
«Така сучасна та потужна сіль-
госптехніка — мрія кожного агра-
рія», — захоплено каже головний 
агроном ТОВ «Агро-Волинь» Пе-

тро Смик, котрий разом із ферме-
рами Володимиром Оніщуком із 
Горичева та Русланом Кротачем із 
Зимного Володимир-Волинського 
району (на знімку) оглядав трак-
тори і комбайни, які виробляють 
і продають відома у світі компанія 
New Holland і її партнери. Бо вони 
й справді високопродуктивні, з 
комфортними кабінами, що за-
хищають від шуму та пилу, з кон-
диціонерами й автоматичним ке-
руванням. А побачити, як працює 
така диво-техніка, міг кожен, хто у 
вівторок завітав на перший цього 
року День поля...

cтор. 4

Три сільські ради Рожищен-
щини вирішили створити турис-
тичний продукт, який би прино-
сив місцевому населенню хоч і 
не великий, але прибуток.

cтор. 6

В Україні знизять ціни 
на бензин і дизпаливо 

cтор. 5cтор. 7-9

Частина волинян, що 
отримують соцдопомогу, 
має приховані доходи 

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 7

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Жителі трьох сільських 
рад Рожищенського 
району пробують 
заробляти на туризмі

Для українського автоспорту 
нині не найкращі часи: держава 
вперто не помічає цього виду спор-
ту, ніяк його не підтримуючи. Все 
тримається на спортсменах-енту-
зіастах, котрі, сівши раз за кермо 
спортивного авто, вже не можуть 
розлучитись із ним. Один із таких 
— чемпіон України з гірських авто-
перегонів лучанин Ярослав Крищук. 
Волинський гонщик Ярослав Кри-
щук уперше сів за кермо автомобі-
ля ще у шість рочків. Хоча тоді про 
автоспорт навіть не йшлося: батько 
просто навчав сина водінню.

cтор. 13

Сепаратистська 
путінська авантюра 
у Харкові не пройшла 

cтор. 3

Сільських голів можна 
буде обирати одночасно 
з Президентом 
і нардепами 

cтор. 2

Володимир ГРОЙСМАН:

Передумови для 
корупції створює чинна 
система управління 

cтор. 2

Верховна Рада 
прийняла закон 
про сепаратизм 

cтор. 3

Призначено 12 голів 
районних адміністрацій 
області 

cтор. 3

Донецька республіка 
не протрималась і дня 

cтор. 3

Понад 80% 
сміттєзвалищ на Волині 
неофіційні 

cтор. 4

На Волині у річку влетів 
автобус 

cтор. 4

Волиняни продовжують 
ставити на ноги 
українську армію 

cтор. 6

Поки діти виховувалися 
в інтернаті, у їхню 
квартиру вселилась 
інша сім’я 

cтор. 7

Уряд рятує економіку за рахунок бідних 
людей. Олігархам дозволять і далі красти? 

День поля з європейською 
сільгосптехнікою 

Руслана у США закликала світ припинити співпрацю з Путіним 

Закон «Про запобігання фі-
нансовій катастрофі» Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк 
назвав «шоковою терапією» 
для української економіки. Для 
кого буде шок, а хто відбудеться 
легким переляком, дізнавалися 
«Відомості». 

Вводиться ПДВ на імпорт і 
первинний продаж лікарських 
засобів у розмірі 7%. За словами 
директора Державного вироб-
ничого торгового підприємства 
«Волиньфармпостач» Михайла 
Півнюка, внаслідок цього у роз-
дріб лікарські засоби подорож-
чають відсотків мінімум на 12. 
Це оптимістичний сценарій. 

Насправді виявилося, що з 
початку квітня на кордоні роз-
митнюють лікарські засоби за 
ставкою 20%. А все тому, що опе-
рація з увезення ліків в Україну 
не прописана в законі окремим 
пунктом, тому при імпорті пре-
паратів необхідно платити 20% 
ПДВ. 

— Ставка ПДВ на лікарські 
засоби та вироби медичного 
призначення для імпортерів на 
митниці залишається 20%, а при 
реалізації їх на митній території 
ставка податку на додану вар-
тість — 7%, — звертають увагу 
фахівці ГУ Міндоходів у Волин-
ській області. 

Як пояснив «Відомостям» 
один із працівників відомої ап-
течної мережі, на практиці це 
означає, що при імпорті ком-
панія сплачуватиме 20% ПДВ. 
А продавати ліки зможе лише з 
урахуванням 7%. Різницю у 13% 
фармкомпанії змушені будуть 
покривати за рахунок власних 
коштів. За таких умов може ви-
никнути дефіцит імпортних лі-
ків. 

Натомість міністр фінансів 
Олександр Шлапак минулого 
тижня запевняв, що введення 
ПДВ на імпорт і первинний про-
даж лікарських засобів у розмірі 
7% не призведе до зростання цін 
на лікарські препарати. 

cтор. 5

Ярослав КРИЩУК: 

Для мене перегони — це такий кайф, що не 
вистачає слів 


