
Як діти Гонтаревої 
виводили свої гроші з 
банку

cтор. 2

Петра Порошенка просять 
перекласти борги України 
на «злодійкуватих 
чиновників»

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На Волині планують 
оптимізувати 106 шкіл

cтор. 3

Яценюк перед 
відставкою в два 
рази підняв виплати 
чиновникам

cтор. 3

СБУ розкрила корупційну 
схему в «Укрпошті»

cтор. 2

Киянка організувала в 
Луцьку акцію єднання 
«Велика українська 
хода» 

cтор. 5

Місцеві ради зможуть 
управляти землями 
за межами населених 
пунктів     

cтор. 5

На Волині в ході 
операції викрито 
протиправну 
масштабну схему 
ввезення товарів в 
Україну

Лісівники Волині 
передали 
на передову 
березовий сік

У Луцьку 
запрацювала 
«Великодня 
майстерня»

У 2015 році через 
аграріїв з бюджету 
«відмито» 21 млрд 
грн ПДВ

У травній системі дуже важли-
во знати алгоритм роботи: прийом, 
травлення та виділення. Скільки б 
не було захворювань травної систе-
ми, вони підкоряються певним за-
коном. Усі основні проблеми вини-
кають на етапі травлення. На етапі 

прийому існує проблема, пов’язана 
з зубами та стравоходом. Процес 
травлення пов’язаний із виділенням 
соляної кислоти, наявністю або від-
сутністю бактерій, ферментів, кліт-
ковини та перистальтики. 

cтор. 14

Ладомирський цвинтар —  «волинська 
Личаківка» в мініатюрі

ПОТАП: Я тепер 
завжди мушу доводити, 
що я кращий. Усе через 
ті штани…

Що спричиняє захворювання травної 
системи

На жаль, нічого вічного в світі 
немає. Людина народжується, живе, 
помирає… По кожному з нас, го-
ворячи словами Антуана де Сент-
Екзюпері, сумує дзвін. А особливо 
глухо звучить його набат над Ладо-
мирським кладовищем у Володими-
рі-Волинському. 

Заснований у середині ХІХ сто-
ліття, цей цвинтар є одним із най-
старіших на Західній Україні. За 
оцінками, на 4 гектарах цвинтаря  
поховано понад 15 тисяч людей. 
Найдавніше поховання датоване 

1830 роком. Поділений він був на дві 
частини — польську та українську.

cтор. 4

У вівторок у Луцьку під стіна-
ми Генерального Консульства Рес-
публіки Польща люди влаштували 
пікет. Кількасот мітингувальників 
з’їхалися до приміщення Консуль-
ства, аби висловити своє незадово-
лення. Більшість із них — тернопо-
ляни. Люди кажуть, що ситуація з 
отриманням робочих віз настільки 
їх допекла, що вони змушені були 
зорганізуватися та поїхати до Луць-
ка, аби спільно донести до Консуль-
ства про свою проблему. Така ж 
ситуація, зазначають пікетувальни-
ки, склалася і в Рівному, Чернівцях, 
Луцьку та Львові. Хоча в останньо-
му місті нині все ж відкрили доступ 
до візової черги, однак послугою 
можуть скористатися тільки зареє-
стровані у Львові громадяни, інфор-
мує «Волинська правда».

Людей обурює ставлення Кон-
сульства до них, оскільки стати на 
електронну чергу їм не вдається уже 
впродовж кількох місяців поспіль. 
Гроші на плату сервісного збору у ві-
зовий центр їм доводиться здійсню-
вати також неодноразово, оскільки 
поки українці чекають вільного 
місця в черзі, термін дії проплати 
спливає. Така ж ситуація й щодо 
запрошень зі сторони польських 
роботодавців. Річ у тім, що поляки 
неодноразово надсилають запро-
шення на роботу, однак їм самим 
доводиться довго чекати своїх пра-
цівників через неотримання візи, 
термін запрошень спливає, і згодом 

вони самі відмовляються надсилати 
листи повторно. До того ж, це також 
затратна справа, оскільки запро-
шення з Польщі коштує близько од-
нієї тисячі гривень.

Мітингарі додають, що телефони 
Консульства не відповідають, гаря-
ча лінія також постійно зайнята. 
Активісти вимагали створити живу 
чергу, а не електронну, яка постійно 
блокується. У Консульстві представ-

никам громади пояснили, що вони 
не вповноважені врегулювати ситу-
ацію із видачею віз і, тим паче, про-
контролювати зовнішнє блокування 
системи електронної черги, а тому 
порадили громадянам написати ко-
лективне звернення до Кіберполіції. 
Водночас пообіцяли, що з 25 квітня 
видаватимуть по 180 робочих та 
шенгенських віз щодня, а також від-
криють черги на травень і червень.

Західноукраїнський тур для 
дуету Потапа та Насті стартував 
поразкою. Інформаційна війна, 
що її розгорнули проти зіркової 
пари волинські активісти, зму-
сили Потапа відмінити концерт 
у Луцьку, призначений на 18 
квітня. 

cтор. 8

Поетапна відміна спецрежи-
му ПДВ для сільгоспвиробників 
проблему не вирішить — потріб-
но міняти систему та верхівку 
фіскальної служби.

У розпорядженні видання 
Hubs з’явилися доволі цікаві дані 
Державної фіскальної служби 
(ДФС) про щомісячну динаміку 
накопичених сум ПДВ у розпо-
рядженні виробників сільгос-
ппродукції — суб’єктів спец-
режиму оподаткування (ст. 209 
Податкового кодексу). 
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У Луцьку пікетували польське 
консульство

Співробітники оперативно-
го та слідчого управлінь ГУ ДФС 
у Волинській області при прове-
денні заходів у рамках операції 
«Рубіж-2016» задокументували 
причетність кола осіб до діяль-
ності однієї з типових для ре-
гіону схем ухилення від сплати 
митних платежів та зборів.

cтор. 7

Днями до Волинського об-
ласного управління лісового та 
мисливського господарства заві-
тали представники ГО «Луцька 
районна спілка учасників АТО» 
та ГО «Луцька самооборона». Лі-
соуправлінці передали їм цілю-
щий вантаж для бійців ЗСУ та 
добровольчих батальйонів, що 
дислокуються на передовій лінії 
оборони. А це близько сотні ба-
нок консервації березового соку, 
малини, суниці, чорниць, помі-
дорів.

cтор. 7

Організаторами проекту ви-
ступили управління культури 
Луцької міської ради та громад-
ська організація «Рукотвори 
Волині», майстри народної твор-
чості.

За словами начальника 
управління культури Тетяни 
Гнатів, проект «Великодня май-
стерня» став уже традиційним. 
У ньому беруть участь найкращі 
майстри нашого краю. Навчати-
муть дітей писанкарству викла-
дач Луцької дитячої художньої 
школи Віра Конська та її учні, 
народні майстри Андрій Бонда-
рук та Наталія Довгалюк. 
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Читай наші новини в Інтернеті на сайті vidomosti-ua.com 

та передплачуй газету в будь-якому відділені пошти 

за передплатним індексом 21769. Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Щоб легко 

перейти на сайт 

vidomosti-ua.com,

скануй QR-код 

мобільним 

телефоном

Ф
о

то
 p

ra
vd

a
.lu

ts
k

.u
a


