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Позаду снігові завірюхи та перші весняні зливи, навкруги нарешті зелено; розпускаються бруньки, квітнуть
дерева, а в повітрі витає помірний теплий вітерець, що лоскоче грайливо душу та навіює натхнення та жагу до творення, творення нового, незабутнього,
чогось значимого.
Весна... коротке слово, але ж скільки в ньому прекрасного та світлого.
Цієї чудової пори року в кожному прокидається геніальний творець та романтик.
Для студентів та викладачів коледжу березень і квітень були наповненні яскравими емоціями, крутими
святами та заходами і, звісно ж, новими
досягненнями та великими перемогами! Деталі читайте у новому випуску!
Головний редактор газети
Статко Дар’я ПКП-32

Привітання директора коледжу
Весна – це час створений для
нових ідей, натхнення, кохання, зародження усього нового.
Тож, прихід весни підштовхнув нас, дорогі студенти та
колеги, на нові звершення і
перемоги. Студенти Податкового коледжу, за традицією, – переможці олімпіад,
призери спортивних змагань,
а об’єднання ХОМА змушує
нас пишатися собою знову й знову.
Вітаю усіх із новими досягненнями, адже за кожною перемогою стоїть спільна дружня праця, ми творимо історію та ім’я нашого навчального закладу.
Звісно, напередодні Великодня хочу привітати
читачів зі світлим святом! Не забувайте у цей день творити добро, простягати руку допомоги всім, хто того
потребує – лише разом ми здатні зробити світ кращим!
Д.А. Савчук, директор Податкового коледжу
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Свято весни
Весна! Все розквітає... Ось уже й перші підсніжники з-під снігу виглядають. Як тільки
потепліє, вже й птахи повертаються додому.
В таку прекрасну пору і настає свято весни
- 8 березня. В цей день жінкам і дівчатам
приділяють найбільше уваги: «засипають»
подарунками, дарують квіти, роблять все
для їхнього чудового настрою.
Саме тому, 7 березня в коледжі відбулось
святкування з нагоди жіночого дня. Розпочалось все з самого ранку, та не лише у нас,
а й в Податковій інспекції, куди вирушили
наші студенти, щоб також привітати жіночу

половину.
Після того, свято завітало і до Податкового коледжу. Цього року за організацію такого чудового свята відповідала група ПКП-22. Зранку, при вході все жіноцтво зустрічали студенти, які роздавали цукерки та номерки, за якими можна було виграти щось цікаве в лотереї. Коридори, так само як і аудиторії були прикрашені кульками та паперовими квітами, які ще більше створювали настрій свята.
На викладачів та студенток чекала заворожуюча святкова програма. Студенти групи дуже
добре підготувалися до привітання, а саме: танцювали, співали, показували інсценівку і, загалом,
робили все для святкового настрою.
А на завершення, звичайно ж, не обійшлось і без подарунків. Чоловіча викладацькостудентська половина коледжу привітала жінок тюльпанами.
Никорюк Наталія, ПКП-22
Олімпіада серед школярів
Напевне, кожен погодиться, що спортом займається багато хто, але
на олімпійські ігри їдуть найкращі, а нормативи олімпійських ігор значно
вищі за шкільні.
Тож, олімпіадні завдання – це не тільки завдання, вивченні у минулому навчальному році, бо олімпіада – зовсім не контрольна робота на уроці. У предметних олімпіадах закладений принцип змагань: хороших учнів
багато, але перемагають сумлінніші та працьовитіші. Будь-який конкурс
передбачає вибір чи відбір.
Так, у Податковому коледжі пройшли предметні олімпіади з математики, англійської мови та історії України. В них брали участь ті учні, які
мають на меті продовжити навчання саме в Податковому коледжі.
День проведення олімпіад виявився дуже насиченим та емоційним.
Так, результати наступні: з англійської мови призові місця зайняли: І місце – Гречана Валерія, ІІ місце – Кунделовська Майя, ІІІ місце – Ларіна Катерина. З Історії України: І
місце – Пасічник Анастасія, ІІ місце – Соловей Яна, ІІІ місце – Доброшинська Ганна. І з математики переможцями стали: І
місце – Мащенко Данило, ІІ місце – Сесак
Богдан, ІІІ місце – Олійник Анна.
Наші щирі вітання учням і вчителям. Ми
неодмінно будемо раді Вас бачити в нашій
студентській сім’ї, адже ми – найкращі.
Гоголь Богдана, ПКП-21
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Свято останнього дзвоника
5 квітня у Податковому коледжі, проводили свято останнього дзвінка. Наших дорогих випускників, а саме групи: ПКП-41, ПКП42, ФОКП-31 щиро привітали зі святом: директор коледжу Денис Анатолійович, заступник
міського голови Вадим Анатолійович, ректор
Податкового інституту Анатолій Миколайович,
представник поліції та увесь студенськовикладацький колектив. З танцювальними подарунками виступив колектив сучасного танцю
“Бріджес” і зачарував своїм виступом ансамбль народного танцю “Подих”. Запальна і креативна
команда гумористів “Ратунда” підняла настрій і на славу повеселила усіх глядачів. Завершенням
свята стала зворушлива пісня у виконанні всіх випускних груп.
Радісним і водночас сумним відчутям, наповнились серця студентів-випускників. Радісним
тому, що залишилось навчатися всього трішки і розпочнеться літо, закінчиться навчання, та головне, що до такого омріяного диплома – «рукою подати». А ось сумним, тому, що згодом випускний,
не буде пар, на яких могли і навчитись, і посміятись, не буде куратора, який підтримає і пояснить,
не буде рідних стін, гучного сміху і одногрупників, до яких так звик.
Але не варто сумувати, тому що ви, випускники, маєте міцне підґрунтя знань, на якому
стверджено стоятимете, а головне це те, що ви, стали людьми і здобули дещо більше ніж знання.
Бажаємо Вам гарної долі і успішної кар’єри! Та не забувайте, що для Вашої альма-матері ви завжди
залишитесь у серці!
Стаднійчук Ліна, ПКП-32
І місце у дебатному турнірі
9 квітня відбулися дебати в залі Магдебурзького права, на
яких студенти нашого коледжу вибороли місце у фіналі. Задояний
Дмитро та Дякун Ольга зайняли почесне ІІІ місце, тоді як четвертокурсники пройшли у фінал дебатів.
Так, 17 квітня відбувся фінал у сесійні залі Кам’янецьПодільської міської ради. Наші студенти завзято працювали, ретельно готувалися й врешті
показати справді високий, гідний Податкового коледжу, результат.
Демидас Діана і Твердохлібов Едуард перемогли у
дебатному турнірі та представлятимуть наш навчальний заклад на всеукраїнському етапі! Знаємо, що це
не остання їхня перемога, тому надалі бажаємо
успіхів, наснаги та віри в свої сили!
Росновська Оксана, ОПКП-11
Півфінал Подільської ліги сміху
"РАТУНДА" – для нас ви найкращі!
9 квітня у міському Будинку культури відбувся півфінал
Подільської Ліги гумору. Вже за хорошою традицією, на такому заході не обійшлося і без Податкового коледжу, який
представила доволі нам знайома команда "РАТУНДА".
Дякуємо студентському та викладацькому колективу за
підтримку, безмежно вдячні організаторам, спонсорам, суддям та ведучому. Це був чудовий досвід! Ми ще повернемося!
Сташевська Діана, ОПКП-11
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Тиждень спеціальностей у Податковому коледжі!
Незабаром у школах продзвенять Останні дзвоники та перед випускниками постане питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «До якого закладу вступити?». Що хвилює не лише дітей, а й і їх батьків. Адже вибір майбутнього – це серйозний
крок!
Саме тому у Податковому коледжі з 8 по 12 квітня пройшов
«Тиждень спеціальностей». Протягом тижня проводилися профорієнтаційні заходи, в ході яких учнів ознайомили зі структурою
навчання в коледжі та інституті, умовами вступу, особливо наголосивши на вже традиційно потужних та престижних спеціальностях «Фінанси, банківська справа та страхування», «Право»
та зацікавили новоліцензованою спеціальністю «Комп’ютерна
інженерія», яка також є дуже важливою для сьогодення.
Першими гостями стали школярі Кам’янець-Подільського ліцею
І-ІІІ ст. «Славутинка» та ЗОШ І-ІІІ ст. № 5. Школярі мали змогу
долучитися до бліц-інфо «Права споживачів», який підготувала
викладач Желавська В.М. разом зі студентками 4 курсу Мукомелою Тетяною та Ткачук Сніжаною і до диспуту «Протидія
булінгу». Про ситуації в шкільному житті розповідала Петрик
А.В.(заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги) разом зі студентками 4
курсу Демидас Діаною та Островської Катериною, яких підготувала викладач коледжу Семенова В.А.
А 9 квітня відбулось інтелектуальне шоу «Щасливий БІТ», який
організувала викладач комп’ютерних технологій Маніш Л. Е.. Креативні та ґрунтовні варіанти відповідей учасників на запитання подарували
всім присутнім шквал позитивних емоцій та вражень.
Черговий захід було реалізовано у формі фінансового квесту,
який відбувся 10 квітня. До участі в квесті долучилися студенти коледжу разом з викладачем економічних дисциплін Хребтовською І. В. та
учні 9-го класу Кам’янець-Подільського НВК № 9 ім. Трояна, яких підтримала заступник директора з виховної роботи Швайка Т. С.. Учасники
Квесту з гумором і винахідливістю вирішували поставлені завдання і
відповідали на «каверзні питання» кожної зі станцій. Школярі-учасники
Квесту проявили творчий підхід, креативні рішення, ерудицію і заслужено отримали призи та оплески!
11 квітня в ПОДАТКОВОМУ КОЛЕДЖІ відбувся брейн-ринг «Економіка навколо нас», учасниками якого стали учні Кам’янець-Подільського НВК
№ 3 та учні Недобоївського ЗЗСО І-ІІІ ст. Захід був організований викладачем економічних дисциплін Мельяченко О. О.. По закінченню змагання, відбулося нагородження переможців та вручення призів.
12 квітня, студенти-юристи отримали можливість застосовувати свої знання безпосередньо на практиці, провівши судове засідання, на яке і були запрошені учні Кам’янець-Подільського ліцею № 18, учні інших шкіл міста
та району. «Засідання» підготувала викладач юридичних
дисциплін Мантуляк Т. І. разом зі студентамиправознавцями ІV-ІІІ курсів. Школярі реально могли
побачити, що таке суд, як потрібно себе поводити, які
доводи слід викладати.
Ось таким був наш «Тиждень спеціальностей!».
Онисько Альбіна, ПКП-41
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Посвята Молодих та Активних
12 квітня відбулась посвята студентів у Хмельницьке Об`єднання Молодих та Активних (ХОМА) в Кам‘янець-Подільському відділенні поліції.
Нарешті першокурсники Податкового коледжу стали частиною великої Дружної сім’ї ХОМА. На урочистому засіданні нові члени об’єднання склали
посвяту та отримали посвідчення.
Наступного дня у Хмельницькій філармонії відбувся
концерт присвячений посвяті. Кам’янчани, зокрема Податківці, гідно представили Кам’янець-Подільський осередок перед керівництвом обласної поліції.
А за плідну працю кам’янчани, як найактивніші, були
нагороджені дипломом, кубком та смачним тортом!
Гордимося новими здобутками та закликаєм до лав
об’єднання Молодих та Активних!
Петровська Дар’я, ФОКП -21

Акція «Турист у чистому місті»
Народна мудрість говорить, що чисто
не там, де не смітять, а де завжди прибирають. Дійсно, саме це гасло підходить і
для наших студентів. Адже, саме студенти
Податкового коледжу 10 квітня приєдналися до акції «Турист у чистому місті».
Своєю активністю, вони довели, що чистота нашого міста – це і є візитівка рідного краю. Тому, щоб пишатися містом, ми
завжди повинні думати про його чистоту.
А саме перед відкриттям туристичного
сезону, студенти коледжу, долучились до
участі у прибиранні паркової зони, щоб
туристи побачили, яким є наш рідний край
з настанням весни, коли все навколо розцвітає.
Зробивши такий зовсім невеликий внесок оздобу міста, ми впевнені, що туристи
будуть почувати себе набагато комфортніше.
Ми пишаємося нашими студентами та
дякуємо їм за небайдужість та активну
громадську позицію.
Баблонюк Діана, ПКП-31

Весняна толока
Турбота про природу – найголовніше завдання,
яке людина повинна
виконувати впродовж
свого життя. Навколишнє середовище – це
безпосередньо наше
здоров'я, тому ми повинні робити все для
його чистоти.
Для Податкового коледжу немає нічого
неможливого! Саме тому, 16 квітня, незалежно від погоди, наші студенти приєднались до щорічної всеукраїнської акції «За
чисте довкілля» та
загальноміської акції з благоустрою
«Весняна толока».
Спільною працею
ми стали на крок
ближче до чистого
міста і загалом, країни. Дякуємо Всім
за плідну роботу!
Цимбалюк Оксана, ПКП-32
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Свято Пасхи у коледжі
Великдень – одне з найвизначніших народних свят, яке впродовж
багатьох тисячоліть займає на території України серед календарних
свят наших предків одне з найпочесніших місць. Витоки цього свята сягають глибини не віків, а тисячоліть.
Сама назва – «Великдень» виокремлює його надзвичайну Велич та
Значимість. Свято Великодня припадає на весняне рівнодення, коли
день стає більшим за ніч, що символізує перемогу світла над темрявою, дня над ніччю, тепла над холодом, весни над зимою.
Пасха дуже світле свято, яке об’єднує всіх християн, родини, близьких. Так, переддень свята у Податковому коледжі було атмосферно,
по-родинному тепло, витав дух дива. Зранку студенів і викладачів
зустрічали теплими словами та традиційними пасочками. А все це
завдяки групі ФОКП-21 і куратору – Расевич Любов Петрівні!
Готувавши статтю, бесідувала із старостою групи Деревенко Лізою.
Вона розповіла, що в таке прекрасне свято вони даруватимуть свою любов не лише студентськовикладацькій родині, а й поза межами коледжу, тим хто того
найбільше потребує. А саме, після святкових вихідних відвідають вихованців міського дитячого будинку. Студенти вже зібрали для діток необхідні речі та солодощі. А також підготували
цікаву інсталяцію казки, що повідає малечі таємничу історію
Великодня.
Великдень єднає і зближує. Тож, коли як не в цей день творити добре, дарувати любов та турботу! Будьмо ж щирими та відкриємо свої сердечка для всього світлого
та теплого!
Христос воскрес! Воістину Воскрес!

Статко Дар’я, ПКП-32

Рекорд України «Подільське намисто»

ІІІ місце з міні-футболу
На базі Кам’янець-Подільського
медичного училища проводились змагання з міні футболу
між ВНЗ І-ІІ р.а..
Зібралися найсильніші команду зі всіх навчальних закладів
міста. Кожна гра була драйвовою
та, справді, гідною. Цього разу
команда Подоткового коледжу
стала призером, хлопці здобули
почесне ІІІ місце!
Ми горді, що серед нас є справжні спортсмени! Дякуємо за
старання та сумліність. Зокрема,
висловлюємо подяку викладачу
фізичної культури Сінькевичу
В.Г. за підготовку команди!
Боршуляк
Ольга, ПКП-32

Уже вкотре в Кам’янці-Подільському
проходить відкриття
туристичного
сезону! І звісно,
куди ж без рекорду?
Цього річ свято
проходило під гаслом «Кам'янець на
Поділлі - український колорит», що й
викликало шквал
приємних емоцій,
адже тематика дуже близька українцям-кам’янчанам, «своя».
20
квітня
Кам’янець-Подільський
став
містомрекордсменом вдесяте! До встановлення рекорду України
«Подільське намисто» долучилося 507 дівчат, що одночасно кружляли площею в червоному намисті та в українських національних
вишиванках. Студентки Податкового коледжу, звісно, не змогли
пройти повз заклики міського самоврядування й завзято долучилися до встановлення рекорду!
Статко Дар’я, ПКП-32
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Майстер-клас «Розмалюй писанку»
Традиція фарбувати яйця на Великдень – одна з
найдревніших та найприємніших. Адже зробити своїми руками таку красу як писанки і крашанки – це
просто не може не подобатись.
Тому переддень світлого свята – Пасхи, 24 квітня, у Податковий коледж завітала народна майстриня
Ірина Харатін, котра провела дуже цікавий майстерклас «Розмалюй писанку».
Під час заходу, гостя розповіла студентам чимало
корисної інформації про писанку як оберіг і звичай.
Традиція писати писанки сягає своїм корінням в сиву
давнину, коли людина була неподільною з природою.
Коли виникли символи, то люди стали оздоблювати
ними усе, що було доступне. Але особливим був звичай виготовлення писанки, адже яйце вбачали як виникнення життя з неживого. Яйце вони рівняли
із Землею, ще навіть не знаючи астрономії. А пізніше, яйце, як образ найсвітлішого, людство поєднало із ідеєю спасіння душі – Християнством, саме так народилася писанка. Відтоді кожне творіння
писанки – ніби пробудження-перетворення засніженої, замерзлої землі в яскраву, весняну, радісну.
За пізнавальною розмовою, час промайнув дуже швидко. Усі навчилися
мистецтву писанкарства, та виготовили неймовірну, «живу» писанку до
свого Великоднього кошика.
Статко Дар’я, ПКП-32

Цікаві дати в календарі травня
1 травня – День весни і праці;
3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси), День Сонця, День
кондитера;
4 травня – День міста Львів, Міжнародний день пожежників;
5 травня – Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів;
6 травня – Міжнародний день без дієт;
7 травня – День радіо, День міста Івано-Франківськ;
8 травня – День пам’яті тa примирення, Міжнародний день Червоного Хреста;
9 травня – День Перемоги;
11 травня – Міжнародний день астрономії;
12 травня – День матері, Всесвітній день медичних сестер, День жон-мироносиць;
15 травня – Міжнародний день сім’ї, Міжнародний день захисту клімату;
16 травня – День вишиванки;
17 травня – Всесвітній день електрозв’язку тa інформаційного суспільства, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, День пульмонолога;
18 травня – День Європи в Україні, День пам’яті померлих від СНІДу, Міжнародний день музеїв, День науки;
19 травня – Всеукраїнський день працівників культури, День пам’ятi жертв політичних репресій;
20 травня – День банківських працівників;
21 травня – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога;
22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;
23 травня – День морської піхоти України;
24 травня – День слов’янської писемності тa культури, Європейський День Парків;
25 травня – День філолога, День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження
26 травня – День Києва, День хіміка;
28 травня – День прикордонника;
29 травня – Міжнародний день миротворців ООН, Міжнародний день розсіяного склерозу;
31 травня – Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок.
Підготував Павлюк Андрій, ПКП-21
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Перемога у Всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка
За плідною працею завжди стоять великі перемоги.
Податковий коледж має чим пишатися. Студентка групи ПКП-41 Онисько Альбіна зайняла почесне ІІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу ім. Т. Г. Шевченка! Щиро вітаємо переможницю та її
наставницю, викладача коледжу – Урсаєву Оксану Миколаївну! Бажаємо надалі досягнень та успіхів.
Дякуємо за плідну працю! Наш коледж як завжди в лідерах!
Грищук Юлія, ПКП-32
Олімпіада 2019
3 квітня, сонячного весняного дня, на базі Індустріального коледжу відбулась
регіональна олімпіада між ВНЗ І-ІІ р.а.. Студенти Податкового коледжу брали участь в олімпіадах з: історії України, іноземної мови, інформатики (користувач) та
програмування.
Абсолютно всі студенти зайняли призові місця! А саме: Історія України –
Пруднікова Діана (ПКП-21) – І місце, Діжицька Юлія (ПКП-22) – ІІ; Іноземна мова –
Будусь Аміна (ФОКП-21) – І, Лебедь Тетяна (ПКП-22) – ІІ; Інформатика
(користувач) – Статко Дар’я (ПКП-32) – ІІ; Програмування: Стаднійчук Ліна (ПКП32) – ІІІ.
А вже 17 та 18 квітня студентки представляли коледж та місто на обласному
етапі. І, звісно, здобули нові перемоги!
Іноземна мова – Лебедь Таня – ІІ місце, Будусь Аміна – ІV; Інформатика (Користувач): Статко Дар’я – ІІ; Програмування – ІV; Історія України: Пруднікова Діана – ІІ, Діжицька Юлія—ІІІ.
Пишаємося нашими студентами, адже ми вкотре – найкращі з найкращих! Бажаємо нових досягнень та нових перемог!
Боршуляк Ольга, ПКП-32
Юридична консультація «Феміда» інформує
Як зареєструвати земельну ділянку у 2019 році?
19 березня 2019 року вступить в дію постанова Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 року № 710, якою внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, і яка дозволять реєструвати земельні ділянки
онлайн.
Фізичні і юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, зможуть подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника
такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника. Заява
про проведення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими
інженерами-землевпорядниками буде подаватися в електронній формі з використанням особистого
електронного цифрового підпису. Можна буде отримувати викопіювання з картографічної основи
Державного земельного кадастру в режимі онлайн з можливістю її друку на своєму комп’ютері для
подальшого використання при підготовці землевпорядної документації. Отримати викопіювання зможе будь-яка фізична або юридична особа за умови ідентифікації з використанням ЕЦП або іншого
альтернативного засобу ідентифікації.
Також спрощується процедура державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу
екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усуваються причини, які зумовлюють необхідність неодноразових звернень фізичних та юридичних осіб із заявами та документами через центри
надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок,
необхідності внесення певних уточнень), та, як наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних
ресурсів..
Крім того, з метою недопущення порушень під час державної реєстрації земельних ділянок постановою Уряду запроваджується онлайн моніторинг розгляду усіх видів заяв, що опрацьовуються у
Державному земельному кадастрі. Сервіси відкритого моніторингу нададуть заявнику можливість
контролювати стан готовності необхідних документів та отримувати актуальну інформацію про можливість їх отримання у відповідному Центрі надання адміністративних послуг.
Чорна Діана, ПКП- 42
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В допомогу бухгалтерам і керівникам
П’ятниця, 18 травня
Сплата (квартальні платежі):
єдиний податок для 3 групи спрощенців - за
минулий квартал;
ПДВ зa минулий квартал;
податок на прибуток за минулий квартал.
Сплата:

Єдиний соціальний внесок з нарахованого,
алe не виплаченого доходу фізосіб за минулий місяць;
П’ятниця, 3 травня
Надання органам статистики:
форма №1-опт (місячна), звiт про оптовий товарообіг;
форма 1-П (місячна);

Єдиний податок для фізичних осіб першої тa
другої груп платників податкy.
Надання в податкову службу:
декларація плати за землю (в т.ч. пo знов відведених земельних ділянках, знoв укладених договорах оренди землі) зa минулий місяць;

форма №1-торг, звіт прo товарообіг зa минулий
декларація акцизного податку за минулий мімісяць.
сяць);
4-мтп (місячна) - звiт про використання / запаси
декларація єдиного податку 4 гpупи за 2019 рік;
палива.
форма №51-авто, звіт пpо перевезення вантажів, декларація з податку нa нерухомість за 2019 рік.
пасажирів автомобільним транспортом.
Середа, 20 травня
Вівторок, 7 травня

• Строк виплати зарплати

Надання органам статистики:

П’ятниця, 30 травня

Форма 1-ПВ (місячна), звіт з праці зa минулий Сплата:
місяць;
ПДФО тa військовий збір з нарахованого, але нe
• Строк виплати зарплати
виплаченого доходу, зa минулий місяць
П’ятниця, 10 травня
ПДВ зa минулий місяць;
Надання в податкову службу:

акцизний податок зa минулий місяць;

Форма 1-ДФ зa 1 кв 2019 р.

плата за землю зa минулий місяць;

Декларація збору зa спеціальне використання • Реєстрація в єдиному реєстрі - останній термін
води;
для податкових накладних першої половини
цього місяця.
Податкова декларація з ПДВ зa 1 кв 2019 р.;
Декларація платника єдиного податку зa 1 кв З журталу «Вісник» (офіційно про податки)
2019 р, 3 група;
Підготувала інформацію Кінц Крістіна,
Декларація з податку нa прибуток (y pазі квар- ФОКП-32
тального звітування);
Фінансова звітність у податкову.
Середа, 15 травня
Надання в податкову службу:
• Реєстрація в єдиному реєстрі - останній термін
для податкових накладних другої половини попереднього місяця.

Життя - найкращий бухгалтер. Ви ніколи не заплатите
йому менше, ніж отримали
від нього.
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А чи знали ви? Цікаві факти про все!
1. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю
громадян з вищою освітою. Населення України належить до найосвіченіших, а кількість людей з вищою
освітою на душу населення – вища за середньоєвропейський рівень.
2. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень – це
«Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем.
3. На дніпропетровському заводі «Південмаш» виробляють екологічно найчистіші ракетоносії у світі – Зеніт 3SL.
4. На конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після
французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.
5. Найдовший музичний інструмент у світі – це українська трембіта. Її довжина може досягати чотирьох метрів, а її звуки чутні більш ніж за десять кілометрів.
6. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні
ґрунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Під час Другої Світової війни німці навіть вивозили чорнозем на потягах.
7. Серед яскравих досягнень українського літакобудування – найбільший у світі літак АН225 "Мрія", а також найпотужніший літак АН-124 "Руслан". У 2001 році, літак "Мрія", взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди.
8. Українське містечко Рахів, розташоване серед Карпат, офіційно вважається географічним центром Європи. А сама Україна є найбільшою європейською державою, вся територія якої географічно розташована в Європі.
9. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.
10. Більшість українських слів починаються з літери "П". Найчастіше використовувана
буква алфавіту – "О". Букви "Ф" і "Г" використовуються найрідше.
11. Найдовша печера в Україні має назву "Оптимістична" і розташована вона на Поділлі,
це гіпсова печера на глибині 20м що тягнеться на 216 км. Це найдовша гіпсова печера у
світі, вона поступається лише Мамонтовій печері в США.
12. Перша гасова лампа винайдена у Львові в 1853 р. і в цьому ж році в одному з Львівських
госпіталів була проведена перша операція при гасовій лампі.
13. У селі Межиріч Рівненської області знайдено найстаріше поселення Homo Sapiens. Також знайдена найстародавніша мапа, яка вибита на кістці мамонта 14,5 – 15 тисяч років
тому.
14. Український національний хор надихнув своїм виконанням колискової «Ой ходить сон
коло вікон» Джорджа Гершвіна на написання майбутнього всесвітнього хіта Summertime.
15. У Київському музеї мініатюр можна побачити підковану блоху, троянду в волосяному
чохлі, зроблену з лусочок фарби. Безліч інших робіт майстра Миколи Сядристого також
зачаровують.
16. Найдовша печера на Україні – «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі! Це гіпсова печера глибина якої 20м, протяжність 216 км. Це найдовша гіпсова печера у Європі і друга у світі. Вона поступається лише Мамонтовій печері в США.
17. Жувальна гумка здатна спалювати близько 11 калорій в годину

Підготували Хоменко Ірина, ПКП-22
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Хай день святковий, наче казка,
Промінням світла привітає,
Дарує гарний настрій, ласку
Та піснею життя лунає.
Нехай добробут, щастя й лад
У долі лагідно панують.
Нехай життя цвіте, мов сад,
Приємно друзі хай дивують.
І щирих побажнь рясні суцвіття:
Добробуту, здоров’я, довголіття,
Любові рідних, їх уваги, згоди,
Краси душевної, нев’янучої вроди!
Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і сповняться всі мрії.
Коли довкола все в цвіту буяє,
Нехай душа від радості засяє.

12

Цікаво про самого себе
Ви коли-небудь ворожили на кавовій гущі? Ми пропонуємо
вам зробити це прямо зараз! За номером вибраного напою
читайте пророкування!
1. Попереду вас чекає цілий калейдоскоп емоцій. Вас чекають випробування на витривалість, але результатом будете
А що вибереш
задоволені. Зміни можуть бути дуже приємними!
2. Довге очікування буде винагороджено! Якщо ви збирали
гроші на якусь покупку або ж на поїздку, то в цьому році
вам обов'язково варто зробити це. Емоції будуть незабутніми!
3. Вас чекає доленосна зустріч. Це може бути пов'язано як з
особистим життям, так і з кар'єрою або іншою сферою.
4. Вам варто взятися за виконання тієї роботи, яку ви довгий час відкладали, тому що зараз вона приречена на успіх!
5. Дрібні клопоти хоч і зіпсують вам настрій, але приведуть до приємних відкриттів.
6. Незабаром ви навчитеся чомусь новому, тому не відмовляйтеся від ініціатив і пропозицій!
7. Вас чекає приваблива ділова пропозиція. Не поспішайте приймати рішення, краще добре все
обміркуйте.
8. Вас чекає приємна романтична пригода.
9. Вам потрібна тепла розмова, що подарує заряд бадьорості і віри в краще. Зустріньтеся з хорошими друзями. Вони знайдуть, що сказати!
Ось такі передбачення сьогодні випали саме Вам. Прислухайтеся і постарайтеся домогтися всього найкращого!
Підготувала Ніжинська Алла, ПКП-42
Гумористична рубрика
☺Інспектор зупиняє жінку за перевищення швидкості.
Вона заграючи:
- Я що, дуже швидко їхала? Ні, ви дуже
повільно летіли!
☺- Доктор! Моя дитина наїлася піску. Я дала йому випити
багато води. Що робити далі?
- Стежити, щоб він тепер не наївся цементу.
☺ Тільки в Україні на пачці чаю може бути написано:
"Чайне листя зібрано в Індії, на Цейлоні та в Китаї. Упаковано в Україні. Насолоджуйтеся смаком справжнього англійського чаю!"
☺- У тебе МТС?
- Якби у мене був МТС, я б на Феррарі їздив і на Канарах
жив. Це не в мене МТС, це я у МТС.
☺Шеф на зборах:
- Шановні колеги! Хто з вас в цьому році швидше за всіх
виконає план, той отримає від мене шоколадку!
- Шеф, нам би зарплату …
- Так, починається! Я вже купив шоколадки!
Підготувала Мрачковська Ольга, ПКП-31
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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