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ПТАШКА, ЯКУ
НЕ ЗЛАМАТИ!

 Ми дізналися історію нашої
землячки КАТЕРИНИ, яка захищає
«Азовсталь». Своїм голосом та
відвагою КРАСУНЯ-ВІЙСЬКОВА
підкорила соцмережі за лічені години
РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ
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ПЕРЕВІРИЛИ МІСЬКІ АТРАКЦІОНИ
Розваги  У місті
відновили роботу
атракціони у парку
Національного
відродження та
«Топільче». Ми
дізналися, скільки
коштують розваги,
як змінилися ціни
та чи всі атракціони
працюють

ВАДИМА ЄПУРА

Вартість атракціонів
у парках міста

На деяких атракціонах діти катаються разом з батьками

У парках міста уже запрацювали атракціони. Сезон розпочався з 6 травня. Відвідати їх
можна з понеділка по п'ятницю
з 12.00–20.00, субота — неділя —
з 11.00 до 21.00 год.
Журналіст «RIA плюс» дізнався, чи всі атракціони відновили
роботу та скільки вони коштують.

Де можна
покататися
У гідропарку «Топільче» атракціони коштують від 20 до 40 гривень.
«Берізка» (гойдалки–човники)
коштують 20 гривень за 10 хвилин. Дитяче колесо огляду
«Сонечко», потяг «гусениці»,
карусель «Карнавал» та «Дзвіночок» — по 20 гривень.
Дитяча залізниця коштує
30 гривень за три кола. До слова, ці атракціони встановлено
ще у 80–х роках. Як пригадує
тернополянин Віктор Мадрі, з
обладнанням дитячої залізниці допомагали працівники КП
«Тернопільелектротранс». Вони
займались електрифікацією
«залізниці». Дитячий потяг рухається, як тролейбус, але лінія
електропередачі не над потягом,

а під ним.
Найдорожча розвага — «Автодром». Три хвилини коштує
40 гривень.
У парку «Національного відродження» атракціонів більше.
Однак, як виявилося, працюють
не всі.
Символ парку — колесо огляду,
наразі не працює. Також не працює атракціон «Сюрприз». Як
пояснили на касі, вони справні,
однак у зв’язку з воєнним станом
та з міркувань безпеки їх наразі
не вмикають.
— Колесо огляду не працює,
бо у випадку повітряної тривоги не вдасться швидко покинути
його. Також Атракціон «Сюрприз» не працює, оскільки він
також піднімається і у випадку
знеструмлення, його буде важко
покинути. Тож наразі, на жаль,
вони не працюють, — розповіли
працівники парку.
Найдешевші атракціони —
«Юнга», дитячі каруселі, «Грибок» та «Берізка» — вони коштують 20 гривень.
Найдорожчий атракціон —
«Веселі гірки». Як ми помітили,
це найпопулярніша розвага серед тернополян. Квиток коштує
35 гривень. Цикл катання —
5 хвилин.
Ціни на розваги у парках міста

дивіться на графіці.
До слова, цього року вартість
всіх атракціонів зросла на 5 гривень. Лише «Юнга» та «Клоун»
стали дешевші на 5 гривень у порівнянні з минулим роком.

Чи безпечно?
Більшість атракціонів працюють ще з радянських часів. Деякі
покриті не одним шаром фарби. Однак всі вони продовжують
працювати.
У міській раді повідомили —
атракціони безпечні і пройшли
перевірку.
— Перед новим весняно-літнім
сезоном усі атракціони пройшли
експертне обстеження фахівцями
Тернопільського екпертно-технічного центру Держпраці та отримали відповідні сертифікати
безпеки і допущені до експлуатації, — повідомляють у міській
раді.
Таку перевірку проходять
атракціони щороку перед початком сезону. Також тернополян закликають бути обачними,
відвідуючи атракціони, та дотримуватися всіх вимог безпеки з
метою уникнення травм.
Техніка безпеки та рекомендований вік вказано на інформаційних табличках біля атракціонів.

Як тернополяни відпочивають у вихідні

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН

ТАНЯ, 34 РОКИ, ПРОДАВЧИНЯ:

— Я здебільшого працюю, а
коли є вільний час, то ми з дитиною йдемо гуляти у центр.
Розважаємо себе, як можем!
Якщо весь час думатимем про
власні проблеми і занурюватимемось у них з головою – буде
біда! На вихідні у мене, якщо
чесно, дім-робота, дім-робота… Готую їсти, дитина відвідує
заняття в онлайн-школі.

ІГОР, 65 РОКІВ, ПРИЇХАВ З
ХЕРСОНУ:

— Від новин як відволікаюсь?
Не маю інтернету і не маю
смартфона! З «малими» на
вихідних йду гуляти. Я сам
з Херсону. Тернопіль дуже
гарний, нам подобається!
Єдине – багато забудувань.
Я у 80-х роках коли мандрував, то місто було зеленішим!
Зараз скверики забудовані!

АЛІНА, 32 РОКИ, З ХАРКОВА:

СОНЯ, 18 РОКІВ, СТУДЕНТКА:

МИХАЙЛО, 39 РОКІВ, МЕНЕДЖЕР

ІВАН, 26 РОКІВ, ПРОГРАМІСТ:

— З дитиною гуляємо на дозвіллі. Вихідні намагаюсь проводити у сімейному колі. Ми
ходимо у парк, розмовляємо… Зараз важко, але зупинятись не можна, слід жити
далі! Віримо, що війна швидко закінчиться! Ми з Харкова!
Приїхали 20 березня. Місто
нам до вподоби, маю тут друзів, тому ми не самі.

—Коли є час, то виходжу на
вулицю! Надворі хороша і
тепла погода! Щодня маю
багато справ, готуюсь до
літа, тренуюсь. Взагалі, є
чимало способів відпочити
і відволіктись від негативу.
Головне – налаштувати себе
правильно! На вихідних
проводжу час з рідними,
це тепер дуже важливо!

— Від сумних новин відволікаюсь працею! На вихідних іноді ходжу в кафе посидіти. З радістю проводив
би більше часу з родиною,
але, на жаль, дружина з дитиною зараз перебувають у
Польщі. В Тернополі я поки
сам залишився. Чекаю їх з
нетерпінням, повинні вже
скоро приїхати!!

— Стараємось з друзями активно проводити вільний
час, прогулюватись! Вихідні як і до війни стандартно
проходять. Часом можемо
виїхати десь на природу. Я,
наприклад, більше часу проводжу в селі, ніж тут. Там не
так відчуваються «тривоги»,
у Тернополі все значно серйозніше.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Ірина Белякова.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

ГРАФІКА: ВАДИМА ЄПУРА

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

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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

ІНІЦІАТИВА
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КОЛИ ПІДТРИМКА КОЛЕГ — ЦЕ
ВАЖЛИВО. ВІДЧУТНО. РЕАЛЬНО
З початком війни росії
проти нашої країни труднощі виникають на всіх
ринках. І медійний – не
виняток. Припинення поставок паперу для друку
газет одразу відчули всі: і
видавці, і читачі.
Цього тижня газети в
Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Хмельницькому,
Козятині, Одесі виходять з
особливою шпальтою. На
одній з них – подяка нашим
колегам за можливість надрукувати ці випуски. Через
війну виникла неймовірна
проблема з папером, якого
просто фізично ніде взяти українським видавцям.
Але на те й існують професійні об’єднання, такі, як
наша Асоціація незалежних регіональних видавців
України (АНРВУ). Завдяки
швидкій, неймовірній підтримці колег з усього світу
нам вдається допомагати та
підтримувати регіональні
медіа. Гуманітарною допомогою – від бронежилетів,
спальників, рацій і до військових аптечок, турнікетів та зарядних пристроїв.
Сьогодні наші регіональні
медіа, що мають технічну
та організаційну можливість
друкувати свої видання, отримали дуже важливе – газетний папір.

Ми говоримо наше

ДЯКУЄМО
Відчуваєте?
Це – газета.
Вона в ваших руках завдяки неймовірній
підтримці наших колег – бельгійської
медіа компанії Mediahuis, фонду для
незалежних медіа MDIF, компанії UAB
PELKON та Асоціації незалежних
регіональних видавців України.
Разом до перемоги!

Дякуючи нашій давній професійній дружбі
та співпраці, європейські
медійні організації надали
нам перші 35 тонн газетного паперу. Завдяки цьому
продовжують чи відновили
свій вихід регіональні газети
наших учасників загальним
тижневим накладом близько
195 000 екземплярів.
35 тонн паперу вже надала нам бельгійська медійна
компанія Mediahuis, фінансово допоміг перемотати,
порізати та доставити до
друкарень неприбутковий
інвестиційний фонд для незалежних медіа MDIF, безпечно перевезти через митні
кордони в Україну – UAB
PELKON. Це – приклад
неймовірної підтримки,
віддачі та щирого бажання
допомогти українським незалежним медіа, що є членами АНРВУ, від колег з
Європи. Чудова командна
робота всіх, хто був залучений до процесу! Разом – до
перемоги!
Це лише маленький приклад того, як добро таки
перемагає зло. І ми переможемо.
Оксана Бровко, директорка Асоціації «Незалежні регіональні видавці України»
(АНРВУ)

Наталія БУРЛАКУ,
головна редакторка
газети «RIA плюс»
та сайту «20 хвилин»

Як пришвидшити перемогу?
Друзі! Щиро радіємо, що нам вдалося відновити
випуск газети «RIA плюс», яка вже понад 20-ть років
є клондайком корисної та цікавої інформації для
жителів Тернопільщини. Завдяки підтримці АНРВУ
та закордонних партнерів щосереди – свіжий випуск.
Війна вплинула на життя кожного українця, на
сферу бізнесу, і медіа зокрема. Кожен розуміє,
наскільки важливо тепер працювати, докладаючи
максимум зусиль. Кожен – на своєму фронті! Ми,
журналісти, 24 години на добу, 7 днів на тиждень
ведемо інформаційну війну.
Колектив редакції «RIA плюс» з першого дня
війни перейшов на цілодобовий режим роботи. Ми
відстежуємо події та оперативно повідомляємо про
все, що відбувається в Тернополі й області. Журналісти спільно з небайдужими жителями міста продовжують волонтерити. Наш колега Федір Восінський
змінив інформаційний фронт на службу в Збройних
силах України. І ми всі молимося, аби він швидше
живим і здоровим повернувся до свого колективу.
Ми стараємося підтримувати всіх, хто втратив на
війні своїх рідних. Готуючи публікації про Героїв, ми
не хайпуємо і не женемося за рейтингом. Ми хочемо
увіковічнити світлі імена тих чоловіків і жінок, які
віддали власне здоров’я чи життя заради нас з вами.
Ми готуємо матеріали і допомагаємо шукати житло
чи необхідні речі переселенцям, які змушені були покинути свої домівки. Для цього ми окремо створили
групу у Фейсбук: «Війна. Допомога Тернопіль», де
можна отримати чи запропонувати допомогу.
Ми будемо і далі стояти на боці правди. Закликаємо вас довіряти лише перевіреним медіа. Разом – ми
переможемо! Слава Україні! Героям слава!

НОВИНИ
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Допоможіть  Дімі лише 19, але
він вже понад пів року контрактник. З
перших днів війни – у гарячих точках.
Днями отримав осколкове поранення
в голову, зараз за його життя борються
медики
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875‑33‑60

Серйозне осколкове поранення
в голову, позаду операції, попереду тривала реабілітація та чергові
оперативні втручання. 19‑річний
Дмитро Лавро із с. Задарів, що
на Монастирищині, який ще
донедавна захищав нас з вами
в гарячих точках, зараз бореться
за своє життя. І йому потрібна
наша з вами допомога.
Про допомогу бійцю і його родині просять друзі, знайомі, побратими і родина. І, доки Діма в госпіталі, старший брат залишається
боронити Україну там, де гаряче.
«Лавро Дмитро отримав осколкове поранення в голову під
Ізюмом. Зараз Діма у госпіталі
в Харкові, готується до відправки
в Київ, — поширили інформацію
про Дмитра у соцмережах Анастасія Рапіта. — Наразі лікарі борються за здатність Діми розмовляти.
Будь-яка ваша допомога молодому
солдату безцінна!»
Іра Латин — знайома Діми і
його брата. Каже, — це дуже мужні
хлопці, завжди були патріотами
своєї країни, і, коли почалась
війна, одразу пішли захищати
Батьківщину!
Зараз Дмитро у госпіталі в Харкові, днями його планують перевезти до столичної нейрохірургії. Далі надія на руки лікарів і
на Божу допомогу, каже мама військових Оксана Лавро, яка зараз

перебуває біля пораненого сина.
— Так, обоє моїх синів військові, і від першого дня повномасштабного вторгнення в Україну —
у гарячих точках, — коли розмовляємо з Оксаною Лавро, чути, як
жінка в понад зусилля намагається
стриматись, аби не плакати. Вона
цілий день провела біля ліжка свого молодшого із синів. — Старший
спочатку вчився військовій справі
на Львівщині, потім в Одесі. Діма
закінчив Коропецький ліцей з
посиленою військово‑фізичною
підготовкою.
Далі, стопами брата, Діма пішов на навчання в Одесу, проте
вже у листопаді залишив його
і підписав контракт на службу

У родині воюють
обоє братів. Доки
Дмитра рятують
медики, Ростислав
залишається там, де
надто гаряче…
в ЗСУ. Відколи почалось повномасштабне вторгнення, був у різних точках, де гаряче.
— Коли саме його поранило, ми
толком не знаємо, нам дали знати
у понеділок, 2 травня, коли знайшли його контактні дані на картці,—
розповіла мама. — Я одразу поїхала
в Харків. Від лікаря я зрозуміла,
що Діму поранило ще минулої середи під м. Ізюм, ще наприкінці

квітня. У нього осколок в голові.
Кажуть, життю не загрожує, але
пошкоджена нервова система.
Діма не володіє рукою, не може
розмовляти. Медики обнадіюють
родичів, що мова має повернутись. Наразі Дмитро реагує, може
махнути головою «так» або «ні».
6 травня його мали перевезти
в Київ, до нейрохірургії, розповіла
мама Оксана Лавро.
— Я послідую за ним. Бо мушу
бути біля сина, — каже жінка.
Попереду у Дмитра щонайменше одна операція. Медики наразі
не ризикують витягати осколок,
який фактично причавлений
до мозку. Потрібна реабілітація і
лікування. І, якщо у госпіталі бійцю надають допомогу за рахунок
держави, у клініці в столиці потрібні будуть чималі кошти, яких
у родини немає.
Поки мама цілими днями біля
сина. Вночі госпіталь її просять полишити, тому волонтери
знайшли для неї тимчасове житло.
Вони ж поселили жінку і привезли
в лікарню, коли серед ночі приїхала до Харкова. Мама просить
про молитву для пораненого сина
і другого, який зараз воює. А друзі
і знайомі родини — про підтримку
на лікування хлопця, який донедавна захищав нас із вами, ціною
власного здоров’я.

АРХІВ ОКСАНИ ЛАВРО

ТИ ТІЛЬКИ ЖИВИ!19-РІЧНОГО
ВОЇНА ПОРАНИЛИ ПІД ІЗЮМОМ

19-річний Дмитро Лавро із с. Задарів, що на
Монастирищині, був поранений і тепер бореться за життя

Як допомогти
Контактні номери матері і
брата є в редакції. З питань
безпеки ми їх не оприлюднюватимемо.
Допомогу на лікування і
реабілітацію Дмитра Лавро
надсилати:
ПриватБанк 5168 7427 2951
1810, Ростислав Лавро (брат)
IBAN - UA5830529900000
26208693439656

У клініці в столиці потрібні будуть серйозні кошти на
лікування і реабілітацію. Їх у родини немає

ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.COM,
0–95– 875‑33‑60

Водійка, яка під дією наркотиків
в’їхала напередодні Великодня у Катедру, вийшла із СІЗО під заставу.
Інформацію підтвердив начальник
відділу комунікації головного управління Нацполіції Сергій Крета: що жінку
звільнили 27 квітня, після внесення
коштів застави на рахунок судової
адміністрації. Що буде далі у справі?
Розповідаємо.

Застава — 49 620 грн
Нагадаємо, водійка на автомобілі Audi протаранила двері собору
Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці та проїхала до плащаниці.
Невдовзі жінці оголосили підозру за ст.
178 ККУ — за пошкодження релігійних
споруд. А 27 квітня їй обирали міру
запобіжного заходу в суді — тримання
під вартою з правом внесення застави
49 тис. 620 грн.
Клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою з правом внесення застави
подав прокурор у справі. Його підтримали і адвокат Ірини, і сама підозрювана. Жінка плакала в суді і просила
пробачення у суду, всіх присутніх, і
в тернополян.

Адвокат наголосив, що підозрювана
повністю визнає свою провину, щиро
кається і готова відшкодувати збитки. А також долучив до справи чимало документів. Зокрема, свідоцтво
про шлюб, про народження дитини,
а Ірина з чоловіком виховують 9‑річного сина, свідоцтво про смерть батька, життя якого відібрала онкологія.
І документи про хворобу матері, яка
теж серйозно і давно хворіє.
27 квітня Ірину взяли під варту у залі
суду. 60 діб вона мала би перебувати
під вартою, з правом внесення застави.
Коли її внесе, суд зобов’язав її пройти
лікування від наркозалежності.

Позбавили прав на рік
і 17 тис. штрафу
28 квітня суддею Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської
області ухвалено постанову, якою визнано Ірину Яворську винною, зокрема, за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння,
та накладено на неї адмінстягнення
у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, з позбавленням права керування
транспортними засобами на рік.
Як повідомила речниця управління
патрульної поліції в області Катерина
Метельська, водійка мала посвідчення водія, коли скоїла ДТП. Прото-

кол за ст. 130 КУпАП вже складали
за висновком експертів, що водійка
перебувала за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Раніше за цією статтею
адмінкодексу Ірину до відповідальності
не притягали, запевнили в патрульній
поліції. Не було до цього випадку в її
біографії й ДТП з потерпілими та іншого «криміналу» — ця інформація
звучала в суді, коли Ірині обирали міру
запобіжного заходу.
За словами начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергія Крети, автомобіль, на якому скоєно ДТП, у водійки
вилучили, він на арештмайданчику.
За фактом пошкодження Катедри
порушено кримінальне провадження
за ст. 178 ККУ.

Що відомо про водійку?
Ірина Яворська-Скрабут народилась
21 квітня 1987 року. Тернополянка. З
2011 року працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології, відтоді ж почала роботу над написанням
кандидатської дисертації. Від 2016 року
працювала асистентом кафедри хірургічної стоматології. У медуніверситеті
запевнили: «Ірина Яворська-Скрабут
звільнена з посади асистента декілька років тому». Стоматологом ніколи
не працювала, кажуть близькі родини.

ПРЕССЛУЖБА ПРОКУРАТУРИ ТЕРН. ОБЛАСТІ

Водійка, яка в’їхала в Катедру, вийшла під заставу

Аварія сталася вночі 23 квітня

Коментар
АННА
МОСТЕЦЬКА,
СПІКЕР-СУДДЯ
МІСЬКРАЙОННОГО
СУДУ:

— До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою. Також судом було
визначено розмір застави 49
620 гривень. Такий розмір
застави зумовлений тим, бо

злочин, який їй інкримінують,
відноситься до категорії нетяжких. І він є максимальним,
визначеним законодавством.
Якщо підозрювана внесе заставу, їй визначено обов’язок
прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним
викликом, не відлучатись за
межі Тернополя, здати закордонний паспорт і пройти курс
лікування від наркотичної залежності.

ЕКСКЛЮЗИВ
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Герої  У Маріуполі йдуть важкі бої.
Українські воїни під щільним вогнем
хоробро тримають оборону. У короткі
миті тиші бойовий дух захисників
«Азовсталі» піснею підтримує «Пташка» –
захисниця з Тернопільщини, героїзм якої
дивує мільйони...
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Відео, яке вночі 5 травня виклав на своїй Фейсбук-сторінці
захисник Маріуполя Nik Mark,
пробирає наскрізь. У підземеллях «Азовсталі» — третього металургійного підприємства нашої
держави, бійці гуртом виконують
повстанські пісні «Зродились ми
великої години» та «Батько наш
Бандера».
Заспівує композиції усміхнена
захисниця Катя — 21‑річна дівчина, у грудях якої за словами всіх, з
ким нам вдалось поспілкуватись,
з дитинства горить неймовірної
сили любов до Батьківщини!
Своїм голосом красуня-військова підкорила соцмережі за лічені
години. Нескореністю й міццю
наших Героїв почав захоплюватись весь світ!
Коли Катя вирішила облишити
мистецтво й пішла воювати на передову? У які пригоди неодноразово потрапляла? Ми дізнались
історію «сталевої Пташки».

«Вогняна дівчинка і
ззовні, і зсередини»
Катя народилась у невеличкому
селі на Тернопільщині. Вона змалечку була веселою і позитивною,
а ще потрапляла у різні оказії,
адже не могла сидіти на місці…
— Ми разом навчалися в ліцеї. Сміливість і прагнення бути
попереду в характері Каті я помітила ще з того моменту, коли
ми з нею познайомились. Вона
постійно бралась за якусь роботу,
шукала собі нове заняття скрізь, чи
не у всіх сферах, — розповідає про
подругу Валерія Панасюк.
Маленькою Катя постійно їздила на олімпіади, брала участь
у конкурсах із музичної школи.

Дуже любила сцену і виступати
перед аудиторією!
— Після 9 класу вона вступила у Тернопільський мистецький
фаховий коледж імені Соломії
Крушельницької на відділ. Упродовж двох років, поки я довчалася
в ліцеї, Катя завше підтримувала
з нами зв’язок, не раз долучалась
до «ліцейних» справ і всім допомагала. Наприклад, перед випускним
вечором вона долучилась до створення сценарію і зйомки ролика.
Катя взагалі по житті любить організовувати що-небудь! — ділиться
Валерія.
У навчальному закладі Тернополя юнка теж проявила себе
креативною студенткою та ініціаторкою багатьох творчих заходів.
— Катя ще й прекрасна поетеса і дуже світла дитина! Ми з
викладачкою Марією Чорненькою
нерідко проводили вечори авторської поезії під назвою «Літературний камертон». Катя декламувала
там свої вірші. Ще вона не раз
друкувалась у «Вільному житті»,
якось навіть вийшла збірка «Ме-

Своїм голосом
військова підкорила
соцмережі.
Нескореністю й
міццю наших Героїв
захоплюється світ!
лодія душі» з її поезіями, — про
свою вихованку захоплено відгукується викладач ТМФК імені
Соломії Крушельницької Богдан
Романович Маюк.
Крім того, Катя з дитинства
сама пише пісні та музику, а ще
протягом кількох років була акторкою Тернопільського народного драматичного театру-студії

ФОТО АРХІВ КАТЕРИНИ

«ПТАШКА» ЗАХИЩАЄ «АЗОВСТАЛЬ»

У 2021 році Катя відправилась воювати у зону активних бойових дій на територію
Донеччини. Рідні не одразу дізналися про це

Катю називають дівчина-вогонь. Вона завжди фарбувала волосся або у червоний, або у
вишневий, або в помаранчевий відтінок
«Сузір’я». Богдан Романович усміхається — яку роль вона тільки
не зіграла…
— Як Катя скаже — так і буде!
З нею навіть ніхто не сперечався,
бо знали, що ні на крок не поступиться! У театрі Катя грала у постановках десь 4–5 років: була і
циганкою Азою, і божевільною
Оленою… Такої артистки я ще
не бачив! — сміється Богдан Маюк
і говорить, що відео з вистав досі
«гуляють» мережею.
— Катя — це дівчина-вогонь!
Про це навіть її колір волосся
говорить! Вона завжди фарбувала
його або у червоний, або у вишневий, або в помаранчевий відтінок. Вона є вогняною дівчинкою
і ззовні, і зсередини! Катя своїм
запалом і енергією весь час мене
надихає! — каже Валерія про подругу.

«Має покатати
на мотоциклі!»

«Пташка» рвалась на передову, аби допомагати
хлопцям

Музичний коледж Катерина закінчила у 2020 році, але працювати
за своєю спеціальністю, вочевидь,
не захотіла. Прагнула знайти себе
деінде…
— З Катею ми у хороших стосунках були і є. Завжди розмовляли про сцену, мистецтво і будні.
Вона завершила навчання у коледжі і з легкістю отримала б роботу, але залишила музику заради
іншого заняття, яке заполонило її
душу. Не повірите, що це було! —
усміхається Богдан Маюк.
Після Тернополя бойова дівчина
переїхала у столицю і влаштувалась у мотошколу. Катя буквально
закохалась у байкерське ремесло.
— Працюючи у Києві, вона познайомилась з багатьма людьми
і знайшла нових подруг. Якось

ми з нею після тривалої розлуки зустрілись у Шумську і Катя
розповіла, що вирішила придбати
собі мотоцикл. І вона його дійсно
купила! Обіцяла приїхати і мене
на ньому покатати. Я досі чекаю
цього і сподіваюсь, що обіцянка
буде виконана… — говорить Валерія Панасюк.
Паралельно з мотоциклами
«Пташка» захопилась військовою
справою. За словами Валерії, Катя
ще в ліцеї мала чітку громадянську
позицію і захоплювалась історією
України. Тому оселившись у столиці, юнка нерідко брала участь
у мітингах і навіть вступила в правозахисну організацію.
— Якось Катя по секрету поділилась, що її одного разу «скрутили» під час мітингу і сильно побили. Та вона ніколи не опускає
рук! Коли ми бачились — ніколи
не показувала вигляду, що має
проблеми! Завжди розповідала
мені історії, від яких захоплювало дух! Ой, а в які тільки пригоди
Катя встрявала… Вона для мене —
приклад справжньої сміливості! —
каже Валерія Панасюк.
Подрузі Катерина ще навесні
у 2021 році розповідала про плани
вирушити на передову. Юнка проходила у Києві курси домедичної
допомоги і хотіла відправитись
на фронт як військовий медик.
— Під час нашої останньої
зустрічі минулого року ми гуляли у парку «Соснина» і маленька дівчина неподалік вдарилась
об гойдалку головою. Катя підходить до нажаханих батьків і каже:
«Спокійно, спокійно! Я медик!»,
хоча насправді тоді лише проходила курси. Але вона хвацько заспокоїла людей та викликала швидку.
Ця ситуація мені надовго запам’я-

талась! — розповідає Валерія.

Воїн світла, який
співає в темноті!
У 2021 році Катя відправилась
воювати у зону активних бойових дій на територію Донеччини. Дівчина не хотіла казати
кому-небудь, де вона, аби не хвилювались рідні, тому в дзвінках
повідомляла, що, мовляв, працює
у госпіталі. Згодом батьки таки
дізнались, де донька насправді.
— То є Пташка, але Пташка зі
сталі! Вона би мала фарбуватись,
носити сумку через плече і ходити на побачення, а натомість
обрала автомат і камуфляж! Катя
дуже сильна духом! Це воїн без
краплини страху у крові! — ділиться викладач дівчини Богдан
Романович. Чоловік довгий час
не знав, де його вихованка, аж
поки не натрапив на славнозвісний відеоролик, на якому
юнка разом з рештою оборонців
«Азовсталі» у темряві підземелля,
втомлена, але нескорена співає
патріотичних пісень, допоки нагорі коїться справжнє пекло від
рук ворога.
— Вчора в соцмережах з’явилось відео, на якому Катя захищає «Азовсталь», і я була шокована. Подумати не могла, що вона
у Маріуполі! — каже Валерія.
Катруська для всіх українців
вже героїня! Я собі не можу уявити на її місці когось іншого,
бо він би запросто не витримав!
А Катя витримає! Молимось,
аби Бог зберіг наших військових
у місті Марії і вони повернулись
додому живими, завершує Богдан
Маюк.
Слава захисникам України! Молимося за вас, за нашу перемогу!

ГРОШІ
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НА ЩО ВИСТАЧИТЬ МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРПЛАТИ У ТЕРНОПОЛІ
Ціни  Після початку російсько–української війни
розпочалось стрімке зростання цін на товари та
послуги. Почали дорожчати продукти харчування,
пальне, ліки. Злетіла вартість оренди житла. Ми
порахували, чи вистачить мінімальної зарплати 6500
гривень, щоб прожити місяць у Тернополі. Дивіться
графіки!

Наразі місячна мінімальна
зарплата в Україні складає
6500 грн. Наступне зростання повинно відбутися у жовтні. Збільшити її планували
на 200 гривень.
Для наших розрахунків
ми склали перелік основних
витрат — житло, комунальні
послуги, громадський транспорт, покупки. Врахували
приблизні тернопільські
ціни. Тож дивіться, що з
цього вийшло!

Житло
Якщо ви не маєте власного
житла і змушені його орендувати — вам доведеться витрачати значну частину заробітку на орендну плату. Якщо
до початку російсько–української війни у Тернополі можна було орендувати
житло з хорошими умовами
за відносно невелику суму,
то тепер орендна плата злетіла в рази.
Раніше недорогу однокімнатну квартиру без ремонту можна було орендувати
за 2–3 тис. гривень на місяць. Ми проаналізували
пропозиції оренди житла
на сайті перевірених оголошень DOM. RIA. Оренда
однокімнатної квартири з
меблями та необхідною побутовою технікою обійдеться
щонайменше в 4 тис. гривень.
Є і дешевші пропозиції, однак житло без меблів або побутової техніки. Тож будемо
вважати, що ми орендуємо
квартиру за 4 тис. гривень.
До слова, дехто підняв
ціни на оренду настільки,
що не вистачить і 2–3 мінімальних зарплат. Також
треба заплатити за комуналку. Орендодавці вказують,
що на місяць оплата послуг
в літній період обійдеться
в середньому в 1000 гривень,
у зимовий — 1500–2000 гривень.
Тож лише на житло нам
потрібно витратити 5000 гривень. Лишається аж 1500 гривень на місяць, щоб прожити!!!

Проїзд
у транспорті
Також варто врахувати
витрати на проїзд. Вартість
проїзду у маршрутках, автобусах та тролейбусах міста
однакова і становить 10 гривень при купівлі разового
проїзного квитка або оплаті
банківською картою.
Якщо ви придбали або
оформили «Картку тернополянина» — вартість поїздки

буде 9 гривень. Персоніфікована загальна карта тернополянина, яку треба виготовляти, дозволить їздити
за 8 гривень.
Будемо вважати, що в середньому в день ми користуємося транспортом тричі.
На місяць доведеться витратити 810 гривень.
Якщо ви звикли ходити
пішки або місце вашої роботи недалеко від дому — вам
вдасться значно зекономити.

Продукти
Щоб розрахувати, скільки потрібно буде витратити на їжу, ми скористались
чинною постановою КМУ
№ 780 від 11.10.2016 «Про
затвердження наборів продуктів харчування, наборів
непродовольчих товарів та
наборів послуг для основних
соціальних і демографічних
груп населення». В ній вказані річні норми споживання
різних продуктів харчування.
Розрахуємо вартість місячної
норми продуктів.
Ми врахували середні ціни
у супермаркетах міста. Детальніше дивіться на графіці.
На продукти потрібно
витратити щонайменше
2451 гривню. До слова, цей
самий перелік товарів наприкінці січня коштував
2200 гривень.

Засоби гігієни
Також порахуємо місячну
норму мінімального набору
засобів гігієни. Перелік також
наведено у постанові Кабінету міністрів. Ми також його
доповнили такими засобами,
як пральний порошок, засіб
для миття посуду, губки, де-

Із вирахуванням
податків, «на руки»
з мінімалки
потрапляє трохи
більше 5200
гривень
зінфікуюча рідина (білизна).
Цей перелік може бути більшим, але ми обрали лише
основні мінімальні засоби
побутової хімії та гігієни.
Додамо також вартість
послуг перукаря. У Тернополі це щонайменше 130–
200 гривень.

Скільки потрібно
для проживання
За нашими розрахунками, з
мінімальної зарплати щонайменше 4000 треба заплатити
за оренду житла. Приблизно
1000 гривень за комунальні
послуги. Найдешевший домашній інтернет — 180 грн та

мобільний зв’язок — 150 грн.
Ще 2451 гривню — на продукти харчування. 284 грн —
засоби гігієни. Послуги перукаря — 200 грн. За проїзд
у транспорті — 810 гривень.
Разом виходить 9075 гривень!
І це без урахування витрат
на ліки чи одяг. З таким місячним бюджетом про відпочинок чи навіть мінімальні
заощадження можна забути.
За даними Мінфіну, середньомісячна заробітна плата
у Тернопільській області
у січні 2022 року складала
11455. Це були одні з найнижчих показників в Україні. Менша середньомісячна
зарплата була лише у сусідній Чернівецькій області.

Чому зростають
ціни?
Одна з головних причин
зростання цін — наслідки
військової агресії росії.
Як повідомляє Мінфін,
ціни у квітні на продукти зросли в середньому
на 8,76% у порівнянні з березнем.
Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради
(ВАР) Денис Марчук в ефірі
інформаційного телемарафону заявив, що в Україні ціни
на продукти можуть зрости
на 20%. Це пов’язано, у першу чергу, зі зростанням ціни
на пальне та зміною в логістиці. Через бойові дії довелося змінювати логістичні
ланцюги, продукцію доставляють об’їзними дорогами,
а це додаткові витрати.
— В Україні буде і хліб, і
до хліба. Аграрії зараз виконують своє стратегічне
завдання, — каже Денис
Марчук. — Вони працюють
над посівною кампанією,
дбають, щоб засіяти поля
культурами, які будуть
необхідні для забезпечення
продовольством населення
та армії. Проте процес доступності до продукції погіршився через воєнні дії, тому
ціни на харчові продукти
дещо зростуть. Ще до війни
зросли ціни на енергоносії,
газ, паливно-мастильні матеріали, а з її початком дуже
ускладнилися логістичні
ланцюги — зруйновано мости та шляхи. Наразі продукція доставляється об'їзними
дорогами, зростають витрати
на транспортування.
Експерти вважають, що
тенденція подорожчання товарів та послуг продовжиться
і залежатиме від ряду факторів — вартість палива, вирішення проблем логістики,
доставка необхідних товарів
з інших країн, курс валют
тощо.

ГРАФІКИ: ВАДИМА ЄПУРА

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

Вартість місячного
продуктового набору

Вартість засобів гігієни
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ФОТО ІЗ ЗАЛИШКІВ АРХІВУ ОЛЬГИ ГВОЗДЕВОЇ ТА REUTERS

ВИЖИЛИ, КОЛИ БОМБИЛИ ЛІКАРНЮ

Фото розбомленого пологового в Маріуполі бачила вся країна

Війна  Їжа у пологовому закінчувалась.
Завідувач пологового приносив харчі з
дому, зносили й городяни, а чоловіки
варили на багатті у дворі медзакладу.
Труби розібрали, і воду зливали звідти.
Найсмачніше, що довелось з’їсти у
пологовому – це пельмені
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

— Я дуже хочу повернутися додому, але розумію, що це неможливо… Хочу, щоб у батьків був дім,
щоб він вцілів, бо вони все життя
вкладали в його облаштування всі
сили, душу і гроші. Хочу відмотати
час назад, повернутись додому і
забрати собаку. Він величезний, і
в мене був вибір: рятувати доньку, якій кілька днів, або собаку. Я
це розумію, що вибір був очевидним, але почуваюсь зрадницею.
Не можу цього собі пробачити, —
каже Ольга Гвоздева.
Олі 26, і вона з Маріуполя. У
березні вона народила донечку.
Малечі була доба, коли пологовий
будинок, де Ольга була після кесаревого розтину, розбомбили. Так,
саме цей пологовий, фото якого
всі бачили в Інтернеті і по ТВ.
А Ольга в момент, коли гатили
бомбами, була із донечкою в одній
з палат на 2 поверсі. Неймовірними зусиллями жінці таки вдалося
виїхати на Тернопільщину.

Життя з чистого
листа
Ольга Гвоздева народилась у
Дружківці на Донеччині. Але все
життя проживала в Маріуполі. На
Тернопільщині вперше. Жінка уже
спокійно розповідає про все жахіття, яке з нею відбувалося.
— Як опинилась на Тернопільщині? В мене сестра заміжня за вашим місцевим, — розповіла Ольга
Гвоздева. — Колись вони жили на
Донеччині. Коли почалась війна,
вирішили повернутись на батьківщину чоловіка. І коли в нас
з’явилась можливість вибратись з
Маріуполя — ми знали, куди ми
їдемо, до родичів у Тернопіль. Бо
більше в Україні родини немає.
Коли почалась війна, Ольга була
на 9 місяці вагітності. Народити
першу донечку мала 27 лютого.

Проте перейми в Ольги почались
7 березня. Медики вирішили, що
потрібен кесарів розтин.

Чоловіки готували
на багатті
— У пологовому я була від 1 березня, — пригадує Ольга. — Мене
батько туди відвіз, бо я вже 5-й
день сиділа в сирому підвалі в приватному будинку. Батько переконував, якщо почну народжувати,
ми не доїдемо до лікарні.
В перший день у пологовому
було світло, зв’язок, харчування,
навіть гаряча вода. Згодом почались перебої з харчуванням, бо
через перебої з електрикою не
працював харчоблок. Оля каже,
завідувач пологового відділення
Сергій Сверкунов приносив їжу з
дому та годував породіль і матусь.
— До 9 березня, доки я була в
пологовому, він не полишав пологовий ні на мить, — каже Ольга
Гвоздева. — В перші дні перебоїв
просив своїх родичів, аби привозили харчі. З продуктами було
дуже важко, крамниці грабували.
Чоловіки, в кого дружини були
в пологовому, добували їжу хоч
трохи. Ті ж чоловіки готували їжу
на багатті, яке розводили у дворі
медзакладу. Найсмачнішою їжею,
що довелося з'їсти у пологовому,
були пельмені. Все приготовлене
віддавали вагітним та мамочкам.
А їх тоді в пологовому було не
менше 40.

На колінах повзла
з палати
Чи то 3, чи 4 березня пологовий
вперше обстріляли, пригадала Оля.
Там було ціле лікарняне містечко,
хвилею повибивало скло у вікнах.
— Цей ранок я добре запам’ятала — через постріли я на 9 місяці,
на колінах виповзалала з палати, —
розповіла Оля. — Потім два дні
тиші. Ми жартували. Ми сміялись
і боялись цього свого стану. Ми

8 березня Ольга народила донечку в Маріуполі. Дівчинку назвали Майєю

тоді розуміли, що інший пологовий на Лівому березі — і його вже
обстріляли. Наш тоді був чи не
єдиним, який не чіпали.
В підвалі під час тривог ховалися не тільки пацієнтки і медперсонал. Люди з вулиць просились, бо
лише 25–30% бомбосховищ міста
були обладнані.
Лікарня працювала на генераторі, в таких умовах жінок й оперували. Солярку привозили, хто міг
— і городяни, і Червоний Хрест
кілька разів. А потім перестав.
— Я надіялась, що буде зелений коридор, тому абсолютно всі
документи взяла із собою в пологовий будинок, — пригадує Ольга
Гвоздева. — За день до операції
батьки ще й закордонний паспорт
принесли. Йшли пішки під обстрілами через пів міста.

Паніка, бо ліжко
було під вікном
8 березня Ользі зробили кесарів
розтин, вона народила донечку. 9
березня жінку, яка відійшла від
наркозу, в інвалідному візку перевезли до палати.

Чоловік кілька днів
не знав про долю
вагітної дружини.
Побачив їх лише
коли їм вдалося
виїхати з міста і
вийти на зв’язок
— Мені було важко дихати після
наркозу, ходити я не могла. Сіла
на ліжко, а воно було біля вікна, — пригадує Ольга. — І в мене
в той момент почалась паніка. Я
кричала, щоб мене перевели до
іншої палати, бо тут вікно. І, якщо
вибухне, все скло посиплеться
на мене і на дитину. В мене була
справжня істерика, а медперсонал
думав, що я, певне, так відходжу
від наркозу.
Жінка каже, що з тією панікою
дати раду не могла. Вона намагалась перетягнути до вікна шафу,
майже в її ж зріст. Медсестричка,
як побачила це, кинулась до Ольги — мовляв, що ти робиш, шви
розійдуться.

Доньку прикрила
собою
— В підсумку я змирилась, і вже
подумала, що сама себе накрути-

ла, — пригадує Оля. — Стоячи на
колінах перед ліжком, поміняла
доньці підгузок, бо нахилятись не
могла. Якось сіла на ліжку. І в
цей момент в мене з рук випала
волога серветка. Я нагнулась, і в
мене над головою пролетіло вікно,
скло розліталось. Я машинально
за ковдру стягнула доньку з ліжка
і прикрила собою. Однією рукою
намагалась прикрити собі голову.
Коли підняла голову, ні вікна, ні
передньої стіни не було.
Ольга пригадує, як вхопила
дитину і намагалась пробратись
в коридор. Двері заклинило, і знесилена тендітна жінка вибивала їх.
Каже, не знає, де брала сили. Це
був шоковий стан. Коли вибігла
в коридор — багато мамочок з
малюками бігли в підвал.
— Ми були на 2 поверсі, а на
3 немовлята під ШВЛ, — це все
валилось на нас, так, стеля падала
і все летіло, — пригадує Ольга. —
Пам’ятаю, я кричала: «Врятуйте
мою дитину»! Кричали всі.
Мамочки з малюками бігли вниз
сходами. Прольоти були напівзруйновані — все в уламках і склі.
Деякі жінки падали разом з дітьми.
Паніка, одні одних давлять.

Просто бігла…
— Я вибігла на двір одна з
перших, і побачила на власні
очі картину, яку ви всі бачили в
Інтернеті, — Оля на мить зупинила розповідь. — Я так і вибігла в
мороз — в халаті і кроксах посеред
зими. Боялась бігти далі, аби не
наступити на міну. Я побачила
дівчину на ношах — вона була з
моєї палати. Вагітна. На ній ані
подряпини, але чомусь вона була
на ношах. Тоді не усвідомлювала,
що коїться. Бігла. Просто бігла…
Далі стояли поліцейські.
—Я попросила відвезти мене
додому, — пригадує жінка. — Я
залишилась з батьками. Сусіди
побачили, що мене привезла
поліція, звідкись принесли антибіотики, якими я врятувалась
після кесаревого розтину. Знесли
одяг, памперси, що в кого було,
хто свічки. Дві вулиці несли, що
могли. В той день Ольга з донькою спустилася в підвал у хаті,
яку вже давно не опалювали. У
підвалі жінка провела 5 днів — до
14 березня. Батько лавку застелив
старими килимами, куртками,
щоб було не так холодно. Ще там
були ліхтар і свічка. А ще відро,
яке тимчасово замінило туалет.

Просила дива…

14 березня коли вони дізналися що неподалік їхнього будинку
розбили блокпост, батько й каже:
вирішуємо — їдемо чи ні. Більше
такого шансу може й не бути.
— А я згадала, як щовечора
молилась і просила в Бога маленького дива — шанс вибратись
звідти, — пригадує Ольга Гвоздева. — Ми зібрались за 5 х в. Сумка
з памперсами, деякі речі доньки,
серветки, пелюшка, пару бодіків.
Я сіла за кермо. Бензину — пів
бака.

Дякуватиме все
життя
…Оля добре пам’ятає, як літри в
баку танули, в машині було дуже
холодно, бо пічку не вмикали,
щоб економити. Врешті вже у
Бердянську пощастило перетнутися з дівчиною-волонтеркою, яка
почувши, що в авто дитина, якій
8 днів, заправила бак.
— Я не пам’ятаю, як її звуть.
З того шоку забула, але я дякуватиму цій людині все життя, —
каже Оля.
Далі — виїхали на Запоріжжя.
Минули кілька ворожих блокпостів. Потім побачили й український. Колону приватних авто
зустрів супроводжуючий і повів
у бік Дніпра. Те, що бачили попри дорогу, нормальна людина
в звичайних умовах бачити не
повинна. Від урвищ — і до тіл
загиблих попри дорогу. Звідти
— до Вінниці. Зупинялись через
комендантську годину на ночівлю
в придорожніх мотелях і хостелах.
Попри те, що хотіли чим швидше
дістатись Тернопільщини, вночі
їхати було лячно й небезпечно.

Єдині документи —
бірки з пологового
— У Микулинцях нас зустріли
родичі, — пригадує Оля. — Цю ніч
я теж запам’ятаю назавжди: перша
від початку війни, коли не те, що
обстрілів, навіть сирен не було.
Зараз Ольга, її донечка та батьки звикають до життя у передмісті
Тернополя. З документів залишились лише бірки з пологового — з
ручки донечки і її. Тепер оформлюють нові.
— Нам тут, у вас на Тернопільщині, дуже добре, — каже Оля.
— Мені все подобається. Люди
привітні, добрі і щирі. Нам дуже
допомагають. Маленьку забезпечили усім…
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ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ДЕФІЦИТ ВІТАМІНІВ
Діти  Поповнювати запаси вітамінів
варто регулярно. Збережіть поради,
які допоможуть зберегти здоров’я та
уникнути неприємних наслідків

Особливе значення для дитячого
організму мають вітаміни. Враховуючи те, що їх вміст у харчових
продуктах значно нижчий, потрібен постійний контроль за достатнім вмістом кожного з вітамінів
у щоденному раціоні дітей та
підлітків.
Як розпізнати симптоми авітамінозу, як самостійно розробити
правильне меню, чи варто додатково використовувати полівітаміни? Корисні поради на цю тему
дає лікар-ендокринолог дитячий
КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Надія
Хома.
— Завдяки сприянню адміністрації лікарні ми маємо можливість обстежувати всіх діток
безкоштовно, особливо це важливо, коли є наступні діагнози:
збільшення розмірів щитоподібної
залози, дефіцит чи надлишок ваги,
дефіцит йоду чи вітаміну Д, знижений гемоглобін. Брак вітамінів
позначається на розвитку дитини
та функціонуванні всіх органів і
систем її організму. Тому цьому
потрібно приділяти велику увагу, — говорить пані Надія.
Для чого нам потрібні вітаміни?
Вітаміни — це біологічно активні речовини, які необхідні кожній
людині для підтримки нормальної життєдіяльності. Вони беруть
участь у найважливіших фізіологічних процесах:
— обміні речовин;
— процесі побудови тканин;
— підтримці повноцінного імунітету.
Вітаміни забезпечують постійне
зростання й розвиток малечі — фізіологічний та інтелектуальний.

Коли щось не так
Наразі відомо майже 30 вітамінів, близько половина з яких
досліджена досить добре. Діагностувати дефіцит вітамінів можуть
тільки лікарі. Ми можемо лише
припускати: малюк часто хворіє,
швидко втомлюється, їсть мало
овочів і фруктів, терпіти не може
каші тощо.
— Брак вітамінів зустрічається
в будь-якому віці, але найчастіше
це діти, через їх високу потребу
в поживних речовинах та високу

сприйнятливість до їх відсутності.
У практиці зустрічаються дефіцити
різних груп вітамінів. Щодо найпоширенішого, наприклад, брак
вітаміну Д.

Які симптоми браку
вітамінів?
— У такому випадку я завжди
спостерігаю і нестачу йоду та заліза, — пояснює лікарка. — Насторожує суха бліда шкіра, батьки
жаліються на відсутність апетиту
в дитини. Волосся малечі — сухе
і тьмяне. Така ж ситуація і з нігтями — вони можуть бути ламкими, крихкими, з розшаруванням
пластини. Вітамін Д — регулятор
кальцій-фосфорного обміну. Також у сучасній медицині його
відносять до групи стероїдного
типу. За останніми твердженнями
вчених, він бере участь у регуляції
понад 3000 процесів в організмі
людини та підтримці її імунної
системи. Дефіцит вітаміну Д є
першим фактором для розвитку
цукрового діабету чи надмірної
ваги тіла. Раджу додатково давати
вітамін Д дітям, починаючи з 1 вересня і до 1 червня. Але, звичайно,
краще провести обстеження, аби
визначити його кількість в організмі. Головне — не займатися
самолікуванням!
Йод. Його нестача викликає
проблеми з пам’яттю, можуть
бути порушення з боку шлунково‑кишкового тракту (наприклад,
схильність до закрепів). При порушенні функцій щитовидки діти,
як і дорослі, можуть скаржитися
на мерзлякуватість, навіть коли
в приміщенні тепло, людина відчуває холод. Можуть бути скарги
на дисбаланс у температурі тіла.
Достатньо гарний маркер для
визначення його кількості в організмі — це зробити йодну сітку.
Якщо вона зникає швидше, ніж
за 24 години, — сигнал про те, що
є нестача. Спеціалістка радить
вживати таблетований йод регулярно, але перед цим обов’язково
проконсультувавшись із лікарем.
Дефіцит вітаміну В1, який бере
участь у функціонуванні нервової
системи й вуглеводному обміні,
в організмі дитини призводить
до таких ознак: уповільнений ріст;
погіршення пам’яті; втрата апетиту; загальна слабкість та безсоння.
При нестачі вітаміну С, який

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Важливо постійно поповнювати організм вітамінами. Більш точно встановити ступінь
їхнього дефіциту може лікар після здачі аналізу
підвищує стійкість організму до інфекцій, бере участь у формуванні,
підтримці структури та функцій кісток, хрящів, зубів, спостерігається: загальна слабкість організму;
відсутність апетиту; швидка стомлюваність; запалення ясен та їх
кровоточивість; анемія (зниження
рівня гемоглобіну у крові), виникнення синців та постійна присутність крові у ротовій порожнині.
Якщо ви помітили, що дитина має подібні симптоми, варто
звернутися до вашого сімейного
лікаря. За допомогою спеціальних

Зважайте не лише
на те, що їсть, а й
те, що п’є дитина.
Формула проста: 30
мл питної води на
кілограм ваги
обстежень та аналізів медики можуть визначити, чи існує в дитини
дефіцит вітамінів чи ці симптоми
спричинені іншими факторами.

Що їсти і пити
Найкращим варіантом для забезпечення організму вітамінами
та мінералами є здорове харчування та правильний режим дня.
Зважайте не тільки на те, що
їсть, а й те, що п’є донька чи син.
Формула проста: 30 мл простої
питної води на кілограм ваги є

обов’язковою нормою для функціонування організму.
— Часто навіть при нормальному чи високому показнику гемоглобіну відстежується блідість
і сухість шкіри. Це говорить про
закислення всередині організму,
коли людина, наприклад, споживає мало води. Важливо навчитися
пити воду одразу після пробудження. Як дорослим, так і дітям. 75%
рідини потрібно випивати до обіду. Склянку води варто випити
за годину до сну, аби не робити
навантаження на нирки в нічний
час, — радить ендокринолог.
Щодо харчування. Молочні продукти мають становити не менше
40% усього раціону харчування
дитини. Причому актуальні всі
молочні продукти — молоко, кефір, ряжанка, сметана, йогурти.
У молоці міститься велика кількість кальцію, який сприяє засвоєнню всіх інших вітамінів.
Також необхідно стежити
за тим, щоб у меню малюка була
достатня кількість тваринного
білка. Він просто необхідний для
повноцінного розвитку дитини та
функціонування її організму. Але
не забувайте про те, що всі м’ясні

страви для дитини мають проходити ретельну термічну обробку.
Варто додати до раціону малюка
й сухофрукти. Вони багаті такими
вітамінами, як А, В1, В2, В3, В5,
В6, та й містять багато мінеральних елементів (натрій, фосфор,
магній, кальцій, залізо).
У кожній аптеці зараз можна
придбати вітаміни на будь-який
смак. Але лікарі попереджають:
неконтрольований прийом вітамінно-мінеральних комплексів
може бути небезпечним. Міністерство охорони здоров’я категорично
не рекомендує приймати вітамінні
комплекси, мультивітаміни «про
всяк випадок». Адже немає жодних
доказів того, що вони покращують
здоров‘я чи запобігають хворобам.
Є навіть дослідження, які вказують
на потенційну шкоду для здоров‘я
таких добавок, особливо, якщо
не дотримуватись правил прийому або ж як наслідок тривалого
споживання.
Для того, аби не нашкодити
дитині, лікарка Надія Хома рекомендує обстежуватися хоча б
раз на рік. Для того, щоб знати,
який стан дитячого організму. УЗД
і аналізи — безкоштовні.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

Разом до перемоги! Усі працівники дитячої лікарні
віддали одноденний заробіток на ЗСУ
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Поки військові боронять наш
спокійний сон, ми, цивільні,
представники різних професій
мусимо бути надійним тилом,
вважає керівник КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Андрій Артимович.
Працівники закладу постійно на
медичній передовій та готові 24/7
надавати невідкладну допомогу
дітям зі всієї України.
Медики не просто виконують
свої професійні обов’язки. Вони

також волонтерять та стараються підтримувати нашу армію. 810
працівників дитячої лікарні свій
одноденний заробіток віддали на
потреби ЗСУ. Вдалося зібрати
майже 375 тисяч гривень.
– Ми всі одноголосно підтримали таку ідею. День своєї праці. День свого робочого часу. Це
найменше, що ми можемо зробити для тих солдатів та офіцерів,
які ціною власного здоров’я, а
деколи й життя, рятують життя
українців, женуть ворогів з нашої
землі, – говорить директор Ан-

дрій Артимович. – Як керівник,
щиро вдячний кожному працівнику нашого закладу, який в
силу різних життєвих обставин
долучився до ініціативи.
Війна – це дуже непередбачувано. Ніхто з нас не знає, як
може змінитися ситуація. Адміністрація дитячої лікарні готується
завчасно до будь-якого розвитку
подій.
– Наш заклад стовідсотково
забезпечений усім необхідним
обладнанням, матеріалами. Усі
працівники на своїх робочих міс-

цях, аби вчасно надати необхідну
медичну допомогу, – акцентує
співрозмовник.
З першого дня, як на Тернопільщину почали прибувати
жителі інших регіонів країни, де
зараз точаться активні бойові дії,
дитяча лікарня та всі поліклінічні
відділення закладу готові до їх
прийому.
– Вони можуть звертатися як у
найближчі поліклінічні відділення, так і стаціонар. Ми обслуговуємо та надаємо допомогу всім
діткам, які того потребують. Ста-

раємося забезпечити комфортні
та особливі умови для їх перебування, аби вони почувалися,
наче вдома. Аби не відчували
психологічного дискомфорту, натомість могли отримати якісну та
кваліфіковану медичну допомогу та дружню підтримку, – каже
директор.
Крім комфорту пацієнтів,
керівництво лікарні дбає і про
добробут своїх працівників. Як
наголошує пан Артимович, усі
вони вчасно і в повному обсязі
отримують заробітну плату.

НАДІЙНИЙ ТИЛ
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ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ АКТИВІСТКИ,
ЯКА ВРЯТУВАЛА СІМ’Ю ВІД ВІЙНИ

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

Для Алли Фещенко війна розпочалась ще у 2014 році з початком
бойових дій на Донбасі. Жінка та
декілька її нових знайомих прийняли рішення про необхідність допомагати переселенцям.
Пані Алла пригадує, що
у 2014 році при Держслужбі з надзвичайних ситуацій створили регіональні штаби для допомоги внутрішньо переміщеним особам з районів
проведення АТО.
— Ми створили волонтерську ініціативу БО «БФ «Станція «Харків»
та об’єднались з цими регіональними штабами на Харківщині. Шукали
місця для безкоштовного поселення
людей з Донбасу, по всій Україні вакансії працевлаштування, проводили
з ними роз’яснювальну роботу, одяг
видавали, годували. Вони не хотіли
далеко їхати, бо сподівались, що все
швидко закінчиться!.. Для тих, хто
вирішив оселитись у Харкові, знаходили житло за адекватною ціною,
бо процвітало «чорне ріелторство».
Ще допомагали людям подолати посттравматичний стресовий розлад.
Були проблеми з доступом до безкоштовної медицини, з ліками, —
розказує Алла Фещенко.
23 лютого 2022 року жінка була
на нараді у губернатора Харкова.
У місто цього дня вже приїхали
перші люди зі Щастя Луганської
області, яке обстрілювали, та жителі так званої «сірої зони».
— На нараді вирішили відновити
пункт прийому переселенців на вокзалі, роботу якого припинили через
«заморозку» конфлікту. Вирішували,
куди будемо розселяти новоприбулих… — каже пані Алла. — 24 лютого
2022 року людей вже ніхто нікуди
не розселяв…

У підвалі сиділи
19 осіб
— Пригадайте перший день війни.
Як все було?
— Харків розташований за 30 кілометрів від російського Бєлгорода, а з іншого боку — Донбас. Як
я кажу іноді: мешкаємо між молотом і ковадлом. Дітям я ще раніше
показала безпечні місця у будинку
в разі обстрілів, «тривожні валізки»
зібрані у нас з 2014 року. 22 лютого,
пам’ятаю, сміялась, бо закупила у ці
валізки свіже печиво, а діти його
дістали і з’їли. Я жартувала: «Якщо
не дай Боже почнеться війна —
вам те печиво пригадаю!» Вперше
вибух, від якого затремтів будинок
і затряслося скло у вікнах, почула
24 лютого.
Я — собачниця, і надворі стали
гучно гавкати мої пси. Закричала:
«Дети, война!» Вони побігли у підвал, але по звуку вибухи були ще
далеко, то малі повернулись і збирали речі. Паралельно я телефонувала
старшій доньці, яка живе окремо з
чотирирічним онуком Максимом.
Мені було страшно, калатало серце,

але не розгубилась. Чоловік мій був
у відрядженні в Києві. Коли його
набрала, то він спершу не повірив,
що війна дійсно почалась. Говорив,
що панікую! Вийшла на вулицю,
у трубку стало чутно звуки вибухів і
він вигукнув: «Я все зрозумів!» Коли
всі їхали з Харкова — мій чоловік
зі столиці їхав до нас.
Знаю тисячі історій переселенців, адже багато з ними працювала, тому мала план дій у випадку
війни. Спершу поїхала по старшу
доньку і онука. Молодших дівчат
змусила сісти в підвалі і чекати мого
повернення. Коли всі були у зборі — поїхала заправляти автівку. Біля
заправки недалеко від нашої оселі
якраз виїзд з Харкова. Тоді я й побачила колону людей, які виїжджали
з міста, страшенні затори.
Мій підвал у будинку має близько
25 «квадратів», його використовуємо
як кухню, а частково він заставлений
меблями. Десь двадцятка «квадратів»
вільна. Цього ж дня десь о 16 чи

Жінка поділилась
своєю історією: про
жахіття першого
тижня війни, рятівну
молитву і дорогу на
Тернопільщину
17 годині у нашому підвалі сиділо
19 осіб! Я запропонувала сусідам і
родичам переселитись сюди, було
тісно, але більш-менш безпечно!
— Скільки часу були у воєнному
Харкові?
— Рівно тиждень. Швидко створили міський штаб, і ми, як найбільша волонтерська організація
із тих, хто допомагає цивільним,
до нього увійшли. У Харкові все
швидко закінчувалось, потрібна
була гуманітарна допомога. Багато
продуктових крамниць зачинились.
В лікарні мали завезти продукти, але
ніхто нічого не привіз! Всі телефонували і панікували. Я працювала
на «гарячій» лінії на підвальних
сходах від обстрілу до обстрілу. Це
не робота, адже не могла нормально
зосередитись, в голові стукотіла одна
думка: аби мої близькі не загинули!
Згодом ми з чоловіком трохи
заспокоїлись і почали виїжджати
у місто, коли було тихо. Я побачила
пусті полиці у магазинах. Громадський транспорт не ходив, метро
стало бомбосховищем. Мені телефонували головні лікарі з медзакладів,
просили їжі і ліків. Ми кинули клич
про допомогу мешканцям осель поблизу лікарень!

Тиша — це
найстрашніше!
— Як ви прийняли рішення покинути Харків і їхати кудись?
— Я до останнього не хотіла їхати
з міста, не звертала увагу на слова
знайомих, що просили рятуватись.
Все сиділа і думала: не можу покинути рідний Харків! Вважала, що

ОСОБИСТИЙ АРХІВ АЛЛИ ФЕЩЕНКО

Ексклюзив  Алла Фещенко –
корінна харків’янка. Жінка очолює одну
з найбільших у своєму місті благодійну
організацію «БФ «Станція «Харків». Життя
пані Алли кардинально змінилося 24
лютого з почутими першими вибухами.
Зараз вона з родиною мешкає у Шумську

Пані Алла з доньками та онуком
зраджу його, якщо поїду!
Коли лежала у підвалі поруч зі
своєю старшою донькою та двома
молодшими дівчатами (їм по 16 років) — то під час особливо гучних
обстрілів ми з чоловіком накривали
дітей собою.
Потім онукові сказали правду,
мовляв, «плохие дяди из россии
напали», треба бути в підвалі, аби
нас не вбили. На вечір шостого дня
був справді потужний обстріл і Максимко почав кричати: «Мамочка,
я хочу жить! Пожалуйста, я хочу
жить!» Тоді я зрозуміла: не маю
права через свої якісь принципи і
переконання як громадська діячка,
ризикувати життям своєї родини!
Їх треба вивезти у безпечне місце!
Знайомі військові теж просили виїхати і не ускладнювати їхню роботу.
— Що було далі?
— Ввечері на сьомий день, поки
була відносна тиша, ми зібрали речі.
Тиша, до речі, дуже лякає! Це найстрашніше, бо хочеться вийти, подихати повітрям. Ми собак закрили
на вулиці, якомога далі від будинку.
Я виходила їх годувати, обіймати,
вони страшенно стресували. Над нашим будинком постійно гули літаки!
Зранку восьмого дня ми поїхали
з Харкова. Чоловік вивозив мою
маму, вона майже неходяча, а ще
так само хвору мою старшу сестру
та її сина. Я вивозила наших трьох
доньок, онука і собак. Коли завела
автівку, почався обстріл. З чоловіком
постійно залишались на зв’язку, він
наказав їхати дуже швидко…
Ми виїжджаємо з Харкова, і перелякана донька запитує: «Мамо,
що будемо робити?» На дорозі —
електричні проводи, осколки снарядів, назад не поїдеш, бо там жах…
І я мимоволі кажу: «Отче Наш!» Ми
з молитвою на швидкості 150 кілометрів за годину виїхали з Харкова!
Були у дорозі три доби. Малий і
одна з доньок захворіли, в обох уже
тут лікували пневмонію.

Згодом опинилися
в Шумську
— Як опинились на Тернопільщині?
— Я волонтерка, мої доньки —
пластунки, багато їздили у табори
і мають друзів‑пластунів у Тернопільській області. Нас покликала і
дівчина-студентка, яка навчала моїх
дівчат мови до ЗНО, і інші родини
пластунів хотіли у себе прихистити.
Спершу ми кілька днів пробули
у селі в бабусі, яка намагалася нас
відгодувати. Адже у перший воєнний
тиждень у підвалі ніхто з нас їсти
не міг! Якщо ти їси і починаються обстріли — просто починається

Так онук Максимко проводив час у підвалі

Воєнний Харків

Впав снаряд і не розірвався. Згодом приїхали сапери
блювота. Максимко дуже блював всі
ті дні, це перетворилось у рефлекс
від вибухів. У мене при стресі організм їжу не приймав. Потім ми
економили продукти. Годували дітей, а самі — хіба трішки.
— Вже освоїлись на новому місці?
— Коли ми тільки приїхали,
у квартирі нічого не було. В перший ранок пішли до територіального центру і попросили декілька
чашок, посуд, бо з собою не взяли.
Потім я пішла на ринок у Шумську
докупити ще якісь кухонні речі.
Смішно було, коли казала до продавчинь: «Я не місцева, з Харкова», вони мені відповідали: «Та ми
знаємо, що ви не місцева!» Згодом
зрозуміла, що містечко невелике і
тут всі про всіх усе знають. У перші
дні всьому дивувалась. Приміром,
що продавець у Шумську може просто залишити крамницю відчиненою
і кудись відлучитись. Для нас таке
дивина!

Над довідкою
ридала пів дня
— Ви і з Шумська почали волонтерити. Кому допомагаєте і як?
— Ми заїхали у Гуманітарний
штаб у Тернополі. Нам дали все,
що змогли. Далі я зі своєю карткою
фонду, на який раніше надходили
пожертви на ліки, закупила ліки для
харків’ян. Скрізь показувала фото
своїх документів і пояснювала, що
не аферистка! Мій чоловік повіз цю
допомогу до Харкова!
— Що плануєте робити далі?
— У Шумській громаді близько
2 тисяч переселенців! Хочу створити
у Шумську пункт видачі допомоги,
щоб допомагати тут і зараз! Для мене
найболючішим моментом було отримати довідку переселенця. Над нею
ридала пів дня! А зараз діти пішли
до школи, а я посіяла квіти! Хочу
ще кімнатні рослини завести, аби
було відчуття дому!
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«КОРОЇД», БАРАННИК, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, СВОЄ РИШТУВАННЯ, ДОСВІД
РОБІТ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 700-92-04

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

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА
5.2 ПРОДАМ
Бетон різних марок, висока якість, доставка
„Міксером”, самоскидом, розчин цементний.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-8631, (050)234-67-25
Блоки, відсів, камінь, щебінь, білий, сірий, пісок, цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97
Бордюр дорожній, тротуарний, вібропресований, плитка тротуарна, різна товщина,
можлива доставка, розвантаження, монтаж.
(097)979-86-31, (050)234-67-25

ВАПНО ГАШЕНЕ, НЕГАШЕНЕ, ЦЕМЕНТ М-400, М-500,
ПІСОК В МІШКАХ, ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ЦЕГЛА, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ДОСТАВКА. (067)350-38-83, (050)71155-70
ГАЗОБЛОКИ «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ,
КЛЕЇ ДЛЯ КЛАДКИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ПОМІРНІ ЦІНИ.
(097) 808-55-71
ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК,
10Х30Х60, 12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗКОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ. 42-48-02, (067) 925-87-31

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

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

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

ПИЛОМАТЕРІАЛИ НА ДАХ: КРОКВИ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, КОНТРЛАТИ, БРУС, ДОШКИ, З ДОСТАВКОЮ, НА
ЗАМОВЛЕННЯ. (068) 801-27-27

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

Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі
бетонні, 2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бордюри,
автозупинки залізобетонні, доставка (097)97986-31, (050)234-67-25

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

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

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

Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, щебінь,
білий, сірий, камінь, грубий, дрібний, відсів,
шлак, цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97

Пісок в мішках, щебінь гранітний дрібний в
мішках, керамзит в мішках, цемент в мішках,
відсів в мішках, можлива доставка (097)97986-31, (050)234-67-25
Пісок, глина, чорнозем, відсів, з доставкою а/м
ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-86-31, (050)234-67-25
ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ (СІРИЙ, БІЛИЙ), ВІДСІВ
(СІРИЙ, БІЛИЙ), ЦЕГЛА (ЧЕРВОНА, БІЛА), ВАПНО,
ЦЕМЕНТ, ЧОРНОЗЕМ, ЧОРНОЗЕМ,ВИВІЗ СМІТТЯ
(097) 665-63-44

Пісок, камінь, щебінь, відсів, цегла, фундаментні блоки, доставка а/м КамАЗ, ЗІЛ. (097)
151-31-86

Деревина липи, брус, 2 шт., 2,1х0,6, 1,5х0,48,
без сучків, договірна, самовивіз. (097) 13076-23

Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм,
труби залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм,
можлива доставка. (097)979-86-31, (050)23467-25

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

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

Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів,
пісок, шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла.
(067)351-21-97, (050)588-73-97

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

МАЙСТРИ З РЕМОНТУ «ПІД КЛЮЧ». (068) 177-85-77
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПОСКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ
ГАРАНТУЮ, НЕДОРОГО (097) 159-97-21
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ КАМЕНЕМ, КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВКОЮ ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ.
ДОРІЖ (068) 905-04-13
ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНОВОЮ ПІНОЮ «ДОБРА ПІНА» - 100% ЕКОЛОГІЧ.,
ВИКОР. ЗЗОВНІ, ВСЕРЕДИНІ ЛІЦ. АЕ №640177.
30.03.15 (050)437-02-88, (067)674-60-47

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

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

Виконую: штукатурка, стяжка, шпатлювання,
фарбування, гіпсокартон, вагонка, ламінат,
облицювання плиткою. (098) 301-66-89

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ПОЛЕГШЕНІ, ВИСОТОЮ
160ММ, ШИРИНОЮ 1,2М, ДОВЖИНОЮ ДО 7,2М,
ДЛЯ БУДИНКІВ З ГАЗОБЛОКУ, СЛАБКИМИ ФУНДАМЕНТАМИ,ДОСТАВК (099)516-10-00, (067)51610-00

Геотекстиль голкопробивний, поверхнева міцність 100,150, 200,300 г/кв.м, для доріг, тортуарів, ландш. дизайну, дренажу, армування.
(097)979-86-31, (050)234-67-25

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

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

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

Бруківка вібропресована: креатив, променад,
римс. брук, хвилька, катушка, старе місто,
римс. камінь, цеглина, бордюр дорож, тротуа
(097)979-86-31, (050)234-67-25
ВАПНО БУДІВЕЛЬНЕ, ФАСОВАНЕ В МІШКАХ, ЦЕМЕНТ, КЕРАМЗИТ, В МІШКАХ, ЩЕБІНЬ СІРИЙ, ГРАНІТНИЙ, ФРАКЦІЯ 5,20, ВІДСІВ ГРАНІТНИЙ. (067)
845-38-08

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

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

Цегла червона (повнотіла, пустотіла), силікатна біла, вогнетривка, можна поштучно, можлива доставка та вивантаження. (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

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,БАРАНИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 95269-62

Циклювання барабанною машинкою паркету,
дошки, ремонт, лакування, плінтуси, є транспорт. (097)874-50-05, (067)155-45-14
ЦИКЛЮЮ, НАСТЕЛЯЮ ПАРКЕТ, ПАРКЕТНА ДОШКА,
ЛАМІНАТ. (096) 706-62-28

Шліфую паркет без пилу, настеляю паркет,
ламінат, вагонку, лакую, шпатлюю, є пилосос,швидко, якісно, є транспорт, виїзд в район
26-83-43, (097) 279-03-73
Штукатурка, шпатлювання, плитка, гіпсокартон, стяжка, інші будівельні роботи. (098) 46395-78
Якісне утеплення будинків пінопластом, ватою, оздоблення «короїд», «Бараник», знижка
на матеріали, виїзд в райони. (097)580-12-64,
(067)178-15-75
ІНФОРМАЦІЯ: АКУРАТНІ МАЙСТРИ З ЄВРОРЕМОНТУ
ВИКОНАЮТЬ РОБОТУ «ПІД КЛЮЧ», МОЖНА ПОДИВИТИСЯ НА РОБОТУ. (098) 178-57-14
ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ РОБИТЬ
ДАХИ, ПЕРЕКРИВАЄ СТАРІ, МУРУВАННЯ (ЦЕГЛА,
БЛОКИ, КАМІНЬ), БЕТОН, ФУНДАМЕНТИ. (096) 76697-59
ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДЬ-ЯКІ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ, ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ. (097)
599-67-24

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

Чорнозем, глина, відсів, будівельне сміття на
підсипку, доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. (097)97986-31, (050)234-67-25

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

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

Кільця на криницю, септик, d 0,7;1; 1,5;
2м, вис. 30,60,90 см,плити покриття кілець,
люки каналіз. полімерпіщ.,чавунні, 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 доставкою. (097)979-86-31,
(050)234-67-25

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

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

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

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

«КОРОЇД», «БАРАНИК», КРИХТА, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ,
ДОСТАВКА, ПОКАЗ РОБІТ., ДОСВІД 10 Р. (098) 95267-81

ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ,
ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 90504-13

ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА РОБИТЬ ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕРОБЛЯЄМО СТАРІ, ТАКОЖ Є
СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (067) 116-44-64
ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ
РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ (098) 347-78-90
ІНФОРМАЦІЯ: ВИСОКОЯКІСНО ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ,ГІПСОКАРТ., ЕЛЕКТРИКА, ЗРАЗКИ НА EVROREMONT.
TE.UA (097) 720-99-52

ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕКРИТТЯ СТАРИХ, БАЛКОНИ, ВОДОСТІЧНА С-МА,
УТЕПЛЕННЯ, Є СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (068)
576-06-41
ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРИК, МОНТАЖ НОВОЇ ТА ЗАМІНА СТАРОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВСТАНОВЛЕННЯ
СВІТИЛЬНИКІВ, ІНШІ ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА. (099)
369-02-68
ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, АНГАРИ,
ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТР. РІЗНОЇ СКЛАДН.,
ДРІБНІ РОБОТИ (АЛЮМІНІЙ, МІДЬ , ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА (097)897-30-27, (066)361-62-77

Інформація: монтаж опалення з документ.,
втсановл сантехніки, каналізації, ванни, умивальн., душова, біде, унітаз, бойлери, котлів
(097) 933-51-38

ІНФОРМАЦІЯ: НАДАЄМО ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЗВАРКОЮ,
МАЛЯРНІ РОБОТИ, ПОБІЛКА ТОЩО. (050) 671-31-44
ІНФОРМАЦІЯ: ПРОФЕСІЙНИЙ МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ,
ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ. (097) 38180-83
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», БУД., СТЯЖКА,
ПАРКЕТ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ЕЛЕКТРИКА, ШТУКАТ.,
МАЛЯРКА, ГІПСОКАР., ВСТАН.ДВЕРЕЙ (096) 919-12-91

Інформація: ремонт квартир, євроремонт,
арки, вагонка, гіпсокартон, шпатлювання, шпалери, фарбування, ламінат, плитка, сантехніка
(098) 745-29-33
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, ВСТАНОВЛ ІНДИВ.ОПАЛЕННЯ,ГАЗОВ.КОЛОНОК, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА ЗМІШУВАЧІВ, КАНАЛІЗАЦІЇ
(099) 369-02-68
ІНФОРМАЦІЯ: ФУНДАМЕНТНІ РОБОТИ, МУРУВАННЯ
З ГАЗОБЛОКУ. (097) 472-53-45
ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМ.,
МАШИННЕ ШЛІФУВ. СТІН ТА СТЕЛЬ БЕЗ ПИЛУ,
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТОЩО. (098) 835-03-40

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

6. МЕБЛІ
6.2 ПРОДАМ
ГАРНІТУР ДО ВІТАЛЬНІ, 3,76Х2,1Х0,46 М, КОР.
КОЛ., ХОР. СТ., 3 500 ГРН. (096) 344-18-45

Гарнітур, велика шафа, комод, сервант, хор.
ст., б/к 3 роки,18 000 грн. (096) 804-26-15
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

Міні-диван розкладний, диван, б/к, стіл розсувний, стіл-»книга». килими (097) 482-69-16
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,КОМОДИ,ШАФИ, ОФІСИ,МАГАЗ.
(050) 987-61-64
ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, ВІТАЛЬНІ, ТОЩО, ЗАМІНА ФАСАДІВ, ЯКІСНО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА В
РАЙОН. (097)675-90-94, (095)143-47-38
ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є
ТКАНИНА, ПРУЖИНИ, 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
ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02
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ПРАЦІВН. БУД.ПРОФ. РІЗНОРОБОЧІ, МУЛЯР, ШТУКАТУР, БЕТОНУВАЛЬНИК, ВОДІЇ ФУРИ А/М КАМАЗ,
МАШИНІСТИ ЕКСК, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВ.,КРАНІВНИК
(067) 352-53-80
ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ,
МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ, РОБОТА ОФІЦІЙНА, З/П ДОГОВІРНА, (9-17 ГОД.). (098) 688-85-21
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ДРУЖБА. (097) 611-86-81

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, ЗНАННЯ ПК, БАЖАНО ДОСВІД РОБОТИ
В ПРОГРАМІ «КРАМНИЦЯ». (068) 051-06-76
ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, СОНЯЧНИЙ, 8-22 ГОД., ОФІЦІЙНО, З/П ВІД 500 ГРН. (067)
350-02-09

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ
7.2 ПРОПОНУЮ

Шукаю роботу майстра з внутрішньої штукатурки, побілки, будівельних робіт, з/п поденна.
(098) 590-86-99

Бригада з мурування огорож шукає роботу,
розглянемо всі пропозиції. (067) 142-34-42
Бригада з мурування огорож шукає роботу,
розглянемо різні пропозиції. (098) 190-87-95
Бригада з мурування огорож шукає роботу.
(068) 869-69-08

Шукаю роботу на будівництві, з/п поденна
(098) 711-02-37
Шукаю роботу охоронця, сторожа, розгляну усі
пропозиції (097) 920-78-85

Бригада з мурування огорож шукає роботу.
(098) 195-42-94

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

Бригада майстрів з копання, заливання фундаментів шукає роботу. (068) 719-10-72

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

Бригада майстрів з огорож з каменя, цегли
шукає роботу. (097) 826-88-71

РИХТУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ПОЛІРУВАЛЬНИК, ФАРБУВАЛЬНИКИ А/М, ХІМЧИСТКА НА СТО,2040 Р., НАВЧАННЯ, З/П 25 000 ГРН. (096) 888-88-69

БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ ОДНОРАЗОВІ, БАГАТОРАЗОВІ РОБОТИ З ПОСЛУГІВ РОЗВАНТАЖУВАННЯ
ВАГОНІВ, ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, МЕБЛІВ
(097) 076-83-71

Бригада шукає роботу з мурування плотів
(097) 926-10-80

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНУ САДИБУ, С.В.ГЛИБОЧОК, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З/П 450 ГРН./ДЕНЬ
(098) 579-74-13

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

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

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

Столяр на в-во м’яких меблів. (097) 207-79-66
СТОРОЖ, ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. (098) 219-20-18
ЗВАРЮВАЛЬНИК (067) 351-23-62

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК (067) 351-23-62

КУХАР В БАР (098) 808-77-75

ТОКАР. (067) 351-23-62

КУХАР, ЦЕНТР, ПОЗМІННО, ОФІЦІЙНО. (067) 45012-98

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК (067) 351-23-62

ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75

Бригада з мурування огорож з різного каменя
шукає роботу (068) 282-51-06

ПРОДАВЦІ. (096) 821-71-51

ВОДІЙ БУСА, НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ (2-3
ДНІ). (096) 987-20-20

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

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

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

ВОДІЙ АВТОВИШКИ (067)380-51-99, (097)442-75-99

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

Бригада з мурування огорож з каменя шукає
роботу, (067) 134-07-31

Бригада з мурування огорож шукає роботу.
(098) 195-26-64

ВОДІЙ АВТОБУСА НА ПРИМІСЬКИЙ МАРШРУТ. (096)
272-70-29

ЕЛЕКТРИК (067) 351-23-62

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

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

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

Бригада з мурування каменем шукає роботу
(098) 231-18-28

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

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

Жінка шукає роботу няні, д/р, охайна, чесна,
акуратна. 23-15-21, (098) 933-84-45
Жінка шукає роботу по догляду за людиною
похилого віку або хворою, мед. освіта, д/р.
(097) 867-97-87
Чоловік шукає роботу підсобника, вантажника,
можливо тимчасову. (066) 448-56-69
Шукаю роботу головного бухгалтера, великий
досвід, обслуговування підприємців на єдиному податку, (098) 921-49-64

Шукаю роботу сторожа або охоронця,в межах міста, доба через дві, або три, терміново,
(097) 261-68-27
Юрист візьме на правове обслуговування підприємство, ОСББ, кооператив. (096) 694-29-68

11. АУДІО-, ВІДЕОТЕХНІКА,
ФОТОТОВАРИ ТА МУЗ. ТЕХНІКА
11.2 ПРОДАМ
Антени супутникові, без абонплати, комбінований комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс приставки
для IP ТВ, ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 392-34-74
Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори, антени, встановлення. (096) 943-56-11

11.3 КУПЛЮ
ІГРОВІ ПРИСТАВКИ «ДЕНДІ», МОЖНА НЕРОБОЧІ,
КАРТРИДЖІ І ПЛАТИ З ІГРАМИ ДЛЯ НЕЇ.,Є ВАЙБЕР.
(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
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13.3 КУПЛЮ
МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, РОБ., НЕРОБ. СТ., ТВ. (095)
814-77-77
ХОЛОДИЛЬНИК, КОЛОНКА ГАЗОВА, ПЛИТА ГАЗОВА,
ПРАЛЬНА МАШИНКА. (097) 951-35-88

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, ДОРОГО. ЛІЦ. АВ №580701, АВ №292722 (067)
918-13-80

КОЛОНКИ ГАЗОВІ, КОТЛИ, РЕМОНТ ТА ПРОМИВАННЯ ТЕПЛООБМІННИКІВ. (099) 369-02-68
ПОРІЗКА ТА КОЛЕННЯ ДРОВ, ЗРІЗАННЯ ДЕРЕВ.
(097) 834-32-53
ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, КОПАЛЬНІ РОБОТИ, КОШЕННЯ
ТРАВИ. (096) 457-88-42

Обігрівач масляний, 9реб., 1100грн., електр.,
600 грн,, килими, 3,5х2,5,100грн,3х2, 900
грн.,унітаз, 600грн., умивальник, 500 грн.
(050)541-78-33, (068)842-50-55

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

Скло віконне, 2,5 м, 1х0,75, скло віконне ,син.
кол., 1х0,75 (098) 473-85-47

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

ТВ «Філіпс», 49 см, 1 500 грн.., банки, телефон
«Самсунг» кнопковий, сарафан, бриджі, світ.
кол., р.М, босоніжки, р.39, 400грн. (097) 08176-10

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

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

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

ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК,
КАС, ТОЩО, БОЧКИ ЕМАЛЬОВАНІ ХАРЧОВІ, 200
Л, ТЕХНІЧНІ, 200 Л. (067)350-20-60, (067)35020-58

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ
22.2 ПРОДАМ
Картопля дрібна, яблука домашні, горіхи. (096)
683-10-43
Картопля, горіхи, квасоля, цукор, мед, крупи,
буряк столовий, часник, морква, цибуля, борошно, капуста (098) 230-70-88
ОВОЧІ, ФРУКТИ, ГУРТОВІ ЦІНИ, ДОСТАВКА, ЗНИЖКИ
ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ, СПІВПРАЦЯ З МАГАЗИНАМИ,ЗАКЛ. ХАРЧ., КІОСК, №43, Р-К «ОРАНЖ» (050)
971-37-43

22.3 КУПЛЮ
Цукор, крупи,,цибуля, горіхи, горіхи лущені,,
квасоля, часник, насіння гарбузове, мед, морква, столовий буряк, капуста (098) 883-30-20

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА
ТА УПАКОВКА
24.3 КУПЛЮ
МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН, СКЛОБІЙ, ВІД 1 ГРН./
КГ, ПИВНІ ПЛЯШКИ, 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)350-2060, (067)350-20-58
СКЛОБІЙ, ПЛІВКА, СКЛОТАРА, МАКУЛАТУРА, ВИСОКІ
ЦІНИ, НЕОБМЕЖЕНА 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

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

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

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, земельні, 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 РЕЗУЛЬТАТ.СВ.№3335/10 (096) 694-29-68

Адвокат: реєстрація, ліквідація ТОВ, ФОП, ПП
«під ключ», кримін., адмін. правоп., податк.,
господ., страх. спори,ДТП.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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА
ВЕЛОТЕХНІКА
ВЕЛОСИПЕДИ ЧОЛОВІЧІ, ЖІНОЧІ, НА 26 ТА 28 КОЛЕСО. (097) 484-60-02

27.3 КУПЛЮ
Бінокль, в-во СРСР, футляр, ремінець, підзорна труба (068) 332-24-46

29. ХОБІ, ТВАРИНИ,
АНТИКВАРІАТ

ВИКЛИК МАЙСТРА З РЕМОНТУ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ВЕЛИКА БАЗА ЗАПЧАСТИН, (097)012-34-25,
(095)814-77-77
ЕЛЕКТРИК, ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ТА ЗАМІНА СТАРОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗЕТОК,
ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ, ІНШІ ПОСЛУГИ.
(099) 369-02-68

ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, РАДІО
СТАРІ, ВСЯКИЙ МОТЛОХ, СТАРІ ЗВАРКИ (068) 12880-85

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

27.2 ПРОДАМ

Антени для супутникового і Т2, підключення
Viast, Xtra ТВ, смарт-ТВ приставки, ремонт
обладнання, тюнерів, послуги електр., сантех
(067) 605-08-30

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

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

26. ПОСЛУГИ
26.1 ПОБУТОВІ

30.2 КУПЛЮ

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

29.3 КУПЛЮ
Мельхіор (ложки, виделки, підстаканники, ордени,
медалі, значки, фігурки, статуетки, бюсти, настінні
тарілки, виїзд за місцем прож (097) 438-23-01

30. РІЗНЕ
30.1 ПРОДАМ
Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини,
диван 1-місний, 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) 35020-60

Будинок, с.Довжанка, 2, н/б., зовн., внутр.
штук., 1пов. - опал., теп. підл., м/ч, м/в, газ,
світ вода, тел., 021 га, 65 000 у.о. (067) 45010-37
Ванна-масажер для ніг, пуфик, килим, 3х2 м,
темно-виш. кол., (098) 025-75-43
ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ПАМ»ЯТНИКИ, 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, РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАРИХ.
(096)464-59-14, (050)172-82-02

ХОЛОДИЛЬНИК, КОЛОНКА ГАЗОВА, ПЛИТА ГАЗОВА,
МАШИНКА ПРАЛЬНА, М/Х ПІЧ. (097) 951-35-88

31. ЗНАЙОМСТВА
31.1 ВІН ПИШЕ
57/178, познайомлюся з жінкою для зустрічей
та створення сім’ї (067) 423-35-20
Порядний хлопець, 37/176/67, познайомиться
з порядною дівчиною для створення сім’ї (098)
613-15-87
Тернополянин, 59/166, без шкідливих звичок,
без матер. проблем для серйозних відносин,
познайомиться з приємною жінкою (096) 46493-58
ЧОЛОВІК, 49/168/60, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ,
ДІВЧИНОЮ НЕ СХИЛ. ДО ПОВНОТИ, ДЛЯ ІНТИМНИХ
СТОСУНКІВ, ПОРЯДНІСТЬ ГАРАНТУЮ, БАЖ. СМС.
(096) 630-80-14

31.2 ВОНА ПИШЕ
Тернополянка, 52 р., познайом. з порядним
чол., до 55 р., баж. вдівцем, без шкідл.звич.,
інтелігент., який хоче знайти половинку. (097)
067-78-49

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
ЛІЖКО, ДЕРЕВ., МЕТАЛ., 160Х2 М, З МАТРАЦОМ, 3
000 ГРН., МАШИНКА ШВЕЙНА УНІВЕРС., В-ВО ЧЕХІЇ,
Т-237, 1 500 ГРН. (095) 126-24-86

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

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ
2.2 ПРОДАМ

№19

Пежо-Експерт 2000/біл/2000Д пасаж., 9 місць,
хор. стан, +двигун, КПШ, 1 власник договірна
(068)763-30-65, (096)729-20-18
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Пежо-Експерт 2003/біл/1900Д, свіжопригн.,
без експлуатац.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

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.

ГАЗ-2410-Волга 90 р.в. газ-бензин (068) 55364-45

1.2 ПРОДАМ

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

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

ГАЗ-67 -/зел/-, ретро, М-423-пікап, -/гол/-,
ретро, (067) 855-54-46

1.3 КУПЛЮ

Ауді-А4 1998/-/2400 договірна (067) 39951-38
ВАЗ-2106 85/зел/ газ-бензин, КПШ-5. (098)
219-20-18
ВАЗ-2109 91/чер/1300 люк, рем ход., вкладень
не потребує (067) 751-54-81

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

А/м, іномарки, буси, будь-який стан, можна
без документів. (098) 604-45-44
Автовикуп вашого а/м, терміновий. (097) 97490-79

Балони газові, газ-пропан, різні об’єми. (098)
015-22-07
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

RIA плюс, 11 травня 2022
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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

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

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 Опель-Вектра, з/ч а/м Форд-Ескорт,88р.
(097) 056-07-75
Комбайн зернозбиральний «Клаас», «ДжонДір», різні жатки, з/ч «Клаас»,Доміноні, Фолтіні, комб. зернозбир. «Форшрит», жатки, візки
(067) 167-69-52
Кузови а/м ВАЗ-2101, -2106. (098) 01577-47
Трактор МТЗ-1025, 2010 р.в., плуг, культив.,сівалка СЗ-3,6, борона диск.УДА-3,1, ДБТ-3,бочка,10куб.м, РОУ-6,гноєрозкидач ПРТ-7,-11
(067) 208-16-65

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)
АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М,
ОБСЛУГОВ.ВЕСІЛЬ, ПОДОРОЖЕЙ,ЕКСКУРСІЙ,УРОЧИСТ ПОДІЙ, ВІДПОЧИНКУЛІЦ.АВ
№338418 ВІД 16.05.07. (067) 208-46-48
АВТОВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДЬЯКИМ ВАНТАЖНИМ А/М, Є ВАНТАЖНИКИ,
ШВИДКО, КОМФОРТНО, ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ.
№338418/15.05.07.. (063) 866-50-83
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВІД 1 Т ДО 5 Т, РІЗНИЙ
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБОВО, ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418
(098) 020-29-52

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

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЯМИ КАМАЗ-САМОСКИД, 12Т, БОРТ. ТЯГАЧ, 13,6М,22Т,
АВТОКРАН ЗІЛ-ГЯ (СТР.15М) ФАВ-БОРТ 2 Т, ЕКСК.
JCB (097)979-86-31, (050)234-67-25

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

Інформація про послуги гідромолотом на
базі JCB 3CХ. (097) 151-31-86

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

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

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

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

Інформація про послуги дорожнім катком,
віброкатком, робимо каткування площадок,
доріг, стадіонів тощо (097) 151-31-86
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ
JCB-3CХ: КОТЛОВАНИ, СЕПТИКИ, СТАВКИ, ФУНДАМЕНТИ, ТРАНШЕЇ ПІД ВОДУ, ГАЗ, СВІТЛО,
ПЛАНУВАННЯ. (067) 368-31-55

Інформація про перевезення а/м КамАЗ-самоскид, пісок, камінь, щебінь. (097)
151-31-86

Інформація про послуги екскаватором-навантажувачем JCB-3СХ, копання септиків,
фундам., котлованів, планув., ковші 30, 40,
60, 90 (097) 151-31-86

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ А/М MAN-ТЯГАЧ,
13,6Х2,5 М, БОРТОВИЙ, ВІДКРИТИЙ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ. (097)979-86-31, (050)23467-25

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 а/м з маніпулятором, 6,5х2,5х0,8 м, доставка бруківки, цегли, кольца, блоки, встановлення (096)69845-26, (096)968-63-03

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ,
МІКСЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА БЕТОНУ, ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB,
САМОСКИД (098) 467-56-01

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРОМ
(098) 444-43-50

Інформація про послуги автокраном, вантажопідйомність 10 т, виліт стріли 15 м (097)
151-31-86

Інформація про транспортні перевезення а/м КамАЗ, камінь, пісок, щебінь, цегла.
(067)351-21-97, (050)588-73-97

вул.Л.Українки 5/5/ц 36/19/825 000 (097) 94432-25

ВУЛ.ЧЕРНІВЕЦЬКА 3/5/Ц 28 КВ.М РЕМ,МЕБ 25 000
(067) 650-28-28

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

вул.Іллєнка 8/10/ц 44 кв.м сира(096) 55770-59

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

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.

вул.Київська 5/9/ц 45/-/14 і/о,є/р(096) 55770-59

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

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

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

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

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

«Аляска» 2/5/ц 74/45/1241 000 (067) 787-33-64

вул.Винниченка 2/5/ц 31/18/6 жила(097) 23978-88

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

вул.Чалдаєва 4/5/п 32/17/721 000 (097) 94432-25

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

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,
картоплесаджалка, 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,
картоплесадж., картоплекоп., роторна та
сегмен. косар.КЗН,тюкопрес «Клаас, «ДжонДір» (097) 869-73-90
Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., оборотний, культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. (095) 569-58-40

АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО
БЕЗ ВИХІДНИХ, ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТ.-ОФІСНІ
ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВКА БУДМАТ., ХОР.ЦІНИ.ЛІЦ.
АВ№338418 (067) 208-46-48
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ БОРТОВИМ А/М, ДО 5 Т, 5,6Х2,5 М, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. СВІД. (096) 457-88-42
АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО 5
Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ, РІЗНІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ. Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-83-71
АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО
30 КУБ.М, ДО 5 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ.
ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ, СВІД. (068)715-76-63
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, МЕБЛЕВОЗ, ДО
5 Т, БЕЗ ВИХІДНИХ, ВАНТАЖНИКИ, ХОРОШІ ЦІНИ,
ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №351851
(096) 942-42-42
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4. НЕРУХОМІСТЬ

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

4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

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

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

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.
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вул.15 Квітня 8/9/п 74 кв.м 2 б.з.,х/ст(098)
692-05-01
вул.Лепкого 3/5/п 60/40/6 і/о, о/к 34 900 (097)
239-78-88
вул.Макаренка 4/5/ц 42кв.м25 800 (067) 35036-62
Тернопіль 6/9/ц 86 кв.м і/о, ч/рем(097) 23978-88

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.
вул.Лепкого 4/9/ц 80 кв.м 2б.з.,х/ст(096) 55770-59

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК
БУДИНОК-ДАЧА ЛЬВІВСЬКА ТРАСА, 2-ГІ ДАЧІ0,065
ГАВОДА, 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, доглянута,0,13гадоговірна (068) 483-25-69
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) 69205-01
вул.Злуки -/5/ц 52/30/9 і/о,о/к,м/п 30 000
(097) 239-78-88
вул.Злуки 4/5/ц 43/2/ о/к 34 700 (097) 23978-88
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 44 000 (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) 55770-59

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

БУДИНОК М.БЕРЕЖАНИ, РОГАТИНС. НАПРЯМОК
3-ПОВ 500 КВ.МІ/О, ГОСП. БУД, 0,24 ГА, САД- (097)
554-63-18

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

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

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

Ділянка дачна с.Петрики0,06 гакадастровий
номер, ліс, вода тощо- (097) 384-95-08

Винайму квартиру, гуртожиток, кімнату на підселення, розгляну різні пропозиції, терміново.
(067) 424-26-05

ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА БЕРЕЗОВИЦЯ-ПІД ЗАБУДОВУ,
КАДАСТР. №6125255200020023178, 0,09 ГА, ВЛАСНИК, НЕДОРОГО- (097) 000-66-70
ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА М.МУКАЧЕВО-0,3 ГА, КУРОРТНИЙ РАЙОН, ГОТОВІ ДОКУМЕНТИ- (095) 61400-68

ДІЛЯНКА ДАЧНА ЛЬВІВСЬКА ТРАСА, 2-ГІ ДАЧІ0,06+0,06 ГА, ДВІ, СУМІЖНІ, ВСІ ДОКУМЕНТИНЕДОРОГО (096) 170-75-87
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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ

ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ, СОНЯЧНИЙ, 370 КВ.М,
145 000 У.О. (096) 670-59-05

ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 1-2 ПОРЯДНИХ ДІВЧАТ,
ХОР. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ, ЦІНА ПОМІРНА. (098)
872-87-45

Візьму на квартиру дівчину або жінку, (096)
351-85-27
ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, Р-Н
ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ, 22 КВ.М, 22 КВ.М, 29
КВ.М (067) 350-63-54

Приміщення торгово-офісне, вул.Шептицького,
2 пов., 30 кв.м, рем., +комун. (096) 683-10-43
Приміщення, Центр, 30 кв.м, і/о, рем., 7 500
грн.+ком. (098) 322-07-80
Підселення для дівчини, вул. Симоненка, з господинею, для 2 хлопців, вул.Симоненка, окремі кімнати. (067) 354-37-89

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,
приміщення комерційне, розгляну різні варіанти. (067) 424-26-05
1-, 2-, 3-кім. квартиру, кімнату в гуртожитку,
розгляну всі варіанти. (068) 999-69-17
1-, 2-кім. квартиру, будь-який район, можна
новобудову або іншу, розгляну всі пропозиції,
без посередників, терміново (098) 061-61-01
Будинок-дачу, львівська траса, до 10 км від
Тернополя. (098) 604-45-44

4.10 ЗНІМУ
1-, 2-кім. квартиру, в Тернополі, термново,
(067) 712-82-72
1-, 2-кім. квартиру, для місцевих, на тривалий
термін. (096) 885-38-81

Дійсний лише для подачі оголошення у №20 від 18.05.2022р.

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

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

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

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

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

БУДИНОК С.ПРОНЯТИН120 КВ.М-ДОГОВІРНА (067)
179-08-40

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

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

ВОЛОНТЕРИ
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Репортаж  Коли
росія напала на
Україну, родина
танцівниці Ніно
та її чоловіка
Олександра, разом
з небайдужими
містянами за 1,5
доби організували
готель-прихисток
для переселенців з
інших облайстей
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL

Про ініціативу створення прихистку, його мешканців та як за лічені години вдалось реанімувати
колишнє приміщення готелю
розмовляємо з хореографинею і
керівницею «Школи Вуличного
Танцю» НІНО.

Дзвінків не злічити
У перші тижні російського вторгнення до нашого міста щодня
прибувала величезна кількість внутрішньо переміщених осіб. Цим
людям слід було десь оселитися.
— Наша родина знайшла приміщення і, згуртувавшись разом
з тернополянами, жителями
навколишніх сіл, активістами з‑за
кордону й волонтерами, ми перетворили його на прихисток для
переселенців. Це був готель, який
функціонував раніше, а потім його
зачинили з певних причин. Але
реанімували його ми швидко! Тому
така й назва — «готель-прихисток»
поблизу автосалону «Рено», що є
орієнтиром. Часу, аби придумати
оригінальніше ймення, не було, —

АРХІВ НІНО

ЯК ШКОЛА ТАНЦЮ ПРИХИСТОК
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ОРГАНІЗУВАЛА

Родина з Маріуполя, яка жила тут тимчасово. Люди
не вірили, що у Тернополі так гостинно
вільної кімнати.
— Пам’ятаю перших п’ятнадцятеро наших поселенців, які приїхали, коли ми тільки закінчували
облаштування прихистку. Після
того, що люди пережили там, де
«гаряче», вони були готові спати
навіть на підлозі. До нас заїжджали
зазвичай на добу-дві ті, хто далі
вирушав в інші населені пункти
західної України або за кордон.
Коли переселенцям пояснювали, що кожен номер оснащений
м’яким ліжком, ми даємо пледи,
рушники й засоби гігієни, багато
хто мене обіймав і плакав. Вони
не вірили, що у нас всі такі гостинні! — розповідає нам Ніно.

усміхається Ніно.
Кімнати прихистку сім’я Ніно
облаштувала за півтори доби. Він
знаходиться за адресою: вулиця
Микулинецька, 116 А.
— Навіть моя подруга — артистка й учасниця Національного
ансамблю танцю імені Вірського,
а також представники інших професій, закотивши рукави, не соромились гуртом зі мною прибирати,
мити підлогу чи, вибачте, унітаз.
Зараз взагалі не час соромитись!
Приміщення приводили до ладу,
адже воно довгий час не було
адаптованим для проживання
людей, — ділиться танцівниця.
У прихистку сім номерів: двомісні, чотиримісні, а ще масштабний
номер на шість-сім осіб. На поверсі є кухня загального користування
з усім необхідним — сюди закупили холодильник, мікрохвильову
піч, багато посуду, електрочайник.
У кожному номері душ і туалет.
Ніно каже, що у березні, коли
з регіонів України, де ведуться
активні бойові дії, евакуйовували
мешканців, телефони прихистку
буквально «розривалися» від дзвінків. Зараз тут теж немає жодної

Вдома прали чужі
речі
Ніно говорить, що першим ділом переселенці запитували про
наявність сховища або підвалу,
куди можна бігти на «тривоги».
— Нам із цим дуже пощастило. Готель-прихисток знаходиться
у будівлі, «мінус перший поверх»
якої — це колишнє водосховище
цукрового заводу. Там величезний
бункер з товщиною стін в один

Готель-прихисток не має назви, його шукають за адресою.
Деякі переселенці соромились просити про допомогу
метр! Туди можна за кілька хвилин без проблем спуститися у разі
повітряної загрози. Також там є
віконечка, які можуть слугувати
запасним виходом, — розповідає
хореографиня.
За її словами, коли облаштування прихистку завершили, все одно
виникало чимало нюансів, що почали «вилазити» на поверхню…
— Банально після проживання
людей слід попрати білизну, а ми
не мали пральної машинки. Спробували її встановити і дали велике
навантаження на електромережу.
Тому домовлялись з волонтерами
і відносили речі кудись на прання.
Смішно, але кожен з нас іноді брав
додому прати чужий одяг. Його
сушили, перепрасовували, якщо
встигали, а ні — то акуратно складали і везли назад людям. Також
дехто з вимушено переміщених
осіб прибували до нас з маленькими дітками, комусь потрібен був
чайник або навіть два…
Однак я була шокована тим, як
активно нам допомагали, дізнавшись про діяльність прихистку!
Ми не встигали просити. Приміром, зламався дверний замок.

Хтось гукає: «Я зараз чоловікові
подзвоню, він прийде і відремонтує!» — каже Ніно.
Ніно говорить, що небайдужі
звідусіль самі підвозили випічку,
продукти, одяг і речі для переселенців.

Розповідає десятки
історій
Коли запитую у Ніно про тих,
хто знайшов тимчасове житло
у їхньому готелі-прихистку, вона
відповідає, що про їхні історії
може розповідати безкінечно, адже
пропускає їх крізь себе…
— Наприклад, зараз у нас проживає родина з дев’ятимісячною
дитиною. Побачила якось, як
мама носить на руках малечу, підійшла і запитала, чому не возить
у колясці? Їй було незручно, адже
думала, що заважатимуть іншим
мешканцям прихистку. То їм привезли ходунки і навіть самокат для
дитинки.
Найбільше мені приємно, що
українці показали гідний приклад
світу. Завдяки лютій боротьбі з ворогом ми об’єднались і довели —
нас не зламати!

ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

«Жіночий батальйон» готує для наших захисників

Жінки збираються на кухні щодня, крім неділі. До
Великодня тут пекли паски захисникам
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Вже понад два місяці у готельно-ресторанному комплексі «Три
бажання», розташованому у селі
Підгородне, щодня кипить робота.
Ініціативні мешканки й «гості» тут
готують різноманітні страви для
українських оборонців на передовій і не тільки, себе жартома називаючи «жіночим батальйоном».

На великій кухні пліч-о‑пліч
працює чимало досвідчених сільських господинь.
— Ініціатива почати передавати
домашні страви хлопцям на фронт
виникла спонтанно. Спершу ми
кожна у себе вдома готували. Потім запитали у Тамари Крисоватої — власниці «Трьох бажань», чи
можемо у її комплексі організуватись, бо там більше приміщення.
Тепер все готуємо на базі цього

закладу. А далі люди помаленько
почали підтягуватись! Ніхто не чекав, поки до нього зателефонують і
попросять прийти! Всі долучались
добровільно! — розповідає жителька Підгородного Галя.
Вона працює у закладі ще з
перших воєнних днів. Жінка ділиться: гуртом страви для захисників роблять і активні мешканки
села, і переселенки, що приїхали
з «гарячих» точок і знайшли тут
тимчасовий прихисток.
«Жіночий батальйон» збирається на кухні комплексу щодня,
крім неділі, ще з першого тижня
повномасштабного російського
вторгнення.
— Ми приходимо сюди
на 11 ранку і працюємо до 17.00–
18.00, допоки все не зготуємо, пофасуємо й попакуємо. Масштаби
роботи не маленькі! Люди дзвонять одне до одного, переказують
інформацію і самі приходять.
Єдине — ми іноді можемо уточнювати, на яку конкретно годину
збираємось, бо автівка, що везтиме
передачу хлопцям, відправляється
швидше, — каже нам Галя.
Вона пригадує, що одного разу
на кухні аж 20 жінок працювало.

Долучаються до спільного
діла у готельно-ресторанному
комплексі і молодь, і навіть
пенсіонерки, які не хочуть сидіти, склавши руки, поки у їхній
державі триває війна з «московським» агресором.
— Мене сюди прийти помогти
ніхто не заставляв! — усміхається
Надя.
Зараз вона на пенсії, а раніше
працювала в аптеці. Каже, що у такому жіночому колі спілкування
їй дуже добре.
— Ми спілкуємось, всі товариські, веселі, охочі до роботи. А ще
прагнемо якомога швидшої перемоги України! — вигукує Надя.
Меню господині у «Трьох бажаннях» придумали самі. Тут
і вареники ліпили, і випікали
медівники, маківники, печиво,
завиванці, пиріжки з повидлом,
булочки та іншу здобу, й робили
овочеві суміші для сухих борщів.
— Кожна з дому має свої роками
випробувані рецепти, свої «таємниці» на кухні. В роботі підказуємо
одне одному, радимось… Хочеться
якомога більше люду нагодувати,
особливо військових! Чим можемо — тим допомагаємо хлопцям!

Поки вони нас ціною власного
життя захищають — ми їх годуємо! — усміхається жителька села
Галя.
Продуктами дружну команду
з «Трьох бажань» забезпечують
волонтери, багато чого привозять
жителі Підгородного, тернополяни та просто небайдужі. Використовують жінки й запаси з
власних комор.
— Найбільше «йде» яєць, масла, олії, меду на медівники та
решту випічки. Раніше потребували картоплі у великих кількостях,
бо робили вареники. Також треба
було повидла на солодкі пиріжки. Щоб уявити масштаби, в нас
за день для тіста вимішується два
мішки борошна! — каже Галя.
Приміром, до Великодня господині випікали пасочки для
наших захисників на передову.
За один день робили 130 штук
і більше!
— Волонтери забирали у нас
все приготоване і доставляли,
куди потрібно. Це не тільки для
солдатів, а й для цивільних. Знаю,
що харчі з Підгородного якось
завезли навіть у Бучу на Київщині! — завершує Галя.
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ПРЕССЛУЖБА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОНКУРС НА КРАЩУ РЕКОНСТРУКЦІЮ
ТЕРИТОРІЇ СТАРОГО ПАРКУ

Рішення про конкурс щодо реконструкції парку
міськвиконком прийняв у рамках дерусифікації та
декомунізації в Україні у зв’язку з військовою агресією росії
Стаття зібрала майже 40 коментарів.
Нагадаємо, Тернопільська міська рада оголосила відкритий конкурс на кращу концептуальну ідею
реконструкції території Старого
парку в місті Тернополі.
Конкурс проводиться на виконання рішення виконавчого
комітету Тернопільської міської
ради від 27 квітня 2022 року №380
«Знесення об’єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов’язані з пропагандою
російської культури» та системної
і повної дерусифікації та декомунізації в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації,
повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.
До участі у відкритому конкурсі

За результатами конкурсу відбирається три кращі пропозиції.
Переможець конкурсу отримує
переважне право на подальшу
реалізацію проєкту.
Нагадаємо, в 2019 році міська
рада уже презентувала план реконструкції Старого парку, але його
не реалізували.
Публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів.

Після війни зробити Вічний Вогонь, як було колись
Андрій Чорній
Реконструкція не на часі.
Але після перемоги даний
парк добре було б оновити,
прибрати "совок", зрізати
старі аварійні дерева, позбутись ворон, встановити сучасний спортивний майданчик.
Міський голова скоріше всього застелить весь парк бруківкою, на місці танків збудує
багатоповерхівку.
Andriy Skrup

запрошуються фахівці, авторські
колективи, представники громадськості, які подали на конкурс
проєкти ескіз-ідей в текстовій та
графічній формі на адресу Тернопільської міської ради, вул. Листопадова, 5, електронна адреса:
presamr@gmail.com
Тривалість проведення конкурсу
— з 09.05.2022 р. по 09.06.2022 р.
Підсумки конкурсу підводяться після вказаного терміну та
попереднього розгляду конкурсною комісією, яка утворюється
міським головою, з додатковим
повідомленням в засобах масової
інформації.Перед прийняттям
остаточного рішення конкурсна
комісія враховує результати опитування громадської думки щодо
представлених ескізних проєктів.

Забудувати висотками, і
як завжди школи і садочки в Тернополі не включати
в забудови мікрорайонів… і
нехай ходять в совдепівські
школи, в дві зміни.. а ще краще замість школи в центрі
забудови, побудувати чергову
церквуху...
Ruslan Melenchuk
Ruslan Melenchuk за 31 рік
не побудовано жодної школи,
лікарні
Lika Nika
Ruslan Melenchuk а я не
дуже би хтіла , щоб там на
тому місці ставили дитячі
садки, та ще щось подібне
Тетяна Бріль

Напевне грошей забагато в
бюджеті, що реконструкція
на 1-му плані
Вита Поселянова

Класно б було зробити каток, зимою можна заливати
і на ковзанах, а літаком на
роликах, також круто б було
зробити скейт парк, там багато дітей на скейтах стрибають
і веліках, підлітки б мали чим
зайнятися, скеледром, тарзанка, поставити бесідки, щоб
люди мали б де відпочити.
Там місця достатньо, бо ті
пам'ятники радянський союз
Mari Chernova

Ви вже провели реконструкцію набережної все
зроблено неякісно, видно
що безгосподарно

Ну, Надалу реально немає
нічого важливішого, то вулиці
конче зараз перейменувати,
то парк реконструювати

Ольга Юрдига

Olena Melnyk

Нема проблем тільки парк
лишився
Валя Білик
ТРЦ побудувати або якийсь
квартал без стоянки для авто.
Наш мер вміє.
Андрій Тимусь
Андрій Тимусь ресторан
для еліти
Ольга Гончаренко
Школу або садочок
Oksana Batkivska
Там точно переможе проект
який втисне в ту площу якомога більше будинків
andriy makar
Я дивуюсь меру, хіба немає
зараз в що гроші вкладати,
Тернопіль і так гарне місто,
все це можна робити після
перемоги, краще закупіть
хлопцям з вашої частини чи з
інших частин форму, або взуття, щоб волонтери не збирали
гроші, або хлопці часи собі
не купляли, літо іде потрібні
футболки, тактичні кросівки,
а ви займаєтесь дурною, ну
просто не можу це читати,
таке відчуття ніби війна вже
закінчилась, схаменіться
Оксана Єфіменко
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

У транспорті посилили контроль оплати за проїзд

ПРЕССЛУЖБА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

мене два дні тому мало з
тролейбуса не вигнали. Пані
контролююча квитки грозилась викликати поліцію!
Маразм прогресує! Деколи
складається враження, що
на роботу туди набирають
якихось особливих людей!!
Оксана Тирпак

Із 2 по 4 травня контролери перевірили 114 одиниць
приватного і комунального громадського транспорту та
436 пасажирів. Пасажирам без квитка виписали штраф
Стаття зібрала майже 30 коментарів.
Нагадаємо, віднедавна у Тернополі посилили контроль оплати пасажирами проїзду в громадському транспорті та видачі
водіями і кондукторами проїзних
квитків.
Якщо квитка нема — штраф
складає 20-кратний розмір від
вартості проїзду.
Так, за період з 2 по 4 травня
контролерами перевірено 114
одиниць приватного і комуналь-

ного громадського транспорту та
436 пасажирів.
За результатами перевірки, 11ти пасажирам виписано штраф за
безквитковий проїзд у 20-кратному розмірі від вартості проїзду,
повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.
Наші читачі по-різному
сприйняли посилення контролю за оплату проїзду зараз, в
час війни.
Публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів.

З масками дійсно повний
маразм! Ніхто ніде їх не носить, тільки в тернопільських
тролейбусах)))
Ольга Гемська
А де можна придбати одноразовий квиток
Марія Чорній.крайничин
Марія Чорній.крайничин
навіщо одноразовий?
Оксана Жулицька
Марійка, на Чорновола.. на
другому поверсі.
Ludmila Pryshnivska

Оксана Тирпак Я в шоці.
Тут вже всі забули за корону.
Всі новини про війну в Україні. А в Тернополі більше
бояться корони чим обстрілів. Тим більше вже жарко і
тяжко дихати і ніхто не хоче
носити. А в наших тролейбусах вікна закупорять, маски
насадять на морди і їздять,
чуть не вдушиться
очі вилазять на лоб але маску не зніму. У світі корона
ходить. Я в шоці від нашої
влади, а від людей ще більше.
Svitlana Holovina
Оооо Боженько, а що в
Тернополі ще не відмінили
маски? Живу в Чехії, тут вже
повідміняли всякі маски.
Звичайно що де-не-де можна
побачити якогось перестрашеного, що натяне маску під
самі очі і йде по вулиці, а
поблизості ні одної людини.
Svitlana Holovina

Так і далі у тролейбусах
кошмарять за маски .У них
там все особливо.Тролейбуси грязні, але маска повинна
бути!!!
Оксана Тирпак

Краще ловіть "тих", що
постачають військове спорядження для солдатів на
передовій, а воно часом не
попадає їм… А можливо хтось
справді не має чим оплати
за проїзд!
Надія Яремко

Svitlana Holovina Висаджують з тролейбуса без маски,
то добре що завалялась маска
в кишені, ато хотіли висадити
Юрий Присяжнюк

Андрій Ревуцький в тому,
що на час військового стану
проїзд повинен бути безкоштовним.
Vadim Yasinskiy

Це називається "синдром
вахтера" (швейцара, завскладом, модератора тощо) - коли
людина отримує невеличку
владу над іншими і починає
самостверджуватися, принижуючи інших.
Оце і є психологія наших
кондукторів)
Ирина
Тепер робіть тушонки з тих
зайців
Kudryk Rostik
ця ініціатива взагалі не на
часі. але містом керує ласий
до грошей, псевдопатріот
сєрожа
Ліда Плющ
Лидия Плющ його би й
ловили, хоч він і громадський транспорт - поняття
несумісні
Olena Melnyk
В Тернополі дурницями
займаються
Оля Лисак
Оля Лисак з бідного по
нитці і на двері в Катедру
назбирають.
Оксана Гуменна
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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ЯК ЗМІНЮВАВСЯ ОДНОСТРІЙ
ЕКСКЛЮЗИВ  Історія української державності тісно пов’язана з утворенням та розвитком війська. Наші
воїни – щирі патріоти рідної землі – у різні роки сміливо захищали її від ворогів і боролись за суверенітет
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51, JULIIIA.
INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Яким було спорядження та озброєння
українських військових формувань у Першій та Другій світових війнах? За якими
ознаками можна було відрізнити певну
збройну формацію від інших? Що нашим
ЗСУ дісталось від предків? За допомогою
Володимира Пукача — кваліфікованого
історика, реконструктора й завідувача
відділу новітньої історії Тернопільського
обласного краєзнавчого музею — пропонуємо вам зазирнути у минуле й поглянути, який вигляд мали солдати, пов’язані з
Тернополем, у часи воєнних конфліктів.

Історик Володимир Пукач
розповідає, що шапка-мазепинка
— це традиційний головний убір
для українських вояків

Перша світова війна
(1914–1918 роки)

Актор Іван Рубчак позує у формі
легіону УСС
На світлині для фотографа позує Іван
Дем’янович Рубчак — український співак-бас та актор галицьких театрів. Він,
до слова, є чоловіком Катерини Рубчакової, також визначної української акторки й
співачки родом з Чорткова, яка похована
на Микулинецькому кладовищі.
У 1896–1897 роках артист Іван Рубчак
перебував на службі в австрійській армії,
а опісля повернувся на сцену. На початку Першої світової війни, коли Галичину
захопили російські війська, театр митця
перебував у Тернополі. В багатьох спектаклях, де Іван мав головну роль, йому
доводилось грати військовиків.
— На акторові форма легіону Українських січових стрільців (УСС), який
у 1916 році воював у складі армії Австро-Угорщини. Чіткими елементами
цього однострою є кітель з мископодібними клапанами на кишенях, шапка-кепі
австрійського крою й кокарда, на якій ініціали імператора Франца Йосифа І. Також
Іван Рубчак одягнений у військові штани
австрійського зразка, поверх яких йдуть
«обмотки», і взутий у черевики, — коментує
Володимир Пукач.
Історик пояснює, що забезпечувати все
військо чоботами на той період не було
можливості. Натомість солдатам видавали
черевики, адже це значно дешевше.
— Аби у холодну чи дощову погоду волога не потрапляла у взуття й не замочувала
штани, військові робили отакі «обмотки».
Тканиною покривали як верх халяви черевиків, так і нижню частину ніг. Це був
досить практичний елемент солдатського
спорядження рядового складу у той час,

як офіцери переважно мали чоботи, — ділиться пан Володимир.
Ця світлина, каже Володимир Пукач,
напряму пов’язана з історією Тернополя
та нашого краю.

що є ознакою піхотних частин. До слова,
зараз так само й у наших Збройних силах
України блакитне зображення тризуба
позначає піхотинців, — зазначає пан Володимир.

Друга світова війна
(1939–1945 роки)

відрізнялась від форми піхотних частин.
— Вони носили суцільні чорні комбінезони, зручні в умовах їзди у техніці подібного типу, а ще мали на голові спеціальні
шлемофони, які дозволяли пом’якшувати
удари під час руху техніки чи танкових боїв.
Чоботи на цих чоловіках також типові для
червоноармійців, — каже пан Володимир.

Українська повстанська
армія (1942–1956 роки)
В Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігається відтворена форма
вояка повстанської армії періоду 1943 року,
коли УПА тільки формувались на території
Волині та Полісся.

Жидівський пробойовий курінь УГА
— На фотографії — Жидівський пробойовий курінь Української Галицької Армії. Це був єврейський курінь, який почав
формуватись у нашому місті в 1919 році.
Вояки брали участь у боях за Тернопіль
під час Чортківської офензиви в червні
цього ж року, відповідно долучившись
до звільнення міста від польських військ.
Пізніше курінь базувався неподалік містечка Скалат. В липні 1919 року хлопці
в складі УГА об’єднались з армією УНР
і воювали проти більшовицьких військ
на території Наддніпрянської України.
Командував куренем відомий старшина
єврейського походження Соломон Ляйнберг, — говорить історик.
На світлині солдати жидівського куреня
одягнені переважно у форму Української
Галицької Армії. Її особливостями є кашкет — так званий тренш-кеп з круглими
кокардами, на яких зображений тризуб,
а ще кітелі з трапецеподібними клапанами,
характерні для УГА.
— Кітелі такого крою носили ще січові
стрільці, а згодом вони перейшли до УГА.
Ще характерними для українських військових формацій є зубчатки різної форми
на петлицях. Їх як бойові відзнаки мали
старшини і підстаршини. Ці зубчатки чітко помітні і на нашому фото, — ділиться
Володимир Пукач.
За його спостереженнями, деякі вояки
на світлині одягнені в прості селянські
смушеві шапки й кожухи. На одному з
чоловіків помітні елементи однострою австрійської армії, однак стверджувати це
важко, бо людина сидить.
— У ті часи в Українській Галицькій Армії часто можна було помітити елементи
військової форми Австро-Угорщини, адже
чимало українців там служили. Шинелі
на солдатах теж австрійського крою. Озброєння хлопців не дуже помітне, бачимо
тільки пістолети у них на поясі, — каже
історик.

Полковник Микола Кучеренко
На першій світлині зображений командир 302‑ї стрілецької дивізії Микола
Кучеренко, який прославився у Проскуровско-Чернівецькій наступальній операції
(штурм міста-фортеці Тернополя). На військовослужбовцеві одягнена офіцерська
гімнастерка зразка 1943 року і військовий
кашкет із зіркою. Це зразок одного з варіантів літньої форми солдатів Червоної
армії. Вона здебільшого складалась з гімнастерки, штанів галіфе й чобіт. На головах
хлопці часто носили пілотки.

Однострій повстанця періоду 1943 р.
— На військовому одягнений самошитий
кітель. Штани та ремінь у нього, вочевидь,
трофейні, радянські, як і озброєння. Однак
зверніть увагу на шапку-мазепинку. Це
традиційний головний убір для українських
вояків ще з Першої світової війни. Такі
шапки активно використовували і січові
стрільці, і вояки УПА, а також вони тепер
впроваджені у наших ЗСУ, — розповідає
історик.
А ось це фото дійсно легендарне! На ньому зображене командування воєнної округи

Солдати одягнені у літній
військовий однострій
— На цьому зображенні також бійці Червоної армії в однострої зразка 1943 року.
Як я це визначаю? Переважно до 1943 року
комірці були відкладними, а вже опісля —
стійкими. В боях за Тернопіль дуже рідко
можна було зустріти форму раннього зразка, адже переважно до цього періоду вона
вже зносилась. Частина солдатів на фото
носить пілотки, у декого — танковий шолом на голові. З озброєння вони мають
автомати ППШ. Можливо, це готується
шлях для бронетехніки, зокрема на фото
помітне переміщення танка Т‑34, — ділиться Володимир Пукач.

Однострій дивізії, яка формувалась
неподалік Скали-Подільської

Зимовий радянський однострій

В обласному краєзнавчому музеї зберігається й ось такий однострій 3‑ї Залізної
стрілецької дивізії УНР, який датується
1919 роком. Ця дивізія, до речі, формувалася на Тернопільщині, неподалік містечка
Скала-Подільська.
— На вояках можна побачити аналогічний тренш-кеп, що й на фото з жидівським
пробойовим куренем. Цікава деталь —
на френчі британського зразка дерев’яні
гудзики. Також зверніть увагу на нарукавну
нашивку — це тризуб блакитного кольору,

Фотографія вище показує вже зимовий
радянський однострій зразка 1943 р.
— Вояки тоді одягали шинелі, теплі ватні
куртки і шапки-вушанки. У кадрі солдати
озброєні німецьким трофейним автоматом
МР‑40, а один з них взутий у чоботи. Варто
відмітити, що в Червоній армії теж мало
хто їх мав, більшість ходили у черевиках і
теж робили тканинні «обмотки» при вологій та холодній погоді, — пояснює історик
краєзнавчого музею.
Цікаво, що форма радянських танкістів

Різнобарв’я повстанського одягу
«Лисоня» УПА-Захід, й кадр вірогідно був
зроблений у 1946 році. В центрі сидять
повстанські командири, а чоловік, другий зліва, є Володимиром Якубовським
(псевдонім «Бондаренко») — шефом штабу
«Лисоня». Він народився у містечку Залізці
теперішньої Залозецької ОТГ, і керував
цим знаменитим військовим угрупованням
до 1947 року. Поряд з Якубовським сидять
повстанські командири й керівники ОУН
на Тернопільщині. Інші особи, зображені
на фотографії, переважно невідомі.
— На світлині помітне різнобарв’я повстанського одягу. В УПА форма була або
трофейною, здобувалася в боях з ворогами,
або шилась у підпільних майстернях, або
хлопці носили цивільний одяг. Дехто з солдатів, одягнений у форму німецької армії
і має на голові кепі М‑43. На передньому
плані сидять чоловіки у цивільному вбранні. На них звичайні «блюзи», піджаки,
штани і кашкети або лещетарки (шапки,
які носили лижники у міжвоєнний період).
На одному з воєнних пілотка радянського зразка. Так само є пілотки німецького
типу. Володимир Якубовський одягнений
у самошиту повстанську форму,— завершує
нашу розмову Володимир Пукач.
За світлини, використані у матеріалі,
дякуємо працівницям відділу краєзнавчої
літератури та бібліографії Тернопільської
обласної універсальної наукової бібліотеки.
Також використані фотографії з експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого
музею.

САДИ
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СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ САДЖАНЦІ
ТА НАСІННЯ У ТЕРНОПОЛІ
Ціни  Навіть якщо ви
живете у квартирі, на
підвіконні зможете зібрати
свій маленький урожай.
Ми поцікавилися, за
скільки у Тернополі
можна придбати саджанці
та насіння овочів
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ,
096–46–81–758, FEDIR.
VOSINSKYI@GMAIL.COM

За саджанцями і
насінням ми пішли
на Центральний ринок,
а також в один з магазинів для дому, саду та
городу в місті.

Насіння
Ми обрали п’ять
видів овочів, насіння
яких висаджують господарі та господарки: помідори, огірки,
капуста, морква, баклажани.
На Центральному
ринку насіння овочів
продають кілька продавців. У кожного своя
ціна, але суттєво вони
не відрізняються.
Одна з продавчинь
розповіла, що у неї все
насіння по 5–7 гривень
за пачку. Вони всі одного розміру, тому і
така ціна.
— Ну звісно, ціна
залежить і від того,
коли можна буде збирати урожай, тих самих
огірків, чи капусти або
моркви, — каже продавчиня.
Як ми переконалися,
на ринку ціни на насіння знаходяться
в межах 5–9 гривень.
А на окремі види овочів у різних продавців ціна відрізняється
не сильно.
У магазинах середні
ціни дещо вищі. На запитання, чим відрізняється найдешевше насіння від найдорожчого, нам пояснили:
— По-перше, виробники, є люди,

що беруть тільки від
конкретних фірм.
По-друге, сорти, який
кому до вподоби і час,
за який їм треба вирости до збору урожаю.
По-третє, кількість насінин у пачці. Чим їх
більше, тим ціна вища.

Саджанці
А ось точки продажу
саджанців ми знайшли
тільки на ринку. Видів
саджанців дуже багато, від груш і яблунь
до хурми та винограду.
Ми поцікавилися
щодо вартості більш
звичних для нашого клімату саджанців
яблунь, груш та сливи.
У різних продавців їх
вартість різниться в межах 20 гривень. Яблуні
купувати дешевше.

Календар розроблений і опублікований всеукраїнською ініціативою Сади Перемоги

Вартість насіння

На ринку
ціни на
насіння
знаходяться
в межах
5-9 грн
— Багато залежить і
від ваших вподобань.
Коли саме ви хочете влітку, взимку чи
восени. Наприклад,
сорти яблук «Білий
налив», або «Діскавері» вже влітку можна
збирати. А «Скіфське
золото» уже літньо-осіннє, — каже одна з
продавчинь.
Також продавці кажуть, що в кожного
свої секрети догляду
за деревами, чим їх
удобрювати, де садити тощо.

Ринок
(ціни у грн)

Магазин
(ціни у грн)

Помідори

6–8

6–10

Огірки

7–8

7–9

Капуста

6

8–12

Морква

5–9

7–14

5

6–8

Насіння

Баклажани

Ціна саджанців на ринку
Саджанці
Яблуня

По саджанці найкраще йти на ринок. Їх
справді дуже багато: від груш і яблунь до
хурми та винограду
РЕКЛАМА

Ціна за 1 саджанець
70–90

Груша

90–110

Слива

90–110

РОЗВАГИ

***
Напилися з новою подругою
(знайомі місяць) і спустили велику
суму на лотерейні білети. Домовилися, що, хоч би хто виграв,
ділимо гроші навпіл. У день
розіграшу дізналася, що виграла 8
тисяч. Скинула половину подрузі
на карту, написала, мовляв, ура,
ми виграли! Вона не відповіла.
Мій хлопець сварив, що скинула
половину виграшу, краще б собі
щось взяли — адже вона навіть не
сказала «дякую». Накручував, що
ніякі ми не подруги. А за два дні
подруга прийшла з конвертом —
23 тисячі. Теж виграла.
***
Інтроверт. Від людей часто втомлююся, і мені потрібний час, щоб
побути одному. Почав зустрічатися
з дівчиною. Через деякий час
стали жити разом в однокімнатній
квартирі (поки що фінанси більше
не дозволяють). Якось прийшов
додому, а там сюрприз. Дівчина кілька днів робила з комори
затишну кімнату, щоб я міг побути
якийсь час, навіть коли вона вдома. Здається, скоро одружуся.
***

Жебрак просить перехожого:
— Подайте 300 гривень на чашку
кави.
— Але за 300 можна взяти 2 чашки
кави!
— А я з дівчиною.
— Дивно, у жебрака є дівчина?
— Тому я і став жебраком.
***
— Трясця!.. Ти побачив мою фотографію?
— Та не турбуйся, я майже так тебе
собі й уявляв.
— Так? І що ж збіглося?
— Кількість очей.
***
— Батюшко, я грішниця.
— П'єш?
— П'ю, звичайно, але може спочатку таки сповідуєте?
***
Жінки живуть довше за чоловіків.
Це свідчить, що життя продовжує
не сміх, а істерики.
***
Хвилинка романтики. Я провела
ніч з одним хлопцем, і він подарував мені «ключик від свого серця».
А через місяць виявилося, що має
дружину, і вона написала мені з
проханням повернути ключ, бо він
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від їхньої поштової скриньки.
***
Сьогодні я вирішила сісти на нову
дієту з тістечками. Все, що потрібно
робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають
товстішими, а ти на їхньому фоні
виглядаєш просто чудово!
***
Оксана лежала біля басейну, до
неї підійшов 18-річний хлопець
із морозивом та запропонував
познайомитися. Вона сказала, що
їй 30. Хлопець вибачився та пішов.
За 10 хвилин він повернувся з
пивом.
***
Моя дівчина в неділю ввечері:
— Як швидко пролежали вихідні...
***
Про вік у дівчини:
— Тобі не 25, тобі без п'ятнадцяти
сорок!
***
Лежу у лікарні. У палаті чотири
дівчини/жінки. Буквально вчора
на місце однієї до палати заселяється інша. Всю ніч ми слухали
її богатирське хропіння! І ось на
ранок вона, вся така виспалася,
нам каже: «Дівчатка, слухайте!
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Як же нам пощастило, що у нас
у палаті ніхто не хропе! А то я б
зовсім спати не могла!» І пішла
собі задоволена...
***
Сьогодні я купила шоколадний
торт! Виявляється, торт можна
купувати, навіть якщо немає свята!
Вони навіть не перевіряють!
***
Підкажіть, що мені робити? Моя
дівчина просить у подарунок
новий телефон, а я ще за минулий
iPhone минулій дівчині кредит не
виплатив!
***
Дівчина може нескінченно робити
дві речі: дивитися у дзеркало та
починати сидіти на дієті.
***
Хлопець каже своїй дівчині:
— Як мене все дістало! Ось кинути
все — і піти до армії!
— А я тебе дочекаюся!
— Ось цього я найбільше й боюся.
***
При розлуці з хлопцем завжди
шкода не втраченого часу, а що
наступна жінка прийде на готове,
адже йому вже сто разів пояснили
як правильно.
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***
Якщо хлопець довго не робить вам пропозицію, — не виключено, що він запропонує вам поїхати від нього.
***
Моя хороша подруга під час переїздів тягає свого котика
в сумці. Котик тепер вважає цю сумку чимось на зразок
телепорту. Засунули, потрясли! Нова реальність!
***
Важко зрозуміти, що хоче жінка, коли вона мовчить. А ось
коли жінка каже, то зрозуміти її анітрохи не легше.
***

Головний редактор:
Наталія Бурлаку — 097-445-82-67.
Дизайн та верстка: Оксана Костюк
Відділ реклами: 43-00-50.
Відділ збуту:
Лілія Павлишин, 095-837-87-14.
Відділ оголошень: 098-477-12-70,
096-72-92-018
Номер набраний та зверстаний комп’ютерним
центром RIA.
Рекомендована ціна 10 грн 00 коп.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ексклюзивної рекламної агенції
ТОВ «PIA МЕДІА»:
р\р IBAN UA 55 300528
0000026006455048141
МФО 300528 АТ ОТП Банк
код ЄДРПОУ 40914460,
Інд. Под. №409144602081
Загальна система оподаткування
тел/факс 43-00-50
свід. про реєстр. плат. ПДВ
№ 1602084500053.
Інд. податк. номер
409144602081.
Віддруковано: ТОВ «Поділля-Тер», м. Тернопіль, тел.
Передплатний індекс
(0352)52-27-37, (067)352-18-51. www.a-print.com.ua
Тираж 18000 примірників. Зам. № 568

22196

20

RIA плюс,
11 травня 2022

РЕКЛАМА
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Гороскоп удачі

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі

ОВЕН Зміни торкнуть-

ся сектору фінансів.
Велика ймовірність, що
зміниться структура доходів-витрат, саме джерело доходу
– з’явиться нове або, навпаки,
ви втратите колишнє, будете
змушені заробляти фрілансом. У
будь-якому випадку сфера буде
якось трансформуватися.
ТЕЛЕЦЬ Ваше життя може
змінитися кардинально,
адже воно станеться у
вашому Знаку Тельця і торкнеться
вашої особи, вашого іміджу і вашого
фізичного тіла! Чекайте на знакові
події в будь-яких сферах стосовно
вас.

БЛИЗНЮКИ Зверніть
увагу на ваш таємничий
сектор: самопізнання,
ізоляції, психології, інсайтів,
таємниць, еміграції, завершення. Тут імовірна несподівана
еміграція чи, навпаки, ізоляція
та неможливість виїхати. А
також захоплення езотерикою
чи іншим духовним вченням,
яке просвітить вас та вплине на
майбутнє.
РАК Можливі зміни в
секторі планів, мрій,
колективів, популярності,
соцмереж, політики. Ви можете
вступити до якогось колективу,
очолити групу або, навпаки,
несподівано залишити колектив.
Почати активно розвивати свій
обліковий запис у соцмережах.
Постане питання вашої соціальної популярності.
ЛЕВ Відбудуться важливі
зміни у сфері кар’єри,
досягнень та статусу. Ви
зміните місце роботи або посаду,
або ж відбудуться кардинальні
зміни в компанії, де ви працюєте. Ймовірний також переїзд,
еміграція та зміна соціального
статусу.
ДІВА Можливі зміни в
закордонному секторі,
всього міжнародного,
освіти та ідеології. Можливі
знакові поїздки за кордон,
еміграція, отримання громадянства чи документів на постійне
проживання. Також імовірний
початок співпраці із закордонними партнерами, влаштування на
роботу в міжнародну компанію.
Вирішення будь-яких юридичних
справ, початок судових процесів.
ТЕРЕЗИ Корисні відверті
розмови, спогади про
щасливі події та з'ясування 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 Зміни можуть
торкнутися сфери стосунків – особистих і ділових.
Чекайте на доленосні події:
знайомство, шлюб, розлучення,
важливий контракт, шлюбний
договір, зміна оточення. Ваші
опоненти можуть дати про себе
знати.
СТРІЛЕЦЬ Кардинальні зміни відбудуться
в секторах найманої
роботи, режиму дня, здоров’я та
свійських тварин. Імовірні зміна
роботи, підвищення, звільнення,
відрядження та кардинальні
зміни в режимі дня.
КОЗЕРІГ Несподівані
події можуть відбутися
в секторах кохання, романтики, бізнесу, творчості, дітей
та подарунків, виграшів. Дуже
ймовірне знакове романтичне
знайомство, виграш у лотерею,
несподіваний подарунок.
ВОДОЛІЙ Зміни сектору
нерухомості, дому та сім’ї.
Тут імовірні несподіваний
переїзд та зміна місця проживання або, навпаки, довгоочікуване
повернення на Батьківщину та
возз’єднання сім’ї. Також можуть
статися несподівані події у батьків – поява нового члена сім’ї.
РИБИ Зміни можуть відбутися у секторах спілкування, контактів, поїздок,
документів, курсів, родичів.
Можливі будь-які несподіванки
в цих сферах: нове доленосне
знайомство, покупка авто або
отримання прав, несподівана
поїздка та переїзд, оформлення
важливих документів.

СИНОПТИК

ГІСМЕТЕО

СЕРЕДА,
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+20°Ñ

+8°Ñ
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ЧЕТВЕР,
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+27°Ñ

+14°Ñ

+21°Ñ

+12°Ñ

+22°Ñ

+14°Ñ

+21°Ñ

+12°Ñ

+22°Ñ

П’ЯТНИЦЯ,
13 ТРАВНЯ

СУБОТА,
14 ТРАВНЯ

НЕДІЛЯ,
15 ТРАВНЯ
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+13°Ñ
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+15°Ñ

+6°Ñ

+11°Ñ

+11°Ñ
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З одного ракурсу

Як змінились
церкви Тернополя
АРХИКАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР

ПОНЕДІЛОК,
16 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК,
17 ТРАВНЯ

Цього тижня
іменини
святкують

11 травня

БУЛО:
Собор збудували у 1749—1779
роках в стилі бароко. Біля
церкви був пам'ятник маршалу
Пілсудському

Віталій, Кирило,
Максим, Ганна

12 травня

Арсеній, Артем, Богдан,
Василь

13 травня

Василь, Гнат, Клим,
Максим, Микита, Яків

СТАЛО:
Катедра пережила війни та
реставрації. Поруч тепер стоїть
пам’ятник Данилу Галицькому

ЦЕРКВА ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА

14 травня

Акакій, Єремій, Юхим,
Гнат, Макар, Ніна,
Тамара

15 травня

Афанасій, Борис, Гліб,
Давид, Михайло, Зоя

16 травня

Микола, Павло, Петро,
Тимофій, Уляна, Юліана

17 травня

Антон, Іван, Кирило,
Клим, Леонтій, Микита,
Микола, Ян, Марія,
Пелагея

АНЕКДОТИ
***

У студентські роки почала
зустрічатися з хлопцем. А
він, приїжджаючи до мене,
не дарував квіти та цукерки,
а привозив їжу: макарони,
цукор, джем, гречку, курку та
мою улюблену кабачкову ікру.
І знав же, чим підкорити моє
серце. Адже квіти я тоді не
дуже любила, а от добре поїсти просто любила. Тепер він
мій чоловік, а я, дивлячись на
кабачкову ікру, досі не можу
стримати посмішки.

***

Помітила, що є дзеркала, в
яких я гарна, симпатична, а є
такі, в яких усі вади повилазили: і ніс не такий, і обличчя
неприємне. Удома стоїть два
великі дзеркала, і різниця у
відображеннях велика. Завжди розмірковую, який вигляд
я маю для оточуючих. Як у
якомусь із дзеркал.

***

Знайома народилася чи то
22, чи то 23 вересня. Рівно

на межі Діви та Терезів. На
запитання, хто вона за знаком
Зодіаку, відповідає — продавчиня.

***

Пішла на ринок по мед, кажу
дядькові: дайте мені меду.
Він питає: який?
Я подивилася на нього, як
на дурня, і відповідаю: із
бджоли.
Він теж глянув на мене, як
на дурну, але мед продав.
Сказав, що це з найкращої
бджоли на його пасіці.

БУЛО:
Це найстаріша церква міста. Вона
зазнала значних руйнувань під час
Другої світової

СТАЛО:
Святиню вдалося зберегти в тому
вигляді, в якому її збудували

ЦЕРКВА СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

***

Довго не могла схуднути. У
результаті кинула цю витівку і
завела собаку, про яку давно
мріяла. Як тільки сідаю їсти,
він тут як тут, заглядає в очі,
махає хвостиком, і я не можу
спокійно поїсти, не віддавши
йому як мінімум половину.
Ще доводиться гуляти двічі на
день, а іноді й три години. У
результаті десяти кілограмів,
як не було.

***

БУЛО:
Невелику церкву збудували у другій
половині 19 століття. Навколо був
високий паркан

СТАЛО:
Церкву реставрують останні кілька
років. Вона розташована біля
міської дитячої лікарні

