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Куплю газову плиту, холодильник,

Куплю імпортний або вітчизняний
холодильник робочий або
нерабочий.
Самовивіз. (096) 540-64-56.
РІЗНЕ
Ремонт імпортних та вітчизняних

імпортний ТВ та іншу побутову

телевізорів. Гарантія.

техніку.

Підключення цифрового TV.

(066) 507-22-46, 69-48-06

050 519-75-74

Куплю ТВ імпортний, нетбук,

ŧŜţťŤũŚŗŞťřşŬŦŢşũ

комп’ютер, пральну машину або

ŦťřŜŧŬťŤųŎśŪŬťřťš

газову плиту. (095) 221-79-28

ƆƜŻƁƂƕƎżƄƄƖƆƇƅƋƜƂŷƁƉſƁŷ

Куплю холодильник робочий-

   

неробочий, газову плиту або

ARDO, Ariston, Indesit, BOSCH,

імпортний телевізор.

LG, Samsung, Electrolux, Zanussi,

(093) 273-29-88

CANDY, Whirlpool та ін. РЕМОНТ

Куплю холодильник NORD, Snaige,

ПРАЛЬНИХ МАШИН автомат з

Indesit, Мінськ, будь-який стан.

гарантією. Виїзд до замовника.

(050) 630-86-97.

(050) 580-98-36
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ǝǮȋǾǶǺǮǴǵǶǺǹȂǱǼǾ
ǸǬǵǽǾǱǼǶǷǬǽǴȑȋǼǸǬǼǺǶ
ȋǶǿǛǺǷǾǬǮȑǮȑǰǳǹǬȃǬǾǴǸǿǾȈ
ǎǱǷǴǶǰǱǹȈ
Напередодні дня Воскресіння Христового, який цьогоріч
припадає на 28 квітня, на Театральній площі відбудеться
загальноміське свято «Великдень у Полтаві». Про це
повідомляє Depo.Полтава з посиланням на Полтавську
міськраду.
25 квітня з 12:00 для полтавців виступатимуть кращі
колективи міста з тематичними гаївками та веснянками.
На гостей свята чекають тематичні фотозони, різноманітні
майстер-класи для дорослих та дітей: розпису писанки,
виготовлення іграшок з тканини, поробки з фетру і пластиліну
тощо.
Окрім того під час свята діятиме виставка декоративноужиткового мистецтва «Містечко майстрів» та святковий
Великодній ярмарок з пасхальними виробами, який триватиме
з 11:00 до 19:00 до 27 квітня.
Транспортне сполучення під час свят
У ніч з 27 квітня на 28 квітня містом курсуватимуть: чотири
тролейбуси на маршруті «Південний вокзал - Центр - м-н
Браїлки - м-н Половки - м-н Алмазний - Південний вокзал» по два у зустрічних напрямках; два автобуси за маршрутом
№ 21 «Кільцевий» ТОВ «Люкс-Полтава 2009»; два автобуси за
маршрутом № 20 «Кільцевий» та один автобус ТОВ «Євробус
Полтава» за маршрутом «Центр - Хрестовоздвиженський
монастир» з кінцевою зупинкою і розворотом біля монастиря.
5 та 6 травня 2019 року полтавців обслуговуватимуть:
додаткові тролейбуси за маршрутами № 2 «Південний вокзал
- с. Розсошенці» та № 7 «Інститут зв'язку - с.Розсошенці (ч/з
Половки, Алмазний)»; два автобуси за маршрутом «м-н Огнівка
- Розсошенське кладовище»; 10 автобусів за маршрутом № 33
«с.Яківці - Дендропарк - Розсошенське кладовище» та один
автобус за маршрутом «вул.Б.Хмельницького – Затуринське
кладовище»; два автобуси за маршрутом «м-н Браїлки - м-н
Половки - Розсошенське кладовище».
5 та 6 травня рух транспорту приватних перевізників
з кінцевого пункту с. Дублянщина буде продовжено до
Затуринського залізничного переїзду, а з кінцевого пункту
с.Розсошенці - до кладовища.

ǓǾǼǬǮǹȋǰȑȋǾǴǸǿǾȈǹǺǮȑ
ǼǬȁǿǹǶǴǰǷȋǽǻǷǬǾǴǁǝǎ
З 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні
рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів
Державної фіскальної служби України, для сплати коштів
єдиного внеску та фінансових санкцій
Зміна відбувається у зв’язку з проведенням реорганізації
територіальних органів ДФС.
До 26 квітня діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я
територіальних органів Державної фіскальної служби України.
ДФС також нагадує, що робочий день вівторок 30 квітня
Кабміном перенесено на суботу 11 травня, тобто останній
день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків
і зборів припадає на вихідний день 30 квітня. Нормами
податкового кодексу України не передбачено перенесення
термінів сплати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому
сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань
необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.
https://www.epravda.com.ua
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