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Дорогі першокурсники, шановні викладачі, спів-
робітники, студенти, батьки!  

Щиро вітаю Вас із прекрасним та хвилюючим святом — Днем 
знань та початком нового 
навчального року! Це свя-
то, яке об`єднує всю нашу 
країну, адже саме зі сту-
дентської лави та аудито-
рії народжується її майбу-
тнє — покоління молодої 
інтелектуальної еліти.  
Якщо забути про стерео-
типи та штампи, то це 
день змін, позитивного 
розвитку, пізнання нового 
та невідомого. Я впевне-
ний, що цей рік, як і попе-
редній, буде врожайним 
для нас на нові успіхи у 
навчанні, перемоги в 
олімпіадах і конференці-

ях, нові спортивні та культурні здобутки.  
Від душі бажаю всім міцного здоров'я, невичерпної енергії, плі-
дних здобутків, цікавого дозвілля, надійних друзів, вірного ко-
хання! Успішного навчального року! 

Директор коледжу 
Д. А. Савчук  

Колонка головного редактора! 

1 вересня… Прокинувшись, у кожного 
студента є особисті думки, емоції та спо-
дівання... Здавалося, ще трішечки канікул 
не завадило б, але потім повертаєшся в 
реальність і розумієш, що не зможеш ще 
місяць без своїх друзів, одногрупників, 
рідного куратора та всіх тих емоцій, які 
щодня оновлюються в стінах нашого ко-
леджу.  
Коли лунав перший дзвоник, в очах всіх 
студентів загорівся вогник, та був він для 
кожного: для першачків – це нові споді-
вання та жага до навчання, а у випускни-
ків – розуміння того, що це вже майже 
кінець в рідному коледжі... Більше не бу-
де таких яскравих днів, веселих свят та 
звичних буднів.  
Бажаю у новому навчальному році викла-
дачам нових здобутків і наснаги, першо-
курсникам, відчути всю красу і особли-
вість нашого справжнього студентського 
життя, а випускникам, затамувавши по-
дих, цінувати кожну хвилину в нашій 
дружній сім’ї, адже Ви вже зовсім дорос-
лі—скоро інститут. Вітаю Вас!  
 
Головний редактор газети  

Банарюк Катерина, П-31 

Коледж економіки, права та інформаційних технологій 



Випуск 2019!  
   25 червня уся коледжівська родина, батьки, дру-
зі та гості зібралися у міському Будинку культури, 
щоб розділити цю одночасно радісну і сумну по-
дію—ВИПУСКНИЙ! 
   Розпочав свято директор навчального закладу 
Савчук Денис Анатолійович, привітавши випускні 
групи з успішним завершенням навчання, побажав 
не втрачати оптимізму і віри у себе, завжди зали-
шатися впевненими у власних силах, гордо нести 
звання випускника Податкового коледжу. Випуск-
ників вітали куратори, старости груп та почесні 
гості свята. Привітати випускників зі святом, як і 
завжди, прийшов заступник міського голови Сав-
чук В. А. 
   Прийшовши колись з різних шкіл у стіни коле-

джу, вони зуміли стати справжніми леді та джентльменами, хорошими фахівцями своєї справи. Навчились бути 
терплячими та працьовитими, скуштували на смак 
гіркий терен студентського життя і солодкі його мо-
менти. Ці три, а для когось чотири роки подарували 
безцінний досвід та багаж знань, можливість розкри-
вати і вдосконалювати себе. 
   Неможливо передати тієї щирості, з якою випуск-
ники дякували своїм батькам, що плекали їх та під-
тримували протягом усього життя. Дякували й ви-
кладачам за їх професіоналізм й терпіння, за знання, 
що вони зуміли подарувати сьогоднішнім випускни-
кам. 
   Дорогі випускники! Щиро вітаємо з таким чудовим 
днем! Нехай оптимізм і натхнення не покидають Вас 
ніколи, успіхів у всіх починаннях! Пам’ятайте, що 
ми завжди чекаємо на Ваш візит із нетерпінням і любов’ю. 

Баблонюк Діана, П-41 
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Відпочинок податковою сім'єю в Європі! 
 
Цьогоріч студенти Податкового 
коледжу знову відпочивали за 
кордоном. Це вже стало своєрід-
ною традицією — розпочинати 
літні канікули в  Болгарії.  
   Театр народного танцю " По-
дих " рад долучився до міжнаро-
дного фестивалю «ALFA FEST 
ALBENA». І не дарма, студенти 
коледжу зайняли почесне друге 
місце серед чисельних колекти-
вів Європи! Щиро вітаємо і бажа-
ємо надалі ще більших досягень і 
перемог!!! 
   Загалом, тиждень був насиче-
ний чудовими подіями. Студенти  
не лише гарно представили Укра-
їну, але і чудово провели час в 

аквапарку та на морі, зарядилися неймовірними емоціями і енергією на ціле літо! Дякуємо всім, хто до-
лучився до спільного відпочинку! 

 
Сташевська Діана, ПФ-22 



Вступна кампанія 2019 
   Коледж економіки, права та інформаційних тех-
нологій Кам`янець-Подільського податкового інституту  
успішно провів вступну кампанію 2019: для вступників 
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) 1
-13 липня; для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти (11 класів) 10-29 липня.  
   Набір проводився за спеціальностями: «ПРАВО», 
«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУ-
ВАННЯ», «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ».  
   Багато студентів обрали саме наш коледж і ми впевне-
ні, що вони не пошкодують!  
   Чому саме наш Податковий коледж: 
• ми найсучасніший заклад міста і точно один із най-
більш прогресивних вищих навчальних закладів Поділ-
ля; 
• ми дбаємо про відмінне, бездоганне, конкурентне зба-
гачення знань, професійне вміння і навички студентів: 

теорія + неодмінне практичне застосування набутого досвіду – це про нас! 
• у нас розвиваються різносторонньо, адже для цього є все: креативні викладачі, танцювальні колективи, 
віртуозна команда КВК, потужні спортивні команди; 
• секрет успіху наших студентів у тому, що завжди виховуємо особистості, ладні нести в цей світ добре, 
вічне, необхідне людям та державі; 
• у нас вміють долати труднощі, спільно радіти досягненням, підтримувати й крокувати нога в ногу з ча-
сом 
    Ми – команда! Отже, ми – сила!!! 

Стаднійчук Ліна, П-42 
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Спортивна зустріч в Недобоївцях! 
   Допоки 
вересень 
дарував 
нам чу-
дову по-
году, ми 
скориста-
лись мо-
жливістю 
і з нагоди 
Дня фізи-
чної ку-
льтури і 
спорту 
студенти 
Податко-
вогого 
коледжу 

радо завітали до школярів Недобоївської ЗОШ Черніве-
цької області, щоб разом весело провести час. Студентс-
тво жваво долучилось до спортивних перегонів: забіг на 
дистанцію, естафета, ходьба на лижах, шахи, шашки, 
волейбол. Під час запеклої боротьби перемогла дружба.  
   Після змагань студенти та школярі ласували смаколи-
ками.  
    Дякуємо організаторам такого чудового відпочинку, 
за гарно проведений час! 

Кукрицька Юлія, П-31 

Легкоатлетичний забіг! 
Студенти Податкового коледжу активно долу-
чилися до легкоатлетичного забігу "Біг заради 
здоров'я" з нагоди 70-річчя від дня заснування 
факультету фізичної культури Кам'янець-
Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка.  
Все дійство відбувалося в Європейському скве-
рі: виступи студентів факультету, спілкування з 
спортсменами міста, фотовиставка та легкоат-
летичний забіг. Учасники марафону показали 
досить високий рівень фізичної підготовки. 
Дійсно біг заради здоров’я! 

Деркач Ірина, ПФ-11 



День знань! 
Час такий швидкоплинний, не встигаєш і збагну-

ти як календарні дні минають, не озираючись назад. Із 
сонячних теплих променів вони привели нас до осін-
нього грайливого настрою. І ось 2 вересня, знову зіб-
ралась наша студентсько-викладацька родина у тако-
му вже рідному - Податковому коледжі, .  
       Усі з усмішками та новими емоціями після тепло-
го літечка зустрічали один одного. Але по-особливому 
важливим цей день був для наших першокурсників та 
їх куратора Урсаєвої Оксани Миколаївни. На святко-
вій лінійці вони отримали традиційну залікову книгу, 
яка символізує початок у нове доросле та самостійне 
життя.  
Підтримали та привітали студентів керівництво закла-
ду, шановні гості і колектив сучасного танцю 
«Бріджес». 
       Як студенти, так і викладачі з нетерпінням чекали цього свято… Щоб знову мати змогу досягати 
вершин, іти тільки вперед, здобувати нові знання, в чому нам із задоволенням допомагають викладачі. 
        Отже, з великим задоволенням розпочинаємо наш новий навчальний рік!  
        Бажаємо кожному вдалого навчання, безмежного натхнення та нових звершень! 

Грищук Юлія, П-42 
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Акція «СТОП  БУЛІНГ»! 
   Булінг - масштабна проблема у сучасному світі підлітків. Звичайно, як і 
інші проблеми, ця потребує відгуку та уваги. Саме тому, третій тиждень 
вересня, а саме з 16 по 22, був Всеукраїнським тижнем протидії булінгу. 
В цей тиждень було проведено багато міських заходів, присвячених даній 
темі. Зокрема, 16 вересня студенти вищих 
навчальних закладів Кам'янця-
Подільського взяли участь в флешмобі на 

стадіоні ім. Тонкачеєва. До акції з ентузіазмом приєдналися 
студенти і заступник з виховної роботи Урсаєва О. М., а та-
кож молодіжний рух "ХОМА". Дійство було дуже яскравим.  
   Тільки звертаючи увагу на проблему, а не ігноруючи її, мо-
жна досягти успіху. Більш ніж впевнена, що це не перший 
крок міста, а загалом і країни до боротьби з булінгом.  
#СтопБулінг 

Никорюк Наталія, П-32 

"Посміхнись життю—ти йому подобаєшся!" 
 
   10 вересня, у Всесвітній день запобігання самогубст-
вам, студенти Податкового коледжу, які є рухівцями 
«ХОМА» провели різноманітні заходи у навчальних 
закладах міста для учнів та студентів. Підготували ін-
формаційні презентації та відеоролики про цінність 
життя. 
Ну, а після занять, вийшли на вулиці міста та дарували 
перехожим смайлики, як нагадування про те, що за чо-
рною смугою завжди йде біла, тож посміхнись життю 
і воно відповість взаємністю! 

Каланча Настя, ПФ-11  



Всеукраїнський форум «Молодіжні сходини»    
    13-14 вересня проводився всеукраїнський форум: "Молодіжні сходини в Кам’я-
нець-Подільській фортеці" – це поєднання історії і молодіжного драйву, навчання 

та розваг, вражень та можливос-
ті їх застосування. Понад 1000 
хлопців і дівчат з’їхались у Мо-
лодіжну столицю України - 
2019. 
    Студенти Податкового коле-
джу радо брали участь у групо-
вих дискусіях, слухали цікаві 
лекції, працювали на майданчи-
ках: «Кульура і креативність», « 
Я -Політик» і «Соціо та еконо-
міка». Також для молоді жваво 
працювали воркшопи, дебати, 
конкурси, виставки, квест-
екскурсії та багато інших розваг. 
Дякуємо організаторам за час, 
який ми провели з користю.  

 

Боршуляк Ольга, П-42 

Легкий старт першокурсників  
   Ось і закінчилися канікули, досить швидко пробігло літечко і настав час навчання. Вже 4 
вересня група наших першачків ПФ-11, усі 35 студентів разом з куратором Оксаною Ми-
колаївною влаштували першу екскурсію, відвідавши мальовничі куточки чудового Кам’я-
нця-Подільського, історичні вулички Старого міста, красиві краєвиди та визначні місця. 
Впевнена, кожен запам'ятає цю прогулянку, як щось неймовірне і казкове.  

    Незадовго, а саме 16 вересня студенти 1 курсу радо відвідали виставу Хмельницького 
обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького 'Одруження '. 
Театральне дійство відтворює події одного дня, у якому багато переживань і пристрастей. 

Упродовж дня до голов-
ної героїні завітали одра-
зу декілька женихів. А 
вона мріє про сім'ю і до-
машній затишок, закоху-
ється, але швидко розча-
ровується.     Усі студенти 
були приємно здивовані, 
побачивши чудову гру 
акторів і захоплюючий 
сюжет. 

    Саме так, провівши 
якомога більше часу ра-
зом, студенти стають дру-
жнішими та згуртовані-
шими! 
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Петровська Дар’я, Ф-31 
 



Прикмети вересня!   
        З давніх часів осінь вважалася однією з найважливіших пір року, тому що в цей час починає 

скорочуватися світловий день, а попереду лежать холодні, темні дні. Так як для виживання був необ-
хідний хороший урожай, багато народів, намагаючись забезпечити його успішне вирощування, пок-
лонялися різним богам і богиням. Назва дев’ятого місяця року пов’язана з вересом — вічнозеленою 
рослиною, широко розповсюдженою на Поліссі. Пахучі суцвіття вересу розпускаються в серпні й 
цвітуть аж до кінця жовтня. Проте найпишніше рожево-бузкові квіти вкривають землю саме у верес-
ні.  
       З приходом вересня в природі відбуваються істотні зміни. Прохолодними стають ночі, нерідко 
вранці над левадами звисають густі тумани, падають на землю перші приморозки, тому кожному бу-
ло б корисно знати найважливіші прикмети  осені:  
 

-Грім у вересні на тривалу осінь; 
-Осінь багата на гриби – зима буде тепла; 

-Осінній туман – на дощ, іній – на ясну погоду; 
-Голуб ховає одну ніжку в пір’я – незабаром похолодає; 
-Бджоли восени щільно віском заліплюють, залишаючи  
ледь помітний отвір - на холодну зиму; залишають його  

відкритим - до теплої зими; 
-Багато ягід горобини - осінь буде дощова, мало - суха; 
-Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме; 

-Ранком чути запах сажі - надвечір збереться велика злива; 
-Бабине літо непогідне - осінь суха; 

-Миші риють нори входом на південь -зима буде сувора; 
    Бажаю всім теплої і сонячної осені, продуктивного і насиченого вересня!!! 

 
Богдана Гоголь, П-31 
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«Феміда» інформує...  
З вересня відновила свою роботу безоплатна юридична консу-
льтація «Феміда» при Податковому коледжі.  
Сьогодні обговоримо досить цікаве питання: «Чи може охоро-
на супермаркету проводити особистий огляд та огляд вміс-
ту речей?»  
Усі ми, майже кожного дня, робимо покупки у супермаркеті. Та 
щоразу біля каси стикаємося з прискіпливим поглядом суворо-
го охоронця, який наче «сканує» чи не виніс покупець зайвого. 
Інколи, бувають випадки, коли охорона вимагає пройти до спе-
ціальної кімнати для огляду вмісту сумки чи кишень. Тому до 
вашої уваги те, що потрібно пам’ятати задля захисту у такій си-
туації. 
1. Охорона супермаркету не має права проводити обшук, осо-

бистий огляд, огляд речей, поверхневий огляд покупця. Такими повноваженнями наділена 
лише поліція згідно норм законодавства (в інших випадках – також інші правоохоронні орга-
ни). Тож, у випадку, якщо запрацювала рамка проти крадіжок біля виходу, або за допомогою 
камер відеоспостереження чи повідомлень інших покупців, у охорони супермаркету є достат-
ні підстави вважати, що відбулась крадіжка – він має право викликати поліцію, і ні в якому 
разі не має права самостійно затримувати особу та проводити особистий обшук на виявлення 
викрадених речей. 
2. Охорона супермаркету може лише попросити покупця добровільно показати вміст кишень 
або сумки. В жодному випадку не вимагати це робити. За вашою згодою – це не буде вважа-
тись обшуком або оглядом. 
3. Якщо охорона супермаркету вимагає «вивернути» кишені – сміливо викликайте поліцію та 
пишіть скаргу на такі дії охорони. 

Статко Дар’я, П-42 
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Бажаємо вам лише добрих подій, 
Ясного сонця, здійснення мрій, 

Друзів чудових, кохання міцного, 
Більше веселого, менше сумного, 

Різних приємностей, класних відпусток, 
Щоб в гаманці у вас не було пусто. 
Те, що задумали, хай все вдається, 
Та добра доля до вас посміхнеться! 

 



Наша адреса: вул. Годованця 1, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл.   
E-mail: kpvidkep@gmail.com 
              podatkovyi@gmail,com  
Сайт: www.podatkovyi.com 
Телефон/факс: (03849)7-44-54 Газета розповсюджується безкоштовно 

Цікаві дати жовтня!  
1 жовтня – Міжнародний день музики. 

6 жовтня 2019 – День Вчителя (перша неділя жовтня). 
8 жовтня 2019 - День юриста України. 
9 жовтня - Всесвітній день пошти. 
13 жовтня - Всесвітній день яйця. 
13 жовтня 2019 - День художника (друга неділя жовт-
ня). 
14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці. 
14 жовтня - День українського козацтва і захисника 
України. 

15 жовтня - День пам'яті дітей, які померли немовля-
тами і ненародженими  
21 жовтня - іменини Юлії та Юліана. 
27 жовтня - іменини Назарія. 

Третя неділя жовтня - День працівників харчової про-
мисловості  

28 жовтня - День визволення України від фашистсь-
ких загарбників  

Остання неділя жовтня - День автомобіліста і дорож-
ника 

Павлюк Андрій, П-31 

Гумористична рубрика 
☺- Професор каже, студенту, який 
провалився на іспиті: 
— Нічого не можу вдіяти, молодий 
чоловіче. У вас в голові справжня 
пустеля. 

Той у відповідь: 
— Можу вам нагадати, що у будь-якій пустелі є 
оазис, але не кожен верблюд може його знайти! 
 
☺ - Скільки ви б хотіли у нас заробляти? 
— 50 тисяч. 
— Ви нам не підходите! 
— 20 тисяч. 
— Ні. 
— 5 тисяч. 
— Про такого талановитого співробітника, з черво-
ним дипломом, ми мріяли з дня відкриття! 
 
☺ - У нас вдома, коли дружина, накривши на стіл, 
кличе: "Ідіть вечеряти!" - чомусь тільки кота не 
доводиться кликати двічі. 
Хоча його-то якраз не запрошувал 
 
☺ - У дитинстві я любив займатися археологією, 
але мама називала це "копати картоплю". 

Мрачковська Ольга, П-41  
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