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 !ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!З 1 січня 2019 року розпочалася компанія декларування 

громадянами доходів , отриманих протягом 2018 року.У 2019 році податкову декларацію про 

майновий стан і доходи зобовязані подати громадяни , які проотягом звітного 2018 року , 

зокрема , отримували:-доходи від особи , яка не є податковим агентом , тобто від нерезидента 

або фізичної особи , яка не має статусу субєкта підприємницької діяльності або не є особою , 

яка здійснює незалежну професійну діяльність ;-іноземні доходи ;-доходи , отриманні 

орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду) , якщо орендар є фізичною 

особою , яка не є субєктом господарювання ;-доходи , отриманні орендодавцем при наданні 

рухомого майна в оренду ( суборенду ) , якщо орендар є фізичною особою ,яка не є субєктом 

господарювання ;-доходи у вигляді вартості успадкованого майна ( кошти , майно , майнові чи 

немайнові права ) у межах , що підлягає оподаткуванню ( крім спадкоємців –нерезидентів , які 

забовязані сплатити податок до нотаріального оформлення обєктів спадщини та спадкоємців , 

які отримали у спадщину обєкти , що оподатковуються за нульовою ставкою податку та доходи 

фізичних осіб , а також іншими спадкоємцями –резидентами , які сплатили податок до 

нотаріального оформлення обєктів спадщини );-доходи , які згідно з нормами розділу 

IVПодаткового кодексу підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті , але які не 

звільнені від оподаткування.Податкова декларація подається до 1 травня 2019 року.Граничний 

термін сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору , що сплачується за 

результатами річного декларування –01 серпня 2019 року ( останній день сплати 31 липня 2019 

року). 

 

 
1 квітня – Міжнародний день сміху 

У міжнародний день сміху традиційно розігрують рідних, друзів і просто знайомих або 

жартують над ними. Звідки взялося це свято – невідомо. У деяких джерелах можна 

знайти інформацію про те, що  в перший день квітня в Стародавньому Римі святкували 

день весняного рівнодення , в інших регіонах – Великдень. Оскільки обидва свята були 

символами нового природного року, то їх відзначали весело, багато жартували і навіть 

пустували. 

   Сьогодні 1 квітня відзначають у багатьох країнах. Але в кожній  з них  свої особливі 

традиції. У Великобританії жартувати і розігрувати людей можна тільки до обіду. 

Англійці вірять, що розіграші після полудня приносять невдачу жартівнику. А ось в 

Німеччині вважають 1 квітня вкрай невдачливим днем, а люди намагаються не починати 

нових справ. Навіть народжених 1 квітня вважають нещасливими. Проте німці 

обманюють один одного, даючи нездійсненні доручення.Як припускають науковці, до 

України це свято прийшло з Німеччини, на початку XVIII ст.  Його називали ще 

брехливим днем, або Марією-брехухою – одним із народних прізвиськ Марії 

Єгипетської – святої, день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Цього 

дня дівчата дурили хлопців аби крутити майбутнім чоловіком. 



 

Святковий концерт 

06 березня у Новопавлівському сільському будинку культури відбувся святковий концерт «Весна, 

кохання, квіти і ТИ!», до Міжнародного дня жінок . На свято завітали виконуюча обов’язки 

старости села Рошиор Л.М ,начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету 

Баштанської міської ради Березовська С.В , які звернулися до прекрасної половини людства зі 

словами привітань, та теплими і щирими побажаннями. Працівники будинку культури 

підготували чудове і веселе свято. У виконанні народного ансамблю « Берегиня» звучали пісні: 

«Терниця», «Я назову тебя ,зоренькой», «Вишня белоснежная». Чудовий вірш « Моїй матері» 

прозвучав у виконанні Домарацької М.П. Додали гарного настрою веселі пісні : «Дівчина весна» 

Сук В., « Пісня щастя» Сукеник В., « Калина» Карамнова М., « Не спить кохання» Корся Л. 

Виконали сольні пісні «Дівчина - україночка» Столярчук В. , «Мамина калина» Завдун В., 

«Мамина співанка» Бондар Д., «Дякую бабусі» Дамова К. 

 

 

До уваги власників молодняка ВРХ 

 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року №110, 

затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки тваринництва, яким передбачено надання дотацій на безповоротній основі 

фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому 

порядку молодняку великої рогатої худоби до 13 місячного віку, який народився у 

господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших 

власників. 

 Для отримання дотації необхідно подати до Новопавлівського ТОВК наступні 

документи: 

- копію паспортів великої рогатої худоби, виданих в установленому порядку; 

-копію паспорта власника молодняка ВРХ; 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

- копію довідки про відкриття рахунку в банку. 

Документи приймаються протягом року в порядку черговості – до 01 травня, до 01 

вересня та до 01 грудня.  

 


