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Сердечно вітаємо Дениса Анатолійовича Савчука  

з Днем народження! 
Чудового весняного дня, 
коли природа пробуджує 
до буйного цвітіння все 
навколо, а повітря напов-
нюється п'янким арома-
том різнотрав'я, свій 
День народження святкує 
чудова людина, прекрас-
ний керівник – директор 
Податкового коледжу 
Савчук Денис Анатолійо-
вич! 
Шановний Денисе Ана-
толійовичу, викладацько-
студентський колектив 
вітає Вас зі святом! 
Бажаємо здоров’я, доста-

тку та успіху. Хай Ваші плани й мрії здійснюються, кожен но-
вий день дарує радість, і ні на мить хай Вас не покидають на-
тхнення, творчість, ентузіазм та оптимізм до звершення нового, 
прекрасного - найкращого! Ви - керівник найрейтинговішого 
навчального закладу, за цим статусом стоїть велика кропітка 
праця, сумлінність, відданість справі, котру Ви творите під зна-
ком любові! Тож успіху Вам у всіх починаннях!  

З найкращими побажаннями - колектив 

Податкового коледжу 

Інтерв'ю із президентом Податковго коледжу, а також з 
нашими випускниками ст. 2-3 

Свято Пасхи для дітлахів ст. 4 

День Пам'яті та Примирення ст. 4 

День вишиванкки в коледжі ст. 4 

Студенти Поадкового коледжу - фіналісти Всеукраїнсь-
ких дебатніх турнірів! ст. 5 

«GRAND FEST» СТ. 5 

Ярмарок професій ст.5 

Профорієнтаційна зустріч ст. 6 

«Феміда» інформує... . ст. 6 

Щиро-потай із першокурсниками ст. 8 

Цікаві факти! ст. 8 

 
Колонка головного редактора 

Блакитне небо покрите пір’їстими 
хмаринками, сліпуче сонечко зігріває зе-
млю, свіжий весняний дощик полоще ро-
зпущене листя дерев, з клумб доноситься 
солодкий аромат квітів... Так! Настав тра-
вень! Уже все навкруги знаменує швид-
кий прихід літа, а разом із цим – завер-
шення ще одного навчального року, для 
наших випускників - останнього в статусі 
студентів коледжу. Скільки очікувань 
покладено на прийдешнє, та досить бага-
то зроблено вже зараз!  

Нарешті позаду сесія, для другоку-
рсників – успішно складене ЗНО. Цього-
річ було досягнуто багатьох цілей, підко-
рено чимало висот, здобуто силу-силенну 
нових перемог! Справді, цей навчальний 
рік був гордістю для Податкового коле-
джу, ми разом знову творили нашу істо-
рію, вбирали переможними лаврами наше 
горде ім’я, ми вкотре – найкращі студен-
ти найкращого коледжу! 

Ну а попереду – драйвові літні кані-
кули в колі коледжівської родини: нові 
фестивалі, нові країни, нові вершини!  

Головний редактор газети  

Статко Дар’я ПКП-32 



Ось-ось закінчується навчальний рік - учні-випускники стоять перед пра-
вильним вибором майбутнього фаху, адже це – ключ до щасливого жит-
тя! У період реформування освіти з’являється все більше приватних нав-
чальних закладів. Одним із таких у місті є заклад вищої освіти «Коледж 
економіки, права та інформаційних технологій» Кам’янець-Подільського 
податкового інституту. Коледж хоч і досить молодий, та вже гідно заре-
комендував себе на освітньому ринку. Студенти активні та всебічно роз-
винені, самостійні та цілеспрямовані. Сьогодні наш співрозмовник – прези-

дент студентського парламенту Податкового коледжу Бернацький Роман. 

Романе, певно, найбільш традиційне запитання: чому ти зупинив свій вибір на Податковому коледжі? 

Після закінчення школи я вже чітко визначився із майбутньою професією: я хотів стати юристом. А ось виби-
раючи заклад вищої освіти, я переглядав найрізноманітніші варіанти, досліджував престижність ВНЗ, мож-
ливість працевлаштування, високу кваліфікованість викладачів та успішність студентів. Саме Податковий 
коледж втілив усі мої очікування в реальність. Окрім спеціальності «Право», наші студенти опановують 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Комп’ютерна інженерія». 

Ти з таким захватом розповідаєш про свій вибір! Які ж твої враження 
від навчання у коледжі? 

Я просто щасливий! - з посмішкою та ентузіазмом відповів Роман. - 
Справді, Податковий коледж – це найкраще, що трапилося зі мною. 
Найперше, що хочу відмітити, – справді високий рівень надання освіт-
ніх послуг, що побудований на взаємній  співпраці викладачів і студен-
тів. Кількість студентів, що навчаються, невелика, а тому до кожного 
сформовано індивідуальний підхід. Коледж славиться своїми досягнен-
нями на міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах, конференціях, 
змаганнях, де завжди виборює призові місця! Наступне, це студентське 
самоврядування. Для мене це безцінний досвід, тут я набув навичок комунікації, лідерства, став направду 
відповідальним, навчився багато чому новому. Також коледж має свої унікальні традиції, які роблять студе-
нтське життя яскравим та незабутнім. 

А як щодо творчого розвитку студентства? 

О, тут Податковий точно не пасе задніх. У нас, справді, не лише навчаються, але й творчо розвиваються. При 
коледжі діють театр народного танцю «Подих» та студія сучасного танцю «Бріджес». Студенти колективів 
зарекомендували себе не лише у місті та країні, а й на міжнародній арені, представляли Україну в Європі 
(Італія, Іспанія, Франція, Монако, Німеччина, Польща, Болгарія). У нас є гумористична команда «Ратунда». 
Також наші студенти є активними учасниками молодіжного руху ХОМА, вони тісно співпрацюють з місце-
вими органами поліції. Окрім того, цьогоріч наші активісти увійшли до складу Молодіжної ради міста. 

Чи можеш ти рекомендувати Податковий коледж нинішнім випускникам? 

Однозначно так! Податковий коледж – це, безумовно, якісна освіта, сталий багаж знань, усесторонній розви-
ток, нові знайомства з цікавими людьми, перспективне майбутнє! А ще надзвичайно захоплююче та незабу-
тнє студентське життя! А тим більше не можу не врахувати позитивні відгуки наших випускників, які сьо-
годні успішно працевлаштовані і з вдячністю згадують свої студентські роки: 

Яворська Наталія 

Керівник Кам'янець-Подільського VІP-центру ПриватБанк 

Податковий коледж став платформою для мого розвитку  перш за все як особистості. Він 
виховав у мені такі якості, як відповідальність, цілеспрямованість, впевненість у собі, пунк-
туальність, дисциплінованість. Податковий – справді гідний навчальний заклад високого 
рівня. 

Семенюк Ірина  

Менеджер по роботі з фізичними особами Ощадбанк 

Податковий коледж перш за все – це якісна освіта, саме тут я стала справжнім фінанси-
стом завдяки висококваліфікованим викладачам, що допомогли мені на шляху до май-
бутньої професії. 

Ткачук Дмитро  

Інспектор сектору реагування патрульної поліції Кам‘янець-
Подільського ВП ГУНП, лейтенант поліції 

Захищати правопорядок в нашій державі – моя дитяча мрія. Щоб втілити її в життя, мені 
була необхіна якісна юридична освіта. Тож прислухавшись до відгуків моїх попередників, 
я обрав Податковий коледж. І жодної хвилини не шкодував про свій вибір. Сьогодні я са-
модостатня особистість і завдячуюю цьому рідному коледжу, який дав мені фундаменталь-
ні знання, навчив конкретним діям, співпрацювати із людьми та реалізовувати себе в колективі. Дя-
кую викладачам за гарно проведені продуктивні роки навчання!  
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3 Косюк Оксана 

Адміністратор відділу по роботі з фізичними особами Управління надання адміністра-
тивних послуг  

Коледж – один з найсвітліших спогадів мого життя. У його стінах я зуміла стати тим, ким є 
сьогодні, – у першу чергу людиною і, сподіваюся, дійсно хорошим фахівцем. Тут я зустріла 
друзів, набула життєвого досвіду, осягнула величезний багаж знань. Дякую викладачам, од-
ногрупникам, коледжу за щасливі роки та справді якісну освіту! 

Фалатюк Іванна 

Менеджер Головного банку АТ«УКРСИББАНК» у м. Київ 

Після закінчення коледжу, паралельно навчаючись в університеті, за сприяння адміністра-
ції коледжу, я працевлаштувалася у відділенні «ОТР банку» у м. Кам’янець-Подільський. 
З липня 2018 року удосконалюю свої практичні навички у Головному банку 
АТ«УКРСИББАНК» у м. Київ. Знання та поради, отримані під час навчання у коледжі, 
назавжди залишаться у моїй пам’яті та серці. Успіху вам та зробіть правильний вибір! 

Пилип‘юк Тетяна 

Бухгалтер 1 категорії. Філія "Теофіпольський райавтодор" ДП "Хмельницький облав-
тодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України". 

Професійна, насичена організація навчального процесу і постійна підтримка викладачів до-
зволили отримати ті знання та навички, які допомагають мені сьогодні вирішувати проблеми 
та приймати правильні рішення в складних і непередбачуваних умовах українського автомо-
більного ринку. 

Навчання у Податкову коледжі створює надійний фундамент для 
побудови майбутньої кар'єри. 

Онуфрійчук Володимир 

Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежний рятувальник 

Дисциплінованість – найперше, що я сформував у собі впродовж навчання у коледжі, а 
для моєї професії це вкрай необхідно. Хоча тут будь-які слова зайві – якісна освіта, що 

дав нам коледж, говорить сама за себе і варта уваги кожного, а 
якщо ти абітурієнт – тим більше! Співпраця з викладачами, їх 
професіоналізм та педагогічна майстерність допомогли мені стати 
тим, ким я є сьогодні, за що безмежно дякую своїй альма-матері! 

Троцюк Лідія 

Спеціаліст з обслуговування клієнтів Приватбанку 

Податковий коледж допоміг мені упевнено зробити перший крок у доросле життя, загарту-
вав перед можливими випробуваннями, навчив розважливо приймати рішення, зокрема 
цьому я навчилася, працюючи у складі студентського парламенту. Тут я й набула навичок 
спілкування з людьми, стала самоорганізованою, пунктуальною. Здавалося б, так просто 

все сказано, але насправді якості, які сформував у мені Податковий коледж, дуже допомагають впевнено крокува-
ти кар’єрними сходинками, працювати та просто жити! 

Олександр Калакука 

ТОВ "Оскар Агро", старший землевпорядник дільниці «Тисмениця» 

«Комфорт» - це те слово, яким я можу описати свій рідний коледж. Мені було комфортно 
тоді, під час навчання, комфортно й сьогодні, у праці. Мені завжди подобалась атмосфера 
в стінах коледжу – затишок, тепло, друзі. Щоразу я з радістю і посмішкою повертаюсь до 
коледжу, згадую перші залицяння, перемоги, двійки, звісно, куди ж без них?! Якби мені 
випала нагода знову навчатися, я б неодмінно вибрав Податковий коледж!  

Кравчук Олег 

Слідчий слідчого відділення Кам’янець-Подільського ВП ГУНП 
в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції 

Навчаючись у Податковому коледжі, я чітко визначився, що пов’яжу своє майбутнє із пра-
воохоронною діяльністю. Форма, яку носять студенти коледжу, дисциплінує, прищеплює 
почуття «честі мундиру», стимулює бути гідним її та своїми вчинками змінювати світ на 
краще. Здобуті у коледжі знання, уміння і навички стали надійною основою в моїй майбут-
ній діяльності. Потужна навчальна база у поєднанні із творчим підходом та культурним 
життям коледжу допомогла мені ефективно застосовувати набуті знання на практиці.  

Інтерв’ю підготувала Статко Дар’я, ПКП-32 



Великдень у дитячому будинку 
Великодні свята… З яким же нетерпінням чека-
ють на нього віряни усього світу. Це свято об’єд-
нує сім’ї. Та, на жаль, у є багато дітей, що ніколи 
не відчували справжнього родинного тепла, свят-
кового благословення в тісному родинному колі. 
Тому хто, як не ми, спільними зусиллями можемо 
бодай на мить подарувати дітлахам свою любов, 
тепло та щире, щедре на емоції свято. Щойно ро-
бочий розпорядок знову покликав нас до порогу 
коледжу, самі переповнені пасхальним щастям, 
студенти Податкового коледжу понесли свято Ве-
ликодня у своїх світлих серцях до місцевого дитя-
чого будинку, щоб кожне дитя змогло відчути до-

бро і любов, тепло піклування, радість турботи. 
Приємним було, що вихованці дитячого будинку теж улаштували для нас, студентів, справжній святко-

вий концерт. Діти підготували пісні, віршики, цілі хореографічні композиції! Малеча надзвичайно талановита 
та така спрагла сонця, позитиву, людяності!  

Студенти групи ФОКП-21 підготували інтерактивну пасхальну казку, до творення якої змогли, звісно, 
долучитися й дітлахи, із захватом розмальовуючи писанку! 

Завчасно студенти зібрали й необхідні для вихованців речі та приготували їм солодкі подарунки.  
Але для дітей це все не є пріоритетним – для них важливими є увага, любов та непідробність уваги до 

них. Гайда творити добро щодня, щохвилини! Найменша дрібничка, цукерка чи просто наша широка усмішка 
й теплі обійми можуть стати для когось маленьким щастям! 

Никорюк Наталія, ПКП-22 
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День Пам’яті та Примирення 
Серцю кожного з нас дороге Свято Перемоги. Дорога пам'ять про тих, хто віддав своє життя 
за свободу. Усі ми повинні знати, якою ціною було завойовано наше теперішнє й майбутнє, 
повинні завжди пам'ятати про героїв тієї страшної війни. 
Щороку 8-9 травня, ми відзначаємо День пам`яті та примирення, День Перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні. У ці дні важливо пам’ятати про непересічну роль українців у 
перемозі об’єднаних націй у цьому пекельному протистоянні, висловити повагу всім борцям 

проти нацизму, увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та загалом 
злочинів проти людяності, скоєних у ці роки. Останніми роками ці пам’ятні дні проводяться за принципом «не 
святкуємо, а вшановуємо», що досить суттєво вплинуло на зміну бачення трагедії 1939-1944 років. 

Так, 8 травня, урочистим покладанням квітів до братської могили та 
зустріччю з ветеранами жителі міста вшановували пам’ять воїнів та жертв 
Другої світової війни. До акцій долучилися й студенти Податкового коле-
джу, що в рамках відповідних заходів стали учасниками мітингу-реквієму 
до Дня Перемоги. 

Ми схиляємо голови перед подвигом народу, що виніс на собі стра-
шенний тягар війни й щиро, уклінно дякуємо кожному, хто роки тому бо-
ровся за нас! 

Грищук Юлія, ПКП-32 

День вишиванки 
16 травня - Всеукраїнський день вишиванки, святкування якого бе-

ре початок ще з 2006 року. Вважається, що традиція, яка з часом пере-
росла у «День вишиванки», була покладена за ініціативи студентки Че-
рнівецького національного університету Лесі Воронюк. Надихнувшись 
прикладом своїх друзів, які носили національний одяг, вона запропону-
вала своїм однокурсникам раз на рік приходити в Університет у виши-
ванці. Ініціатива швидко поширилася вишами міста, а потім і по всій 
Україні. 

Так, студенти Податкового коледжу також долучилися до акції й 
прийшли у цей день на навчання у вишиванках. Варто зазначити, що 
кожна з них - неповторна, різнобарвна і неординарна. Приємно бачити 
те, що сучасна молодь не забуває традиції, закладені в історії багато 
десятиліть тому. Зі святом нас, українці! 

Росновська Оксана, ОПКП-11 



Всеукраїнський дебатний турнір 
Уже вкотре в Україні проводились дебатні турніри за британським зразком. 
Переймаючи досвід інших країн світу, наша молодь активно практикується 
у веденні відповідних правових та соціальних дискусій.  
За результатами усіх етапів турніру, що відбувалися у місті, команда студе-
нтів Податкового коледжу, Демидас Діана та Твердохлібов Едуард, виборо-
вши першість, представляла місто на Всеукраїнському етапі дебатних тур-
нірів. Він відбувся 10-11 травня в Києві за підтримки та організації пред-
ставників проекту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії коруп-
ції в Україні». 
Так, серед 32 команд з усієї України, наші студенти стали фіналістами та 

зайняли, враховуючи масштаби, престижне IV місце! Пишаємося вами та дякуємо за сумлінну працю! Подат-
ківці знову серед найкращих! Окрім того, 
Твердохлібов Едуард, студент групи ПКП-
42, був відзначений спеціальним кубком 
та здобув звання найкращого оратора.  

Сташевська Діана, ОПКП-11 
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Ярмарок професій  
Ярмарок професій – профорієнтаційний інтерактивний захід для 
учнівської молоді, що впродовж року проходить у районних та об-
ласних центрах України. Загальноміський ярмарок професій відбу-
вається в Кам’янці-
Подільському вже декілька 
років поспіль з нагоди Дня 

міста, адже, як відомо, Кам’янець-Подільський - місто студентів. У 
Старому місті зібралися представники вищих навчальних закладів, 
аби розповісти про себе, свою діяльність. 

Студенти Податкового коледжу презентували наші освітні послуги. 
Розповідали про надзвичайно цікаве та плідне коледжівське життя, 
наші традиції та надбання. Серед тих, хто прийшов за інформацією і з 
метою визначитись стосовно свого майбутнього, було поширено 
профорієнтаційні матеріали й проведено інформативні бесіди. 

Студенти Податкового коледжу завжди раді активно допомагати 
школярам подорожувати світом професій та обирати майбутній фах. 

Петяк Анастасія, ОПКП-11 

Всеукраїнська олімпіада з української 
мови 

15 травня 2019 року на базі Вінницько-
го технічного коледжу розпочався ІІІ етап  
IX Всеукраїнської олімпіади з української 
мови серед студентів закладів вищої осві-
ти, що здійснюють підготовку молодшого 
спеціаліста. Свою участь у завершально-
му етапі олімпіади підтвердили 36 найта-
лановитіших студентів із 24 областей Ук-
раїни.  

Студентка групи ПКП-22 Никорюк На-
талія, яка зайняла почесне 1 місце в обла-
сному етапі, і цього разу гідно представи-
ла наш Податковий коледж, місто та цілу 
область. Велика подяка висловлюється 
Світлані Вікторівні Ткачук за мегаякісну 
та результативну підготовку учасниці. 
Ваша клопітка праця й безцінний досвід 
стали ключиком до такого надзвичайно 
високого результату! 

Незабутнє яскраве враження учасникам 
олімпіади подарували студенти-артисти 
Вінницького технічного коледжу. Пере-
можцям олімпіади з української мови бу-
ло вручено дипломи учасників, а виклада-
чам-наставникам – подяки.  

Щиро вітаємо нашу переможницю і її 
наставницю! Дякуємо за плідну роботу й 
надалі бажаємо тільки ще більше наснаги, 
успіхів і перемог!!! 

Банарюк Катерина, ПКП-21 

«GRAND FEST» 
Тривалий час танцювальний колектив По-

даткового коледжу "Бріджес" вдосконалюва-
вся та модернізувався. Так, докорінно онов-
лений, він зі свіжим репертуаром та модерні-
зованою стильовою манерою нещодавно вко-
тре показав гідний рівень! 

4 травня «Бріджес» взяв участь в одному з 
наймасштабніших дійств весни - VI Міжна-
родному мистецькому фестивалі-конкурсі 
«GRAND FEST». Незважаючи на хвилювання, дебютанти феєри-
чно демонстрували свої таланти й уміння! Результат цього – здо-
буте коштовне й таке жадане срібло! Не побоюсь окреслити своє 
враження так: на мою думку, це був найяскравіший виступ коле-
ктиву за увесь період існування. Але точно попереду на нас че-
кають ще більші здобутки, ще вищий рівень майстерності й ар-
тистизму! 

Вітаємо переможців! Справді чудовий результат! Дякуємо та-
лановитому нашому хореографу Пухальській Ірені Тадеушівні за 
постановку хореографії та скрупульозного втілення в життя зага-
льного концепту танцювального номера, підготовку студентів та 
завжди сумлінну працю, що привела наш колектив до перемож-
ного місця! Дякуємо директору коледжу Денису Анатолійовичу, 

викладачам та студе-
нтам за підтримку й 
віру в таланти кож-
ного з учасників! 

Петяк Анастасія, 
ОПКП-11 



Профорієнтаційна зустріч 
Вибір професії  - надзвичайно важливий момент у житті кожної людини. Не дивно, що це питання зараз 

хвилює багатьох старшокласників, які міркують над тим, у якому закладі продовжити навчання. Дехто з них 
вже давно обрав майбутню професію, а хтось ще досі вагається. Проте, мабуть, кожен випускник прагне всту-
пити до омріяного вищого навчального закладу та обрати спеціальність, яка дасть змогу в майбутньому стати 
висококваліфікованим спеціалістом. 

У нашому коледжі є хороша традиція - проведення зустрічей із учнями шкіл міста та району. Черговий за-
хід було реалізовано у формі судового засідання та фінансового квесту, що відбулися 17 травня 2019 року. До 
участі долучилися студенти й викладачі коледжу та учні 8-10-их класів Кам’янської ЗОШ І-ІІ ст., Кульчиєвець-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. та Мукшо-Китайгородського ліцею. 

У ході «засідання» розглядалася кримінальна справа за фактами вчинення хуліганських дій. Усе було по-
справжньому: судді, адвокати, потерпілий, обвинувачені та свідки. Школярі мали змогу відчути, що таке суд, 
як потрібно себе поводити, які доводи слід викладати. А учасники квесту демонстрували неабияку винахідли-
вість у розв’язанні завдань кожної з економічних «станцій». 

Нам завжди приємно зустрічати гостей, тому висловлюємо подяку фахівцям міського центру зайнятості, 
адміністрації шкіл, учителям та 
учням, що відгукнулися на запро-
шення. Маємо надію, що наша 
зустріч не остання! Щиро переко-
нані, що Податковий коледж по-
повниться розумними, таланови-
тими й успішними студентами, 
котрі вже наступного року стануть 
новими авторами газетних статей, 
розповідаючи про будні й свята 
рідного коледжу. 

Гоголь Богдана, ПКП-21 
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Юридична консультація «Феміда» інформує 
Нещодавно до безоплатної юридичної консультації «Феміда», що діє при Податково-
му коледжі, звернулися за допомогою стосовно питань оподаткування. Тож пропо-
нуємо й Вам переглянути подані ситуації та зануритись у правові аспекти їх вирі-
шення. 
«Я отримую дохід з-за кордону як «IT-фахівець». Кошти нараховуються на між-
народну електронну платіжну систему «Еpayments». На жаль, немає можливос-
ті укласти контракт (договір) із платником. Чи можу я переказувати спокійно 
кошти з електронного гаманця на свій ФОП-рахунок, сплачуючи при цьому 5% 
комісії та єдиний внесок? Чи можу я продовжувати працювати в такому фор-
маті та чи можуть мої дії призвести до правової відповідальності?» 
Будучи платником єдиного податку, особа не звільняєтесь від ведення обліку. Так, 

кожен зобов'язаний вести первинну документацію з метою визначення бази оподаткування. Відсутність доку-
ментації може призвести до збільшення бази оподаткування й податків, що підпадають під сплату до бюджету. 

Якщо справді немає змоги ухвалити договір із замовником на надання послуг, то в такому випадку оп-
лату краще приймати від фізичної особи. Та в такому випадку будьте готові сплачувати податок на доходи фі-
зичних осіб (18%) і військовий збір (1,5%). 

 

«Я хочу здавати своє приміщення в оренду під комерційну діяльність. Який податок я повинна 
платити, якщо наразі не є ФОП та не сплачую ніяких податків та зборів? Чи потрібно сплачувати дода-
ткові внески до пенсійного фонду?» 

Податковим кодексом передбачено, що дохід, отриманий від надання майна в лізинг, оренду або суб-
оренду підпадають під стягнення податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Також встановлюється вій-
ськовий збір, ставка якого - 1,5%. 

Дохід у вигляді орендної плати, виплаченої на користь фізичної особи, не є базою нарахування єдиного 
соціального внеску, додаткові платежі до пенсійного фонду не сплачуються. 

Якщо орендодавцем є фізична особа, то податковим агентом у такому випадку виступає юридична осо-
ба або фізична особа-підприємець - орендар. 

Якщо орендарем є фізична особа, то податковим агентом, який відповідає за нарахування та сплату по-
датку на доходи фізичних осіб до бюджету, є орендодавець – фізична особа. За результатами звітного податко-
вого року орендодавець зобов'язаний подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, у якій задек-
ларувати суму отриманого доходу. 

 

Сподіваюсь, досвід наших клієнтів буде для Вас корисним та пізнавальним! 
Статко Дар’я, ПКП-32 
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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 

Щиро-потай із першокурсниками 
Ось і  мчить до фінішу 2018-2019 навчальний рік, тому я вирішила поспі-

лкуватися із першокурсниками щодо їхніх вражень від навчання в Податковому 
коледжі, розпитати про кулуари студентського «першокурсного» життя та перші 
впевнені кроки на шляху до дорослості. Ех, згадалися й мені мій перший курс, 
перша пара, перша сесія...  

Спочатку я спілкувалась із Бесединським Віктором. Він виявився люби-
телем поговорити: прогулюючись територією коледжу, він розповідав свою іс-
торію – від вступу й до сьогодні: про те, як проходить навчання, про звичний 
розпорядок дня, особливості занять аудиторних і позааудиторних. Вітя навча-
ється в коледжі щойно перший рік, але він уже з головою влився в життя нашого 
навчального закладу. 

«Коледж мені сподобався, коли ми з батьками приїхали сюди ще на день 
відкритих дверей. Вже тоді я чітко вирішив, що Податковий – моє майбутнє! 
Пам’ятаю, як мені показували коледж, коли я прийшов на складання вступних 
іспитів. А потім нас зібрали в 301 аудиторії для складання екзамену з українсь-
кої мови. Незабутні переживання та емоції, але я впорався. І тепер я – студент 
Податкового коледжу! І це справді круто!» – із захватом розповів Віктор. 

А от Петяк Настя говорить таке: «Ще в школі мені подобались гуманіта-
рні науки, тому вже тоді обрала для себе майбутній фах – я хотіла стати 
юристом. І коли я зупинила свій вибір на Податковому коледжі, я зрозуміла, що вчинила правильно. Не уявляю, 
чи існує ще такий заклад, де настільки дружній колектив, відкриті й готові до двосторонньої роботи зі сту-
дентами викладачі, де настільки цікавий навчальний процес, де перед тобою - багато перспектив як для роз-
витку у професійній діяльності, так і для особистісного зростання». 

Наступною зі мною своїми враженнями поділилась Росновська Оксана: «Перші емоції, що викликав у 
мене Податковий коледж, незміно позитивні. Та, як і для кожного студента, напевне, найбільш очікувана і 
непередбачувана подія – перша в житі екзаменаційна сесія... Ох, пам’ятаю ж я ті незвідані переживання, пе-
рші безсонні ночі за конспектами... Це справді ті незабутні емоції-потрясіння, що роблять нас більш органі-
зованими, відповідальними. Урешті виявилось, що то не такий страшний вовк - ота сесія. Тому другу я подо-
лала з легкістю, відчинивши дверцята у сонячні літні канікули!» 

Ось таким запам’ятався перший курс нашим поки що наймолодшим студентам. Пригадаймо ж 
усі свій перший іспит, юнацькі переживання та студентські роки. Анумо до приємно-терпких спогадів! 
Що особливого було у вас? 

Підготувала Кукрицька Юлія, ПКП-21 
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Газета розповсюджується безкоштовно 

Цікаві факти про все цікаве! 

֍Планета Венера - справжня бунтарка. Вона вва-
жає за краще обертатися проти годинникової стрілки. 

֍Перебування на висоті прискорює ріст волосся. Наприклад, 
коли ви летите в літаку, ваші кучері ростуть удвічі швидше. 

֍Володарям блакитних очей не пощастило. Саме вони мають найнижчий 
больовий поріг. 

֍Люди, котрі чимось налякані, починають бачити в цей момент значно 
краще. 

֍Ніколи не їжте кулькові ручки! Щорічно через це гине багато людей. 

֍Ніс та вуха ростуть протягом усього життя людини. 

֍Людину можна ідентифікувати не тільки за відбитками пальців, але й за 
відбитком язика. 

֍«Найтовстішою» країною у світі кілька років тому була визнана Кіри-
баті: у ній усього 100 000 жителів, і з них близько 82 000 мають ожиріння! 

֍Кістки динозаврів, які виставлені в палеонтологічних музеях світу - це 
насправді не кістки. Насправді це камені, адже кісткова тканина зруйнува-
лася ще мільйони років тому, залишивши після себе органічний осад. Під 
впливом хімічних процесів цей кістковий осад із роками перетворився на 
камінь у формі кісток. 

Хоменко Ірина, ПКП-22 

Гумористична 
рубрика 
☺- Ось, Сер-
гію, як все-таки 
дівчатам легко 

увагу до себе привернути: вдя-
гнула коротку червону сукню, 
губи намазала малиновою по-
мадою — і всі на тебе дивлять-
ся! 
- Начебто, якщо ти, Толю, те ж 
саме зробиш, на тебе ніхто ди-
витися не буде? 
 

☺Прочитав, що не можна їсти 
за дві години до сну—так і не 
зміг лягти спати. 
 

☺- Любий! Скажи ще раз, 
будьласка, мої три улюблених 
слова. 
- Я тобі куплю… . 

Підготувала Мрачковська 
Ольга, ПКП-31  
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