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Я ТЕБЕ ЗНАЙДУ, БРАТЕ… ЗНАЙДУ
Пошук рідних  Якщо взагалі не
знаєте, з чого починати пошуки, варто
повідомити про зниклого родича на 102.
У поліції зареєструють заяву, порушать
провадження і внесуть зниклу особу до
Єдиної бази розшуку
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875‑33‑60

— Я тебе знайду, брате… знайду.
Ти мусиш бути живий! — тернополянка Оксана (ім’я жінки змінене.
Справжні дані є в редакції — прим.
авт.) розшукувала зниклого двоюрідного брата. Жінка благала всіх,
кому будь-що відомо про її рідну
людину-військового, повідомити
родичам про це.
Жінка також зверталася до журналістів, аби за допомогою читачів спробувати розшукати родича
та його побратимів, які служили
у складі однієї з бригад та зникли
неподалік Києва ще на початку
повномасштабного вторгнення.
В одного з бійців двоє малих дітей, дружина іншого от-от чекає
на первістка. На третього чекають
літні батьки і сестра.
Рідні кажуть, що в соцмережах
отримали інформацію, нібито їхні
родичі у полоні, і зараз перебувають на території росії. Тоді зв’язалися з представником частини,
де служать хлопці. Там їм підтвердили, що чоловіки — у списках
зниклих безвісти.

Спочатку — дати
раду собі
То що робити, якщо рідні,
військові чи цивільні, перестали
виходити на зв’язок. Де і як їх шу-

Групи пошуку
у Фейсбук
Можна пошукати зниклих родичів
у соцмережах. Їх дуже багато, в кожній
від кількох тисяч до кількох сотень
тисяч користувачів. Журналісти «RIA
плюс» зібрали перелік груп, за домогою яких шукали своїх рідних.
ПОШУК ЗНИКЛИХ Група допоможе вам знайти тих, із ким ви
втратили зв'язок, або тих, кого
ви загубили у зв'язку із вторгненням агресора. https://www.facebook.
com/groups/338042028259035/
Пошук зниклих у боях Група для
допомоги людям. https://www.facebook.
com/groups/3073392689576120/
Пошук людей, зниклих під час
війни в Україні Група створена
для пошуку близьких людей, зв'язок з якими пропав під час війни
в Україні. https://www.facebook.
com/groups/489924899517407/
Пошук людей під час війни Пошук людей, хто загубився під
час війни https://www.facebook.
com/groups/501372487206777/
Пошук людей Україна війна
2022 Група створена для пошуку
людей, з якими було втрачено контакти під час евакуації з небезпечних
місць у військовий час. Людей, які

кати і з чого починати, з’ясовували
журналісти «RIA плюс».
— Передусім потрібно дати раду
собі — взяти себе в руки. Треба,
як кажуть, — «заземлитись», — радить Тетяна Білінська. — «Я тут»,
«я стою твердо на ногах» і «я чітко розумію, якими мають бути
мої дії, аби зробити зараз те і те».
Після цього потрібно написати
план короткострокових завдань.
Наприклад, що я зараз повинен
робити — бути здоровим, піклу-

Ми зібрали
посилання на
популярні сторінки
у соцмережах та
телеграм-канали з
пошуку людей
ватись про дитину тощо. І ввечері
кожного дня навпроти виконаного
пункту ставимо чітку галочку.
Це означає, що ми це виконали.
І у голові лунає сигнал, що я впорався, мені це під силу.
— Тоді людина набирається
внутрішньої сили йти вперед —
пропадає безпомічність, — каже
Тетяна Білінська. — В іншому випадку може розвинутись комплекс
навченої безпомічності — мені
не дали, мені не привезли, мені
не допомогли… І тоді людина
втратили свої мобільні телефони,
контактні дані і не можуть знайти
своїх родичів, друзів різних куточках
України і світу. https://www.facebook.
com/groups/375231601100430/
ПОШУК ЛЮДЕЙ/ЗАГУБЛЕНІ НА ВІЙНІ Група, де можна
розміщувати інформацію про «загублених» і в свою чергу родичі чи знайомі тут знайдуть тих,
кого шукали. https://www.facebook.
com/groups/486489289591874/
Розлучені війною. Пошук рідних.
Україна. Якщо ви шукаєте близьку
вам людину, будь ласка, розмістіть
свою об'яву тут. Обов'язково вказуйте
хештег з назвою міста українською
(наприклад #Маріуполь), а також
фото чи інші дані, які допоможуть впізнати людину за описом… https://www.
facebook.com/groups/339015514911587/
ПОШУК ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС
ВІЙНИ 2022 Це група, для пошуку рідних, близьких людей, з якими
немає зв'язку в цей нелегкий час!
https://www.facebook.com/groups/poshuk.
ukr/permalink/1090654151480868
Пошук людей в Україні Група
для тим, хто шукає своїх близьких. Розміщуйте дані зниклих
людей. https://www.facebook.
com/groups/518952596232855/

Для пошуку рідних насамперед звертайтеся до правоохоронців. Також можуть
допомогти групи у соцмережах
перетворюється в паразита, сама
в собі нищачи самооцінку і адекватність самосприйняття.
Зараз таким людям дуже потрібна
підтримка одне одного і суспільства
загалом.

Частина,
військкомат, поліція
Якщо хтось із рідних, які служать,
перестали виходити на зв’язок, варто
поцікавитись причиною у бригаді
чи частині, де служить син, брат чи
чоловік. Можливо, в тій місцевості
немає зв’язку, і це тимчасово. Номери бригад є у гугл-пошуку, а більшість з них мають власні сторінки
у Фейсбук. А там — найчастіше
у прикріпленому зверху повідомленні — контакти офіцера, який
відповідає за особовий склад чи
може надати інформацію про бійця.
Якщо ви не знаєте номера частини, можна звернутись до територіальних центрів комплектування
та соціальної підтримки, які раніше
називали військкоматами.
— Якщо ваш родич — чи то вій-

Шукаємо у телеграмканалах
Для пошуку зниклих рідних
під час війни в Україні створено чат-бот «Знайди рідних»,
який дозволяє знайти тих, із ким
втрачений зв’язок, незважаючи
на країну їхнього теперішнього
перебування. @family_search_bot.
Пошук зниклих — у
telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із
назвами міст https://t.me/poshuk_
znyklyh
Пошук Україна 2022 —
Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати
заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям ТрО
https://t.me/poshukukraina2022
Знайди рідних — https://t.
me/Family_Search_bot
Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих
військових і цивільних — як
загиблих, так і полонених або
депортованих з України https://t.
me/nib_uncp_bot
Українські полонені та зниклі
безвісти. https://t.me/poloneniukr

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Вадим Єпур.
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.

ськовий, чи цивільний, перестав виходити на зв’язок чи зник безвісти,
варто звертатись у поліцію, на лінію
102, — пояснив начальник відділу
комунікації головного управління
Нацполіції в області Сергій Крета. —
Не має значення — чи ви місцеві,
чи приїхали до нас з окупованої території. Це ж стосується і людини,
яку розшукуєте. Звертайтесь на лінію
102, для пошуку людей є спеціальна
база, де є дані всієї України. Поліцейські порушать кримінальне
провадження і внесуть дані зниклої
особи до єдиної бази даних. Далі
почнуть самі пошукові дії.

Якщо родич у полоні
Від початку повномасштабного
вторгнення рф за допомогою СБУ
проведено 9 обмінів і повернуто
до України 324 наших полонених.
Такі дані оприлюднили в управлінні
СБУ в області в першій половині
травня.
Усе це — у рамках взаємодії та
системної і кропіткої роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує під
патронатом Президента Володимира
Зеленського.
Ця робота потребує обробки та
верифікації великих обсягів інформації, тому варто звертатися за телефонами гарячої лінії або на електронну адресу.
У Службі функціонує відповідна
гаряча лінія: (067) 650‑83‑32, (098)
087–36–01. А також ел. пошта:
united.centre.ssu@gmail.com
— Будь ласка, повідомляйте нам,
якщо у вас є інформація про факт
незаконного позбавлення волі наших громадян або потрапляння
їх у полон, — кажуть в управлінні
СБУ. — Ми обов’язково опрацюємо
ці дані, які допоможуть врятувати
життя наших співвітчизників. Повернемо українців додому!
«Об’єднаний центр координації
пошуку та звільнення незаконно

позбавлених волі осіб внаслідок
збройної агресії РФ» — таку назву
має центр, створений на базі СБУ.
— Для того щоб вам допомогли,
потрібно надіслати офіційну заяву
з усіма даними людини, яку розшукують, або хочуть повернути з
полону, — відповіли в об’єднаному центрі. — Наш координаційний
центр цю заявку опрацьовує і передає на штаб Ірини Верещук. А уже
там складають списки на обмін
полоненими.
Та, на жаль, це лотерея. Тому що
обмін полоненими відбудеться лише
тоді, коли інша сторона їх ухвалить.
Це все не так швидко і легко. Скажуть там буде обмін — він відбудеться, щось там не подобається — ні,
кажуть у центрі.
Оформити заявку можна за адресою: united.center.ssu@ gmail.com Або
в Viber, WhatsApp за номерами телефонів (067) 650‑83‑32, (098)087–
36–01.

Діє гаряча лінія щодо
загиблих
Голова Нацполіції Ігор Клименко
повідомив, що Національна поліція
України відкрила «гарячу лінію» для
родичів загиблих внаслідок військових дій РФ: 0 894 201 867. Ця лінія
працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію
та роз’яснення щодо процедури поховання.
— У звільнених від російських
військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над
пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей, — повідомив
Ігор Клименко. — Тіла жертв військової агресії росії направляють
на судово‑медичну експертизу для
встановлення причини смерті. Після
проведення необхідних досліджень
тіла загиблих передають родичам для
поховання.
Перелік телефонів поліції
https://cutt.ly/KFr3q8G.

Довідка
Національне бюро з пошуку зниклих і номери гарячої телефонної
лінії: 16-48, 044-287-81-65.
ГУНП у Тернопільській області: 102, (067) 673-65-69.
Гаряча лінія СБУ в області: (0352) 52-90-00, (067) 352-31-00.
Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, гаряча лінія:
(067) 650-83-32, (098) 087-36-01. Електронна скринька: united.
centre.ssu@gmail.com
Тернопільський обласний ТЦК СП (військкомат): (0352) 25-09-83.

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

ГОЛОВНЕ
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ІСТОРІЯ БІЙЦЯ, ЯКИЙ
ОБОРОНЯЄ МАРІУПОЛЬ

Ось ця світлина нашого земляка облетіла весь світ

Герої  Днями захисники Маріуполя
оприлюднили у соцмережах фотографії
скалічених бійців, які перебувають у
підземеллях «Азовсталі». На першій
світлині – тернополянин Михайло. Навіть
попри жахливі умови на меткомбінаті
та численні поранення, він усміхається,
адже понад усе любить Україну і
боронитиме її, поки має таку можливість

Про бойові заслуги Михайла
можна написати книгу

У родині воюють
обоє братів. Доки
Дмитра рятують
медики, Ростислав
залишається там, де
надто гаряче…

Військовий завжди усміхається, що б не сталося. Міша
цінує кожен прожитий момент
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Дефіцит  В Україні не вистачає
пального. На заправках Тернополя
вже не можна вільно придбати бензин
чи дизель. Коли його привозять –
з'являються довгі черги з автомобілів.
Ми дізналися, чи зможе працювати
громадський транспорт, спеціальні
служби та комунальники
ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

У травні в Україні виник дефіцит пального. В уряді обіцяли,
що проблему вирішать за сім днів,
однак обіцяний термін минув,
а пального не побільшало.

Чому виник дефіцит
Причин дефіциту експерти
називають одразу кілька. Сергій
Куюн, директор Консалтингової
групи А‑95, серед причин дефіциту пального, називає зокрема
зупинку Кременчуцького НПЗ,
пише biz.liga.net. На ресурсах
цього заводу український ринок
протягнув березень і половину
квітня 2022 року. Тоді ж ворог
знищив більш ніж 20 нафтобаз,
розташованих на території нашої
держави, зазначає пан Куюн.
А також — збереження держрегулювання. Через дефіцит гуртові
ціни стали вищими за роздрібні,
а чимало імпортних ресурсів, особливо які везуть автотранспортом,
також дуже дорогі.

Просять економити
пальне
У обласній військовій адміністрації тернополян просять економити пальне.
— Ситуація з пальним залишається критичною. Прошу жителів
із власним транспортом без потреби не пересуватися. Наразі пальне
необхідне нашим Збройним силам.
Протягом тижня в уряді обіцяють

збільшити поставки і я вважаю,
що це питання вже найближчим
часом буде вирішено, — зазначав
очільник області Володимир Труш.

Як працює міський
транспорт
У міській раді Тернополя кажуть, що ситуацію контролюють.
— Міська рада щодня працює
спільно з перевізниками, щоб забезпечити пальним громадський
транспорт, — каже речниця міської ради Мар’яна Зварич. — Наразі
достатньо палива, щоб транспорт
курсував.
Приватні перевізники, які працюють на маршрутах міста, розповідають, що з паливом є про-

Комунальні
служби Тернополя
забезпечують свій
транспорт пальним,
попри труднощі, —
пояснили у міськраді
блеми, однак його все ж вдається
придбати.
— У країні війна, маємо проблему з пальним, що поробиш,— каже
перевізник Юрій Лагіш (маршрути 2, 8). — Наразі мої маршрути
виїжджають. Автобуси на дизелі.
Є проблеми з забезпеченням, але
придбати все ж можемо. Через
брак пального довелося трохи
скоротити кількість транспорту
на маршрутах, але ми працюємо.

Що буде далі — не можу сказати.
Поки є можливість заправляти автобуси, саме їду за пальним. А як
буде далі — побачимо.
Дехто каже — доводиться працювати в збиток. Годинами стоять
у черзі за паливом.
— Біда страшна… Годинами
стоїмо на заправках за паливом, —
скаржиться директор ТОВ «Назар
Транс» Іван Миськів (маршрути
27, 33). — Стоїмо в загальній
черзі за пальним, громадський
транспорт не пропускають поза
чергою. Довелося скорочувати
кількість транспорту на маршрутах. Працюємо в збиток, бо пальне
дорожчає, запчастини дорожчають.

Комунальні служби
Як пояснили у міській раді, комунальні служби самостійно забезпечують свій транспорт пальним.
— Щодо комунальників, то це
підрядники, які як юридичні особи самостійно забезпечують себе
пальним та можуть укладати відповідні договори на постачання
палива із АЗС, — пояснили у міській раді.

ВАДИМА ЄПУРА

БЕЗ ПАЛЬНОГО, ЯК БЕЗ РУК! ЩО
РОБЛЯТЬ ЕКСТРЕНІ СЛУЖБИ?

У загальних чергах за пальним ми побачили пересічних
водіїв, підприємців, волонтерів та комунальників

Екстрені служби
А чи готові рятувальники, лікарі та правоохоронці? Адже від
того, чи мають вони чим заправити службові автомобілі, залежить
життя людей.
У Головному управлінні ДСНС
області запевнили — дефіцит пального, який зараз спостерігається
в країні, не вплине на їх роботу.
— Щодо виїздів, то проблем
не передбачається, підрозділи будуть реагувати на всі виклики, —
запевнила речниця управління
ДСНС в області Ірина Крупа. —
Рятувальники безперечно виїжджатимуть на допомогу людям
в усіх надзвичайних ситуаціях.
Правоохоронці області також
працюють та виконують свої
завдання. Пальне — економлять.
— Забезпеченням пальним
займається держава, — пояснює
начальник відділу комунікації
головного управління Нацполіції в області Сергій Крета. — Це

Для перевізників окрема черга. Вони заправляються в
каністри, щоб привезти пальне до станцій
відбувається централізовано,
тобто правоохоронці Тернопільщини не займаються закупівлями.
Наразі пального вистачає, щоб
здійснювати виїзди на виклики,
на місця злочинів тощо. Однак
у зв’язку з дефіцитом ми максимально заощаджуємо пальне.
Збільшено кількість піших патрулів. Сподіваємося, що вже
найближчим часом проблема
дефіциту буде вирішена.
Ми також звернулися до Департаменту охорони здоров’я ТОВА
за коментарем щодо роботи лі-

кувальних закладів та екстреної
медичної допомоги в умовах дефіциту пального. Опублікуємо його,
щойно нам дадуть відповідь.

Ціни можуть зрости
В Україні за кілька днів уже не
буде дефіциту бензину, який спостерігається зараз. Про це заявив
перший віце-спікер Верховної
Ради Олександр Корнієнко, повідомляє прес-служба парламенту.
При цьому Корнієнко додав, що
будуть інші ціни, але можливість
придбати паливо для авто буде.

Чекають по шість годин, щоб заправитися
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Уже кілька тижнів у Тернополі дефіцит палива. Більшість заправок –
порожні або мають лише зріджений
газ. Там, де з’являється бензин чи дизель, – величезні черги. Ми побували
на одній із заправок міста. Деякі водії
чекають по шість годин, щоб купити
20 літрів пального.
Тернополяни скаржаться – купити
пальне наразі важко. Його немає на
заправках, а там, де привозять – доводиться чекати в черзі годинами. До
того ж, діє ліміт.

Від заправки до Комбайнового заводу була
черга з водіїв, довжиною понад кілометр

ВАДИМА ЄПУРА

За пальним
кілометрова черга

Люди чекали по 6 годин, щоб заправити авто
на 20 літрів дизелем чи бензином

У четвер, 12 травня, на одну із заправок «Авіас», що на вулиці Бродівська,
завезли бензин та дизель. Там з самого
ранку з’явилась довжелезна черга. Колона тягнулась аж до Комбайнового
заводу – понад кілометр.
У наявності – бензин Energy 92 по
36,74, дизель – лише безготівковим
розрахунком за талони. Газ – 32,35 грн.

Журналіст «RIA плюс» поспілкувався
з водіями, які чекали на свою чергу. В
одній черзі і звичайні водії, і волонтери, і комунальники.
Серед машин можна побачити багато автомобілів з написом «Продукти»
та «Хліб». Було кілька автомобілів з
позначеннями «Волонтер».
– Я волонтер, намагаємося допомагати, чим можемо. Мав сьогодні
привезти солдата. Три години вже
простояв у черзі. Став біля самого Комбайнового заводу. Вже голова розболілась, не впевнений, що взагалі вдасться
заправитись, адже в будь–який момент
можуть сказати, що паливо закінчилось. Вже готові на будь–яку ціну, на
будь–яку кількість, хоч 10 літрів, але
щоб заправитись, – розповідає волонтер пан Іван.
Черга просувається повільно. Багато
водіїв глушать мотор та виходять з автівок у тінь. Кажуть – мусять вистояти
чергу, щоб заправити машину.
– Вже дві години чекаю, ще десь
дві–три години треба. Приїхав за дизелем, продають 20 літрів. Потрібно
їхати на город у село, тому мушу ви-

стояти. Останнім часом машиною не
користуюсь, бо пального ніде купити,
– каже один із водіїв.

Крики та сварки
В окремій черзі стоять лише водії
маршруток та автобусів. Вони приїхали
по дизельне паливо. Спілкуватися на
камеру з журналістами відмовляються,
однак охоче розповідають, що дехто
простояв шість годин.
– Я мав би бути давно на маршруті,
але стою чекаю, щоб заправити бак
пальним. Це жах, що робиться, – скаржиться один з чоловіків.
З водіями маршруток іноді сваряться
інші водії, які стоять у загальній черзі.
Доходить навіть до нецензурної лайки
в сторону перевізників.
Щоб було чим заправити транспорт
– дизель розливають у каністри.
В один момент до журналіста підійшов працівник заправки та сказав, що
знімати заборонено – такий наказ дав
директор. Однак із самим директором
поспілкуватися нам не вдалося. Як сказали працівники – десь пішов. На АЗС
ситуацію коментувати відмовилися.

КРИМІНАЛ
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ФОТО СОЦМЕРЕЖІ

СУДИТИМУТЬ БРАТІВ — АКТИВІСТІВ

«Я вмру за Україну! Я вмру за кожну її дитину».
Так це фото у соцмережах підписав Андрій
Козак

Псевдоволонтери  Працівники
карного розшуку Нацполіції
Тернопільської області 11 травня
затримали двох братів з міста Ланівці —
Івана та Андрія Козаків, яких підозрюють
у злочинному присвоєнні мільйонів,
зібраних на потреби Збройних сил
України. 12 травня відбулося судове
засідання, на якому вирішувалася їх доля

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

Нагадаємо, що за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури про підозру у використанні
благодійних пожертв громадян
на потреби Збройних сил України для особистого збагачення
під час воєнного стану (ч. 3 ст.
201–2 ККУ) було повідомлено
двом братам з Тернопільщини.
Вони використали понад 2 млн
грн пожертв на ЗСУ для себе.
Про це проінформувала пресслужба Тернопільської обласної
прокуратури.
Прокурорами і слідчими встановлено, що підозрювані за зібрані
на підтримку Збройних сил України добровільні пожертви громадян
придбали для особистого використання автомобілі Land Rover —

Range Rover та Audi — Q5, а також
мобільні телефони Apple IPhone
13 Pro Max та інші матеріальні
цінності на загальну суму понад
2 мільйони гривень.
Засідання суду, на якому вирішували міру запобіжного заходу
для братів, проходило 12 травня.
Спершу розглядали питання щодо
Івана Козака, тоді — щодо Андрія.

Забрали в ізолятор
із зали суду
Прокурор просив про тримання під вартою з альтернативою
застави не менше 1 мільйона
гривень.
Згодом одного з підозрюваних —
Івана Козака, суд взяв під варту
на 58 днів з альтернативою застави, точна сума якої складає 1 млн
17 тисяч 210 гривень.
Підозрюваного забрали в ізолятор просто із зали суду. Кло-

Правоохоронці затримують братів
потання задоволено частково, бо
суд застосував запобіжний захід
на 58 днів, а не на 60, як клопотав
прокурор.
У справі щодо іншого підозрюваного — Андрія Козака, суд
прийняв рішення про обрання запобіжного заходу у виді тримання
під вартою із визначенням застави
в розмірі 1 млн 116 тис. 450 гривень.

ФОТО «ТЕРЕН»

Про людське око
діячі витратили
приблизно половину
зібраної суми на
закупівлю необхідних
речей для військових

Триває засідання суду. На фото — Іван Козак

Іван Козак у залі суду. Його забрали від варту із
правом внесення застави в розмірі понад мільйон

ПРЕССЛУЖБА ПРОКУРАТУРИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Під час обшуків вилучили 34 тисячі доларів
США, майже 7 тисяч євро, понад 2 тисячі
фунтів стерлінгів та більше 200 тисяч гривень

Що відомо про
братів
Ще на початку березня до оперативних підрозділів Тернопільщини звернулися жителі Лановеччини й повідомили про те, що їхні
безробітні знайомі, які займаються
волонтерством, почали купувати
дорогі речі.
У ході перевірки стало відомо,
що два брати у 2019 році створили
у Тернополі благодійну організацію. Ще в ті часи вони збирали
кошти для потреб Збройних сил
України. З цією метою чоловік
відкрив благодійні рахунки —
валютний та гривневий.
— З початком війни у 2022 році
організація знову відновила активний збір грошей. Інформацію
про це вони розмістили у соцмережах. Волонтер стверджував, що
всі зібрані кошти йдуть на потреби
захисників — він розповідав про
купівлю автомобілів, спецспорядження та інших необхідних речей
бійцям. Проте люди зауважили,
що родина за час війни придбала
для власного користування кілька іномарок, побутову техніку і
планувала купити будинок, —
розповів заступник начальника
ГУНП в Тернопільській області
Олександр Заєць.
У ході обшуків, проведених слідчими та працівниками карного

розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури,
в помешканнях волонтерів виявили кілька позашляховиків, дорогі
мобільні телефони, павербанки,
тепловізори, дрони, бронежилети, планшети, аптечки, побутову
техніку.
Вилучили у підозрюваних 34 тисячі доларів США, майже 7 тисяч
євро, понад 2 тисячі фунтів стерлінгів та більше 200 тисяч гривень.
За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській
області Володимира Галевича,
до незаконного збагачення родина залучила ще кількох знайомих.
Дружина організатора вела «чорну
бухгалтерію». Гроші, які надходили
від меценатів, чоловік перекидав
на її картку, а остання їх витрачала
на свої потреби, а частину переводила у валюту. Купували підозрювані дорогі мобільні телефони
та елітні позашляховики.
Організатора та його брата
10 травня затримали працівники
поліції Тернопільщини спільно із
бійцями підрозділу тактико-оперативного реагування.
За незаконне використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного
стану (це нова стаття Кримінального кодексу — 201–2) діячам загрожує до 7 років позбавлення волі
з конфіскацією майна.

ГРОШІ
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ВАДИМА ЄПУРА

ЩОБ НЕДОРОГО І СИТНО: ДЕ У
ТЕРНОПОЛІ СМАЧНО ПОЇСТИ

У «Старій» та «Добрій піці» подібний асортимент – піца, бульйон,
спагетті, соки. Щоправда, у другому варіанті ціни вищі

Огляд  У місті є чимало невеликих
закладів, кафе та МАФів, де можна ситно
поїсти, навіть якщо в кишені всього 50
гривень. Дивіться асортимент та ціни у
невеликих кафе та МАФах з вуличною
їжею

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

Чимало тернополян харчуються у невеликих кафе або
купують перекус у кіосках та
МАФах. Також у місті є чимало переселенців, які ще погано
знайомі з Тернополем. Тож ми
зібрали для вас ціни та асортимент закладів громадського
харчування, де можна поїсти
за невеликі гроші. У деяких
навіть за 50 гривень можна замовити повноцінний обід.

Пиріжкова
Кафе розташоване на бульва-

рі Тараса Шевченка у самому
центрі міста. Тут можна купити
гарячі страви, салати, гарніри,
пиріжки.
До прикладу, порція борщу
коштує 18 гривень, суп з фрикадельками — 23 грн, смажена
картопля — 16 грн, рис з овочами — 18 грн. Відбивна зі свинини — 43 грн, котлета «Галицька» — 33 грн. Салат «Олів’є» коштує 25 гривень, «Шуба» — 23 грн.

Бістро
Кафе «Бістро» — на вулиці
Танцорова біля будівлі водоканалу. Тут також можна недорого
та ситно поїсти.

У «Бістро» та «Пиріжковій» можна замовити повноцінний обід. Є
великий асортимент різних страв

Ціни на прилавку вказано за 100 грамів. Картопляне
пюре та картопля по–селянськи коштують по 14 грн. Рис
з овочами — 16 грн. Тефтелі — 22 грн за штуку, котлета — 20 грн за штуку. Порція
«Олів’є» — 18 грн, «Шуби» —
18 грн. Морква по–корейськи
та бурячок — по 15 грн.

Ми зібрали ціни та
асортимент закладів
громадського
харчування, де
можна поїсти за
невеликі гроші
Стара піцерія
Це один з культових закладів міста. Піцу тут продають з
1984 року. Цей заклад популярний серед місцевих, адже тут
можна ситно і недорого поїсти.
У меню всього кілька позицій. Головна страва — піца
з ковбасою по 22 грн. Також
можна купити порцію спагет-

ті за 38 гривень або бульйон
за 20 гривень.

Добра піца
Заклади мережі «Добра піца»
є у різних мікрорайонах міста.
Тут піца з ковбасою коштує
24 грн. Є спагетті за 39 грн та
бульйон за 24. Як і в «Старій
піцерії», тут можна купити
«з собою». Упаковка коштує
1 гривню.

Франс.уа
Також у місті є кілька кав’ярень–пекарень «Франс.уа».
Одна з них на Театральному
майдані. Тут можна придбати
круасани, паніні, хот–доги та
бургери. Круасан з куркою або
салямі коштує 40 грн. Паніні
шпинатний з куркою — 40 грн.
Гамбургер — 35 грн, шпіцбургер
з куркою — 35 грн. Французький хот–дог тут коштує 32 грн,
баварський — 36.

Merci
У місті також є чимало МАФів
Merci. Один з них — на Театральному майдані. Тут французький
хот–дог коштує 38 грн, баварський — 43 грн, паніні з куркою
чи шинкою — по 46 грн, з салямі — 45 грн, капрезе — 47 грн.
Найдешевше паніні — «Студентське» за 39 грн.

MoBurger

Ще одна мережа фаст-фуду
у Тернополі. Гамбургер тут коштує 35 грн, чізбургер — 40 грн,
класичне паніні — 40 грн, паніні з куркою, шинкою або салямі з моцарелою — по 46 грн.
Класичний хот–дог коштує
32 грн. Найдорожчий — «Козацький» — за 50 грн.

Бабусині пиріжки
Кіоск з випічкою працює біля
Українського дому «Перемога».
Печені пиріжки з капустою, горохом, картоплею та грибами,
яблуками, корицею, родзинками — коштують по 13 грн.
Пиріжок із сиром, вишнею,
смородиною, бананом, полуницею, шоколадом, абрикосом,
маком, зеленою цибулею з яйцем коштують по 14 гривень.
Сосиска, котлета чи сулугуні
в тісті — 23 гривні. Біляш —
23 грн.

Грузинське
хачапурі
Кіоск із хачапурі розташований біля зупинки «Філармонія» на вулиці Князя Острозького. Грузинська випічка
коштує по 30 гривень.
Є хачапурі з сиром,
бринзою, м’ясом, шинкою,
куркою.

«Намагайтеся знайти час для
мінімально доступного обіду»
ІГОР ЯРОСЕВИЧ,
ПРЕДСТАВНИК
ПРОГРАМИ
ХАРЧУВАННЯ
«ГЕМОКОД» У
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ
ОБЛАСТІ:

У місті є чимало МАФів з вуличною їжею – бургерами, хот–догами, паніні чи
пиріжками

– Особливість харчування молодих
людей полягає в тому, що організм
росте, формується, завершується
статеве дозрівання. Відповідно, у
раціоні має бути калорійна їжа,
кількість білків на одиницю маси
тіла більша, ніж у дорослих, належна кількість природних вітамінів і мікроелементів, особливо

йоду, цинку, кальцію, фосфору та
інших. Студенти звикли до швидкого харчування. Проте потрібно
завжди намагатися знайти час для
мінімально доступного обіду. Це
може бути: салат з капусти на олії,
скибка чорного хлібу, проста перша
страва чи каша гречана або пшоняна, по можливості – шматочок
м'яса. Можна пройтися по їдальнях, порахувати вартість простого
обіду, порівняйте із вартістю кількох
прийомів іншої некорисної їжі, яка
не наситить, а лише приблизить до
виникнення небезпечних хронічних
захворювань.

ФЕМІДА
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ЛІКАРІВ ВИЗНАЛИ ВИННИМИ

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

Трагічний випадок трапився
20 червня 2017 року. Тоді Ромчик,
після навчального року відправився на літні канікули до бабусі і дідуся на Львівщину. У нього почав
боліти живіт — викликали швидку.
Спеціалісти зі швидкої діагностували тепловий удар. Дитину
привезли у Жидачівську центральну районну лікарню. Спочатку там
«лікували» тепловий удар, потім
зайшла мова про харчове отруєння — поклали в інфекційне
відділення.
Тато хлопчика Володимир Кулак каже — жидачівські лікарі
проявили халатність. Не призначили необхідних аналізів,
не змогли діагностували завороту тонкого кишечника. Через це
втратили дорогоцінний час. Навіть
у Львові в «Охмадиті» хлопчика
уже не змогли врятувати. Дитина
померла…

Як покарали лікарів
Суд над двома лікарями, яких
звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків
медичним працівником, завершився 12 травня. Понад 100 судових засідань. Врешті — двох
лікарів Жидачівської районної
лікарні визнали винними.
Інфекціоністці Ганні Чущак
присудили 2 роки ув’язнення. Однак до в’язниці вона так і не потрапить. Через те, що жінці вже
78 років, на підставі статті 75 ККУ,
її звільнили від відбування покарання та призначили іспитовий
строк терміном на один рік, поклавши на неї обов’язки з’являти-

ся для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та
повідомляти уповноважений орган
про зміну місця проживання.
Хірурга Юрія Михайлюка також
визнали винним та призначили
покарання у виді трьох років
позбавлення волі з позбавленням права займатися лікарською
діяльністю на три роки. Однак
це покарання не набере чинності
на підставі Закону України «Про
амністію в 2016 році». На його
утриманні двоє батьків похилого
віку, для яких він є єдиним годувальником.

ВОЛОДИМИРА КУЛАКА

Суд  Майже п’ять років батько 12–
річного Романа Кулака з Тернополя
добивався справедливості у суді, щоб
лікарі, через яких він втратив свого сина,
понесли відповідальність. Довелося
їздити на понад 100 судових засідань.
Врешті, у справі поставлено крапку –
лікарів визнали винними, але вони не
підуть за ґрати. Чому?

Обвинувачені так і не визнали своєї провини та не вибачились перед батьками
Як розповів Володимир Кулак,
наразі хірург ще не подав апеляцію
до суду.

Не вважають себе
винними

Не попросили
вибачення

У коментарях журналістам після
суду лікарі розповіли, що не вважають себе винними.
— Я не винна, я свої обов’язки
виконала, — каже інфекціоністка. — Чому тут не лікуюча лікарка
на лаві підсудних? Я мала бути
свідком, а вона на моєму місці,
тому що вона була лікуючим лікарем!

Тато Ромчика каже — від лікарів, через яких помер його син,
за увесь цей час він не почув жодного слова вибачення.
— Вони, як могли, намагалися
уникнути відповідальності за цією
статтею, затягували справу. Знаходили причини, щоб не з’являтися до суду, і справу переносили.
Не з’являлися їх адвокати. Загалом
через неявки, більше ніж на рік
справа затягнулась, — каже пан
Володимир.
Хоча лікарі не сядуть за ґрати,
тато Ромчика вважає вирок справедливим. Головне — їх визнали
винними.
— Я вважаю вирок справедливим. Дехто звичайно каже,
що цього покарання мало. Але
ця стаття максимум передбачає
позбавлення волі до трьох років.
Я не мав мети, щоб посадити їх
за ґрати. Якби вони покаялись,
навіть цього судового процесу
не було б. За всі ці роки вони
навіть не вибачились.

Хоча лікарі не
сядуть за грати,
тато Ромчика вважає
вирок справедливим.
Головне – їх визнали
винними
Хірург планує оскаржити вирок,
бо вважає, що причина смерті дитини до кінця могла бути не встановлена. Він вважає, що у хлопчика міг бути не заворот кишечника,
який можна було прооперувати та
ліквідувати, а тромбоз.

Моя боротьба
не даремна

Батьки хлопчика нарешті добилися того, що лікарів
визнали винними

Володимир Кулак каже — його
намагання не стали марними.
Він допомагає іншим людям,
які зіштовхнулися з байдужим
ставленням лікарів. З 2019 року
він почав займатися громадським
контролем за якістю надання медичних послуг.
— Це мені дає стимул жити, —
каже Володимир Кулак. — Багатьом людям вдалося допомогти. Багато чого вдалося змінити
в медичній системі. Ця справа
теж принесе свої плоди, адже це
прецедент, коли лікарів через халатність було визнано винними.
Тому намагаюсь бути корисним,
робити добрі справи та змінювати нашу систему на краще.
П’ять років боротьби за справедливість виявились не марними, підсумовує Володимир Кулак. Головне — лікарі визнані
винними.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку
до Львівського апеляційного суду
через Миколаївський районний
суд Львівської області протягом
30 днів з дня його проголошення.

Ромчик Кулак назавжди залишився 12-річним

Довідка
Ч. 2 Статті 140 ККУ — «Невиконання чи неналежне виконання
медичним або фармацевтичним працівником своїх профе‑
сійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них
ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповно‑
літнього» — карається обмеженням волі на строк до п'яти років
або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.
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ЯК ПРАВИЛЬНО ЗУСТРІТИ ЛІТО
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

— Я відкриваю двері в літо,
Де теплим сонечком зігріто…
Невдовзі у дітей стартують канікули й активні літні дні. Попри
війну, потрібно постаратися провести їх з максимальною користю
для дитячого організму.
Як перейти з холодного періоду
до літа, до сонячних днів, радить
лікар-педіатр третього педіатричного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна
лікарня» Ірина Палюх.
Весь навчальний рік наші
діти працюють по 9–10 годин
на добу — приблизно стільки займають уроки в школі плюс приготування домашніх завдань, читання, музичні заняття, спортивні
тренування тощо. Їх навантаження
за часом нерідко перевищує робочий день дорослих. І це не може
не позначитися на здоров’ї.
— Перше, що можуть і повинні
зробити батьки влітку, — постаратися зміцнити здоров’я дитини, —
радить лікарка. — Адже від того, як
дитина відпочине, набереться сил
за канікули, багато в чому залежить її працездатність і успішність
у навчанні.

Стережіться кліщів
Почнемо з того, що зараз
на Тернопільщині активний період
кліщів, тому треба бути обережними на прогулянках. Потрапляння
кліщів може приводити до ряду
проблем із суглобами, впливає
на роботу головного мозку, провокує виникнення хвороби Лайма.
— Тож якщо діти чи батьки разом з дітьми йдуть на відпочинок
у паркову зону чи ліс, потрібно
вдягатися в речі світлого кольору,
аби легко виявити кліщів. Також
важливо, щоб одяг повністю прикривав тіло. Якщо це літо, відповідно, спека, тоді батьки щогодини-дві мають оглядати відкриті
ділянки тіла малюків. Повертаю-

чись додому, проводьте повний
огляд, — рекомендує лікарка.
Якщо виявили кліща? Перше —
потрібно звернутися у травмпункт.
Поради щодо профілактики хвороби Лайма дасть лікар.
Не всі кліщі небезпечні й не кожен укус призводить до хвороби.
До того ж, для передавання патогену хвороби Лайма кліщ має
контактувати з кров’ю людини
не менше доби. Якщо кліщ уже
вкусив, то слід стежити за симптомами. На місці укусу кліща-переносника часто (але не завжди)
виникає червона пляма, яка збільшується — еритема. Інші симптоми схожі на застудні — гарячка,
ломота, біль у лімфовузлах. У такому випадку медики можуть порадити приймати антибіотики. Але,
наголосимо, їх не варто приймати
просто так, про всяк випадок.
— Якщо знехтувати рекомендаціями лікаря, що буде? Через
три-чотири тижні після того, як
вийняли кліща, можна здати аналіз крові на імуноглобулін до даної
хвороби. Тоді можна визначити,
чи є якісь наслідки для здоров’я, —
уточнює Ірина Палюх.

 не купувати продукти харчування, які будуть використані
для приготування страв, у невстановлених місцях торгівлі,
у випадкових осіб;
 не використовувати протерміновані харчові продукти,
харчові продукти без супровідних документів, сумнівної
якості (порушення цілісності
упаковки, порушення умов
транспортування чи зберігання, без маркування, з ознаками псування);
 продукти, які швидко псуються: м’ясні, молочні, рибні,
кремові кондитерські вироби
та інші необхідно зберігати
тільки в холодильному обладнанні при температурі не
вище + 6°С;
 готові харчові продукти не-

Скористайтеся канікулами, щоб збагатити дитячий організм вітамінами та
підготувати їх до насиченого шкільного ритму

Сезонне меню
Літо, спека… Що їсти і пити?
Важливо сповна збагатити дитячий
організм вітамінами. Літнє меню
дитини потрібно вибудовувати, виходячи з таких міркувань: дитина
зростає, тому в неї постійно існує
потреба в білку, основному будівельному матеріалі для всіх органів
та систем. Влітку немає необхідності витрачати калорії на обігрів
тіла, зате зростають втрати рідини
через піт, а разом із нею — і втрати солей. Крім того, влітку дуже
хочеться (і дуже потрібно) насититися вітамінами. Ось, виходячи з
цих міркувань, і потрібно годувати
дитину влітку.
Щодо літнього меню, то якщо
дитина не хоче їсти м'ясо, так і
не треба. Яйця, сир, молоко, сири

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ
ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ УЛІТКУ
Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби
рекомендують дотримуватися
наступних основних вимог:

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Діти  З наближенням канікул турбот
меншає лише у дітей, а в батьків їх
тільки додається. Три місяці дитячого
відпочинку треба якось організувати. Як
це зробити? Зберігайте поради

обхідно зберігати окремо
від сирих, по групах: молочні,
рибні, м’ясні, кондитерські в
окремих холодильниках, або
на окремих полицях холодильної камери;
 готові страви рекомендується
зберігати без холодильника
не більше трьох годин після
приготування;
 не вживати в їжу солону,
в’ялену, копчену рибу, гриби
домашнього виготовлення;
 користуватися водою тільки
з перевірених джерел як для
пиття, так і для приготування
їжі, миття посуду;
 при придбанні харчових продуктів необхідно обов’язково
звертати увагу на терміни і
умови їх зберігання та суворо дотримуватися цих рекомендацій;
 дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки з
милом після туалету, перед
приготуванням страв.

У літню пору малюки мають бути вкрай
обережні на водоймах. Обговоріть
правила поведінки заздалегідь
(особливо розсільні) — чудове
джерело легкого білка. І ці продукти у літньому раціоні дитини
мають бути неодмінно.
Жири, незважаючи на свою
сумну славу ворогів не лише фігури, а й кровоносних судин, які
пронизують все тіло, нашому організму таки потрібні. Але взимку
це мають бути переважно тваринні

Діти молодших
класів повинні спати
не менше ніж 10
годин, старші – не
менш 9. Важливий
режим дня
жири — вони зігрівають, а влітку — рослинні — вони допомагають засвоюватися жиророзчинним
вітамінам. Крім того, жири влітку
беруть активну участь у захисті
шкіри від шкідливого впливу ультрафіолету і допомагають синтезу
вітамінів Д і К.
Додаючи в раціон овочі та фрукти, не забувайте про гігієну. Добре
мийте їх перед подачею на стіл.
— Тверду шкірку краще зняти.
Помідори можна ошпарити. У капусти зніміть верхній листочок.
Таким чином вдасться запобігти
проникненню в організм нітратів, — говорить пані Ірина.

Харчові отруєння
Висока температура повітря
сприяє накопиченню мікроорганізмів у навколишньому середовищі. Оскільки в спеку їжа
швидше псується, варто стежити
за її придатністю.
— Якщо не подобається смак чи
запах, краще викиньте, ніж дайте
дитині. До продуктів, які швидко

При укусу кліщів зверніться у місцевий
травмпункт. Не займайтесь самолікуванням

інфікуються, псуються і викликають харчові отруєння, передусім,
відносять молочні, м’ясні та рибні
продукти, кремові кондитерські
вироби, — перераховує лікарка.
Що стосується прийому фруктів, також не варто зловживати.
Давайте спочатку в невеликій кількості, аби побачити, як відреагує
дитячий організм.
— Батьки мають привчати дітей
пити воду. Від того залежить нормальне функціонування дитячого
організму, — наголошує вона.

Як уникнути
небезпек
На канікули необхідно поклопотатися і про безпеку дитини,
особливо якщо вона на якийсь час
залишається без нагляду дорослих.
Пам’ятайте, що на канікули значно збільшується ризик не тільки
вуличного, але і побутового травматизму.
Особливу увагу приділіть купанню у водоймах. Якщо вода
прохолодна, менше 18 градусів,
не варто заходити у воду. Якщо
тіло перегріте, теж не можна купатися. Не можна запливати далі
огородженої території. Плавати
можна за півтори години після
прийому їжі. А засмагати найкраще зранку до 11.00, а також уже
після 16.00.
— Батьки часто радяться щодо
косметичних сонцезахисних засобів. Потрібно користуватися,
наносити потрібно заздалегідь.
Найкраще у разі сонячних опіків
наносити охолоджувальні зволо-

жувальні засоби на водній основі.
У складі засобу не повинно бути
спирту, — каже Ірина Палюх.
Найгостріше питання канікул —
також і режим дня. Раннє вставання, звичайно, набридає за навчальний рік, і влітку багато дітей
сплять мало не до обіду і надто
пізно лягають. А це не найздоровіші звички. Прагніть все ж таки
зберігати більш-менш звичним режим. Це, звичайно, не означає, що
недопустимі якісь відхилення від
режиму, але вони повинні бути розумними. На канікули ця важлива
для організму, що росте, біологічна
потреба повинна задовольнятися
повністю: діти молодших класів
повинні спати не менше ніж 10 годин, діти середнього і старшого
віку — не менш як 9.

Якщо є хронічні
хвороби
Початок шкільного життя часто
викликає загострення у дитини
хронічних захворювань. Якщо
у вашого сина або дочки є проблеми зі здоров’ям, літо — ще й нагода зайнятися ними. У навчальний
рік не завжди просто викроїти годину для візиту до лікаря.
Скористайтеся канікулами,
щоб проконсультувати дитину
у педіатра, отоларинголога, окуліста, стоматолога, ортопеда або
іншого необхідного лікаря-фахівця. Незайве буде провести
курс фізіотерапевтичних процедур, зайнятися загартуванням
або освоїти вправи для корекції
постави.

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

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ
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АРХІВ КАТЕРИНИ ДОЦЕНКО

МАМА З ШІСТЬМА ДІТЬМИ ТІКАЛА
З ЧЕРНІГОВА В БУДІ «ГАЗЕЛЬКИ»

Найстаршому сину родини Доценків — 14 років,
наймолодшому нема й року

Війна  Катя разом з дітьми два тижні
провела у ванній, бо після першої ж ночі в
підвалах діти похворіли. Потім 12 годин з
шістьма дітками і собакою сиділи у буді на
каністрах і шматті – всього там набилось
26 людей. Відрізок дороги, яка зазвичай
займала дві години, долали майже 12…
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.COM,
0–95– 875‑33‑60

— Ми у Чернігові орендували
квартиру, але поруч влучив снаряд.
Я позакривала вікна, що повилітали,
клейонкою. Поки були світло і вода,
ми сиділи вдома. Потім, коли відрізали все — газ, світло, воду, опалення, чоловік сказав, що залишатись
там вже не можна, — голос 33‑річної
Катерини Доценко з Чернігова майже беземоційний. Вона не плаче,
не зривається на крик, доки розповідає про жахи війни, які їй довелось
пережити. Вона не нарікає на долю
і на весь безлад, у що перетворилось
її ще донедавна розмірене життя…

Наймолодшому —
9 місяців
Катя Доценко — одна з тих, кого
називають тимчасово переміщеними
особами. У Тернопіль вона приїхала
в березні. До цього з рідного Чернігова утекли, переїхавши до Борисполя. Звідти — до Здолбунова.
А потім опинились у нашому місті
разом з шістьма дітьми. Як сама
каже, її діти від першого шлюбу:
Руслан, 14 років і Сашко, 9 років.
Чоловікова донька від першого
шлюбу Катерина, майже 10 років.
І троє спільних з чоловіком дітей:
Тимур, майже 7 років, Поліна, якій
майже 3, та наймолодший Платон —
9 місяців. А ще — такса Боня, яку
не змогли залишити вдома, бо, кажуть, це член сім’ї.
— Чоловік Андрій на 3‑ій чи 4‑ий
день війни пішов у тероборону, відтоді бачили його єдиний раз, коли
забіг на 5 хвилин побачити дітей і
захопив підзарядку до телефону, —
пригадує Катя. — Спілкуємось з
ним у месенджерах, коли є зв’язок
і можливість. Принаймні він знає,
що ми зараз у безпеці, і що з нами

відбувається. Що у нього там —
не розповідає. Але живий — і цього
нам поки достатньо.
Родина тікала з Чернігова 15 березня. Катя каже, що сама в Фейсбук знайшла перевізника, домовились про час і місце виїзду, проте
тричі його переносили, бо машина
не могла проїхати через обстріли.
А більшість шляхів вже на той час
була замінована.

Два тижні сиділи
у ванній
Коли за вибитими вікнами вибухало і було чутно постріли, Катя
зі всіма дітьми забиралась до ванної кімнати. Там і пересиджували
до більш-менш безпечного часу.
Часом доводилось сидіти у ванній

Вирішили їхати з
міста, коли вже не
було ні світла, ні
газу, ні тепла, ні
води. Всього 26
людей з дітьми
по півдня, бували випадки, коли
добами…
— Декілька разів спускалися
в підвал, один раз ночували там,
але після того всі похворіли, — пояснила Катерина. — А ще шістьох
дітей довго одягати… Враховуючи,
що сирени в Чернігові були щопівгодини, то ми не встигали спускатись туди-сюди, а постійно сидіти
там з такою кількістю дітей також
було неможливо.
Вирішили їхати з міста, коли вже
не було ні світла, ні газу, ні опалення, ні води. Евакуювалися в будці
«газельки», в темноті, на сумках,
один на одному. Всього 26 людей з дітьми. До Борисполя їхали

Коли за вибитими вікнами вибухало і було чутно постріли, Катя з усіма дітьми
забиралась до ванної кімнати
12 годин, при тому, що дороги там
на 2 години максимум. У Борисполі на два дні зупинилися в церкві
Євангелістів. Там, каже жінка, їх
добре зустріли, дали кімнати, годували, видали гуманітарку.
— Потім нас мікроавтобусом
повезли до Рівненської області,
до Здолбунова, — пригадує Катерина. — Привезли в таку ж церкву, але
без кімнат, з матрацами на підлозі.
Самі розумієте, з дітьми не дуже
зручно, ще й мені годувати груддю
молодшого… З нами приїхала наша
такса, але з собакою туди не можна
було, тому ми поїхали в готель. Там
були три дні.

Із рідних — сестра
з чотирма дітьми
Такса Боня живе з родиною 1,5 р.
Забрали її до себе від сусідів, коли
пес почав душити сусідських курей.
До війни собаку встигли стерилізувати. Жили з родиною двоє котів,
їх Катя віддала колишній свекрусі.
Після Здолбунова доїхали на таксі до Рівного, а звідти автобусом
до Тернополя. Тут їх зустрів родич
по лінії чоловіка та поселив у себе
вдома, в трикімнатній квартирі
на Новому світі. Сам із родиною
поки перейшов жити в інше місце.
Той же родич допоміг зареєструватись як переселенцям.
— Наразі сидимо тут, чекаю
виплати як малозабезпечені, які
в цьому місяці (березень — прим.
ред.) чомусь ще не отримала, а дітей
якось треба годувати, — зізналась
Катя. — Можливо, виплатять ще й
як переселенцям. Куди далі — ще
не знаю. Можливо, в Польщу, але
туди без копійки не поїдеш. У мене
туди виїхала рідна сестра з чотирма
дітьми.
Іншої родини у Катерини немає,
вона виросла в інтернаті. У чоловіка
з рідних залишилась бабуся і тітка. Вони в Каховці. За кілька днів
до війни тітка прилетіла з Італії, аби
вдома відвідати рідних та полікувати
зуби. Назад виїхати вже не змогла.
Зв’язок, каже Катя, тримають через цих жінок. Завдяки їм і вийшли
на чоловікового родича з Тернополя.

«Я боялась, і зараз
боюсь…»
— Чи страшно було вдома? Звичайно, я боялась, і зараз боюсь, —
зізналась Катерина Доценко. — Там
сидіти — обстріли один за одним.

Родина тікала з Чернігова 15 березня. Катя каже, що сама у
Фейсбук знайшла перевізника. Виїзд тричі переносили через
обстріли. Більшість шляхів вже на той час була замінована
Тут у вас, в Тернополі, рай: сирена один чи кілька разів за день.
А там — літак летить над головою,
думаєш, Господи, хоч би пролетів.
Вмить — ба-ба-бах, стіни колишуться. Але поки були хоч якісь
комунікації, залишались вдома.
По воду ходили у водоканал — через все місто пішки. Люди у дворі
готували на багатті. Добре, що хоч
молодшого груддю годувала — це
трохи рятувало.
Родина вже трохи освоїлась у Тернополі. Гуляли разом з дітьми в парку Шевченка, ходили до Ставу.
Які питання виникають щодо дітей, — порадами допомагають тернопільські мамусі. Катерина знайшла у Фейсбук однойменну групу.
В Чернігові, каже, теж є подібна.
Мамочки з нашого міста підказували, коли питала про поліклініку
для дітей. Допомогли із сезонним
взуттям для дітей, бо ж тікали з
дому, в чому були, в зимовому …
— Коли зареєструвались як переселенці, малюку дали памперси, —
каже Катерина. — У соцзабезі дали
один пакет на родину. Коли показала, що в мене шестеро дітей — докинули ще один. У нашому будинку

внизу магазин — йду туди, купую
продукти і готую дітям.

Не звикла, аби їй
допомагали
Катерина ні про що не просить,
нічого не вимагає. Каже, дає раду
поки і собі, і дітям. Речей дітям вистачає, дещо прикупила у місцевому
секонд-хенді. А більше не набирала,
бо ще не знала, коли і куди далі
поїде.
Із помічників, які можуть сумки
носити, тільки вона і 14‑річний,
найстарший син.
Коли журналістка запропонувала
допомогу, ніяковіла. Було видно, що
багатодітна мама не звикла до того,
аби їй допомагали.
От лишень допомогти б самій Катерині та її шести діткам назавжди
стерти з пам’яті спогади про вибиті
вибухом вікна, втечу на каністрах і
шматті в битком набитій буді «газельки», під обстрілами і попри
таблички «заміновано», снаряди та
решту жахіть війни, які назавжди
змінили розмірене життя багатодітної родини…
Згодом, як нам стало відомо, Катя
з дітьми все-таки поїхала у Польщу.
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«КОРОЇД», БАРАННИК, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, СВОЄ РИШТУВАННЯ, ДОСВІД
РОБІТ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 700-92-04

ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА РОБИТЬ ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕРОБЛЯЄМО СТАРІ, ТАКОЖ Є
СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (067) 116-44-64

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

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

АРКИ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, КОРОБИ, ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА
ТОЩО. (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

БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ ВИКОНУЄ: ОБЛИЦЮВАННЯ ГІПСОВОЮ ПЛИТКОЮ, ЛАПШОЮ, ПРИРОДНИМ
КАМЕНЕМ, ІНШІ ВИДИ ШТУЧ. ПЛИТКИ, СТЯЖКА.
(098) 481-98-54

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
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
Перемички віконні, прогони, різні розміри,
опорні подушки, в наявності та під замовлення, можлива доставка, розвантаження, монтаж.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
ПИЛОМАТЕРІАЛИ НА ДАХ: КРОКВИ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, КОНТРЛАТИ, БРУС, ДОШКИ, З ДОСТАВКОЮ, НА
ЗАМОВЛЕННЯ. (068) 801-27-27

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
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

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

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

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

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 ЯСЕНЕВА, ОБРІЗНА, ДОВЖ. 1 М, ТОВЩ.
30-50 ММ, СОСНОВА НЕОБРІЗНА, 50 ММ, ЛАТИ,
МУРЛАТИ, ПРОФ. КОМПРЕСОР, ЕЛЕКТРОЗВАРКА
380-220 (098) 467-56-01
ДОШКА, СУХА, СОСНОВА, СТОЛЯРНА, 30, 40, 50 ММ
(097)829-66-18, (096)915-30-30

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

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

ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕКРИТТЯ СТАРИХ, БАЛКОНИ, ВОДОСТІЧНА С-МА,
УТЕПЛЕННЯ, Є СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (068)
576-06-41

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

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

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

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

ВАГОНКА, АРКИ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ФАСАДИ,
НАБРИЗК, ПЕРЕПЛАН. ЯКІСТЬ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (098)
235-25-91

Виконую: штукатурка, стяжка, шпатлювання,
фарбування, гіпсокартон, вагонка, ламінат,
облицювання плиткою. (098) 301-66-89
Виконуємо внутрішні будівельні роботи, штукатурка, побілка, плитка, гіпсокартон., договіна.
ціна (096) 812-64-37
ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ. (068) 510-74-50
КОВАНІ ВИРОБИ, ПЕРИЛА, БРАМИ, ОГОРОЖІ, ДАШКИ. (096) 442-71-54
КОЛОНКИ ГАЗОВІ, КОТЛИ, РЕМОНТ ТА ПРОМИВАННЯ ТЕПЛООБМІННИКІВ. (099) 369-02-68
ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, МУРУВАННЯ, ПОБІЛКА,
ФАРБУВАННЯ (096) 498-75-43
МАЙСТРИ З РЕМОНТУ «ПІД КЛЮЧ». (068) 177-85-77
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПОСКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ
ГАРАНТУЮ, НЕДОРОГО (097) 159-97-21
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (096) 498-75-43
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ КАМЕНЕМ, КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВКОЮ ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ.
ДОРІЖ (068) 905-04-13
ПЕРЕТИРАННЯ СТІН, СТЕЛЬ, ШПАТЛЮВАННЯ. (096)
498-75-43

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ,
СТЯЖКА, ЛАМІНАТ, (067) 308-94-95

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
Стовпці залізобетонні, довжина від 2 до 5 м, на
огорожу, для садівництва, перерізом 6х8 см.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм,
труби залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм,
можлива доставка. (097)979-86-31, (050)23467-25

СМОЛИМО ДАХИ, ПОКРІВЛЯ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ:
ГАРАЖІ, БАЛКОНИ, СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО
(096) 804-80-47
ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНОВОЮ ПІНОЮ «ДОБРА ПІНА» - 100% ЕКОЛОГІЧ.,
ВИКОР. ЗЗОВНІ, ВСЕРЕДИНІ ЛІЦ. АЕ №640177.
30.03.15 (050)437-02-88, (067)674-60-47

Керамзит фасований в мішках, насипом, фракції 10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можл.
доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Кулі антипаркувальні, напівсфери антипаркувальні, лотки водовідвідні, бордюри дорожні, магістральні та тротуарні. (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

ІНФОРМАЦІЯ: МАЙСТЕР ЗА ВИКЛИКОМ, ДРІБНИЙ
РЕМОНТ, ЧИСТКА БОЙЛЕРІВ, НАСТЕЛЯННЯ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ, ЛАМІНАТУ, САНТЕХНІКА, ЕЛЕКТРИКА.
(096) 173-52-86
ІНФОРМАЦІЯ: МУРУВАННЯ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ПОБІЛКА. (096) 498-75-43
ІНФОРМАЦІЯ: НАДАЄМО ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЗВАРКОЮ,
МАЛЯРНІ РОБОТИ, ПОБІЛКА ТОЩО. (050) 671-31-44
ІНФОРМАЦІЯ: ПРОФЕСІЙНИЙ МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ. (097) 381-80-83
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», БУД., СТЯЖКА,
ПАРКЕТ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ЕЛЕКТРИКА, ШТУКАТ.,
МАЛЯРКА, ГІПСОКАР., ВСТАН.ДВЕРЕЙ (096) 919-12-91
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ ВАННОЇ КІМНАТИ, ПЛИТКА,
САНТЕХНІКА, ХОЛОДНА І ГАРЯЧА ВОДА, КАНАЛІЗАЦІЯ, МОНТАЖ-ЧИСТКА БОЙЛЕРІВ. (096) 173-52-86
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР,
КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА.
(097) 331-85-45
ІНФОРМАЦІЯ: САНТЕХНІК, ЗАМІНА СТАРИХ ТРУБ НА
НОВІ, 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 квартир, плитка,
шпатлювання, сантехніка, встановлення камінів, мурування. (098) 679-19-61
ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМ.,
МАШИННЕ ШЛІФУВ. СТІН ТА СТЕЛЬ БЕЗ ПИЛУ,
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТОЩО. (098) 835-03-40

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

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

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА,
КОРОЇД,БАРАНИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 95269-62

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

5.5 РІЗНЕ

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

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

6. МЕБЛІ

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

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

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

6.2 ПРОДАМ
Гарнітур до вітальні, 3,76х2,1х0,46 м, кор.
кол., хор. ст., 3 500 грн. (096) 344-18-45

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

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

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

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

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

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

ЦИКЛЮЮ, НАСТЕЛЯЮ ПАРКЕТ, ПАРКЕТНА ДОШКА,
ЛАМІНАТ. (096) 706-62-28

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

Шифер 8-хвильовий, плоский, вис. якість,
цвяхи шиферні, цемент, труби азбестоцементні, можл. доставка. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Щебінь гранітний, фракція 5-10 мм, 5-20 мм,
20-40 мм, відсів гранітний, щебінь білий, різних фракцій, з доставкою. (097)979-86-31,
(050)234-67-25

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)

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

«АРМСТРОНГ», ДЕКОРАТИВНЕ НАНЕСЕННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАТЛЮВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР
(096)203-16-84, (098)761-83-82

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

Штукатурка, шпатлювання, плитка, гіпсокартон, стяжка, інші будівельні роботи. (098) 46395-78
ЩІТКОВА ВАПНЯНА ПОБІЛКА. (068) 679-25-38

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) 766-97-59
ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДЬ-ЯКІ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ, ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ. (097)
599-67-24

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

ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08

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

6.3 КУПЛЮ
ДИВАН, КУТОК, ЛІЖКО 2-СПАЛЬНЕ, КРІСЛО РОЗКЛАДНЕ. (097) 951-35-88

6.4 РІЗНЕ
ВИГОТ. ЯКІСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛ., ОПТИМІЗ.
ПРОСТОРУ, ІНЖ. КОНСУЛЬТ., КУХНІ, ПЕРЕДПОКОЇ,
ГАРДЕРОБ,ДИТЯЧА,КОМОДИ,ШАФИ, ОФІСИ,МАГАЗ.
(050) 987-61-64
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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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ
7.2 ПРОПОНУЮ

Бригада з мурування каменем шукає роботу.
(098) 698-85-57

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

БАРМЕНИ, КУХАРІ, ПОСУДОМИЙНИЦІ, ОФІЦІАНТИ, Б-Р
КУЛІША, 7А, ПАБ «ГАСТРОЗАВОД». (067) 307-80-72

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

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

ВАНТАЖНИК НА ПРОДУКТОВИЙ СКЛАД, ЧОЛ.,ДО 50
Р., РОБОТА ПОЗМІННА, З/П В МЕЖАХ 16 000 ГРН.
(067) 351-50-53
ВОДІЙ АВТОБУСА НА ПРИМІСЬКИЙ МАРШРУТ. (096)
272-70-29
ВОДІЙ АВТОВИШКИ (067)380-51-99, (097)442-75-99
ВОДІЙ НА ВАНТАЖНИЙ А/М , 5-10 Т, КАТ. «С», З/П
ВІД 16 000 ГРН. (067) 351-50-53
ЕЛЕКТРИК (067) 351-23-62
ЖІНКА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДІДУСЕМ, НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, З УСПАДКУВАННЯМ МАЙНА.
(098) 945-76-92

ПРАЦІВНИКИ ПЕКАРНІ, ЗНАННЯ ВИПІКАННЯ НА ДРОВАХ, (ПІЧКА, ЗАМІС ТІСТА), С.ПІДГОРОДНЄ, ДОБА
ЧЕРЕЗ ДВІ, З/П ВІД 1000 ГРН,/ЗМІНА (097)344-7290, (066) 892-37-29
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В М’ЯСНИЙ ЦЕХ (097) 861-69-31
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН,
ЦЕНТР, 9-23 ГОД. ГР.3/3, ХАРЧУВАННЯ, РОЗВОЗКА
ДОДОМУ, З/П 450 ГРН./ЗМІНА (093) 226-55-80

МАЙСТЕР ВИРОБНИЦТВА З ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРІВ,
СМТ.МИКУЛИНЦІ, ХОР. УМОВИ, З/П ВИСОКА. (067)
352-72-04

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

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

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ОФІЦІЙНО, ГР. 3/3, 8-22 ГОД., ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ. (097) 530-09-55

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

Продавець у магазин жіночого одягу, активна
жін., можл. пенсійного віку. (097) 833-24-32
ПРОДАВЦІ. (096) 821-71-51
РИХТУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ПОЛІРУВАЛЬНИК, ФАРБУВАЛЬНИКИ А/М, ХІМЧИСТКА НА СТО,2040 Р., НАВЧАННЯ, З/П 25 000 ГРН. (096) 888-88-69
РІЗНОРОБОЧІ, ШТУКАТУРИ НА БУДІВНИЦТВО, ПОКРІВЕЛЬНИКИ ДАХУ, З/П 10 000 ГРН. (097) 250-23-41

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

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

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК (067) 351-23-62

ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75

ТОКАР. (067) 351-23-62

ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК (067) 351-23-62

ПРАЦІВНИК В М’ЯСНИЙ ЦЕХ, ВУЛ.ЛОЗОВЕЦЬКА.
(097) 861-69-31

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

ПРАЦІВНИК ТЕХНІЧНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ЧАСТИНИ
(ЗАВГОСП), ПОСВІДЧ. КАТ. «В», «С», З/П 10 000- 15
000 ГРН (068) 565-05-44

7.3 ШУКАЮ

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

Бригада з мурування огорож шукає роботу.
(068) 869-69-08

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

ПРОДАВЕЦЬ ПРЕСИ, СЕРЕДА, БАЖАНО ХЛОПЕЦЬ-СТУДЕНТ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ. (ВАЙБЕР). (095) 837-87-14

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

Бригада з мурування огорож шукає роботу,
розглянемо всі пропозиції. (067) 142-34-42

ПРОДАВЕЦЬ В МЕРЕЖУ «СИРНА ХАТА», (098) 81936-13

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, СОНЯЧНИЙ,
8-22 ГОД., ОФІЦІЙНО, З/П ВІД 500 ГРН. (067) 350-02-09

ЗВАРЮВАЛЬНИК (067) 351-23-62

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

Бухгалтер візьме на обслуговування підприємців (єдиний податок), підприємців спрощеної
с-ми 1-2 групи. (067) 907-95-37
Жінка шукає роботу по догляду за людиною
похилого віку або хворою, мед. освіта, д/р.
(097) 867-97-87
Жінка, 48 р., тернополянка, порядна, добра,
педаг. і медич. освіта, шукає роботу доглядальниці, хатньої робітниці,великий досвід
(098) 908-03-69
Олена, швачка- модельєр, 34 р., шукає роботу
3-4 год. в день, розгляну всі пропозиції (097)
369-11-25

Шукаю роботу на будівництві, з/п поденна
(098) 711-02-37
Шукаю роботу охоронця, сторожа, розгляну усі
пропозиції (097) 920-78-85
Шукаю роботу прибиральниці території, службових приміщень, пакувальниці, сортувальниці,
сторожа, посудомийниці, помічн кухаря. (096)
061-37-73
Шукаю роботу прибиральниці, по догляду за
людиною похилого віку, можливо з проживанням, смачно готую, розгляну всі пропозиції.
(067) 556-25-36
Шукаю роботу різноробочого. (098) 466-87-37
Шукаю роботу сторожа або охоронця,в межах міста, доба через дві, або три, терміново,
(097) 261-68-27
Юрист візьме на правове обслуговування підприємство, ОСББ, кооператив. (096) 694-29-68

9. КОМП’ЮТЕРИ
9.4 РІЗНЕ
Ремонт та налаштування комп»ютерів, антивірусна допомога. (097) 672-12-23

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІАТС

ЧОЛОВІК, БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ШУКАЄ РАЗОВУ, ТИМЧАСОВУ, ФІЗИЧНУ РОБОТУ. (093) 240-04-16

Телефон мобільний, нероб. ст. (096) 208-00-54

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

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

ШУКАЮ РОБОТУ ДОПОМОГА ПО ДОМУ, ПРИБИРАННЯ, ДОГЛЯД ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ АБО ДІТЬМИ, ДОСВІД РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ (096) 747-29-50

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

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

10.3 КУПЛЮ

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
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13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ

RIA №20

Холодильник, колонка газова, плита газова,
машинка пральна, м/х піч. (068) 330-59-10

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

13.3 КУПЛЮ
Холодильник, колонка газова, плита газова,
пральна машинка. (097) 951-35-88

31. ЗНАЙОМСТВА

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.

37/180/90, хворію на епілепсію,для створ. сім’ї познай. з простою, доброю, веселою дівч., жін., мож.
з дитиною, згідною на переїзд (097) 864-89-54

31.1 ВІН ПИШЕ
29.3 КУПЛЮ

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

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

26.2 ЮРИДИЧНІ (ЛІЦЕНЗІЯ)

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

30. РІЗНЕ

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

30.1 ПРОДАМ

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

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

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

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

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

23.2 ПРОДАМ

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

Виготовлення пам»ятників, заливання могил з
«нуля», виїзд в райони. (050) 735-27-01
ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ТА ВИРОБІВ З ГРАНІТУ, ЗАЛИВКА ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МОГИЛ. (067)350-74-14, (067)493-17-32

Огірки квашені, домашні, в 3 л банках. (096)
624-42-46

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА
ІНСТРУМЕНТИ

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

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

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

Ваги механічні, 1 т, 500 кг, 200 кг, 100 кг, 150
кг, ваги циферблатні, 3-6-10 кг., гирі розрізні
від 100гр- 5кг. (097) 183-71-10

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА
ТА УПАКОВКА

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

Конвектори, хор. ст., двері міжкімнатні, серванти, гарнітур кухонний, недорого, килим, 2х3, 500
грн.крісло розкладне, 2500 грн. (096) 920-42-98

24.3 КУПЛЮ

26.4 МЕДИЧНІ

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

Капіляроскопія, УЗД судин, ТСС, лікування аутизму, грижі дисків, ДЦП, вегетодистонії, інсультів,
постковідний синдром. ,Ліц.АА№ (095) 219-42-26

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

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

26. ПОСЛУГИ

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

27.3 КУПЛЮ

Модем 3G, сейфи, хлібопічка, електрочайник, 2,5 л, електроварка, буфет, стіл комп.,2,5
м,біл. кол., крісла офісні, на мет. ніжка (063)
814-70-41

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

27.4 РІЗНЕ (ЛІЦЕНЗІЯ)
ШКОЛА НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ. (067) 982-81-18

26.1 ПОБУТОВІ

29. ХОБІ, ТВАРИНИ,
АНТИКВАРІАТ

Виклик майстра для ремонту ТВ, налаштування СМАРТ-ТВ, встановл. супутн. антен,продаж,
прошивання, рем.тюнерів, Т2 (067) 293-42-89

29.2 ПРОДАМ

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

Ліжко дитяче, лампи ЛД-80, 1,5 м, лампи, плафони, бруси, підпори довж.4 м (068) 440-81-31

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА
ВЕЛОТЕХНІКА

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

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

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

Кошенята, гарні,
(067) 904-61-04

від 1,5 міс., в добрі руки

Пам»ятники, заливання могил з «нуля». (097)
774-85-35
Стіл комп’ютерний, біл. кол., буфет, в-во Румунії, номери кімнат від 4-40, кавоварка, чайник,
принтер, ксерокс, ,крісла, жалюзі 25-41-49
Стіл розкладний, диван-»кникжка», 2 000 грн.,
оверлог 52 кл., м’який куток , 2 000 грн., велосипед 3-коліс., недорого (067) 300-08-54
ТВ «Філіпс», 49 см, 1 500 грн.., банки, телефон
«Самсунг» кнопковий, сарафан, бриджі, світ. кол.,
р.М, босоніжки, р.39, 400грн. (097) 081-76-10
Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця,
ячмінь, соя, кукурудза, січкарня для соломи,
електрична, в-во Польщі. (097) 624-75-13
Шафа 3-дверна, вікна балконні зі склом, двері
міжкімнатні, ліжко дитяче з матрацом все б/к,
дешево. (098) 103-63-30
ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК,
КАС, ТОЩО, БОЧКИ ЕМАЛЬОВАНІ ХАРЧОВІ, 200 Л,
ТЕХНІЧНІ, 200 Л. (067)350-20-60, (067)350-20-58

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

30.2 КУПЛЮ
КАНІСТРА, БАЛОН ГАЗОВИЙ. (097) 951-35-88
КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР
ТА СТАН, АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО.
(067)350-20-60, (067)350-20-58
ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, РАДІО СТАРІ, ВСЯКИЙ МОТЛОХ, СТАРІ ЗВАРКИ (068) 128-80-85
ПІР»Я З ПУХОМ, ГУСЯЧЕ, КАЧИНЕ, СВІЖЕ, Б/К, ПЕРИНИ, ПОДУШКИ, ДОРОГО (067) 220-41-57

ЖІНКА, 49 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЧОЛОВІКОМ ДЛЯ
СЕРЙОЗНИХ ВІДНОСИН (097) 150-36-07

Тернополянин, 46 р., познайомиться з привабливою жінкою для сзустрічей (068) 966-09-14
Тернополянин, самотній, познайомиться з жінкою, 38-48 р., не схильною до повноти, для
створення сім»ї (097) 716-07-93
Чоловік, 41/170/70, одруженим не був, познайомиться з дівчиною без сімейного минулого
для створення сім’ї. (098) 427-40-95
ЧОЛОВІК, 44 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ, ДІВЧ.
ДЛЯ ПРИЄМНИХ ЗУСТРІЧЕЙ (068) 330-59-10
ЧОЛОВІК, 60 Р., ДОПОМОЖЕ ЖІНЦІ З ДИТИНОЮ
АБО БЕЗ ДИТИНИ, МАТЕРІАЛЬНО І ЖИТЛОМ, ДЛЯ
ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ. (066) 362-50-17

31.5 РІЗНЕ
ДАО (ЦИГУН) -ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ, ІДЕАЛЬНА СИСТЕМА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ, ПІДТРИМАННЯ
ЗДОРОВ’Я, ОБМІН ДОСВІДОМ, ОДНОДУМЦІ, ВІД 35
Р. (096) 242-59-84

32. ВІТАЮ
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
Загублене службове посвідчення вид. ГУ ДСНС
України в Донецькій області на ім’я Солонський О.Є. вважати недійсним
Загублений диплом бакалавра ТВ №129559
вид. ТДТУ від 1999 р. на ім’я Бих Л.Л. вважати
недійсним
ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ВИД. ЛЬВІВСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ ВІД 1999 Р.
НА ІМ’Я КЕРНИЧНИЙ О.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Загублений диплом ТНТУ ім. Пулюя від 2013 р.
на ім’я Забігайло Т.Г. вважати недійсним
Загублений паспорт МС №061394 на ім’я Сидорко В.М. вважати недійсним
Загублену залікову книжкову вид. ТНПУ на ім’я
Стадник Х. А. вважати недійсним
Загублені диплом вид. Чортківський медичним
фаховим коледжем, диплом вид. ТНЕУ на ім’я
Юзьвак Р.М. вважати недійсними
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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 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ,
МАКСІ БАЗА, ДО 2 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ.
(067) 277-96-45

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

№20

18.05.2022

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

Інформація про послуги а/м з маніпулятором, 6,5х2,5х0,8 м, доставка бруківки, цегли,
кольца, блоки, встановлення (096)698-45-26,
(096)968-63-03
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОВИШКИ, ВИСОТА
ПІДЙОМУ 22 М. (067) 350-88-99

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ

1.2 ПРОДАМ
Ауді-А4 1998/-/2400 договірна (067) 399-51-38
ВАЗ-2109 91/чер/1300 люк, рем ход., вкладень
не потребує (067) 751-54-81
ГАЗ-67 /зел/-, ретро, М-423-пікап, -/гол/-, ретро, (067) 855-54-46

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

ОПЕЛЬ-КОМБО 2003/БІ/1700ТДІ ХОР. СТ., ТЕРМІНОВО 3 800 У.О. (068) 764-20-53

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

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

Двигун, КПШ, інші з/ч до а/м ВАЗ-21064, двигун до а/м ЗАЗ-968, з/ч. (067) 701-71-22

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

1.3 КУПЛЮ
А/м на з/ч, робочий, неробочий стан (097)
277-11-35
А/м, іномарки, буси, будь-який стан, можна
без документів. (098) 604-45-44
Автовикуп вашого а/м, терміновий. (097) 974-90-79
Автомобіль до 100 000 км пробігу, з автосалону в Україні, з документами, підтверджуючими
пробіг. (098) 585-12-88

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ
2.2 ПРОДАМ
Пежо-Експерт 2000/біл/2000Д пасаж., 9 місць,
хор. стан, +двигун, КПШ, 1 власник договірна
(068)763-30-65, (096)729-20-18
Пежо-Експерт 2003/біл/1900Д, свіжопригн.,
без експлуатац.по Україні, ел/вік, хор.стан, обмін на ВАЗ-2107, 04. (097) 720-71-58

2.3 КУПЛЮ
ГАЗ-53, двигун, КПШ, фередо, корзину, бочку
круглу 3-4 куб.м, (098) 407-41-26
ГАЗель, Волга, УАЗ, ГАЗ, будь-який стан, з/ч
до них. (067) 694-74-47

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

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

№20

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

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 БУДЬ-ЯКИМ
ВАНТАЖНИМ А/М, Є ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, КОМФОРТНО, ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ. №338418/15.05.07..
(063) 866-50-83
АВТОВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ ФУРГОНОМ,
23 КУБ.М, Є ВАНТАЖНИКИ. ЛІЦ. АВ №338418 ВІД
16.05.07. (067) 208-46-48
АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ, ВАНТАЖНИКИ,ХОР. ЦІНИ, ПОСТ. КЛІЄНТАМ ЗНИЖ.,ЦІЛОД. ЛІЦ. АВ №338418 ВІД 16.05.07 (063) 866-50-83
АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ
ВИХІДНИХ, ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТ.-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВКА БУДМАТ., ХОР.ЦІНИ.ЛІЦ.АВ№338418
(067) 208-46-48
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

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

Інформація про послуги гідромолотом на базі
JCB 3CХ. (097) 151-31-86
Інформація про послуги дорожнім катком, віброкатком, робимо каткування площадок, доріг, стадіонів тощо (097) 151-31-86
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB3CХ: КОТЛОВАНИ, СЕПТИКИ, СТАВКИ, ФУНДАМЕНТИ, ТРАНШЕЇ ПІД ВОДУ, ГАЗ, СВІТЛО, ПЛАНУВАННЯ.
(067) 368-31-55

Інформація про послуги екскаватором-навантажувачем JCB-3СХ, копання септиків, фундам., котлованів, планув., ковші 30, 40, 60, 90
(097) 151-31-86
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, В/П
10 Т, ДОВЖИНА КУЗОВА 6 М, ШИРИНА 2,45 М, ДОВЖИНА СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25

АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО
30 КУБ.М, ДО 5 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ.
ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ, СВІД. (068)715-76-63

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

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

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

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 транспортні перевезення а/м
КамАЗ, камінь, пісок, щебінь, цегла. (067)35121-97, (050)588-73-97

3.5 АВТО-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ

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

РЕМОНТ СКУТЕРІВ «ХОНДА», СУЗУКІ», «ЯМАХА»,
2-ТАКТНІ, 4-ТАКТНІ, , ВУЛ.ЛОЗОВЕЦЬКА, 3А, МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД ЗА ТЕРНОПІЛЬ. (097) 346-50-32

вул.Київська -/9/ц 37/20/7 жила 21 000 (097)
239-78-88

вул.Лучаківського 2/10/ц 52,83 кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71

18.05.2022

4. НЕРУХОМІСТЬ

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

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

вул.Лучаківського ц/б 63,15кв.м д/у, на озеро
(067) 128-51-71

4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

вул.Вербицького -/9/п 34/18/6 зв.ст 19 700
(097) 239-78-88

вул.Л.Українки 5/-/ц 31/18/6 жила 19 000 (097)
239-78-88

вул.Львівська ц/б 46 кв.м д/у,сира (067) 12851-71

вул.Винниченка -/5/ц 31/18/6 рем, терм (097)
239-78-88

вул.Л.Українки 5/5/ц 36/19/8 25 000 (097) 94432-25

вул.Овочева 2/5/ц 45/20/10 25 000 (067) 33478-89

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.

вул.Злуки 2/5/ц 30кв.м х/ст, терм (097) 23978-88

вул.Лепкого 5/-/ц 36/19/7 жила 21 200 (097)
239-78-88

вул.Танцорова -/5/ц 31/18/6 не кут.,кол 21 000
(097) 239-78-88

б-р Вишнівецького 1/10/п 25 кв.м (096) 06137-73

вул.Злуки 3/5 гурт.,кух.на 5 сімей, не кут. 9
000 (067) 350-25-63

вул.Лучаківського 2/10/ц 45,55 кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71

ВУЛ.ТАРНАВСЬКОГО -/10/Ц 43КВ.М СИРА,ВЛ, 36
999 (067) 259-31-31

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
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вул.Тарнавського 2/5/ц 52/30/9 чеш 27 800
(097) 239-78-88
вул.Тролейбусна 9/10/м 47 кв.м і/о,є/р (096)
557-70-59
вул.Фабрична 4/5/ц 43/26/6 о/к 20 500 (097)
239-78-88
вул.Чалдаєва 7/10/ц 65/-/14 і/о,є/р (096) 557-70-59
Дружба ц/б 63 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71
Дружба ц/б 77,81 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН.
б-р Галицького 3/9/ц 67/40/9 о/к 40 000 (097)
239-78-88
б-р Куліша 7/9/п 67/40/9 х/ст 35 200 (097)
239-78-88
вул.15 Квітня 8/9/п 74 кв.м 2 б.з.,х/ст (098)
692-05-01
вул.Лучаківського 2/10/ц 89 кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71
вул.Тарнавського 2/5/ц 24/12/6 зв.ст 18 000
(097) 239-78-88
вул.Тарнавського 7/9/ц 40 кв.м сира, д/у (098)
692-05-01
вул.Тарнавського 7/9/ц 49/-/12 і/о,є/р (096)
557-70-59
вул.Чалдаєва 4/5/п 32/17/7 23 000 (097) 944-32-25
ВУЛ.ЧЕРНІВЕЦЬКА 3/5/Ц 28 КВ.М РЕМ,МЕБ 25 000
(067) 650-28-28

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

вул.Лучаківського 2/10/ц 96,9кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71
вул.Львівська 3/10/ц 82кв.м д/у,сира (067)
128-51-71
вул.Львівська 4/10/ц 92,3 кв.м д/у,сира (067)
128-51-71
вул.Макаренка 4/5/ц 42кв.м 25 800 (067) 350-36-62
вул.Стуса -/9/п 64/40/9 о/к, терм 38 000 (097)
239-78-88
вул.Текстильна 4/9/ц 77 кв.м і/о, рем (097)
239-78-88

Дружба 7/10/ц 52,1 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71

вул.Чалдаєва 5п. 62 кв.м і/о, о/к 35 000 (097)
239-78-88

ДРУЖБА Ц/Б 48 КВ.М Н/Б,СИРА,ВЛ 32 000 (067)
259-31-31

Дружба ц/б 94,16 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71

побл.Центру 4/6/ц 40 кв.м і/о,рем,меб (097)
239-78-88

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.
вул.Лепкого 4/9/ц 80 кв.м 2б.з.,х/ст (096) 557-70-59

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК

«Аляска» 2/5/ц 74/45/12 41 000 (067) 787-33-64

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

вул.15 Квітня 2/5/ц 74,8 кв.м сира,зд 45 000
(067) 350-25-63
вул.Великого 2/10/ц 75/-/20 і/о,є/р (098) 692-05-01
вул.Глибока 8/10 78 кв.м і/о, є/р,н/б 70 000
(067) 350-25-63
вул.Карпенка 5/-/ц 55/30/10 і/о,рем 40 000
(097) 239-78-88
вул.Київська -/9/п 50/30/9 о/к, терм 28 000
(097) 239-78-88
вул.Л.Українки 3/5/п 46/26/6 о/к 26 000 (097)
239-78-88
вул.Лозовецька ц/б 65/38/12 сира 44 000 (067)
334-78-89
вул.Лучаківського 4/9/п 50/30/9 о/к 28 700
(097) 239-78-88
вул.Лучаківського 4/9/ц 87,84кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71
вул.Лучаківського ц/б 73,03кв.м д/у, на озеро
(067) 128-51-71
вул.Львівська 2/9/ц 62,1кв.м д/у,сира (067)
128-51-71

Ділянка дачна с.Петрики, кооп. «Золота осінь»
0,05 гагаз, світло, вода,5 500 у.о. (098) 061-61-01
Ділянка дачна с.Петрики 0,06 гакадастровий
номер, ліс, вода тощо- (097) 384-95-08
ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА БЕРЕЗОВИЦЯ ПІД ЗАБУДОВУ,
КАДАСТР. №6125255200020023178, 0,09 ГА, ВЛАСНИК, НЕДОРОГО- (097) 000-66-70

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ
1/2 будинку, м.Тернопіль, тимчасівку, м.Тернопіль, подобово, помісячно для 2-34 чол., власник, терміново. (096) 439-91-88
3-КІМ. КВАРТИРУ, БЛ. СОНЯЧНИЙ, 1/-/Ц, ДЛЯ
СІМЕЙНИХ, І/О, ПОБ. ТЕХ., МЕБ., ЗВ. СТ., (18-22
ГОД.). (068) 515-65-86

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

Будівництво незавершене 15 км від Тернополя будматеріали, світло, газ, старий будинок,
0,07 га- (097) 442-51-50
ДІЛЯНКА ДАЧНА С.БУЦНЕВО, «ОРІОН» 3 ДІЛЯНКИ,
ГАЗ, ВОДА, СВІТЛО, ДОРОГА, ФРКУТ. САД, 0,09,,
0,07, 0,06 ГА, ЛІС СОСН- (097) 250-23-41

Дійсний лише для подачі оголошення у №21 від 25.05.2022р.

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

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

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

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

ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНЕ, ВУЛ.КИЇВСЬКА-ТАРНАВСЬКОГО, 66 КВ.М, 13 000 ГРН. (067) 259-31-31
ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, Р-Н
ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ, 22 КВ.М, 22 КВ.М, 29
КВ.М (067) 350-63-54

Винайму 1-, 2-, 3-кім. квартиру, буд-який район, розгляну всі пропозиції, порядність гарантую. (098) 061-61-01
Винайму квартиру, будь-який район, для сім’ї,
розгляну всі пропозиції. (098) 541-50-92
Винайму квартиру, гуртожиток, кімнату на підселення, розгляну різні пропозиції, терміново.
(067) 424-26-05
Винайму квартиру, розгляну всі варіанти, (Ірина) (067) 869-16-96

БУДИНОК С.АНГЕЛІВКА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н
2-ПОВ 174 КВ.МЖИЛА 80 КВ.М, 5 КІМ., 0, 12 ГАДОГОВІРНА (098) 484-89-30

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

1-, 2-кім. квартиру, без посередників. (067)
350-25-63

ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 1-2 ХЛОПЦІВ, МІСЦЕВИХ, БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, В ТИМЧАСІВКУ. 54-30-69, (068) 035-18-23

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

1-, 2-, 3-кім. квартиру, кімнату в гуртожитку,
приміщення комерційне, розгляну різні варіанти. (067) 424-26-05

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

4.11 РІЗНЕ
ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКЕ, 300 КВ.М, ОФІСНІ, 80
КВ.М, ДОГОВІРНА. (067) 259-31-31

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

Приміщення, Центр, 30 кв.м, і/о, рем., 7 500
грн.+ком. (067) 350-36-62

Продаються приміщення цокольні, пр.Тарнавського, ц/б, 79,9 кв.м, 100 м від нового ринку.
(067) 128-51-71

Підселення для дівчини з Тернополя або Тернопільської області, вул.Київська, господиня
74 роки.,1 800 грн. (067) 350-25-63
Три кімнати в 4-кім. квартирі, вул.Шептицького, 9/9/ц, і/о, меб., хол., прал. маш., 350
у.о.+ком. (067) 350-25-63

Продається відділ жіночого одягу, р-к «Оріон»,
15 кв.м, терміново. (067) 128-51-71
Продається приміщення, вул.Київська, ц/б,
79,9 кв.м, власник. (067) 128-51-71

4.9 КУПЛЮ

Продається приміщення, пл. Ринок, ц/б, 80
кв.м, власник. (067) 128-51-71

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

Продається терміново відділ жіночого одягу з
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м,
договірна (067) 128-51-71

НАДІЙНИЙ ТИЛ
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ВОЛОНТЕР СТВОРИВ ОРГАНІЗАЦІЇ З
ПІДТРИМКИ УКРАЇНЦІВ У ПАРИЖІ

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

Як ініціативний хлопець опинився у самому «серці» Європи,
де працює й волонтерить? Чим
зараз займаються учасники асоціації та клубу? Які плани на майбутнє мають?
Про все ми розпитали очільника
організацій Івана, який за основне
ім’я використовує свій французький творчий псевдонім — Aède
Roche (Айд Рош).

Працював
на компанію Netflix
— Найперше розкажіть більше
про себе. Що вас пов’язує з Тернополем?
— 30 квітня мені виповнилось
22 роки. Я народився у Тернополі,
є музикантом та хоровим диригентом. Закінчив Тернопільську
обласну експериментальну комплексну школу мистецтв імені Ігоря
Ґерети. Згодом вступив на факультет сценічного мистецтва у Київський національний університет
культури і мистецтв, де здобував
освіту актора театру і кіно, а ще
спеціальність режисера. Навчання
в столиці не закінчив у зв’язку з
переїздом до Франції.
— Як взагалі опинились там і
у чому знайшли себе в новій країні?
— На початку 2021 року я вирішив на два тижні поїхати погостювати до пари моїх друзів,
які мешкають у Парижі. Та коли

побачив це місто, закохався у нього з першого погляду. Тому залишився там, вступив до Університету Сорбонна й знайшов роботу.
Працював викладачем музики для
україномовних і російськомовних
дітей у консерваторії містечка Малакофф, викладав для малечі гру
на фортепіано. Зараз цю роботу
покинув, бо вступаю в університет
міста Тулуза.
Ще минулого року почав створювати музичні композиції, чим
займаюсь і донині. Також практикуюсь як актор, цієї весни працював на кінокомпанію, безпосередньо пов’язану із «Нетфліксом».
Це була незначна роль, але тепер
можу у своєму резюме актора вка-

АРХІВ AÈDE ROCHE

Ексклюзив  22-річний Іван родом
з Тернополя. Торік він на два тижні
поїхав погостювати до друзів у Париж.
Однак місто юнака так захопило, що там
і залишився. З перших днів війни Іван
заснував клуб «Українці в Парижі», а ще
Міжнародну асоціацію вільних людей,
яка допомагає українським біженцям у
Франції

Франція підтримує Україну
— Коли росія напала на Україну, ми створили бесіду у Телеграмі. Вона була дуже великою,
налічувала 5–6 тисяч людей. Існував ще інший чат, в який входило
приблизно 25 тисяч українських
біженців, які знайшли прихисток
у Франції. Якось просто написав
там: «Хто хоче зібратись у Парижі і
погуляти?» Багато хто відгукнувся,
і цих людей я додав в окремий чат.
Ми зустрілись і круто провели час.
Так зародилась ідея найперше
створити молодіжний клуб «Українці в Парижі», але аби усе діяло
офіційно, я започаткував ще й
Асоціацію вільних людей (AIJL —
Association internationale des Jeunes
Libertè), у рамках якої діє клуб.
У нас є початковий відбір учасників до асоціації. Люди заповнюють анкети, а п’ятеро людей,
у тому числі й я, їх переглядають
та приймають рішення: може та чи
інша особа розраховувати на нашу
допомогу чи ні.
— Кого підтримуєте і у чому полягає ваша діяльність?
— Ми співпрацюємо з американською фундацією Метью Шепарда і намагаємося в усіх аспектах
супроводжувати українських біженців, які знаходяться в Парижі

Найперше людям
допомагаємо
отримати
тимчасовий захист
й оформити усі
необхідні документи
зати, що грав для Netflix. Нещодавно теж проходив кастинг, але
вже на головну роль! Крім того,
волонтерю в організаціях Urgence:
Ukraine та Ukraine Underground.

Підтримують
біженців у Франції
— Як виникла ініціатива створити Міжнародну асоціацію вільних
людей?

Іван Айд Рош, очільник двох паризьких організацій.
У клубі «Українці в Парижі» збирається тільки молодь
або в його передмісті. Наша підтримка найрізноманітніша. Найперше людям, які втекли від війни,
допомагаємо отримати тимчасовий
політичний захист й оформити усі
необхідні документи. Ми організовуємо для них відкриття медичної
страховки, шукаємо житло.
Приміром, на даний момент
допомагаємо трьох сім’ям: в них
п’ятеро, четверо і троє людей відповідно. Також супроводжуємо
27 самотніх українців, які опинилися в Парижі. Їм зазвичай
виділяють кімнати, але якщо ні —
то шукаємо для них помешкання,
підселюємо до французьких сімей,
оплачуємо проживання. Українським студентам наша асоціація
допомагає вступити у французькі
університети, платить за навчання.
Крім того, у нас є курси французької мови, які може пройти
будь-хто. На даний момент ми вже
організували два мітинги на підтримку Батьківщини. Завдяки
нашим американським друзям
учасники асоціації двічі їздили
на кордон з Польщею і передавали
до України гуманітарну допомогу.
У клубі «Українці в Парижі»
збирається тільки молодь. Наша
ціль — аби ці молоді люди від-

почили, поспілкувались і відволіклись від жахіть, побачених
на власні очі.

Допомагаємо
Україні з Франції
— Як хочете надалі розвивати
свою асоціацію?
— Зараз ми створюємо власний
сайт і активно ведемо соцмережі.
Я планую запустити масштабну
піар-кампанію, аби французи ще
активніше долучались до підтримки України. Можливо, зніматимемо відео історії людей,
яким допомогли. До речі, вже
більше 50 осіб надіслали нам відео відгуки, де дякують асоціації
просто за те, що ми є. Також
будемо творити контент для Ютубу, організовувати концерти, інші
благодійні заходи, де збиратимемо
гроші для ЗСУ.
Коли я створював цю асоціацію, то думав: «А в чому її суть?»
Так, я не можу фізично виїхати
до України, держави, в якій народився і виріс, де пройшло чимало
моїх життєвих подій. Однак, поки
ми у Франції — теж можемо багато
зробити для рідної землі! Кожен
вкладає свою частинку у спільну
перемогу!

Скриншот з відеоуроку, який продає жінка
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Ілона Павкіна – знана в Тернополі тренерка танців, яка не могла
сидіти склавши руки, коли в Україні точиться війна з російським
агресором. Наразі жінка продає
власний відеоурок з хореографією,

а за виручені кошти разом з іншими небайдужими тернополянками
купує тканину для відшиву речей,
необхідних хлопцям на фронті.
Індивідуальні й групові заняття
з танців, тренеркою яких є Ілона
Павкіна, відвідує велика кількість
дівчат. Відгуки лише позитивні,
мовляв, хореографія робить їх не

АРХІВ ІЛОНИ ПАВКІНОЇ

Як хореографиня допомагає військовим на передовій
тільки розкутішими і впевненішими у собі, а й приносить позитивні емоції та ніби «ковток свіжого
повітря».
Ініціатива стати у нагоді нашим
захисникам виникла у тернопільської танцюристки з перших воєнних тижнів.
– Сьогодні всі ми розуміємо, що
допомога одне одному – це найсильніша зброя кожного українця.
Бо допомагаючи комусь, допомагаємо і собі. Адже всі зараз як одне
ціле і все циклічно, – говорить
Ілона Павкіна.
24 березня після публікації відповідного допису у соцмережах
жінка почала продавати відеоурок
– туторіал до власної хореографії
під трек виконавця Jay Sean «Ride
it», а за отримані гроші купувати
необхідну тканину й шити білизну
для військових, що на передовій.
Ціна відеоуроку символічна –
100 гривень. Про витрачені кошти
Ілона звітує аудиторії у сторіс на
своїй сторінці в Інстаграмі.

– Танці – чудовий спосіб привести свої думки у порядок та набратися сил і енергії. Особливо,
коли основна твоя ціль – боротися
з ворогом! Я не входжу в якусь
благодійну організацію, тому гроші
просто так збирати не можу. Але
за свою пожертву люди мають
щось отримати! Після того, як
ви придбали мій відеоурок, він
залишається у вас назавжди! –
розповідає Ілона.
За словами танцюристки, аби
відшити найнеобхідніші речі для
хлопців, які вже воюють і знаходяться у «гарячих» точках, треба
багато тканини.
Один рулон тканини коштує від
4000 грн.
– Я вирішила допомогти конкретно 45-й окремій артилерійській бригаді. Її бійці потребують
приблизно 300 комплектів білизни. Для неї слід мати 5 рулонів
тканини, але ми з дівчатами вирішили одразу працювати з тим,
що вдасться закупити, – ділиться

Ілона Павкіна.
Білизну для захисників відшиває
сама Ілона й інші небайдужі тернополянки цілком безкоштовно.
Зокрема, трохи більше як за два
тижні з проданих онлайн-уроків
жінкам вдалося зібрати грошей на
два рулони тканини.
– Їх ми ще з двома дівчатами –
Світланою та Ольгою, власноруч
покроїли, відшили приблизно 60
комплектів і на початку квітня
віддали на відправку для хлопців.
Дітлахи намалювали побажання
військовим і наша посилочка щасливо доїхала на передову, – каже
хореографиня.
Свою волонтерську справу жінка
планує продовжувати й надалі.
– Я дякую усім і кожному, хто
долучився до цієї ініціативи! Разом
ми переможемо ворога! – говорить
танцюристка.
До слова, придбати відеоурок
тернопільської хореографині Ілони
Павкіної можна, написавши їй в
особисті повідомлення.
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ЗА СКІЛЬКИ ЗАРАЗ МОЖНА
ОРЕНДУВАТИ КВАРТИРУ В ТЕРНОПОЛІ
Житло  Тернопіль став місцем
прихистку багатьох переселенців з міст, де
ведуть активні бойові дії. Через це вартість
оренди у місті зросла. Ми дізналися, які
квартири здають в оренду тернополяни та
скільки за них просять
ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

У Тернополі можна знайти багато оголошень про здачу квартир
в оренду. Як ми помітили, найбільше пропозицій є на «Дружбі»,
на «Східному» та «Центрі».
Орендодавці часто зазначають,
що здають житло для сім’ї та без
тварин. Ціни на деякі квартири,
м’яко кажучи, шокують. Якщо
у квартирі є євроремонт, або ж
житло знаходиться у новобудові,
то за нього можуть просити і понад 15 тис. гривень. За квартири
у панельних будинках без ремонту можуть просити і 6 тис. гривень. Вартість житла у Тернополі
після початку російсько–української війни зросла у кілька разів.
Ми проаналізували пропозиції
від орендодавців на сайті перевірених оголошень DOM. RIA.
Діапазон цін на квартири
в різних мікрорайонах дивіться
на графіці.
До слова, за останніми даними
Мінфіну, середня заробітна плата на Тернопільщині становила
11 455 гривень. Середня зарплата
по Україні до початку війни —
14 577 гривень.

Скільки коштує
оренда
За допомогою платформи пошуку житла можна встановити
фільтри ціни, розташування житла, наявності індивідуального чи
централізованого опалення, побачити рейтинг орендодавця чи
ріелтора.

Центр
6200 грн — вул. Б. Хмельницького. Однокімнатна квартира.
Стіни з цегли. Опалення — комбіноване. Є необхідні меблі
7500 грн — вул. Руська. Однокімнатна квартира з ремонтом,

меблями, холодильником, пральною машинкою, мікрохвильовкою, інтернетом.

Дружба
3200 — вул. Назарія Яремчука. Однокімнатна квартира, яку
здають на термін не менше ніж
пів року. В квартирі старенькі
меблі, душ на кухні.
12 400 грн — вул. Тролейбусна.
Однокімнатна квартира здається
лише на довготривалий термін.
Квартира-студія з усім необхідним для життя. Сучасний дизайн,
зручне розташування — 15 х в.
на тролейбусі до центру.

БАМ
8000 грн — проспект Злуки.
Однокімнатна квартира в новому
будинку, з ремонтом та меблями.
Здають на довготривалий термін.
12 000 — вул. Корольова. Двокімнатна квартира з ремонтом.
Здають в оренду сім’ї без тварин.
У квартирі є всі необхідні меблі
та техніка для проживання.

Вартість оренди житла у різних
мікрорайонах Тернополя
1 кімната

2 кімнати
12000 грн

3 кімнати

Центр

6000–9000 грн

8500–18 000 грн

Дружба

3200–12400 грн 5000 –18000 грн 17 700 грн

Східний

3000-8400 грн

4600–15000 грн

Оболоня

7500 грн

12000 грн

–
15000 грн

У Тернополі працює майже тисяча волонтерів

Сонячний

2500–12000 грн 8900–12000 грн 16 500 грн

Канада

12 200 грн

5600 грн

Новий Світ

3200–7900 грн

10500–21000
грн

Промисловий

9300–10500 грн

–

–
7000 грн
21000 грн
Дані на 4 травня 2022 р.

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

Однокімнатна квартира. Розташування вказали у Центрі, хоча
вулиця Енергетична відноситься
до мікрорайону «Промисловий».
Квартира в новобудові з ремонтом, меблями, побутовою технікою. В квартирі ще ніхто не жив,
перша здача.

том. Є індивідуальне опалення.
Власники дозволяють заселення
з тваринами.
7700 грн — вул. Живова. Однокімнатна квартира здається
на довгостроковий термін для
порядних людей, і/о, меблі,
техніка.

Східний

Канада

15 500 грн — вул. Протасевича.
Це двокімнатна квартира. Новобудова в сучасному будинку з
новим ремонтом. Є меблі та вся
необхідна техніка. Поруч парк,
торгові комплекси, транспортна
зупинка, школи та садочки.

5600 грн — вул. Вербицького.
Двокімнатна квартира. Квартиру
здають для людей з Тернопільщини. Індивідуальне опалення,
ремонт, є меблі та побутова техніка. Окремі кімнати. Є балкон.

Куди скаржитись
на здирництво

Промисловий
10 800 грн — вул. Енергетична.

Оболоня
15 500 грн — вул. Живова. Це
трикімнатна квартира з ремон-

Є квартири в новобудовах, де ще ніхто не проживав. Орендодавці
вказують, що це перша здача. Вартість помешкання — 10 800 грн

Щоб боротися з орендодавцями, які наживаються на війні та
встановлюють захмарні ціни —
на Тернопільщині створили спеціальні комісії. До слова, такі ж
комісії працюють і в інших областях, де також недобросовісні
орендодавці встановлюють захмарні ціни на житло.

— На раді оборони області ми
прийняли рішення про створення комісій щодо перевірки цін,
які встановлюють орендодавці
житла, — розповів Володимир
Труш. — Є багато скарг на те,
що ціни підвищуються. Комісія працює в сфері порушень
податкового законодавства. Ми
будемо працювати відповідно
до заяв людей.
Тернополян просять повідомляти про недобросовісних орендодавців на сторінці міського
голови у соцмережі.
Орендодавців просять схаменутися та не наживатися на горі
людей. Перевірки здійснюють
відповідно до звернень та скарг
мешканців.

Двокімнатна квартира на Корольова обійдеться у 12 тисяч гривень на
місяць. Помешкання з ремонтом

ЩО КОМЕНТУЮТЬ
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ТЕРНОПІЛЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ

ТЕРНОПОЛЯН ХОЧУТЬ ПРИВЧИТИ
ПРИБИРАТИ ЗА УЛЮБЛЕНЦЯМИ

У Тернополі встановили інформаційні таблички з
проханням прибирати за домашніми улюбленцями.
Тернополяни вважають, що цього замало для чистоти міста
Стаття зібрала 124 коментарів.
Нагадаємо, днями у Тернополі
встановили інформаційні таблички
з проханням прибирати за домашніми улюбленцями.
Таблички встановили у центральній частині міста (сквері на
Чорновола, на бульварі Шевченка, в сквері Кобзаря, на вулиці
Сагайдачного тощо), а також на
бульварах Данила Галицького,
Петлюри, Куліша, сквері Миру.
Як повідомили в ЖКГ, вигул
собак тут не заборонений, втім господарів закликають не нехтувати
прибиранням після домашнього
улюбленця, щоб зберігати місто
чистим та охайним.
Думки наших читачів стосовно
цієї ініціативи розділилися. Публікуємо деякі, зберігаючи орфографію дописувачів.
Я завжди прибираю за своєю собачкою бо не хочу, щоб
на мене кричали. Тай я думаю
якщо хочеш гуляти усюди з
собачкою, тоді потрібно прибирати.
Ірина Вечоринськ

Ви всі коментарі пишите
ща собаки, а коли в дворі
більше 10 котів.
Весь двір в какашках.
Біля будинку тарабаньки
зі смардючою їдею яку коти
не їдять.
І це все розкидане.
Не має ніде порядку і справедливості.
Ксюша Федів
Повернулась в Тернопіль 6
років назад. А всього 2 рази
бачила Справжних собачників!!!
Татьяна Ляховец
Якраз сьогодні зранку зустріла жінку з собакою, яка
прибирала за своїм улюбленцем.....
Ірина Гончарук
З переселенцями заїхало
багато собачок, собак і собачищ. Вигулюють масово. І
дуже полюбляють використовувати для цього газончики з
травичкою. Наші собачники
- не кращі. Собака валить
купу, а воно (господар) стоїть і заторможено споглядає
"процес"... Звичайно, не прибираючи після свого "члена
сім'ї" (як собачники називають своїх "улюбленців"...Давно пора лад з цим навести.
Ирина

Було б добре, але спершу
самим навчитись викидати
мусор в смітник, а не де попало
Наталя Воляник-Сівак
Прийняли це добре, а хто
буде слідкувати за дотриманням ?
Аня Яремко
Приводять на дружбі на
стадіон 9 школи свої телята щоб ті поср@ли і ще на
зауваження дуже обурені бо
немає доказів що то його пес
навалив купу. Думаю Шановні ви себе впізнаєте!!!!!

Не завжди беру кульок чи
серветку....
Каюсь... Простіть Рідні
Тернополяни
Було б чудово поставити
кілька апаратів з "спецкульками".

Іван Тлумацький
Ми завжди прибираємо за
своєю собакою. Бо не хочу
щоб моя дитина приносила
какашки на взутті.
Неля Процик

Maksym Popovych
Maksym Popovych в парку
коло озера бачила кілька апаратів для пакетиків, дівчинка прийшла і поклала кілька
штук, а якась бабця за 5 хв
підійшла і витягла їх собі

Дуже гарна і потрібна ідея.
А то дітям немає права побігати по траві
Неля Процик

Elena Matsko

Просимо мерію виділити місця для прогулянок з
домашніми тваринами. Бо
скоро не можна буде вийти з
дому з собакою. Всюди алеї,
діти, клумби..... Де гуляти з
чотирилапими? От пишуть,
що потрібно штрафувати
за те.... А мені здається, що
людей потрібно штрафувати
в першу чергу, що свинячать
на природі, в парках, лузають
насіння і смітять, розкидають
пляшки де попало, папірці,
кульки, сміття не доносять
до урни. Хто більше смітить
це ще питання. Від тварин
менше шкоди природі. А
прибирати потрібно не лише
за домашніми тваринами, а й
людям за собою!
Оксана Тішин Кулик
Вже всі проблеми порішали??? Вже знищили всі незаконі забудови знищили!!!
Викорчували всі пеньки тих
дерев що позпилювали на
своі дачі!! Дороги ідеальні!!!
Вивели лишній транспорт з
центра міста!!! І т. д і т. п !!!
Nadezda Yavorska
То з тими псячими господарями якась клініка.Та ті
господарі надзвичайні хами,
агресивні як маскалі, не прибирають, але на звернення готові вбити. Я не знаю куди
звернутися, але маю багато
фоток тих горе господарів
Mari Chernova
Давно вже потрібно було
привчити, або штрафувати.
Mhiroslava Kachmar
Олеся Кріса готова платити податок за собаку лиш
би були умови для збору екскрементів.. Бо іноді кульочок можна забути :((( хоча
не гуляєм на дит площадках,
стадіонах, квітниках, в двориках.. Можем просто повз
пройти.. Але і площадок для
собак нема.. Закон прийняли,
але без умов для собачників!!!
Люда Кравець

Ще б такі таблички поставили у парку Нацвідродження, а особливо на стадіоні ЗОШ 23, де вдень діти
бігають, а ввечері там собак
вигулюють.
Lida Lobachevska
Lida Lobachevska табличка
що зайцю стоп сигнал!!! Особисто я не проти щоб з собаками гуляли на стадіоні, але
щоб прибирали за собаками!!
Lida Lobachevska
Я на Овочевій завжди бачу
молодого чоловіка, який вигулює собаку і кожного разу
після процедури витягає кульочок і збирає лайно.
Світлана Лозинська
Давно пора!
Уляна Пйонтко
За котами вообще никто
никогда не убирает. Считается, что их кормить это
хорошо. А гадить они могут
после везде, почему-то
Внутренняя Монголия
Львів'ян теж треба зобов'язати це робити
Лілія Кучук
А що з дворовими собаками? Хто має збирати? Знову
напівміри і пропозиції від
ідіотів. За кордоном збирають, але і дворових немає в притулок, а далі як доля
складеться.
Anatoly Vivchar
У Польщі є спеціальні урни
для тваринних екскрементів, і
ШТРАФИ за неприбирання!!
А ще кожен поляк платить
податок за те що у нього є
котики чи песики
Олеся Кріса
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

СОЦМЕРЕЖІ АНДРІЙ ГРИЦИШИН

Облаштували сквер імені Бориса Джонсона

На масиві «Східний» облаштували сквер імені Бориса
Джонсона
Стаття зібрала 20 коментарів.
Нагадаємо, сквер на честь
прем‘єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з‘явився
у Тернополі на масиві «Східний»
в одному з дворів.
Фото з'явилося у соцмережі.
Зазначимо, Александр Боріс
де Пфеффель-Джонсон (англ.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson;
нар. 19 червня 1964) — британ-

ський політик та колишній журналіст; прем'єр-міністр Великої
Британії з 2019 року.
На запитання: «А як вам така
ідея?», думки читачів сайту
20minut.ua розділилися. Багато читачів підтримують таку
ініціативу і згодні, що містер
Джонсон вартий відзначення.
Дехто вважає, що іменем Бориса Джонсона можна назвати не

лише сквер, а й вулицю чи місто.
Хтось вважає, що й інші європейські політики варті згадки,
наприклад, пан Дуда.
Також читачі пожартували про
використання бюджетних коштів
у Тернополі.
Пропонуємо коментарі наших
читачів, зберігаючи орфографію
дописувачів.
Що сквер, то сквер. Гідний!...)))
Ирина
Це дуже важливо, розумно.
Марія Руда
Браво, він вартує того
Оля Литвин
він вартує, щоб в його честь
навіть місто назвали...
Наталія Світлицька

Наших дебілів і москалів
обурює цей сквер. Значить
сквер потрібен!
Ростислав Гарасимчук
Is fantastic
Carlo Palombaro
Тепер вже мер дерева не
позрізує...
Діма Андрущенко
Борис вартує, щоб і вулиця
була названа в його честь.
Іванна Гнатів
То ще є пан Дуда і т.д.
Nadiia Vovk Vovk
А наші хлопці, які гинуть
на війні, що не вартують?
Іванна Гнатів

Нехай стане мером Тернополя !!!
АНАТОЛІЙ
Для чого рекламуєте
Nadiia Vovk Vovk
На табличку виділено три
мільйони гривень.
Ігор Яворський
в Тернополі тим не здивуєш
Petro Skarzhynskyi
Ігор Яворський 3.5
Alexandr Sasha
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗРОБИТИ
КВІТНИК НА БАЛКОНІ

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

Все необхідне для того, щоб
почати вирощувати квіти у себе
вдома, можна знайти на ринках,
квіткових магазинах та навіть у
супермаркетах. Журналіст «RIA
плюс» дізнався актуальні ціни на
все необхідне.

У чому вирощувати
Щоб висадити квіти, в першу
чергу необхідно придбати спеціальні горщики, ґрунт та добрива.
На Центральному ринку можна
знайти балконні горщики різної
форми. Деякі встановлюються у
спеціальні тримачі, а деякі можна
підвісити.
Ціни на них є різні. Великі прямокутні балконні ящики коштують від 110 гривень. Вони довжиною в 1 метр. Є різного об’єму та
форми. Деякі коштують і понад
300 гривень. Їх можна встановити
у спеціальні кріплення зовні або ж
поставити на підвіконня.Також є
підвісні горщики зі спеціальними
кріпленнями. Вони коштують від

55 гривень за штуку.
Спеціальний універсальний
ґрунт коштує 16–25 грн за пакунок (6 кг). Є для різних видів
рослин. Від цього залежить ціна,
однак вартість такого пакунка,
як ми помітили, не перевищує
30 гривень. 
Продавці кажуть – для вирощування вуличних квітів на балконі
потрібно використовувати хороший ґрунт. Звичайний, набраний
з городу чи дачі, може не підійти,
особливо якщо ви пересаджуєте
квіти в горщики чи контейнери.

Для вирощування
квітів потрібно
використовувати
хороший грунт.
Звичайний з городу
може не підійти
– Краще купити універсальний
ґрунт, щоб квітка прижилась добре. На дно горщика нічого сипати не потрібно. Можна докупити

ВАДИМА ЄПУРА

Затишок  Чимало тернополян
створюють у себе на балконах квітники.
Ми дізналися, скільки коштує все
необхідне, щоб зробити «клумбу» у
своєму помешканні

На ринку продають вже вирощені квіти у горщиках
ще спеціальні добрива для поливу
рослин, – розповідає одна з продавчинь.

Скільки коштують
квіти
На ринку також продають вже
вирощені квіти, які потрібно пересадити. Ціни – від 5 гривень за
рослину. Найдешевші – петунії.
Їх продають навіть по 5 гривень.
Як кажуть продавці – петунія одна
з найпопулярніших квіток, щоб
вирощувати на балконі, вона не
вибаглива та квітне довгий час.
Також продають бегонії, ромаш-

ки, медунки тощо. Ціни в середньому 20–25 гривень. Найдорожча
еріка – 130 гривень за рослину.
Також можна придбати і насіння квітів. Воно коштує недорого:
від 5 до 17 гривень за пакетик. Їх
продають у садівничих магазинах,
на ринку та у супермаркетах.
Є насіння петунії, лаванди, жоржини, майорців, айстри та навіть
суміші кактусів.

Як доглядати
Особливості догляду за контейнерними квітами випливають з тих
умов, що в контейнерах мало ґрун-

ту, поживних речовин і вологи.
Тому рослини в контейнерах
потрібно поливати і підживляти
частіше, ніж у відкритому ґрунті.
Щоб рослини почували себе добре і цвіли рясно, кожні 7 днів їх
необхідно підживляти розчином
мінерального добрива. Кілька разів за літо можна підгодувати і
органічними добривами, розведеними у співвідношенні 1:20 (сухий коров’ячий, курячий послід).
Швидкоростучі види рослин
слід підживляти раз на тиждень, повільноростучі — раз на
2-3 тижні.

РЕКЛАМА

Продають бегонії, ромашки, медунки тощо. Ціни в середньому
20–25 гривень. Найдорожча еріка – 130 гривень за рослину

Що потрібно, щоб
посадити квіти

Вартість квітів
на ринку

РОЗВАГИ

***
— Прикинь, заходжу на сторінку
до дівчини, дивлюся фотки, і,
уявляєш, з кожною фоткою вона
все красивіша і красивіша!
— Тобто, фотки старі?
***
Якщо ти не сподобався жінці, вона
скаже, що вона має чоловіка, навіть якщо його в неї немає. А якщо
сподобався, скаже, що його нема,
навіть якщо він є.
***
Дівчина в автобусі говорить по
телефону:
— Так, я до вас приблизно за
годину приїду... Мабуть, краще,
щоб ви мене зустріли. Як ви мене
взнаєте? Ну, я висока, струнка
дівчина. На мені надіто чорне
пальто, чорна спідниця. Чоботи
чорні, сумка... Загалом, у чорному.
І з косою.
У розмові настає довга пауза.
Мовчання затягується і дівчина
додає:
— Коса — це зачіска така.
***
У жінки всього два обов'язки
перед чоловіком:
1. Заспокоїти його, коли він

нервовий.
2. Нервувати його, коли він спокійний.
***
Кілька місяців тому переїхала до
нової квартири. За кілька днів
пропав мій закордонний паспорт.
Я згадала історії про домовиків
і зі словами: «Домовий, пограй
та віддай» поставила на кухню
блюдечко з молоком та печивом.
Вгадайте, що сталося наступного
дня? Правильно, нічого. Паспорт
відновлювати довелося.
***
— Петровичу, ну, скажи, а кому
жінки заздрять найбільше?
— Думаю, що гусеницям.
— Це чому?
— Так просто. Адже щоб тримати себе у формі, жінка повинна
стежити за собою все життя і
багато в чому собі відмовляти. А
гусениця спочатку їсть, їсть, їсть.
Потім спить, спить, спить. А потім
— БАЦ! — І красуня!
***
— Давай забудемо про все, що
між нами було!
— Між нами нічого не було.
— Не так швидко!..

***
Ольга була настільки холодною
жінкою, що у комара, який попив
її крові, захворіло горло.
***
— Ти хочеш, щоб я залишилася чи
мені викликати таксі?
— Звичайно, хочу щоб лишилася,
але я вже викликав.
***
Ранок. Жінка будить чоловіка. Той
з бодуна дивиться на неї очманілим поглядом.
Жінка:
— Хто вчора найголосніше кричав:
«Зате буде, що згадати»!? Ну,
давай... згадуй!
***
Гуляла з хлопцем парком і під час
прогулянки почалася суперечка.
Я вирішила припинити її жартівливою фразою: «Не сперечайся зі
мною, я відьма!» І в цей момент
почали гаснути ліхтарі на алеї.
Потрібно було бачити, як він від
мене тікав.
***
За словами знайомого...
Дружина повернулася додому,
тримаючи в руках відламане дзеркало заднього виду від недавно
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купленої машини. З незалежним
виглядом вона поклала його переді мною на журнальний столик.
Постояла, помовчала, позітхала
сумно і рішуче кинулася в атаку:
— А ось не потрібно робити
образливих оціночних суджень...
Я спочатку, на всі сто відсотків
була впевнена, що там машина не
зможе проїхати.
Це все, що потрібно знати про
цікаву та загадкову жіночу логіку.
***
— Ти тендітна як квітка!
— Ні, я тендітна як граната!
***
А ще мене бісить, що ти мені не
передзвонюєш, коли я кидаю
трубку.
***
Офіс. Обідня перерва. Всі
обідають, і лише Оксана, наш
бухгалтер, вирішила пофарбувати
волосся. І тут наш Вася ставить
Оксані питання:
— Оксано, а що це ти весь час
фарбуєшся?
— Щоб бути гарною, Васю...
— А через скільки років ця процедура дасть позитивний ефект?
***
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Погода у Тернополі

ОВЕН Час сприятливий,

стаєте більш енергійними, рішучими та
діяльними. У вас прокидається
дух боротьби та суперництва,
ви здатні надихнути оточення на
важливі, масштабні справи. Для
чоловіків сприятливіша остання
декада місяця, на першому плані справжні чоловічі цінності.
ТЕЛЕЦЬ Прокидається

інстинкт виживання
та продовження роду.
Зростає впевненість у собі, проявляється інстинкт завойовника
незалежно від статі. Сприятливі
можливості для того, щоб завоювати своє місце під сонцем і
довести своє право на нього.
БЛИЗНЮКИ Можли-

вий період зупинок,
зволікань, складнощів та
перешкод. Намагайтеся використати будь-яку можливість, щоб
продемонструвати свою силу та
вміння, сміливо приєднуйтеся
до справ, які іншим разом і не
розпочинали б.

СЕРЕДА,
18 ТРАВНЯ

ЛЕВ Енергія шукає вихо-

ду і якщо не знаходить
його, це може виливатися у конфлікти з оточенням.
Ваше прагнення отримати все
якнайшвидше не може бути
реалізоване цього місяця. Більш
того, поспіх зараз може призвести до руйнівних результатів
згодом.
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ЧЕТВЕР,
19 ТРАВНЯ

П’ЯТНИЦЯ,
20 ТРАВНЯ

СУБОТА,
21 ТРАВНЯ

+14°Ñ

РАК Життя змінюється,

ви за кілька кроків від
отримання можливості
стати більш успішною і щасливою людиною. Кожні 6 місяців
ваш управитель – Місяць – бере
участь у важливій трансформаційній астрологічній події
– затемненнях. Травень для вас
– найважливіший місяць року.

СИНОПТИК

ГІСМЕТЕО
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НЕДІЛЯ,
22 ТРАВНЯ
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З одного ракурсу

Як змінилась
набережна Ставу
БУВ ПРИЧАЛ

ПОНЕДІЛОК,
23 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК,
24 ТРАВНЯ

ДІВА Відсутність логіки

в тому, що відбувається
навколо, може призводити вас до сум'яття і збентеження. Все не за планом, все не
так, як хотілося б. Необхідність
очікування викликає у вас лють,
але якщо ви розпочнете дії, щоб
прискорити процеси або навести лад, існує великий ризик
повернутися назад.
ТЕРЕЗИ Складно стриму-

вати свої пориви, багато
дратівливих факторів
довкола. З тих чи інших причин,
які часто не залежать від вас чи
від партнерів, зриваються зустрічі, раніше узгоджені проєкти та
схвалені пропозиції переглядаються та корегуються.
СКОРПІОН Місяць
насичений подіями,
здебільшого пов'язаними
з реорганізацією виробництва,
перерозподілом ресурсів та,
можливо, зміною керівництва
у тій структурі чи організації, в
якій ви працюєте. Утримайтеся
від кардинальних рішень.
СТРІЛЕЦЬ Протилежна

думка або навіть ворожа
позиція оточення може
мати стимулюючий вплив і допоможе вам чіткіше визначити
власні позиції. Це вдалий період
для того, щоб поглянути на зворотний бік медалі, коли йдеться
про угоди з оточенням
КОЗЕРІГ Партнерство,

спільні підприємства, в
яких ви берете участь,
можуть бути зіпсовані суперечливими поглядами та конфліктами. Прагнення вирішити розбіжності зіткнеться зі значними
перешкодами, та врешті-решт
призведе до покращення розуміння індивідуальних потреб.
ВОДОЛІЙ Вам вдасть-

ся сконцентруватися,
вибрати правильний
вектор і йти за ним. У другій половині місяця оточення сприяє
розвитку соціальних і міжкультурних зв'язків, прекрасний час
для того, щоб відновити давні
контакти, а можливо, й особисті
або ділові взаємини.
РИБИ У цей час стаєте
більш нетерплячими, чим
можете спровокувати
агресію з боку оточення. У любовній сфері багато несподіванок, усвідомлень і, як наслідок,
ситуація в особистому житті
кардинально змінюється. Нудно
не буде, можливі сюрпризи від
колишніх партнерів.

Цього тижня
іменини
святкують

18 травня

БУЛО:
Біля Єлисейських полів раніше був
причал. Там було чимало човнів

Адріан, Яків, Аріна,
Ірина.

19 травня

Василь, Денис, Іван,
Іларіон, Сава, Ян.

20 травня

СТАЛО:
Тепер тут алея, де прогулюються
тернополяни, а вздовж
набережної – аераційний фонтан

МОРСЬКА ШКОЛА

Акакій, Антон, Давид,
Іван, Йосип, Михайло,
Ніл, Семен, Степан, Ян.

21 травня

Адріан, Арсеній, Іван,
Ян.

22 травня

Василь, Гавриїл, Дмитро,
Йосип, Микола, Килина.

23 травня

Василь, Кирило,
Лаврентій, Симон,
Таїсія.

24 травня

Олександр, Йосип,
Кирило, Костянтин,
Михайло, Ростислав.

АНЕКДОТИ
***

— Ти знав, що якщо пінгвін
знаходить собі пару, він залишається з нею до кінця життя?
— Так...
— Будеш моїм пінгвіном?

***

Подруга зараз розповіла. У
сусідів втекла якась екзотична
змія та заповзла до неї на балкон. Вона зателефонувала до
служби порятунку, там кажуть:
а чому ви нам дзвоните? А
вона їм кричить у слухавку:
— А кому мені дзвонити, Георгію Побідоносцю?!

***

Обнулив стосунки з дівчиною,
тепер до весілля знову три
роки.

***

Якось, не маючи нагоди
привітати дівчину особисто,
замовив їй букет квітів з доставкою додому.
Загалом, стосунків з тією дівчиною вже давно немає, зате
та фірма пам'ятає про мене до
цього дня.

***

Дружина — це не просто
супутник життя. А супутник з
такою хитромудрою орбітою,
яка суперечить усім законам
фізики.

БУЛО:
В акваторії Ставу працювала
морська школа. ДТСААФ. Фото 70их років

СТАЛО:
Тепер на місці школи – нічний клуб

ОНОВИЛИ НАБЕРЕЖНУ

***

— Ближче до півночі моя
свідомість змінюється...
— При світлі Місяця ти перетворюєшся на вовка?
— Ні, при світлі холодильника
я перетворююся на саранчу.

***

— Я тут Марію бачила. Схудла
як! За пів року кілограмів 20
скинула! Цікаво, на якій дієті
вона сидить?
— «Допомога з безробіття»
називається...

***

— Так важко знайти кохання!
— Це ти ще роботу не шукала...

***

— Виходь за мене!
— Зараз не можна нікуди
виходити!

***

БУЛО:
Раніше навколо Ставу була огорожа
з каменю. На фото – будівництво
загородження

СТАЛО:
Тепер кам'яну огорожу замінили
на металевий паркан

