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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

АКТУАЛЬНО

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

ч е р г у є  ж у р н а л і с т  Ю л і я  І н оз е м ц е в а .  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

жете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-00-

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Біля деяких АЗС черги з десятків автомобілів

Через брак пального на деяких заправках його 
продають лише за талонами через безготівкові платежі

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

ЦБіля багатьох заправок міста 
черги з кількох десятків автомобі-
лів. Водії готові чекати годинами, 
щоб заправити свою машину. Ми 
помітили великі черги біля запра-
вок мережі «ОККО» та WOG. На 
вулиці Живова черга автівок тяг-
неться від заправки до парковки 
ТЦ «Орнава». Водії скаржаться, 
що доводиться чекати понад го-
дину своєї черги, однак нічого не 
вдієш – треба заправити машину.  

Чому дефіцит
Як заявив секретар РНБО Олек-

сій Данілов під час телемарафо-
ну 2 травня, дефіцит пального на 
АЗС виник через те, що компанії, 
які займаються постачанням, не 
розрахували кількість клієнтів. 

– Компанії, на жаль, не розраху-
вали на такий патріотизм нашого 
населення, яке почало швидко по-
вертатися в свої будинки, – роз-
повів Данілов. – Люди приїхали 
додому, тому був попит на пальне, 
тому сталася така нестандартна си-
туація. Думаю, що найближчим 
часом ситуація врегулюється. 

Однак Сергій Куюн, директор 
Консалтингової групи А-95, се-
ред причин дефіциту пального, 
називає зокрема зупинку Кре-
менчуцького НПЗ, пише biz.
liga.net. На ресурсах цього заво-
ду український ринок протягнув 
березень і половину квітня 2022 
року. Тоді ж ворог знищив більш 
ніж 20 нафтобаз, розташованих на 
території нашої держави, зазначає 
пан Куюн. А також — збереження 
держрегулювання. Через дефіцит 
гуртові ціни стали вищими за роз-
дрібні, а чимало імпортних ресур-
сів, особливо які везуть автотран-
спортом, також дуже дорогі.

В уряді запевняють, проблему 
буде вирішено вже найближчим 
часом. Міністр економіки Юлія 
Свириденко запевнила, що де-
фіциту палива не буде. Про це 
вона написала на своїй сторінці 
у Фейсбук у п’ятницю, 29 квітня. 

 – Впродовж наступних 7 днів 
дефіцит буде ліквідований, оскіль-
ки оператори мають законтракто-
вані обсяги на території Західної 
Європи. І зараз ми вирішуємо пи-
тання їх завезення на територію 
України. Дана ситуація призве-
де до незначного подорожчання 
нафтопродуктів – це пов’язано 
насамперед з більшою ціною ло-
гістики, через складні маршрути 
та використання кількох видів 
транспорту», – повідомляє вона.

Як працюють 
заправки у місті

Журналісти «RIA плюс» по-
бували на АЗС різних мереж у 

ПЕРЕБОЇ З ПАЛЬНИМ У ТЕРНОПОЛІ
Транспорт  На заправках встановили 
ліміт та купівлю пального. Журналісти 
«RIA плюс» дізналися, як працюють АЗС, 
скільки палива продають та які ціни на 
бензин, дизель та газ
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вівторок, 3 травня. Ми дізналися 
актуальні ціни на паливо, наяв-
ність та ліміти. 

ОККО
На заправках «ОККО» великі 

черги – по кілька десятків машин. 
Пальне подорожчало. Бензин 
pulls-95 29 квітня був по 35,80 грн, 
станом на 3 травня – 37,85 грн. 
Дизель pulls коштував 40,59 грн, 
нова ціна – 42,69. Газ коштував 
30,50 грн, тепер 30,99 грн .

На заправці на вул. Живова, 
15 в наявності бензин pulls-95, 
дизель pulls та газ.

На АЗС, що на Збаразькому 
кільці, 1, в наявності був бензин 
pulls-95 та газ. 

На заправці «ОККО» на вул. 
15 Квітня в наявності бензин 
pulls-95, дизель pulls та газ.

Як розповіли на заправці, акту-
альні ліміти можна побачити на 
інтерактивній карті на офіційному 
сайті «ОККО». Вони однакові на 
всіх АЗС цієї мережі. Pulls-95: по 
паливних картках і талонах до 10 
л; А-95: по паливних картках і 

талонах до 20 л; ДП: по паливних 
картках і талонах до 200 л; ГАЗ: 
без обмежень.

PULLS Diesel: з додатком Fishka 
від 10л (при досягненні залишків 
пального на АЗК критичного рів-
ня, відпуск не здійснюється. Ліміт 
на відпуск пального визначається 
на основі історії заправок клієн-
та), без додатку Fishka – 5л (для 
великогабаритного транспорту з 
додатком Fishka – 40л); по палив-
них картках і талонах до 200 л.

Для критичної інфраструктури 
за наявності: бензини – до 30 л; 
ДП, PULLS Diesel – 50 л по всіх 
формах оплати.

БРСМ Нафта
На АЗС за адресою вулиця 

15 Квітня, 2В (біля Збаразького 
кільця) в наявності був бензин 95 
EURO PLUS, 95E PREMIUM+, 
ДП EURO PLUS – можна при-
дбати лише безготівковим плате-
жем – по талонам, або оплатив-
ши пальне за допомогою додат-
ку АЗС. Газ можна придбати як 
безготівково, так і за готівку – по 
30,99 грн. 

Як розповіли працівники мере-
жі, діють обмеження на покупку 
палива. Розрахунок за бензин та 
дизель або за допомогою додат-
ку АЗС, або за паливні талони. У 
додатку BRSM PLUS необхідно 
«прив’язати» свою банківську кар-

ту та оплатити замовлення. Після 
цього – приїхати за пальним. 

Наразі діють такі ліміти: бензин 
марки А95 Євро PLUS – 20 літрів; 
бензин марки А95 Преміум PLUS 
(32% біоетанолу) – 50 літрів; ди-
зельне пальне PLUS – 50 літрів; 
ГАЗ PLUS – 30 літрів.

Green Wave
На АЗС біля Збаразького кільця 

бензин 95 Євро, 92 Євро та ДП 
Євро продають лише по талонах. 
Газ ще можна придбати за готівку. 
Він коштує 30,90 грн.

Як розповіли працівники, об-
межень наразі немає. Газ на цій 
станції закінчується. 

На заправці, що на проспекті 
Злуки бензин 95 Євро, 92 Євро 
та ДП Євро та газ продають лише 
за паливні талони. 

WOG
На заправці, що за адресою вул. 

15 Квітня 2А, черги з машин. Є 
бензин марки 95 Mustang по 37,85 
грн та газ по 30,98 грн. 

Як розповіли працівники, діє 
ліміт на продаж 10 літрів пального 
на добу для приватних клієнтів і 
лише за наявності карти лояль-
ності PRIDE. Придбати пальне 
можна за готівку, розрахувавшись 
карткою або за допомогою палив-
них талонів. 

Ті, хто не мають карти лояль-
ності – можуть її отримати за 
кілька хвилин, встановивши дода-
ток PRIDE на свій смартфон. Такі 
заходи необхідні для того, щоб 
контролювати кількість придба-
ного пального клієнтом за добу. 

Вартість 
контролюють

В області мають працювати 
спеціальні комісії, які перевіря-
ють, чи не завищують продавці 
пального, продуктів харчування 
та ліків ціни.

Дефіцит пального 
на АЗС виник 
через помилку 
в розрахунках 
компаній–
постачальників

– Кабмін своєю постановою від 
6 березня ввів моніторинг цін на 
пальне та продукти, – розповів 
очільник Тернопільщини Воло-
димир Труш. – Ми прийняли 
рішення про створення моніто-
рингових груп з представників 

поліції, Держпродспоживслуж-
би, представників військової ад-
міністрації та органів місцевого 
самоврядування.

Ціни пообіцяли не завищувати.
Ми продовжуємо відстежувати 

ситуацію.
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WAN-IFRA, міжнародні медійни-
ки одразу відгукнулися на прохан-
ня підтримати ідею страхування 
журналістів. Vincent Peyregne, 
директор WAN-IFRA, не лише 
порекомендував нам міжнародну 
страхову компанію, що спеціалі-
зується на такому страхуванні, а і 
виділив фінансування 10 тисяч до-
ларів для старту роботи. За що ми 
дуже вдячні колегам. Така швид-
ка та ефективна реакція та відгук 
на наші проблеми — це чудовий 
приклад взаємопідтримки.

— Це чудова можливість для нас, 
журналістів. Чи маємо ми, локальне 
медіа, можливість також застраху-
вати своїх працівників? Хто саме 
може скористатися програмою?

— Отримати страхування мо-
жуть журналісти незалежних 
українських медіа, які планують 
відрядження в зони бойових дій, 
чи на окуповані території, чи 
на звільнені території (якщо ще 

не минуло 30 днів з моменту звіль-
нення). Вони повинні мати засо-
би захисту. Також буде важливим, 
якщо журналісти пройшли спеціа-
лізовані курси надання домедичної 
допомоги. Це буде не основним, 
але додатковим важливим пріо-
ритетом при наданні страхування, 
бо для нас як учасників процесу 
важливо розуміти, що ми спри-
яємо таким відрядженням вже 
підготовленим журналістам.

— Журналіст сам може подати 

Оксана Бровко дуже сподівається, що до 
програми вдасться залучити якомога більше 
фондів і компаній

Журналісти з різних ЗМІ отримують як 
фінансову, так і гуманітарну допомогу від 
закордонних колег

Редакція газети «RIA плюс» також отримала 
техніку за допомогою АНРВУ

ІНІЦІАТИВА

ТАКОЇ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКІ 
ЖУРНАЛІСТИ ЩЕ НЕ МАЛИ!

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Лиш добро одне безсмертне, 
а зло довго не живе! Так говорив 
колись знаний для багатьох із нас 
Шота Руставелі. В умовах війни, 
страшних вбивств і звірства, яке 
влаштували в нашій країні оку-
панти, нам усім дуже важливо 
об'єднуватися і допомагати. За-
раз, як ніколи раніше, важлива 
підтримка і медіаспільноти, яка 
в надзвичайно непростій ситуації 
завзято продовжує вести інфор-
маційну війну з ворогом.

І сьогодні — насправді дуже 
крута новина для всіх редакцій: 
третього травня, у Всесвітній день 
свободи преси, в Україні розпоча-
то прийом заявок на страхування 
журналістів. Міжнародний фонд 
страхування журналістів (МФСЖ), 
це справді унікальна ініціатива та 
революційна подія для медіаспіль-
ноти, адже такого досвіду в нас 
ще не було!

Які можливості для українських 
журналістів (у тому числі і регіо-
нальних) стали доступними, хто 
і на скільки може застрахувати 
власне здоров'я та життя, як під-

готуватися до роботи в гарячих 
точках? Про це і спілкуємось із 
виконавчою директоркою АНРВУ 
Оксаною Бровко.

— Вітаю, Оксано! Дякую за те, 
що в такий непростий час доклада-
єте максимум зусиль для підтримки 
незалежних медіа.

— Привіт. Війна внесла корек-
тиви в життя кожного з нас. Ми 
всі напевне переосмислили бага-
то цінностей, визначили для себе 
нові пріоритети.

Саме тому наша Асоціація (АН-
РВУ) спільно з ще п’ятьма поваж-
ними громадськими організаціями 
виступили засновниками Міжна-
родного фонду страхування жур-
налістів.

— Розкажіть про проєкт. Як від-
бувається страхування професійної 
діяльності працівників ЗМІ?

— Створення фонду страху-
вання — це ініціатива та консо-
лідація зусиль шести громадських 
організацій: Асоціації «Незалежні 
регіональні видавці України» (АН-
РВУ), Фундації «Суспільність», 
ІМІ, «Детектор медіа», ЦЕДЕМ 
та ІРРП. Завдяки багаторічній 
співпраці АНРВУ та нашому член-
ству у Всесвітній газетній асоціації 

Підтримка  Як великі, всеукраїнські, 
так і локальні незалежні медіа потребують 
захисту і допомоги. Асоціація «Незалежні 
регіональні видавці України» (АНРВУ) 
реалізує цілу низку проєктів задля того, 
аби медійники з різних регіонів мали 
можливість працювати безпечно під час 
воєнного стану

Страхове покриття 
– до 100 000 
доларів США на 
відшкодування 
медичних витрат у 
випадку ушкодження

заявку чи її треба оформляти від 
редакції?

— Є спеціальна форма для по-
дання заявки на страхування. Для 
цього перейдіть за посиланням: 
ось тут. У заявці є принципові 
моменти: обов'язково потріб-
но завантажити наказ про ві-
дрядження, своє посвідчення 
журналіста, акредитацію (якщо 
ви їдете у зону бойових дій чи 
на окуповану територію). Коор-
динаційна рада МФСЖ розглядає 
кожне звернення та приймає рі-
шення про страхування чи від-
хилення заявки. Страхування 
оформлюємо від одного до трьох 
днів на одного журналіста, аби 
більше осіб могли скористатися 
програмою.

Це справді унікальний досвід 
для українських медіа. Міжна-
родні програми страхування 
давно доступні для іноземних 
ЗМІ. Але такого ще не було 
в Україні. Після 2014 року лунали 
заяви на державному рівні, від 
страхових компаній, які хотіли 
втілити подібну ідею в життя. 
Але зрушень у цьому напрямку 
не відбулося. І ось нам вдало-
ся! Завдяки важливій першій 
підтримці від WAN-IFRA, ми 
віримо в успішний старт робо-
ти МФСЖ. Хочемо, аби багато 
компаній і фондів долучилися 
до підтримки нашої ініціативи, 
щоб більше журналістів могли 
скористатися таким захистом.

— Оксано, а що саме покриває 
страхування? І на яку суму?

— Страхове покриття — 
до 100 000 доларів США на від-
шкодування медичних витрат 
в разі ушкодження. У випадку 
загибелі журналіста — родина 
отримує 100 000 доларів США.

— Міжнародне страхування — 

це не єдиний успішний проєкт, 
який вдається втілювати у життя 
Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України». За такої нагоди, 
хочу також подякувати і за тех-
нічну підтримку нашої редакції під 
час війни. Скажіть, будь ласка, чи 
охоче відгукується світова спільно-
та на ваше прохання про допомогу 
медійникам?

— Допомагаючи один одному, 
ми пришвидшуємо нашу пере-
могу! Особисто я завжди твердо 
вірила у підтримку, але навіть 
не очікувала, що буде настіль-
ки відчутна швидка реакція від 
європейських колег. Ми відчу-
ваємо не лише гуманітарну та 
фінансову, а й потужну емоційну 
підтримку від колег зі Швеції, 
Бельгії, Норвегії, Угорщини, 
Чехії, Словаччини, Польщі. Цій 
історії потрібно буде приділити 
окрему розмову, щоб передати всі 
емоції, зазначити всі задіяні ко-
манди та подякувати всім дотич-
ним до доброї справи підтримки 
українських медійників! Лише 
технічної допомоги ми переда-
ли в регіони близько 1000 оди-
ниць. Наразі надходить друга 
партія гуманітарного газетного 
паперу для друку регіональних 
видань, членів нашої асоціації. 
На релокацію редакцій із зони 
бойових дій та відновлення їх 
роботи, на технічну підтримку 
та відновлення друку, на виготов-
лення контенту в регіональних 
медіа ми заручилися грантовою 
підтримкою від відділу преси та 
культури посольства США.

— Дякую за вашу ініціативність, 
за підтримку і невичерпну енергію, 
яка всіх нас сьогодні заряджає!

Це лише маленький приклад 
того, як добро таки перемагає 
зло. І ми переможемо!

Подати 
заявку — 
скануй  
QR-код
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Люди  У Тернопільському гуманітарному штабі, що в Центрі науки, працюють сотні волонтерів. Це люди 
різних професій. Є тут і тернополяни, і переселенці

НАДІЙНИЙ ТИЛ

НЕ УЯВЛЯЮТЬ ЖИТТЯ В ЗВИЧНОМУ 
РИТМІ: ІСТОРІЇ ВОЛОНТЕРІВ

ВИДАВНИЦТВО РІА

Анна Тернівська
Мотивує вдячність людей, 

яким допомагаєш
Хочеш щось змінити – почни 

з себе, вважає координатор сек-
тору їжі волонтерського штабу, 
що у Центрі науки Тернополя, 
Анна Тернівська.

Саме тому студентка ТНТУ не 
могла залишатися вдома, коли 
в країні почалася війна. Нама-
гаючись хоч якось вплинути на 
ситуацію, вирішила долучитися 
до волонтерського руху.

У секторі, який координує 
Аня, працюють близько 20 во-
лонтерів різного віку. Це най-
більший сектор штабу. І роботи 
у них чимало: розвантаження, 
сортування, фасування продук-
тових наборів, формування від-
правлень воїнам, переселенцям 
на пункти тимчасового перебу-
вання тощо. Утім, команда зла-
годжена, працює, як годинник. 
Усі, незалежно від віку, відпові-
дально виконують завдання Ані.

Графік настільки щільний та 

динамічний, що навіть кілька 
хвилин для інтерв’ю було ви-
ділити непросто. Найдовший 
робочий день сектору тривав 
11 годин, довідуємося в Ані. Та 
таке трапляється нечасто.

– Зазвичай ми сходимося за 
годину до початку видачі, адже 
маємо заздалегідь підготувати 
продуктові набори, додатково 
формуємо дитячі пакети, а це 
– не лише харчування, – розпо-
відає координатор, – часом для 
цього затримуємося і ввечері, 
адже щоденно видаємо пере-
селенцям близько двох сотень 
пакетів.

Вміст пакета нестандартний 
– усе залежить від наявних у 
штабі продуктів. Переважно це 
макарони, печиво, м’ясні чи 
рибні консерви, крупи, був пе-
ріод, коли додавали цукерки.

– Продуктовий набір орієн-
тований на двох людей при-
близно на два дні, – уточнила 
Аня, – додатково видається 
дитяче харчування, корм для 
тварин.

У вирі роботи день прохо-
дить швидко. Мотивує вдяч-
ність людей, з якими стика-
ються безпосередньо, а також 
відгуки тих, хто на відстані.

Євгенія Касьян
Війну пропустила через серце

160 зіграних ролей у Тер-
нопільському театрі актора і 
ляльки, якому Євгенія Ми-
колаївна, уродженка Харкова, 
віддала 42 роки свого життя.

Війну пропустила через 
серце: будинок рідної сестри 
зруйнований, зараз рідні з 
Харкова живуть у неї, стре-
си внучки після пережитого 
– на очах.

— Я ще перехворіла на по-
чатку війни, — ділиться Єв-
генія Миколаївна, — емоції 
вирували, вдома було дуже 
важко, розуміла, що мушу 
щось робити.

До волонтерства у штабі 
жінка долучилася ще у пер-
ші дні разом із колегами з 
театру, та через проблеми зі 
здоров’ям взяла паузу. По-
вернувшись, допомогла на 
видачі їжі і зрозуміла, що 
саме це її місце, посміхаю-
чись розповіла нам Євгенія 
Миколаївна. Те, наскільки 
їй полюбилася ця прожи-
та роль – очевидно. Жінка 
по-материнськи хвилюється 
за кожного волонтера, пиль-

нує, чи всі поїли, хтось не 
встиг – відносить мисочки 
до робочого місця, залишаю-
чись при цьому вимогливою 
до дисципліни і санітарних 
норм.

— Вони ж мені як внуки, 
— лагідно відгукується про 
колектив Євгенія Микола-
ївна. — А я вже в такому 
віці, що можу і прикрикнути 
трішки – вимагаю мити руки 
після коробок, їсти вчасно і 
повноцінно, бачачи, які на-
вантаження мають хлопці.

Євгенію Миколаївну у 
штабі називають тьотя Женя. 
Теж — люблячи. З вдячності 
часом пригощають смаколи-
ками. Жінка відмовляється. 
Утім не приховує, що подібні 
прояви взаємності їй приєм-
ні. А ще висловлює захоплен-
ня — які цікаві особистості 
її оточують.

Попри волонтерство час-
від-часу повертається до 
акторства. За період війни 
зіграла у кількох виставах, 
що показали для дітей пере-
селенців у безпечному місці.

Надія Маринович
 Робота в штабі допомогла побороти тривоги

Історії волонтерів, які пра-
цюють у Гуманітарному шта-
бі Тернополя, розповідають 
в Управлінні сім'ї, молодіж-
ної політики та захисту дітей 
ТМР.

Відколи Надія стала волон-
тером, її звичний маршрут 
на роботу зовсім не змінив-
ся – вона є адміністратором 
центру науки. Саме тут, де 
досі зустрічала відвідувачів, 
проводила екскурсії, розгор-
нувся волонтерський штаб.

— Для мене війна, мабуть, 
як і всіх нас, була великим 
стресом, — пригадує Надія, 
— а коли активно запрацював 
штаб і я намагалася вклини-
тися в його роботу, це дуже 
допомогло перебороти усі 
тривоги.

Тішить Надію, що до цен-
тру науки прийшли багато 
нових і дуже цікавих людей. 
Своїх друзів Надія теж запро-
сила долучитися. Тепер вона 
не уявляє життя в звичайно-
му ритмі, їй здається, що всі, 
хто зараз в тилу, волонтерять, 
не вірить, що є люди, які не 
спрямовують своїх зусиль 
чи бодай думок на допомо-
гу Україні.

Надія бралася у штабі за 
будь-яку роботу. Допомагала 

оформляти посвідки волон-
терам, долучалася до видачі 
їжі. Спершу для неї це було 
незвично, а потім навіть за-
пам’ятовувала, хто не поїв. За 
роботою не встигала поміча-
ти, як змінюється її робоче 
місце. У лічені дні простора 
зала загромадилася горами 
різноманітних пакунків, які, 
наче стіни, розділяли волон-
терські сектори. А за тими 
«стінами» сховалися експо-
нати, які залишилися в залі.

— Декотрі експонати захо-
вані в коморі, інші є в при-
міщенні, просто складені під 
бік, - розповіла Надія, — це, 
ті, яких неможливо було за-
ховати, наприклад «прозоре» 
фортепіано та фотозона.

Саме фотозона, за сло-
вами Надії, була дуже важ-
ливим експонатом. Це наче 
візитівка Центру науки, яка 
залишилася згадкою про екс-
курсії чи не на всіх світлинах 
відвідувачів. Особлива вона 
тим, що літери «написані» 
живим мохом.

— Вона трішки постраж-
дала в нових умовах, але ми 
уже знаємо, як її відновити, 
— додала адміністратор цен-
тру, — важливо, що усе тут 
робиться заради Перемоги.

Герман Демидов
Згодилися навички логіста та проектного менеджера

24 лютого Герман про-
кинувся від дзвінків друзів: 
війна. І чи то за збігом, чи 
за передчуттями ті ж друзі 
ввечері 23-го затрималися до 
глибокої ночі – розмовляли 
про ймовірний повномасш-
табний напад росії. Думки 
покинути домівку теж озву-
чувалися, але ніхто тоді не 
думав, що це радикальне рі-
шення доведеться прийма-
ти уже за декілька годин. У 
районі Києва, де мешкав 
Герман, вранці було чутно 
вибухи. Залишатися вдома 
було небезпечно. Виїхали з 
друзями.

Як тільки прибув до Тер-
нополя, Герман пішов зда-
вати кров для поранених 
воїнів, і в лікарні довідався 
про гуманітарний штаб у 
Тернополі. Закупили з дру-
зями продуктів і пішли.

— Тут побачили, що є 
люди, які метушаться, щось 
збирають, сортують, виріши-
ли залишитися, щоб допо-
могти, — пригадує Герман. 
— І ось уже більш як місяць 
волонтеримо.

Герман взяв на себе роль 
логіста. Напрямок для хлоп-
ця не новий, він уже мав 

досвід організації поїздок 
дітей за кордон та турис-
тичних подорожей, тому 
відповідально приступив 
до роботи. Крім того, він 
є проектним менеджером 
в ІТ-компанії, а ці навички 
допомагають структурувати 
задачі, розуміти послідов-
ність етапів роботи.

— Уже маємо активну базу 
більш як трьох сотень во-
діїв із різним транспортом, 
більшість з яких — мікро-
автобуси, вантажівки, фури, 
— ділиться Герман. — Вда-
ється домовлятися про пере-
везення кожного вантажу, на 
кожен запит, чи в напрямку 
гарячих точок, чи допомогу 
з-за кордону.

Нещодавно у Германа був 
вихідний. Третій за місяць. 
Провів його на природі. У 
компанії туристів, з якими 
і приїхав з Києва.

Тимчасом компанія, де 
працював Герман до війни, 
відновлює свою роботу та 
активно запрошує повер-
нутися.

Наразі лежить душа до 
волонтерства, відповідає на 
запрошення Герман, тому 
поки залишається тут.

Оля Нитка
Вірю в перемогу

Коли почалася війна Оля поверталася 
додому зі Львова, де навчається в Ка-
толицькому університеті, і ще в дорозі 
розуміла, що буде волонтерити. Гумані-
тарний штаб у Центрі науки вразив ор-
ганізованістю. Ставши координатором 
сектору гігієни, свою команду зібрала 
сама. Здебільшого це – колишні одно-
класники, дружна команда людей, в яких 
Оля впевнена. Вони разом отримують, 
вивантажують, обліковують та видають 
за потребами речі гігієни.

Мотивують Олю безліч історій війни, 
які на перший погляд видаються нере-
альними, але сповнені позитиву і під-
тримують. Вселяє надію в наближення 
перемоги і робота штабу, усвідомлення 
спрямування зусиль на допомогу людям.

– Ви подивіться, скільки людей тут 
працює, ну як можна перебороти наш 
народ, коли ми настільки вперті, ми не 
мовчимо, виходимо і йдемо до остан-
нього, – емоційно підсумовує розмову 
Оля. – Мене не стримує ні навчання, ні 
сирени, я знаю, що я буду допомагати, 
тому, що скоро буде перемога.
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Як з 550–570 грамів овочевої 
суміші виходить 10–12-літровий 
казан гарячої страви? Скільки 
часу триває приготування про-
дуктових наборів? Як жительки 
Білої удосконалили рецепт ди-
во-борщику, який не раз рятував 
наших хлопців від голоду? Ми 
побували вдома у волонтерки Ві-
кторії Лень і про все її розпитали.

Налагодили справу 
з 2014 року…

Вікторія та Ірина — колежан-
ки. Набори на сухі борщики для 
солдатів на фронт вони готують 
ще з часів збройного конфлікту 
на Донбасі та Революції Гідно-
сті. У зв’язку з повномасштабним 
вторгненням росії вони відно-
вили свою справу ще на третій 
день війни…

— У 2014 році мій тато поїхав 
в АТО. Розповідав, що на почат-
ках російського наступу деякі 
хлопці, які були на передовій, 
не мали що їсти. Так от, поки 
тато воював, ми, аби не думати 
про погане, почали робити бор-
щики. На томатну пасту до нього 
заробляли гроші розмальовани-
ми імбирними пряниками, які 
продавали на ярмарках. Все 
закрутилось і у цій справі ми 
до сьогодні! — ділиться госпо-
диня будинку.

Ірина додає, що вісім років 
тому їхнє волонтерство було куди 
більших масштабів, бо для всіх 
охочих долучитись до спільної 
справи у Тернополі виділили 
навіть підвальне приміщення 
під однією з церков.

— Щотижня там працювали 
до 60 людей. Одного разу, я це 
добре запам’ятала, ми нараху-
вали взагалі сімдесят осіб, які 
прийшли щось робити. Молодь 
плела маскувальні сітки, бабусі 
сідали «на сало», бо ми готували 
козацькі набори. Ми з Вікою, як 
і багато інших дівчат, займались 
сухими борщиками, пекли пря-
ники. Кожна відповідала за щось 
своє! — говорить Ірина.

За словами Вікторії Лень, 
у 2014 році їхній «жіночий ба-
тальйон» мав велику професійну 
сушарку, завдяки якій висушува-
ли по вісімнадцять мішків попе-
редньо нарізаних овочів щодня.

— Ми робили по 200 пакетів 
борщиків у тиждень. Спершу 
нарізали і сушили необхідні 
інгредієнти, а у четвер, примі-
ром, пакували. Зараз все трішки 
змінилось. Борщики — це тепер 
наша додаткова справа, — каже 
вона.

Вікторія та Ірина надзвичайно 
енергійні, активні і веселі. Пе-
реконують: по-іншому й бути 
не може, адже працюють гуртом 
з ініціативними жінками сіл Біла 
та Підгородне, що під Тернопо-
лем, в яких робота кипить, як 
у вулику!

— Все основне відбувається 
у готельно-ресторанному комп-
лексі «Три бажання», що в Під-
городному. Сільські господині і 
переселенки, що знайшли прихи-
сток у селі, постійно щось печуть 
для наших захисників. Вони на-
стільки об’єднались, такі запаль-

ні, що готові щодня працювати! 
Їхні очі горять, бо усі прагнуть 
якомога швидшої перемоги! На-
віть 74-річні бабусі приходять і 
долучаються! Натомість у Білій 
дівчата і жінки ріжуть та сушать 
овочі для наших борщиків. Ово-
чі також активно сушить Ірина 
Колодка і її мама, — усміхається 
Вікторія Лень.

Робити борщики — 
тривалий процес!

Жінки розповідають, що су-
шать і передають для них овочі 
на борщики як жителі Тернопо-
ля, так і з багатьох сіл області. 
Люди роблять це добровільно, 

НАДІЙНИЙ ТИЛ

ЯК ГОТУЮТЬ СУХІ ДИВО-БОРЩИКИ 
Репортаж  Українки – дивовижні 
жінки, які не можуть стояти осторонь, 
коли в їхній державі точиться війна з 
російським агресором. Це доводять 
Вікторія Лень та Ірина Кіняк, які готують 
для захисників на передову сухі борщики

чимало хто у цій справі ще з 
2014 року.  

Багато хто власноруч доставляє 
у Білу свіжі овочі, приміром, бу-
ряк, моркву та цибулю, які нарі-
зають вже на місці по домах. Ко-
ординуванням того, кому і куди з 
односельчан завозити продукти, 
займається Вікторія.

— У нас процес приготуван-
ня борщиків вже злагоджений. 
Овочі спершу подрібнюються 
або на кухонних комбайнах, або 
на грубій тертці, а опісля їх став-
лять у сушарки, аби забрати всю 
вологу. Опісля ми кожен мішечок 
пропускаємо через вакууматор, 
який витягує повітря. Так наша 
овочева суміш може зберігатись 

довгий час, — ділиться вона.
За основу, говорять жінки, 

вони брали рецепт сухих бор-
щиків від дніпропетровських 
волонтерів, однак його трохи 
удосконалили.

— У них був болгарський пе-
рець, а ми замінили його на ква-
сольку. Подумали, що хлопцям 
потрібно більше білка. В наших 
борщиках є буряк, морква, ци-
буля, багато капусти, сушений 
часник. Ми кидаємо туди томат-
ну пасту, сіль і чорний мелений 
перець, різні спеції. Тепер всі ін-
гредієнти важимо по грамах, хоча 
у 2014 році клали їх на око, — 
розповідає Ірина Кіняк.

Жінки в кожен з пакетиків 

кладуть ще й листочок, на яко-
му написано про склад борщи-
ку, спосіб його приготування та 
побажання перемоги!  

Ірина Кіняк каже, що мають 
багато знайомих, волонтерів, 
хлопців, які на Сході.

— Вони вже про наші борщи-
ки знають! Залив водою, додав 
картоплі — і маєш густеньку та 
смачну страву, вже хлопці тепло-
го поїли! Наші військові з 44-ї 
бригади не вірили: як це так, 
що казан борщу на кільканад-
цять людей вийде з маленького 
пакетика?! Як приготували його, 
то борщ вийшов настільки нава-
ристим, що аж ложка стояла! — 
усміхається Ірина.
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Провакуумований пакет із сумішшю виглядає 
зморщеним у порівнянні зі звичайним

За раз приготували 22 пакети 
борщиків

Подруги Вікторія та Ірина пакують суміш на борщі у пакети

Жительки Білої 
удосконалили рецепт 
диво-борщику, який 
не раз рятував  
наших захисників від 
голоду

Весілля відсвяткують після війни: у Тернополі 
нацгвардієць освідчився дівчині

ВИДАВНИЦТВО РІА

Історія цього кохання 
розпочалась минулого року, 
розповідає Національна 
гвардія України. Проводячи 
свій вільний час в Instagram, 
Василь випадково наткнув-
ся на сторінку Соломії, та не 
довго думаючи, написав їй. 
Відповідь дівчини не змусила 
чекати хлопця і дуже скоро в 
них зав’язалася бесіда.

«Ще з першої нашої бесі-
ди я зрозумів: вона та сама! 

5 днів нашого спілкування 
пролетіли як один момент, 
все настільки ідеально, що 
навіть підозріло. І тут я зро-
зумів: ми маємо зустрітися та 
поспілкуватися в живу! Зга-
дую, як я йшов на зустріч, 
від хвилювання тремтіли не 
лише руки, а й ноги були 
ватні, серце вистрибувало 
зсередини. Бачу її, підхожу 
ближче, обіймаю і відчуваю 
- МОЯ. З того дня ми завжди 
разом. Кожен день для нас 
- пізнання один одного. Ми 

строїмо плани на майбутнє, 
ділимося мріями: я хочу заве-
сти кота, а вона собаку. Дуже 
часто нам кажуть, що ми чи-
мось схожі. Але це не дивно, 
ми розуміємо один одного з 
пів слова», - ділиться своїми 
відчуттями гвардієць.

Поки хлопець проходив 
строкову службу у Націо-
нальній гвардії України, Со-
ломія з нетерпінням чекала 
на свого коханого. Василь 
знав, що вона неодмінно 
має стати його дружиною! 

Пропозицію планував зро-
бити влітку, після закінчення 
строкової служби. Але вій-
на змінила думку хлопця і 
він вирішив, не гаячи часу, 
освідчитись Соломії.

Тепер вони вже не просто 
хлопець і дівчина, а нарече-
ний і наречена.

«Плануємо відсвяткувати 
весілля після війни. Споді-
ваємось на скорішу пере-
могу у війні та мирне і ща-
сливе майбутнє», - ділиться  
Василь.

Щасливі наречені Василь та Соломія на 
острівку закоханих у Тернополі
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Промисловий 
21 000 грн — вул. Енергетична. 

Це одна з найдорожчих квартир, 
яку ми знайшли. Чи то навмисно, 
чи то помилково, розташування 
квартири вказали у Центрі, хоча 
вулиця Енергетична відноситься 
до мікрорайону «Промисловий». 
У квартирі є євроремонт та ін-
дивідуальне опалення.

Куди скаржитись 
на здирництво 

Щоб боротися з орендодавця-
ми, які наживаються на війні та 
встановлюють захмарні ціни, — 
на Тернопільщині створили спе-
ціальні комісії. До слова, такі ж 
комісії працюють і в інших об-
ластях, де також недобросовісні 
орендодавці встановлюють зах-

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

У місті можна знайти багато 
оголошень про здачу квартир 
в оренду. Як ми помітили, най-
більше пропозицій є на «Дружбі» 
та «Сонячному».

Орендодавці часто зазначають, 
що здають житло для сім’ї та без 
тварин. Ціни на деякі квартири, 
м’яко кажучи, шокують. 

Якщо у квартирі є євроремонт, 
або ж житло знаходиться у но-
вобудові, то за нього можуть 
просити і понад 15 тис. гривень. 
За квартири у панельних будин-
ках без ремонту можуть просити 
і 6 тис. гривень. Вартість житла 
у Тернополі після початку росій-
сько–української війни зросла 
у кілька разів.

До слова, за останніми даними 
Мінфіну, середня заробітна пла-
та на Тернопільщині становила 
11 455 гривень. Середня зарплата 
по Україні до початку війни — 
14 577 гривень.

Деякі орендодавці вказують, 
що здають житло лише жителям 
Тернопільщини, а дехто готовий 
поселити в однокімнатну квар-
тиру понад три людини.

Скільки коштує 
оренда 

Ми дізналися актуальні ціни 
на сайті перевірених оголошень 
DOM. RIA За допомогою плат-
форми пошуку житла можна 
встановити фільтри ціни, роз-
ташування житла, наявності 
індивідуального чи централі-
зованого опалення, побачи-
ти рейтинг орендодавця чи  
ріелтора.

Центр 
11 500 грн — вул. Валова. Три 

кімнати. Кухня переобладнана 
у житлову кімнату, тому там 
немає побутової техніки (плити, 
духовки, пральної машини). Є 
невеликий холодильник. Однак 
комунальні витрати включені 

у вартість оренди.  

Дружба 
2300 грн — вул. Карпенка. Це 

одна з найдешевших пропозицій, 
яку ми знайшли. Однокімнатна 
квартира з індивідуальним опа-
ленням.  

9 000 грн — вул. Лучаківського. 
Двокімнатна квартира з ремон-
том. Автор оголошення зазна-
чає, що здає квартиру для сім’ї 
до 4 людей без тварин. Є індиві-
дуальне опалення. Меблі — ча-
стково.

18 900 грн — вул. Тролейбу-
сна. Трикімнатна квартира з 
євроремонтом у новобудові. Є 
всі необхідні меблі та побутова 
техніка. У квартирі індивідуальне 
опалення.  

Східний 
12 900 — вул. Лесі Українки. 

Три кімнати, є меблі, холодиль-
ник, пральна машина, індивіду-

ГРОШІ

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОРЕНДА ЖИТЛА 
У РІЗНИХ РАЙОНАХ ТЕРНОПОЛЯ

Оренда   Тернопіль став місцем 
прихистку багатьох переселенців з міст, де 
ведуть активні бойові дії. Через це вартість 
оренди у місті зросла. Ціни, м’яко кажучи, 
можуть «кусатися». Ми дізналися, які 
квартири здають в оренду тернополяни та 
скільки за них просять. Про це у матеріалі
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альне опалення, ремонт. Поруч 
є вся необхідна інфраструктура.  

Оболоня 
5000 грн — вул. Микулинецька. 

Однокімнатна квартира з ремон-
том. Є все необхідне для прожи-
вання. У квартирі індивідуальне 
опалення.  

9000 грн — вул. Білогірська. 
Однокімнатна квартира. Орен-
додавець зазначає, що кварти-
ра здається від трьох місяців та 
довше. Лише для айтішників. 
До двох мешканців. Є ремонт, 
індивідуальне опалення. Квар-
тира у новобудові.  

Сонячний (Бам) 
3000 грн — вул. Київська. Од-

нокімнатна квартира без ремонту 
у панельному будинку. Центра-
лізоване опалення. Автор ого-
лошення вказує, що здає житло 
для однієї дівчини. Це одна з 
найдешевших пропозицій, яку 
ми знайшли у Тернополі.  

7000 грн — вул. 15 Квітня. Дві 
кімнати, індивідуальне опалення. 
Є вся необхідна техніка та меблі. 
Довгострокова оренда.  

7500 грн — бульвар Куліша. 
Двокімнатна квартира. Меблі, 
холодильник, пральна машин-
ка, телевізор (по потребі). Для 
сімейної пари з Тернопільської 
області.  

9000 грн — проспект Злуки. 
Однокімнатна квартира з ремон-
том. Опалення — централізоване. 
Є два спальних місця, всі меблі 
та побутова техніка. Автор ого-
лошення зазначає, що в літній 
період комуналка обходиться 
приблизно у 800 гривень, у зи-
мовий період — 2300 грн.  

Канада 
12 000 грн — вул. Є. Коновальця. 

Це однокімнатна квартира з диза-
йнерським ремонтом. Є все необ-
хідне для проживання. У квартирі 
індивідуальне опалення.

13 500 грн — вул. Є. Коноваль-
ця. Однокімнатна квартира. Є 
три спальні місця. Індивідуальне 
опалення, меблі та побутова тех-
ніка. Здають для людей без хатніх 
тварин.  

Найдорожчі квартири у Тернополі — у новобудовах із 
ремонтом

Навіть однокімнатні квартири без ремонту значно 
подорожчали. Щонайменше треба дати 2300 грн

 На раді оборони 
області вирішили 
створити комісії 
щодо перевірки 
цін, встановлених 
орендодавцями

1 кімната 2 кімнати 3 кімнати

Центр – 7500–9900 грн 8500–11 500 грн

Дружба 2300–7500 грн 5000 –12 600 
грн 18 900 грн

Східний 3000 грн – 12 900 грн

Оболоня 5000–9000 грн – –

Сонячний (Бам) 3000–9000 грн 7500 грн 16 500 грн

Канада 12 000–13 500 
грн 6000 грн –

Промисловий – 21 000 грн –

 Вартість оренди житла

марні ціни на житло.
— На раді оборони області ми 

прийняли рішення про створен-
ня комісій щодо перевірки цін, 
які встановлюють орендодавці 
житла, — розповів Володимир 
Труш. — Є багато скарг на те, 
що ціни підвищуються. Комісія 
працює в сфері порушень по-
даткового законодавства. Ми 
будемо працювати відповідно 
до заяв людей.

Тернополян просять повідом-
ляти про недобросовісних орен-
додавців на сторінці міського 
голови у соцмережі.

Орендодавців просять схаме-
нутися та не наживатися на горі 
людей. Перевірки здійснюють 
відповідно до звернень та скарг 
мешканців.

Дані на 1 травня 2022 р.
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26-річна Софія народила у Тернополі 24 березня, коли рівно місяць лютувала війна

точно буде Мірою.
— Це ім’я слов’янське, япон-

ське, грецьке і індійське, — по-
ділилась Софія. — Найбільше 
до душі нам припало слов’янське 
тлумачення — «мирна». Особли-
во, коли почалась війна, ми вирі-
шили: донька точно буде Мірою, 
бо вона наш мир, нестиме цей 
мир в нашу сім’ю та в Україну.

Коли почалась війна, Софія 
була майже на дев’ятому місяці 
вагітності. Подружжя вирішило, 
що майбутня мамуся має пере-
їхати до батька, який живе в ма-
ленькому містечку. Там, виріши-
ли, буде безпечніше. Мама Соні 
відійшла у засвіти на Миколая. 
У час останніх тижнів вагітності, 
зізналась Соня, мами дуже бра-
кувало. А чоловік Павло і батько 
робили все можливе і неможливе, 
аби Софія доносила і народила 
здорове дитя.

Настрій «стрибав», 
підсилений війною

— Насправді цей період, кінець 
8-го місяця вагітності і 9-й — це 
були найважчі тижні, — зізналась 
Софія Мудра. — Вже було важче 
ходити та рухатись. Настрій весь 
час «стрибав», підсилений війною 

і стресом. На щастя, це не впли-
нуло на здоров’я донечки.

Соня намагалась чим більше 
гуляти. Як сама каже, війна-вій-
ною, але чоловік із батьком зро-
били все, щоб і породіллі, і ще 
ненародженій маленькій було 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, 
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

— Народження донечки — це 
найкраще, що зі мною могло 
трапитись під час війни, — каже 
новоспечена мамуся Софія Му-
дра. — Взагалі, поява на світ ді-
ток — це найбільші сонячні події 
у цей нелегкий час. Чи важко 
було? Так. І зовсім не так ми 
планували собі народження пер-
вістка. Але це суцільне щастя…

Цією історією ми продовжуємо 
серію публікацій про маленьких 
тернополян, які народилися під 
час війни. Тут будуть історії ро-
дин не лише з Тернополя, а й 
тих, хто переїхав до нас, тікаючи 
від пострілів та російських оку-
пантів. Проте їхні дітки наро-
дилися саме на Тернопільщині.

Міра у перекладі — 
«мирна» 

Софії Мудрій 26 років. І вона 
вперше стала мамою 24 березня, 
коли рівно місяць в Україні лю-
тувала війна. О 17.00 у перина-
тальному центрі «Мати і дитина» 
на світ з’явилась їхня з чоловіком 
Павлом донечка — 2 кг 900 г і 
50 см суцільного щастя.

— У мене були непрості поло-
ги, я планувала їх максимально 
природними, проте чи ситуа-
ція навколо вплинула, чи інші 
фактори, але… Слава Богу, хоч 
не вила сирена, коли я народжу-
вала, — поділилась новоспечена 
мамуся.

Донечку назвали Мірою. 
У перекладі зі слов’янської це 
ім’я означає «мирна», розповіла 
Софія. Подружжя почуло його 
в Непалі, куди їздили медиту-
вати. У Соні тоді був другий 
триместр вагітності, проте статі 
майбутньої дитини молоді люди 
тоді не знали. Коли ж поверну-
лись додому і дізнались, що у них 
буде дівчинка, вирішили: донька 

МІРА ТЕПЕР УСІМ НЕСТИМЕ МИР

Історії З іменем для донечки 
тернопільське подружжя Мудрих 
визначилось, коли були у Непалі. Тепер, 
кажуть новоспечені батьки, Міра нестиме 
мир в родину Мудрих і в Україну
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комфортно. Майбутня мама їла 
багато фруктів та гуляла на сві-
жому повітрі.

Коли почались перші передві-
сники пологів, жінка з Павлом 
переїхала до Тернополя. Каже, 
аби потім не довелось терміново 
минати блокпости та діставатись 
пологового.

Кілька днів побули вдома, а під 
виття сирен терміново перебира-
лись у найбезпечніше місце, де 
три стіни відділяли від вулиці.

За два дні до пологів, після 
огляду лікаря, Софію залишили 
у стаціонарі. 24 березня вранці 
почались перейми. Все відбува-
лось дуже стрімко, і весь час із 
Сонею був її чоловік. Допома-
гав дуже сильно. Жінка каже, 
не знає, як без нього впоралась 
би. Він підтримував, допомагав 
дихати, нагадував, що потріб-
но робити саме в цей момент 
і часом, через нестерпний біль, 
повертав до реальності.

— Я хотіла максимально при-
родно народжувати, готувалась 
навіть до того, аби народжува-
ти вдома у ванній, якби не було 
можливості доїхати до медза-
кладу, — пригадує Софія. — Все 

Найтяжче було те, 
що кілька місяців 
тому жінка втратила 
маму, а коли 
народжувала, в 
Україні вже місяць 
лютувала війна

Міра щодня стає активнішою і вже проявляє характер. Це 
все додає підтримки, аби не стресувати через війну

Подружжя вирішило назвати донечку Мірою, ім'я символізує мир, про який мріємо

пішло занадто швидко. Аби 
не постраждала дитина, в якої 
серцебиття пригнічувалось, втру-
тились лікарі. Тому, на жаль, 
у нас із Мірою не було першого 
контакту, на який я так чека-
ла, бо я була під наркозом. Зате 
пощастило Павлові. Він доньку 
тримав на руках і плакав.

У пологовому 
плакала від щастя 

Коли молода мама вийшла з 
наркозу, першим, кого побачила, 
була її донька. Ще тоді, зізнаєть-
ся, подумала: «Хух, моє дитя зі 
мною. Далі все буде добре».

— Перший час у пологовому 
я плакала від щастя, що донечка 
зі мною і здорова, — зізналась 
молода мамуся. — Опіка медиків 
у перинатальному центрі надзви-
чайно хороша. Я дуже вдячна лі-
карям, що ми з донею обоє живі 
і здорові. Навіть зі складними 
пологами впоралися.

Софія навіть не сподівалася, 
що в умовах війни, коли сирен 
можна чекати в будь-який мо-
мент, їх із донькою вітатимуть 
під пологовим будинком стіль-
ки рідних і друзів, з подарунка-

ми, квітами і кульками. Це був 
справжній великий подарунок 
для молодої сім’ї, каже Софія.

— Так, повернення після по-
логового мало свої нюанси, 
важко сидіти і навіть рухатись, 
але повернулись додому — це 
було суцільне щастя, — зізналась 
Софія. — Настільки неважливі ті 
всі болі і незручності. З перших 
хвилин насолоджувалась казкою 
материнства.

Нічні годування, перші неве-
ликі проблеми, Міра щодня стає 
активнішою і вже проявляє ха-
рактер. Це все додає підтримки, 
аби не стресувати через війну. 
Мама зізнається, насолоджуєть-
ся навіть плачем донечки, бо, 
щойно вперше почула, ще ди-
вувалась, як можна так красиво 
плакати — отак, по-дівчачому.

Коли ми спілкувались із Со-
нею Мудрою, Міра вперше са-
мостійно підняла і кілька секунд 
утримувала голівку. 

Молода мама неабияк пиша-
ється першими досягненнями 
донечки і зізнається: коли Міра 
фіксує погляд на ній, відчуття 
не порівняти з найкрутішим фе-
єрверком…
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

СПІВПРАЦЯ

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

За час війни багато українських 
родин позбулися звичного ритму 
життя. Дехто з дітьми був зму-
шений покинути свою домівку 
та шукати захисту деінде. Без-
умовно, ці всі події відіб’ються 
на кожному з нас, особливо дітях. 
Війна ще довго відлунюватиме 
у їхніх спогадах.

Як допомогти малечі впо-
ратися зі стресом, як батькам 
правильно говорити на такі сер-
йозні теми? Як захистити свою 
і дитячу психіку? Корисними 
порадами ділиться лікар-педі-
атр КНП «Тернопільська місь-
ка дитяча комунальна лікарня» 
Наталія Каліновська.

Як правильно 
пояснити 

— З дітьми говорити про війну 
потрібно. Необхідно розповідати 
про те, що відбувається в країні, 
чому так. Звичайно, при цьому 
необхідно врахувати вік малечі. 
Якщо це діти дошкільного віку, 
то їм все можна подавати у фор-
маті казки, де добро бореться зі 
злом. І добро обов’язково пере-
може! Якщо мова про школярів, 
то важливо відповідати на їхні 
питання, але коротко, зрозу-
міло, чітко. При цьому батьки 
повинні бути спокійні і впевне-
ні. В інтернеті можна зустріти 
багато фейків, тому батьки ще й 
повинні навчити дітей відсіюва-
ти неправдиві повідомлення, — 
пояснює лікарка. Вірити можна 
лише перевіреним фактам!

Війна — страшно, це небез-
печно, це постійна тривога і 
стрес. З цими емоціями досить 
нелегко впоратися.

— Коли ми чуємо сигнал три-
воги і потрібно залишити свій 
дім, важливо реагувати правиль-
но. Мама повинна демонструва-
ти спокій і впевненість, збирати 

речі і діяти впорядковано. Щоб 
діти знали: після того, як мине 
небезпека, вони повернуться, — 
говорить пані Каліновська. — 
Звісно, для сімей, які перебува-
ють у зоні ведення бойових дій, 
все набагато складніше. Коли 
лунають вибухи, важко зібратися 
чи не панікувати, а часу на роз-
думи практично немає. Тому по-
трібно заздалегідь подбати про 
те, щоб найнеобхідніші речі були 
зібрані.

Беріть те, що 
любить дитина 

Йдучи в укриття чи вируша-
ючи в інше місто, беріть саме ті 
іграшки чи інші речі, які любить 
ваша дитина. Це допоможе на-
гадувати про дім та почуватися 
захищеною.

Говорити потрібно і про те, 
як поводити себе в дорозі, 
на блокпостах. Якщо довелося 
переїхати на інше місце про-
живання, потрібно з першого 
дня перебування там створити 
для сина чи доньки затишну ат-
мосферу. На банальні дитячі пи-
тання: «А коли ми повернемось 
додому?» не потрібно мовчати. 
Говоріть з дітьми, говоріть прав-
ду, закликає співрозмовниця.

— Вони можуть плакати, ве-
редувати. На забороняйте цього 
робити! Їм потрібно проявити ці 
емоції. Після цього постарайтесь 
переключити малечу на звичний 
ритм життя. На гру чи заняття, 
які вона любить. Телефонуй-
те до родичів, які залишилися 
в місті чи країні, де ви жили. 
Поставте фото рідних у кімнаті, 
де тимчасово живете, аби було 
легше переживати розлуку. Якщо 
є іграшка, яку малеча любить, 
вона нагадуватиме про дім, — 
радить лікарка.

Режим дня повинен бути 
по можливості такий, як і ра-
ніше, тоді буде легше опанува-
ти себе. Старшим дітям добре 

ЯК РОЗПОВІСТИ ДИТИНІ ПРО ВІЙНУ
Здоров’я  Триває вторгнення росії в 
Україну. Як говорити з дітьми про війну? 
Яких правил слід дотримуватися та чого 
точно не можна робити? Зберігайте цінні 
поради!

спілкуватися з однолітками. 
Вони мають бути зайняті. Іноді 
питання, які ставлять підлітки, 
заганяють у глухий кут. Тоді 
важливо чесно про це сказати: 
«Я зараз не знаю відповіді, дай 
мені трохи часу, і ми поверне-
мося до цієї теми». Або можна 

сісти разом пошукати інфор-
мацію в інтернеті. Добре поді-
литись висловлюваннями авто-
ритетних для дорослого лідерів 
думок. Разом почитати їхні до-
писи, знайти спільно відповідь. 
Інформаційне поле — бездонне, 
а критичне мислення в підлітків 

ще здебільшого не сформоване.
Важливо брати до уваги, яким 

є інформаційний фон у родині. 
Ставлення батьків може стика-
тися з думками, які дитина чує 
у своєму середовищі, і це ви-
кликатиме внутрішній конфлікт 
у дитини. Треба перебувати 
в постійному довірливому діало-
зі, обмінюватися думками — це 
найважливіше у стосунках з під-
літками, зокрема, коли говоримо 
про насилля, війну.

Є небезпека закріпити нега-
тивні патерни поведінки для 
певного психоемоційного стану. 
Наприклад: коли тривожно — 
батьки починають агресувати. 
Дорослі можуть самі потрапити 
у вихор почуттів і поділитися 
цим з дитиною. І надалі вона 
саме так реагуватиме на триво-
гу — агресією. Тому слід бути 
свідомим свого стану і намага-
тися контролювати свої реакції. 
З вуст батьків невтомно мають 
лунати фрази: «Я тебе люблю», 
«Я тебе захищу», «Нічого пога-
ного з нами не станеться». Ці 
слова пробуджують у душі надію 
та віру в краще, в те, що війна 
скоро закінчиться.

Після кількох діб у бомбосхо-
вищах діти і дорослі відчувають 
безпорадність. Важливо вселя-
ти розуміння, що хоча б трохи, 
якийсь мікропроцес від них за-
лежить. Можна написати листа, 
намалювати листівку солдатам і 
запостити в соцмережах, надіс-
лати допомогу солдатам. Багато 
залежить, у що вірить родина: 
якщо це прийнятно, можна 
помолитися, хай навіть своїми 
словами.

Якщо тривалий час у сина чи 
доньки спостерігається зміна 
поведінки, є тривожність, по-
рушення сну, відсутність апетиту 
чи апатія, необхідно звернутися 

за допомогою до спеціалістів. 
На фоні стресу може виникати 
енурез (нетримання сечі). Може 
з’явитись аутоагресія — ушко-
дження самого себе. Тоді дитина 
буде бити, різати себе, обкушу-
вати собі шкіру, нігті. Це все — 
привід звернутися до фахівця.

Як знайти лікаря 
З будь-якими питання стосов-

но здоров’я дитини йдіть у най-
ближчий педіатричний філіал 
дитячої поліклініки.

— Лікар дитину оглядає, при 
потребі робить певні призначен-
ня. Усі малюки, які приїхали з 
батьками з інших регіонів, мо-
жуть безкоштовно отримувати як 
амбулаторну, так і стаціонарну 
допомогу, усі лабораторні обсте-
ження, функціональна діагнос-
тика є безкоштовними. Після 
огляду лікарі-педіатри видають 
такі направлення чи скеровують 
до вузьких спеціалістів. При цьо-
му не обов’язково підписувати 
декларацію, — уточнює пані 
Наталія.

Якщо стан дитини рапто-
во погіршується в нічний час, 
то завжди можна звернутися 
у швидку.

Крім того, у міській дитячій 
лікарні працює Центр реабілі-
тації та паліативної допомоги. 
Його послугами можуть скори-
статися і вимушено переміщені 
особи. 

За потреби педіатри скеро-
вують малюків на реабіліта-
цію. Тож дорослі повинні бути 
спокійні: тернопільські медики 
подбають про те, щоб усі малю-
ки вчасно отримали необхідну 
медичну допомогу.

Бережіть себе та своїх діток! 
А війна скоро закінчиться. 
Обов'язково — нашою перемо-
гою!
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Лікар-педіатр Наталія Каліновська рекомендує батькам більше спілкуватися з дітьми, 
проявляти спокійність і впевненість

Дітям будь-якого віку дуже важливо відчувати безпеку. Вони мають бути впевнені, що 
коли приходять до своїх дорослих, яким довіряють — отримають відповідь

Вони можуть 
плакати, 
вередувати. Не 
забороняйте того 
робити! Їм потрібно 
проявити ці емоції
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кно знову прилетіло. Я якраз стояла 
на кухні і за допомогою маленько-
го газового балончика гріла дитині 
суміш. Пластик повиривало, вікно 
знову заколотили і прибили кили-
мом, щоб не виламало повністю.

Йшли пішки 12 км
Невдовзі від чоловіка Олена отри-

мала звістку, що за нею і донькою 
мають прийти волонтери і вивезти з 
міста. Жінка всю ніч очей не стули-
ла, але волонтери так і не прийшли. 
Як вже згодом довідалась, про Олену 
волонтери розпитували у Насті, яка 
ще донедавна проживала у квартирі 
Олени. Та ж сказала, що жінка із 
дитиною вже виїхала. Тоді волон-
тери на цьому місці вивезли саму 
Настю…

— Може, комусь і щастило, але 
нам під час виїзду чомусь не трапи-
лось безкорисливих людей, — поді-
лилась Олена. — За дорогу до Бер-
дянська з Мілейкіно нам довелось 
викласти 12 тис. грн. Потім, коли 
вже були у Бердянську і почули, що 
евакуаційні автобуси не заїдуть у мі-
сто, натомість можуть бути на трасі, 
туди везли тільки таксисти. В один 
кінець просили 1 600 грн. А звідти, 
куди привозили і до місця, де мали 
би бути автобуси, ми йшли пішки 12 
км – із валізами, торбами і дитиною 
на руках. І так 5 днів поспіль – туди 
і назад. Зранку ми вже на трасі, го-
дина п’ята дня вертались, бо темніти 
починало і комендантська година. 
В день йшло 3 200 грн, а виїхали 
лишень на 5-ий день.

Коли дістались евакуаційним ав-
тобусом з Бердянська в Запоріжжя, 
там їх зустріли побратими Оленино-
го чоловіка. Переночували, поми-
лись, поїли і вирушили до Дніпра. 
Там вже допомагали побратими і 
земляки Оксаниного чоловіка. Жін-
ки пробували виїхати в бік Терно-
поля евакуаційним потягом, проте 
жінка за віконцем залізничної каси, 
ніби відрізала – мовляв, придумали 
собі. Є платні поїзди, і тільки купей-
ні вагони. Тоді, зібравши мало чи 
не останні гроші, жінки придбали 
квитки.

«Багатьох знати не 
хочу»

Знайомі, з якими спілкувались, 
повідомили, що їхня квартира вцілі-
ла. Хіба вікна повибивало. У домах 
орки регулярно проводять зачист-
ки. Як двері зачинені, вибивають. В 
Олени були броньовані двері, які їм 
виявились не під силу, то проламали 
стіну, яка веде з під’їзду в туалет.

— Я тепер точно знаю, що аб-

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, 
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ми підготували ексклюзивне 
інтерв'ю з жінкою, у якому вона 
відверто розповіла про всі жахіття, 
які довелось пережити. Повірте, ця 
історія точно варта вашої уваги... 

Ми закриваємо обличчя героїв 
публікації та повністю змінюємо 
їхні імена, хоча всі справжні дані 
є в редакції. Робимо це з питань 
безпеки, бо їхні чоловіки і сини досі 
захищають Україну.

— Зараз чітко видно, хто рідний, 
а хто… Багато близьких людей для 
мене особисто вже не існують. Я їм 
руки не подам, — Олена намагаєть-
ся говорити спокійно. Проте часто 
зупиняє розповідь, ніби збираєть-
ся із силами. —  Бувало, здавали 
днрівцям свої ж. Одна з близьких 
подруг, яку я ціною власного життя 
і життя доньки захистила, сказала 
волонтерам, що ми вже виїхали з 
Маріуполя. Збрехала. Її вивезли на 
місці, де мали бути ми з дитиною. 
Багато з тих, хто так сильно хотів 
«руського міра», у першу чергу були 
на кордоні з Польщею, Італією, Ні-
меччиною. Куди біжите? Ось він, 
ваш руський мір. Прийшов. Ви ж 
його так чекали…

Тікали, коли місто 
стало руїнами…

Олені 40 років. Вона утекла з Ма-
ріуполя наприкінці березня з річною 
донечкою. А чоловік залишився там, 
боронить Маріуполь. Десь на До-
неччині і старший син.  

До Тернополя переселенці діста-
лись у квітні. Що буде війна, Олена 
дізналась від знайомих, які зараз на 
окупованих територіях ДНР та ЛНР, 
ще за днів чотири до початку пов-
номасштабного вторгнення. Звідти 
знайомі повідомляли, що місцевих 
починають евакуйовувати. Через 
чотири дні почали бомбити й Ма-
ріуполь.

— Близько 4 ранку чоловіку по-
дзвонили, викликали на службу. 
Наша квартира на Лівому березі – 
ми фактично перші, хто потрапляє 
під обстріл. Обстрілювали і бомбили 
з літаків. День чи два я з донькою 
була вдома, ми їхати нікуди не зби-
ралась. Допоки не вийшла на балкон 
і не побачила поле за домом – туди 
прилетіли дві «градини». Тоді сказа-
ла чоловікові у телефонній розмові, 
мовляв, я готова переїхати.

Жінку з дитиною відвезли до дру-
зів в інший кінець Маріуполя. Але 
невдовзі й там почалось та ж саме 
– обстріли, гради, літаки…

Бункер був у коморі 
Коли переїхали до друзів, про-

живали у квартирі на 1-му поверсі. 
«Бункер» у них був у коморі. Спо-
чатку просиджували з донькою там 
добами. Спали на шматті, кинуто-
му на підлогу. Потім у сусідів, які 

вже виїхали, попросили матраци. 
Готувати в перші дні виходила на 
кухню. Потім, каже жінка, перестали 
боятись – не бачили змісту ховатись. 
Все навколо обгоріло…

— Ми з чоловіком у 2014-му вже 
пережили одну війну, тому, щойно 
отримували зарплату, закуповували 
продукти на цілий місяць – за та-
кими правилами жили вже 8 років, 
— поділилась Олена. — Саме перед 
початком війни ми знову поповни-
ли запаси. У мене в кишені була 
тисяча гривень. Чоловік у перші 
дні привіз запас питної води, ще 
трохи докупили у крамниці, доки 
ті працювали. Коли вимкнули воду, 
перший час спускали з опалення, 
на річку ходили набирати. Ми не 
мились, відколи почалась війна…

На 2-му поверсі проживала ще 
одна родина. Щодня вони смажили 
картоплю. Коли ж Олена поціка-
вилась, чи не набридла вона їм, ті 
відповіли, що більше їсти просто 
нічого. Тоді Олена поділилася з 
ними крупою, яку мала. Ці ж люди 
невдовзі виїхали у село, неподалік 

Маріуполя. Пропонували й Олені 
вибиратись до них. Та відмовилася. 
Передусім тому, що тоді там вже 
хазяйнували днрівці. Окрім того, у 
Маріуполі залишався чоловік…

Гуманітарку давали 
продуктами

Так, орки давали гуманітарку, 
але це скоріш нагадувало перепис 
населення, пригадує Олена. Зві-
ряли паспортні дані, все вносили 
в комп’ютер і видавали маленьку 
коробочку, вміст якої був напов-
нений нашими ж, українськими 
продуктами з «Повної чаші».

— Воду теж давали нашу, 
«Кришталеву» — я не брала, люди 
з під’їзду показали, що є у коробці, 
— поділилась Олена. — Видавали її 
раз на місяць. Що сусіди отримали 
на цей місяць, з’їли за пів дня.

І на вулиці, і у квартирах було 
дуже холодно. 

— Двічі під час обстрілів у нас 
вилітали вікна – я їх забивала, аби 
не тягнуло, — пригадує Олена. — 
Одного разу, коли била цвяхи, по-
руч із балконом впала міна. Як я 
залишилась живою – не знаю. Але 
мені пощастило, майже не зачепило. 
Рама впала на руку – я пригнулась, 
виповзла, скло із себе струсила – 
тільки подряпина на пальці, кров 
йшла. Наступної ночі до нас під ві-

Коли переїхали до друзів, проживали у квартирі на 1-му поверсі. «Бункер» у них був у 
коморі. Спочатку просиджували з донькою там добами. Спали на шматті, кинутому на підлогу 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

ЧОМУ ЖІНКА, ЯКА ВИЖИЛА В 
МАРІУПОЛІ, НЕ ХОЧЕ ДОДОМУ
Ексклюзив   Дружини і мами 
військовослужбовців, які зараз боронять 
Маріуполь, благають не полишати їхніх 
рідних і надіслати їм підмогу. «Вони 
тримаються з останніх сил і дуже чекають 
на підкріплення», — каже Олена. А сама 
жінка з родичкою і дітьми були змушені 
тікати від пекла, у якому опинились, — із 
Маріуполя

солютно чужі люди можуть стати 
найріднішими, а ті, хто донедавна 
були рідними і по духу, і по крові, 
— багатьох із них я і знати не хочу, 
— зізналась Олена. — Це вони на-
кликали оцей «руський мір». Вони 
на них чекали. Зараз їм кинуть ту 
коробку гуманітарки, як собачкам, а 
вони й раді. Любителі халяви – що 
з них взяти.

Не від однієї, навіть кого колись 
рятувала, Олена чула: так вам і тре-
ба – щоб тебе і твою дитину вбили. 
Ще один юнак був, як брат, а вия-
вився навідником. Кума, хрещена 
Іринки, утекла в числі перших, а 
за похресницю забула. Зараз жінка 
за кордоном, а була однією з тих, 
хто марив поверненням до життя у 
радянському союзі.

— З чоловіком говорила – він 
попередив, що у них там пекло, 

але стоятимуть до кінця, — каже 
Олена. — Є поранені, але трима-
ють оборону. Бо, каже він, другий 
раз не дозволить в нього забрати 
рідний дім.

Рідний дім зараз нагадує попе-
лище. Вцілілих людей часто просто 
посеред вулиці нудить від запаху і 
виду тіл, які орки не дають забирати 
і поховати. Днями Олені подзвонила 
двоюрідна сестра, що їхню бабусю 
поховали на городі у дворі.

Чи повернуться в Маріуполь, — 
навряд, каже Олена. Всі побачені 
звірства днрівців та російських сол-
датів вже не зможе стерти з пам’яті. 
Скоріш за все, якщо повертатимуть-
ся, оберуть для життя інше місто. 
Головне, щоб настав мир, і воїни, 
які зараз понад людські можливості 
боронять рідний Маріуполь, зали-
шились живими…

До місця, де мали би бути автобуси, Олена пішки з 
дитиною йшла 12 км – із валізами, торбами. І так п'ять 
днів поспіль – туди і назад

Рідний дім зараз нагадує попелище. Якщо і повернуться 
сюди, то оберуть для життя інше місто, бо ті події не зможе 
стерти з пам’ятіЗараз чітко видно, 

хто рідний, а хто… 
Багато близьких 
людей для мене 
особисто вже не 
існують. Я їм руки  
не подам
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

 Бетон різних марок, висока якість, доставка „Міксе-
ром”, самоскидом, розчин цементний. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного щебе-
ню, нові, різні розміри, можлива доставка, розвантажен-
ня, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Бордюр дорожній, тротуарний, вібропресований, плитка 
тротуарна, різна товщина, можлива доставка, розванта-
ження, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Бруківка вібропресована, катушка, старе місто, римський 
камінь, різних кольорів та товщин, сертифікована, бордюр 
дорожній та трот. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 ГАЗОБЛОКИ «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ, КЛЕЇ ДЛЯ КЛАД-
КИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, 
ПОМІРНІ ЦІНИ. (097) 808-55-71  

 ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК, 10Х30Х60, 
12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗКОШТОВНЕ СКЛАДУВАН-
НЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ. 42-48-02, (067) 925-87-31  

 Геотекстиль голкопробивний, поверхнева міцність 300 г/
кв.м, для доріг, тортуарів, ландшафтного дизайну, дрена-
жу, армування. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Деревина липи, брус, 2 шт., 2,1х0,6, 1,5х0,48, без сучків, 
договірна, самовивіз. (096) 781-04-17  

 ДОШКА ЯСЕНЕВА, ОБРІЗНА, ДОВЖ. 1 М, ТОВЩ. 30-50 ММ, 
СОСНОВА НЕОБРІЗНА, 50 ММ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, ПРОФ. КОМ-
ПРЕСОР, ЕЛЕКТРОЗВАРКА 380-220 (098) 467-56-01  

 ДОШКА, СУХА, СОСНОВА, СТОЛЯРНА, 30, 40, 50 ММ (097)829-
66-18, (096)915-30-30  

 Камінь бутовий Галущинецький на фундаменти. огорожі, 
щебінь, фр. 20-50, 50-80, 80-120, на бетон, дороги, відсів, 
на підсипку, мул. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Керамзит фасований в мішках, насипом, фракції 10-20 
мм, якісний, будь-яка кількість, можл. доставка. (097)979-
86-31, (050)234-67-25  

 КЕРАМЗИТ, ЛЕГКИЙ, ЯКІСНИЙ, В МІШКАХ, БЕЗКОШТОВНА ДО-
СТАВКА ПО ОБЛАСТІ. (097) 832-59-22  

 Кулі антипаркувальні, напівсфери антипаркувальні, лотки 
водовідвідні, бордюри дорожні, магістральні та тротуарні. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Кільця на криницю і на септик, d 1м, 1,5м, 2м, кришки бе-
тонні, люки каналізац. полімерпіщ.,чавунні, можл. дост., 
котлован і монтаж (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Металочерепиця, профнастил, власне в-во комплекту-
ючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір, виїзд.безкошт 
(096)132-84-04, (067)381-45-08  

 Опори залізобетонні ліній електромереж (стовпи елек-
тричні), 9,5м, 10,5м, стояки вібропресовані, бордюри до-
рожні, нові, доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Панелі перекриття, різні розміри, шир. 1,2 м, 1,5 м, довж. 
2-12,6 м, завантаження, доставка, розвантаження, мон-
таж (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Паркани металеві, жалюзі-паркан, ранчо-паркан, штахет-
ник, металеві парапети, мет.шапки на стовпці, всі комп-
лектуючі, помірні ціни (096)132-84-04, (067)381-45-08  

 Перемички віконні, прогони, різні розміри, опорні подуш-
ки, в наявності та під замовлення, можлива доставка, роз-
вантаження, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі бетонні, 2,5х2 
м, 4х2,2 м, стакани, бордюри, автозупинки залізобетонні, 
доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Плити перекриття, 2-12,6 м, ширина 1,2 м, 1,5 м, плити 
полегшені вис. 16 см, різні розміри та навантаження, на 
замовлення. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Пісок в мішках, щебінь гранітний дрібний в мішках, ке-
рамзит в мішках, цемент в мішках, можлива доставка 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Пісок, глина, чорнозем, відсів, з доставкою а/м ЗІЛ, Ка-
мАЗ. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЦЕГЛА, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, 
ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, ЗІЛ. (097) 151-31-86  

 Стовпці залізобетонні, довжина від 2 до 5 м, на огоро-
жу, для садівництва, перерізом 6х8 см. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм, труби за-
лізобетонні, діаметром 500-1 200 мм, можлива доставка. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Цегла вогнетривка, червона, біла, повнотіла, пустотіла, 
можна поштучно, доставка під замовлення (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

 ЦЕГЛА М100, ДОСТАВКА МАНІПУЛЯТОРОМ АБО САМОВИВІЗ. 
(067) 352-04-35  

 Цегла червона (повнотіла, пустотіла), силікатна біла, вог-
нетривка, можна поштучно, можлива доставка та виванта-
ження. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Цемент М-500, М-400, м.Ів.-Франківськ, мішки по 25 
кг, завжди свіжий, будь-яка к-сть, можлива доставка. 
(067)516-10-00, (099)516-10-00  

 Чорнозем, глина, відсів, будівельне сміття на підсипку, 
доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Шифер 8-хвильовий, плоский, вис. якість, цвяхи ши-
ферні, цемент, труби азбестоцементні, можл. доставка. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Щебінь гранітний, фракція 5-10 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 
відсів гранітний, щебінь білий, різних фракцій, з достав-
кою. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  
 «АРМСТРОНГ», ДЕКОРАТИВНЕ НАНЕСЕННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАТ-
ЛЮВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР (096)203-16-84, (098)761-83-82  

 «КОРОЇД», «БАРАНИК», КРИХТА, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНО-
ПЛАСТ, ВАТА, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ДОСТАВКА, ПОКАЗ 
РОБІТ., ДОСВІД 10 Р. (098) 952-67-81  

 «КОРОЇД», БАРАННИК, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. ПІНОПЛАСТ, 
МІНВАТА, СВОЄ РИШТУВАННЯ, ДОСВІД РОБІТ, ДОСТАВКА МА-
ТЕРІАЛІВ. (096) 700-92-04  

 АКУРАТНА БРИГАДА ВИКОНУЄ ШТУКАТУРКА, ГІПСОКАРТОН, ШПАТ-
ЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЯКІСНО, НЕДОРОГО (098) 828-92-08  

 АКУРАТНО ТА ЯКІСНО ВИКОНУЄМО: ШТУКАТУРКА ВНУТР., ПО 
МАЯКАХ, СТЯЖКА, ВІДКОСИ, Є БЕТОНОЗМІШУВАЧ, ПІДСОБНИ-
КИ, ВИЇЗД В РАЙОНИ. (097)162-19-77, (050)025-20-30  

 Акуратно та якісно утеплення фасадів пінопластом, мінва-
тою, нанесення декоративної штукатурки, «короїд», «ба-
раник», фарбування.. (097)580-12-64, (067)178-15-75  

 АРКИ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, КО-
РОБИ, ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА ТОЩО. (096)203-16-84, 
(098)761-83-82  

 БРИГАДА ВИКОНУЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТОМ, 
МІНВАТОЮ, ЕНЕРДЖІ, ДОПОМОГА У ВИБОРІ МАТЕРІАЛІВ ЗА 
ГУРТОВИМИ ЦІНАМИ. (097) 472-53-45  

 Бригада виконує утеплення будинків, пінопласт, декор. 
покриття «короїд», «бараник», вл.риштув., помірні ціни, 
знижка на матер. (097)580-12-64, (067)178-15-75  

 БРИГАДА МАЙСТРІВ ВИКОНУЄ: ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, 
СТЯЖКА ПО МАЯКАХ, ВІДКОСИ ТОЩО. (097) 170-30-37  

 БУДІВНИЦТВО МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ СПОРУД, СТЕЛІ, СТІНИ, 
КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ, БАСЕЙНИ, СВОЯ ЄВРООПАЛУБКА, ЛІЦ.
АВ№407455 ВІД 24.08.08Р (097) 332-47-19  

 Вагонка, арки, штукатурка, стяжка, шпатлювання, гіпсо-
картон, ламінат, плитка, фасади, набризк, переплан. 
якість, помірні ціни. (098) 235-25-91  

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ВИЇЗД ПО РАЙОНАХ, ПЛАНУВАННЯ, ПІД-
ГОТОВЧІ РОБОТИ, ДОСТАВКА ЛЬВІВСЬКОЇ БРУКІВКИ, ХОРОШІ 
ЗНИЖКИ НА БРУКІВКИ (067)296-65-84, (097)315-45-86  

 ВКЛАДАЄМО БРУКІВКУ, ВІБРОМАШИНКА, КОМПЛЕКС ПІДГО-
ТОВЧИХ РОБІТ, ПОМІРНІ ЦІНИ, МОЖЛ. ВИЇЗД. (097) 149-05-02  

 ВКЛАДАЄМО БРУКІВКУ, ТРОТУАРНА ПЛИТКА, ВІБРОМАШИНКА, 
МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД, ПОМІРНІ ЦІНИ. (067) 688-17-74  

 ВКЛАДАЄМО БРУКІВКУ, ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ, ПІДГОТОВЧІ РО-
БОТИ, ЯКІСНО, НАДІЙНО, ВІБРОМАШИНКА, МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД, 
БУДЬ-ЯКІ ОБ»ЄМИ, НЕДОРОГО (098) 009-97-72  

 ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ, ВНУ-
ТРІШНІ РОБОТИ. (068) 510-74-50  

 КОВАНІ ВИРОБИ, ПЕРИЛА, БРАМИ, ОГОРОЖІ, ДАШКИ. (096) 
442-71-54  

 КОЛОНКИ ГАЗОВІ, КОТЛИ, РЕМОНТ ТА ПРОМИВАННЯ ТЕПЛООБ-
МІННИКІВ. (099) 369-02-68  

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПОСКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ, НЕДОРОГО (097) 159-97-21  

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ КАМЕНЕМ, 
КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВКОЮ ПАРКАНІВ, ЦО-
КОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ. ДОРІЖ (068) 905-04-13  

 РЕМОНТ КВАРТИР, ВНУТРІШНІ РОБОТИ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ГІСПОКАРТОН, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАЛЕРИ. (067) 354-87-15  

 Стяжка, плитка, паркет, ламінат, вагонка, встановл. две-
рей, наличники, плінтуси, є транспорт, виїзд в райони 
(097)279-03-73, (097)443-40-74  

 ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНОВОЮ ПІНОЮ 
«ДОБРА ПІНА» - 100% ЕКОЛОГІЧ., ВИКОР. ЗЗОВНІ, ВСЕРЕДИНІ 
ЛІЦ. АЕ №640177. 30.03.15 (050)437-02-88, (067)674-60-47  

 УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЕКСТРУДОВАНИЙ 
КОРОЇД, БАРАНИК, КРИХТА, ЗНИЖКА НА МАТЕР., ДОСТАВКА 
ВИЇЗД У В Р-Н, ПОКАЗ РОБ (096) 676-73-89  

 УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, КОРОЇД,БАРА-
НИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., 
ВИЇЗД В Р-Н (098) 952-69-62  

 Циклювання барабанною машинкою паркету, дошки, ре-
монт, лакування, плінтуси, є транспорт. (097)874-50-05, 
(067)155-45-14  

 ЦИКЛЮВАННЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ПИЛУ, 220 В, ЗАЧИЩЕННЯ КУТІВ, 
Є ТРАНСПОРТ, ВИЇЗД В РАЙОНИ. (098) 531-71-11  

 ЦИКЛЮВАННЯ ПАРКЕТУ, ЛАКУЮ, ШПАТЛЮЮ 53-70-61, (096) 
368-95-21  

 Шліфую паркет без пилу, настеляю паркет, ламінат, ва-
гонку, лакую, шпатлюю, є пилосос,швидко, якісно, є тран-
спорт, виїзд в район 26-83-43, (097) 279-03-73  

 Штукатурка, шпатлювання, плитка, гіпсокартон, стяжка, 
інші будівельні роботи. (098) 463-95-78  

 Якісне утеплення будинків пінопластом, ватою, оздоблен-
ня «короїд», «Бараник», знижка на матеріали, виїзд в ра-
йони. (097)580-12-64, (067)178-15-75  

 ІНФОРМАЦІЯ: АКУРАТНІ МАЙСТРИ З ЄВРОРЕМОНТУ ВИКОНА-
ЮТЬ РОБОТУ «ПІД КЛЮЧ», МОЖНА ПОДИВИТИСЯ НА РОБОТУ. 
(098) 178-57-14  

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУДИНКИ «З 
НУЛЯ», ОГОРОЖІ З КАМЕНЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, СТЯЖКИ, ДАХИ 
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. (097) 481-77-50  

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ РОБИТЬ ДАХИ, ПЕРЕ-
КРИВАЄ СТАРІ, МУРУВАННЯ (ЦЕГЛА, БЛОКИ, КАМІНЬ), БЕТОН, 
ФУНДАМЕНТИ. (096) 766-97-59  

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДЬ-ЯКІ БУДІВЕЛЬНО-РЕ-
МОНТНІ, ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ. (097) 599-67-24  

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА РОБИТЬ ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОС-
ТІ, ПЕРЕРОБЛЯЄМО СТАРІ, ТАКОЖ Є СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРО-
ГО. (067) 116-44-64  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ РІЗНОЇ 
СКЛАДНОСТІ (098) 347-78-90  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, СТЯЖКА, ШТУКАТУР-
КА, ПЛИТКА, ШПАТЛ., ЛАМІНАТ, ДЕМОНТАЖ, ВИБИВАННЯ НІШ, 
ФАРБУВ., ПІДВІСНІ СТЕЛІ (096) 730-50-78  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИСОКОЯКІСНО ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖ-
КА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ,ГІПСОКАРТ., ЕЛЕКТРИКА, 
ЗРАЗКИ НА EVROREMONT.TE.UA (097) 720-99-52  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ, ЛАМІНАТУ, ПЛИТКИ, ДО-
ШКИ, ПІДЛОГИ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ДАХИ, МУРУВАННЯ БУДИНКІВ, 
ОГОРОЖ, СТЯЖКА, ШТУКАТ (098)305-51-49, (097)808-20-77  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОВОДКИ, 
САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ 
КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-04-13  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСІ ВИДИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ. (098) 
040-72-44  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРИК, МОНТАЖ НОВОЇ ТА ЗАМІНА СТАРОЇ 
ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ, ІНШІ 
ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА. (099) 369-02-68  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРОМОНТАЖГНІ РОБОТИ. (098) 854-55-48  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ,  АНГАРИ, ЗВАРЮВАННЯ 
МЕТАЛОКОНСТР. РІЗНОЇ СКЛАДН., ДРІБНІ РОБОТИ (АЛЮМІНІЙ, 
МІДЬ , ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА (097)897-30-27, (066)361-62-77  

 ІНФОРМАЦІЯ: МАЙСТЕР ЗА ВИКЛИКОМ, ДРІБНИЙ РЕМОНТ, ЧИ-
СТКА БОЙЛЕРІВ, НАСТЕЛЯННЯ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ, ЛАМІНАТУ, 
САНТЕХНІКА, ЕЛЕКТРИКА. (096) 173-52-86  

 Інформація: монтаж опалення з документ., втсановл сан-
техніки, каналізації, ванни, умивальн., душова, біде, уні-
таз, бойлери, котлів (097) 933-51-38  

 ІНФОРМАЦІЯ: НАДАЄМО ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЗВАРКОЮ, МАЛЯР-
НІ РОБОТИ, ПОБІЛКА ТОЩО. (050) 671-31-44  

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ  «ПІД КЛЮЧ», БУД., СТЯЖКА, ПАРКЕТ, 
ЛАМІНАТ, ПЛИТКА,  ЕЛЕКТРИКА, ШТУКАТ., МАЛЯРКА,  ГІПСО-
КАР., ВСТАН.ДВЕРЕЙ (096) 919-12-91  

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ ВАННОЇ КІМНАТИ, ПЛИТКА, САНТЕХНІКА, 
ХОЛОДНА І ГАРЯЧА ВОДА, КАНАЛІЗАЦІЯ, МОНТАЖ-ЧИСТКА 
БОЙЛЕРІВ. (096) 173-52-86  

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР, КОТЕДЖІВ, 
ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, 
ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097) 331-85-45  

 ІНФОРМАЦІЯ: САНТЕХНІК, ЗАМІНА СТАРИХ ТРУБ НА НОВІ, ВСТА-
НОВЛ ІНДИВ.ОПАЛЕННЯ,ГАЗОВ.КОЛОНОК, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА 
ЗМІШУВАЧІВ, КАНАЛІЗАЦІЇ (099) 369-02-68  

 ІНФОРМАЦІЯ: ФУНДАМЕНТНІ РОБОТИ, МУРУВАННЯ З ГАЗОБЛО-
КУ. (097) 472-53-45  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ЕЛЕК-
ТРИКА. (097) 310-16-25  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМ., МАШИННЕ 
ШЛІФУВ. СТІН ТА СТЕЛЬ БЕЗ ПИЛУ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТОЩО. 
(098) 835-03-40  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ГІПСОКАРТОН ТОЩО. 
(098) 489-17-63  

 Інформація: євроремонт, шпатлюв., побілка, шпалери,  
декоративна штукатурка. (098) 584-81-56  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ДОСТАВ-
КА МАТЕРІАЛІВ. (096) 130-45-70  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ПЛИТКА, 
УТЕПЛЕНННЯ ВАТОЮ, ПІНОПЛАСТОМ ТОЩО, ВИЇЗД ПО РАЙО-
НАХ (098) 512-80-72  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРОМЕНТ, РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ 
РОБОТИ. (097) 703-31-18  

5.5 РІЗНЕ  

 Будівельне риштування, здається в оренду . 42-42-41, 
(067) 787-33-64  

 Вишка-тур в оренду, риштування на колесах. (050) 947-46-53  

 Здається в оренду будівельне риштування на складі, до 4 
000 кв.м. (067) 588-80-46  

 Здається в оренду єврориштування. (067) 979-56-66  

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

 ДИВАНИ, НА БУДЬ-ЯКИЙ ВИБІР, ЗІ СКЛАДУ. (097) 187-18-08  

 КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, НЕДОРОГО. (097) 187-18-08  

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

 МАТРАЦИ ДЛЯ КВАРТИРАНТІВ. (097) 187-18-08  

 МАТРАЦИ,БУДЬ-ЯКІ, ЗІ СКЛАДУ. (097) 187-18-08  

 Шафа 2-дверна, дзеркала в до передпокою, ванної, ліжка 
металеві з дерев. бильцями. (098) 250-51-95  

6.4 РІЗНЕ  

 ВИГОТ. ЯКІСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛ., ОПТИМІЗ. ПРОСТОРУ, 
ІНЖ. КОНСУЛЬТ., КУХНІ, ПЕРЕДПОКОЇ, ГАРДЕРОБ,ДИТЯЧА,КО-
МОДИ,ШАФИ, ОФІСИ,МАГАЗ. (050) 987-61-64  

 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: КУХНІ, 
ШАФИ-КУПЕ, ВІТАЛЬНІ, ТОЩО, ЗАМІНА ФАСАДІВ, ЯКІСНО, ВИ-
ЇЗД ДО ЗАМОВНИКА В РАЙОН. (097)675-90-94, (095)143-47-38  

 ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є ТКАНИНА, ПРУ-
ЖИНИ, ПОРОЛОН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВ, В РАЙОНИ, ВИГОТОВЛ. 
НОВИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕН. (097)675-90-94, (095)143-47-38  

 Перетягування м»яких меблів, якісно (096) 723-16-25  

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 ВАНТАЖНИК НА ПРОДУКТОВИЙ СКЛАД, ЧОЛ.,ДО 50 Р., РОБОТА 
ПОЗМІННА, З/П В МЕЖАХ 16 000 ГРН. (067) 351-50-53  

 ВОДІЙ НА ВАНТАЖНИЙ А/М , 5-10 Т,  КАТ. «С»,  З/П ВІД 16 000 
ГРН. (067) 351-50-53  

 ВОДІЙ, ПОСВІДЧЕННЯ КАТ. «СЕ». (067) 350-33-97  

 ЕЛЕКТРИК (067) 351-23-62  

 Жінка по догляду за дідусем, на постійне місце проживан-
ня, з успадкуванням майна. (098) 945-76-92  

 ЗВАРЮВАЛЬНИК (067) 351-23-62  

 КУХАР В БАР (098) 808-77-75  

 ЛЮДИНА ДЛЯ КОШЕННЯ ТРАВИ, ЗІ СВОЄЮ ГАЗОНОКОСАРКОЮ. 
(066) 843-68-52  

 Маляри-лакувальники, столяри в столярний цех, з/п ви-
сока. (097) 283-00-57  

 МЕДСЕСТРА В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЧНУ КЛІНІКУ, ОБОВ’ЯЗ-
КОВЕ ПРОЖИВАННЯ  В ТЕРНОПОЛІ. (067) 179-28-80  

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ЧПК (067) 351-23-62  

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

 ПАСІЧНИК, С.МАЛА ПЛАВУЧА, КОЗІВСЬКИЙ Р-Н. (098) 320-90-60  

 ПРАЦІВН. БУД.ПРОФ. РІЗНОРОБОЧІ, МУЛЯР, ШТУКАТУР, БЕ-
ТОНУВАЛЬНИК, ВОДІЇ ФУРИ А/М КАМАЗ, МАШИНІСТИ ЕКСК, 
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВ.,КРАНІВНИК (067) 352-53-80  

 Працівник для виготовлення ключів, можливе навчання. 
(067) 355-64-36  

 ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ, МОЖНА БЕЗ ДОСВІ-
ДУ, РОБОТА ОФІЦІЙНА, З/П  ДОГОВІРНА, (9-17 ГОД.). (098) 688-85-21  

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ДРУЖБА. (097) 611-86-81  

 ПРОДАВЦІ ПРЕСИ В КІОСКИ, М.ТЕРНОПІЛЬ (097) 459-53-58  

 РИХТУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ПОЛІРУВАЛЬНИК, ФАР-
БУВАЛЬНИКИ А/М, ХІМЧИСТКА НА СТО,20-40 Р.,  НАВЧАННЯ, 
З/П 25 000 ГРН. (096) 888-88-69  

 РІЗНОРОБОЧІ, ШТУКАТУРИ НА БУДІВНИЦТВО, З/П 10 000 ГРН. 
(097) 250-23-41  

 Столяр на в-во м’яких меблів. (097) 207-79-66  

 СТОРОЖ, ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. (098) 219-20-18  
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 ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК (067) 351-23-62  

 ТОКАР. (067) 351-23-62  

 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК (067) 351-23-62  

 ШВАЧКИ, ДОСВІД ВІД 3 РОКІВ, ЖІН., 23-48 Р., З/П ВІД ВИРОБІТ-
КУ 9 000 - 14 000 ГРН. (096) 913-11-04  

7.3 ШУКАЮ  

 Бригада 2-3 чол. шукає роботу на будівництві. (098) 366-
50-46  

 Бухгалтер візьме на обслуговування підприємців (єдиний 
податок), підприємців спрощеної с-ми 1-2 групи. (067) 907-
95-37  

 Двоє чоловіків шукають роботу зі зрізання дерев, дрово-
руба, складаємо, кошення трави, інші роботи, розглянемо 
всі пропозиції. (068)020-84-71, (098)122-40-38  

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною похилого віку 
або хворою, мед. освіта, д/р. (097) 867-97-87  

 Майстер з євроремонту шукає роботу штукатура, плиточника, 
гіпсокартонника, муляра, шпатлювальника. (097) 564-50-43  

 Чоловік шукає роботу підсобника, вантажника, можливо 
тимчасову. (066) 448-56-69  

 Шукаю роботу головного бухгалтера, великий досвід, обслу-
говування підприємців на єдиному податку, (098) 921-49-64  

 Шукаю роботу з мурування огорож, або іншу на будівни-
цтві, малі об’єми. (096) 116-17-32  

 Шукаю роботу майстра або підсобника на будівництві. 
(097) 861-54-26  

 Шукаю роботу на будівництві, з/п поденна (098) 711-02-37  

 Шукаю роботу охоронця, сторожа, розгляну усі пропозиції 
(097) 920-78-85  

 Шукаю роботу по догляду за людьми похилого віку, дос-
від, медичні курси, курси масажу. (068) 328-60-12  

 ШУКАЮ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ХВОРИМИ, ПОХИ-
ЛОГО ВІКУ, ВЕЛИКИЙ ДОСВІД (096) 890-01-98  

 Шукаю роботу різноробочого. (098) 466-87-37  

 Шукаю роботу сторожа або охоронця,в межах міста, доба 
через дві, або три, терміново, (097) 261-68-27  

 Шукаю роботу.різноробочого, підсобника, з/п погодинна, 
розгляну будь-які пропозиції. (067) 687-01-64  

 Юрист візьме на правове обслуговування підприємство, 
ОСББ, кооператив. (096) 694-29-68  

11. АУДІО-, ВІДЕОТЕХНІКА, 
ФОТОТОВАРИ ТА МУЗ. ТЕХНІКА  

11.2 ПРОДАМ  
 Акордеон, баян, скрипка, гармошка, в-во Тули, домра, 
духові інструменти, бандура з перемик., бандура без пе-
рем., цимбали,саксафон. (098) 812-00-80  

 Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори, антени, 
встановлення. (096) 943-56-11  

11.3 КУПЛЮ  

 ПРИСТАВКИ ІГРОВІ «СОНІ-PSI», -PSII,  РОБ. СТ., «ДЕНДІ», «СЮ-
БОР», «СЕГА», МОЖНА НЕРОБ., КАСЕТИ ДО НИХ, (067) 411-28-25  

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 ШАФА З БАРОМ, ПЕНАЛ,  СТІЛ КОМП’ЮТЕРНИЙ, ДИВАН З 
2 КРІСЛАМИ, ТРИЛЬЯЖ, ТВ КОЛЬОРОВИЙ, ПЛИТА ГАЗОВА 
«БРЕСТ». (098) 495-63-33  

13.3 КУПЛЮ  

 МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, РОБ., НЕРОБ. СТ., ТВ. (095) 814-77-77  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

 БРУХТ КОЛЬОРОВИХ ТА ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, ВИЇЗД ПО 
МЕТАЛ,  М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ.ГАЙОВА, 30, ЛІЦ. АГ №501517. 
(РОМАН) (067) 134-39-35  

 БРУХТ КОЛЬОРОВИХ, ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, НАШ ВИВІЗ, 
ЛІЦ АВ №147478, 147470 (097) 898-23-68  

 БРУХТ ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, САМОВИВІЗ, ДОРО-
ГО. ЛІЦ. АВ №580701, АВ №292722 (067) 918-13-80  

 БРУХТ ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ, САМОВИВІЗ. ЛІЦ. АВ 
№580978 (096) 957-35-52  

 БРУХТ ЧОРНОГО ТА КОЛЬОРОВОГО МЕТАЛУ, ЕЛЕКТРОДВИГУ-
НИ, ПЛАТИ, САМОВИВІЗ (096)414-86-11  

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 Картопля, горіхи, квасоля, цукор, мед, крупи, буряк сто-
ловий, часник, морква, цибуля, борошно, капуста (098) 
230-70-88  

 ОВОЧІ, ФРУКТИ, ГУРТОВІ ЦІНИ, ДОСТАВКА, ЗНИЖКИ ДЛЯ ПО-
СТІЙНИХ КЛІЄНТІВ, СПІВПРАЦЯ З МАГАЗИНАМИ,ЗАКЛ. ХАРЧ., 
КІОСК, №43, Р-К «ОРАНЖ» (050) 971-37-43  

 Соя насіннєва, ГМО, раундап, врожай 2021 р., урожайн. 
44 ц/га, договірна (098) 235-72-05  

 Соя, ГМО, рання, канадс. селекія «Аполо», договірна (067) 
865-42-75  

22.3 КУПЛЮ  

 Цукор, крупи,,цибуля, горіхи, горіхи лущені,, квасоля, час-
ник, насіння гарбузове, мед, морква, столовий буряк, ка-
пуста (098) 883-30-20  

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Ваги металеві, 500 кг, договірна. (097) 754-18-51  

 Міні-віялка зернова, 13 800 грн. (098) 770-06-00  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА ТА 
УПАКОВКА  
24.3 КУПЛЮ  

 МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН,  СКЛОБІЙ, ВІД 1 ГРН./КГ, ПИВНІ ПЛЯШ-
КИ, ВІД 1 ГРН., МЕТАЛЕВІ БАНКИ (067)808-84-84, (067)843-47-47  

 ПІДДОНИ, ЄВРОПІДДОНИ, РІЗНІ, Б/К, ДОРОГО, ВУЛ.ГАЙОВА, 
30, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. (067)350-20-60, (067)350-20-58  

 СКЛОБІЙ, ПЛІВКА, СКЛОТАРА, МАКУЛАТУРА, ВИСОКІ ЦІНИ, НЕ-
ОБМЕЖЕНА К-СТЬ, (РОМАН (067) 350-33-97  

 СКЛОТАРА, СКЛОБІЙ, МАКУЛАТУРА, ПЛІВКА, МЕТ. БАНКУ, 
ПЛАСТМАСОВІ ЯЩИКИ, ПІДДОНИ ДЕР’ЯНІ. МЕТАЛЕВІ ВІДХОДИ, 
ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА, ДОРОГО. (096) 595-43-89  

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

 ВИКЛИК МАЙСТРА ДОДОМУ З РЕМОНТУ ТВ, LED, LCD, (097)075-
07-50, (095)814-77-77  

 ВИКЛИК МАЙСТРА З РЕМОНТУ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ВЕЛИКА 
БАЗА ЗАПЧАСТИН, (097)012-34-25, (095)814-77-77  

 ЕЛЕКТРИК, ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ТА ЗАМІНА СТАРОЇ ЕЛЕК-
ТРОПРОВОДКИ, ПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗЕТОК, ВСТАНОВЛЕННЯ 
СВІТИЛЬНИКІВ, ІНШІ ПОСЛУГИ. (099) 369-02-68  

 КОЛОНКИ ГАЗОВІ, КОТЛИ, РЕМОНТ ТА ПРОМИВАННЯ ТЕПЛООБ-
МІННИКІВ. (099) 369-02-68  

 ПОРІЗКА ТА КОЛЕННЯ ДРОВ, ЗРІЗАННЯ ДЕРЕВ. (097) 834-32-53  

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПИЛОСОСІВ, 
МІКРОХВИЛЬОВИХ, БОЛГАРОК, ДРЕЛЬОК, ВИЇЗД НА ДІМ, МАЙ-
СТЕРНЯ «ОРІОН» (067)399-19-74, (098)228-27-77  

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ УСІХ МАРОК У ЗАМОВНИКА, ГАРАН-
ТІЯ. 42-30-82, (096) 460-73-08  

 САНТЕХНІК, ЗАМІНА СТАРИХ ТРУБ НА НОВІ, ВСТАНОВЛ. ІНДИВ. 
ОПАЛЕННЯ, ГАЗОВИХ КОЛОНОК, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА ЗМІШУВА-
ЧІВ, КАНАЛІЗАЦІЇ ТОЩО. (099) 369-02-68  

 УКРАЇНСЬКІ КАНАЛИ, Т2, ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ АНТЕН 
ДЛЯ ПРИЙОМУ ЦИФР. ТБ Т2, ПІДКЛЮЧ. ЦИФР. ПРИСТАВОК НА 
АНДРОІД ДО ТВ (097) 075-07-50  

 Фахове обрізання фруктових дерев та кущів, формування 
та обрізання декоративних квітучих рослин, омолодження 
старого саду. (067) 350-42-52  

 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИНОК, ВЕЛИКА БАЗА ЗАП-
ЧАСТИН (097)012-34-25, (095)814-77-77  

 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ ТВ ВСІХ МОДЕЛЕЙ, LED, LCD, З ВИЇЗДОМ ПО 
МІСТУ ТА РАЙОНУ. (097)012-34-25, (095)814-77-77  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 КУпАП, 
ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч., ДТП, страх. 
спори.Св.3335/10 (096) 694-29-68  

 Адвокат Черничинець С.П. ДТП, кредитні, сімейні, зе-
мельні, господарські, кримінальні та інші справи. СВ 
№000201 (068)475-43-93, (050)339-61-09  

 АДВОКАТ: ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА У 
БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗ ПРАВА. WWW.LAWYER.TE.UA. СВ.№3335/10 
(096)694-29-68, (097)700-90-03  

 АДВОКАТ: КРЕДИТНІ, БАНКІВС., БОРГОВІ СПОРИ, ІПОТЕКА, 
ЗАСТАВА, ВИК. НАПИС, ЗАТЯГУВАННЯ ЧАСУ ТА РОБОТА НА РЕ-
ЗУЛЬТАТ.СВ.№3335/10 (096) 694-29-68  

 Адвокат: реєстрація, ліквідація ТОВ, ФОП, ПП «під ключ», 
кримін., адмін. правоп., податк., господ., страх. спори,Д-
ТП.Св.№3335/10 (096) 694-29-68  

 Адвокат: сімейні, спадкові, житл. справи, розлуч., под.
майна, алім., позбавл. батьк. прав, побач. з дит., опіка, 
усин.Св.№3335/10 (096) 694-29-68  

26.3 НАВЧАННЯ  

 НАДІЯ-2002, КУРСИ МАСАЖУ, ДОМАШНЬОЇ МЕДСЕСТРИ (096) 435-37-33  

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА ВЕЛОТЕХНІКА  
27.2 ПРОДАМ  

 Велосипед для дорослих «Велер», в-во Німеччини, хор. 
ст. (096) 303-36-59  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, АНТИКВАРІАТ  
29.3 КУПЛЮ  

 Мельхіор (ложки, виделки, підстаканники, ордени, медалі, 
значки, фігурки, статуетки, бюсти, настінні тарілки, виїзд 
за місцем прож (097) 438-23-01  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

 Ауді-А4 1998/-/2400 договірна (067) 399-51-38 

 ВАЗ-2106 85/зел/ газ-бензин, КПШ-5. (098) 219-20-18 

 ВАЗ-2109 91/чер/1300 люк, рем ход., вкладень не по-
требує (067) 751-54-81 

 ГАЗ-2410-Волга 90 р.в. газ-бензин (068) 553-64-45 

 ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин, договірна (068) 335-
09-22 

 Опель-Астра 2008/чор/1600 газ-бензин, не фарб., 
пробіг 252 тис.км (067)359-36-02, (097)125-43-45 

 Пежо-307 2004/виш/1600 свіжий, з Німеччини, повна 
комплектація, нефарбований, пробіг 220 тис.км, відм.
ст. 4 700 у.о. (099) 551-70-59 

 Сітроен-Джампі 2016/біл/2000 максі, пробіг 48 тис.км, 
стан нового (097) 720-97-41 

1.3 КУПЛЮ 

 А/м на з/ч, роб., нероб. стан 28-70-50, (050) 541-79-91 

 А/м, іномарки, буси, будь-який стан, можна без доку-
ментів. (098) 604-45-44 

 Автовикуп вашого а/м, терміновий. (097) 974-90-79 

 Автомобіль до 100 000 км пробігу, з автосалону в 
Україні, з документами, підтверджуючими пробіг. (098) 
585-12-88 

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

 Пежо-Експерт 2000/біл/2000Д пасаж., 9 місць, хор. 
стан, +двигун, КПШ, 1 власник договірна (068)763-30-
65, (096)729-20-18 

 Пежо-Експерт 2003/біл/1900Д, свіжопригн., без екс-
плуатац.по Україні, ел/вік, хор.стан, обмін на ВАЗ-
2107, 04. (097) 720-71-58 

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г ТЕХНІКА, 
ПОСЛУГИ 
3.2 ПРОДАМ 

 Балони газ-пропан на різні автомобілі, різні об’єми (098) 
872-60-60 

 Бочка на воду МЖТ-3,2, МЖТ, 10, 16 куб.м, європак 
«Борекс», «Красилів», 8 м, 2009 р.в. (095) 682-05-55 

 Гума 185/65/R14, 195/65/R15, 195/60/R15, 185/65/
R15, 205/55/R16, 215/65/R16, 350 грн./2 шт. (098) 
705-68-44 

 Гума до а/м 185/50/R16, 185/65/R15, 195/65/R15, 
165/70/R14, компл. по 4 шт., з Німеччини, б/к, відм.ст. 
(098) 314-33-62 

 Двигуни до а/м М-412, Фіат-125Р, ГАЗ-2410 (067) 838-
57-72 

 Диск до а/м БМВ 5/113/R15, із гумою 195/65/R15, 350 
грн., гума зимова 205/60/R16, нова, 350грн (097) 224-
86-10 

 Диски титанові з гумою R16 до а/м Форд-Мондео, 
-Фокус, хор. ст., ліве переднє синє крило до Опе-
ль-Вектра, з/ч а/м Форд-Ескорт,88р. (097) 056-
07-75 

 Комбайн зернозбиральний «Клаас», «Джон-Дір», різні 
жатки, з/ч «Клаас»,Доміноні, Фолтіні, комб. зернозбир. 
«Форшрит», жатки, візки (067) 167-69-52 

 Кузови а/м ВАЗ-2101, -2106. (098) 015-77-47 

 Трактор МТЗ-1025, 2010 р.в., плуг, культив.,сі-
валка СЗ-3,6, борона диск.УДА-3,1, ДБТ-3,боч-
ка,10куб.м, РОУ-6,гноєрозкидач ПРТ-7,-11 (067) 
208-16-65 

 Трактор МТЗ-1221,2014р.в., відм.ст., плуг оборотний, 
4-корпус., «Лемкен», 8-корпусний, «Солітер» борона 
дискова «Краснянка» (067) 676-40-58 

 Трактор МТЗ-82, 2004 р.в., плуг, культиватор, карто-
плесаджалка, картоплекопалка, сівалка зерн. СЗ-3,6, 
оприскувач ОП, 2011 р.в. (096) 175-54-85 

 Трактор МТЗ-892, 2012р.в., плуг 3-, 4-, 5-к, кар-
топлесадж., картоплекоп., роторна та сегмен. ко-
сар.КЗН,тюкопрес «Клаас, «Джон-Дір» (097) 869-
73-90 

 Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., оборотний, 
культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. (095) 569-
58-40 

3.3 КУПЛЮ 

 Причіп до л/а, з документами та без. (097) 477-41-20 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

 АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М, ОБСЛУ-
ГОВ.ВЕСІЛЬ, ПОДОРОЖЕЙ,ЕКСКУРСІЙ,УРОЧИСТ ПОДІЙ, 
ВІДПОЧИНКУЛІЦ.АВ №338418 ВІД 16.05.07. (067) 208-
46-48 

 АВТОВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДЬ-ЯКИМ ВАН-
ТАЖНИМ А/М, Є ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, КОМФОРТ-
НО, ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ. №338418/15.05.07.. (063) 
866-50-83 

 АВТОВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ ФУРГОНОМ, 23 КУБ.М, 
Є ВАНТАЖНИКИ. ЛІЦ. АВ №338418 ВІД 16.05.07. (067) 208-
46-48 

 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ, 
ВАНТАЖНИКИ,ХОР. ЦІНИ, ПОСТ. КЛІЄНТАМ ЗНИЖ.,ЦІЛОД. 
ЛІЦ. АВ №338418 ВІД 16.05.07 (063) 866-50-83 

 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ 
ВИХІДНИХ, ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТ.-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, 
ДОСТАВКА БУДМАТ., ХОР.ЦІНИ.ЛІЦ.АВ№338418 (067) 
208-46-48 

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, МЕБЛЕВОЗ, ДО 5 Т, БЕЗ 
ВИХІДНИХ, ВАНТАЖНИКИ, ХОРОШІ ЦІНИ, ПО МІСТУ, ОБЛАС-
ТІ, УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №351851 (096) 942-42-42 

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВІД 1 Т ДО 5 Т, РІЗНИЙ ТРАН-
СПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБОВО, ПО МІСТУ, 
ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418 (098) 020-29-52 

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО 5 Т, БУДЬ-ЯКИЙ ТРАНСПОРТ, 
ВАНТАЖНИКИ, БУДЬ-ЯКИЙ НАПРЯМОК, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ. 
ЛІЦ. АВ №338418 (063) 278-40-40 

 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ АВ-
ТОБУСАМИ, БУСАМИ (5-50 МІСЦЬ) ЛІЦ. АВ№338418 ВІД 
16.05.07 Р. (067)208-46-48, (066)464-67-66 

 Інформація про вантажні перевезення бусом Мер-
седес-Спринтер, довгий, до 2,5 т, по місту, області, 
Україні, недорого (096) 909-84-13 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, МАКСІ 
БАЗА, ДО 2 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. (067)678-06-93, 
(066)575-10-09 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, 
МАКСІ БАЗА, ДО 2 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. (067) 
277-96-45 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М КАМАЗ-САМОСКИД, 
ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ. (097) 151-31-86 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ А/М MAN-ТЯГАЧ, 13,6Х2,5 М, 
БОРТОВИЙ, ВІДКРИТИЙ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОВИШКИ, ВИСОТА ПІДЙОМУ 
22 М. (067) 350-88-99 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОКРАНОМ, ВАНТАЖОПІД-
ЙОМНІСТЬ 10 Т, ВИЛІТ СТРІЛИ 15 М (097) 151-31-86 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОКРАНОМ, ТЕЛЕСКОП 
3575А, ВИЛІТ СТРІЛИ 15 М, ВАНТАЖОПІД. 10 Т, МОНТАЖ 
ПАНЕЛЕЙ, БЛОКІВ, ПОДАЧА БУДМАТЕР. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25 

 ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЯМИ КА-
МАЗ-САМОСКИД, 12 Т, АВТОКРАН ЗІЛ-ГЯ (СТР.15М) 
ФАВ-БОРТОВИЙ 2 Т, ЕКСКАВАТ. JCB (097)979-86-31, 
(050)234-67-25 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ГІДРОМОЛОТОМ НА БАЗІ JCB 
3CХ. (097) 151-31-86 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ДОРОЖНІМ КАТКОМ, ВІБРОКАТ-
КОМ, РОБИМО КАТКУВАННЯ ПЛОЩАДОК, ДОРІГ, СТАДІОНІВ 
ТОЩО (097) 151-31-86 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB-3CХ: 
КОТЛОВАНИ, СЕПТИКИ, СТАВКИ, ФУНДАМЕНТИ, ТРАН-
ШЕЇ ПІД ВОДУ, ГАЗ, СВІТЛО, ПЛАНУВАННЯ. (067) 368-
31-55 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ-НАВАН-
ТАЖУВАЧЕМ JCB-3СХ, КОПАННЯ СЕПТИКІВ, ФУНДАМ., 
КОТЛОВАНІВ, ПЛАНУВ., КОВШІ 30, 40, 60, 90 (097) 151-
31-86 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, В/П 10 Т, 
ДОВЖИНА КУЗОВА 6 М, ШИРИНА 2,45 М, ДОВЖИНА СТРІЛИ 
7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, МІКСЕ-
РОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА БЕТО-
НУ, ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, САМОСКИД (098) 
467-56-01  

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини, диван 1-міс-
ний, 1 500 грн.,  банки, 0,5. 1, 3 л, сумка «Оріфлейм». 
(096) 249-47-00  

 БОЧКА МЕТАЛЕВА, 200 Л, ПІД ОБРУЧ, 180 ГРН., АКЦІЯ, ВУЛ.
ГАЙОВА, 30 25-88-28, (067) 350-20-60  

 ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ПАМ»ЯТ-
НИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИВКИ, ВАЗИ, СФЕРИ, ПІДВІКОННЯ, 
СТІЛЬНИЦІ, КАМІНИ (067)352-20-62, (096)060-65-72  

 ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ПАМ»ЯТНИКИ, ГРАНІТНА, 
КОЛОТОРІЗАНА БРУКІВКА, НАДМОГИЛЬНІ СПОРУДИ, РЕКОН-
СТРУКЦІЯ СТАРИХ. (096)464-59-14, (050)172-82-02  

 ДРОВА ТВЕРДИХ ТА М’ЯКИХ ПОРІД, ДОСТАВКА, НЕДОРОГО. 
(097) 381-37-05  

 Килими, посуд, б/к, добрий стан, світильники, (096) 943-56-10  

 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, 6Х2,45 М, 20 ФУТІВ, 5 ФУТІВ, 3 ФУТИ. 
БУДКА НА А/М, БУДІВНИЦТВО, РІЗНІ ТОЩО (067)350-20-60, 
(067)350-20-58  

 Ліжка, 2 шт., матраци, 1,8х0,8 м, 2 шт.,  двері міжкімнатні 
дерев»яні, вугілля антрацитове. (096) 909-84-13  

 Млин ДКУ, січкарня на 3ножі, машинка швейна «По-
дольськ-142», двері дерев, колонки а/м, дошки, бруси, 
клітка птах (098) 040-83-63  

 ТВ «Філіпс», 49 см, 1 500 грн.., банки, телефон «Самсунг» 
кнопковий, сарафан, бриджі, світ. кол., р.М, босоніжки, 
р.39, 400грн. (097) 081-76-10  

 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, ячмінь, соя, кукурудза, 
січкарня для соломи, електрична, в-во Польщі. (097) 624-75-13  

 Умивальник, пісюар, електроліч. стовп елект, унітаз з бач-
ком, жін. годин,, ротатор,електрокоса «Штиль, машинка 
«Ятрань», дублянка (050)315-93-83, (067)210-83-54  

 ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК, КАС, 
ТОЩО, БОЧКИ ЕМАЛЬОВАНІ ХАРЧОВІ, 200 Л, ТЕХНІЧНІ, 200 Л. 
(067)350-20-60, (067)350-20-58  

30.2 КУПЛЮ  
 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА СТАН, АБО БУДУ 
АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)350-20-60, (067)350-20-58  

 ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, БАТА-
РЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, РАДІО СТАРІ, ВСЯКИЙ МОТЛОХ, 
СТАРІ ЗВАРКИ (068) 128-80-85  

 ПІР»Я З ПУХОМ, ГУСЯЧЕ, КАЧИНЕ,  СВІЖЕ, Б/К, ПЕРИНИ, ПО-
ДУШКИ, ДОРОГО (067) 220-41-57  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ З МОЛОДОЮ ПЕНСІОНЕРКОЮ, ДО 59 Р., БЕЗ 
ВАД, ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СТВОРЕННЯ 
СІМ’Ї, ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ. (096) 825-47-39  

 ЧОЛОВІК, 49/168/60, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ, ДІВЧИНОЮ 
НЕ СХИЛ. ДО ПОВНОТИ, ДЛЯ ІНТИМНИХ СТОСУНКІВ, ПОРЯД-
НІСТЬ ГАРАНТУЮ, БАЖ. СМС. (096) 630-80-14  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї БС №056889 НА 
ІМ’Я КОЗІЙ Н.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублений диплом виданий ТАНГ  ф-т банки і кредит 
спеціальність фінанси і кредит  вид. 1995 р. на ім’я 
Пончко М.В. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ТЕ №27780751 ВИДАНИЙ ТНЕУ НА 
ІМ’Я КРИВОХАТЬКО В.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублений диплом ІЕ №002334 виданий Тернопіль-
ським коопер. технік. спец. банківська справа від 
28.06.1997 р на ім’я Борисюк Т,Ф. вважати недійсним  

 Загублену залікову книжку студента групи БРзс 41 
ТНТУ ім. І.Пулюя на ім»я Мельничук В.В. вважати не-
дійсною  

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

 АН ВЕСТА ОЦІНКА МАЙНА (067) 787-33-64 

 ВІСОН КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ (067) 470-57-87 

 ПЛАНЕТА НЕРУХОМІСТЬ (098) 779-99-50 

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 

 вул.Великого 2/10/ц 51 кв.м д/у,сира (098) 692-05-01 

 вул.Винниченка 2/5/ц 31/18/6 жила (097) 239-78-88 

 вул.Енергетична 3/5/ц 36/20/7 і/о,н. 21 000 (097) 239-
78-88 

 вул.Живова 3/5/п 31/18/6 бойл, зв.ст 21 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Карпенка -/9/п 34/18/6 зв.ст,бойл 20 300 (097) 
239-78-88 

 вул.Київська 5/9/п 34/18/6 жила, терм 20 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Київська 5/9/ц 45/-/14 і/о,є/р (096) 557-70-59 

 вул.Л.Українки 3/5/ц 31/18/6 не кут.,зв.ст 19 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Л.Українки 3/9/ц 37/20/7 н.,м/п 22 100 (097) 239-
78-88 

 вул.Нечая 4/6/ц 41 кв.м і/о,рем,меб 38 000 (097) 239-
78-88 

 вул.Тарнавського 7/9/ц 40 кв.м сира, д/у (098) 
692-05-01 

 вул.Тарнавського 7/9/ц 49/-/12 і/о,є/р (096) 557-
70-59 

 вул.Чалдаєва 3/5/ц 36/20/7 чеш.,зв/ст (097) 239-
78-88 

 вул.Іллєнка 8/10/ц 44 кв.м сира (096) 557-70-59 

 р-н лік. №2 5/10/ц 37 кв.м сира, зд 24 900 (097) 239-
78-88 

 Ст. парк 2/6 44 кв.м док 850 у.о./кв (096) 734-68-47 

 Тернопіль 6/9/ц 44/21/11 і/о,є/р,меб 40 900 (097) 239-
78-88 

 Центр 8/9/м 44 кв.м зд 44 000 (096) 734-68-47 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 «Аляска» 2/3/ц 74/45/12 41 000 (067) 787-33-64 

 б-р Петлюри -/9/п 50/30/9 і/о,о/к 33 700 (097) 239-78-88 

 вул.Бандери 3/5/ц 55/30/8 і/о, рем.,меб (097) 239-
78-88 

 вул.Бойчуків 2/9/п 50/30/9 о/к 32 000 (097) 239-78-88 

 вул.Великого 2/10/ц 75/-/20 і/о,є/р (098) 692-05-01 

 вул.Злуки -/5/ц 52/30/9 і/о,о/к,м/п 30 000 (097) 239-
78-88 

 вул.Київська 2/9/п 50/30/9 м/п, не кут 29 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Лозовецька ц/б 65/38/12 сира 42 000 (067) 334-
78-89 

 вул.Тролейбусна 9/10/м 47 кв.м і/о,є/р (096) 557-
70-59 

 вул.Чалдаєва 7/10/ц 65/-/14 і/о,є/р (096) 557-70-59 
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 Дружба 5/5/п 46/30/7 рем,меб 30 000 (096) 734-
68-47 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 б-р Галицького 3/9/ц 67/40/9 і/о,о/к 38 000 (097) 
239-78-88 

 вул.15 Квітня 8/9/п 74 кв.м 2 б.з.,х/ст (098) 692-
05-01 

 ВУЛ.КИЇВСЬКА -/9/П 64/40/9 І/О,ЖИЛА 34 700 (097) 239-
78-88 

 вул.Лепкого 3/5/п 60/40/6 і/о, о/к 34 900 (097) 239-
78-88 

 вул.Макаренка 4/5/ц 42кв.м 25 800 (067) 350-36-62 

 вул.Рєпіна 140 кв.м 2 р., є все 160 000 (096) 734-
68-47 

 Тернопіль 6/9/ц 86 кв.м і/о, ч/рем (097) 239-78-88 

 Центр 5/5 75/45/9 сталінка 57 000 (096) 734-68-47 

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 

 вул.Лепкого 4/9/ц 80 кв.м 2б.з.,х/ст (096) 557-
70-59 

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ 

 Дружба, мет.,побл. військком,торг 600 у.о. (098) 
440-15-02 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 БУДИНОК-ДАЧА ЛЬВІВСЬКА ТРАСА, 2-ГІ ДАЧІ 0,065 ГАВО-
ДА, СВІТЛО НА ДІЛЯНЦІ, ГАЗ ПОРУЧ, МОЖЛ. ОБМІН НА А/
М12 500 У.О. (096) 773-52-00 

 Будинок-дача львівська траса, 2-гі дачі -світло, газ 
біля буд., криниця, огорожа, сад, кущі, догляну-
та,0,13гадоговірна (068) 483-25-69 

 Будинок-дача с.Івачів -газ, вода, світло, конвекто-
ри, с/в, ліс, став, 2-га лінія22 000 у.о. (096) 734-
68-47 

 БУДИНОК 10  КМ В ІД  ТЕРНОПОЛЯ 65  КВ .МГАЗ. 
ОПАЛ., ПІЧКА, ВОДА В БУД., ХЛІВ, СТОДОЛА, ЛЬОХ, 
СВЕРДЛ.,0,15ГА,ПОБЛ.ЗАЛІЗН- (097) 130-76-23 

 БУДИНОК 12 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ -НАДВІРНІ БУД, ГАЗ, 
СВІТЛО, ВОДА, ВУЛИЧ. ОСВІТЛЕННЯ, 0, 75 ГА- (096)732-
49-11, (096)631-08-43 

 БУДИНОК 18 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ -ЖИЛИЙ, ГОСП. БУД., 
ВОДА, ВАННА, ТУАЛ. В БУДИНКУ, ВСІ ЗРУЧН., КОЛОДЯЗЬ-
,САД, 0,2ГА22 000 У.О. (096) 747-50-78 

 Будинок Березовиця 2-пов 300 кв.мрем., і/о, бру-
ківка, свердл., ковка, альтанка99 000 у.о. (096) 734-
68-47 

 Будинок вул.Весела 84кв.мжилий, 0,06 га70 000 у.о. 
(067) 350-36-62 

 БУДИНОК КРЕМЕНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.ВИШГОРОДОК, 18 КМ 
ВІД ЗБАРАЖА -ГОТ. ДЛЯ ПРОЖИВ., ГАЗ, СВІТЛО, ГОСП. 
БУД., КРИНИЦЯ, САД, ПОБЛ. ТРАСА- (096) 949-87-88 

 Будинок с.Богданівка, 50 м до зупинки поїзда -3 
кім., кух., газ, світло, літ. кух., сарай, стодола, га-
раж, підв., 0,18 га,- (098) 481-34-36 

 Будинок с.Вербовець, 50 км від Тернополя 68 
кв.мЛановецький р-н, 0,25 га- (067) 334-78-89 

 Будинок с.Данилівці, Зборівський р-н -всі комун., 
світло, газ, вода,біля будинка 0,3 га,електричка,до-
говірна (096) 550-63-59 

 БУДИНОК С.ДОБРИВОДИ, ЗБАР. Р-Н, -КРИНИЦЯ, 0,25 
ГА,5 000 У.О. (096) 731-07-93 

 БУДИНОК С.СМИКІВЦІ -НОВОБУДОВИ, ВСІ КОМУНІКА-
ЦІЇ, ГАРАЖ, ГОСП. БУД., 0,165 ГА, ВЛАСНИК,- (097) 
170-57-00 

 Будинок с.Чернихівці -газ, вода, світло, 0,5 га10 
000 у.о. (096) 734-68-47 

 БУДІВНИЦТВО НЕЗАВЕРШЕНЕ 10 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ 
4-ПОВ 1500 КВ.М1 -ПІД’ЇЗДНИЙ, ГАЗ, СВІТЛО, СВЕРДЛО-
ВИНА, ГОСП. БУД., 0,15 ГА, ШКОЛА, МАГАЗИН,ДОГОВІРНА 
(097) 250-23-41 

 Будівництво незавершене 15 км від Тернополя -бу-
дматеріали, світло, газ, старий будинок, 0,07 га- 
(097) 442-51-50 

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.БУЦНЕВО, «ОРІОН» -3 ДІЛЯНКИ, ГАЗ, 
ВОДА, СВІТЛО, ДОРОГА, ФРКУТ. САД, 0,09,, 0,07, 0,06 ГА, 
ЛІС СОСН- (097) 250-23-41 

 Ділянка дачна с.Петрики, кооп. «Золота осінь» 0,05 
гагаз, світло, вода,5 500 у.о. (098) 061-61-01 

 Ділянка дачна с.Петрики 0,06 гакадастровий номер, 
ліс, вода тощо- (097) 384-95-08 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА, С.ДРАГАНІВКА, -0,64 ГА, ПОРУЧ ЛІС, 
СТАВОК, ДЖЕРЕЛО, МОЖНА ПО ЧАСТ., ОБМІН НА КВАРТИ-
РУ500У.О./0,01 ГА (097) 822-77-52 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА БЕРЕЗОВИЦЯ -ПІД ЗАБУДОВУ, КА-
ДАСТР. №6125255200020023178, 0,09 ГА, ВЛАСНИК, 
НЕДОРОГО- (097) 000-66-70 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА М.МУКАЧЕВО -0,3 ГА, КУРОРТНИЙ 
РАЙОН, ГОТОВІ ДОКУМЕНТИ- (095) 614-00-68 

 Ділянка земельна с.В.Гаї 0,1 гацентр, під забудо-
ву,16 000 у.о. (096) 734-68-47 

 Ділянка земельна с.Плотича 0,15 гапід забуд., рів-
на, приват., всі ком., права стор.новобуд, обмін на 
а/м,квартиру- (067) 935-06-34 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.ПІДГОРОДНЄ, САД. ТОВ «ВІТАМІН» 
-0,06 ГА, ВЛАСНИК, ТОРГ4 300 У.О. (098) 950-03-80 

 Ділянка земельна Східний -0,07 га65 000 у.о. (096) 
734-68-47 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ДРУЖБА, ПЕРЕВАГА ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИ-
КІВ. (096) 172-17-14 

 Візьму на квартиру дівчину або жінку, (096) 351-
85-27 

 ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ В ОКРЕМУ КІМНАТУ 1-2 ДІВЧАТ, 
СТУДЕНТІВ, ЗАОЧНИЦЬ, АБО ПРАЦЮЮЧИХ, ДРУЖБА, 
ПОБЛ. ТНЕУ, ДОГОВІРНА (098) 155-12-30 

 Візьму на підселення дівчину, хор. умови, ТВ, Wi-
fi, хол., розклад. диван, зручне місце, помірна ціна, 
терміново (098) 797-55-15 

 Приміщення комерційні, вул.Шпитальна, 46 кв.м, ку-
тове, 500 у.о., «Канада», 70 кв.м, 400 у.о. (096) 734-
68-47 

 Приміщення,  Центр,  30 кв.м,  і /о,  рем. ,  7 500 
грн.+ком. (098) 322-07-80 

 Підселення в окрему к імнату для хлопця, вул.
Острозького, без господарів, 3 500 грн. (067) 354-
22-69 

4.9 КУПЛЮ 

 1-, 2-, 3-КІМ. КВАРТИРУ, БУДИНОК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ 
В М.ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРМІНОВИЙ РОЗРАХУНОК. (096) 670-
59-05 

 1-, 2-, 3-кім. квартиру, кімнату в гуртожитку, роз-
гляну всі варіанти. (068) 999-69-17 

 1-, 2-кім. квартиру, будь-який район, можна ново-
будову або іншу, розгляну всі пропозиції, без посе-
редників, терміново (098) 061-61-01 

 Будинок, ділянку земельну в Тернополі. (067) 787-
33-64 

 Будинок-дачу, львівська траса, до 10 км від Терно-
поля. (098) 604-45-44 

 Квартиру в Тернополі, будь-який район, розгляну 
всі пропозиції, без посередників. (098) 541-50-92 

 Квартиру, м.Тернопіль, сиру, розгляну всі варіанти 
(067) 979-56-66 

4.10 ЗНІМУ 

 1-, 2-кім. квартиру, в Тернополі, термново, (067) 
712-82-72 

 1-, 2-кім. квартиру, для місцевих, на тривалий тер-
мін. (096) 885-38-81 

 Винайму 1-, 2-, 3-кім. квартиру, буд-який район, 
розгляну всі пропозиції, порядність гарантую. (098) 
061-61-01 

 Винайму квартиру, будь-який район, для сім’ї, роз-
гляну всі пропозиції. (098) 541-50-92 

 Винайму квартиру, розгляну всі варіанти, (Ірина) 
(067) 869-16-96 

 Молода працевлаштована сім»я без дітей терміново 
винайме житло в Тернополі. (097) 909-36-18 

4.11 РІЗНЕ 

 ПРОДАЮТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ТОРГОВІ, ЦЕНТР, 
(097) 250-23-41 

 ПРОДАЄТЬСЯ КІМНАТА В ГУРТОЖИТКУ, ВУЛ.ЛЕПКОГО, 17 
КВ.М, НЕ КУТОВА, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ГАЗ, ВОДУ, СВІТЛО. 
(068) 763-28-84  
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Тернополяни неоднозначно сприйняли рішення місцевої 
влади дозволити роботу чергових садків. Думки читачів 
розділилися

Стаття зібрала понад 30 ко-
ментарів.

Нагадаємо, у Тернополі з 2 
травня влада вирішила відновити 
роботу дитсадків. Чергові дитячі 
садки працюватимуть на кож-
ному масиві, зокрема на масиві 
БАМ, Центр, Східний, Канада, 
Новий світ та Дружба у достатній 
кількості.

У ТЕРНОПОЛІ ПЕРЕЙМЕНУЮТЬ ВУЛИЦІ

Стаття зібрала майже 30 ко-
ментарів.

У матеріалі йшлося, що створе-
на комісія має до 31 травня 2022 
року сформувати перелік вулиць 
та інших об’єктів, що потрібно 
перейменувати та надати пропо-
зиції щодо їх нових назв.

За результатами роботи комісії 
у Тернополі проведуть громад-
ське обговорення та узагальнять 
його результати.

Окрім працівників міської 
ради, до складу комісії увійшли 
історики-краєзнавці та філологи 
з Тернопільського національного 

педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Нагадаємо, 
що жителі міста можуть подати 
свої пропозиції щодо переймену-
вання вулиць до 1 травня. 

Пропозиції щодо переліку 
вулиць, які слід перейменува-
ти у Тернополі в рамках деру-
сифікації, та нові назви вулиць 
тернополяни можуть подавати, 
заповнивши Google-форму, а 
також надсилати на електронну 
пошту presamr@gmail.com.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

У кожному районі Тернополя відновили роботу 
дитячі садки. Що кажуть місцеві?

А чи попали в комісію іс-
торики з Тернопільського 
обласного центру охорони та 
наукових досліджень пам'яток 
культурної спадщини? Чи їх 
думка нікого не цікаве?

Лариса Карпенко

Вулиця Руська у Тернополі — одна з тих, які хочуть 
перейменувати. Щоправда, петиція Максима Дігая ще 
не набрала потрібної кількості голосів

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Давайте почекаємо, ще  
трохи, бо ще війна, і героїв 
як серед живих так і не дай 
Боже серед мертвих буде вдо-
сталь, ато зараз переймену-
ють, а потім інші решта, що 
не заслуговують такої поваги?

Юрій Сліпий Треб а  о р г ан і з у в а ти 
прес-конференцію і залучити 
людей з різними позиціями, а 
не тих, що будуть підігрувати 
амбіціям Надала.

Ліля Ціхоцька
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Тернопіль — це наскрізь 
корумповане місто. у всіх 
сферах.

Ліда Плющ

... знаєте що пес робить, 
коли немає що робити?!

Назарій Хамуляк

все повинно працювати

Ліда Плющ

Потрібно і на це є багато 
причин. І у кожного з батьків 
є своя думка. Кожен вирішує 
так, як вважає за потрібне

Галя Гулей

Ще йде війна вам вистар-
чає часу на вулиці після війни 
будети міняти на героїв які 
захищають нашу землю.

Ольга Василецька

… , точно! А протягнув їх 
туди партійний побратим 
тоже випускник педагогічно-
го Степан Барна. Банду геть!

Ліля Ціхоцька

… та нє, просто історичний 
то частина механізму різних 
корупційних схем міськради 
вже багато років.

Petro Skarzhynskyi 

Тільки вони? Інших терно-
поля не існує? Замість філо-
логів потрібно було збільши-
ти кількість істориків.

Лариса Карпенко 

В окопи .. може там від них 
буде більше користі. Може 
тоді вони ці кошти перена-
правлять для наших захис-
ників.

Лариса Карпенко

Комісія була створена про-
зоро? Чому тільки з ТНП ? 
Інших істориків в тернополі 
немає?

Лариса Карпенко 

Ні однозначно!!!! Це дуже 
небезпечно...

Оксана Сердюк

Так варто!
Батьки працюють!

Halyna Kravchuk

Відмивання грошей, не 
має більш проблем  стидно 
за Тернопіль, нагадаю Війна

Любовь Лушникова

Пропозиція — Надала,Го-
ловка, Корупції, Протипар-
кова,Забудовна,Відкатна....

Ігор Яворський

Торгово-Розважальна, 
Бруктонівська, Багатоповер-
хівкова...)

Ирина

В Києві вже ці активні пе-
рейменування під час війни 
назвали "топонімічною ката-
строфою".

Захар Струтинський

Нового  масиву вулиці наз-
вати  дубова, грабова, липова, 
ясенова, акаційова  і  т  д,  а 
другий масив  квітковий

Анна Кулиняк

Ви вже поміняли вул Ге-
роїв Крут, а подивіться, яка 
там дорога - яма на ямі. Ви 
спочатку зробіть дороги, а 
тоді міняйти назви вулиць, 
зараз війна неначасі це роби-
ти витратіть гроші на щось, 
що потрібно. Це відмивання 
грошей.

Orusia Derevlyak

… , як на мене то це не 
повинні вирішувати навіть 
історики, бо і вони можуть 
мати свою суб'єктивну думку 
(я також історик). До того ж 
це має обговорюватися пу-
блічно за участі всіх бажаю-
чих, а краще б взагалі цього 
не робили. Історію перепи-
сати неможливо.

Ліля Ціхоцька

Ні. На період повітряної 
тривоги малюки мають бути 
з батьками.

Марта Лісова

Поки є загроза життю дітей  
(подивіться куда вони цілять 
в першу чергу)

Тетяна Волкова

… і по житлових будинках 
також прилітає. Ніхто ні від 
чого не застрахований.

Хіба автомайстерня в Льво-
ві є найважливішим об‘єк-
том? Але…

Іван Залуцький 

Якщо, наприклад, є з ким 
залишити дитину (няня, ба-
буся, дідусь чи хтось з бать-
ків не працює — то краще, 
щоб дитина була вдома. Але 
є випадки, коли немає з ким 
залишити дитину, тоді треба 
відкривати садочок черговий.

Світлана Ізініцька

Люди, а чому ви сперечає-
теся? Не хочете вести дитину 
в садочок — не ведіть. Кожен 
зважує на свої обставини і 
можливі ризики. І нехай Бог 
оберігає нас і наших діточок.

Ирина
Ні, думаю що прикладом 

цього навіть в Львові авто-
майстерня, в нас досі купа 
диверсантів, зрадників, і той 
факт що вони навіть по лі-
карнях, школах, садках б'ють, 
ніхто незнає коли і де вда-
рить, бувають дні коли пові-
тряна тривога по всій Україні

Galyna Galyna

Мені зовсім не зрозуміла 
ця дискусія, потрібно/не 
потрібно. Батьки, які мають 
можливість сидіти дома з 
дітьми або мають з ким їх 
залишити дома, вас ніхто не 
заставляє вести дітей в садок, 
сидіть дальше вдома і пиль-
нуйте свою дитину. Є батьки 
які працюють і не мають з 
ким дитину залишити, тому 
вони на свій страх і ризик 
віддають дитину в садок і їм 
він потрібен… кожен з бать-
ків вирішує сам, що йому 
робити з його дитиною… 
тому я вважаю тут взагалі не 
доречно сперечатися і щось 
комусь доводити...

Olya Podilchuk

Моя думка — якщо батьки 
приводять дитину до дитячо-
го садка, по-перше — надати 
довідку про те, що вони пра-
цюють (а не віддали дитину, 
бо вже вдома «дах зносить»), 
по-друге — у випадку «при-
льоту» ракети чи іншого сна-
ряду — вони несуть відпо-
відальність за життя дитини 
(у випадку, якщо діти під 
час повітряної тривоги були 
у бомбосховищі).

Liliia Shapoval 

Вдома батьки самі відпо-
відають за життя дитини , а 
в садочку хто буде відпові-
дати??? Вихователь, завід-
увач...., а якщо нема куди 
сховатись--відповідного 
місця-бомбосховища? Та і 
за евакуації в укриття може 
багато статися, з переляканою 
дитиною може щось відбу-
тись, бо ж по-різному діти 
сприймають, навіть зі стра-
ху заікання і що тоді?? Знову 
чия вина??? В нас війна і діти 
можна до бабусь віддати кому 
так дуже потрібна, але ж не 
всі мами зараз працюють

Любовь Стахив
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У міській раді свідомо спочатку 
не вказували назви та номери ди-
тячих садків, які працюватимуть, 
щоб не наражати на небезпеку 
дітей. Ми запитали наших чита-
чів, чи потрібно зараз відкривати 
дитсадки? Думки розділилися.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Із перших днів вторгнення 
російських окупантів «Терно-
піль-ПрестижБуд», фірма з 11-річ-
ним досвідом діяльності на вітчиз-
няному ринку, стала своєрідним 
волонтерським центром.

Багато працівників 
пішли на фронт 

Директор компанії Святослав 
Лебонтов каже: займатись во-
лонтерством для колективу його 
фірми — не вперше.

— У 2014 кожен з нас долучився 
до відновлення армії та захисту 
рідного краю від ворога. Всі стали 
волонтерами. Враховуючи всі на-
буті нами знання тоді, 24 лютого 
цього року «ПрестижБуд» чітко 
знав, що потрібно робити, аби 
допомогти Україні, — говорить 
чоловік.

Найперше компанія, за слова-
ми Святослава Лебонтова, поча-
ла співпрацювати з військовими, 
адже мають контакти «напряму» 
з лінією фронту.

— Буквально з перших годин 
вторгнення багато наших праців-

ників пішли на передову. В нас 
є ті, хто воює під Харковом та 
Миколаєвом, ті, які були у «га-
рячих точках» — Києві, Гостомелі 
та Ірпені. Маємо список потреб і 
далі комунікуємо з небайдужими 
людьми, шукаємо і передаємо для 
солдатів усе необхідне, — розпові-
дає Святослав.

Зокрема, будівельна компанія 
організувала передачу сюди гума-
нітарної допомоги з-за кордону. 
Святослав Лебонтов ділиться, 
що активно долучилися до цього 
пайовики, які купували квартири 
у компанії.

— З української діаспори пе-
редають найрізноманітніші речі: 
починаючи від засобів гігієни і за-
кінчуючи певною амуніцією для 
хлопців на передовій, — говорить 
директор фірми.

Компанія долучилась і до заку-
півлі так званих «Бандеромобілів». 
Пан Святослав ділиться, що ще 
у 2014 році передавали джипи 
на фронт і ті рятували життя, ви-
возячи людей з небезпечної зони. 
Буси там переробляли у швидкі.

— Як й інші волонтери, зараз 
ми теж купуємо для потреб укра-
їнських солдатів джипи та буси. 

ВОЛОНТЕРИ

ВАРЯТЬ «ЇЖАКИ», ВІДПРАВЛЯЮТЬ 
«БАНДЕРОМОБІЛІ» І БУДУЮТЬ
Допомога  Наприкінці 
березня благодійний 
фонд «Карітас» відкрив 
логістичний центр для 
допомоги переселенцям 
та всім потребуючим, 
які наразі мешкають у 
Тернополі. Приміщення 
для центру безкоштовно 
надала компанія «Тернопіль-
ПрестижБуд» З 
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Деякі «Бандеромобілі» ідуть на те-
роборону, але стараємось в пер-
шу чергу все надсилати в бойові 
підрозділи. Від нас вже більше 
10 джипів поїхали на фронт. Два 
дні тому декілька «Бандеромобілів» 
вирушили до Харкова. Наразі ще 
кілька автівок стоять на кордоні, 
ми їх перевозимо, ремонтуємо і 
відправляємо на лінію зіткнен-
ня, — говорить Святослав Ле-
бонтов.

Тероборона добре 
забезпечена

Будівельна компанія на макси-
мум допомагає і бійцям територі-
альної оборони.

— Відчуваючи невідворотність 
визвольної боротьби проти моска-
лів, ми долучились до облашту-
вання пункту територіальної обо-
рони в одному з населених пунк-
тів поблизу Тернополя. Хлопцям 
виділили приміщення дитсадка, 
але воно було у жахливому стані, 
без елементарних речей. Тому ми 
допомагали теробороні його під-
готувати для комфортного пере-
бування захисників, — розповідає 
пан Станіслав.

У перший воєнний тиждень бу-

ній, та отримати допомогу, — по-
яснює Святослав Лебонтов.

Кожна гривня — це 
вклад у перемогу!

Компанія «Тернопіль-Престиж-
Буд» вже два тижні як працює.

— Будівельна фірма віднови-
ла свою роботу, але не зробила 
це на стовідсоткову потужність. 
Насправді, зараз дуже складно. 
Бракує паливно-мастильних і 
будівельних матеріалів, армату-
ри, розірвані логістичні зв’язки 
зі сходом нашої держави, — каже 
пан Святослав. — Всі месендже-
ри і наші телефони гудуть від 
кількості бажаючих працювати. 
Але поки не можемо до кінця 
своїх працівників забезпечи-
ти, інших не братимемо! Зараз 
наші люди працюють на пів 
ставки, на пів зміни. Хлоп-
цям, які на фронті, платимо 
стільки ж коштів, скільки мали 
до війни. Передаємо гроші їхнім  
родинам.

Тепер кожен має робити те, 
що може. Сидіти вдома, склавши 
руки — найгірше, каже директор. 
Будь-який вклад у перемогу — 
безцінний!

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Медичний центр Святої Терези, 
що на вулиці Володимира Велико-
го, відкрився лише за два місяці до 
початку російського вторгнення. 
Однак команда адаптувалася до 
роботи у нових умовах і з перших 
воєнних днів не припиняють під-
тримувати потребуючих.

– Працювали два місяці й у 
нашій державі розпочалась війна! 
Але ми не могли зупинитися! – 
ділиться співвласник товариства 
Медичного центру Святої Терези 
– Михайло Романчук

З перших воєнних днів центр 
почав безкоштовно надавати ме-
дикаменти малозабезпеченим, пе-
реселенцям, військовим та тим, 
хто не може дістати певні ліки, 
бо вони відсутні в аптеках.

– У середині квітня волонтер-
ська допомога приїхала до нас з 
Іспанії від українців, які мешка-
ють там. Вони безоплатно переда-
ли багато ліків. Медикаментами, 
отриманими з Польщі, наш центр 
забезпечили Отці Францисканці 
УГКЦ. Частину з них ми на міс-
цевому рівні роздавали лікарям, 
яким це потрібно для пацієнтів, 

Як новий медичний центр волонтерить у воєнний час

дівельна фірма долучилась і до об-
лаштування блокпостів на в’їздах. 
Святослав Лебонтов говорить, що 
давали техніку і будматеріали, аби 
ці блокпости зробити.

— Ще колектив компанії доєд-
нувався до облаштування захисту 
наших відділень поліції, інших 
силових структур. Виробничий 
підрозділ зварював протитанко-
ві металеві «їжаки» для оборони 
доріг від ворожої техніки. Ми ви-
готовили і передали в умілі руки 
сотні пляшок із запалювальними 
сумішами, — каже він.

Відкрили логістичний 
центр з «Карітасом»

На звернення благодійного 
фонду «Карітас» компанія безко-
штовно надала під логістичний 
центр приміщення, яке готували 
під торговий центр. Площа його — 
приблизно 500 квадратних метрів.

— Так як бракувало приміщень 
для того, аби сортувати допомогу, 
ми надали його в одному з на-
ших будинків. Переселенці, які 
є зареєстрованими в Тернопо-
лі, та інші потребуючі можуть з 
9.00 до 18.00 у будні прийти до ЖК 
«Енергія», що на вул. Енергетич-

«Тернопіль-ПрестижБуд» відновив роботу у 
складний воєнний час, аби допомагати

Працівники виробничого підрозділу варили 
протитанкові металеві «їжаки»

– розповідає нам пан Михайло.
Зокрема, деякі препарати від 

центру святої Терези відвезли 
у 4-те неврологічне відділення 
«ТОКПЛ», медикаментами наді-
лили ревматологію Тернопільської 
обласної клінічної лікарні, а певну 
частку ліків, отриманих з Іспанії, 
передали у нефрологічне, гемато-
логічне та урологічне відділення.

Михайло Романчук ділиться, 
що медикаментами допомагали 
нашим захисникам на фронті і 
тим хто знаходяться у регіонах, 
атакованих ворогом.

– Ми передали інсулін до Чер-
нігова та Харкова. Також забез-
печили наших бійців Служби 
безпеки, які воюють у «гарячих» 
точках, перев’язувальним матері-
алом, аптечками, кровоспинними 
препаратами, хірургічними засо-
бами. Волонтери з Черкас навіть 
записали для нас відео, – каже 
пан Михайло. 

За словами Михайла Роман-
чука, потребуючі просто можуть 
звернутись в центр і попросити 
допомоги.

– Наші лікарі з'ясовують потре-
бу у препаратах. При їх наявності, 
людина отримує ліки безкоштов-
но, – пояснює пан Михайло.  — 

Таким чином центр надає жителям 
міста навіть інсулін. 

За його словами, наразі пробле-
мою є те, що нові ліки майже не 
надходять, тому колектив закладу 
віддає людям те, що залишилось.

Пан Михайло ділиться, що до 
них нерідко звертаються й медики, 
які вимушено виїхали з небезпеч-
них регіонів, і тепер у Тернополі 
шукають роботу.

До слова, адміністраторка Оль-
га, яка працює у Центрі з днів 
його відкриття, з Донецька. Вона 
з дитиною ще у 2014 році, коли 
почалася війна на сході України, 
переїхала до Тернополя.

Зараз у закладі працює близько 
30 лікарів, – каже пан Михайло.

Медцентр має підписаний дого-
вір з НСЗУ, що означає безоплатні 
послуги в рамках первинної допо-
моги. Це діагностика та лікування, 
вакцинація відповідно до календа-
ря щеплень, електронні рецепти 
на «доступні ліки», оформлення 
листків непрацездатності тощо.

Медичний центр Святої Терези 
працює з 8.00 до 20.00, у суботу – з 
8.30 до 15.00, у неділю – вихідний.

Далі в Центрі будуть запрошува-
ти на роботу психологів, шукають 
логопеда. І вірять у перемогу!

Центр Святої Терези. Медикаменти з волонтерської допомоги 
тут можуть отримати усі потребуючі
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У Тернополі є чимало місць, де 
можна не лише відпочити, а і бути 
корисним для інших. Також є різні 
центри та гуртки для дітей.

Як стати волонтером 
Дехто хоче бути корисним та 

допомагати нашим військовим 
або переселенцям. Можна стати 
волонтером.

Для цього потрібно зателефону-
вати за номером: +380962089282.

Допомогти нашій армії можна 
за допомогою фонду «Повернись 
живим».

Як стати 
на військовий облік 

Кожен чоловік віком від 
18 до 60 років зобов’язаний після 
приїзду до області стати на облік 
у військкоматі.

Для того щоб стати на облік, 
необхідно звернутися до вій-
ськового комісаріату з паспор-
том, приписним (або військовим 
квитком — для обліку військово-
зобов’язаних) та іншими докумен-
тами, що підтверджують підстави 
для зміни проживання, закінчення 
вузу і т. д.

У Тернополі для цього зверніть-
ся в Тернопільську міську раду 
за адресою: вул. Листопадова, 5 з 
09.00 до 17.00 год. З собою мати 
паспорт та, при наявності, вій-
ськовий квиток.

Коворкінги 
Коворкінг у Центрі Дія.Бізнес 

у Тернополі надає місця для во-
лонтерів. Знаходиться він на вул. 

ГОСТИННЕ ТЕРНОПІЛЛЯ

ДЕ ВІДПОЧИТИ ЧИ БУТИ КОРИСНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ У ТЕРНОПОЛІ
Прихисток   
Ми зібрали місця 
відпочинку, які 
можна відвідати 
у Тернополі. Де 
можна прогулятись, 
які гуртки працюють 
для дітей, як стати 
волонтером і 
допомагати іншим 
та багато іншої 
корисної інформації
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15 Квітня, 2 м. Бізнес-центр К-15.

Якщо ви громадський активіст 
або журналіст, переїхали до Тер-
нополя і шукаєте простір, в якому 
вам буде затишно працювати — 
можна звернутися до Західноу-
країнського хабу громадської ак-
тивності за адресою: вул. О. Куль-
чицької, 2, каб. 17.

Курси української 
мови 

Репетиторський Центр «Знан-
ня» проводить безкоштовні курси 
української мови для дорослих пе-
реселенців у режимі онлайн.

Телефон: 098 878 2071 

На базі Тернопільського націо-
нального технічного університету 
діє розмовний клуб «Слово».

Майстер-класи 
Для переселенців працюють 

різні курси та майстер-класи. 
Можна навчитись чомусь новому, 
познайомитися з новими людьми 
та відволіктися.

Всі охочі можуть навчитися ви-
шивати. Школа борщівської на-
родної сорочки запрошує пересе-

ленців на майстер–класи. Заняття 
проводяться по суботах о 10.00 та 
12.00. Тривалість 2 год., з собою 
мати хороший настрій та бажання 
пізнавати українську культуру.

Зустріч у приміщенні Школа 
народних ремесел, м. Тернопіль 
вул. Новий Світ, 19.

У Тернопільській школі на-
родних ремесел організували 
майстер-класи для тимчасово пе-
реміщених людей. Місцеві майс-
трині навчають усіх охочих ліпити 
з глини, малювати на склі, вити-
нати та багато іншого. Аби запи-
сатись на перше заняття у Школу 
народних ремесел, телефонуйте 
за номерами: 067 799 58 82 Тетяна, 
097 116 72 70 Уляна.

Екскурсії 
Тернопільський інформаційний 

центр запрошує на екскурсії мі-
стом. Гості міста можуть дізнатися 
про історію Тернополя, найстарі-
ші історичні об’єкти, цікаві факти 
про Файне місто. Для переселенців 
екскурсії безкоштовні.

Тел. 098 0520 720 або за адресою: 
вул. Грушевського, 2.

Гуртки для дітей 
Діти, які приїхали до Тернопо-

ля, можуть навчатися у місцевих 
школах. Щоб стати учнем у шко-
лах Тернопільщини, батькам необ-
хідно подати заяву у заклад освіти 
тієї громади, в якій ви перебува-
єте. Реєстрація буде проводитися 
і у вихідні.

Також є дитячі гуртки:
Креативна студія Ірини Мацко 

ІРИска. Працює в режимі онлайн. 
Тел: +380961252137 

art.studio.relax проводять май-
стер-класи та заняття з малюван-
ня для дітей та дорослих. А ще 
організовують благодійні заняття 
для дітей переселенців з місць, де 
ведуться бойові дії.

Школа народних ремесел. Тел: 
+380352253493 

Дивотворчики — дитяча студія 
творчості. Тел: +380978680407 

Синя пташка/The blue bird. Тел: 
+380985710383 

Дитячий садок «Звичайне Диво» 
у Тернополі. Тел: +380688822188 

Країна мрій — дитячий розва-
жальний центр. Безкоштовний 
вхід для дітей переселенців (при 
пред’явленні підтверджуючих до-
кументів: свідоцтв та посвідчень, 
місць проживання в паспорті). Тел: 
+380991040761, +380991040783 

Парки 
У місті є кілька парків, де можна 

погуляти та відпочити. На їх тери-
торіях розташовані дитячі та спор-
тивні майданчики, арт–об’єкти.

Парк ім. Тараса Шевченка — 
на набережній Тернопільського 
ставу. Тут є кілька дитячих май-
данчиків, вуличні тренажери, 
спортивний майданчик «Динамо», 
велодоріжки вздовж берега Ставу, 
«Острівець закоханих» тощо.

Гідропарк «Топільче». Тут також 
є спортивні та дитячі майданчики, 

У Тернополі працює майже тисяча волонтерівДля переселенців влаштовують екскурсії Тернополем

У Тернополі є чимало 
місць, де можна не 
лише відпочити, а й 
бути корисним для 
інших, навчитися 
новому

вуличні тренажери, екстрім–май-
данчик. Працює звіринець, де жи-
вуть олені, вівці, страуси, лами 
тощо. Тут часто гуляють батьки 
з дітьми. У парку є ігрові локації, 
велодоріжки. На центральній алеї 
встановлено найбільший в області 
флагшток.

Парк Нацвідродження. Тут є 
кілька дитячих майданчиків, в те-
плу пору працюють атракціони, 
як і в парку «Топільче». В парку є 
«Співоче поле» зі сценою. Багато 
алей для прогулянок.

Старий парк. Це колишній 
«Парк слави». Він відносно неве-
ликий. Тут встановлені пам’ятни-
ки загиблим під час Другої сві-
тової, монумент «Материнський 
поклик». На околиці парку є ву-
личні тренажери.

Парк здоров’я. Наймолодший 
парк Тернополя в межах регіо-
нального ландшафтного парку 
«Загребелля». Тут є алеї для пі-
шоходів та велосипедистів, дитячі 
та спортивні майданчики.

Спортивні 
майданчики 

Знайти найближчий спортивний 
майданчик можна на інтерактив-
ній карті на сайті міської ради.

У місті також є два екстрім–май-
данчики для катання на скейтах, 
роликах, самокатах, велосипедах. 
Вони розташовані у парку «Топіль-
че» (асфальтове покриття) та біля 
міського пляжу «Циганка» (бе-
тонне покриття).

У Тернополі працюють гуманітарні центриПереселенцям допомагають усім необхідним
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Українська народна пісня «Ой 
у лузі червона калина» або «Чер-
вона калина» нині звучить різними 
мовами у багатьох країнах. Вона 
вже не одне покоління українців 
надихає до боротьби за свободу.

Після того, як Андрій Хлив-
нюк — лідер гурту «Бумбокс», ака-
пельно виконав співанку на Со-
фійській площі у столиці, вона 
перетворилась на своєрідний гімн 
війни проти російських окупантів. 
Слова пісні об’єднали наш народ!

Коріння пісні сягає першої 
третини минулого століття, коли 
відомий поет та режисер Степан 
Чарнецький вирішив доопрацю-
вати популярну козацьку пісню 
для своєї вистави…

Ким був автор відомої співанки? 
Як склалося його життя і творча 
діяльність? Про все це і більше 
нам розповів краєзнавець і дослід-
ник історії з Чортківщини Максим 
Огородник.

Митець із 
непростою долею 

Український поет та письмен-
ник Степан Чарнецький наро-
дився 21 січня 1881 року в селі 
Шманьківцях, тоді ще Чортків-
ського повіту Австро-Угорщини.

Він був наймолодшою, 13 (!) 
дитиною в родині греко-като-
лицького священника о. Мико-
ли Чарнецького та Владислави 
Екгардт-Чарнецької.

— Перед оповіддю про Степана 
розкажу трохи про його батька. 
Микола Чарнецький був руко-
покладений у сан священника 
в 1854 році. Тоді ж отець отри-
мав парафію в Копичинцях, де 
був пастором до 1855 року. Згодом 
його направили у село Угриня, 
а до Шманьківців чоловік потра-
пив аж у 1885 році, де й служив 
до смерті. Доволі суперечливою 

була дата, коли помер отець Ми-
кола. Але завдяки метриці, що 
зберігається у Держархіві Терно-
пільської області, та публікації, 
віднайденої краєзнавцем Дми-
тром Логушем в часописі Гали-
чини «Діло», вдалось визначити 
точний день смерті — 25 червня. 
Тоді Степанові не виповнилось й 
двох років… — ділиться Максим.

Хлопчик з матір’ю, братами 
і сестрами вимушено покинув 
церковне проборство та пе-
реїхав до Станиславова (нині 
Івано-Франківськ), а звідти — 
до Львова. Саме там після закін-
чення інженерного факультету 
цісарсько-королівської Вищої 
політехнічної школи (нині Наці-
ональний університет «Львівська 
політехніка») розпочався творчий 
шлях Степана Чарнецького.

— Тут Степан писав літератур-
но-мистецькі статті, друком вийш-
ли його збірки поезій, фейлетонів, 
а ще нарис з історії галицького 
театру. Митець входив у літе-
ратурне угруповання «Молода 
муза», а також був театральним 
референтом, режисером і худож-
нім керівником театру товариства 
«Руська бесіда», — пояснює пан 
Огородник.

Створив пісню для 
позитивного фіналу 

За словами чортківського кра-
єзнавця Максима Огородника, 
історія виникнення «Ой у лузі 
червона калина» досить цікава й 
неординарна.

— Степан Чарнецький працював 

ЛАЙФ

«ЧЕРВОНА КАЛИНА»: ПІСНЯ, ЩО 
ЄДНАЄ СЕРЦЯ УКРАЇНЦІВ 
Гімн війни  «Ой у лузі червона 
калина» – пісня, яка з перших днів 
російського вторгнення стала знаковою 
для українців і набула нового значення. А 
чи знали ви, що творець цієї патріотичної 
співанки – Степан Чарнецький, родом з 
маленького села на Тернопільщині? 

Митець Степан Чарнецький. Фото з мережі. Пам’ятник поету у рідному селі

«Червону калину» 
переспівали чимало 
зірок. Тепер вона  
посідає перші 
сходинки світових 
чартів

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 
098– 821-01-51, JULIIIA.
INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Старовинний гімн україн-
ських січових стрільців «Ой у 
лузі червона калина» тепер є 
мегахітом! Українці вже ство-
рили чимало каверів пісні, 
завдяки яким композиція ніби 
знову «народилась» на світ і 
здобула шалену популярність.

Творчі мешканці Терно-
поля не стоять осторонь і 
вкотре доводять – їм теж є 
чим здивувати суспільство! 
Ми зібрали для вас підбірку 
найоригінальніших переспівів 
«Червоної калини» від терно-
пільських музикантів.

Мистецький фаховий коледж 
ім.Соломії Крушельницької

Майстерне виконання патріотичної співанки 
на офіційній сторінці навчального закладу в 
Інстаграм опублікували ще 30 березня.

«Мистецька армія в складі артистів міста Тер-
нополя, Києва та Харкова заспівали пісню для 
підняття духу захисникам України! Ми сильні! 
Ми єдині! Ми переможемо!» 

Факультет мистецтв ТНПУ 
імені Володимира Гнатюка

Кавер з’явився у соцмережах факультету 25 
березня. На ньому 13 юнаків та дівчат, студен-
тів-музикантів Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, на різні голоси виконують «Ой у лузі 
червона калина» під відеоряд красивих міст 
України.

Як гімн незламності переспівали тернополяни
Дівчатка 
Росіцькі

Співати «Ой 
у лузі черво-
на калина» до 
вподоби навіть 
наймолодшим. 
Матуся Ірина 
зняла на відео 
своїх донечок 
– трирічну Ві-
кусю та шести-
річну Яночку.  
Сестрички, по-
зуючи на каме-
ру, з радістю ви-
конують відому 
пісню.

над постановкою трагедії Василя 
Пачовського «Сонце руїни» про 
гетьмана Петра Дорошенка. За-
мість фінальної пісні-скарги «Чи 
я в лузі не калина була», поет 
вирішив вигадати більш оптимі-
стичний фінал, ввівши у драму 
народну пісню «Розлилися круті 
бережечки». Він переробив у ній 
слова так, щоб текст краще впи-
сувався у зміст вистави, а останній 
куплет залишив без змін, — гово-
рить дослідник.

Крім цього, поет створив до піс-
ні нову, споріднену з народною, 
мелодію. Саме завдяки виставі піс-
ня, а особливо її остання строфа 
«Ой у лузі…» стала відомою.

— У серпні 1914 року в Стрию 
«Червону калину» вперше почув 
Григорій Трух — чотар УСС. 
До першої строфи «Ой у лузі…» 
він додав ще три, які невдовзі 
склали текст гімну Українських 
Січових Стрільців. До речі, уривок 
пісні «А ми тую червону калину 
підіймемо» виконали у Верховній 
Раді 24 серпня 1991 року, після 
проголошення Незалежності Укра-
їни, — каже Максим Огородник.

Краєзнавець говорить, що іс-
торія, на жаль, має властивість 
повторюватись, але вже в інших 
іпостасях. Так сталося з піснеслав-
нем «Ой у лузі червона калина», 
адже він і у 2014 році з початком 
російсько-української війни став 

символом незламності українців, 
і у 2022 році знаменував собою 
прагнення нашого народу об’єд-
натись для гідної відсічі ворогу.

— З початком російського втор-
гнення ця пісня здобула визнання 
завдяки виконанню фронтмена 
«Бумбоксу». Згодом «Червону 
калину» підхопили й переспіва-
ли інші зірки. Тепер вона лунає 
не тільки в Україні, а й посідає 
перші сходинки світових чар-
тів. Як на мене, кожен з каверів 
по-своєму особливий і неповтор-
ний, — ділиться Максим.

Пам’ять про автора 
оживе…

Краєзнавець з Чортківщини 
запевняє, що до 1990 року 
в Шманьківцях (родинному селі 
Чарнецького) про свого земляка 
нічого не знали й не чули.

— 26 травня 1991 року для 
Шманьківців та області відбула-
ся епохальна подія — відзначення 
130-ї річниці від дня народження 
видатного митця першими черво-
нокалинівськими фестинами. Тоді 
відкрили і пам’ятник Степанові 
Чарнецькому (ініціаторка цього — 
просвітянка та педагогиня Чорт-
ківського педагогічного училища 
Надія Процьків). Монумент виго-
товив тернопільський скульптор 
Іван Мулярчук і довершив постать 
поета великим калиновим кущем, 

на якому викарбувані рядки з ві-
домого нам піснеславня. На захо-
ді була присутня дочка винуватця 
події — Олександра Кучма-Чар-
нецька, — розповідає Максим.

На жаль, до наших днів не збе-
рігся дерев’яний будинок (ймовір-
но 1840 року побудови), де наро-
дився поет, але на його місці зве-
дений новий кам’яний, який має 
всі шанси стати цікавинкою для 
туристів. Проте у селі є вулиця, 
перейменована на честь Степана 
Чарнецького.

Максим Огородник каже, що 
9 жовтня 2011 року відбулося 
відродження обласного фести-
валю мистецтв «Червона калина». 
Організацією дійства займаєть-
ся відділ з гуманітарних питань 
Чортківської РДА та місцева 
влада. Участь у ньому бере міс-
цева школа, мистецькі колективи 
районів, області, відомі артисти 
тощо.

— 14 жовтня 2016 року під час 
червонокалинівських фестин вста-
новили рекорд України — «Най-
масовіше виконання стрілецького 
гімну України». А через три роки 
на фестиваль завітала правнучка 
поета Олеся Чайковська разом з 
родиною, яка проживає у Львові. 
Я сподіваюся, що після української 
Перемоги пам’ять про Степана 
Чарнецького оживе заново… — 
завершує розмову дослідник.
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ДЛЯ «ПРИВИДА КИЄВА» ЗРОБИЛА 
ВИНИЩУВАЧ ТА ВОЛОНТЕРИТЬ
Тил   Майстриня з Чорткова Христина 
Глухан вже не один рік дивує Тернопільщину та 
всю Україну своїми неймовірними виробами у 
техніці оригамі. Зокрема, нещодавно соцмережі 
заполонили світлини її копії українського 
винищувача для «Привида Києва»
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РЕКЛАМА

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Христина Глухан вже 12 років 
працює у техніці оригамі.

Стартувала ця справа так: якось 
жінка захотіла знайти для себе 
креативне заняття, яким можна 
здивувати людей. Коли випадко-
во вперше спробувала складати з 
паперу 3D-конструкції, ця справа 
настільки сподобалась, що пані 
Христина займається модульним 
оригамі і до цих пір.

З перших днів повномасштабно-
го російського вторгнення майс-
триня надихнулась на виготов-
лення патріотичних та військових 
композицій. Приміром, жінка із 
2500 (!) паперових модулів ство-
рила велику копію українського 
винищувача, яку після перемоги 
України планує передати льотчи-
ку-асу — «Привиду Києва».

Готувала сюрприз 
для мами

— Розкажіть про себе. Ким і де 

працюєте? Коли саме захопилися 
творчістю? Із чого ваші роботи?

— Я живу у Чорткові і є пе-
дагогом-організатором у Чорт-
ківській школі № 7. І, повірте, 
це моя стихія — робота, у якій 
я можу відкритися з різних сто-
рін! Вона однозначно пов’язана 
з творчістю. Я часто беру участь 
у різноманітних міських та облас-
них конкурсах.

Наприклад, у 2016 році ще з 
трьома ентузіастами створила 
писанку-зернівку, висотою один 
метр, а ще різдвяну зірку з круп. Ці 
вироби тоді зайняли перше місце 
у Чорткові. Минулоріч реставру-
вала цю писанку, і вона набула 
зовсім нового вигляду.  

Також з підручних матеріалів 
нерідко доводиться створювати 
фотозони у школі. Ця справа 
не обходиться без оригамі…

— Пригадайте свій перший день 
війни. Як зараз працюєте?

— Якраз на вихідних перед цим 
я відсвяткувала свій ювілей. Про-
тягом усього тижня лунали вітання 

в мою адресу. Паралельно ще й 
готувала сюрприз на мамин день 
народження, який 25 лютого.

Пригадую, що за два дні до ньо-
го ми пішли на дистанційне нав-
чання, а 24 лютого я мала йти 
за кульками та квітами для мами. 
Натомість, вона зі сльозами роз-
будила мене о 5-ій ранку того дня 
і повідомила, що на нас напала 
росія.

Вироби є в Україні  
і за кордоном

Чесно, мене почало трусити, 
холод пройшов по спині. Я була 
у ступорі. Ми склали одяг, ліки, 
підготували підвал, аби там захо-
ватись, якби що…

Згодом я повірила у теорію 
звички за 21 день. За два тижні 
моє життя набуло звичного тем-
пу, якщо не враховувати страшних 
ночей із «тривогами». Вдень ми 
ходили на роботу, ввечері я скла-
дала модулі.

— Щодо техніки оригамі. Скільки 
робіт вже вдалось створити?

— За 12 років 
мною власноруч 
було зроблено 
більше 5000 ро-
біт. Кожна має 
свою історію: від 
крихітної і до най-
більших. Я вже 
навіть можу свою 
класифікацію зроби-
ти: наймасштабніша 
робота — макет Чортків-
ської загальноосвітньої 
школи № 7 (64020 мо-
дулів); найменший ви-
ріб — сердечко; робота 
2020 року, яку найчасті-
ше замовляли, — це сим-
вол року Бичок; робота 
2021 року — дзвіночки 
(їх замовили більше ти-
сячі, вони роз’їхались 
по Україні на перший 
дзвоник до школярів). 
Мої вироби знайшли 
свої домівки по різних 
населених пунктах на-
шої держави, декілька 
поїхало за кордон.

— Розкажіть про славнозвісну мо-
дель літака для «Привида Києва». 
Як виникла така ідея?

— Почну з того, що я ніколи 
не вникала у вироби «хлопчачого» 
типу, такі як машини, літаки, тан-
ки. Бачила, звісно, але вони мене 
не притягували. Все ж таки люблю 
я складати картини, квіти, вази.

Вперше модель літака створила 
своєму знайомому, який у мину-
лому сам був пілотом, на день на-
родження. А вже наступний подіб-
ний виріб — винищувач, створила 
для нашого «Привида» рівно за рік 
до початку війни. Це вже згодом 
я захотіла йому цю фігурку пода-
рувати, коли переможемо.

Щодо цієї роботи, то вона не є 
однією з найменших. Винищувач 
складається з 2500 модулів. Цього 

разу для виробу у мене були го-
тові, то саму роботу я завершила 
за 13 годин! Чоловік допоміг з 
колесами для літака, прикрасила 
його прапором і полакувала. Ось 
так ця модель і народилась на світ!  

Згодом я презентувала ще й 
модель танка, на який також за-
глядалася неодноразово, але на-
важилась зробити, коли почалась  
війна.

— Скажіть щось мотивуюче! Аби 
надихнути інших у непростий час.

— Хочу подякувати нашим сол-
датам, які забезпечують спокійний 
сон і дають можливість працювати 
і творити. 

Крім того, кожному волонтеру 
щиро вклоняюся, бо це справді 
важка праця! Слава нашим Геро-
ям! Слава нашій Україні!

Колектив Чортківської школи №7 вимісив 
уже 23 мішки борошна на рогалики

Донечка Христини допомагає мамі з її 
заняттям оригамі

Майстриня зі своєю моделлю  
винищувача з 2500 модулів
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 8

***
Тільки в день народження дізна-
єшся, скільки у світі непотрібних 
речей.

***
— Люба, скажи, які у тебе найулю-
бленіші свята?
— Ну, День матері, а потім день 
народження подруги, вона від 
мене на п'ять років старша... Ну, 
дні, коли ламаються ваги, а ще 
коли антена не ловить канали про 
спорт...

***
Чоловіки — ну як маленькі діти. 
Не бачить 20 хвилин — плаче, не 
бачить тиждень — забув.

***
— Чого довго не відповідав?
— Курив на балконі...
— Цілу годину чи що?
— Ну, я ще на бійку дивився...
 — А що за бійка?
— Та там зчепилися двоє, кричать 
і б'ються!
— А що кричать?
— Мяу, мяу!

***
— Люсю, ми не можемо більше 
зустрічатися, у мене з'явилася 
постійна жінка, і це серйозно.

— Мама з дачі повернулася?
***

Оголошення на стовпі:
— В'яжемо дитячі кофточки із 
вовни батьків.

***
Це поки немає дітей — ти жайво-
ронок чи сова. А потім — все, ти 
— зомбі!

***
Вчитель фізики запитує:
— У якому стані буває вода? Відпо-
відай, Максимчику.
— У газованому.

***
— Послухайте, Рабіновичу, я приніс 
вам відріз тканини, щоб пошити 
костюм, а ви на нього дивитеся, 
ніби думаєте, щоб уже вистачило 
і вам...
— Побійтеся Бога, Моню! Я таки 
дивлюся, щоб уже і вам залиши-
лося!

***
У чоловіка вкрали дружину. Через 
день телефонують:
— Якщо за дві години не принесеш 
бабло, ми її тобі повернемо!

***
У бабусь зі склерозом найщасли-
віші коти.

***
— Авжеж, Скайп придумали євреї!
— Чому ти такий впевнений?
— Тому, що у тебе гості, а годувати і 
напувати не треба.

***
— Ти хто?
— Ніндзя.
— А чого ж такий повільний?
— Черепашка.

***
Лікар диктує практиканту:
— Так, пишіть... Черепна травма 
голови...
— Може, черепно-мозкова 
травма?
— Ні, пишіть, як я сказав... Немає в 
нього мізків, раз на день на-
родження дружини з коханкою 
приперся!

***
Якийсь чоловік приволік Ромочку 
додому за вуха, батько в нього 
цікавиться:
— І що він накоїв такого?
— Камінь у мою машину кинув!
— Потрапив?
— Та ні...
— Тоді відпусти пацана, це не він!
— Звідки ви знаєте?
— Він би не промазав!

***
Ось особисто я про колишню 
нічого поганого сказати не можу. 
Боюся.

***
— Вітьок, а що таке SPA?
— Це як СТО, тільки для жінок.

***
Найкращий подарунок на день 
народження жінки — це у вітанні 
як би ненароком переплутати вік у 
менший бік.

***
— А твої батьки не турбуватимуть-
ся?
— Ні, я вже вагітна. Що ще я можу 
наробити?

***
Хіба це нормально, коли таким 
молодим дівчатам, як ми, вже під 
сорок?

***
— Дівчино, чому ви мені грубите? 
Я вам у чоловіки годжусь...

*** 
Мій кіт любить сидіти у мене на 
плечі. Буває, приходжу з робо-
ти, чекаю, поки він застрибне, 
наливаю собі склянку рому, лаюся 
матом і уявляю, що я піратка. А то 
життя секретарки іноді нудне. 
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*** 
Моя дівчина — адвокат. Коли я приходжу з роботи роз-
лючений і злий на весь світ, вона гладить мене по голові й 
ніжним голосом каже: «»Ну, хочеш — завали їх усіх, а я тебе 
виправдаю».

*** 
 Пані негайно вийдіть з магазину!
– Але ж я в масці.
– З огірків?

*** 
Змене досить! Ти завжди п’яна! І я подаю на розлучення?
– Я вийшла заміж??!!!



ОВЕН Прекрасний період 
відновлення давніх 
стосунків. У другій по-

ловині місяця можуть нагадати 
себе історії давніх взаємин. 
Навряд чи ви будете задоволені 
своїм особистим життям, але в 
будь-якому випадку отримані 
уроки будуть корисні.

ТЕЛЕЦЬ У травні до вас 
притягуються пристрасні, 
емоційні та ризиковані 

представники протилежної статі, 
тому місяць не можна назвати спо-
кійним. Будьте обережні, особливо 
у темну пору доби, оскільки в цей 
час великий ризик зустріти агресив-
ну або надто наполегливу людину.

БЛИЗНЮКИ Можуть 
несподівано швидко 
початися дружні або 

любовні стосунки, однак через 
місяць вони можуть також швид-
ко закінчитися. Якщо у вас вже є 
партнер, то, доклавши певні ста-
рання, зможете покращити якість 
спілкування, закриєте старі теми. 
Можливі зустрічі з колишніми ко-
ханими чи отримання важливих 
новин про їхнє життя. 

РАК Якщо ви у стосунках 
чи тим більше у шлюбі – 
бережіть свого партнера, 

прислухайтеся до його слів, 
враховуйте його бажання, йдіть 
на компроміси, вирішуйте спра-
ви за допомогою діалогу. Події, 
що трапилися з вами у травні, 
особливо у любовних та сімей-
них стосунках, стануть початком 
важливого життєвого етапу.

ЛЕВ Ваші дії принесуть 
свої плоди, які ви заслу-
жили. Щоб зберегти мир 

і спокій у сім'ї, зараз особливо 
важливо навчитися балансувати 
між працею та відпочинком, між 
соціальним життям та сімей-
ним. У середині травня можуть 
виникнути обставини, які дуже 
вплинуть на ваше майбутнє.

ДІВА Вам щастить 
більше, ніж решті, навіть 
у найбільш критичній 

ситуації вдається знайти спосіб 
отримати максимум задово-
лення, незважаючи на зовнішні 
напружені умови. У любовних 
стосунках відбувається багато 
чого, особливо із давнім партне-
ром. Якщо ви давно мріяли про 
поповнення у сім'ї, бажана подія 
може статися.

ТЕРЕЗИ Корисні відверті 
розмови, спогади про 
щасливі події та з'ясу-

вання причин розлуки. Після 
цього ви відчуєте полегшення, 
піде туга, камінь впаде з душі. 
Якщо вам дорогі стосунки і ви 
виявите ініціативу, то зможете їх 
повернути.

СКОРПІОН Любовне 
життя дуже інтенсивне і 
драматичне, але у другій 

половині місяця настає етап 
насичення – емоції стихають, 
відкриваються всі недоліки парт-
нера, виникає гостре бажання 
кардинально змінити своє життя.

СТРІЛЕЦЬ Особисті 
взаємини переплітаються 
з діловими, через що 

виникають проблеми у профе-
сійній сфері. Любовні інтриги 
на роботі, сцени ревнощів та 
з'ясування стосунків усередині 
колективу – так чи так, ви берете 
участь у цьому.

КОЗЕРІГ Якщо прийняти 
якесь імпульсивне рішен-
ня, то можна в майбут-

ньому пожалкувати. Не виключе-
ні фінансові втрати та зміна місця 
проживання. Біда може прийти 
тоді, коли не чекаєш.

ВОДОЛІЙ Все дуже 
непросто у найближчий 
місяць, виникають до-

даткові обмеження, перешкоди 
на шляху зближення з коханою 
людиною чи потенційним 
партнером. Із представниками 
протилежної статі виникають 
конфлікти, взаємні претензії.

РИБИ  Ви можете багато 
чого змінити у своєму 
житті, покращити якість 

життя, якщо зважитеся на 
кардинальні зміни. Можливо, 
це переїзд до іншої країни чи 
іншого міста. А можливо настав 
час поставити крапку в токсичних 
стосунках і почати життя з чисто-
го аркуша.

РЕКЛАМА20
RIA плюс,  

4 травня 2022 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп кохання

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА,

4 ТРАВНЯ

+11°С     +15°С +11°С     +16°С

ЧЕТВЕР, 
5 ТРАВНЯ

+9°С     +16°С +10°С     +18°С

П’ЯТНИЦЯ, 
6 ТРАВНЯ

+10°С     +15°С +11°С     +19°С

СУБОТА, 
7 ТРАВНЯ

+9°С     +14°С +11°С     +18°С

НЕДІЛЯ, 
8 ТРАВНЯ

+7°С     +17°С +10°С     +19°С

ПОНЕДІЛОК, 
9 ТРАВНЯ

+9°С     +13°С +11°С     +19°С

ВІВТОРОК, 
10 ТРАВНЯ

+6°С      +18°С +11°С     +18°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

4 травня 
Олександр, Олексій, 
Денис, Іван, Максим, 
Микола, Теодор, 
Федір, Яків, Ян

5 травня 
Варфоломій, Віталій, 
Всеволод, Гавриїл, 
Дмитро, Клим, 
Лука, Остап, Платон, 
Теодор, Федір

6 травня 
Анатолій, Афанасій, 
Валерій, Георгій, 
Єгор, Іван, Ян, 
Олександра, Валерія, 
Софія

7 травня 
Олексій, Валентин, 
Інокентій, Леонтій, 
Лука, Микола, 
Сава, Сергій, Фома, 
Єлизавета.

8 травня 
Василь, Марко, 
Сергій, Ніка

9 травня 
Василь, Іван, Нестор, 
Микола, Петро, 
Степан, Ян, Глафіра

10 травня 
Георгій, Єгор, 
Іван, Іларіон, 
Микола, Павло, 
Петро, Семен, 
Сергій, Степан, Ян, 
Анастасія, Марія

***
Розмова в учительській:
— Уявляєте, цей Сидоренко 
на кожному уроці грубіянить, 
кричить і перебиває мене!
— Так! Невже цей хлопчик зов-
сім не має жодних позитивних 
якостей?
— Є, він не пропускає жодного 
уроку!

***
— Віть, що трапилося?
— Мене з інституту вигнали!
— Вітю, не плач! Солдати не 
плачуть!

***
Якщо в магазині ви зустріли 
чоловіка своєї мрії — стрункий, 
ідеально підстрижений, голе-
ний красень у бездоганному 
одязі та взутті, це манекен.

***
— Сергію, а що ти робити-
меш, якщо на тебе нападуть 
хулігани?
— А я їх не боюсь! Я знаю 
дзюдо, карате, айкідо та інші 
страшні слова.

***

КАФЕ «НЕПТУН»

ЗУПИНКА «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КОРПУС ТНМУ

З одного ракурсу

Як змінилась Руська 
за вісім років

БУЛО:
Приміщення, де було культове кафе 
«Нептун», стояло в жахливому стані 
та потребувало реконструкції

БУЛО:
Зупинка називалась «Євроринок». 
Там було кілька магазинів та банк

БУЛО:
Такий вигляд мав навчальний 
корпус медичного університету

СТАЛО:
Тепер торговий центр відновили. 
Він отримав сучасний зовнішній 
вигляд

СТАЛО:
Назву зупинки змінили. Тепер там 
магазини нових мереж

СТАЛО:
Фасад будівлі відреставрували та 
«освіжили»


