Інформаційний вісник ДПТНЗ
«Червоненське ВПУ»

а
в
р
е
р
е
п
а
к
и
л
е
В
014 р.
2
ь
н
е
с
е
р
е
в
,
пуск №1 (1)

Ви

У номері:
Вітаємо
з Днем знань—2014 !

1. Мої враження про ВПУ…………………………………………...…..ст.2
2. День знайомств, думки учнів і викладачів………………………...ст.2
3. Похід «Стежками історії» с.Червоне……………………………….ст.3
4. Спортивний пульс, Олімпійський тиждень………………………..ст.3
5. Наші випускники - наша гордість…………………………………...ст.3
6. Про Соціально-психологічну службу ВПУ………………………...ст.3
7. Увага! Небезпека! Тютюнопаління…………………………………ст.4

Сусанна Андріївна Олексій,
директор ДПТНЗ «Червоненське ВПУ»
Цьогорічний першовересень вперше покликав
за парти Червоненського ВПУ 202 юнків та юнок. Нове поповнення учнівського колективу училища – випускники основних і середніх шкіл Золочівського, Буського, Бродівського, Перемишлянського і Пустомитівського районів Львівської області, міста Калуша,
мешканці Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської областей.
Сьогодні у стінах вищого професійного училища с.Червоне
навчається 478 учнів. Багато із них – діти і онуки тих, хто опанував у
Червоному перші навики своєї професії. Частина із педагогічного
колективу – також випускники нашого закладу. Гулай М.Я. та Гулай
В.М., Яремко Л.Є. і Яремко В.Я., Сербай Р.М., Максимик В.Ю., Садовський О.Т., Богач В.І., Семенюк В.А., Рудник В.Р., Дубно Н.З.,
Присяжна О.Є. у різний час навчались у ЧВПУ і повернулись сюди у
якості педагогів.
Спільно з ветеранами нашого закладу Завальнюк Л.П., Балацьким С.С., Балацькою М.І., Петрунів Я.М. вони свято оберігають
кращі традиції ВПУ, наполегливо працюють над оновленням змісту
навчання і виховання.
Колектив працівників наполегливо працював над тим, аби у
цьому навчальному році перед нашими учнями відкрили двері онов-

Урочиста лінійка на подвір'ї училища з нагоди Дня знань 2014-2015 н. р.
лені кабінети хімії і німецької мови, зарубіжної літератури і с/г машин; запрацювали нові лабораторії слюсарної справи і перукарської майстерності.
Радість цьогорічного свята затьмарюють трагічні події на сході країни. Та ми горді з того, що у зоні АТО зі зброєю у руках відстоюють цілісність нашої держави наші випускники: Застрижний Віктор, Штокало Роман,
Семен Юрій, Довганик Володимир, працівник і випускник Олеярник Юрій.
Цей навчальний рік ми проведемо під гаслами єдності із українськими героями і використовуватимемо кожну можливість спілкування із ними
та підтримання бойового патріотичного духу у лавах наших вихованців.
Щиро вітаю трудовий та учнівський колектив, батьківську громадськість училища із Днем знань – 61-им в історії нашого закладу. Бажаю вдалого начального року, задоволення від результатів своєї праці, гордості за
здобутки наших вихованців та мирного неба над усією Україною.

Велика перерва
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Мої враження про ВПУ
Протягом вересня 2014 року у нашому закладі проведено
опитування серед учнів, які тільки вступили до ВПУ. Звичайно, як і
у кожному навчальному закладі, знайдуться задоволені ним, та —
не дуже. Однак наші новообрані учні дуже порадували адміністрацію та педагогічний колектив своїми відповідями. Причини вступу
до Червоненського ВПУ найрізноманітніші: наявність робітничих
професій, які обрали випускники шкіл; зручно із доїздом, хтось
вступив за порадою батьків, інші – за порадою друзів, братів та
сестер у переконанні, що воно найкраще («цікаво навчатись»,
«подобаються викладачі», «сподобалось оточуюче середовище»,
йдеться, як про соціальне (цікаві знайомства, нові товариші) так і
природнє (рослинне оздоблення, квіти, будівлі). Найрізноманітнішими є і перші враження від перебування в училищі: нові знайомства, нові друзі, хороші викладачі, гарний директор, добре ставлення працівників, когось вразив великий спортзал, стадіон, можливість займатися спортом на турніках, комусь сподобалась їдальня,
класи, старовинна будівля училища, адміністративно-побутові корпуси, а комусь до душі припала власна кімната у гуртожитку і взагалі влаштовує проживання в гуртожитку, є й такі, яким подобається високий рівень контролю (чи турботи) про учнів, добре відношення майстрів та класних керівників, переважна більшість учнів
написали «мені сподобалось абсолютно все». Такі відповіді можуть тільки надихати працівників училища на плідну, цікаву, позитивну та корисну працю спільно з учнями. Найбільшою популярністю серед учнів користуються викладачі: англійської
мови, фізики, математики, історії, фізкультури, інформатики,
у кожній групі новообраних учнів розповідають про довірливі
відносини з майстром в/н та класним керівником. У вільний
від навчання час дівчата слухають музику, співають, танцюють, малюють, плетуть бісером, вишивають, ходять на прогулянку, а хлопці - займаються спортом (грають у футбол,
теніс), займаються на турніках, бігом, а також ходять на побачення з дівчатами (от тільки дівчата про це нічого не розповідають). Важливо, коли у позаурочний час учні мають можливість проводити дозвілля так, як подобається кожному.
Висловлюємо вдячність усім першокурсникам, які
взяли участь в опитуванні. Вдалого Вам навчального року!
Багатійте враженнями про училище і життя загалом!
Леся Василівна Демид,
практичний психолог
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Щороку у Червоненському
ВПУ організовують День знайомств,
основною метою якого є згуртування
учнівського колективу та успішна адаптація учнів нового набору. Цього річ
День знайомств в училищі пройшов
17 вересня.
Гарна сонячна погода сприяла проведенню спортивних змагань
та естафет, в яких брали участь учні
усіх груп. У арм-реслінгу (рукоборстві)
відзначилися: Білий Віталій (Гр. 51),
Процак Віталій (Гр. 31) та Кисіль Михайло (Гр. Т-3). Активну участь у
спортивних змаганнях взяв Білий Михайло, учень 11 групи. У козацьких забарах відзначилися 41 т 51 групи і отримали грошові
премії. Особливу вдячність фізкультурний колектив училища просить висловити Богачу Д.
В., Морозу Р. П., Музичку А. В., Брегідеру Н. В., Раку В. І. та усім учням 21 групи, які під час
підготовки до нового навчального року взяли активну участь у проведенні ремонту спортзалу.
Цікавими виявилися презентації груп. Перше місце посіли дівчата із 13 групи, які
подарували посмішку кожному своїми повітряними кульками української символіки. Піснею
здивували учні 11 гр. та посіли II місце. У віршованій формі про свою професію розповіла
12 група та посіла
III місце. Переможці
отримали грошові
премії.
Про
свої
враження розповідає учениця 13 групи Наталя Поливко:
«У День знайомств
були
схвильовані
всі, особливо
ті,
котрі
підготували
пісню і танець. Та
все пройшло досить непогано. Дуже
сподобались
спортивні змагання:
здивувала їх оригінальність,
цікаво
було спостерігати як змагаються різні групи».
Козацький куліш! Його приготування та змагання «у кого смачніше» було чи ненайцікавішим дійством цього дня. «Велике хвилювання у нас було, коли журі вибирали найкращий куліш, зварений групою. Саме в цей момент відчувалася атмосфера дружньої і єди30 вересня 2014 року у Червоненському ВПУ організовано
ної групи», - розповідає Наталя Поливко. Найкращими у приготуванні куліша виявилися
Похід «Стежками історії с. Червоне». Перший урок був присвячений
група Т-23 (I місце), 11 група (II місце) та Т-1 (III місце).
історії с. Червоне та Червоненського ВПУ, що є цікавою і своєрідною
На думку психолога Л.В. Деподорожжю у минуле. Після уроку відбувся похід, під час якого учні
мид, “День знайомств — не просто
мали змогу відвідати святі місця: Джерело Матері Божої, Хресну Доро- цікавий та веселий спосіб проведенгу, Джерело Івана Хрестителя, Каплицю св. Миколая. Похід завершив- ня дозвілля молоді, а дуже корисна в
ся під горою Жорнавкою, де учні ділилися враженнями, пекли картоп- плані пізнання та спілкування справа,
лю, співали пісень. Кожна група обрала для себе гасло та українську
йдеться про відкритість у взаємостопісню, змагалася за краще виконання гімну училища. Кращими гасла- сунках, спільну справу на відпочинку,
ми виявилися: у 13 групи —”Створити щось прекрасне, відчути свій
а не на уроках, з’являються нові тоталант. Таким є наше щастя — це якості гарант!” (I місце), 11 групи — вариші, спільні інтереси, будуються
довірливі взаємовідносини. Безперечно, такий захід полегшує процес
адаптації учнів нового набору, позитивно
впливає
на
навчальновиховний процес усіх учнів загалом.”
За опитуванням учнів враження про День знайомств виявилися незабутніми. Комусь більше сподобались презентації груп, багатьом, особливо хлопцям, спортивні змагання, та безперечним переможцем цього Дня у номінації «Враження учнів» виявився Козацький куліш.
Важливо те, що майже всі опитані учні розповідають, що познайомилися з новими цікавими людьми, знайшли нових друзів. Так і у житті, завжди з’являються нові цікаві
люди, головне, щоб це спілкування було корисним, плідним (позитивно відображалось на
навчанні, роботі, якійсь спільній справі, побудові бізнесу) та приносило задоволення.
І на завершення, від імені усіх педагогічних працівників ВПУ, бажаємо учням хо”Ми рознесемо по світу українську пісню… І вишиту сорочку, і зоряне
рошого настрою, відмінного навчання, нових цікавих знайомств та успішної адаптації
намисто, і де б не опинились — ми духом, ми єдині, ми сильні й неза- першокурсникам.
лежні і вірні Україні” (II місце) та 12 групи (Загін “Іскра”) - “Розпалюємо
Марія Василівна Купин,
всі зорі і серця” (III місце). У номінації
заступник директора з НВР
“Краща українська пісня” переможцями
стали учні групи Т-1 з піснею “Країна
моя” (I місце), на II місці група Т-21 з
ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО...
піснею “Гей там на горі Січ іде” і III місУ давнину на Запорізькій Січі жили
це посіла Т-3 група, що заспівала
тільки чоловіки, жінкам вхід до цієї
“Червону руту”.
Кращими у ви«святині козацтва» був заборонеконанні гімну училища стали: I місце—
ний. Тому й не дивно, що рецепт
гр. Т-3, II місце—13 група та III місце—
справжнього українського кулішу ві11 група. Особливо відзначились учні
домий лише козакам. Він і зараз є
21 групи за щиросердечне виконання
однією з улюблених народних страв.
Гімну України. Враження були незабутОбов'язкова умова — страва готуніми, усім сподобалось.
ється на вогні під відкритим небом.
Ірина Богданівна Кугай,
Вчитель історії України

Похід
Стежками історії с.Червоне

Випуск №1, вересень 2014 р.
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Олімпійський тиждень
З 13 вересня по 20 жовтня 2014 р. в училищі
з метою сприяння розвитку олімпійського руху в
Україні, ідей мирного співіснування та розвитку держав і народів, інтернаціоналізму, пропаганди здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, формування в українців фізичного і морального здоров'я
та залучення до занять аматорів фізичною культурою та спортом якомога більшої кількості, проводились спортивні заходи до Дня фізичної культури і
спорту, Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня.
Так, на стадіоні училища відбулося спортивно-мистецьке свято «День знайомств», де взяли
участь понад 300 учнів. У програмі свята: перетягування линви, переможець – 51 група; арм-реслінг —
переміг студент 51 групи Білий Віталій, а учень 11
групи Білий Михайло переміг у спортивній грі
«Попади у мішень».
20 вересня у м.Золочеві (стадіон “Сокіл”) відбулась товариська зустріч з футболу між учнями нового набору нашого училища і командою ФК “Богун”
с.Єлиховичі.
18 вересня відбулись спортивні змагання зі
настільного тенісу.
12 вересня відбулася загальноучилищна лінійка, де керівник фізичного виховання С.Балацький
розповів історію олімпійського руху в Україні, підвів
підсумки спортивних змагань в колективі училища і
на ХХІІІ спартакіаді Львівщини серед учнів ПТНЗ, в

Наші випускники наша гордість!
Наші випускники — яскраві, неповторні, неординарні особистості, які володіють фундаментальними,
глибокими знаннями і практичними навичками, набутими як у стінах ВПУ, так і під час проходження практик.
Випускників відрізняє активна життєва позиція, бажання
яких брали участь збірні команди училища.
По закінченню спортивних змагань
виготовлено інформаційний стенд
“Олімпійський тиждень”.
Степан Семенович Балацький,
керівник фізичного виховання

і вміння вдосконалювати свої знання та вміння, прагнення до досягнення поставлених цілей і вирішення
найскладніших завдань.
Наш “Золотий фонд –2014 року випуску”:
Собчинський Ігор, Сербай Роман, Сербан Петро, Олек-

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО...
Олімпіади проводяться під гаслом
«Citius, altius, fortius», що в перекладі з латини значить «Швидше, вище,
сильніше», іншим популярним гаслом олімпіад є вираз «Головне не
перемога, а участь».

П ро Со ці аль но - психо ло гі чну слу жбу ВПУ
У багатьох зарубіжних країнах психологічна служба виникла давно і успішно функціонує. Так, у наукових джерелах зазначається,
що перший психолог з’явився у школах Англії
ще у 1913 році, а в США – у 1945 році. В Україні
психологічна служба системи освіти практично
почала розвиватися тільки з 90-х рр. XX ст.
Сьогодні, робота психолога і соціального педагога в закладах освіти є дуже важливою. Основною метою соціально-психологічної служби
нашого училища є охорона психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу
та створення умов успішної соціалізації
(самореалізуватися, знайти своє місце в групі,
в суспільстві, бути корисним для інших) та адаптації молодої людини (звикнути до нових умов
навчання і виховання).
У службі училища задіяні: практичні
психолог Кугай Ірина Богданівна та Демид Леся
Василівна, соціальний педагог Великанич Наталія Володимирівна, юрист-паспортист Іванців
Марія Вікторівна, а також адміністрація училища та педагогічний колектив (вихователі гуртожитку, майстри в/н, викладачі, керівники гуртків). Практичний психолог допомагає у розв’язанні тих проблем, з якими до нього звертаються самі учні: це проблеми взаєморозуміння (з
товаришами, батьками, педагогічними працівниками, з дівчиною (хлопцем), дружиною
(чоловіком), спілкування (конфліктності), проблеми майбутнього (куди піти після училища,
як знайти роботу, проблеми молодої сім’ї), а
також проблеми самовираження, творчості.
Також допомагає у вирішенні проблем батьків
та педагогічних працівників. Практичний психолог вивчає риси характеру, емоційну сферу
особистості, її потреби, інтереси та здібності;
допомагає у професійному самовизначенні учнів, формує навчальну мотивацію, культуру
почуттів, навчає вмінню залишити негативні
емоції, приймати відповідальні рішення у різно-
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манітних життєвих ситуаціях.
Основними завданнями соціального педагога училища є створення сприятливих умов
для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і
соціального захисту, організація заходів щодо
профілактики злочинності, алкоголізму та куріння,
суспільно-небезпечних хворіб (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту), формування здорового способу життя. У першу чергу соціальний педагог направляє свою діяльність на роботу саме з пільговою категорією учнів: учні з малозабезпечених та
багатодітних сімей, з неповних та неблагополучних сімей, учнів, які мають схильності до правопорушень, стоять на обліку Кримінальної міліції у
справах дітей, дітьми-сиротами, учнями з фізичними і розумовими вадами. Соціальний педагог
працює із соціальними службами, Кримінальною
міліцією у справах дітей, благодійними, молодіжними організаціями тощо.
У своїй діяльності практичний психолог та
соціальний педагог використовують консультації,
бесіди, ділові ігри, тестування, опитування, анкетування, тренінги, виховні години, ділові ігри, вікторини, арт-терапію.
Професія соціального педагога і практичного психолога визначається різноманітністю завдань, методів роботи та, безумовно, соціальною
значимістю. Сучасна молодь по-різному ставиться до психолога навчального закладу. Є такі учні,
які часто звертаються по допомогу і Він стає незамінним у вирішенні особистих проблем. Інші
вважають, що зі своїми проблемами справляться
самі. Якби там не було, у Соціальнопсихологічній службі Червоненського ВПУ завжди
раді Вас бачити і допомогти у вирішенні будьяких проблем!
Наталія Володимирівна Великанич,
соціальний педагог

сій Микола, Іванюк Олег, Вельган Володимир, Болюбаш Дмитро, Петрюк Андріана, Стеблій Катерина, Павлюк Марина, Мартинюк Аліна, Буташ Світлана, Горобйовська Катерина, Мудрак Марія, Кутернога Юлія, Ільчина Христина, Іванчишин Галина, Вужик Оксана, Біловус Мар'яна, Безпалько Руслана.

Куток психолога
МІНІ-ТЕСТ
«Училище: як Тобі тут живеться?»
1.Училище – це для мене:
а) некомфортне місце;
б) середовище як середовище;
в) середовище, в якому мені комфортно.
2. Щойно я заходжу в клас,
а) у мене пітніють долоні;
б) мені до всіх байдуже;
в) одразу опиняюся серед друзів.
3. З одногрупниками я:
а) стараюся не розмовляти;
б) підтримую тільки «ділові» стосунки;
в) живу, розвиваюсь, навчаюсь.
4.Якби я міг (могла),
а) я перейшов (-ла) би в іншу групу;
б) до я перейшов (-ла) би до іншого навчального
закладу;
в) я все життя ходив (-ла) в училище.
Результати
Більше відповідей «а»
Тобі справді в училищі некомфортно. Дуже прикро.
Чому б тобі не спробувати бути відкритішим й уважнішим до того, що відбувається довкола? Може, ти зустрінеш товариша!
Більше відповідей «б»
Звичайно, твоя байдужість небезпідставна, але дається вона тобі ой як важко! І допоки це не стало для тебе нестерпним, подумай, чи не варто змінити своє
ставлення? Напевно, варто.
Більше відповідей «В»
Ти дуже любиш своїх одногрупників. Постарайся так
само ставитися до того, кого ніхто не зауважує. Він
буде тобі безмежно вдячний.
Кількість відповідей «а», «б», «в» приблизно однакова
Ти перебуваєш поміж тими, кому в училищі комфортно і тими, хто хоче його покинути. Постарайся бути з
друзями спокійнішим і відкритішим. Вони підкажуть
тобі, куди йти!
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В і т а є м о
Закінчі ть речен ня

з Днем народження...

В і д п о в і д а є
вчитель інформатики та
інформаційний технологій
Педагогічних працівників
Шумляковський
Володимир Васильович.
Ювілярів:
Шеремету О.Й.,
1. У Золочівських газетах
Горбатюк О.В.,
читаю … вітання.
Прокопик М.Н.,
2. Хотів би прочитати у
Сняданка А.Б.
«Великій перерві» про …
Садовського О.Т.,
себе =)
Болюбаша А.Г.,
3. Найкраще почуваюся
коли … виспався.
Із професійним
Купин М.В.,
4. Найпам’ятніший день
святом:
Дидюк Р.П.,
мого життя … випускний у
Днем кадровика
школі.
Олеярника І.І.,
5. Фільми, які можу часто й із задоволенням перегля(24 вересня) Балацьку М.І.,
дати … “Форест Гамп”, “Дикарі”, “Управління гнівом”,
Мартиняк Л. І.
“Приборкання норовливого”.
Притулу В.Б.,
Днем бібліотекаря
6. Якби мені сказали, що на безлюдний острів можна
Якимів
О.В.,
взяти лише одну книгу, то це була б … “Кайдашева
(30 вересня) сім’я”.
Максимика В.Ю.
Вонсович О.К.
7. Життя для мене… - пошук себе.
8. Зустрічі з друзями для мене … відпочинок, релакс.
9. У компанії я … почуваю себе впевнено.
10. У друзях ціную насамперед … щирість і допомогу.
ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО...
11. Для мене щастя — це … відсутність
4 вересня—Всесвітній день шоколаду
нещастя.
12. Моє найулюбленіше місто—Львів.
9 вересня—Всесвітній день краси
13. Улюблений співак… Кузьма Скрябін.
14. Моя улюблена казка … Івасик-Телесик.
13 вересня—День фізичної культури та спорту
15. Улюблена рослина (дерево)… магнолія.
15 вересня—День народження компанії
16. Мій улюблений птах … голуб.
GOOGLE
17. Мої спортивні кумири… Майкл Джордан.
18. Із 4-ох пір року найбільше мені до вподоби
17 вересня—День першокурсника. Вітаємо учнів
… зима.
нового набору!
19. У жінках найбільше ціную такі риси характеру як… розум, вірність, розсудливість.
21 вересня—День батька
20. Ніщо не підсилює любов як… діти-квіти.
21. Мій життєвий девіз … крізь терні до зірок.
22 вересня—День партизанської слави
22. Шкодую, що вже ніколи … не буду малень23 вересня—День народження компанії ЯНДЕКС
ким.
23. Хотів би побажати читачам… вірити в себе,
спраги до життя!

Учн ів

11 група:
Гузара Романа,
Квасницю Назарія,
Лукавецького Андрія,
Хілярського Богдана
12 група:
Франц Віталія
13 група:
Козак Вікторію,
Основу Віру
21 група:
Курдибана Ігора,
Серкіса Ярослава
22 група:
Зеленого Івана,
Пасельську Світлану,
Старосельського Руслана,
Цимбалу Андрія
23 група:
Червонюк Світлану
31 група:
Гнатіва Віталія,
Курніцького Назара
32 група:
Матвейко Олега,
Турчиняк Христину
33 група:
Курман Уляну,
Максимів Любов,
Попадич Ганну
34 група:

Бориса Андрія
41 група:
Деркача Андрія,
Коневіча Андрія,
Монастирського Назара
51 група:
Двірника Романа,
Куся Тараса,
Остапенка МихайлаОлексія,
Чорного Володимира
група Т-1:
Коропецького Віктора,
Недведюка Василя,
Перевізника Назара
група Т-2:
Микитюк Ірину
група Т-3:
Бойка Тараса,
Букету Степана,
Варгу Тараса
група Т-21:
Влада Богдана
група Т-23:
Коперльоса Василя,
Чіпака Миколу
група Т-24:
Лісового Володимира,
Файштегера Романа,
Чіха Максима,
Чайку Романа,
Чорного Віталія

Іменинників
8 вересня – Наталії

Ува га ! Н ебез пека !

Т ю т ю н о п а л і н н я
У світі від паління вмирає більше людей,
ніж від уживання алкоголю, насильницької смерті, СНІДу, наркотичних речовин, автокатастроф
та авіакатастроф разом узятих. Згідно з офіційною статистикою у Німеччині щорічно від паління
вмирає близько 100 тис. осіб. Це означає, що
щодня передвчасна смерть забирає життя близько 274 курців (образно: щодня потрапляє в
аварію «Боїнг»!). Найгірше те, що в Україні пік
початку паління в
підлітковому середовищі припадає на 1315 років, а останні
соціологічні
дослідження свідчать про
те, що майже половина учнів 9-11 класі
курять.
Відповідно
до ст. 13 Закону
України «Про заходи
щодо попередження
та зменшення вживання
тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я» забороняється
куріння
тютюнових
виробів, а також електронних сигарет і

кальянів:
 у ліфтах;
 у приміщеннях на території охорони здоров’я;
 у приміщеннях та на території навчальних закладів (у приміщеннях училища, гуртожитку);
 на дитячих майданчиках;
 у приміщеннях та на території спортивних і
фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів
фізичної культури і спорту;

ДПТНЗ «Червоненське ВПУ»
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Золочівський район,
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Шукай нас в ІНТЕРНЕТІ:
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30 вересня—Віри, Надії,
Любові, Софії

 у під’їздах житлових будинків;
 у підземних переходах;
 у транспорті загального користування, що використовують для перевезення пасажирів (автобусах,
маршрутках);
 у приміщеннях закладів ресторанного господарювання (у тому числі кафе, барах);
 у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
 у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних
установах;
 на стаціонарно обладнаних зупинках, маршрутних та транспортних засобів, окрім спеціально
обладнаних місць.
Відповідно до ст. 175-1 кодексу України про
адміністративні правопорушення куріння тютюнових
виробів у місцях, де це заборонено законом, а також
в інших місцях визначених рішенням відповідно сільської, селищної, міської ради тягне за собою попередження та накладення штрафу.
І на завершення, згадаємо зізнання відомого
ковбоя Мальборо Уейн МакЛарена, який помер від
раку легень у 52 роки, «Мене згубило паління, воно
руйнує все добре і гарне в людині».
Отож, робіть висновки, друзі! Бажаємо Вам
здоров’я!
Марія Вікторівна Іванців,
юрист,
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