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У Луцьку відтепер є площа 
Героїв Майдану 
Площа перед Палацом урочистих подій в обласному 
центрі отримала назву Героїв Майдану. 
Відповідне рішення прийняли депутати Луцької міської 
ради під час сесійного засідання 26 лютого. Крім цього 
є ініціатива дати таку ж назву зупинкам громадсько-
го транспорту та скверу, що розташовані поряд із 
РАЦСом. Окрім цього, стало відомо, що є ініціатива на 
П’ятницькій Гірці в Луцьку звести церкву імені «Небес-
ної сотні».

Квіт пообіцяв спростити 
правила прийому до ВНЗ
Міністр освіти і науки Сергій Квіт повідомив, 
що міністерство буде спрощувати правила 
прийому до вищих навчальних закладів. «Ми 
будемо спрощувати й уточнювати правила 
прийому до ВНЗ», — сказав глава відомства. 
Він також повідомив, що відмовляється від 
складання університетських рейтингів. За його 
словами, держава не може оцінювати сама 
себе, а рейтинги повинні укладати незалежні 
організації. 

Лучани вже задекларували 
6 млн грн спадщини 

Із початку року жителі Луць-
ка вже задекларували дохід від 

отриманої спадщини в обсязі май-
же 6 млн грн. Про це ZIK повідо-
мили в інформаційно-комуніка-
ційному відділі Луцької ОДПІ. 

З початку деклараційної кам-
панії 44 громадянина задекларува-
ли дохід від отриманої у 2013 році 
спадщини та подарунків на за-
гальну суму 5 млн 953 тис. грн, до 
бюджету надійшло 185,4 тис. грн 
сплаченого податку. 

При цьому фахівці Луцької 

ОДПІ нагадують, що, відповідно 
до положень Податкового кодексу 
України, спадщина та подарунки, 
отримані від члена сім’ї першо-
го ступеня споріднення (чоловік, 
дружина, батьки та діти) або ж 
одержані інвалідом І групи, чи 
особою, яка має статус дитини-
сироти, або дитини, позбавленої 
батьківського піклування, чи ди-
тиною-інвалідом, оподатковують-
ся за нульовою ставкою. В інших 
випадках ставка оподаткування 
становить 5%. 

До військових комісаріатів Волині за три дні 
прийшли дві тисячі добровольців 

Торговців горілкою і сигаретами податківці оштрафували 
на 100 тисяч гривень 

Волинський Червоний Хрест проводить 
набір волонтерів на навчання 

Нове керівництво 
облради обіцяє 
бути ближчим до 
районів 

Прокурори висунули звинувачення 
слідчому, який п’яним збив двох людей 

На Волині цьогоріч не буде грошей 
на капітальне будівництво 

З початку тижня всі 
військовозобов’язані мали 

з’явитися до військкоматів. Про це 
«Відомостям» сказав заступник вій-
ськового комісара з виховної роботи 
Володимир Бондарук. 

— Зараз тривають десятиденні збо-
ри військовозобов’язаних, — повідав 
Володимир Володимирович. — Чоло-
віки проходять навчання з 8-ї ранку до 
18-ї вечора. На ніч ідуть додому. 

Крім тих, хто був зобов’язаний 

з’явитися у військкомат, у цю структу-
ру з моменту оголошення рішення про 
можливе введення Росією військ на 
територію України добровільно йдуть 
волиняни і стають на облік. 

За словами Володимира Бондару-
ка, станом на вівторок до всіх війсь-
ккоматів Волині звернулося майже дві 
тисячі добровольців. Люди продовжу-
ють приходити. Військові записують 
їхні дані й обіцяють, що викличуть у 
разі необхідності. 

У лютому 2014 року під час 23 фак-
тичних перевірок представників 

бізнесу, які здійснюють оптову та 
роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями та тютюновими виробами, 
виявлено 47 порушень чинного за-
конодавства, повідомили в управ-
лінні контролю за обігом та опо-
даткуванням підакцизних товарів 
Головного управління Міндоходів у 
Волинській області. 

Найчастіше у бізнесменів вияв-
ляють невідповідність готівкових ко-
штів на місці проведення розрахунків 
або відсутність супровідних докумен-
тів на підакцизний товар. Лише у лю-
тому встановлено 17 таких порушень. 

Щодо решти зловживань, то фа-
хівці Міндоходів лише минулого мі-
сяця зафіксували 9 фактів роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями за 
цінами, що нижчі від встановлених 

мінімальних, 8 — роздрібної торгівлі 
цигарками за вищими від визначених 
законом цін і 7 випадків роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами без ліцензій. 

Окрім того, виявлено 6 фактів 
реалізації алкогольних напоїв на 
розлив для споживання на місці за 
відсутності документів, що надають 
статус суб’єкта господарювання гро-
мадського харчування. 

Такі порушення тягнуть накла-
дення штрафних санкцій, наголо-
шують у ГУ Міндоходів Волині. Так, 
підприємці краю, які допустили за-
значені вище порушення, сплатять 
більше 100 тисяч гривень фінансо-
вих санкцій. 

Обласна організація Товариства 
Червоного Хреста України 

терміново проводить набір волон-
терів для навчання навичкам на-
дання першої допомоги та догляду 
за хворими і пораненими. 

До навчання запрошуємо всіх 
охочих волинян, студентів вищих 
навчальних закладів, а особливо 
медичних коледжів. Фахівці па-
тронажної служби підготують вас 
до роботи в лікарнях і госпіталях. 

Навчання будуть проводити-
ся в міру укомплектування груп 
(15 осіб) за адресою: м. Луцьк, 
вул. Степана Бандери, 5 (3-й по-
верх), обласна організація Товари-
ства Червоного Хреста України. 

Також навчання волонтерів 
будуть організовані на базі Воло-

димир-Волинської, Горохівської, 
Ківерцівської, Ковельської, Луць-
кої, Маневицької, Турійської ра-
йонних і Луцької міської організа-
цій Товариства Червоного Хреста 
України. За детальнішою інфор-
мацією звертатися за телефоном 
24-15-34. 

Про це голова Волиньради 
Валентин Вітер і його за-

ступники Олександр Пирожик 
та Ігор Гузь заявили на нещодав-
ній прес-конференції. 

Тепер між замами чільника 
обласної ради поділені райони, 
які вони куруватимуть. За слова-
ми посадовців, це необхідно для 
того, щоб краще бачити ситуа-
цію «в усіх кутках» Волині. 

Ігор Гузь зазначив, що надалі 
рада тісніше співпрацюватиме 
з районами. «Ми вважаємо, що 
потрібно підвищувати рівень 
компетенції органів місцевого 
самоврядування», — каже пан 
Гузь і обіцяє лобіювати перед 
ВРУ відповідну реформу. 

Разом із тим заступник про-
гнозує тісну співпрацю з голо-
вою ОДА Григорієм Пустовітом. 

Прокуратура Волині повідо-
мила про підозру у вчинен-

ні порушення Правил безпеки 
дорожнього руху, яке заподіяло 
потерпілому тяжке тілесне ушко-
дження, старшому слідчому слід-
чого відділу Луцького РВ УМВС 
України в області. Про це інфор-
мує прес-служба прокуратури. 

Досудовим розслідуванням 
установлено, що о 21-й годині 
24 лютого у селі Шепель Луцького 
району цей працівник міліції, ке-
руючи автомобілем у стані алко-
гольного сп’яніння, не вибрав без-
печної швидкості, виїхав на смугу 

зустрічного руху та здійснив наїзд 
на двох пішоходів. Після скоєння 
ДТП він із місця пригоди зник. 

Унаслідок наїзду обох потер-
пілих із тілесними ушкодженнями 
різного ступеня тяжкості було до-
ставлено до лікувальних закладів. 

У кримінальному провадженні 
наразі призначено дев’ять судових 
експертиз, проводяться допити 
потерпілих і свідків, а також вжи-
ваються заходи задля встановлен-
ня очевидців ДТП. 

Свою вину правоохоронець 
повністю визнає та розкаюється у 
скоєному. 

Волинь, як і вся Україна, затягує 
паски. Видатки обласного бюджету 
збираються скоротити. 

Як розповів голова Волинської 
обласної ради Валентин Вітер, бю-
джет приймуть у такому ж вигляді, 
як планувалося раніше, забравши 
лише ті положення, що суперечать 
думці громадськості. За словами 
чиновника, по всій країні проводи-
тиметься секвестр бюджету, це не 
омине й Волинь. 

Валентин Степанович зазначив, 
що бюджет намагаються скороти-
ти. Так, поки що не будуть виділяти 
кошти на капітальне будівництво та 
створення нових програм. 

— Нині головне завдання бю-
джету — забезпечити соціальні га-
рантії, виплату захищених статей 
і розрахуватися за енергоносії. Це 
основні положення, які потрібні, 
щоб область могла далі жити, — за-
значив очільник Волиньради. 

Також зараз не будуть розгляда-
ти питання перехідних грошей. 

У той же час Валентин Вітер по-
відав, що жодну соціальну програму 
з тих, які діють нині, скорочувати не 
будуть. Зокрема, продовжиться фі-
нансування регіональної програми 
«Волинькард», що спрямована на 
запобігання та лікування серцево-
судинних захворювань. Голова об-
лради наголосив, що на здоров’ї еко-
номити не збираються. Більше того, 
обіцяють зробити фінансування 
програми прозорим, тобто інформа-
ція про витрати на певні медикамен-
ти й апаратуру буде відкритою. 

— Сільськогосподарські програ-

ми не скорочуються, але їх фінансу-
вання відбуватиметься відповідно 
до наповнення бюджету, — сказав 
Вітер. 

Заступник голови облради Ігор 
Гузь додав, що з приводу сільсько-
господарських питань тепер будуть 
тісно співпрацювати з представни-
ками Асоціації фермерів і землев-
ласників Волині. За його словами, 
члени цього об’єднання не завжди 
були згідні з сільгосппрограмами, 
тож тепер зможуть донести свої на-

працювання. 
Крім того, економити Волиньра-

да планує й на собі. Зокрема, обіця-
ють, що надбавки та премії будуть у 
межах 30%, тоді як раніше станови-
ли близько 70% від заробітної плати. 
В той же час саму платню не змен-
шать, бо це буде порушенням зако-
нів. До того ж збираються заощади-
ти, ліквідувавши КП «Автомобільне 
господарство Волинської обласної 
ради». 

Ольга УРИНА 

На Ковельщині ледь не втопились 
рибалки 

Двоє риболовів провалились під 
лід на озері Забілля поблизу 

села Кричевичі Ковельського ра-
йону. На щастя, бідолах знайшлось 
кому врятувати, повідомляють у 
прес-службі управління ДСНС у 
Волинській області.

Першим крики про допомогу 
почув Микола Мороз, сторож на-
сосної станції Ковельського район-
ного управління осушувальних 
систем. Вибігши на дамбу, він по-
бачив, що за 200 метрів від берега 
у крижаній воді борсаються двоє 

рибалок. Чоловік покликав на до-
помогу своїх друзів. 

Першими до місця події при-
були колеги Миколи Мороза — 
Сергій Семенюк та Володимир Ва-
силюк. Пересуваючись човном по 
крихкому льоду водойми, сміливці 
змогли дістатись до горе-рибалок. 
За допомогою мотузки та драбини 
рятівники розпочали транспор-
тування потерпілих до берега. Їм 
на допомогу прийшов також сіль-
ський голова села Скулин Петро 
Руденко. Троє чоловіків разом змо-
гли доставити мокрих, знесилених 
і змерзлих потопальників на берег. 
Ними виявились 39-річний луча-
нин та 35-річний мешканець села 
Люблинець Ковельського району. 

На той час якраз прибула чер-
гова варта ДПРЧ-19 міста Ковеля 
управління ДСНС у Волинській 
області, що розташована за 50 кі-
лометрів від цього озера. Тож далі 
приводити до тями напівпритом-
них потерпілих узялись професій-
ні рятувальники. Потому маши-
ною швидкої допомоги потерпілі 
були доправлені до районної лікар-
ні, але після отримання необхідної 
лікарської допомоги від госпіталі-
зації відмовилися.


