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Вітаємо!

Кого приніс лелека?

В період з 22-го по 25-те верес-
ня у селі Біла народилося троє дітей: 
Михайлик Гевко, Соломійка Рогівська та Іринка Марчук.

Білівська сільська рада щиро вітає усіх батьків з такою 
радісною подією і бажає щастя та міцного здоров’я їм та їх-
нім малюкам.

У жовтні відсвяткували свої дні народження:

Віталій Володимирович Криса, секретар сільської ради;
Степан Іванович Бабій (75-річний ювілей), депутат сільської ради;
Наталія Володимирівна Сусь, медсестра фізкабінету амбулаторії;
Надія Володимирівна Томашівська, начальник поштового відділення;
Іван Тарасович Бендера, депутат сільської ради.

Білівська сільська рада приєднується до всіх вітань,
бажає міцного здоров’я, щастя,

успіхів у роботі і сімейної злагоди!

11 жовтня ц.р. збірні коман-
ди України та Польщі змагалися 
за право взяти участь у фінальній 
частині Чемпіонату світу з фут-
болу в Бразилії. Цей вирішальний 

для українців поєдинок розгорнув-
ся на полі харківського стадіону 
«Металіст». 

Жителям с.Біла випала уні-
кальна нагода повболівати за свою 
команду у фан-зоні, спеціально об-
лаштованій на сільському стадіоні. 
Усі охочі в той вечір могли почасту-

ватися кулішем, ухою, шашликами і 
гарячим чаєм, погрітися біля ватри, 
купити сувеніри у торгівельних на-
метах. Перегляд футбольного матчу 
зібрав навколо себе близько тисячі 

фанатів із нашого та прилеглих сіл, 
міста Чорткова. Вболівальники у 
вишиванках з українською симво-
лікою тішили око і зігрівали серце. 
Важко було не відчути дух патріо-
тизму і братерства, яким пройня-
лося усе, не побоюся  цього слова, 
дійство.

Символічно, що матч не міг роз-
початися без звернення до людей 
о.Володимира, який разом з усіма 
помолився і побажав нашій коман-
ді перемоги. Протягом усієї гри 

підтримувала українських футбо-
лістів і закликала вболівати за них 
усіх присутніх, людина, завдяки 
якій і стали можливими фан-зони 
– сільський голова і серце Білої 
Володимир Шматько.

Продовження на 2-й стор. 

— Вітаю вас! Як гадаєте, пане 
Володимире, футбол у селі має перспек-
тиви розвиватися?

— Доброго дня! Так. Попри нестачу 
спортивних залів, майданчиків, футбол у селі, 
не скажу що процвітає, але живе. Деяким 
сільським командам фінансово допомагають, 
інші роблять усе за власний кошт, тому що 
просто люблять футбол. Вважаю, поки будуть 
такі ентузіасти, доти футбол у селі й існува-
тиме. У Білій футбол точно люблять. Кожної 
неділі набожні люди йдуть до церкви, а після 
прямують на стадіон, це, гадаю, стає для них 
святом, способом  вирватися з рутини буднів. 

— Як можете оцінити гру наших ко-
манд у цьому сезоні і чи хороші наступ-
ники старших футболістів ?

— Історія футбольної команди «Нива» є 
дуже великою. Тепер грає  команда сучасни-
ків. Також з’явився новий тренер. Тобто цей 
сезон повний інновацій. Результатами гри я 
не дуже задоволений, проте рівень відпові-
дальності гравців і майстерність керівництва  
мене тішить.  

— Чому Ви вирішили зробити дві 
футбольні команди?

— Було 30 хлопців, які хотіли грати і, зро-
зуміло, в одну команду не вміщалися. Тому, 
попри сумніви скептиків, була сформована 
команда молодших гравців яка, як бачимо, 
відіграла непоганий сезон. Звичайно, були в 
них і поразки, і якісь невдалі моменти. Проте 
4-те місце у другій групі для першого року – 
добрий результат.

— Плани на наступний футбольний 
сезон.

— Безумовно, створити велику сільську 
футбольну команду. Також  хочемо відремон-
тувати і розширити футбольну арену. Та най-

більше побажання – це спробувати свої сили 
на чемпіонаті області. 

Хто такий справжній тренер, які здобут-
ки минулого футбольного сезону і як знайти 
спільну мову з 30–ма різними характерами 
розповість новий тренер футбольних команд 
с.Біла В.П.Панчук

— Доброго дня! Наскільки мені ві-
домо, пане Володимире, ви є жителем 
Чорткова. Як вийшло, що тренуєте бі-
лецькі команди? 

— Доброго дня! Я прийшов сюди на по-
саду тренера по запрошенню сільського голо-
ви Володимира Шматька. Спочатку мав за-
йматися однією командою, та згодом на мою 
відповідальність випало дві. 

— Чому було сформовано дві коман-
ди?

— 11 футболістів грали у команді, 18 були 
просто зареєстровані в протоколі. Хлопці 
мали бажання грати і сільський голова пішов 
їм назустріч – зробив дві команди. Старші 
грають у вищій групі. Цього сезону зайняли 
5-те місце. Молодші − у другій групі, в зоні 
Б. Зайняли 4-те місце і тому не потрапили у 
«Пульку». Туди ввійшли тільки дві перші за 
результатами поєдинків команди − Милівці 
та Угринь. Та для нас і це хороші результати. 
Звичайно, є ще над чим працювати, але і є чим 
гордитися. 

— Чи можете відмітити якихось 
гравців із двох команд за особливі досяг-
нення?

— Для мене усі, від воротаря до гравця 
в запасі  – рівні. Всі стараються, вкладають 
душу в те, що роблять. Щоправда варто ска-
зати, що зі старшої команди найбільше го-
лів забили бомбардири Ігор Івасів та Сергій 
Пятнічук. Також високий рівень гри пока-
зав воротар Степан Грицак, який пропустив 
дуже мало м’ячів. З молодшої команди най-
більшою кількістю голів відзначився Віктор 
Свирида, непогано зіграли Андрій Колісник, 
Назар Гевко та інші. Також вже згаданий 
Свирида разом з воротарем Володимиром 
Павлишиним зіграли у м.Теребовля у складі 
збірної середніх шкіл Чортківського району 
за першість області. Там відвоювали 2-ге  міс-
це. Хоча для Павлишина все закінчилося не 
так радісно: під час гри він зламав руку. 

— Як розвивається, на вашу думку, 
футбол у селі Біла?

— Завдяки сільському голові Володимиру 
Петровичу футбол процвітає, люди ходять на 
ігри, вболівають. Видно, що росте зацікавлен-
ня білівчан до спорту та культури в селі. 

— Які зміни, порівняно з попередніми 
роками сталися у футбольному житті 
Білої?

— Як на мене, у цьому сезоні відбулися 
колосальні зміни. Ми покращили результа-
ти, підтягнули дисципліну в команді. З 30-ти 
гравців на тренування протягом року прихо-
дило 26. Я вважаю це показником серйозного 
ставлення до гри і відповідальності футболіс-

тів. Команди змінилися, змінився і малюнок 
їхньої гри, який ми можемо спостерігати на 
турнірній таблиці. 

— Чи важка тренерська праця?
— Для мене так. Адже, тренер – це той же 

педагог, людина яка має навчати і виховувати, 
якій мають довіряти. Я намагаюся до кожно-
го гравця знайти індивідуальний підхід, пояс-
нити, чому він, наприклад, на лаві запасних, 
а не в основному складі, які робить помилки. 
Хлопці не ображаються, а працюють над со-
бою і показують згодом хороші результати. 

— Які ваші прогнози щодо наступно-
го футбольного сезону?

— Доля команди в наступному сезоні 
багато в чому залежить від сільського голови 
Володимира Петровича. Ми б не могли обі-
йтися без великої допомоги нашим коман-
дам з боку особисто голови, сільської ради і 
депутатів. Все що залежало від нас ми зроби-
ли. Сам оцінити свою роботу не можу, це за 

мене, гадаю, зроблять гравці та вболівальни-
ки. Програвали ми, фактично, з невеликими 
рахунками і наші місця у турнірній таблиці 
доводять, що зіграли непогано. Своїми ко-
мандами я задоволений. Надіюся, що наступ-
ний рік принесе нам ще більше здобутків і 
перемог.

Погляд зсередини від капітана команди 
«Біла 1» Олега Машталіра.

— Привіт! Вже рік у ваших команд 
новий тренер. Чи змінилося твоє став-
лення, як капітана і гравця, до гри після 
його приходу?

— Привіт! Так, звичайно. Стало набага-
то легше грати, тренування стали серйозні-
шими. Хочеться  докладати більше зусиль до 

гри не тільки мені, але й цілому складу двох 
команд. Володимир Петрович навчив нас ба-
гато нового і зацікавив до гри.

— На твою думку, створення коман-
ди молодших, це правильне рішення для 
села?

— Безперечно, адже у нас багато мо-
лодих хлопців, які добре грають у футбол. 
Новостворена команда – це арена їхнього 
старту, де вони зможуть показати свої вмін-
ня, проявити себе. 

— Скільки часу треба молодому по-
колінню футболістів, щоби сформувати-
ся як команді?

— За перший рік цього точно не тра-
питься, через декілька − можливо. У хлоп-
ців є великий потенціал. Ми, старші, грає-
мо уже багато років, тому можемо сказати, 
що міцний корінь команди сформували. 
Так що, як на мене, для молодих питання 
лише у часі.

— Чи допомагаєте ви, як досвідчені 
футболісти, своїм молодшим колегам, 
даєте якісь вказівки, зауваження?

— Звичайно, ми їм допомагаємо, підказу-
ємо що не так, хвалимо за забиті голи і хороші 
паси. Проте основну роботу проводить, звіс-
но, тренер. Взагалі, він багато чого зробив за 
цей рік. Можна сказати, сформував нову ко-
манду і стару заново.

— Побажання на майбутнє для на-
ших команд.

— Хочеться, щоби футбольна команда 
с.Біла складалася лише з місцевих жителів і 
звичайно ж, побільше нам перемог.

Розмову вела Аліна Сокальська

З приходом до влади нового сільського голови Володимира Шматька, в селі відбулося 
чимало позитивних змін, у тому числі і в сфері спорту. Перший рік за село Біла виступає 
дві футбольні команди, якими займається новий тренер. 
 До кінця підійшов іще один футбольний сезон, які від нього враження і плани на майбут-
нє, ми вирішили поцікавитись у сільського голови Білої, Володимира Шматька.

Вже другий рік поспіль у Білій 
регулярно проводиться збір і ви-
віз сміття: у всьому селі по субо-
тах, у мікрорайоні Золотарка по 
п’ятницях. Просимо вас стави-
тись до цього відповідально і не 
викидати сміття у недозволених 
для цього місцях (штраф – 485 
грн.!). Подбайте про чистоту на-
вколишнього середовища села та 
своє здоров’я! 

До відома громадян

Шановні
односельчани!

Фото Ірини Чайки 

Фото Ірини Чайки 
Фото Івана Кулика

Фото Івана Кулика



Закінчення. Поч. на 1 стор. 
Розважити публіку та покращити 

і без того хороший настрій  взялися 
мастаки своєї справи – тернопільська 
команда КВК «VIP». Нагадаємо, що 
«віпівці» Тетяна Песик і Віктор Гевко 
свого часу одержали перемогу у відо-
мому гумористичному шоу «Розсміши 
коміка». Потішили гості свята 
Копичинецькі козаки, які вигравали на 
барабанах, виконували трюки з шабля-
ми і частували всіх смачним кулішем. Не 
підвели і білівчани: дівчата, які створили 
свою власну футбольну групу підтрим-
ки показали декілька  цікавих номерів. 

Як відомо, жодне свято не обходиться 
без подарунків. Перегляд матчу, який пе-
ретворився у справжнісіньке святкування, 
не став винятком. Найщирішим і найголо-
систішим вболівальникам у вишиванках, 
пан Шматько вручив символічні призи. 

Проте найкращим, на мою думку, 
подарунком стала перемога української 
збірної з рахунком 1:0. На тих радо-
щах вболівальники протанцювали мало 
не до ранку під акомпанемент музик із 
Копичинець. Що ж, побажаємо нашій 
збірній побільше перемог, а нам побіль-
ше таких фан-зон!

Футбольна феєрія 
українського патріотизму

Подія
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«Письменник Христової лагідности»
Свічадо духовності

31 жовтня – день Святого апостола і євангеліста Луки.

Св. євангеліст Лука народився 
в Сирії (місто Антіохія). Походив з 
грецької язичницької родини. Був лі-
карем за професією. Навернувшись до 
Христової віри, став учнем і помічни-
ком апостола Павла. В своєму Посланні 
Св. Павло згадує його: «Вітає вас Лука, 
любий лікар» (Кл 4:14). Коли апосто-
ла після його ув’язнення викликали на 
суд, він виїхав до Рима разом з Лукою. З 
того часу Лука постійно перебував по-
близу св. апостола, хіба що відлучався 
з дорученням виконати якусь духовну 
працю в новозаснованих церковних 
громадах. 

Симеон Метафраст (Х ст.) твердить, 
що св. Лука також перший намалював 
ікону Богородиці. Ще прославився Лука 
тим, що написав св. Євангеліє й Діяння 
Апостолів. У своєму Євангелії він подав 
християнам упорядкований опис того, 
чого вони досі навчалися. Про це він так 
пише на початку Євангелія: «Тому, що 
багато хто брався скласти оповідання 
про речі, які сталися між нами, як то нам 
передали ті, що були від початку наочни-
ми свідками й слугами Слова, вирішив і я, 
вивідавши про все докладно від початків, 
тоді написати за порядком, високодос-
тойний Теофіле, щоб ти знав стійкість 
науки, яку ти прийняв» (Лк 1:1-4)

У своєму св. Євангелії Лука оповів 
про шість чудес і вісімнадцять притч, 
про які нема згадки в інших Євангеліях. 
Він докладно описав св. події – благові-
щення, зустріч Пресвятої Богородиці з 
Єлисаветою, народження Ісуса Христа, 
обрізання, стрітення, а також зворушливі 
притчі про блудного сина, доброго пасти-
ря, митаря і фарисея, самарянку та про на-
вернення розбійника на хресті. Екзегети 
склали такі похвальні епітети на адресу 
третьої Євангелії: «Благовість спасителя 

світу», «Благовість убогих», «Благовість 
радости», «Благовість молитви», 
«Благовість Божого змилування». 

Крім св. Євангелія Лука написав та-
кож діяння Апостолів. Ця книга була до-
повненням Євангелія. Діяння Апостолів 
Лука написав, щоб заперечити фальшиві 
оповідання про життя й дії св. апостолів, 
а одночасно правдиво засвідчити про чу-
десні Божі діла при заснуванні Церкви та 
оповісти про деякі чуда, якими Господь 
закріплював це велике діло між людьми. 
Євангеліє св. Лука написав, мабуть, перед 
60 роком, а Діяння Апостолів – під час 
ув’язнення св. Павла в Римі. 

Св. Епіфаній згадує, що після муче-
ницької смерті св. Павла, Лука проповід-
ував Христову віру в Італії, Дальмації та 
Македонії. Однак достовірних даних, де 
він помер і чи був мучеником ми не ма-
ємо.

Св. євангеліст Лука є небесним 
заступником лікарів, художників та 
різників. А екзегети назвали Луку 
«Письменником Христової лагіднос-
ти».

Згідно з «Життям Святих» А. 
Йосафата та Г. Труха і Святим Письмом  

24 жовтня ц.р. у Білівській ЗОШ І-ІІІ 
ст. працівники Чортківського управлін-
ня з експлуатації газового господарства 
та працівники ПАТ «Тернопільгаз» 
провели для учнів 5-11 класів заняття на 
тему «Безпека поводження з газом». 

Після представлення гостів і вступ-
ного слова сільського голови, провідний 
інженер «Тернопільгазу», пані Ірина 
розпочала невелику лекцію. Точніше, не 
зовсім лекцію, а радше цікаву та неви-
мушену розмову з дітьми, про те, як пра-
вильно користуватися природним газом 
і уберегти себе від нещасних випад-
ків. Головний інженер «Чортківгазу» 
І.Чепига коротко розповів про ступінь 
газифікації області, наголосивши, що в 
Білій найбільша кількість абонентів по 
природному газу, а саме – 908. Після 
цього за допомогою проектора на вели-
кому екрані діти переглянули відеоро-
лик «Об`єднання «Тернопільгаз» за-
стерігає» про нещасні випадки вибуху 
газу в області і правила безпеки. 

Хорошу пам’ять і кмітливість показа-
ли школярі під час вікторини. Пані Ірина 
ставила дітям запитання, що стосувалися 
газу, а хто давав вірну відповідь отримував 
книжечку з правилами безпеки. 10 влас-
ників заохочувальних призів пройшли в 
«наступний тур», де знову відповідали на 
запитання і змагалися за призи та грамоти. 
В чесному бою призові місця між собою 
розділили : 1 місце – Несторак Наталя; 2 
– Магега Анатолій; 3 – Гнатів Ілона. Також 
за активність нагородили ще трьох дітей.

Та на цьому захід не закінчився. На 
вулиці працівники аварійної служби від-
новлювальних робіт разом з колишнім 
начальником «Чортківгазу» Федором 
Калужняком розповіли про специфіку 
своєї роботи, ознайомили з робочим ав-
томобілем та технікою, навчили як одя-
гати протигаз і навіть дозволили ввім-
кнути сирену.

Що ж, як на мене, навчання про-
йшло успішно. Бажаємо, лишень, ніколи 
не застосовувати його на практиці.

Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана

Увага! Газова безпека!
На сторожі життя

На все знаходимо ми час…
Лиш помолитись забуваєм
Дивись – і знову день погас
І ми з гріхами спать лягаєм.

На все знаходимо ми час...
Провідати батьків – його не вистачає.
А кожен день вони так виглядають нас,
Допоки їхня свічка не згорає.

На все знаходимо ми час…
Сказать «Пробач» дається нам так важко,
А той чи та давно простили нас 
Простіть і ви – все зміниться на краще. 

І кожен день ми згадуєм про час.
Й здається нам, що час й гріхи наші сховає.
Не забуваймо – Бог створив всіх нас.
І перед Ним за свої вчинки ми відповідаєм.

Й хоч не чекаємо – прийде той самий час,
А він прийде – тоді його не зупинити.
Задумайтесь, можливо, кожного це шанс
В житті своєму щось змінити

Світлана Гаврищак,
вчителька Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

На все знаходимо ми час

Острівець солодкого
дитинства

Це – місце, де минають найцікавіші дитячі роки, місце, де не-
впинно лунає дзвінкий сміх, де одна гра змінює іншу і все навколо 
таке нове та пізнавальне. Ім’я йому дитсадок «Сонечко».

Нове життя для Білівського дитсадка почалося з 1 листопада 
2001 року, коли заклад перейшов на фінансування сільської ради. До 
кінця літа наступного року було зроблено реконструкцію і відновле-
но дві дитячих групи. 15 серпня відбулось офіційне відкриття закла-
ду з двома групами чисельністю в 36 вихованців. Через рік додалася 
ще одна група, і на даний час у садочку – 82 маленьких білівчанина.

Над створенням затишку та достойного виховання дітей 
працює компетентна команда на чолі з її завідуючою Вірою 
Михайлівною Мельничук: це - 6 вихователів, (один з яких пра-
цює ще й у ролі вчителя з англійської), 3 помічника вихователів, 
музкерівник, медсестра, 2 кухарі, завгосп і бухгалтер. 

Звичайний день у дитсадку починається з 8-ої ранку, коли 
батьки приводять дітей. 0 9-ій проводиться ранкова гімнастика, 
о пів на 10-ту – сніданок. Через півгодини вихованці йдуть на за-
няття. Якщо дозволяє погода, з 11-ї до 12-ї діти з вихователями 
йдуть на прогулянку, якщо ні - влаштовують собі мультсеанс чи 
рухливу гру. Далі по плану обід і денний сон. О пів на 4-ту діти 
прокидаються і виконують гігієнічну гімнастику. Перед походом 
додому проводиться ще одна прогулянка. 

У дитсадку влаштовані всі умови для повноцінного вихован-
ня, харчування та дозвілля. Частими гостями садочку є священики 
о.Володимир Заболотний та о.Богдан Верхомій, які допомагають 
виховувати дітей  в християнському дусі. Активно проводяться у за-
кладі різні свята з притаманними їм костюмами та подарунками. Та 
й звичайні заняття, завдяки здібним вихователям, є не менш цікаві. 

Стіни з мультперсонажами, куточки з дитячими аплікаціями 
та малюнками, фотокомпозиції – все це  створює по-справжньому 
казкову атмосферу в садочку. Навіть дорослий може себе відчути 
тут дитиною. А діти, я впевнена, кожного разу з нетерпінням по-
спішають у світ своїх казок. 

Аліна Сокальська,  фото авторки

Аліна Сокальська
Фото авторки та Сергія Коцана

На останній сесії Білівської сіль-
ської ради, яка відбулася 3 жовтня 2013 
року було прийнято наступні рішен-
ня: затвердити Угоду про перерахунок 
кількості споживачів соціальної сфери 
по дошкільній освіті з Чортківською 
міською радою; вилучити земельну 
ділянку в померлого Іваник Леоніда 
Михайловича та виділити її спадкоєм-
цю Іваник Михайлу Леонідовичу; ви-
лучити земельну ділянку для ведення 
особистого селянського господарства 
у Галай Ігоря Ярославовича і перевес-
ти в землі запасу сільської ради; надати 
дозвіл гр. Голінатому Івану Петровичу 
на виготовлення технічної  документа-
ції із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення), меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості). Наступними 
рішеннями було: затвердити технічну 
документацію щодо встановлення меж 
земельної ділянки  в натурі (на місце-
вості) таких громадян: Павлик Марії 
Іванівни та Павлик Галини Михайлівни 

за адресою с. Біла  вул. Підгора,13; 
Петрів Івана Яковича, Петрів Любові 
Володимирівни  та  Петрів Володимира 
Івановича за адресою с. Біла  вул. 
Підгора, 13; Саміла Наталії Богданівни 
с. Біла, вул. Нагоринка 21; Глущук Ігоря 
Івановича та Глущук Надії Михайлівни в 
с. Біла, вул. Середина, 20. 

Наступними рішеннями сільська 
рада надала дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та-
ким громадянам: Присунько Наталії 
Богданівні по вул. Залужжя в с. Біла, 
Маньовському Андрію Зеновійовичу 
по вул. Залужжя в с. Біла; дала відмову 
на подані заяви таких громадян: Клебан 
Дмитра Івановича, Велиган Миколи 
Павловича.

Були також прийняті рішення: Про 
внесення змін в рішення сесії №542 від 
15 березня 2013 року «Про затверджен-

ня технічної  документації  із  землеу-
строю щодо складання документів, що  
посвідчують право на земельну ділянку 
та  передачу  її безоплатно у приватну 
власність гр. Гевко Стефану Івановичу, 
адреса ділянок: с. Біла, вул. Кальмуки»; 
Про внесення змін в рішення сесії №543 
від 15 березня 2013 року «Про затвер-
дження технічної  документації із  земле-
устрою щодо складання документів, що  
посвідчують право на земельну ділянку 
та  передачу  її безоплатно у приватну 
власність гр. Гевко Стефану Івановичу, 
гр. Фостик Оксані Степанівні. Адреса 
ділянки: с. Біла, вул. Кальмуки, 50а »; 
Про розгляд заяви гр. Гринишин Ірини 
Миколаївни; Про внесення змін до рі-
шення сесії сільської ради №500 від 
29.12.2012р. «Про сільський бюджет 
на 2013 рік»; Про затвердження акту 
обстеження земельної ділянки, яка зна-
ходиться в житловому кварталі по вул. 
Степана Чарнецького  в с. Біла, на пред-
мет її фактичного використання.

Жовтнева сесія: що нового?
Із сесійної зали

Тепер уночі не страшно…
Все більше вулиць у Білій починають освітлюватися. 

Зокрема, у жовтні 14 ліхтарів запрацювали по вул. Пліщука, 12 
– по вул. Кут і 18 по вул. Провал. На даний час загальна кіль-
кість ліхтарів у селі − 401.

Нове життя старого будинку культури
Продовжується ремонт Білівського сільського будинку 

культури. Станом на жовтень ц.р. було встановлено 39 мета-
лопластикових вікон, відремонтовано санвузли, підведено 
холодну і гарячу воду, замінено каналізацію, вирито криницю. 
Загальна вартість ремонтних робіт − 137 тисяч гривень.

Межі села буде змінено
10 вересня ц.р. сільська рада уклала договір з ДП 

«Волинський науково-дослідний та проектний інститут зем-
леустрою». В основі його – встановлення (зміна) межі села за 
проектом землеустрою. Тобто, в розпорядження Сільської ради 
ввійдуть ті землі, які до цього часу вважалися за межами села. 
Це наприклад, Ковалева гора, Малинова гора, Левада та інші. 
Подібні проекти покликані створювати повноцінне життєве 
середовище і сприятливі умови їх територіального розвитку.

Зима не за горами…
У Білівському дитсадку активно проходить підготовка до 

зимового опалювального сезону: робляться заготівлі дров, за-
вершується підготовка котельні.

Встановлено ШГРП
3 жовтня ц.р. біля Білівського лісництва було встановлено 

ШГРП – шкафний газорегуляторний пункт. Він призначений 
для зниження і  підтримки заданого рівня газу, а також комер-
ційного обліку використання газу при газопостачанні промис-
лових і комунально-побутових об’єктів.

Осінній конкурс краси у школі
25 жовтня ц.р. учні 8-го, 9-го та 11-го класів Білівської 

ЗОШ змагалися за титул найкращої осінньої пари. Конкурс 
складався з декількох завдань, у яких кожна пара мала проявити 
інтелект, талант і неординарність. Серед них: представлення, 
постановка комедійної сценки, пантоміма, завдання з  заплю-
щеними очима тощо. Всі учасники показали себе з хорошого 
боку, проте перемогу, за присудом компетентного журі, одер-
жала пара 11-го класу.

Учні марширували
 18 жовтня у Білівській ЗОШ пройшов Конкурс строю і піс-

ні, присвячений 71-й річниці створення УПА. У маршируванні 
взяли участь учні 5-11 класів. Перемогла команда 11 класу. 

Збирала новини Аліна Сокальська

Що нового у селі?

Основні положення листа Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції України до Білівської сільської ради щодо на-
кладання штрафних санкцій за самовільне будівництво.

Відповідальність за самовільне будівництво передбачена 
Кодексом України про адміністративні правопорушення за 
Законом України «Про відповідальність за правопорушення у 
сфері містобудівної діяльності».

Згідно зі статтею 96 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення порушення вимог законодавства, будівель-
них норм, державних стандартів і правил та затвердження 
проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту об’єктів чи споруд – тягнуть за собою 
накладення штрафу на громадян від 170 грн. до 850 грн. та на 
посадових осіб – від 850 грн. до 1700 грн. 

Згідно із пунктом 4 та 5 частини 2 статті 2 Закону України 
«Про відповідальність за правопорушення у сфері містобу-
дівної діяльності» суб’єкти містобудування які є замовниками 
будівництва об’єктів (у разі впровадження містобудівної діяль-
ності), або ті, що виконують функції замовниками будівництва 
об’єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що 
виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть 
відповідальність у вигляді штрафу за виконання будівельних ро-
біт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт 
без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, а 
також наведення недостовірних даних у зазначеній декларації; на 
об’єктах І категорії складності – у розмірі вісімнадцяти мінімаль-
них зарплат; на об’єктах ІІ категорії складності – у розмірі трид-
цяти шести мінімальних зарплат; на об’єктах ІІІ категорії склад-
ності – у розмірі дев’яноста мінімальних зарплат. Крім цього, за 
виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх вико-
нання: на об’єктах ІV категорії складності – у розмірі трьохсот 
сімдесяти мінімальних заробітних плат; на об’єктах V категорії 
складності – у розмірі дев’ятисот мінімальних заробітних плат. 

Самовільне будівництво не  безкарне!

Виховний процес


