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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Вітаємо Вас з Новим роком  
та Різдвом Христовим! 

Нехай Різдвяна зірка 
засяє у Ваших серцях, 
у Ваших домівках 
на добро і 
 благополуччя! 

Доброго Вам  
здоров’я, 
великих благ 
 і втіх, 
родинної 
 підтримки 
 та розуміння, 
святкового  
настрою, 
грандіозних успіхів, 
здійснення всіх 
задумів та мрій! 
 
Колектив  
Тернопільської ОУНБ 
 

Розрахунок робочого часу на 2007 рік 
 

Квартали 

Місяці 

Кален-
дарні 
дні 

Вихі
дні 
дні 

Робо
чі 
дні 

Робо
чих 
годи
н 

Святкові  

Січень 31 10 21 168 1 січня – Новий рік 
7 січня – Різдво Христове 
    6 січня – 1 год. передсвяткова 

Лютий 28 8 20 160  
Березень 31 10 21 167 8 Березня – Міжнародний жіночий 

день 
   7 березня – 1 год. передсвяткова 

За 
І квартал 

90 28 62 495  

Квітень 30 10 20 159 8 квітня – Пасха 
    7 квітня – 1 год. передсвяткова 

Травень 31 12 19 151 1-2 травня – День міжнародної 
солідарності трудящих 
9 травня – День перемоги 
  8 травня – 1 год. передсвяткова  
27 травня - Трійця 

Червень 30 10 20 159 28 червня – День Конституції 
України 
   27 червня – 1 год. передсвяткова 

За 
ІІ квартал 

91 32 59 469  

Липень 31 9 22 176  
Серпень 31 9 22 175 24 серпня – День незалежності 

України 
23 серпня – 1 год. передсвяткова 

Вересень 30 10 20 160  
За 

ІІІ квартал 
92 28 64 511  

Жовтень 31 8 23 184  
Листопад 30 8 22 176  
Грудень 31 10 21 167 31 грудня – 1 год. передсвяткова 
За 

ІV квартал 
92 26 66 527  

 
За рік 

 

365 114 251 2002  

 
Всього робочих годин     2002 год. 
Бюджет робочого часу на одного працівника   1672 год. 
Відпустки        248 год. 
Лікарняні          40 год. 
Непередбачені витрати         42 год. 
 
Склала      Г.С.Моліцька 
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Робота з боржниками 

(З досвіду відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ) 
 

Надійною гарантією збереження бібліотечних фондів є 
відповідальне ставлення до них. Від цього залежить і повнота 
задоволення запитів користувачів, і скорочення 
нераціональних витрат на повторне придбання книг замість 
загублених та передчасно зношених, і своєчасне повернення 
книг у бібліотеку. Обслуговування користувачів бібліотека 
здійснює відповідно до Закону України „Про бібліотеки і 
бібліотечну справу” та „Правил користування бібліотекою”, а 
також „Інструкції про порядок застосування в бібліотеках 
України грошової застави за особливо цінні книги та об’єкти 
користування”, затвердженої Міністерством юстиції України 
9.07.1999 року. 

У кожній бібліотеці встановлені правила, яких повинні 
дотримуватися користувачі. Правила розроблені на основі 
„Типових правил користування бібліотеками в Україні”, 
затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв 
України від 05.05.1999 р. (із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 
25.05.2001 року). 

Записуючись до бібліотеки, користувач знайомиться з 
ними та підтверджує свою згоду на їх виконання підписом у 
читацькому формулярі, який є юридичним документом. 

Бажано, щоб правила були максимально наближені до 
читача: у вигляді листівок, пам’яток, закладок. В 
обслуговуючих відділах може бути витяг із „Правил”, у якому 
чітко записані правила та обов’язки користувача. 

Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач 
повинен повертати в установлені терміни. У разі їх 
порушення сплачується пеня (неустойка) за кожен 
прострочений день, розмір якої визначається бібліотекою. 

При щорічній перереєстрації користувачів, що 

До присутніх звернулися автори книги, які 
детально та цікаво розповіли про історію її 
створення. В історико-краєзнавчому нарисі охоплені 
всі періоди., від найдавніших часів й до сучасності. 
Поряд із історичними джерелами використано 
спогади земляків. 

Прем’єра книги розпочалася „Піснею про 
Великі Бірки” у виконанні жіночого вокального 
ансамблю Великобірківської музичної школи. 
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З досвіду роботи 



  проводиться в бібліотеках, потрібно за паспортом уточнювати 
адресу. Адреси читачів, які змінили місце проживання, 
уточнюються також за допомогою адресного бюро, що є в 
кожному районі, місті. На основі довідок, які надає адресне 
бюро, документи, не повернуті читачами в зазначений термін, 
а вони виїхали за межі району, міста, списуються за актом. До 
нього додаються формуляри читачів та довідки з адресного 
бюро. 

Матеріали про злісне порушення правил користування 
бібліотекою можуть бути передані до суду згідно із чинним 
законодавством України. 

Це стосується користувачів, які відмовляються 
добровільно повернути документи бібліотеці або 
відшкодувати їх вартість. 

Вагомою допомогою в поданні документів на злісних 
боржників до суду є звільнення бібліотек від сплати 
державного мита в розмірі 51 гривні. Так, керуючись 
декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.2003 р. „Про 
державне мито”, рішенням Тернопільської міської ради 
обласну наукову бібліотеку звільнено від сплати державного 
мита за подання заяв до суду. 

Для оформлення одного читача-божника до суду 
потрібні такі документи: 

1. Лист-нагадування з повідомленням. 
2. Копія читацького формуляра. 
3. Витяг із правил користування бібліотекою. 
4. Витяг з акту оцінки вартості книг. 
5. Копія позовної заяви. 
6. Копія рішення міської ради про звільнення від 

сплати держмита (див. додаток). 
Для користувачів, які заборгували книги бібліотеці, 

можна організувати акцію пробачення всіх читачів-
боржників, під час проведення якої вони не сплачуватимуть 
пені. 

 
Т.П. Ковалькова, завідувачка відділу 
міського абонементу ОУНБ 

 

 
 
 

Збаразька ЦБ 
Регулярно виходить у ефір літературна 

радіосвітлиця „Духовна перлина”, яка через місцеве 
радіомовлення знайомить із визначними подіями, 
ювілеями письменників, із цікавими людьми та 
сторінками нашої історії, і час від часу нагадує 
слухачам, що проходять акції „Подаруй бібліотеці 
книгу”, „Поверни бібліотеці книгу”. 
 Нещодавно проведено радіопередачі, 
приурочені до 120-ї річниці від дня народження 
Андрія Музички „Лицар карбованих строф” (24.11) 
та до 195-річчя від дня народження Маркіяна 
Шашкевича під назвою „Та сяють у пітьмі лиш ті, 
яким судилось лиш тілами вмерти.” 

 
 

Тернопільська ЦБС 
 Прем’єра книги Р. Мацелюха, Б.Побера, 
В.Ханаса „Великі Бірки − з глибин віків до наших 
днів” відбулася в приміщенні центральної бібліотеки 
Тернопільського району. 

У читальному залі бібліотеки було оформлено 
книжкову виставку  

„Не зречуся землі, що родила мене, 
Не покину її я круті небосхили, 
Не здолали її ні мечем ні огнем, 
Я ітиму по ній, доки вистачить сили...” 
На прем’єру були запрошені автори книги, 

меценати, видатні люди селища, користувачі 
бібліотеки. 
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Калейдоскоп новин 



   
   Шановний (а) _______________________ 

 м.Тернополі, 
вул._________________________ 

 
Н А Г А Д У В А Н Н Я 

 
 Ви є користувачем Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки та отримали ______ книг(у) 
з фондів бібліотеки. 
 
 Відповідно до п.2.6. Правил користування бібліотекою, 
з якими ви ознайомлені і зобов’язувалися виконувати, ви 
повинні повернути одержані з фондів бібліотеки книги в 
місячний термін. 
 
 Проте книги вами не повернуто. 
 

 Відповідно до статті 23 Закону України „Про 
бібліотеки і бібліотечну справу” користувачі бібліотеки 
зобов’язані замінювати втрачені (пошкоджені) документи, 
одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або 
відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, 
встановлених бібліотекою. 

 
 Крім цього, відповідно до пункту 3.9 Типових правил 
користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом 
Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 
5 травня 1999 року, у разі порушення термінів користування 
документами сплачується пеня за кожний прострочений 
день. Розмір пені визначається бібліотеками. 
 

Відповідно до пункту 3.9 Правил користування 
Тернопільською обласною універсальною бібліотекою у 
разі порушення термінів користування документами 
сплачується пеня у розмірі 10 копійок за кожний 
прострочений день. 
 

новоствореного ансамблю бібліотечних працівників. Пані 
Лариса, автор двох поетичних збірок, щиро привітала 
композитора, зачитала декілька рядочків із майбутньої поезії, 
присвяченої Василю Сороці. 

Пісні пана Василя не залишили байдужими нікого, їх 
співали на вечорі й працівники бібліотеки, і гості свята - 
викладачі Теребовлянського вищого училища культури, і 
найменша учасниця дійства Христинка Сидорчук із третьої 
міської школи. Адже не тільки патріотичні та ліричні пісні 
пише п. Василь, він дарує свою музику й найвдячнішим 
маленьким артистам. Про творчу співпрацю з Василем 
Сорокою вів мову викладач вищого училища культури, 
керівник вокального дуету «Любисток» Василь Панюс, теплі 
дружні слова дарували своєму колезі заслужений працівник 
культури Іван Громик, викладач вищого училища культури 
Олег Якимів. І знову звучали пісні, уже в їхньому виконанні: 
«Засумую іще колись», «Не спіши, листопад», «Теща моя», 
«Не повернути», «Назавжди», «Теребовле моя» та інші. 

Завершальним акордом свята став виступ Христинки 
Козак, юної, але вже відомої солістки-вокалістки. Вона 
презентувала нову пісню Василя Сороки «Уклін місту», до 
якої він написав не тільки музику, а й слова. Ця пісня стала 
дарунком талановитого композитора до 910-річчя першої 
письмової згадки про наше древнє місто. Велика родина 
творчої інтелігенції міста «скупала» свого шанованого колегу 
в теплих оплесках, світлих емоціях, щирих словах вітань за 
подаровані приємні хвилини зустрічі з піснею. Оригінальним 
доповненням творчого вечора стали виставки робіт народної 
майстрині Надії Семців і гімназистки Христини Тими. 
 

Л.Є Крючиніна, директор Теребовлянської ЦБС 
 
 

 
  
 
 
 
 

6 23 



  Відповідно до частини 2 статті 258 ЦК України пеня 
розраховується виходячи зі строку в один рік, що передує даті 
подання позову. 
 

З огляду на викладене, пропонуємо вам добровільно за 
погодженням з бібліотекою (повернути книги, замінити їх 
рівноцінними або відшкодувати їх ринкову вартість та 
сплатити пеню) вирішити питання про відшкодування 
заподіяної вами бібліотеці шкоди. 
 

У випадку залишення нашого нагадування без 
відповіді у тижневий строк, бібліотека вимушена буде 
звертатися до суду для примусового стягнення матеріальної 
шкоди, заподіяної внаслідок неповернення книг бібліотеці, та 
пені за несвоєчасне повернення книг. 

 
Крім цього, відповідно до чинного законодавства 

України, суд стягує з відповідача судові витрати, які 
складаються з судового збору та витрат, пов’язаних із 
розглядом справи. Розмір судового збору залежить від ціни 
позову, але не менше 51 гривні. Розмір витрат на 
інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи 
становить 30 гривень. Таким чином, з Вас буде стягнуто, крім 
вартості книг та пені, додатково 85 гривень за рішенням суду, 
якщо бібліотека звернеться до суду для примусового 
стягнення матеріальної шкоди, яку ви заподіяли внаслідок 
неповернення книг до бібліотеки. 

 
 

 
Директор ТОУНБ     В.Вітенко 

 
 
 
 
 
 
 

„Сонячне свято” Василя Сороки 
 
Клуб творчої інтелігенції «Сузір'я», який діє при 

Теребовлянській центральній районній бібліотеці, завжди 
дарує своїм шанувальникам неповторні миті зустрічей з 
яскравими особистостями Теребовлянщини. Ось і цього разу 
читальний зал не міг умістити всіх бажаючих доторкнутися 
до таїни її величності Музики й Поезії. Творчий вечір-зустріч 
із людиною, яка творить пісню, з композитором, викладачем 
Теребовлянського вищого училища культури Василем 
Сорокою відкрила директор ЦБС Людмила Крючиніна. А 
його душею, його ліричним камертоном стала неперевершена 
ведуча, ініціатор проведення вечора, бібліотекар Надія Хома. 
Саме вона задавала сонячний тон свята, яке стало приємною 
несподіванкою для багатьох присутніх, залюблених в 
українську пісню і в українське слово. 
  Догоряв ще один прожитий день. У залі панувала аура 
любові, спокою, затишку. Як у доброму родинному колі. 
Запитання ведучої, схвильовані, відверті, щирі відповіді 
винуватця свята пана Василя перемежовувалися з піснями з 
його творчого доробку. А доробок цей і справді 
високоврожайний: музику більш ніж до ста пісень написав 
Маестро, видав дві авторські збірки «Калиновий цвіт» і 
«Вибрані твори та обробки українських пісень». Згадали на 
вечорі і його акомпаніаторський хист, і викладацький талант. 

«Це ти - Україно моя!» - цією піснею на музику Василя 
Сороки привітала всіх присутніх студентка-першокурсниця 
хорового відділу класу вокалу відмінника освіти Тамари 
Виннічик Оксана Горак. Пісню «Сонце життя» подарував 
поціновувачам таланту композитора вокальний жіночий 
ансамбль під керівництвом Оксани Лучки. Своє мистецтво 
гри на баяні та акордеоні демонстрували учні Василя Сороки 
- студентки Тернопільського музичного училища. 
Хвилюючою миттю свята стало виконання пісні «Сніг» 
дуетом у складі Василя Сороки та його учениці, учительки 
музики 3-ої міської школи Антоніни Самець, а також пісні 
«Білим цвітом» на слова місцевої поетеси, директора 
Бенівської школи Лариси Дуди-Крушельницької у виконанні 
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Тернопільський міськрайсуд 

 
 Тернопільська обласна 

універсальна наукова 
бібліотека 

 
ПОЯСНЕННЯ 

 
 Нормативно-правова база 
 
Стаття 23 Закону України „Про бібліотеку і бібліотечну 

справу” 
 

Користувачі бібліотек зобов’язані: 
дотримуватися правил користування бібліотеками; 
замінювати втрачені (пошкоджені) документи, 

одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або 
відшкодовуватися їх ринкову вартість у розмірах, 
встановлених правилами користування бібліотекою. 
 

Наказ Міністерства культури і мистецтв України 
№ 275 від 5 травня 1999 року „Про затвердження Типових 
правил користування бібліотеками в Україні” 
 

п.3.9.Типових правил користування бібліотеками в 
Україні  

Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач 
повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення 
термінів користування документами сплачується пеня за 
кожний прострочений день. Розмір пені визначається 
бібліотекою. (Правила доповнено пунктом 3.9 згідно з 
наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 
25.05.2001 року). 
 
Частина 2 статті 258 ЦК України 
 
 Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, 

мистецтва Тернопільщини може стати дуже цікавою й 
надзвичайно корисною для користувачів, адже вона 
практично відсутня в мережі Інтернет. 

Образотворче мистецтво Тернопільщини також 
унікальне. Проте інформації про тернопільських художників 
у мережі Інтернет надзвичайно мало. Ми можемо заповнити 
цю прогалину, розказавши про наших митців. Крім того, у нас 
є можливість розмістити фотографії картин художників у 
розділі Фотогалерея. 

Щодо пам’яток історії й архітектури, то їх на 
Тернопільщині, мабуть, найбільше в Україні. Велику 
кількість інформації на цю тему зібрала Шумська ЦБ, 
матеріал про замок та ратушу підготувала Бережанська ЦБ. 
Роботу в цьому напрямку необхідно продовжувати й надалі. 
Тому щиро надіємося на подальшу співпрацю. 

 
 

Олена Проців,  
завідувачка відділу інформації 
Тернопільської ОУНБ 
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  до вимог: 
1) про стягнення неустойки (штрафу, пені). 

 
Пункт 2.7 Правил користування Тернопільською 

обласною універсальною бібліотекою 
 
Користувачі мають право одержати для опрацювання поза 
бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. 

 
 Пункт 3.9 Правил Тернопільською обласною 
універсальною бібліотекою 
 
 Документи, одержані з фондів бібліотеки, 
користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі 
порушення термінів користування документами сплачується 
пеня в розмірі 10 копійок за кожний прострочений день.  
 

Відповідач отримав книги з фондів бібліотеки, що 
підтверджується його читацьким формуляром, копія якого 
долучена до матеріалів справи.  
 

Відповідно до пункту 2.7 Правил користування 
Тернопільською обласною універсальною бібліотекою 
відповідач повинен був повернути одержані ним книги у 
місячний термін. Проте книги не були повернуті у визначений 
бібліотекою термін.  

 
Бібліотекою, відповідно до статті 23 Закону України 

„Про бібліотеки і бібліотечну справу”, було проведено оцінку 
вартості книг комісією, про що складено відповідний акт, 
витяг з якого долучений до матеріалів справи. 

 
Таким чином, відповідач повинен відшкодувати 

ринкову вартість неповернутих бібліотеці книг у розмірі, 
визначеному цією комісією. 

 
Крім цього, відповідно до пункту 3.9 Правил 

користування Тернопільською обласною універсальною 

наповненням порталу в 2007 році. 
 
Такою багатою історією й культурою, як 

Тернопільщина, навряд чи зможе похвалитися ще якась 
область України. Тому саме на них ми й зосередимо свою 
увагу в наступному році. Інформаційним центрам 
центральних бібліотек пропонуємо розпочати роботу над 
збором матеріалів для таких розділів: 

• Аматорське мистецтво 
• Художні промисли 
• Образотворче мистецтво 
• Пам’ятки та пам’ятні місця. 

Аматорське мистецтво – гордість нашої області, її 
візитка. На Тернопільщині більше 1000 аматорських 
колективів, у яких беруть участь майже 50 тис. чоловік. 251 
колектив носить звання "народний" і "зразковий". Серед них 
такі відомі в Україні та за її межами колективи, як народна 
аматорська хорова капела Бережанського районного 
будинку народної творчості, хорова капела «Гомін» 
Збаразького районного будинку культури, народний хор 
«Добровляни» Заліщицького районного будинку народної 
творчості, народна аматорська хорова капела «Елегія» 
Борщівського районного будинку культури, жіночий хор 
Союзу українок Збаразького районного будинку культури, 
народна аматорська хорова капела Бучацького районного 
будинку культури та багато інших. 

То чи не варто представити їх широкому загалу? 
Роботу в цьому напрямку вже розпочала 

Теребовлянська ЦБ. Працівниками бібліотеки підготовлено 
матеріал про народний аматорський ансамбль української 
пісні „Трембовляни”. Надіємося, що до теребовлян 
приєднаються й інші. 

Декоративно-ужиткове мистецтво (художні 
промисли) нашого краю також явище надзвичайно багате й 
різноманітне. У кожному районі є народні майстри, які 
зберігають мистецтво наших предків, створюючи справжні 
шедеври: вишивки, килими, писанки тощо. Інформація про 
народних майстрів та особливості декоративно-ужиткового 
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  бібліотекою, відповідач повинен сплатити за порушення 
термінів користування книгами пеню у розмірі 10 копійок за 
кожний прострочений день. 

 
 Стаття 258 ЦК України передбачає, що стосовно 
позовів про стягнення неустойки (штрафу, пені) встановлено 
скорочений строк позовної давності тривалістю в один рік. 
 
 Згідно із статтею 261 ЦК України, відлік строку 
позовної давності починається від дня виникнення права на 
позов. Право на позов виникає з дня, коли особа довідалася 
або могла довідатися про порушення свого права або про 
особу, яка його порушила. Якщо з моменту початку 
обчислення пені минув період понад один рік, то позивач у 
позовній заяві має право вимагати пеню, нараховану за 
останній рік, оскільки стосовно тієї пені, що виникла раніше 
цього терміну, строк позовної давності вже минув.  
 
 Отже, при поданні позовної заяви пеня 
розраховується виходячи зі строку в один рік, що передує даті 
подання позову.  
 
 Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що 
відповідачем внаслідок неповернення книг бібліотеці 
нанесено матеріальну шкоду. 
 
 З огляду на наведене, прошу суд задовольнити позов 
у повному обсязі: стягнути з відповідача матеріальну шкоду в 
розмірі, який вказаний у позовній заяві, та стягнути з 
відповідача пеню за порушення термінів користування 
книгами. 
 
 Т.П.Ковалькова 

 
 
 
 
 

краю. 
Центральна бібліотека Тернопільського району 

приєдналася до роботи над проектом на початку 2006 року. 
Працівниками бібліотеки подано загальну характеристику 
району, інформацію про видатних краян, матеріал про 
центральну бібліотеку. Та на цьому робота, на жаль, 
припинилася. Сподіваємося, що в Тернопільському районі все 
ж продовжать розпочату роботу і ми отримаємо від них ще 
багато цікавої інформації. 

Із Чортківської ЦБ надійшло близько 30 документів 
до розділів «Культура і мистецтво» та «Наука і освіта». Було 
б добре, якби чортківчани дещо активізувати роботу 
інформаційного центру.  

Шумська ЦБ долучилася до реалізації проекту в 
самому кінці 2005 року. Та зараз вона є безумовним лідером у 
роботі над наповненням порталу. За рік працівниками 
інформаційного центру пророблено величезну роботу. Ними 
зібрано матеріали про природно-ресурсний потенціал, 
історію, культуру, освіту, адміністративно-територіальний 
устрій, інфраструктуру району тощо. А такі матеріали, як 
«Населені пункти Шумщини, котрі зникли протягом 20 
століття», «Населені пункти Шумщини до межі 20 
століття» та деякі інші, підготовлені ЦБ разом із Шумським 
краєзнавчим музеєм, мають не лише пізнавальне, а й наукове 
значення. Тож, чекаємо від шумчан нових, цікавих матеріалів. 

Отже, нашими спільними зусиллями Регіональний 
інформаційний портал «Тернопільщина» продовжує існувати 
в мережі Інтернет. Зайти на портал можна безпосередньо за 
адресою irp.te.ua та через пошукові системи Google, Rambler, 
MSN, МЕТА тощо. 

Щоденно портал відвідують користувачі більше як із 
10 країн світу. 

У рейтингу веб-ресурсів нашої області на 
Тернопільському інформаційно-розважальному порталі 
КомерСайт Регіональний інформаційний портал 
«Тернопільщина» займає місце в першій десятці. 

 
Тепер щодо основних напрямів роботи над 
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     Тернопільський міськрайсуд 
 
 Позивач: Тернопільська обласна універсальна 

наукова бібліотека 
 
 
 
 

З А Я В А 
 
 
 У зв’язку з тим, що відповідач(ка) 
_________________________ 
повністю розрахувався (лася) з бібліотекою, керуючись п.5 
ч.1 ст.207 Цивільного процесуального кодексу України, 
 
   П Р О Ш У: 
 

Позовну заяву Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки до _____________________ про 
відшкодування матеріальної шкоди бібліотеці, заподіяної 
внаслідок неповернення книг до фондів бібліотеки, залишити 
без розгляду. 
 
 
 
Директор Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки   В.І.Вітенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

інформаційного порталу. За два роки працівниками 
бібліотеки зібрано близько 70 документів, які репрезентують 
користувачам інфраструктуру Зборівського району. Слід 
також відзначити, що зборівчани не забувають і про 
оновлення вже зібраної інформації. Це також надзвичайно 
важливо. 

Козівська та Кременецька ЦБ, на жаль, поки що 
залишаються аутсайдерами в роботі над наповненням 
регіонального інформаційного порталу. З Козівської 
бібліотеки ми отримали інформацію лише про Козівську ЦБС 
та Козівську державну школу мистецтв. З Кременецької – про 
заклади культури регіону. Проте, здебільшого ці матеріли 
містять лише адреси й телефони закладів культури. 

Інформаційним центром Лановецької ЦБ зібрано 
близько 30 документів до розділів «Регіон і влада», «Наука і 
освіта», «Культура і мистецтво», «Бізнес і економіка» тощо. 
Разом із тим, хотілося б побачити більше повнотекстових 
матеріалів про історію краю, видатних ланівчан, пам’ятки 
історії та архітектури та ін. 

Монастириська ЦБ також, на жаль, поки що 
належить до аутсайдерів. Від неї наразі надійшла лише 
інформація про заклади культури району. 

Підволочиська ЦБ приєдналася до роботи над 
проектом наприкінці минулого року. За цей час зібрано 
інформацію про історію регіону, видатних земляків, пам’ятки 
історії та культури, установи культури, заклади освіти, лікарні 
тощо. Сподіваємося, що робота продовжуватиметься й надалі. 

Підгаєцька ЦБ передала інформацію до розділів 
«Регіон і влада», «Культура і мистецтво», «Наука і освіта». 
Загалом, із Підгайців надійшло близько 20 документів, які 
характеризують інфраструктуру цього краю й, безумовно, є 
цікавими для користувачів. Чекаємо на наступні матеріали. 

Теребовлянська ЦБ також є одним із лідерів у роботі 
над наповненням порталу. Працівники бібліотеки зібрали 
багато цікавої інформації про природу Теребовлянщини, 
адміністративно–територіальний устрій регіону, пам’ятки 
історії та культури тощо. Цікавою для користувачів є 
хронологічна таблиця історії Теребовлянщини, статті з історії 
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  Розподіл судових витрат 
 
Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на 

оплату витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду судової справи 

 
     1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою 
суду у разі: 
 
     1) зменшення розміру позовних вимог або внесення 
судового збору у більшому розмірі, ніж це встановлено 
законом; 
 
     2) повернення заяви або скарги; 
 
     3) відмови у відкритті провадження у справі; 
 
     4) залишення заяви або скарги без розгляду; 
 
     5) закриття провадження у справі. 
 
     2. Сплачена сума коштів на оплату витрат на 
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи 
повертається за ухвалою суду у разі: 
 
     1) внесення коштів у більшому розмірі, ніж це встановлено 
законодавством; 
 
     2) повернення заяви або скарги; 
 
     3) відмови у відкритті провадження у справі; 
 
     4) закриття  провадження у справі з підстави, визначеної 
пунктом 1 статті 205 цього Кодексу; 
 
     5) залишення заяви без розгляду з підстав, визначених 
пунктами 1, 2 і 8 статті 207 цього Кодексу. 
 

регіонального характеру. 
З Борщівської ЦБ наразі маємо матеріали про ЦБС, 

Борщівський краєзнавчий музей, окремі пам’ятки природи 
цього краю. Щиро надіємося на те, що працівники бібліотеки 
продовжать роботу зі збору інформації до порталу. 

Інформаційним центром Бучацької ЦБ передано 
близько 40 документів. Охоплено практично всі розділи 
порталу. Заслуговує уваги «Короткий телефонний довідник 
міста Бучача», у якому користувачі можуть знайти адреси й 
телефони більшості підприємств, установ та організацій 
міста. 

Гусятинська ЦБ зібрала близько 30 документів, що 
стосуються культури та освіти Гусятинщини. Та, на 
превеликий жаль, робота на цьому призупинилася. Матеріали, 
підготовлені працівниками Гусятинської ЦБ, завжди 
вирізнялися оригінальним підходом до викладення інформації 
та цікавим фактографічними даними, тому сподіваємося, що 
робота зі збирання інформації до Регіонального 
інформаційного порталу в цій бібліотеці відновиться. 

Інформаційним центром Заліщицької ЦБ за ці два 
роки проведено величезну роботу зі збору інформації до 
порталу. Подано понад 70 документів до більшості його 
розділів. Вони містять багато цікавої, прекрасно оформленої, 
корисної для користувачів інформації. На новому сайті 
Заліщицької ЦБ (http://library-zal.iatp.org.ua/main.htm), так 
само, як і на сайті Бережанської ЦБ, створено окремий розділ 
«Заліщицький район», де також представлено зібрану 
інформацію. 

Можливо, досвід Бережанської та Заліщицької ЦБ 
варто запозичити іншим бібліотекам, у яких є власні веб-
сайти? 

У 2006 році роботу над збором регіональної інформації 
дещо активізували й у Збаразькій ЦБ. Отримано матеріали 
щодо загальної характеристики району, його історії, окремих 
історико-культурних пам’яток. Надіємося, що в 2007 році 
інформцентр Збаразької ЦБ продовжить свою роботу. 

Зборівську ЦБ по праву можна вважати одним із 
лідерів у роботі над збором інформації до Регіонального 
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       3. У випадках, встановлених пунктом 1 частини першої і 
пунктом 1 частини другої цієї статті, судовий збір та кошти на 
оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи повертаються у розмірі зайво внесеної суми; 
в інших випадках, встановлених цією статтею, - повністю. 
 
     4. Судовий збір повертається в інших випадках, 
встановлених законом. 
 
     Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами 
 
     1. Стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд 
присуджує з другої сторони понесені нею і документально 
підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено 
частково, судові витрати присуджуються позивачеві 
пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а 
відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у 
задоволенні яких позивачеві відмовлено. 
  
     2. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, 
звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони 
стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, 
пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. 
Якщо обидві сторони звільнені від порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 
 
     3. Якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, 
звільнено від сплати судового збору, він стягується з 
відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи 
відхиленої частини вимог. 
 
     4. У разі залишення позову без задоволення, закриття 
провадження у справі або залишення без розгляду позову 
позивача, звільненого від оплати судових витрат, судові 
витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок 
держави. 
 
     5. Якщо суд апеляційної або касаційної інстанції, не 

Через два з половиною роки від початку реалізації 
проекту Регіональний інформаційний портал 
«Тернопільщина» - це 

• віртуальний інформаційний ресурс, база даних 
якого містить понад 2000 повнотекстових 
документів, розміщених за 10 розділами, що 
охоплюють усі сфери життя регіону. 

• У розділі Веб-ресурси міститься довідкова 
інформація про понад 200 віртуальних ресурсів 
регіону, список контактів та лінки на 
регіональні ресурси. Інформація в базі даних 
систематично оновлюється. 

• На порталі є розділ Новини, який також 
постійно оновлюється. 

• У розділі Консультації користувачі можуть 
отримати довідкову інформацію з питань 
оподаткування, надання соціальних пільг, 
працевлаштування тощо. Інформація подається 
у вигляді питань та відповідей.  

• У Фотогалереї представлено понад 280 
фотографій нашого міста. 

• Портал містить великий блок довідкової 
інформації (погода, курс валют і ціни на паливо 
тощо), дає можливість безкоштовно відправити 
SMS-повідомлення. 

А зараз щодо конкретного внеску кожної ЦБ у 
реалізацію даного проекту. 

Нарешті долучилася до роботи над наповненням 
регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина» 
Бережанська центральна бібліотека. Протягом 2006 року 
було отримано понад 30 документів, які містять матеріали про 
адміністративно-територіальний устрій району, його 
природно-кліматичні умови, населення й трудові ресурси 
тощо; про видатних людей і почесних громадян 
Бережанщини, музеї, архітектурні пам’ятки, бібліотеки та ін.  

Варто також зазначити, що на сайті Бережанської ЦБ 
(lib.ber.te.ua) з’явився розділ «Регіональний портал», у якому 
також висвітлюється зібрана бережанцями інформація 
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 передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або 
ухвалює нове, суд, відповідно, змінює розподіл судових 
витрат. 
 
     Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і 
укладення мирової угоди 
 
     1. У разі відмови позивача від позову, понесені ним 
витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати 
відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак 
якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок 
задоволення їх відповідачем після пред'явлення позову, суд за 
заявою позивача присуджує стягнення всіх понесених ним у 
справі витрат з відповідача. 
 
     2. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не 
передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна 
сторона у справі несе половину судових витрат. 
 
     3. В інших випадках закриття провадження у справі, а 
також у разі залишення заяви без розгляду відповідач має 
право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним 
витрат, пов'язаних з розглядом справи, внаслідок 
необґрунтованих дій позивача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Про хід реалізації програми «Регіональні 
інформаційні портали» у Тернопільській ОУНБ 

 
Спільний проект Міністерства культури і туризму 

України та Міжнародного фонду «Відродження» «Створення 
регіональних інформаційних порталів та інформаційних 
центрів на базі публічних бібліотек» стартував у нашій 
області в травні 2004 року. 

Метою проекту стало створення універсального 
віртуального інформаційного продукту в мережі Інтернет 
(Регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина»), 
який забезпечив би оперативний доступ до інформаційних 
ресурсів Тернопільської області. 

Його завданням -  розповсюдження в мережі Інтернет 
універсальної інформації про Тернопільщину та надання 
конкретному користувачеві специфічної та необхідної йому 
інформації. 

Маркетингове завдання проекту ми вбачали в 
позиціонуванні регіонального інформаційного порталу 
«Тернопільщина» в українському сегменті мережі Інтернет як 
універсального інформаційного продукту, здатного забезпечити 
оперативний та якісний доступ до регіональних інформаційних 
ресурсів.  

Пріоритетним напрямком роботи було визначено 
забезпечення освітніх та наукових потреб користувачів. 

Реалізує проект відділ інформації Тернопільської 
ОУНБ. 

У вересні 2004 року на базі відділу інформації 
Тернопільської ОУНБ було створено Регіональний 
інформаційний центр та розпочато роботу над наповненням 
регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина». 
Наприкінці 2004 року до цієї роботи приєдналися центральні 
бібліотеки районів області. 

Що ж зроблено за майже 2,5 роки в цьому напрямку? 
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Регіональний інформаційний портал 
„Тернопільщина” 


