
Привітання директора коледжу  

Дорогі колеги та любі 
студенти, від щирого 
серця вітаю Вас із Днем 
Святого Валентина! Ба-
жаю кожному з Вас бу-
ти коханою людиною, 
кохати самому, щоб лю-
бов була щирою й міц-
ною, щоб серце від ра-
дості й щастя билося в 
такт із душею, щоб лю-
бов надихала на добрі 
та гарні вчинки, щоб 
Ваші стосунки були на-
повнені взаєморозумін-
ням і спільними мріями. 
Ну і, звісно, не можу не привітати наше студентське міс-

то зі статусом «Молодіжна столиця України-2019»! Це 
спільна перемога, пишаюсь нашими студентами, адже 
разом ми доклали багато зусиль задля реалізації нашої 

спільної мети.  

Д.А. Савчук, директор Податкового коледжу 

+- 

Колонка головного редактора 

Новий Рік зустріли, кутю з’їли, 
родичів навідали, із друзями 
повеселились, сесію склали-закрили - і 
гайда в новий навчальний семестр! Із 
новими силами й незмінним 
натхненням! 

Позаду нескінченно довгі холодні ве-
чори та сніжно-морозяна зима. У повіт-
рі вже зараз, в останні дні лютого, по-
чинає пахнути весняною свіжістю, усе 
ніби прокидається від зимової сплячки. 
Разом зі світом довкола ми теж оживає-
мо, відновлюємось, відроджуємось, на-
повнюємось цілющим еліксиром весня-
ного духу. Усередині виринають нові 
очікування: тепла, весни та всього но-
вого, що попереду. 

Кінець зими подарував на прощання 
чимало святкових днів. Цей період був 
насичений патріотизмом та романти-
кою. День кохання пах зефіром, а День 
Соборності, День рідної мови – свята, 
що справді змусили згадати нас про 
героїчну історію народу та цінність на-
ціональної ідеї, традицій, мови. Розпо-
чались перші олімпіади, а з ними й нові 
перемоги! 

Тож дізнаєтесь у поточному випуску 
про свіжі цікаві деталі нашого активно-
го життя! 

Головний редактор газети  

Статко Дар’я ПКП-32 
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День Соборності України  

День Соборності України відзначають 22 
січня з 1919 року. Цього дня проголошено Акт Злу-
ки Західноукраїнської Народної Республіки й Укра-
їнської Народної Республіки. Тобто у цей день на-
род зміг об'єднатися в єдину державу – Україну. 

 21 січня 1990 року близько трьох мільйонів 
людей узялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ 
(через Львів) і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і 
ЗУНР. Цей живий ланцюг був одним із наймасшта-
бніших у світовій історії та став ще одним кроком 
до здобуття незалежності України. 

Заразом День Соборності - це й привід згада-
ти всі випробування, які випали на долю українсь-
кого народу в боротьбі за національне визволення й 
створення вільної, сильної й незалежної держави. 

22 січня ХОМА разом зі студентським парламентом були учасниками акції з нагоди свята, 
роздавали інформаційні буклети, розповідали про історію свята та проводили соціологічні опиту-
вання. 

 Тим часом студенти 1-го курсу стали слухачами лекції доктора історичних наук Олександра 
Борисовича Комарніцького, що відбувалася в залі Кам'янець-Подільського національного універси-

тету імені Івана Огієнка. Із чого все починалось, що стало підґрун-
тям для отримання незалежності, звідки український народ черпав 
сили, аби не скласти руки у важкій боротьбі - усе це могли почути 
слухачі відкритої лекції. 

Кожен українець повинен знати свою історію, адже вона - підґрун-
тя для світлого майбутнього. Завдяки почутому кожен зробив пев-
ні висновки й зрозумів, що Україна - це держава, яка постала з ни-
зів і все своє існування боролася за  визволення. Зараз ми живемо 
у вільній, незалежній державі і маємо пишатися тим, що в нас така 
багата історія, і ніколи не забувати про те, що саме ми створює-
мо її. 

Росновська Оксана, ОПКП-11 

Екватор! Чудовий день на морозному повітрі! 

Ось вже який рік поспіль один засніжений день в році Податковий 
коледж проводить, відпочиваючи на природі. Тож і цей рік не є ви-
нятком. 

24 січня настав той самий день, і всі студенти разом із викладачами 
вирушили на відпочинок "Екватор". 

Студенти, вибравши собі зручне місце на галявині, розважались, 
танцювали, забавлялись іграми. Не минулось, звичайно, і без катан-
ня на санках. 

Кожна група мала можливість приго-
тувати смачнюче м'ясо на вогні. 

Стомлені, але щасливі, ми повернули-
ся додому. Свіже лісове повітря та по-
зитивні емоції залишили свій відбиток 
на довгий час. 

Дякуємо керівництву нашого коледжу, за те, що ми провели 
цей день активно та весело. Переглядаючи фото, можна зрозуміти, що 
такі моменти справді незабутні та важливі для кожного з нас. 

Никорюк Наталія, ПКП-22 
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Кам’янець – «Молодіжна столиця»! 

28 січня 2019 року стало для Кам’янця-Подільського важливим днем, 
адже на цю подію чекали всі жителі нашого містечка – на Кам’янець-
Подільському форумі  «Ініціатива-19» відбулась урочиста передача 
статусу «Молодіжна Столиця-2019». Ми йшли до цього не один рік, та 
завдяки зусиллям наших активних громадян та співпраці молоді з вла-
дою міста все стало цілком можливим. Багато часу було присвячено 
підготовці, проте результат пере-
вершив усі сподівання. Хоч, пе-

реконані, на менше ніхто б і не погодився, зважаючи на силу 
волі та нестримний шлях до цілі наших активістів. 

Варто згадати також, що статус «Молодіжна Столиця-
2019» передало нам місто Львів, яке торік вибороло 1 місце. 
Звичайно, наші студенти та МППР «ХОМА» із задоволенням 
відвідали цей захід та долучилися до створення історії. 

Бажаємо не зупинятися на досягнутому та йти до но-
вих вершин! 

Онисько Альбіна, ПКП-41 

Молодіжна столиця вітає молодь Донеччини 

У зв’язку з отриманням Кам’янцем-Подільським ста-
тусу «Молодіжна столиця України-2019» 5 лютого до 
нашого рідного міста завітала делегація 25-ти молоді-
жних активістів з Донеччини.  

Метою візиту був обмін досвідом. У рамках цього гос-
ті дискутували з питань, що їх хвилювали, дізналися 
про прозорий механізм взаємодії молоді та влади міс-
та, познайомились з членами Кам'янець-Подільської 
молодіжної ради та ознайомились із особливостями її 
діяльності, роботою громадських організацій та стра-
тегіями молодіжної політики міста загалом.  

Зустріч відбулась у  прес-центрі міської ради, де було 
проведено цікаві дискусії за участі заступника місько-

го голови Вадима Савчука. Бесіду на досить цікаві та актуальні теми провели з гостями Альона Ку-
зема та Лілія Шкира. 

Також студенти Податкового коледжу були учасниками лекто-
рію «Українські держави поза межею України», що влаштував  
молодіжний центр "LoveKa". Виклад інформації вирізнявся дос-
тупністю та цікавістю. Учасники дізнались про такі за похо-
дженням українські держави, як Українська Далекосхідна Респу-
бліка, або Держава Зелений 
Клин, Східний Клин та Ле-
мко-Русинська Республіка. 

А вже 6 лютого в залі маг-
дебурзького права відбу-
лась ще одна нарада-

дискусія між молоддю Донеччини і Кам’янеччини. Активними 
учасниками були і студенти Податкового коледжу  

Ми горді за своє місто і завжди раді зустрічати гостей!  

Боршуляк Ольга, ПКП-32 
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День Святого Валентина у Податковому коледжі 

День кохання, День любові, День 
взаємних почуттів один до одного – 
це свято називають по-різному. 14 
лютого святкують усі! Усі навколо 
дарують одне одному листівки у 
вигляді сердечок, валентинки, зізна-
ються у коханні та просто насоло-
джуються солодкою атмосферою 
цього неймовірного свята! 

Звісно, Податковий коледж не су-
мував ні секунди, а, навпаки, гуляв 
аж два дні! Адже 13 лютого відбу-
лася святкова дискотека в закладі 
"City Fashion Club". Мегакруту, на-
сичену почуттями та любов’ю кон-
цертну програму підготувала група 
ПКП-32 разом із куратором Вікторі-
єю Юріївною Савчук. Романтичні 
пісні, чуйні танці, та запальний хо-
ровод не залишив байдужим нікого! 
Потанцювали досхочу та провели 
час із задоволенням та неймовірни-
ми емоціями. До речі, несподіваним 
сюрпризом для студентів та викла-
дачів стала лотерея, де розіграли 
багато корисних сертифікатів та 
приємних подаруночків! 

Наступного дня група ПКП-32 продовжила вітати викладачів та студентів зі святом, котре 
вже де-факто настало. Студенти виявились дуже креативними й підготували романтично-
пізнавальну п’ятихвилинку - справжню виставу про походження свята. Пізніше викладачі завітали 
до кафе "LOVE STORY" й, смакуючи солодощі, ділилися почуттями за чашечкою чаю. 

Утім, Податковий коледж на цьому не зупинився, адже кожна людина потребує теплих і 
приємних слів, а особливо в таке свято, тому рухівці організації «ХОМА» вітали мешканців та гос-
тей міста листівками, дарували безліч посмішок та гарний настрій. 

Сподіваємось, це свято не залишило нікого байдужим, адже кохати та бути коханим – це так 
важливо! 

Грищук Юлія, ПКП-32 

Вистава "Кайдашева сім'я" 

30 січня студенти перших та других курсів Податкового 
коледжу відвідали виставу "Кайдашева сім'я" театру імені Михайла 
Старицького (м. Хмельницький). Презентували свою творчість ак-
тори в Кам’янці-Подільському вже не вперше. Цього разу захід від-
бувся в міському будинку культури. Гра була надзвичайно майстер-
ною, а вистава - професійно виконаною та дуже цікавою. Ми задо-
волені візитом, адже це допомагає нам культурно, духовно розвива-
тися в сучасному техногенному світі. 

Дякуємо за таку прекрасну акторську гру та гарно проведе-
ний час!  

Сташевська Діана, ОПКП-11  
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Міжнародний день рідної мови 

Мова — краса спілкування, 

Мова — як сонце ясне, 

Мова — то предків надбання, 

Мова — багатство моє. 

Федір Пантов 

А й справді, де б ми не були, що б не робили, потріб-
но пам'ятати, що найрідніша мова та, якою навчила мати роз-
мовляти. Упевнена, кожен українець пишається тим, що має 
таку милозвучну, наймилішу для душі українську мову. 

21 лютого Податковий коледж відзначав Міжнарод-
ний день рідної мови, усі студенти охоче взяли участь у свят-
куванні, кожен як істинний патріот у цей день одягнув українську сорочку, що символізувало любов та шану 
нашим українським традиціям. Студентський парламент організував святковий концерт. У залі панувала на-
стільки душевна атмосфера, що всі присутні долучались до співу українських пісень та з задоволенням слу-
хали милозвучні декламування віршів студентами коледжу. Увесь  день у коледжі панувала неймовірна ат-
мосфера, усі були усміхнені та щасливі, у кожного був чудовий настрій, кожного переповнювала любов до 
рідного слова, усі бажали один одному мирного неба над головою. 

Неймовірно приємно жити й знати, що молодь завжди пам'ятає та шанує мову своїх далеких предків 
та й надалі передаватиме цю шану наступним поколінням. 

Баблонюк Діана, ПКП-31 

Регіональна олімпіада з української мови 

20 лютого у стінах Податкового коледжу відбувся регіональний етап 
Всеукраїнської олімпіади з української мови. У боротьбі за першість бра-
ли участь близько двох десятків учасників. Усіх студентів і викладачів, 
що їх супроводжували, гостинно зустрічали. Атмосфера була дещо на-
пруженою, відчувались нотки хвилювання, за словами студентів, аж руки 
трусились. Але  з отриманням завдань неспокій одразу зник, натомість 
усі поринули в роботу. Упродовж кількох годин учасники старанно пра-
цювали над своїми роботами.  

Олімпіада пройшла на ура! Студенти почерпнули для себе багато нового: 
хтось зустрів нових друзів, хтось здобув нові знання, а хтось отримав 
таку довгоочікувану перемогу. Готуючи матеріал для написання, я мала 
бесіду з викладачами, що з нетерпінням та осторогою чекали на резуль-
тати напрацювань своїх підопічних. Абсолютно всі зазначили, що органі-
заційні моменти проведення олімпіади було продумано чітко, на високо-
му професійному рівні, із урахуванням усіх можливих обставин і потреб: 
починаючи з реєстрації та закінчуючи підбиттям підсумків. Зокрема, Ні-
на Володимирівна Червоноградська, голова журі, була надзвичайно задо-
волена процесом та дякувала адміністрації й студентству коледжу за теп-
лий прийом та чудовий настрій. 

Ну і, звісно, як же без перемог! Вітаємо наших переможниць: Наталію Никорюк  - із ІІ місцем, та Ка-
терину Банарюк– із ІІІ місцем. Бажаємо Вам успіху в наступному етапі! Ви - наша гордість!  

А вже 27 лютого дівчата боролись за першість на обласному етапі олімпіади, що відбувся на базі 
Хмельницького політехнічного коледжу. У результаті - блискавичні здобутки: Катерина Банарюк здобула ІІІ 
місце, а Наталія Никорюк  стала абсолютним переможцем цього етапу – І місце. Тепер вона відстоюватиме 
рідний Податковий коледж, наше місто та всю область на Всеукраїнському етапі олімпіади!  

Велика подяка висловлюється Світлані Вікторівні Ткачук за, як завжди, мегаякісну та безумовно ре-
зультативну підготовку учасниць. Ваша копітка праця й безцінний досвід стали ниткою Аріадни, ключиком 
до перемоги!  

Ми надзвичайно горді за наших студентів! Податковий знову довів, що саме тут навчаються та пра-
цюють найкращі студенти й викладачі! 

Стаднійчук Ліна, ПКП-32 
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Загальноміська хвилина мовчання 

20 лютого в Україні відзначають День Героїв 
Небесної Сотні в пам’ять про тих, хто змінив хід 
історії нашої держави та віддав своє життя під 
час Революції  Гідності. 

Студентський парламент та учасники молоді-
жного патріотично-правового руху "ХОМА" до-
лучились до загальноміської хвилини мовчання 
та поклали квіти до меморіалу  Героїв Небесної 
Сотні на майдані Відродження. 

Петровська Дар’я, ФОКП-21 

«Кам’янець – столиця УНР» 

Історія Української Народної Республіки, країни на чолі із Симоном 
Петлюрою та центром у Кам'янці-Подільському, - важлива, переломна 
ланка в історії української нації. 

Так, до 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, 28 лю-
того, у Податковий коледж завітали наукові співробітники Кам'янець-
Подільського державного історичного музею-заповідника О. Венгрова, 
А. Ніколаєва та І. Лехіцька. Вони провели пізнавальну лекцію для пра-
вознавців-другокурсників. Тема лекції - «Кам‘янець-столиця УНР». 

Слухачі почерпнули чимало нової та корисної інформації й пригадали те, що вони вже опанували на 
заняттях з історії України, розповідей знайомих чи з книг. 

Дуже дякуємо гостям за візит і пізнавальну розмову. 

Статко Дар’я, ПКП-32 

П’ятихвилинка «30-та річниця виведення 
військ з Афганістану» 

Грудень 1979 року - поча-
ток введення збройної аг-
ресії Радянського Союзу 
проти Афганістану під 
приводом боротьби з пов-
станням моджахедів. Вій-
на тривала 10 років, у ній 
загинуло 15 тисяч війсь-

ковослужбовців Радянського Союзу. 

 Сьогодні для українців ушанування загиблих 
дуже важливе, адже велика кількість наших земля-
ків займали передові позиції під час воєнних дій в 
Афганістані, було поранено та загинуло багато ка-
м’янчан. 

 Студенти групи ОПКП-11, рухівці ХОМА, про-
вели пізнавальну та чуттєву п'ятихвилинку для 
студентів та викладачів, аби нагадати про одну з 
трагедій в історії нашого народу. 

 Петяк Анастасія, ОПКП-11 

Знання, що рятують життя 

18-19 лютого на базі Податкового коледжу, члени молоді-
жної організації ХОМА пройшли курс базової підтримки життя, 
заснований на сучасних рекомендаціях, який дає необхідні знання 
та навички проведення серцево-легеневої реанімації та інших про-
цедур, що рятують життя. Курс проводили члени Мальтійської 
служби допомоги - благодійної волонтерської організації. 

Окрім теоретичних знань, учасники могли спробувати свої 
сили у практичній частині курсу, відчути себе як випадковим 
свідком, так і потерпілим. Потрібно пам'ятати, що життя дуже не-
передбачуване, і в будь-який момент ти можеш стати свідком то-
го чи іншого нещасного випадку, і що найголовніше - знати як 
діяти.  

Після закінчення тренінгу усі його учасники складали пи-
сьмовий і практичний екзамен і отримали сертифікати про прохо-
дження базового курсу домедичної допомоги. 

Росновська Оксана, ОПКП-11 
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Щиро-потай із викладачами 

Любов – це завжди особливе почуття, та коли йдеться про 
перше кохання, це вже дещо інше. У житті ми переживемо 
мільйон нових емоцій, але деякі з них настільки яскраві, що 
ми не в змозі їх забути. Саме такими незабутніми емоціями 
наповнене наше перше кохання. 

Напередодні Дня закоханих ми пошепотілися з викладачами 
про їхнє перше кохання. 

Першою з нами поспілкувалась і розповіла про своє кохання 
Світлана Вікторівна Ткачук. Вона з захопленням розповіла, 
що її кохання зародилося ще в 1-му класу й тривало аж до 7-
го. Олег був однокласником. «Мені подобалась його увага і 
турбота. Одного весняного вечора хтось постукав у двері. Ко-
ли я відчинила, перше, що я побачила, це великий, дуже вели-
кий букет піонів, а з-за нього - посмішку Олега. Я була безме-

жно щаслива й горда за його вчинок. Та наступного дня, коли я прийшла до школи, мій 
класний керівник (його мама) розповіла нам дуже дивну історію, нібито в них і їхніх 
сусідів хтось позривав усі піони. Цей шалений вчинок закарбувався в моїй пам'яті на 
все життя». 

А от Людмила В’ячеславівна Олійник зустріла своє перше кохання на першому 
курсі університету, коли прийшла складати вступні іспити. «Я закохалась миттєво, з 
першого погляду. До речі, перший крок був зроблений мною, зібравши всю свою смі-
ливість, 1 вересня, я сіла за парту біля свого коханого на заняттях». Так і  почалась іс-

торія великої любові, що триває вже 23 роки… . ❤ 

Олександр Борисович Комарніцький каже, що коли вперше закохався, у нього 
було відчуття, наче виросли крила. Причиною цього стала п’ятирічна Оксанка. Це було 
кохання з першого погляду. «Мені настільки подобалась Оксана, що навіть коли в мене 
народилась сестра, я просив батьків назвати маленьку її іменем. Навіть після того, як 
батьки назвали сестру Наталкою, я все одно не втрачав надії та ще до 2 років називав її 
Оксаною», – з гумором розповів Олександр Борисович. 

Расевич Любов Петрівна розповіла: Расевич Любов Петрівна розповіла: «Перше ко-
хання… Завжди згадую ті перші почуття з радістю так, наче веселка чи весняне сонце 
раптом гріє-зігріває серце. Моїм першим коханням був хлопчик із паралельного класу. 
Перше кохання для мене сповнене справжніх ідеальних почуттів, котрі не завжди чи не 
цілком вдається реалізувати в житті реальному, дорослому. Перше кохання – це нескін-
ченні телефонні розмови, поки батьки на роботі, роздуми про затишне життя, де в нас 
будуть щасливі вередливі діти, де після кожного робочого дня на столі чекатиме рома-
нтична вечеря. Це таємні записочки на перервах, перші куплені-подаровані шоколадки, 
перші валентинки, котрі я досі зберігаю у своїй дитячій кімнаті. Це й перші поцілунки 
у щічку, про котрі слід було домовлятись заздалегідь телефоном. Утім, це і перші рев-
нощі, перші розставання, які, проте, швидко забулись, залишивши по собі лише солод-
кий присмак амурного дебюту, наче ледь уловимий аромат весняної роси на післявечі-
рніх горизонтах. Щиро заздрю студентам. Адже в них тільки попереду або ж якраз у дії 
той золотий безтурботний період, коли можна закохуватись і мріяти досхочу, коли мо-
жна будувати повітряні замки та свято вірити, що вони будуть збудовані насправді. І 
будувати й будувати знову й знову, аж поки ідеалу не буде досягнуто. Згадується вірш 
Ліни Костенко, один із улюблених: «Як пощастило дівчинці в сімнадцять, в сімнадцять 
гарних, неповторних літ». Ловіть це щастя юності сповна!» 

 

Підготували Гоголь Богдана та Кукрицька Юлія, ПКП-21 
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Юридична консультація «Феміда» інформує 

Реформа прокуратури в Україні 

Новий закон «Про прокуратуру» було прийнято ще 14 жовтня 2014, 
але він вступив у дію лише 15 липня 2015 р. 

Законом передбачена важлива зміна: прокуратуру позбавлено 
функції загального нагляду, а її повноваження обмежуються винят-
ково можливістю здійснювати дії щодо репрезентації інтересів гро-
мадянина або держави в суді. Це означає те, що органи прокурату-
ри більше не зможуть безпосередньо втручатись у діяльність грома-
дян, приватних підприємств, порушуючи кримінальні справи й за-
криваючи їх за домовленістю. 

На нову прокуратуру будуть покладені такі функції: 

підтримання державного обвинувачення в суді; 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у визначених законом випадках; 

нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство; 

контроль над дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 
також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої 
свободи громадян. 

Відповідно до прийнятого закону нова прокуратура матиме 5 рівнів: 

Генеральна прокуратура; 

регіональна прокуратура; 

місцева прокуратура; 

військова прокуратура; 

спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Передусім реорганізація торкнеться місцевих прокуратур: за чотири місяці з 638-ми район-
них прокуратур мають бути створені 178 місцевих (шляхом об’єднання й укрупнення). А кількість 
фахівців має скоротитися з 8000 до 5000. 

Усі чинні працівники повинні будуть пройти спеціальне тестування. Тільки ті, хто набере 
більше балів, потраплять до місцевих відділень прокуратури. 

Окрім того, Генеральна прокуратура оголосила 20 липня про проведення 4-етапного конкур-
су на посади 700 місцевих прокурорів. За словами заступника Генпрокурора Давида Сакварелідзе, у 
всіх буде можливість випробувати свої сили й потрапити до оновленої структури: не лише праців-
ники, а й будь-який юрист із п’ятирічним стажем, що не пропрацював ні дня в прокуратурі, зможе 
брати участь у конкурсі. 

На претендентів очікує 4-х етапний відбір: 

1-й етап: тестування на знання законодавства (професійний тест); 

2-й етап: тестування загальних здібностей; 

3-й етап: тестування особистісних характеристик; 

4-й етап: співбесіда. 

Привертає увагу також і нова зарплата місцевого прокурора – у середньому 15.000грн. 

Ніколін Дмитро, ПКП-42 
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В допомогу бухгалтерам і керівникам 

 

 

Березень 2019 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

  
декларації акцизного податку за лютий 
звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компен-
сації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (форма № Д4 (місячна)) за лютий 
податкової декларації рентної плати за лютий з розра-
хунком: 

рентної плати за користування надрами при видобу-
ванні вуглеводневої сировини; 
рентної плати за користування радіочастотним ресур-
сом України; 
рентної плати за транспортування нафти і нафтопро-
дуктів магістральними нафтопроводами та нафтопро-
дуктопроводами; 
рентної плати за транзитне транспортування трубоп-
роводами аміаку територією України 

податкової декларації з плати за землю (земельний по-
даток та/або орендна плата за земельні ділянки держа-
вної або 
комунальної власності) (крім громадян) за лютий 2019 
р. у разі неподання податкової декларації на 2019 рік. 
Останній день сплати 
авансового внеску з єдиного податку на березень плат-
никами, віднесеними до першої та другої груп 
ЄСВ роботодавцями за лютий (крім гірничих підпри-
ємств) 
Четвер, 21 березня 2019 
Останній день подання 
заяви про відмову від спрощеної системи оподатку-
вання з ІІ кварталу 
Четвер, 28 березня 2019 
Останній день сплати 
ЄСВ гірничими підприємствами за лютий 
Пʼятниця, 29 березня 2019 
Останній день сплати 
ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий 
(звітний) період дорівнює календарному місяцю 
акцизного податку за лютий 
ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за 
лютий 
ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за 
лютий на поточний або депозитний банківський раху-
нок; на вклади членів кредитної спілки 
військового збору з нарахованого, але не виплаченого 
доходу за лютий 
рентної плати за користування надрами при видобу-
ванні вуглеводневої сировини за лютий; 
рентної плати за користування радіочастотним ресур-
сом України за лютий; 
рентної плати за транспортування нафти і нафтопроду-
ктів магістральними нафтопроводами та нафтопродук-
топроводами територією України за лютий; 
рентної плати за транзитне транспортування трубопро-
водами аміаку територією України за лютий 
плати за землю (земельний податок та/або орендна 
плата за земельні ділянки державної або комунальної 
власності) (крім громадян) за лютий. 

 
З журталу «Вісник» (офіційно про податки) 

Підготувала інформацію Кінц Крістіна, ФОКП-32 
  

  
Пʼятниця, 1 березня 2019 
Останній день подання 
податкової декларації з податку на прибуток підпри-
ємств за 2018 р.; 
розрахунку податку на прибуток нерезидента; 
розрахунку податку на прибуток постійного представ-
ництва нерезидента за 2018 р.; 
розрахунку частини чистого прибутку, що підлягає 
сплаті до держбюджету державними унітарними підп-
риємствами та їх об’єднаннями, за IV квартал 2018 р.; 
звіту про використання доходів неприбуткової органі-
зації за 2018 р.; 
податкової декларації платника єдиного податку; 
Останній день сплати 
ПДВ за січень платниками, у яких базовий податко-
вий (звітний) період дорівнює календарному місяцю  
акцизного податку за січень 
ПДФО за січень 
ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за 
січень на поточний або депозитний банківський раху-
нок; на вклади членів кредитної спілки  
військового збору за січень 
рентної плати. 
Понеділок, 11 березня 2019 
Останній день подання 
звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за 
лютий (форма № 1-РС) 
звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових 
виробів у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОТ) 
Останній день сплати 
податку на прибуток за 2018 р. 
частини чистого прибутку (доходу) державними уні-
тарними підприємствами та їх об’єднаннями за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності за 
2018 р. 
Пʼятниця, 15 березня 2019 
Останній день подання 
звіту про використання книг обліку розрахункових 
операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма № 
ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дро-
товими або бездротовими каналами зв’язку; довідки 
про використані розрахункові книжки за лютий 
заяви щодо переходу на спрощену систему оподатку-
вання з ІІ кварталу та розрахунку доходу за поперед-
ній календарний рік 
Середа, 20 березня 2019 
Останній день подання 
податкової декларації з ПДВ за лютий платниками, у 
яких базовий податковий (звітний) період дорівнює 
календарному місяцю 
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А чи знали ви? Цікаві факти про все! 

Арахіс - один із компонентів динаміту. 

Ніхто не знає, де похований Моцарт. 

Леонардо да Вінчі міг писати однією рукою, а малюва-
ти – іншою. 

Одна хмаринка може важити більше 450 тонн. 

Кетчуп використовувався в 1930-их роках як ліки. 

Мед ніколи не псується. Можна сказати, що це вічний 
продукт. 

Жувальна гумка здатна спалювати близько 11 калорій 
в годину. 

У Японії криві зуби вважаються милими і привабливи-
ми. 

Людські стегнові кістки міцніші за бетон. 

Земля – єдина планета, яку не назвали на честь антич-
ного бога. 

У котів по 32 м'язи в кожному вусі. 

Якщо б 33 млн. людей взялись за руки, то охопили б 
увесь екватор. 

Банан - це єдиний фрукт, на якого немає алергії ніхто, 
навіть немовлята. 

Точно так само, як відбиток 
пальця у кожної людини різ-
ний, різний і відбиток язика. 

Кришталик ока – єдиний ор-
ган людського тіла, який не 
росте впродовж життя. 

Хоменко Ірина, ПКП-22  

Спортивна перемога 

26-28 лютого команда Податкового 
коледжу брала участь у спортивних 
змаганнях з міні-футболу серед ВНЗ 
міста. Студенти достойно представили 
наш навчальних заклад і вибороли по-
чесне III місце.  

Звісно, дякуємо викладачам фізич-
ної культури та міністру спорту за під-
готовку спортсменів.  

Вітаємо наших футболістів та бажа-
ємо нових перемог! 

 Статко Дар’я, ПКП-32 

Цікаві дати в календарі березня 

 

1 березня. Всесвітній день цивільної оборони. Міжнародний день 
котів. Всесвітній день імунітету. Всесвітній день компліменту. 

3 березня. Всесвітній день дикої природи. Всесвітній день письменника. Всесвітній день 
дитячого телебачення. 

8 березня. Міжнародний жіночий День.  

9 березня Міжнародний день діджея. День землевпорядника. День народження Тараса 
Шевченка. 

4 березня-10 березня. Україна гулятиме Масляну! 

10 березня. Прощенна Неділя  

11 березня. Початок Великого Посту. 

14 березня. День українського добровольця. Міжнароднийдень числа «Пі». 

15 березня. Всесвітній день захисту прав споживачів. Міжнародний день сну. 

18 березня. День працівника податкової та митної справи в України. 

19 березня.  День клієнта. 

20 березня. Всесвітній день Землі. Всесвітній день здоров’я ротової порожнини. День всес-
вітнього рівнодення. Міжнародний день щастя. 

21 березня. Всесвітній день поезії. Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дис-
кримінації. Міжнародний день лісів. Міжнародний день лялькаря. 

Павлюк Андрій, ПКП-21 
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Бажаєм щастя і достатку, 
Ясного неба і тепла, 
В житті Вам згоди й порядку, 
Щоб доля світлою була. 
В роботі – успіхів, везіння, 
У справах – вічного горіння!  



Наша адреса:м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця 1 
E-mail: kpvidkep@gmail.com 

kpvfek@meta.ua 
Сайт: www.podatkovyi.com 
Телефон/факс: (03849)7-44-54 
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Газета розповсюджується безкоштовно 

Цікавий психологічний тест-прогноз! 
Психологи навчилися передбачати майбутнє. Дізнайтеся, що на вас чекає! Дайте відповідь на 8 пи-
тань і запишіть відповіді на аркуші паперу:  

1) Виберіть один колір – жовтий, блакитний, червоний, зелений або чорний. 

2) Перша буква вашого імені.  

3) Місяць вашого народження.  

4) Чорний чи білий?  

5) Назвіть кого-небудь зі свого оточення, хто належить до однієї статі з вами.  

6) Ваше улюблене число.  

7) Що ви більше любите – їздити або літати?  

8) Озеро або океан?  

Нумо тепер глянемо результат! 

Обраний колір:  

жовтий – ви щаслива людина, яка втішить будь -
кого, кому погано;  

блакитний – ви імпульсивні і постійно чекаєте 
уваги і ніжності від коханої людини;  

червоний – ваше життя повне любові, а ви дуже 
енергійні;  

зелений – ви досить спокійна особистість, вам не 
властива агресія;  

*чорний – ви досить агресивні і є консерватором.  
Перша буква імені:  

А–К – ваше життя повне дружби і любові;  

Л–Р – чекайте несподіваного повороту в особи-
стому житті;  

З–Я – вас чекає успіх в любові.  
Місяць народження:  

січень–березень – на вас чекає хороший рік і рап-
това закоханість;  

квітень–червень – на вас чекає бурхливий і 
недовгий роман, який ви запам`ятаєте на все жит-
тя; 

 липень–вересень – рік буде вдалим і принесе важ-
ливу зміну, яка вплине на все;  

жовтень–грудень – на вас чекають труднощі на 
особистому фронті, але в підсумку ви знайдете 
свою любов.  

Виберіть колір:  

Чорний – на вас чекають серйозні зміни в житті.  

Білий – у вас є друг, який зробить для вас все, що 
зможе, але, можливо, ви про це й не підозрюєте.  

Людина, яку ви назвали – ваш найближчий друг.  

Число, назване вами – кількість справжніх друзів, 
які будуть у вашому житті.  
Що ви більше любите:  

Їздити – ви не любите змін.  

Літати – ви обожнюєте пригоди.  
Що ви виберете:  

Озеро – ви вірні своїй коханій людині і друзям.  

Океан – ви вмієте дарувати людям радість, але ви 
дуже непередбачувані.  

Матеріал підготувала 
Ніжинська Алла, ПКП-42 

Гумористична рубрика 
☺ Якщо ти вважаєш, що вдало одружився, то 
почекай рік: коли гарантія скінчиться, тоді й 
видно буде. 
☺ - Тату, а мені сьогодні наснилося, що ти 
мені дав 3000 гривень. 
- Залиш їх собі, синку! 
☺ Якщо ворог непереможний, треба знайти 

собі іншого ворога. 
☺ Екскурсовод веде туристів старовинним замком із безліччю 
тунелів і лабіринтів. У глибокому підземеллі він їм показує кілька 
скелетів. 
- Як вони тут опинилися? Це в'язні минулих часів? 
- Ні, вони хотіли заощадити на послугах екскурсовода. 
☺ Дві блондинки розмовляють по телефону: 
- Мій комп'ютер пише, що не бачить принтер. Я вже й монітор на 
нього повернула, а він усе одно не бачить! Що тепер робити? 
- Покажи пальцем! 
☺ Пасовище. Стадо баранів. Дзвінок мобільного. Усі барани, як за 
командою, повертаються в бік чабана. Чабан прикладає трубку до 
вуха і важливим голосом повідомляє: "Це мене!" 

Мрачковська Ольга, ПКП-31  
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