами 
Міжнародного фестивалю доку-
ментального кіно про права люди-
ни Docudays UA. 

cтор. 11

Служба безпеки викрила під-
пільне підприємство в Харкові, 
яке виготовляло підроблені ліки 
під егідою колишніх працівників 
Міністерства охорони здоров’я. 

Голова СБУ заявив: «Доказова база 
дає змогу вважати, що попереднє 
керівництво МОЗ точно знало про 
це і є співорганізатором». 

cтор. 2 

Прем’єр-міністр України Ар-
сеній Яценюк 9 грудня озвучив 
реформи, які буде проводити Ка-
бінет Міністрів. За його словами, 
програма реформ ґрунтується на 
коаліційній угоді. 

Головна мета програми — 
провести реформи, необхідні 
для майбутнього вступу Украї-
ни в ЄС. 

По суті, це — план чітких 
короткострокових дій на 2015–
2016 роки, сказав Прем’єр. 

Україна повинна відмовити-
ся від позаблокового статусу і 
провести реформи ЗСУ за стан-
дартами НАТО. 

cтор. 3

cтор. 14

Для декого із в’язнів умови у Цуманській 
колонії кращі, ніж удома 

У Харкові викрили лабораторію, в якій 
люди Богатирьової виробляли «ліки» 

Незабаром зимові канікули. 
Багатьох читачів газети ціка-
вить, як правильно оформити 
поїздку дітей за кордон.  Що 
для цього треба. Аби дати чітке 
роз’яснення, до розмови запро-
сили приватного нотаріуса Іри-
ну Онищук. 

cтор. 6

Що буде 
із жіночою 
консультацією 
у Луцьку? 

Працівники ПАТ «Електротермометрія» 
просять врятувати підприємство 
від знищення 

Працівники високотехнологіч-
ного підприємства ПАТ «Електро-
термометрія» у Луцьку просять 
втрутитись у конфліктну ситуа-
цію, яка виникла на підприємстві, 
та врятувати його від знищення. 

cтор. 5
 

Працівники державного під-
приємства «Мисливське госпо-
дарство «Звірівське» виявили 
групу із восьми браконьєрів, 
що, попри заборону, полювали 
на кабанів. При цьому одного з 
них затримали. Чоловік каже, що 
«прийшов на гриби». 

cтор. 7

Якщо громадяни не зможуть довести легітимність своїх доходів, 
платитимуть 30% податку від суми покупки товарів 

Село спало. Довкола жодно-
го вогника. Дочекавшись, поки 
хтось прокинеться, теж дрімаю 
у машині разом зі знайомими, до 
яких напросилася, щоб поїхати 
до сільської цілительки, про ко-
тру вже давно планувала розпо-
вісти читачам. 

cтор. 13


