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Старобільське управління  
Головного управління ДФС у Луганській області
Старобільське управління 
Україна, 92703
вул. Харківська, 6
тел. факс (06461) 2-33-67,
E-mail: lg.starobilsk.official@sfs.gov.ua
У разі використання матеріалів посилання на Старобільське управління  
 ГУ ДФС у  Луганській області
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПРЕС-РЕЛІЗ
16.04.2019

Особистий прийом громадян !

23 квітня 2019 року відбудеться виїзний особистий прийом громадян у приймальні громадян Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області Ткачова Ігоря Вікторовича (години прийому 10:00 – 13:00).
29 травня 2019 року відбудеться виїзний особистий прийом громадян у приймальні громадян Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області в.о. начальника ГУ ДФС у Луганській області Височиної Ольги Анатоліївни (години прийому 10:00 – 13:00).
20 червня 2019 року відбудеться виїзний особистий прийом громадян у приймальні громадян Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області першого заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області Савченка Вадима Юрійовича (години прийому 10:00 – 13:00).
Бажаючі записатись на особистий прийом мають звернутись за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6, та/або за телефонувати (06461)24007.   
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                                     З 2 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ
               
           Старобільське управління   Головного управління ДФС у Луганській області повідомляє, що з 02.05.2019 функціонуватимуть нові рахунки для сплати єдиного внеску, які відкриті на балансі центрального апарату казначейства (код банку 899998).
          Звертаємо увагу, що граничний термін використання існуючих рахунків по зарахуванню ЄСВ спливає 01.05.2019.
          Починаючи з 02.05.2019 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

                                                                      Старобільське управління ГУ ДФС
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Нагадуємо, що Центри обслуговування платників Старобільського управління розміщені за адресами:

Назва ЦОП ОДПІ
Контактний телефон
ЦОП у м. Старобільськ, вул. Харківська, 6 
06461-24007
ЦОП у смт. Новопсков, вул. Українська, 20
06463-21442
ЦОП у смт. Марківка, вул. Центральна, 34
06464-91087
ЦОП у смт. Новоайдар, вул. Банківська, 34
06445-92959
Старобільське управління

