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Спеціалізована державна податкова 
інспекція у м .Києв і 

ІНФОРМУЄ 
Щодо подання податкової звітності 

до органів державної податкової служби 

Відповідно до вимог статті 16 Податкового кодексу 
України платник податків зобов'язаний подавати до 
контролюючих органів у порядку, встановленому по-
датковим та митним законодавством, декларації, 
звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і 
сплатою податків та зборів, а також сплачувати подат-
ки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим 
Кодексом та законами з питань митної справи. 

Прийняття податкової декларації є обов'язком ор-
гану державної податкової служби (далі - ДПС). Під 
час прийняття податкової декларації уповноважена 
посадова особа органу ДПС, в якому перебуває на 
обліку платник податків, зобов'язана перевірити на-
явність та достовірність заповнення всіх обов'язкових 
реквізитів, передбачених п. 48.3 та 48.4 ст. 48 цього 
Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декла-
рації платника податків, до її прийняття перевірці не 
підлягають (п. 49.8 ст.49 Кодексу). 

У разі подання платником податків до органу ДПС 
податкової декларації, заповненої з порушенням 
відповідних вимог цього Кодексу, такий орган ДПС зо-
бов'язаний надати такому платнику податків письмове 
повідомлення про відмову у прийнятті його податкової 
декларації із зазначенням причин такої відмови: 

- у разі отримання такої податкової декларації, 
надісланої поштою або засобами електронного зв'яз-
ку, протягом п'яти робочих днів з дня її отримання; 

- у разі отримання такої податкової декларації осо-
бисто від платника податку або його представника -
протягом трьох робочих днів з дня її отримання. 

СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП 

я . 

Компаніївській 
навчально-виробничій 

клініці - 20 років 
Фоміченко Антоніна, викладач 

Цю знаменну дату відзначатиме технікум у 
травні місяці. І, мабуть, недарма, бо 2011 рік 

названий всесвітнім роком ветеринарної медицини. 
Побувавши в усіх аграрних навчальних закладах 

ніде не побачиш такої клініки, як у Компаніївському 
технікумі ветеринарної медицини БНАУ. Без пе-
ребільшення: він має найкращу навчально - виробничу 
базу в Україні, а його студенти - змогу здобути чудові 
практичні навички. 

Ці слова з впевненістю підтверджує керівник місце-
вого підприємства ВСК "Колос" Анатолій Васильович 
Болюк. Його господарство є навчально-виробничою 
базою технікуму. Саме на його території знаходиться 
клініка, а студенти проходять практику в тваринному 
комплексі ВСК "Колос". 

Щороку стало традицією проводити науково- прак-
тичні семінари, конференції та зустрічі із науковцями, 
спеціалістами та управлінцями сільського господарст-
ва, спеціалістами в галузі кормів та оснащення тощо. 

Саме тут, на клініці, готують спеціалістів ветеринарної 
медицини високого професійного рівня. Крім співвітчиз-
ників, дирекція технікуму заохочує до співпраці і інозем-
них спеціалістів. Для цього на виробничій клінічній базі, 
що діє при технікумі, впроваджено зарубіжні технології 
вирощування і відгодівлі свиней, утримання великої ро-
гатої худоби - французької та голландської. 

На думку начальника управління ветмедицини 
Кіровоградщини О. Москаленка: " Без випускників 
Компаніївського технікуму ветмедицини ми не уяв-
ляємо аграрний сектор нашої області". 

За словами заступника директора з навчально-ви-
робничої роботи Олексія Омельчука. студенти вже під 
час навчання мають змогу на практиці набути не-
обхідних знань. Тут має значення все: від системного 
догляду, температурного режиму повітря та освітлення 
до психологічного клімату і відсутності неприємних за-
пахів у приміщеннях, де утримуються тварини. Наші 
студенти самі доглядають тварин, стежать за їх станом 
здоров'я... 

В основному вступає до технікуму молодь, яка з 
дитинства мріє лікувати та доглядати тварин. Багато 
випадків, коли вчаться цілі династії... Саме такі, в май-
бутньому, стають гарними та ведучими працівниками 
аграрної галузі. 

Найкращими досягненнями нашого закладу є його 
студенти, які - живе втілення та плід копіткої праці 
всього колективу на чолі з молодим душею та енер-
гійним директором Гордієнком Григорієм Миколайо-
вичем. 
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