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Протягом багатьох століть українці
мріяли про незалежну єдину соборну
державу, про те, щоб землі, які з історич-

них причин були поділені різними країна-
ми , об'єдналися.

Возз'єднання українців на своїй землі в
єдиній Українській державі – вияв народної
волі до самовизначення та консолідації,
свідчення політичної зрілості нації.

Головний урок Злуки – це усвідомлення
того, що тільки в єдності сила і перемога.
День Соборності назавжди буде джерелом
упевненості у нашому кращому майбутньо-

му.
Бажаємо всім нам любові до рідної зем-

лі. Миру, добробуту, мудрості у прийнятті
будь-яких рішень.

Новопавлівський ТОВК

Сі

Сільська бібліотека запрошує 24 січня
о 15.00 год. на святкове чаювання
“День сьогодні не простий – він
Тетянин, він святий!”, присвячене
Дню Тетяни.



ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

З 1 січня 2020 року розпочалася компанія декларування громадянами
доходів , отриманих протягом 2019 року.У 2020 році податкову декларацію
про майновий стан і доходи зобовязані подати громадяни , які проотягом
звітного 2019 року , зокрема , отримували:-доходи від особи , яка не є
податковим агентом , тобто від нерезидента або фізичної особи , яка не має
статусу субєкта підприємницької діяльності або не є особою , яка здійснює
незалежну професійну діяльність ;-іноземні доходи ;-доходи , отриманні
орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду) , якщо
орендар є фізичною особою , яка не є субєктом господарювання ;-доходи ,

отриманні орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду ( суборенду
) , якщо орендар є фізичною особою ,яка не є субєктом господарювання ;-

доходи у вигляді вартості успадкованого майна ( кошти , майно , майнові
чи немайнові права ) у межах , що підлягає оподаткуванню ( крім
спадкоємців –нерезидентів , які забовязані сплатити податок до
нотаріального оформлення обєктів спадщини та спадкоємців , які
отримали у спадщину обєкти , що оподатковуються за нульовою ставкою
податку та доходи фізичних осіб , а також іншими спадкоємцями –
резидентами , які сплатили податок до нотаріального оформлення обєктів
спадщини );-доходи , які згідно з нормами розділу IVПодаткового кодексу
підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті , але які не
звільнені від оподаткування.Податкова декларація подається до 1 травня
2020 року.Граничний термін сплати податку на доходи фізичних осіб та
військового збору , що сплачується за результатами річного декларування –
01 серпня 2020 року ( останній день сплати 31 липня 2020 року).
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