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050 304-29-00

КУПЛЮ
Куплю газову плиту,
холодильник, імпортний ТВ та
іншу побутову техніку.
(066) 507-22-46, 69-48-06
Куплю ТВ імпортний, нетбук,
комп’ютер, пральну машину або
газову плиту. (095) 221-79-28
Куплю холодильник робочийнеробочий, газову плиту або
імпортний телевізор.
(093) 273-29-88
Куплю холодильник NORD,
Snaige, Indesit, Мінськ, будьякий стан. (050) 630-86-97.
Куплю імпортний або
вітчизняний холодильник
робочий або нерабочий.
Самовивіз. (096) 540-64-56.
ПРОДАМ
Терміново продам телевізор
Sony, діагональ 54 дюйма. В
хорошому стані, 900грн. Торг.
050 153 23 67
ПОСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
на дому. Нові запчастини.
Якість. Гарантія.
Без вихідних.
69 04 63, (050)21 25 743,
(098) 23 30 851
Ремонт імпортних та
вітчизняних телевізорів.
Гарантія. Підключення цифрового TV. 65-58-32

Ремонт телевізорів. Гарантія.
Без вихідних.
68-52-42, (099) 619-67-84,
(097) 337-97-51
Реставрація ванн. Відновлення
емалі на сталевих та чавунних
ваннах. Рідкий акрил.
Без демонтажу та пилу.
(066) 82-98-561,
(093) 072-50-79.
ARDO, Ariston, Indesit,
BOSCH, LG, Samsung,
Electrolux, Zanussi, CANDY,
Whirlpool та ін. РЕМОНТ
ПРАЛЬНИХ МАШИН автомат
з гарантією. Виїзд до замовника.
(050) 580-98-36

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» має
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, для центральної бази розташованої за адресою: 36022,
Полтавська обл., м. Полтава, вул.. Старий
Поділ, 5.
Згідно звіту про проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин рівні забруднення
атмосферного повітря не перевищують
гранично-допустимих концентрацій по
всіх забруднюючих речовинах. У викидах
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» присутні наступні забруднюючі речовини:
оксиди азоту, вуглецю оксид, кислота
сірчана, гексан, масло мінеральне нафтове, діоксид сірки, сажа, оксиди свинцю,
оксиди олова, каніфоль, бензапірен, вуглеводні граничні, пил абразивно-металевий, оксиди заліза, оксиди марганцю, гас,
карбонат натрію, формальдегід, фенол,
ацетальдегід, метанол, сольвен нафта,
ксилол, етилен, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, етиловий
спирт, оцтова кислота, акролеїн.Основними технологічними процессами від
яких надходять викиди в атмосферне
повітря є робота лабораторій, механічна
обробка металу, ремонт двигунів.
Технологічні процеси характеризуються стабільністю параметрів, аварійні
та залпові викиди забруднюючих речовин
у атмосферне повітря відсутні.
Зауваження громадських організацій
та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів від дати публікації інформації Полтавською обласною
державною адміністрацією, за адресою:
36014, Полтавська обл., м. Полтава,
вул. Соборності, 45.

Станом на 01 січня
2018 року на обліку в
ДПІ м. Полтави перебувають
25121 платники, які здійснюють діяльність із них: 10085
юридичних осіб, 14767 фізичних осіб – підприємців та 269
– фізичних осіб, які здійснюють
незалежну професійну діяльність.
Державна податкова інспекція
у м. Полтаві звертає увагу юридичних та фізичних осіб – підприємців, що на січень – лютий
2018 року припадає термін подання більшості всих звітів, які
подаються до податкової.
Тож, для уникнення черг та
зняття соціальної напруги рекомендуємо всім суб’єктам господарювання переходити до більш
сучасних та зручних способів
звітування до податкових органів, а саме засобами електронного зв'язку.
Звертаємо увагу, що подання
податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг
як для платника податків, так і
для контролюючого органу.
• Перш за все платники податків заощаджують у часі (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію та витрачати
час у чергах до «вікна» прийому
звітності при поданні звітності,
оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді
за допомогою спеціальних програм та передати через мережу
Інтернет до податкового органу;
• Відпадає необхідність слідкувати за оновленням бланків
звітності та придбавати їх, так
як програма оперативно оновлює
формати подання документів в
електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв'язку
(у разі зміни форм податкових
декларацій, інших документів,
які є підставою для нарахування і сплати податків, або при
введенні нових форм декларацій
платник податків автоматично
отримує можливість оновлення
версій форматів);

• Всі звіти автоматично перевіряються на наявність арифметичних помилок та описок;
• Платник отримує підтвердження доставки звітності (фіскальна служба висилає квитанцію про отримання податкової
декларації каналами телекомунікаційного зв'язку)
• Суб'єкти господарювання
мають можливість провести звірки по платежах та відслідковувати наявність податкового боргу.
Для того, щоб подати звіт в
електронному вигляді необхідно:
- перш за все, отримати ключ
електронного цифрового підпису
в одному з Акредитованих Центрів сертифікації ключів (всього
діє 23 таких центри);
- далі, в Електронному кабінеті, який розміщено на сайті ДФС
України зареєструватися з допомогою отриманого електронного
ключа як користувач Електронного кабінету;
- після цього, подати заяву до
Договору про визнання електронного документообігу;
- і останнє, отримуємо квитанцію про приєднання до електронного документообігу після чого
можна звітуватися до контролюючого органу в електронному вигляді.
Для отримання ключа електронного цифрового підпису у
віддаленому пункті реєстрації
АЦСК ІДД ДФС суб'єкти господарювання м.Полтави можуть
звернутися до Центру обслуговування платників Державної
податкової інспекції у м.Полтаві
за адресою м.Полтава вул. Європейська, 155 каб. №1.
У 2017 році до ДПІ у м.Полтаві
суб'єкти господарювання міста
подали майже 600 тисяч звітів, з
них в електронному вигляді 80%
з яких:
- юридичні особи – 91,5%
- приватні підприємці – 68,5%
Сектор організації роботи
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
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