
У 2015 році 1,232 тисяч громадян 
отримали доходи на суму, що 

перевищує один мільйон гривень. 
Про це йдеться в повідомленні 
Державної фіскальної служби.

Як наголошується, загальна 
сума задекларованого ними до-
ходу становить 6 млрд гривень. 
Сума податку на доходи фізичних 
осіб, яку «мільйонери» самостійно 
визначили до сплати до бюджету, 
— 129,7 млн гривень, військового 
збору — 13,3 млн гривень.

«Загалом громадянами подано 
майже 217 тисяч декларацій про 
майновий стан і доходи. Найак-
тивніше декларували свої статки 
жителі Миколаївської, Запорізь-
кої, Полтавської, Дніпропетров-
ської та Харківської областей», — 
йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за-
гальна сума задекларованого 
громадянами доходу становить 
15 млрд гривень. Це на 1,3 млрд 
гривень, або на 9% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року.
«Сума податку на доходи фі-

зичних осіб, визначених громадя-
нами до сплати самостійно в 2016 
році, становить 424,2 млн гривень. 
Порівняно з аналогічним періодом 
минулого року вона збільшилася 
на 134,3 млн гривень, або на 46%. 
Найбільші суми до сплати заде-
кларовано в Києві, Харківській та 
Дніпропетровській областях», — 
заявили в ДФС.

Також, за даними декларацій, 
громадянами задекларовано до 
сплати 75 млн гривень військового 
збору.

«З початку деклараційної кам-
панії майже 48 тисяч осіб скорис-
талися правом на отримання по-
даткової знижки. Задекларована 
сума податку на доходи фізичних 
осіб, яка підлягає поверненню, — 
68,0 млн гривень, що на 3,9 млн 
гривень менше, ніж за аналогічний 
період минулого року», — повідо-
мляє прес-служба.

Верховна Рада в першому чи-
танні проголосувала за за-

конопроект про внесення змін 
до Податкового кодексу для 
стимулювання розвитку ринку 
вживаних транспортних засобів, 
яким передбачається зниження 
акцизів на імпорт б/в автомобі-
лів. Термін дії зниження акцизів 
пропонується встановити до 31 
грудня 2017 року. Як повідоми-
ла до початку голосування один 
з ініціаторів законопроекту — 
член Комітету Верховної Ради з 
питань податкової та митної по-
літики Тетяна Острикова (партія 
«Самопоміч»), аргументи про те, 
що цей законопроект призведе 
до збільшення імпорту в Україну 
автомотлоху з Європи», не від-
повідають дійсності, оскільки в 
Україну з 1 січня 2016 року забо-
ронено імпорт автомобілів, стар-
ших 5 років. Як відомо, 6 квітня 
на засіданні Кабміну Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк дору-
чив внести в парламент законо-
проект про скасування ввізного 
мита на вживані автомобілі з 
усіх країн, крім Росії.

Чоловік зарізав дівчинку, бо «уклав угоду з 
дияволом»

У Кіровограді сталося страшне 
вбивство — чоловік жорстоко 

розправився зі своєю маленькою 
хрещеницею. Він назвав себе сата-
нистом, що уклав договір із дияво-
лом.

Трагедія сталася в той день, коли 
в гості до родини Сергія Шипуліна 
прийшли куми — батьки з 7-річною 
донькою Софійкою, повідомляє ви-
дання «Патріоти України».

Чоловіки сіли за стіл і ледве 
встигли випити кілька чарок, коли 
Сергій піднявся з-за столу і вийшов 
у двір покататися на велосипеді з 
Софійкою. Як розповіло джерело в 
Нацполіціі, Сергія не було якийсь 
час, а потім він з’явився з гаража з 
закривавленими руками. На питан-
ня: що сталося, відмахнувся, мовляв, 
нутрію зарізав, і незабаром зник.

Страшну знахідку виявила мама 
Софійки — в гаражі лежав пакет із 
розчленованою дочкою.

«Коли поліція прийшла в буди-
нок, то знайшла в Сергія рюкзак, в 

якому лежали якісь блокноти з сата-
нинськими записами. Уявляєте, лю-
дина уклала угоду з сатаною до 2066 
року. За цей час він повинен вбити 
кілька людей. А в 2066 році — себе. 
Він обрав трьох дітей у дияволи — 
це загибла Софійка, його власний 
син Діма і, за нашими припущення-
ми, ще один хрещеник — Саша. Діму 
він вирішив вбити пізніше, мовляв, 
він йому ще стане в нагоді. Вбивство 
явно було якимось обрядовим», — 
розповідає джерело.

У місті були попереджені всі 
таксисти, маршрутники, перекриті 
виїзди. «Ми побоювалися, оскільки 
злочинець втік із ножем, яким скоїв 
вбивство. Судячи з його записів, ніж 
набирає сили з кожним вбивством. 
Ми не знали, на що він здатний. А о 
другій годині ночі злочинець повер-
нувся додому, де було виставлено 
охорону. Затримували його зі стрі-
ляниною, оскільки він чинив опір», 
— говорить джерело.

За словами місцевих жителів, 
раніше Сергій займався бізнесом, 
справи йшли добре. Він зміг побуду-
вати двоповерховий будинок, купи-
ти дві машини. Однак потім настала 
криза — і чоловік усе втратив.

Поліція зараз відпрацьовує кіль-
ка версій. Серед них і причетність 
Шипуліна до сатанинської секти.
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Волинські бійці АТО зустрілися з Ніком 
Вуйчичем 

Питання закупівлі машин швидкої 
допомоги для обласної дитячої лі-
карні та інші аспекти надання гума-
нітарної допомоги лікарням Волині 
обговорювалися під час робочої 
зустрічі представників облради та 
німецької делегації. Мета зустрі-
чі — налагодження співпраці між 
німецьким благодійним фондом 
«Допомога дітям Чорнобиля».

Директор фонду Рита Ліммрот 
співпрацює з Волинню вже понад 
8 років. Благодійники з Німеччини 
працюють за перевіреною досвідом 
схемою: відвідують лікарні та запи-
тують у лікарів, якого обладнання їм 
не вистачає. Тоді шукають «замовле-
не» в Німеччині та доставляють гу-
манітарну допомогу. Благодійники 
надають перевагу дитячим лікарня-
ним закладам.

Як зазначає лікар-оторалинго-
лог Волинського обласного дитя-
чого територіального медичного 
об’єднання Руслан Жиленко, який 
співпрацює з Ритою Ліммрот про-
тягом тривалого часу, благодійниця 
проводить у Німеччині ярмарки, 
виручені кошти з яких витрачає на 
найнеобхідніше для українських лі-
карень. Також вона працює з різно-
манітними організаціями в себе на 
батьківщині, які допомагають заку-

повувати необхідний інвентар. 
У рамках цієї поїздки на Волинь 

делегація відвідала обласний туб-
диспансер, дитячу обласну лікарню. 
Фрау Ліммрот каже, що втішена 
тими позитивними змінами, які тут 
відбуваються, бо з попереднім ке-
рівництвом спільну мову, зізналася, 
знаходити було важко. Вона розпо-
віла, що якось, за попередньою до-
мовленістю, привезла для луцьких 
діток майже 20 тонн медобладнання 
та медпрепаратів з Німеччини. Од-
нак їй створили такі умови, що вона 
не змогла їх передати. Але тепер має 
намір поновити співпрацю.

Рита Ліммрот наголошує, що 
їхня робота не обмежується лише 
допомогою дитячим лікарням. Дуже 
критичною на сьогодні є проблема 
захворювань туберкульозом. Тому 
вони планують забезпечити доро-
говартісним обладнанням обласний 
тубдиспансер. Зокрема, у цьому ме-
дзакладі обладнають стоматологіч-
ний кабінет. 

Варто зауважити, що «Допомога 
дітям Чорнобиля» вже забезпечи-
ли дитячу обласну лікарню двома 
наркозними апаратами, двома вен-
тиляційними апаратами, двома ла-
пароскопічними стійками з повним 
набором базових інструментів, ін-
галяторами, машиною швидкої до-

помоги. Для онкодиспансеру було 
закуплено мамограф та узд-апарати.

Також під час цього візиту благо-
дійники відвідають ЗОШ № 11, аби 
передати путівки на оздоровлення в 
Німеччині для дітей із малозабезпе-
чених сімей.

Голова постійної комісії з пи-
тань соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, материнства та 
дитинства Олександр Зінчук підняв 
питання про необхідність закупівлі 
машин швидкої допомоги в облас-
ну дитячу лікарню, оскільки існує 
специфіка перевезення старших ді-
тей та важкохворих немовлят. Він 
наголосив, що фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» готовий виділити 
кошти на карети «швидкої допомо-
ги», проте необхідна допомога саме 
закордонного фонду для пошуку 
цих автомобілів у Німеччині та до-
ставки їх через кордон. Рита Лімм-
рот зазначила, що вони вже неодно-
разово працювали з українськими 
благодійними фондами і готові пра-
цювати й з фондом «Тільки разом». 
Радник голови обласної ради, голова 
фракції «Українське об’єднання па-
тріотів – УКРОП» В’ячеслав Рубльов 
наголосив, що така співпраця є дуже 
важливою для місцевої влади. У 
зв’язку з нестачею коштів у бюдже-
ті, допомогти лікарням можна саме 
завдяки благодійним фондам. Тому 
обласна рада активно сприятиме 
комфортним умовам діяльності ні-
мецького фонду на території Волині.  

«Тим часом ламати стару па-
разитичну управлінську систему в 
медичній сфері, побудовану на сум-
нівних оборудках, у т. ч. із фірмами-
«прокладками», схоже, доведеться 
ще довго. Як засвідчує останній до-
кумент, що з’явився внаслідок спіль-
них дій обласної ради та органів 
прокуратури, ламати такі «схеми» 
доведеться, мабуть, ще й у судовому 
порядку», — розповів у коментарі 
для прес-служби  представницької 
влади області  перший заступник го-
лови облради Олександр Пирожик. 
Власне, він вів робочу зустріч із де-
легацією німецьких благодійників 
і волонтерів на чолі з фрау Ритою 
Ліммрот.

СБУ затримала торговців зброєю із зони 
АТО

7 квітня волинські бійці АТО ра-
зом із координаторами поїздки 

— волонтерами руху «Меценати 
для солдата»  побували на зустрі-
чі з відомою людиною-легендою 
Ніком Вуйчичем, який виступив 
на НСК «Олімпійський» у Києві з 
мотиваційною програмою.  

Нік Вуйчич — відомий оратор, 
мотиваційний тренер, коучер із 
неймовірною силою волі. Ця лю-
дина переборола всі фізичні, пси-
хологічні та соціальні перепони. 
Нік об’їздив понад 45 країн, висту-
паючи в школах, університетах та 
інших організаціях. Своїм прикла-
дом він кожного дня вселяє віру та 
надію в серця мільйонів людей по 
всьому світу.

Послухати програму-тренінг 
«Життя без кордонів» їздили 38 
волинян. 

Керівник соціального проекту 
Вікторія Матвіюк розповіла, що, 

дізнавшись про приїзд Ніка Вуй-
чича до України, одразу вирішили 
підтримати волинських вояків і 
організувати для них поїздку. 

«Ми розуміємо, що пройшли 
ці люди, і наскільки для них важ-
лива саме психологічна підтрим-
ка. Сподіваємось, що ця зустріч 
допоможе їм налаштуватися на 
подальший розвиток, додасть сил 
і наснаги до життя», — розповіла 
Вікторія Матвіюк.

Координатор волонтерського 
руху «Меценати для солдата» Нео-
ніла Головатська додала, що зу-
стріч стала для них ще одним шан-
сом перебороти свій напружений 
стан після участі в АТО.

«Нік Вуйчич. «Життя без обме-
жень». Це варто побачити та вар-
то почути. Дякую волонтерській 
організації «Меценати для солда-
та» за надану можливість отри-
мати море позитивних вражень і 
емоцій», — ділиться враженнями 
учасник АТО Олег Кобилинський.  

Волонтерка Наталія Чуль роз-
повіла, що хлопці були на надзви-
чайному емоційному підйомі.

«Чимало з них — після полону, 
після принизливих парадів, після 
поранень. Двоє бійців наважи-
лись на подорож з протезованими 
кінцівками, серед нас були і «кі-
борги», і ті, що пройшли Савур-
могилу, Дебальцеве, Іловайськ, 
був серед нас і незрячий боєць із 
мамою — тобто це ті, у кого є ти-
сячі причин щодня втрачати себе 
та ображатися на людей. Без сум-
ніву — ця подія матиме наслідки в 
їх вірі в себе та любові до життя. 
Зрештою, найкращими подяками 
для вас будуть їхні обличчя під час 
подорожі та події на НСК «Олім-
пійський», — поділилася Наталія. 

Помітно, що бійці надзвичай-
но задоволені поїздкою, ділилися 
позитивними емоціями та вражен-
нями від побаченого та почутого.

В Україні нарахували понад 1 200 
мільйонерів

ВР хоче знизити 
акцизи на імпорт 
вживаних 
автомобілів

Німецькі благодійники 
допоможуть волинським 
лікарням медичним обладнанням

На Запоріжжі Служба безпеки 
України спільно з прокура-

турою припинила діяльність зло-
чинного угруповання торговців 
зброєю з району проведення ан-
титерористичної операції, повідо-
мляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби 
затримали військовослужбовця 
однієї з військових частин, що ви-
конує бойове завдання в районі 
АТО, і мешканця Донеччини під 
час збуту партії вогнепальної зброї 

та боєприпасів. При затриманні 
у зловмисників вилучено авто-
матичний гранатомет «АГС-17» з 
двома касетами, спорядженими 
пострілами по 29 штук, три авто-
мати «АКСУ», автомат «АК-74», 
понад чотири тисячі набоїв різно-
го калібру, 15 магазинів до автома-
та Калашникова, 12 гранат «Ф-1» 
та вісім гранат «РГД-5» із запала-
ми до них. Партію зброї «ділки» 
намагались продати за сто тисяч 
гривень. 

Південна Осетія планує 
референдум про входження в 
Росію
«Влада» Південної Осетії до серпня цього року планує 
провести референдум про входження до складу РФ. 
Про це повідомив Президент так званої «республіки» 
Леонід Тібілов. На голосування буде винесено питання 
про зміну південноосетинської Конституції, що до-
зволить в майбутньому звернутися до керівництва Росії 
з проханням про приєднання. Тібілов зазначив, що не 
очікує негайної відповіді від Росії.

СБУ запобігла закупівлі до 
держрезерву 17 тисяч тонн 
неякісного пального
Посадовці Державного агентства резерву планували заку-
пити пальне в однієї з київських комерційних структур на 
суму понад 250 мільйонів гривень. Як виявилося, підпри-
ємці збиралися поставити дизпаливо, яке не відповідало 
затвердженим стандартам. Вони також не гарантували 
зберігання пального протягом п’яти років, як передбачено 
вимогами. СБ України спільно з Антимонопольним коміте-
том блокували укладання угоди. 

4
На стільки відсотків зросли ціни 
виробників промислової продукції в 
березні 2016 року порівняно з попе-
реднім місяцем, з початку року — на 
4,4%. Про це свідчать дані Держстату. 
Зокрема, у добуванні сирої нафти — 
на 23,8%, металевих руд — на 8,9%.Події


