
Різне4

Хай вам щастить

Видання
Білівської

сільської ради

№3,
Липень 2013р.

Шановні краяни! 
28 липня ми відзначаємо 1025-ліття Хрещення Київської Русі, 

день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира та День 
села.

Для нас цей день означає неподільність українського народу та 
його єдність, соборність всіх українців та всіх українських земель, 
присутність Києва у світовій історії. 

Хрещення дало нашим предкам найвищу свободу – свободу вибо-
ру між добром і злом, а перемога православ’я подарувало Русі-Україні 
тисячолітню історію.

У цей день щиро бажаю всім вам міцного здоров’я, миру і щастя, 
сімейного затишку та Божого благословення.

Вітаю також всіх Володимирів та Володимир села Біла з іменина-
ми. Хай вам щастить, дорогі мої білівчани!

З повагою,  Володимир Шматько, Білівський сільський голова
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Вітаємо!

Вітаємо з народженням 

У період з 25 травня по 25 липня 2013 
року в селі Біла народилися шестеро дітей:

Артемко Крижанівський, Юля Луговик, Володя Старик, 
Ангелінка Білик, Мартуня Романів та Іванко Михайлюк.

Білівська сільська рада щиро вітає з народженням нових білів 
чан, а також їхніх батьків та родину. Бажаємо всього найкращого у 
подальшому житті.

У липні відзначили свій День народження:

Віра Петрівна Беднарська, повар дошкільного навчального закладу «Сонечко»;
Люба Романівна Суха, продавець магазину «Крамниця»;
Петро Дмитрович Вівчарик, депутат сільської ради;
Марія Михайлівна Поліщук, прибиральниця сільської ради; 
Уляна Михайлівна Баліцька, вихователь дошкільного навчального закладу «Сонечко»;
Петро Михайлович Михалків, депутат сільської ради (60-річний) ювілей.

Білівська сільська рада приєднується до всіх вітань бажає здоров’я,
щастя, успіхів та благополуччя, наснаги й любові.

 

З 25. 05. 2013 року по 25. 07. 2013 року у 
селі Біла відійшли у вічність:

Байдужа Лукія Іванівна,
Осьмак Андрій Степанович,
Мороз Петро Володимирович,
Процьків Ірина Радувна, 
Божагора Дмитро Борисович,
Пустовойт Іван Іванович,
Баліцька Варвара Миколаївна,
Юхим Ореста Петрівна,

Федоришин Андрій Омелянович, 
Жукевич Ольга Степанівна,
Савіцька Стефанія Володимирівна.

Білівська сільська рада висловлює спів-
чуття рідним та близькими покійних.

Вічна їм пам’ять. 

Співчуття

27 червня, до Дня Конституції 
України, у селі Біла сталася знакова 
подія, яка отримала широкий резо-
нанс. У цей день на флагштоках біля 
Будинку культури було піднято пра-
пор Ради Європи та державний стяг 
України. Невдовзі до двох знамен 
приєднався ще один – червоно-чор-
ний, як символ боротьби за волю та 
незалежність нашої вітцівщини. 

Рішення про підняття зазначених 
прапорів прийняла сесія Білівської 
сільської ради. Сільський голова 
Володимир Шматько, коментуючи 

дане рішення повідомив, що най-
перше ця ідея пов’язана зі вступом 
України до учасниць у Раді Європи 
ще в 2006 році. Наступним факто-
ром є усвідомлення того, що меш-

канці Білого прагнуть жити та пра-
цювати за європейськими стандар-
тами. Одне слово, білівчани проде-
монстрували на весь світ (наперекір 
міркувань різношерстих політиків, 
які не можуть знайти спільної мови 
куди рухається Україна), що вони 
зробили єдиний правильний вибір у 
майбутньому – це Європа.

Довідавшись про подію в селі, 
посольство Великобританії в Україні 
офіційно запросило Володимира 
Шматька на зустріч із принцом 
Майклом Кентським, який пере-

бував у нашій країні з візитом. На 
жаль, через певні обставини, пан 
Володимир не зміг побувати на цій 
зустрічі. Проте життя на місці не 
стоїть, і з огляду на всі ці позитивні 

зрушення, які відбуваються у селі, 
цілком імовірним є те, що хтось із 
високопоставлених осіб із закордону 
навідається до нас із власною персо-
ною.

 

 

Перший, так би мовити, наріжний камінь 
вольєру був закладений у 2003 році колишнім 
лісничим Білецького лісництва Ігорем Крисою 
з ініціативи та всебічної підтримки директора 
Чортківського лісгоспу Михайла Кільчицького. 
Власне саме Михайло Петрович подбав про на-
повнення цього звіринцю його чотириногими 
мешканцями, адже кабани та олені завозили-
ся сюди звідусіль, навіть із сусідніх областей. 
Далі опікуватися розплідником та займатися 
його розширенням почав теперішній очільник 
Білецького лісництва Михайло Демкович. Пан 
Михайло не лише суттєво розширив лісовий 
вольєр, а й збудував тут декілька приміщень, 
вимостив під’їзну дорогу та здійснив низку 

інших заходів господарства. Крім того, лісни-
чому доводиться піклуватися про корми для 
парнокопитної звірини, питну воду та охорону. 
До прикладу, звірі з’їдають за рік близько 20 
тонн різного зерна, сіна та овочів. Працівники 
лісництва майже щоденно навідуються сюди, 
доглядають та годують своїх підопічних. Треба 
сказати, що звірі вже надто призвичаїлися до 
людей, підходять ближче і не бояться, що хтось 
їх скривдить. Проте, як каже лісничий Михайло 
Демкович, це не є доброю ознакою, бо довірли-
ва дичина, опинившись на волі, може стати лег-
кою здобиччю браконьєрів. 

Для того щоби кабани на олені змогли 
краще адаптуватися до умов дикої природи, 

керівництвом лісгоспу було вирішено збіль-
шити площу лісового вольєру із 5-ти гектарів 
до 125-ти. З цого приводу лісівники отрима-
ли державну підтримку, оскільки розплідники 
диких тварин є державною програмою. Ще у 
2010 році за сприяння голови Тернопільської 
ОДА В. Хоптяна та голови Тернопільської об-
ласної ради О. Кайди, Чортківському лісгоспу 
було виділено з обласного бюджету 50 тисяч 
гривень на придбання металевої сітки для ого-
рожі вольєру. На даний час силами Білецького 
лісництва вже проводяться роботи зі встанов-
лення огорожі по периметру від двох ставків 
у Порієві та вгору аж до умовного кордону із 
Гусятинським районом (с. Майдан). Коли за-
вершаться ці роботи залежить від багатьох 
обставин, але сам факт, що лісовий вольєр на 
території Білівської сільської ради є і буде од-
ним з найбільших в області, залишається одно-
значним фактом.

Досі розплідник був місцем відпочинку 
для багатьох білівчан та жителів Чортківщини. 
Сюди почасти приїжджали й приходили до-
рослі та малеча. Найперше, люди йшли щоби 
подивитися на великих ікластих вепрів та 
гарних оленів зблизька. Лісівники, звісно, не 

перешкоджали нікому у цьому задоволенні. 
Єдине у чому застерігали присутніх, щоби на 
території зберігався порядок, чистота і спокій. 
Однак, хтось прислухався до рекомендацій, а 
хтось ні. Траплялися випадки й відвертих без-
чинств, коли звірів не тільки лякали шумною 

поведінкою, а й підступно, вночі стріляли по 
них. Такі варварські вчинки змушують праців-
ників лісової охорони Білецького лісництва 
обмежити доступ до вольєру посторонніх. І 
не лише зазначене є причиною цих обмежень. 
Як пояснює Михайло Демкович, знаходитися у 
розпліднику, навіть площею 125 гектарів, буде 
не зовсім безпечно. Насамперед тому, що будь-
які дії людини можуть викликати агресивність 
звіра: чи то писк маленького кабанчика, чи по-
вадки оленя-самця у період гону. Врешті-решт, 
площа лісових угідь Білецького лісництва скла-
дає більше ніж 4 тисячі гектарів, і є відкритою 
для кожного, хто має намір побувати на лоні 
природи. Відповідно не виникає потреби ходи-
ти за грибами тільки до лісового вольєру, коли 
ці гриби ростуть повсюди.

Фауна та флора приносять нам надзвичай-
но багато користі. Але задумаймося, скільки 
користі ми приносимо їм? До лісу ми йдемо, 
на жаль, не лише заради відпочинку, а й заради 
незаконних вирубок. Ми інтенсивно засмічу-
ємо наші легені планети без огляду на плачев-
ні наслідки. Ми винищуємо браконьєрським 
способом дичину, окремі види якої треба не-
забаром заносити до Червоної книги України. 

Лиходійству треба покласти край. Тож чи по-
трібно ображатися на лісівників, які викону-
ють свої професійні обов’язки? 

 
   Михайло Опиханий

(Світлини автора)

Далеко не кожному жителю села Біла відомо, що ліворуч урочища Порієва, на горі, 
яка зветься у народі Монастирищем, знаходиться лісовий вольєр, або точніше – роз-
плідник диких тварин у якому тепер утримуються близько 40 кабанів та 10 оленів 
плямистих.



Отже, на сесії сільської ради, яка 
відбулася 30 травня 2013 року було 
прийнято наступні рішення: створити 
сільський комунальний заклад «Музей 
села Біла» в приміщенні нежитлової 
будівлі (майстерня), яка знаходиться у 
комунальній власності територіальної 
громади села; доручити виконавчому 
комітету сільської ради створити ініціа-
тивну групу людей для організації робо-
ти музею; доручити завідувачу сільської 
бібліотеки Ользі Трендовацькій та в. о. 
директора сільського будинку культу-
ри Любові Пойшлій зібрати матеріали 
з відтворення історії села. Наступним 
рішенням під № 560 сільська рада вирі-
шила встановити прапор Ради Європи 
та прапор національно-визвольної бо-
ротьби України на площі біля сільського 
будинку культури до святкування 18-ої 
річниці прийняття Конституції України. 
Ще одне рішення стосується дитячого 
майданчика. Було вирішено встановити 
дитячий майданчик на території стадіо-
ну, а виконкому звернутися до приват-
них підприємців села для надання спон-
сорської допомоги щодо облаштування 
цього майданчика. Не менш важливим 
було рішення сесії № 558 «Про розгляд 
питання щодо майна працівників колиш-
нього КСП «Білівське» та колгоспу ім. 

Пархоменка». З цього приводу, заслу-
хавши інформацію голови комітету спів-
власників цілісного майнового комплек-
су Степана Кулія, пропозиції депутатів 
Петра Вівчарика та Івана Гевка сільська 
рада вирішила: інформацію С. П. Кулія 
про залишки майна працівників колиш-
нього КСП «Білівське» прийняти до ві-
дома; депутатам сільської ради провести 
інвентаризацію житлових будинків збу-
дованих рішенням правління колгоспу 
ім. Пархоменка; рекомендувати коміте-
ту співвласників цілісного майнового 
комплексу (С. П. Кулій) видати акти для 
оформлення документів на право влас-
ності громадянам на житлові будинки; 
голові співвласників цілісного майново-
го комплексу С. П. Кулію по акту при-
йому-передачі передати залишки майна 
власників майнових сертифікатів, які по-
мерли, у комунальну власність терито-
ріальної громади села. До речі, останнє 
робиться з метою створення комуналь-
ного підприємства сільської ради, яке б 
слугувало мешканцям Білого. Це питан-
ня розглядатиметься на черговій сесії 
сільської ради.

Зібравшись на засідання 30-ої сесії 
сільської ради, яка відбулася 27 червня 
цього року, депутати вирішили за про-
позицією сільського голови В. Шматька 

та висновками і рекомендаціями постій-
ної комісії сільської ради з питань фінан-
сів та бюджету внести зміни до рішення 
сесії сільської ради № 500 від 29 грудня 
2012 року «Про сільський бюджет на 
2013 рік». Далі депутати одноголосно 
проголосували про затвердження ста-
вок єдиного податку для суб’єктів гос-
подарської діяльності – фізичних осіб 
на території Білівської сільської ради. 
Рішення набере чинності з 01 січня 2014 
року. Бажаючі детальніше ознайомитися 
з цим рішенням можуть на дошці оголо-
шень та на сайті сільської ради с. Біла. 
Розглянувши матеріали грошової оцінки 
земель с. Біла, розроблені Державним 
агентством земельних ресурсів 
України та державним підприємством 
«Волинський науково-дослідний та про-
ектний інститут землеустрою», депу-
тати затвердили технічну документацію 
з нормативної грошової оцінки земель 
у селі Біла. Сесія зобов’язала орендарів 
земельних ділянок одержати у відділі 
Держземагенства у Чортківському ра-
йоні витяг з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельних 
ділянок після набрання чинності рішен-
ня та передати їх до відділу правових, 
земельних відносин і містобудування 
виконкому сільської ради для укладан-
ня додаткових угод про зміну розміру 
орендної плати.

Про перебіг наступної сесії 
Білівської сільської ради ми розповімо у 
наступному числі газети.

За оренду землі доведеться 
платити більше

Із сесійної зали

Місцеве самоврядування2 Суспільство 3№3, липень 2013 р. №3, липень 2013 р.

Купіль спасіння
Свічадо духовності

Неоцінену духовну місію звершив у 988 році кн. Володимир Великий, прийнявши християнську віру з Візантії, 
зробивши візантійське християнство державною релігією Київської Русі.Село освітлюється

У Білому тривають роботи з освітлення села. На даний 
період вже встановлено 11 ліхтарів по вулиці Провал. Ще 26 
ліхтарів буде встановлено по вулиці Кут до вересня 2013 року.

Виготовлено проект на вуличне освітлення мікрорайону 
Золотарка, вулиць Худибина, Зелена, Карпина, Залужжя та ін-
ших. Роботи з освітлення цих вулиць розпочнуться у 2014 році.

Ремонтують будинок культури
Виготовлено проект на капітальний ремонт сільського бу-

динку культури. Проектом передбачено заміну всіх (36) вікон, 
ринв, встановлення внутрішньої вбиральні, криниця. Загальна 
вартість робіт, які вже на завершенні – 190 тисяч гривень. 
Також виготовлено проект для ремонту фасаду сільської ради.

Сільські дороги
Пройшов експертизу виготовлений проект з ремонту до-

ріг по вулицях Бенедова, Кальмуки і аж до Бридні. Загальна 
вартість робіт – 800 тис. гривень. Частину коштів на ці роботи 
виділить сільська рада з місцевого бюджету. 300 000 гривень 
має надійти з обласної казни. Проте поки що обласна рада не 
спроможна приймати будь-яких рішень через відсутність кво-
руму на сесіях.

Змінюватимуться межі с. Біла
Сільська рада замовила проект зміни меж населеного 

пункту. На основі цього проекту до села Біла увійдуть землі, 
які до цих пір вважалися за межами села. Зокрема це урочища 
Левада, Малинова гора, Ковалева гора, Зелена та інші. Вартість 
проекту 38 тис. гривень.

За кошти сільської ради
проводиться поточний ремонт дороги від моста у м. 

Чорткові до центру Білого. Ця дорога державного значення, 
і за її стан несе відповідальність Чортківський райавтодор. 
Оскільки у цієї організації не вистачає коштів, Білівська сіль-
ська рада залучилася до активного сприяння дорожникам. 
Зазначені роботи планують закінчити до 28 липня, тобто до 
Дня села.

Питання життєдіяльності району
Голова Чортківської РДА С. Кобіс та голова Чортківської 

районної ради В. Заліщук обговорили з керівниками депу-
татських фракцій районної ради низку важливих питань жит-
тєдіяльності району. Йшла мова про облаштування у ЗОШ-
інтернат приміщення для дітей-інвалідів, наведення благо-
устрою на стадіоні «Харчовик», перекриття даху спортивної 
школи тощо.

Відбулася сесія районної ради
26 липня відбулася 22 сесія Чортківської районної ради Vl 

скликання. На розгляд сесії було винесено 16 питань. Зокрема 
про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік; про 
стан реформування медичної галузі в районі; про роботу відді-
лу культури, туризму, національностей та релігій РДА та інше.

На Чортківщині зростатиме безробіття
На початку липня перший заступник голови РДА Р. Філяк 

провів засідання районної комісії, яка утворена для вжиття за-
ходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час 
масового вивільнення працівників. В ході засідання заслухано 
керівників окремих підприємств, де можливі скорочення чи-
сельності працюючих.

А народ терпить
Призначене на 19 липня засідання 45-ї сесії Тернопільської 

обласної ради знову не відбулося. Це вже всьоме. 
Зареєструвалося 44 депутати із необхідних для кворуму 61-
го. Як і в попередні рази, зірвали засідання депутати від ВО 
«Свобода». Представник цієї фракції В. Стаюра заявив, 
що його одно партійці не ходитимуть на сесійні засідання 
доти, доки не введуть 19 нових депутатів замість вибулих. 
Протистояння триває. А народ терпить.

Як ми вже повідомляли у минулому числі газети «Білівський часопис», 
наші читачі матимуть змогу регулярно ознайомлюватися з актуаль-
ними рішеннями сесій Білівської сільської ради на шпальтах видання. 
Сьогодні ми пропонуємо вам, шановні читачі, матеріали 29-ї та 30-ї за 
чисельністю засідань сесій нашого органу місцевого самоврядування.

Петра Свириду у Білому знає кожний 
мешканець. Та й не тільки у Білому, а й за 
межами села відоме ім’я цієї скромної лю-
дини. Знають його, найперше, як доброго 
майстра з виготовлення дверей та вікон, 
візерункової підлоги й інших дерев’яних 
виробів, що користуються значним попи-
том у населення. 

Та крім столярства Петро Свирида ак-
тивно займається спортом. Ще з підлітко-
вого віку грав у футбол за команду с. Біла. 
Тепер теж грає у дорослій команді села, і 
водночас є наставником молодших футбо-
лістів, які впевнено тримають лідерство у 
районі. І все це завдяки не лише майстер-
ності гравців, а й тренерам, наставнику, 
підтримці сільського голови В. Шматька.

Спортом у сім’ї Свиридів захоплюєть-
ся не тільки її голова. До спорту охочі й 
дружина пана Петра Оксана, сини Віктор 
та Назарко. У їхній оселі є доволі солідна 
колекція різних кубків, медалей, грамот та 
дипломів за участь й здобуття призових 
місць у спортивних змаганнях сільського, 
районного, обласного та всеукраїнського 
рівнів.

Петро Свирида каже, що свою сім’ю 
до спорту він залучив ще у 2007 році. 
Тоді, на змаганнях спортивних сімей у 16-
тих районних сільських спортивних іграх 
Чортківщини вони зайняли третє місце. У 
наступних роках Свириди, взявши участь у 

районний та обласних змаганнях, не опус-
калися нижче третьої сходинки п’єдесталу, 
а у 2011 році таки посіли першість.

Звичайно ж перемоги Свиридам 
давалися не легко, адже суворі судді від-
давали перевагу тим, хто швидше здолає 
дистанцію з бігу, стрибків у мішку, краще 
виконає сальдо, влучно закине м’яч у кіль-
це або якісно виконає вправи на скакалці. 
Були напруження, неймовірні зусилля, 
сльози радості від удач і не заспокоєння на 
досягнутому. А скільки було позитивних 

вражень від участі у фіналі всеукраїнсько-
го фестивалю «Мама, тато, я – спортивна 
сім’я», що відбувся у місті Полтава. Наші 
спортсмени змагалися у плаванні та на 
стадіоні. І як результат – 2-ге місце з чим 
ми їх вітаємо.

Білівська спортивна сім’я мріє вибо-
роти першість в Україні. Нам залишається 
лише вболівати за них та щиро побажати 
успіху.

Михайло Опиханий

Мама, тато, я – спортивна 
білівська сім’я

Гордість села

Християнська мораль поступово 
вкорінювалася в народі. Проповідники 
нової релігії закликали народ до мо-
рального та справедливого жит-
тя. Християнство принесло нову 
ідею посмертної кари за земні гріхи. 
Християнська релігія оголосила ідею 

людської універсальності, тобто добро-
зичливості і чесного ставлення до кож-
ної особистості.

Спочатку проповідниками христи-
янства в Київській Русі були греки і бол-
гари. Згодом йшли в духовенство укра-
їнці, які навчалися у школах заснованих 
Володимиром Великим та Ярославом 
Мудрим.

Разом з християнством прийшла до 
Київської Русі й візантійська культура. 
У той період появилися перші книги, 
прийшла грамотність, які сприяли роз-
виткові української літератури. В кінці 
10 ст. появилася велика перекладницька 
література, здебільшого книги Святого 
Письма, твори отців Церкви та інше.

Як ми, християни сьогодення, ціну-
ємо та користуємося духовними скарба-
ми даними нам у святому Хрещенні? Чи 
дійсно черпаємо Живу Воду з Криниці 
життя, «чи у турботах про багато 
що забули, що потрібне ж тільки 
одне…?». (Лк. 10: 41-42) 

Щиро вітаю всіх жителів с. Біла 
із святом 1025-ої річниці хрещення 

Київської Русі-України та Днем села. 
Бажаю всім нам бути вірними дітьми 
Божими, оновлювати своє мораль-
но-духовне життя, зберігати у чистоті 
наші душі. Благодать Христова нехай 
згуртує нас у праці та любові для про-
цвітання рідного краю та урочистого 
святкування хрещення Київської Русі-
України, пам’ятаючи, що наше майбут-
нє залежить від того, наскільки ми бу-
демо додержуватися обітниць святого 
Хрещення.

Коли освячувався Десятинний 
храм у Києві, князь Володимир молив-
ся: «Господи Боже, зглянься з Небес і 
подивись, і відвідай виноградник Свій 
(народ), який насадила правиця Твоя. 
І зверни нові люди ці, яким навернув 
єси серце і розум – пізнати Тебе, Бога 
Істинного…».

о. Богдан Верхомій,
протоієрей, настоятель Храму 
Різдва Пресвятої Богородиці с. 

Біла УПЦ КП, декан Чортківського 
деканату Тернопільсько-Бучацької 

єпархії УПЦ КП.

У сиву давнину наші пращури-язич-
ники щоби умилостивити своїх богів 
приносили їм різні жертви в тому числі 
й людські. Із запровадженням християн-
ства поганські звичаї відійшли в минуле. 
Натомість язичницьким жертвам, хрис-
тияни, для прослави Бога-Отця, Сина 
Божого, Пречистої Богородиці та всіх 
святих почали будувати церкви, каплички, 
встановлювати хрести. Першою, як відо-
мо, була Десятинна церква споруджена 
у Києві князем Володимиром Великим. 
Далі і до сьогодні Божі храми та християн-
ські символи появилися у всьому світі. Не 
є винятком і наше село, де у центрі висо-
чіють чудові церкви двох християнських 
конфесій, збудовано багато капличок та 
хрестів. І всюди білівчани доклали чимало 
зусиль та власних пожертвувань.

Одним з доброчинців є Степан 
Миколайович Бабій, паламар місцево-
го храму Різдва Пресвятої Богородиці, 
депутат Білівської сільської ради. Вже 
12 років пан Степан трудиться на духо-
вній ниві, допомагаючи отцю Богдану 
Верхомію у Богослужіннях та інших цер-
ковних справах. Та крім своїх основних 
обов’язків ця вже літня людина активно 
займається богоугодними ділами, ви-
кликаючи повагу й подяку серед одно-
сельчан. Зокрема декілька років тому 
Степан Миколайович придбав фігуру 
Матері Божої, яка встановлена й освяче-
на на церковному подвір’ї біля криниці. 
Пізніше він доклався до впорядкування 
фігури Богородиці на цвинтарі. А нещо-
давно, разом із Ігорем Градовим, вони 
облаштували хрест на Помірках, встано-
вивши там металеву огорожу та вимос-
тивши площадку. Скільки витратили на 
ці добрі справи власних заощаджень ні 
пан Степан, ні пан Ігор воліють мовчати, 

бо вважають, що чинили це з великої лю-
бові насамперед до Бога і людей.

Неабиякої популярності здобули 
вишивки дружини пана Степана Бабія – 
Марії на тему духовності. У їхньому бу-
динку ціла стіна завішана вишитими об-

разами мисткині. За свою майстерність 
пані Марія нагороджена численними 
відзнаками.

Дай Боже вам, шановні добродії, 
многії і благії літа!

Михайло Опиханий

Богоугодні справи
наших білівчан

Доброчинність

Вишиті образи у будинку Сепана Бабія

Степан Бабій та Ігор Градовий біля хреста на Помірках

Новини села, району, 
області та України

Врожай є. А ціни на зерно низькі
В Україні тривають жнива. За статистичними даними 

аграрії вже зібрали 24 мільйона тонн зернових. Найбільше 
намолочено пшениці – 17,2 мільйона тонн та 5,6 мільйонів 
тонн ячменю. Очікується рекордний врожай кукурудзи на 
рівні більше 25 мільйонів тонн.

Перспективи рекордного врожаю не тішать товаровироб-
ників через вкрай низькі ціни на зерновому ринку України.

Попався на хабарі
Прокуратурою міста Тернополя здійснюється проце-

суальне керівництво у кримінальному провадженні, роз-
початому стосовно одного з викладачів Тернопільського 
Національного економічного університету за фактом одер-
жання неправомірної вигоди.

Доцент однієї з кафедр, будучи старшим технічним секре-
тарем приймальної комісії ТНЕУ, вирішив покращити своє 
матеріальне становище за рахунок коштів абітурієнтів, які 
вступали на навчання до зазначеного навчального закладу.

Молодим спеціалістам
допомагатимуть грішми

Уряд затвердив Порядок надання одноразової адресної 
допомоги молодим спеціалістам, залученим до роботи в се-
лах і селищах, та перелік професій за якими буде надаватися 
така допомога.

Одноразова адресна допомога, починаючи з 1 січня 2014 
року, буде виплачуватися у десятикратному розмірі мінімаль-
ної заробітної плати молодим працівникам віком до 35 років.

Про дотації на ВРХ
На виплату бюджетної дотації за утримання та збережен-

ня молодняка ВРХ українським аграріям у 2013 році перед-
бачено 152,3 млн. гривень. Риторичне запитання: коли випла-
чуватимуть дотації селянам за здану худобу?

Що чекає Україну восени?
Обвал гривні чи борги із зарплат бюджетникам - такі 

варіанти розвитку подій малюють експерти для української 
економіки.

Кажуть - ситуація ускладниться уже восени, коли зросте 
попит на валюту. Тоді Уряд і вирішить, кого принести в жерт-
ву - бюджетників чи валютний курс. За інформацією видання 
«Економіст», для задоволення одних потрібно друкувати 
гривню, а для стабільності курсу цього робити аж ніяк не 
можна. Нагадаємо, офіційний курс гривні не змінювався вже 
більше року. З 9 липня 2012-го НБУ тримає долар на позначці 
7,99 грн.

Революційна реформа школи
Міністерство освіти і науки України в серпні планує за-

твердити «Концепцію профільної школи», яка передбачає 
суттєві зміни в структурі загальної середньої освіти.

Заступник міністра освіти і науки України Борис 
Жебровський заявив, що останні три роки в освіті України 
відбуваються кардинальні зміни - це вже не зміна системи 
оцінювання або ж терміну навчання, а самого змісту процесу 
отримання освіти.

Як брешуть про Україну
Поза економічними чи політичними війнами Росія про-

водить стосовно України ще іншу, можливо, найважливішу 
– інформаційну війну. Достатньо аби в світових медіа 
з’явилося слово «Україна», як тут же ж Москва моментально 
використовує це у своїх інтересах.

Уряди чергових політиків в Україні не дають можливості 
створити позитивний імідж держави – не лише на 
міжнародній арені, але так само і в очах власного суспільства. 
Немає сумнівів, що більшість негативних оцінок, які стосу-
ються України і її влади мають реальне підґрунтя, однак Київ 
дуже часто стає жертвою інформаційних атак з боку мас-
медій інших держав, насамперед , Росії. Таким чином існуючі 
проблеми перебільшуються, подаються по-новому, а зусилля 
і успіхи української влади (яких теж не бракує) залишаються 
в тіні.

Новини села, району, 
області та України


