Підвізши незнайомців,
жінка позбулася 20 тисяч
гривень

У Львові викрали
погруддя пам’ятника за
100 тисяч гривень

До поліції звернулася 28-річна жителька
с. Колодне Закарпатської області. Невідомі
пасажири, яких підвезла по дорозі добра
жінка, потягнули з салону барсетку, в якій
було 20 тисяч гривень. Крадіїв — чоловіка
та жінку тепер розшукує поліція. Барсетка
лежала спереду між сидіннями й злодійкуваті
пасажири зуміли непомітно її потягнути.

До Шевченківського відділу поліції із заявою
про крадіжку надмогильного пам’ятника з
місця поховання її чоловіка на Янівському
цвинтарі звернулася 45-річна львів’янка.
Жінка повідомила, що в період з 11 по 17
квітня з могили викрали пам’ятник-погруддя,
виготовлений з бронзи. Сума завданих
збитків становить 100 тисяч гривень.

Лісівники Волині передали на
передову березовий сік

Днями до Волинського обласного
управління лісового та мисливського господарства завітали представники ГО «Луцька районна спілка
учасників АТО» та ГО «Луцька самооборона». Лісоуправлінці передали
їм цілющий вантаж для бійців ЗСУ
та добровольчих батальйонів, що
дислокуються на передовій лінії
оборони. А це близько сотні банок
консервації березового соку, малини, суниці, чорниць, помідорів.
— Від початку подій на Сході
України лісівники Волині постійно
підтримують Збройні сили України
та добровольчі батальйони всім необхідним, — розповідає начальник
відділу лісового господарства ВОУЛМГ Борис Бабеляс. — Раніше ми
надсилали на Схід усе, чого потребували наші армійці та добровольчі
батальйони: автівки, різноманітне
спорядження, одяг, медикаменти,
продукти харчування. Будували

укріплення у «Секторі «М», забезпечували військові підрозділи будівельними матеріалами та дровами,
допомагали та продовжуємо допомагати сім’ям учасників АТО. Зараз,
коли Збройні сили України стали
на ноги і почуваються досить таки
впевнено і в технічному, і в матеріальному відношенні, ми також про
них не забуваємо. Цього разу з ініціативи в. о. начальника лісоуправління Олександра Кватирка вже
традиційно, після весняної заготівлі
соку, надсилаємо хлопцям цілющий
березовий напій та іншу консервацію, що виготовляється в наших
консервних цехах.
Лісоуправлінці вантажать упаковки з соком, помідорами, чорницею, малиною, суницями в машини.
Волонтери Віталій Пудлік, Світлана
Кравченко, Олександр Ніколайчук
кажуть, що все це перезавантажиться в спеціальні автіки та поїде до Донецької області.

— Березовий сік, суниці, малина,
ягоди потраплять у Піски, Авдіївку,
Мар’їнку, Волноваху, на найдальші
блокпости, що перебувають у зоні
бойових дій, — мовить представник
ГО «Луцька районна спілка учасників АТО» Віталій Пудлік, який сам
був на передовій і знає ціну такої допомоги. — Ця помічна лісопродукція там дуже знадобиться, допоможе
нашим бійцям перебороти хвороби
та всі труднощі фронтового життя,
підніме настрій і додасть життєвих
сил.
На думку голови обласної організації профспілки працівників лісового господарства України Павла
Матіюка, котрий особисто вантажив
упаковки з цілющою продукцією лісівників, це дуже людяний вчинок.
— Адже ця адресна допомога дійде на найдальші блокпости безпосередньо до наших армійців і добровольців, які захищають Українську
державу, — каже Павло Миколайович. — Хай на передовій знають,
що Волинь ними гордиться і буде
підтримувати їх і їхні сім’ї усім необхідним.
Окрім адресної допомоги ЗСУ,
добровольчим батальйонам та їхнім
сім’ям, лісівники Волині, з ініціативи в. о. начальника лісоуправління
Олександра Кватирка, також започаткували програму підтримки
демобілізованих учасників АТО,
зокрема, допомагають у їхньому
працевлаштуванні та реабілітації.
Днями двадцять атовців зарахували
в штат державних лісопідприємств
ВОУЛМГ, і вони вже приступили до
виконання своїх нових обов’язків у
складі рейдових груп оперативного
реагування, бійці добровольчих батальйонів залучаються до охорони
територій лісопідприємств та лісодеревини на верхніх, нижніх і проміжних складах.
Сергій ЦЮРИЦЬ
На фото автора: цілющий вантаж
захисникам України від волинських
лісівників

На Волині в ході операції «Рубіж-2016» викрито протиправну
масштабну схему ввезення товарів в Україну

С

півробітники оперативного та
слідчого управлінь ГУ ДФС у Волинській області при проведенні заходів у рамках операції «Рубіж-2016»
задокументували причетність кола
осіб до діяльності однієї з типових
для регіону схем ухилення від сплати митних платежів та зборів.
Під час проведення оперативних
заходів у прикордонних районах у
зоні обслуговування Волинської
митниці ДФС встановлено, що ряд
організаторів з числа місцевих жителів систематично здійснювали переміщення високоліквідних товарів
промислової групи з використанням
схеми ухилення від сплати митних
платежів шляхом подрібнення великих партій товарів та ввезення їх
з Польщі до України. Зловмисники
скористалися наданою законодавством можливістю не сплачувати
митні та податкові платежі у випадку переміщення малих партій у
межах визначеної норми — вартістю
до 500 євро та вагою до 50 кг — і в
такий спосіб «перекидали» через
державний кордон автомобільні
шини та диски, садово-городнє приладдя, дитячі коляски та велосипеди,
комплектуючі запчастини до них,
автозапчастини та інші товари для
автомобілів.
Саме такий величезний асортимент промислової продукції, що
користується попитом на внутрішньому ринку України, в ході обшуків виявили оперативники та слідчі
фінансових розслідувань ГУ ДФС
у Волинській області у складських
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Знайдено справжнє полотно Караваджо
«Юдіф і Олоферн»

Е

ксперти підтвердили справжність картини італійського
живописця Мікеланджело да Караваджо «Юдіф і Олоферн», яку
нещодавно випадково виявили на
горищі будинку у французькій Тулузі. Про новину повідомив телеканал France 24.
Раніше агентство Associated
Press повідомило, що власник будинку виявив картину в приміщенні, яке ніколи раніше не бачив.
Крім капаючої з «таємної» кімнати
води, господар будинку знайшов
картину, на якій була зображена
біблійна сцена: іудейська вдова
Юдіф знімає голову з плечей ассірійського полководця Олоферна.
Шедевр вважався безповоротно
втраченим 400 років.
«Це неймовірно, але все вказує

на те, що картина дійсно справжня», — коментує подію мистецтвознавець Ерік Тюркуен, який
очолив групу експертів. За його
словами, ціна на полотно Караваджо може досягати 120 млн євро.

У Києві затримано викрадачів з арсеналом
зброї

У

вечері 18 квітня до чергової
частини главку столичної поліції від 42-річного чоловіка надійшло повідомлення про те, ще біля
виходу із супермаркету на вулиці
Мішуги невідомі, використовуючи дублікати ключів, викрали
його автомобіль BMV Х6. Прибувши на місце події, правоохоронці
встановили обставини вчинення
правопорушення і розпочали пошуки машини, повідомляє відділ
комунікації Головного управління
Національної поліції в місті Києві.
Оперативники карного розшуку Солом’янського управління
поліції вийшли на слід групи осіб
та тривалий час документували
її злочинну діяльність. Під час
відпрацювання поліцейські затримали чотирьох молодиків у
Вишгородському районі, де в гаражі знайомого вони залишили

вкрадену іномарку. Там же під час
обшуку правоохоронці виявили та
вилучили арсенал зброї: три пістолети-кулемети, пістолет, гранату,
магазини та кілька сотень патронів
калібру 7,62 та 9 мм. Затриманим
— жителям Київської та Львівської областей загрожує до десяти
років тюремного ув’язнення.
Зараз слідчим відділом Дарницького управління поліції порушено кримінальне провадження за
ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння
транспортним засобом) Кримінального кодексу України, санкція
якої передбачає покарання до 10ти років позбавлення волі.
Зброю направили на проведення експертизи. Правоохоронці перевіряють причетність чоловіків
до скоєння аналогічних злочинів
на території Києва.

Волинян, котрі надають послуги
з обробітку землі, запрошують
задекларувати доходи за 2015 рік

К
приміщеннях м. Володимира-Волинського, котрі розташовані поблизу пункту пропуску «Устилуг»
митного поста «Володимир-Волинський». Зокрема, на території
складських приміщень колишнього
заводу, де й накопичувалися товари
з дрібних партій, виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності
орієнтовною вартістю 6 мільйонів
гривень. Продукція призначалася
для реалізації на ринках та в магазинах у всіх регіонах України без сплати належних платежів.
Уся діяльність вищеописаної
схеми, якою користувалися комерсанти з сумнівною репутацією, зафіксована в чорнових бухгалтер-

ських записах, котрі теж вилучені в
ході обшуків.
Враховуючи кількість вилучених
товарів та зібрану оперативниками
інформацію, можна стверджувати
про припинення діяльності одного з найпотужніших протиправних
каналів постачання на територію
України промислових товарів з використанням вищеописаної схеми.
Заходи щодо встановлення причетних осіб до створення та функціонування цієї контрабандної схеми ще
тривають.
Окрім того, вирішується питання щодо призначення експертиз та
арешту вилученого майна.

ожен власник сільськогосподарської техніки, у випадку
отримання в минулому році неоподаткованих доходів за обробіток землі, має можливість подати
податкову декларацію в Центрі
обслуговування платників або у
відділенні ОДПІ за місцем проживання.
Фахівці Головного управління
ДФС у Волинській області звертають увагу громадян — мешканців громад, у володінні яких
знаходяться земельні ресурси
сільськогосподарського призначення: стаття 164 Податкового
кодексу України зобов’язує Вас
подати податкову декларацію у випадку отримання доходів, з яких
минулого року не було сплачено
податку.
«Практика свідчить, що громадяни, котрі надають платні послуги в сезон польових робіт, не
завжди знають про законодавчу

вимогу щодо декларування доходів. Отож, керівники територіальних громад, котрі зацікавлені
в додаткових надходженнях до
місцевих скарбниць, теж мають
долучитися до роз’яснення законодавчих вимог», — наголошують
в ГУ ДФС Волині.
Необхідну консультаційну та
роз’яснювальну допомогу декларантам надають фахівці ЦОП та
податкових інспекцій.
Нагадаємо, що в Україні традиційно з 1 січня по 1 травня триває
кампанія декларування доходів.
У цей час громадяни, котрі в минулому році отримували доходи,
з яких не було сплачено податок
з доходів фізичних осіб, звітують
про них. Саме завдяки деклараційній кампанії місцеві бюджети щороку отримують додаткові мільйонні надходження, повідомляє
відділ організації роботи ГУ ДФС
у Волинській області.

