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Ми перевірили 
Уже фактично
три місяці, як
до Тернополя
приїжджають
вимушені
переселенці з
українських
регіонів, де
тривають бойові
дії. Тільки офіційно
в такому статусі
зареєструвалися
наразі 90 тисяч
осіб

ПАВЛА ПОСОХОВА

ДОПОМОГА ВЖЕ НЕ ДЛЯ ВСІХ

Черги в обох гуманітарних центрах міської ради суттєво зменшилися
ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 097‑51‑37

Для всіх, хто буває в Тернополі
на площі Героїв Євромайдану або
на вулиці Лисенка, стала звич‑
ною картина, коли там збиралися
великі юрби людей. Адже саме
в цих локаціях ще з кінця лютого
надавали допомогу людям, які
її потребують. Проте останнім
часом черги стали значно мен‑
шими, або і зовсім зникли.
«RIA плюс» вирішила дізнати‑
ся, яку допомогу переселенцям
надають у Тернополі на третій
місяць війни в гуманітарних цен‑
трах міської ради.

Гуманітарний центр
на Лисенка
На подвір’ї вільно. Можна
знайти, де припаркувати авто,
і скупчення людей відсутнє.
Більше того, у місці, де безпо‑
середньо видають продуктові
набори, — немає жодного пере‑
селенця.
— Ми перестали видавати про‑
дуктові набори всім, — пояснює
директор міського територі‑
ального центру Віталій Хорка‑
вий. — За відсутності достатньої

кількості гуманітарних вантажів
вирішили зосередити свою робо‑
ту на людях пільгових категорій,
найбільш вразливих категорій,
на нашу думку. Це люди з ін‑
валідністю 1‑ої та 2‑ої групи,
малозабезпечені родини, сім'ї з
дітьми до 5 років, родини, де є
загиблі на війні, — пояснює Хор‑
кавий. Таким чином тут надають
допомогу вже близько місяця.
Продуктовий набір зараз скла‑
дається з трьох консерв: двох
м’ясних та однієї бобової. Та‑
кож пачка спагетті, пів кілогра‑
ма гороху, хліб та печиво. Також
у разі необхідності можуть додати
засоби особистої гігієни, підгуз‑
ники та спеціальне харчування
для малюків. Загалом набори
складаються з тих же самих то‑
варів, що й на початку квітня.
Але, очевидно, що цього вдало‑
ся досягти завдяки обмеженню
щодо кількості людей, які таку
допомогу можуть отримувати.

Гуманітарний центр
у Музеї Науки
Значно менше людей, ніж ра‑
ніше, і у черзі до гуманітарно‑

го центру, який розташований
у Музеї Науки. Замість кількох
сотень людей в черзі — тільки
кілька десятків. Тут також нові
правила щодо видачі продукто‑
вих наборів. Якщо на початку
весни допомогу могли отримува‑
ти переселенці щотижня, потім
продукти видавали раз на місяць.
Зараз переселенці можуть отри‑
мати допомогу з продуктами, гі‑
гієнічними наборами ліками та
одягом тільки одноразово.
— Кількість гуманітарних ван‑

Гуманітарних
вантажів з
продуктами
стало менше, тож
допомогу тепер
видають одноразово
тажів, які поступають в Україну
та конкретно в наш штаб, сут‑
тєво зменшилася. Особливо це
стосується продуктових вантажів.
Виняток робимо тільки для лю‑
дей з інвалідністю, багатодітним
родинам, вагітним або жінкам з

Продуктовий набір у центрі на Лисенка складається з двох м’ясних
та однієї бобової консерв. Також є спагетті, пів кілограма гороху, хліб та
печиво. Можуть додати засоби гігієни, підгузники та харчування для малюків

на роботу я ніяк не можу. Ми
винаймаємо квартиру. Допо‑
могу отримали один раз на по‑
чатку березня. І все, з тих пір
нам більше — ніякої допомоги
не надають. Не знаю, до кого
обурюватися, але здається, що
так не має бути, — каже Світлана
Микитова.
Працівники гуманітарного
центру зараз активно шукають
можливості збільшення кількості
продуктів, якими вони можуть
надавати допомогу переселен‑
цям. Для цього звертаються
до різноманітних благодійних
фондів з‑за кордону. І сподіва‑
ються, що найближчим часом
ситуацію вдасться трошки по‑
кращити.
У той же час волонтери ви‑
знають: черги до гуманітарного
центру зменшилися, оскільки
допомогу тепер видають одно‑
разово. І більшість переселенців,
які зареєструвалися у Тернополі,
її вже отримали. Якщо б рап‑
том ситуація на фронті знову
погіршилася і знову приїхали б
нові переселенці — допомагати
не було б чим.

Продуктовий набір у центрі на площі Героїв Євромайдану складається з
м’ясної, рибної та бобової консерв, пачки борошна та макаронів, а ще
пляшки води. Є невелика кількість солодощів для дітей, гігієнічні набори

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

новонародженими та родинам,
у яких рідні загинули на війні —
цим людям допомагаємо багато‑
разово. Самі набори могли дещо
зменшитися, але за відсутності
одного якогось продукту ми на‑
магаємося замінити його іншим.
Таким чином намагаємося збе‑
рігати об’єм пакетів допомоги.
Хоча вміст може бути різним, —
каже координатор гуманітарного
центру Ярослав Жданович.
Теперішній продуктовий набір
тут складається з м’ясної, рибної
та бобової консерви, пачки бо‑
рошна та макаронів, а ще пляш‑
ки води. Є невелика кількість
солодощів для дітей, гігієнічні
набори. Також можна спробу‑
вати отримати необхідні ліки та
знайти потрібний одяг.
Поруч з гуманітарним центром
зустріли переселенку з Харкова
Світлану Микитову. Жінка дуже
засмучена через відсутність мож‑
ливості отримати допомогу.
— Я ще в перших числах бе‑
резня приїхала до Тернополя
з маленькою дитиною. Пізні‑
ше до нас приїхала ще 80‑річ‑
на бабуся. Залишити їх та піти

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
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ЦІНИ ЗРОСЛИ, А ПАЛЬНОГО
У ТЕРНОПОЛІ БІЛЬШЕ НЕ СТАЛО

ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 097‑51‑37

Чи вплинула ситуація із відмі‑
ною держрегулювання не тільки
на ціну, а й кількість палива?
Наш кореспондент побував
на заправках 20 травня. Навіть
за ці кілька днів ситуація вже
кардинально змінилася.
Під час війни усі ми неодно‑
разово помічали черги на АЗС.
На деяких взагалі на стеллах
тривалий час показувало нулі.
Хтось примудрився продавати
бензин чи дизель через додаток
за значно вищою ціною.

ОККО
На АЗС мережі на рекламному
стенді періодично нулі на 95‑й
бензин та газ — це означає, що
його можна придбати за спецта‑
лонами працівникам організацій.
Щоправда, згідно з додатком
цієї мережі, на кількох заправ‑
ках був у продажі 95‑й бензин.
Що цікаво, окрім преміального,
який продавали і раніше, від‑
пускають і «звичайний» 95‑й.
Очевидно, що це наслідок ска‑
сування держрегулювання. Його
раніше не продавали, вважаючи
ціну, яку пропонувала держава,
занадто малою. А тепер вона
майже зрівнялася з преміаль‑
ним. За 95‑й преміальний тре‑
ба віддавати 52 гривні за літр,
а за «звичайний» — 51 гривню
за літр. Дизель тут продають по
57—58 гривень. Але щодо навя‑
ності, ситуація також постійно
змінюється на табло.

WOG
До скасування держрегулюван‑
ня ця мережа була чи не єдиною,
де можна було придбати пальне
з вулиці, але для цього потрібно
було відстояти не одну годину
в кілометровій черзі. Зараз, як
помітили, — черги скоротили‑
ся до сотні метрів. Можемо
припустити, що причина цього

у зміні вартості бензину. Ще
18 травня, відстоявши у черзі,
бензин тут можна було придба‑
ти за 41,85 грн за літр. А нині
вартість підскочила більш, ніж
на 10 гривень, і тепер становить
52 гривні за літр. Також з’явив‑
ся у продажу «звичайний» 95‑й,
який тут також коштує на грив‑
ню менше, ніж преміальний
бензин.
Дизельне пальне на WOG
продають за 57 гривень/літр,
а газ — по 39,98 гривні/літр. Як
ми спостерігали уже 24 травня,
на запрвках цієї мережі був від‑
сутній бензин, лише дизель. Але
ситуація зранку та ввечері такод
різниться.

ПАВЛА ПОСОХОВА

Ми перевірили  «RIA плюс»
неодноразово розповідала про
ситуацію з пальним у Тернополі. І перед
тим, як урядовці вирішили скасувати
держрегулювання вартості, ми
перевіряли, за якими схемами на АЗС
реалізують пальне

20 травня вдень на заправках мережі був лише газ

БРСМ
На заправках цієї мережі
20 травня не можна придбати
жодного пального, окрім газу
(по 38,99).
— Не знаю, коли щось
з’явиться. Приїде бензовоз —
будемо продавати годинки три,
потім бензин знову скінчиться.

Дефіцит буде
триматися. Тому що
психологія повного
баку не змінюється, і
ресурс моментально
не знайдеться
На багато не вистачає, — каже
заправник.
До скасування держрегулю‑
вання на АЗС цієї мережі вка‑
зували вартість 95‑го бензину
41,84 грн/л. Але його через касу
не продавали, придбати можна
було тільки через додаток, де
вартість літра бензину вже ста‑
новила 44,99 грн.
19 травня на очах у корес‑
пондента «RIA плюс» на БРСМ
все ж таки відкрили продаж че‑
рез касу, якраз по позавчораш‑

ній ціні через додаток 44,99.
А вже 20 травня, очевидно, що
бензин скінчився, але в додат‑
ку його вартість вказують ще
більшою — 47,99 грн/л.24 трав‑
ня у додатку бачимо інше: ціна
преміального 95-го 49,99 грн, а
дизелю — 54,99 грн.

Energy
До заправок цієї мережі від‑
носяться АЗС ANP, «Укранфта»,
«Авіас», де продавали пальне
українського виробництва. За‑
раз на усіх них — немає жодно‑
го пального. Як було і два дні
тому. Втім у багатьох людей є
пальне, придбане у додатку цієї
мережі. Відповідно залити його
до своїх баків немає можливості.
Додзвонитися на гарячу лінію
мережі — нереально вже кілька
тижнів. Єдине джерело інфор‑
мації наразі — це працівники
заправок.
— Не турбуйтеся. Є люди,
у яких і по 100 літрів куплено.
Ні у вас, ні у них воно не про‑
паде. Більше того, ви навіть
в ціні не втратите. Купили якщо
20 літрів, то їх і отримаєте, без
доплати, навіть якщо бензин уже

Чи контролюють ціни на пальне
На Тернопільщині робочі групи займаються моніторингом та
перевірками АЗС, розповіли у
Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській
області.
– В області працює 17 моніторингових груп, які відслідковують
наявність та ціну на паливо, – пояснює завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Лариса Голда. – Також ми здійснюємо
перевірки відповідно до доручення прем’єр–міністра. З логістикою
та доставкою палива є проблеми.
Насамперед на АЗС заправляють
транспорт критичної інфраструктури – військових, рятувальників,
медиків, правоохоронців тощо.

Граничної межі на вартість
пального наразі немає. Уряд скасував цю межу для цін на паливо.
– З 18 травня скасовано регулювання граничних цін на паливо,
– каже Лариса Голда. – Однак АЗС,
які здійснюють реалізацію палива, повинні декларувати ціни на
пальне. Якщо ціну піднімають більше, ніж на 1%, суб'єкт господарювання, який здійснює продаж,
зобов’язаний це задекларувати у
реєстрі Держпродспоживслужби.
За дорученням прем’єр–міністра розпочато 6 позапланових
перевірок у області. Вже виявлено
три порушення.
– У трьох випадках виявлено
порушення – завищення цін на

пальне попри граничну межу, — зазначила пані Голда. — За порушення передбачено адміністративно–
господарські санкції відповідно
до статті 20 Закону України «Про
ціни та ціноутворення». Всього на
порушників застосовано санкцій у
розмірі 123,2 тис. гривень. Під час
перевірок було встановлено перевищення торговельної надбавки
на різні види палива від 1,66 до
8,98 грн на літр. Наразі ще триває
три перевірки.
Спільні робочі групи, у які
входять представники Держпродспоживслужби, податкової та поліції продовжують працювати на
території області та здійснювати
контроль.

буде дорожче. Це не моя осо‑
бисто думка. Це інформація від
мережі. Ви ж розумієте, що наші
потужності всі розбомблені. За‑
раз домовляються про поставку
з‑за кордону, — розповіла нам
касирка АЗС «Авіас».
До скасування держрегулю‑
вання вартість 95‑го бензину
в додатках мережі вказували
42 грн/л. 20 травня — по 46 гр‑
н/л. А вже 24-го травня бачимо
ціну — 52 грн. Газ на запрвках‑
цієї мережі, як бачимо на сте‑
лах, по 38—39 грн. У додатку
вказана вища вартість, як газу,
так і бензину.
На заправках інших мереж
бензин у продажу періодично
відсутній. Максимум, що є у на‑
явності — це газ. Відтак розумі‑
ємо, що скасування держрегулю‑
вання вартості пального наразі
особливо не вплинуло на на‑
явність пального у Тернополі.
Там, де був бензин, там він і
лишається, тільки платити тепер
потрібно на 10 гривень більше
за літр. Черги за пальним стали
все ж таки меншими на кілька
сотень метрів.

Що буде далі

Тернопільський інженер, екс‑
перт з питань добування нафти і
газу Андрій Закревський вважає,
що у найближчі кілька тижнів
ситуація з пальним кардинально
не зміниться.
— Дефіцит буде триматися.
Тому що психологія повного баку
не може змінитися, і ресурс мо‑
ментально не знайдеться. Потім
стане трошки краще, а ще трошки
згодом почнуться польові роботи
у аграріїв та ситуація знову по‑
гіршиться. Ціни на пальне також
вплинуть. Люди заправлятимуться
та їздитимуть трошки менше, під
впливом цінового шоку. Проте
дефіцит пального на ринку це,
скоріш за все, не скоротить, —
розмірковує пан Закревський.
На думку експерта, не варто
відкидати ймовірність того, що
за деякий час уряд може повер‑
нутися до регулювання паливного
ринку.
Фото з відвіданих заправок дивіться,
засканувавши
qr-код

Бензин з Польщі: де він?
В Україну доставлять паливо з
Польщі. Щоб збалансувати ри‑
нок пального, Польща виділить
Україні 25 тис. тонн бензину
із запасів.
Про це заявила перший ві‑
це-прем'єр, міністр економіки
України Юлія Свириденко під
час пресконференції з поль‑
ським міністром клімату та
навколишнього середовища
Анною Москвою, пише Поль‑
ське радіо. В Тернопільській
ОДА повідомляють, що це не
зможе вирішити проблему дефі‑
циту, але допоможе зменшити
напругу.
– Уряд Польщі виділяє 25

тис. тонн палива, – повідомив
очільник області Володимир
Труш під час брифінгу військо‑
вої адміністрації 20 травня. –
Воно буде передане Україні як
гуманітарна допомога.
Це має зменшити критичну
ситуацію. Урядом також під‑
писано домовленості з іншими
країнами, що кожного дня до
нашої країни поставлятимуть
тисячі тонн пального.
Повністю це проблему не ви‑
рішить, але позитивні зрушення
будуть.
Коли польський бензин буде
на Тернопільщині, в ОДА на‑
разі не знають.
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ВАРТІСТЬ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

Журналіст «RIA плюс» побував
на Центральному та Овочевому
ринку міста. Ціни майже не від‑
різняються. Як ми помітили, де‑
фіциту овочів та фруктів немає.
Продавці розповідають – наразі
є поставки з південних регіонів.
Частина продукції місцева. Однак
кажуть, що деякі товари будуть
дорогі.

Дефіциту немає
– Дефіциту немає, продукти
доставляють, хоча не без про‑
блем. Через дефіцит пального є
проблеми з транспортуванням. Як
буде далі – важко сказати. Багато
овочів та фруктів везли з Херсон‑
щини. Тому деякі товари можуть
дорожчати. Кавуни та дині везли
з півдня. Цього року вони будуть
дорожчі, бо частина територій
окупована і фермери засадили
лише частину полів, – розпові‑
дає підприємець пан Олег. – Так
само і помідори, огірки, морква,
картопля, капуста. Фактично всі
українські товари можуть трохи
подорожчати.

Як змінилися ціни
На деякі овочі та фрукти ціни
зросли. Ми порівняли ціни ста‑
ном на 22 квітня та 17 травня.
Деякі ранні овочі, які мали б де‑
шевшати, подорожчали. Буряк
коштував 18 гривень. Тепер – 24.
Молода капуста була по 40–45
гривень, тепер ціна зросла до 50
гривень. Редиска була по 65 грн,
а стала по 80.

Подорожчала жовта цибуля.
Наприкінці квітня вона була по
16–18 грн, тепер 20–24 грн.
Огірки та помідори дешев‑
шають. Зараз кілограм огірків
можна придбати за 55–65 грн,
помідори – 60–85 грн.
Картоплю можна придбати
за 5–7 грн/кг. Ціна на неї не
змінилась. Дешевше купувати
сітками – так продають по 4–5
грн. Якщо ж купувати кілька
кілограмів – ціна буде 7–10 грн.

Багато овочів та
фруктів раніше везли
з Херсонщини. Тому
тепер деякі фрукти
й овочі можуть
дорожчати
Дорожчають і деякі фрукти.
Виноград був у середньому по
55 грн, тепер ціни доходять до
100 грн. Продавці пояснюють
– це імпортна продукція, тому
такі ціни. Коли з’явиться укра‑
їнський виноград, вартість буде
меншою.
Значно подорожчали банани.
Наразі їх можна купити по 45–60
грн за кілограм. До початку вій‑
ни їх продавали по 26–30 грн.
Полуниця тепер коштує від 85
до 110 гривень за кілограм.
– Полуниця із Закарпаття.
Ціни на неї приблизно такі ж,
як і минулого року, – розповіла
одна з продавчинь.
Ми продовжуємо стежити за
динамікою цін на товари у Тер‑
нополі.

ВАДИМА ЄПУРА

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

Вартість овочів

ВАДИМА ЄПУРА

Продукти  Через ситуацію, яка
склалася в країні, тернополяни
спостерігають за зростанням цін на
товари та послуги. Ми дізналися, скільки
коштують овочі та фрукти на ринках
міста, як змінилися ціни та чого чекати
найближчим часом

Огірки та томати подешевшали за останні
кілька тижнів

Вартість фруктів

Полуницю можна придбати за 85–110
гривень

Відійшов у засвіти культурний діяч Олександр Смик

ІНТЕРНЕТ

Олександра Смика згадують як дуже добру
та щиру людину, яка завжди була готова
допомогти

Пішов із життя відомий тер‑
нополянин Олександр Смик —
драматург, поет, бард, журналіст,
лауреат численних престижних
премій, член п’яти Національних
спілок України.
Сумна звістка сколихнула Тер‑
нопіль 18 травня. Через хворо‑
бу на 64‑му році життя не стало
Олександра Смика. Тернополяни
пишуть слова співчуття у соці‑
альних мережах.
Олександр Смик колекціону‑
вав картини. Він був надзвичайно
продуктивним — видав 25 дис‑
ків і 20 книжок. Його трудова
біографія досить строката: по‑
чинав із посади лаборанта фі‑
зики та електротехніки, пізніше
працював на будівництві, ви‑
кладав в інституті, був екскур‑
соводом, помічником міністра,
помічником нардепа, займався
рекламним бізнесом. У свій час
очолював управління культури

ВАДИМА ЄПУРА

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

Десятки людей стояли на вулиці, бо прощальна зала була
заповнена
Тернопільської міської ради, був де‑
путатом міської ради.
Саме йому належить ідея та куратор‑
ство втілення проєкту бібліотеки-музею
«Літературне Тернопілля», створеної
у 2012 році.
Упродовж 2010–2014 років Олек‑
сандр Смик обіймав посаду началь‑
ника управління культури і мистецтв
Тернопільської міської ради, від липня

2015 року був головою обласної орга‑
нізації Національної спілки письмен‑
ників України, згодом — начальником
управління культури і мистецтв Терно‑
пільської міської ради (до 2020 року).
Віддати шану письменнику зібрались
чимало людей. Це близькі та знайомі,
освітяни, культурні діячі, представни‑
ки влади, артисти та просто люди, які
були знайомі з Олександром Смиком.

ФЕМІДА
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ВБИВСТВО У ЧОРНОМУ ЛІСІ. ЧОМУ
СУДИ ТРИВАЛИ ЧОТИРИ РОКИ
Кримінал  Мати загиблого
пригадувала, як напередодні лив сильний
дощ, тому тіло сина лежало в калюжі.
Доки проводили першочергової слідчі
дії, молодий чоловік, якого згодом
звинуватили у вбивстві, лузав насіння і
плював шкарлупами на загиблого

У с. Чорний Ліс, що на Зба‑
ражчині, 5 серпня 2018 року вби‑
ли 48‑річного Зеновія. Вже тоді
односельці були переконані, що
чоловіка кийками забив до смерті
30‑річний тернополянин, який
приїжджав до села і використо‑
вував будинок як дачу. Чолові‑
ка затримали. Але на жодному
із судів він так і не зізнався, що
вбив Зеновія.
До 12 років позбавлення волі
за вбивство односельця засудже‑
но уродженця Збаражчини.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної
прокуратури.
Хмельницький апеляційний
суд, за публічного обвинувачення
прокурора Тернопільської облас‑
ної прокуратури, залишив чин‑
ним вирок суду першої інстанції
про призначення 12 років поз‑
бавлення волі раніше судимому
громадянину, обвинуваченому
у вбивстві та зберіганні нарко‑
тиків (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 309 КК
України).

Лузав насіння
і плював на тіло
— Прокурор довів у суді, що
5 серпня 2018 року після вживан‑
ня алкоголю на території влас‑
ного господарства житель села
Чорний Ліс на Збаражчині вбив
сусіда, завдавши удари в життє‑
во важливі органи, — повідомила
речниця обласної прокуратури
Леся Гурецька. — За висновка‑
ми експертиз смерть потерпіло‑
го настала від численних травм,
спричинених тупим предметом.
І хоча обвинувачений визнавав
лише вину у зберіганні нарко‑
тиків, а причетність до вбивства
заперечував, його твердження
спростовані показаннями свідків
та іншими зібраними доказами.
Нагадаємо, поєднана травма
грудей і живота з численними
переломами ребер та ушкоджен‑
нями внутрішніх органів, спри‑
чинена тупим предметом. Такою,
за словами експерта, була попе‑
редня причина смерті 48‑річного
жителя села Чорний Ліс Збаразь‑
кого району. Тіло Зеновія знайш‑
ли 5 серпня в саду на одному з
господарств за кілька будинків
від власного помешкання.
Підозрюваним у вбивстві ви‑
явився раніше судимий, тоді
30‑річний тернополянин Андрій
(ім’я змінене — прим. авт.). Чо‑
ловік притягувався до криміналь‑
ної відповідальності за майнові
злочини та хуліганства. Він при‑
їхав у село та жив у батьківській
хаті, яку ті використовують як
дачу. Точніше, за твердженням
односельців, чоловіка спровадили
у Чорний Ліс, бо вже надто часто
за ним золоті верби росли.
Мати загиблого пригадувала

у суді, як напередодні лив силь‑
ний дощ, тому тіло сина лежало
в калюжі. Доки тривали першо‑
чергової слідчі дії, молодий чо‑
ловік, якого згодом звинуватили
у вбивстві, лузав насіння і плював
шкарлупами на загиблого.

Канабіс як ліки
використовував
Після завершення досудового
слідства справу передали до суду.
Вирок не забарився: винен
в умисному вбивстві.
Невдовзі цей вирок оскаржи‑
ли в апеляційному суді. І ця ін‑
станція скасувала статтю «умисне
вбивство».
— Вирок Тернопільського
міськрайонного суду від 8 трав‑
ня 2020 року в частині визнання
винним та засудження за скоєн‑
ня умисного вбивства скасувати,
а кримінальне провадження від‑
носно чоловіка, якого обвинува‑
тили у вбивстві сусіда, — закри‑
ти у зв`язку з невстановленням
достатніх доказів для доведення
винуватості та вичерпанням мож‑
ливості їх отримати, — такою є
ухвала колегії суддів Тернопіль‑
ського апеляційного суду.

Справа пройшла
касаційну інстанцію
і через 4 роки,
у Хмельницькій
апеляції визнали: у
вбивстві винен
У вбивстві той не зізнався — ні
під час слідства, ні під час судо‑
вого розгляду у Тернопільському
міськрайонному суді. Обвинува‑
тили чоловіка і в зберіганні до‑
сить великої партії наркотиків.
Це, правда, він визнав і доводив,
що погано почувався, а канабіс
використовував, як ліки.

Зеник добряк,
Андрій — агресивний
У суді чоловік розповідав, що,
коли побачив нерухомого Зено‑
вія, пішов до сусідки, мовляв,
треба допомогти того відкачати.
Дорогою, пригадує жінка, поба‑
чила на нозі у сусіда кров. За‑
питала, що це? Той промовчав…
Коли прийшли на подвір’я, Зе‑
новій лежав обличчям вниз, у ка‑
люжі. Напередодні лили сильні
зливи. Коли сусідка перевернула
чоловіка, пульсу не було. Тоді
вона викликала швидку. Меди‑
ки приїхали швидко, однак лише
констатували смерть та виклика‑
ли поліцію.
Невдовзі на подвір’я прибігла
мати убитого чоловіка. З тим, хто
позбавив життя її сина, жінка й
до того випадку мала конфлікт.
За те, що нібито випасала худобу
в нього на городі, чоловік вдарив
її в обличчя. Та написала заяву.
Невдовзі забрала її з поліції, це

ІНТЕРНЕТ

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

За вбивство односельця уродженця Збаражчини засудили до 12 років тюрми
зробити вмовили батьки чоло‑
віка.
За убитого Зеника всі люди,
наче в один голос говорили: «До‑
бряк». За того, кого обвинувати‑
ли в його вбивстві, — що агресив‑
ний, конфліктний, некерований,
любитель спиртного, канабісу і
дуже неврівноважений. Вони
по-сусідськи часто бачились. Зе‑
ник не раз заходив до чоловіка,
сідали й пили по чарці.
На судові засідання приходи‑
ла дочка убитого чоловіка. Вона
просила для обвинуваченого най‑
суворішого покарання.
Позиція обвинуваченого —
вину не визнаю, цього не вчиняв,
тільки знайшов тіло потерпілого,
відразу пішов кликати на допо‑
могу. Перед тим пройшла сильна
злива. Через ту зливу ніхто не чув
ні бійки, ні криків, ні галасу.

Прокурор просив
15 років
Колегія суддів судової палати
в кримінальних справах Терно‑
пільського апеляційного суду
розглядала апеляційну скаргу
в режимі відео конференції.
Апеляцію подавав і прокурор,
просив суворішого покарання, і
адвокат обвинуваченого Андрій
Русин — цей переконував, що
його підзахисний не причетний
до вбивства Зеновія.
— Історія кримінальних право‑
порушень обвинуваченого свід‑
чить про його стійку протиправну
поведінку та підвищену суспільну
небезпеку, — наголошував про‑
курор у суді. — Судом першої ін‑
станції належним чином не вра‑
ховано, що чоловік раніше нео‑
дноразово судимий за вчинення
умисних середньої тяжкості та
тяжких злочинів, поєднаних із
застосуванням насильства та
погрозами його застосування.
Посередньо характеризується
за місцем свого проживання,
не визнав свою вину, не від‑
шкодував збитків потерпілій та
не розкаявся у вчиненому.
Звертає увагу, що суд не враху‑
вав думку потерпілої, яка просила
призначити обвинуваченому най‑
більш суворе покарання за вбив‑

ство брата. Тому покарання,
обране судом обвинуваченому,
прокурор вважає занадто м`яким.
Просив засудити на 15 років
за вбивство. Цього ж в апеляції
просила і донька загиблого.

Адвокат наполягав:
не винен
Захисник обвинуваченого Ан‑
дрій Русин у поданій ним апеля‑
ційній скарзі вважав вирок суду
незаконним, який не відповідає
фактичним обставинам справи,
винесений з порушенням норм
матеріального та процесуального
права. Що показання свідків та
експертні висновки, на які поси‑
лався суд першої інстанції у ви‑
року, не вказують на причетність
його підзахисного до вчинення
злочину, що призвело до загибелі
Зеновія.
На думку сторони захисту,
за умови доведеності вини обви‑
нуваченого у нанесенні тілесних
ушкоджень потерпілому, об`єк‑
тивні чинники вказують на те,
що припинення своїх дій після
вчинення злочину, механізм,
характер та спосіб завдання ті‑
лесних ушкоджень і сприяння
ним у виклику швидкої медич‑
ної допомоги може свідчити
про відсутність прямого умислу
на вбивство та підтверджує його
добровільну відмову від вчинення
злочину, оскільки він вже вчинив
всі дії, які вважав за необхідне
вчинити для завдання тілесних
ушкоджень потерпілому, але
смерть його настала з причин,
незалежних від волі обвинува‑
ченого.
Саме адвокат Русин просив
скасувати вирок Тернопільського
міськрайонного суду і призначи‑
ти новий судовий розгляд у суді
першої інстанції.

Не змогли довести
причетність
Колегія суддів досліджувала
покази свідків і чи могли вони
бути доказами причетності
до скоєння умисного вбивства
на той момент обвинуваченого
чоловіка.
Відповідно до показань двох

свідків, якими суд обґрунтував
вину обвинуваченого в умисному
вбивстві, вони також не були оче‑
видцями події злочину, а свій ви‑
сновок про причетність до вбив‑
ства зробили після спілкування
з останнім, — йшлось в ухвалі
апеляційного суду.
Зокрема, сусідка лише вказа‑
ла, що чоловік приходив до неї
за допомогою, повідомивши, що
Зеновію стало погано і його по‑
трібно відкачати, а на її запитан‑
ня відповів, що він його словесно
дістав. Ще одного свідка, як вия‑
вилось, взагалі не було у Чорно‑
му Лісі 5 серпня 2018 року, коли
сталося вбивство. Інші свідки
не могли беззаперечно ствер‑
дити про причетність чоловіка
до вбивства Зеновія.
«Таким чином, покази вищена‑
ведених свідків носять винятково
характер припущення і базують‑
ся на здогадках, які категорично
заперечує обвинувачений та які
не знаходять свого об`єктивного
підтвердження іншими доказами
у справі, а показання інших свід‑
ків, допитаних судом першої ін‑
станції, не містять інформації про
побиття обвинуваченим потер‑
пілого», — йшлось в ухвалі суду.
Колегія суддів звернула увагу,
що як під час огляду місця події,
так і під час обшуку не було ви‑
явлено предметів, якими могли
бути заподіяні тілесні ушкоджен‑
ня і на яких залишились будь-які
сліди обвинуваченого.
Окрім того, жодна із прове‑
дених судово‑медичних експер‑
тиз, дослідження яких також
проведено апеляційним судом,
не містить відомостей, характер
яких давав би підстави стверджу‑
вати про причетність обвинува‑
ченого до побиття сусіда.
Врешті «умисне вбивство» зня‑
ли, а за зберігання великої партії
наркотиків покарання нестиме —
так вирішив суд. Справа пішла
в касаційну інстанцію і невдовзі її
призначили до судового розгляду
у Хмельницькому апеляційному
суді. Який залишив чинним ви‑
рок суду першої інстанції і засу‑
див Андрія до 12 років позбав‑
лення волі за умисне вбивство.
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У ЯКОМУ СТАНІ ДИТЯЧІ
МАЙДАНЧИКИ В ПАРКАХ
Ми перевірили  У парках міста є
багато дитячих майданчиків, де діти
разом з батьками проводять свій вільний
час. Однак чи всі вони в хорошому стані,
доступні для всіх дітей та головне – чи
безпечні?

Дитячі майданчики є у пар‑
ку ім. Тараса Шевченка, парку
«Національного відродження»
та «Топільче». Деякі з них ма‑
ють нові гойдалки та каруселі
для дітей з інвалідністю, а деякі
майданчики вже пошарпані та
пошкоджені.

Парк ім. Тараса
Шевченка
Тут є три дитячих майданчи‑
ки. Тут завжди багато батьків з
дітьми.
Біля Дяді Стьопи
Цей майданчик змінював‑
ся кілька разів. Його повністю
оновлювали. Всі старі гойдалки
та гірки давно демонтували. Од‑
нак символ майданчика — Дядя
Стьопа залишився. Тут є гойдал‑
ки та каруселі, на яких можна
заїхати навіть на інвалідному
візку. Є гойдалки та розваги для
дітей різного віку. Частина май‑
данчика має покриття з піску,
частина вкрита штучною травою.
З бруківки лише пішохідні зони.
Майданчик «Рошен»
Цей майданчик багато терно‑
полян знають як майданчик «Ро‑
шен». Його подарувала місту ко‑
ндитерська корпорація. Йому вже
понад 10 років, однак конструкції
ще в хорошому стані. Є дитяча
лазанка, пісочниця, гойдалки. Є
локації як для маленьких дітей,
так і для старших. Покриття май‑
данчика — гумове. Воно м’яке,
однак за роки покриття дефор‑
мувалося і стало нерівним. Тож
можна перечепитися.
Майданчик біля набережної
Цей майданчик розташований
біля причалу, де зупиняються

теплоходи. Є дитячий ігровий
комплекс, пісочниця, гойдалки.
Фарба з дерев’яних елементів
почала відпадати. Тут зазвичай
багато дітей з батьками в прохо‑
лодну погоду або ввечері, оскіль‑
ки в жарку погоду на майданчику
спекотно і немає тіні. Покрит‑
тя — з піску.

Парк Національного
відродження
У парку є три дитячі майданчи‑
ки. Також у парку є атракціони.
Місто мрії
Це інклюзивний дитячий май‑
данчик. Його облаштували зав‑
дяки переможному проєкту Гро‑
мадського бюджету. Всі елементи
майданчика доступні для дітей з
інвалідністю. На карусель мож‑
на виїхати на інвалідному візку,
є спеціальні пандуси, ігрові та
навчальні елементи. Покриття —
штучна трава.

Інклюзивний
дитячий майданчик
облаштували
завдяки проєкту
Громадського
бюджету
Майданчик біля атракціонів
Неподалік алеї з атракціонами
є ще один дитячий майданчик.
Тут є гойдалки, ігрові конструк‑
ції, пісочниця. Сюди часто при‑
ходять батьки з дітьми, оскільки
майданчик в тіні. Покриття —
відсутнє. Тут просто земля. Після
дощу гратися тут не можна че‑
рез болото. До того ж, по всьому
майданчику виступають кам'яні
плити. Тож треба бути обереж‑
ним.

ВАДИМА ЄПУРА

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

Біля Дяді Стьопи завжди багато дітей. Тут є сучасні гойдалки та ігрові елементи
Майданчик біля «Співучки»
Ще один дитячий майдан‑
чик розташований неподалік
«Співочого поля». Знайти його
можна, якщо йти по ліву алею від
колишнього Літака. Тут зазвичай
мало людей. Є різні гойдалки, пі‑
сочниця, дитячі ігрові комплекси.
Ігрові елементи ще в хорошому
стані, хоча на деяких стерлась
фарба. Покриття — дрібний ще‑
бінь перемішаний з піском.

Гідропарк «Топільче»
У цьому парку є один великий
дитячий майданчик. Також у різ‑
них місцях встановлені ще радян‑
ські дитячі «ракети» та «космічні
кораблі». Однак вони здебільшо‑
го перетворились на смітники.
До того ж, гратись та вилазити
на них дітям — небезпечно. Вони
стоять на асфальті, тож якщо
впасти з такої конструкції —
можна травмуватися.
Дитячий майданчик
На дитячому майданчику є

Інклюзивний майданчик у парку Нацвідродження
найновіший серед усіх, які є у міських парках
гойдалки, різні ігрові елементи,
каруселі, пісочниця, будиночки.
Дерев'яні конструкції не в кра‑

щому стані.
Фарба в багатьох місцях
стерта.

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

Розпочалась евакуація україн‑
ських захисників з маріупольсько‑
го «Азовсталь» 16 травня. Дехто з
бійців був доправлений у госпі‑
таль, понад 200 хлопців окупанти
вивезли до колонії у підконтроль‑
ній Оленівці, що під Донецьком.
Ми дізналися про те, де зараз
наш земляк, один зі сміливих
оборонців металургійного заводу
– тернополянин Михайло.
Нагадаємо, що російські війська
оточили Маріуполь ще в перші дні
повномасштабного вторгнення.
Українські підрозділи, серед яких
і полк «Азов», мужньо чинять опір
ворогу вже третій місяць.
Героїзму Захисників «Азовста‑
лі» неможливо оцінити й описати!
Незважаючи на штурм окупантів
усім можливим озброєнням, по‑

при поранення, нестачу антибіо‑
тиків, антисанітарію, відсутність
медикаментів та продуктів харчу‑
вання, наші хлопці не здавалися й
тримали оборону заводу до кінця,
виконуючи наказ.
Серед відважних «Кіборгів», які
у підземеллях Маріуполя захищали
рідну землю до кінця, був і житель
нашого міста – боєць Михайло.
Його життєвому шляху й здобут‑
кам ми присвятили цілий матеріал
12 травня, хоча про подвиги цього
військового можна написати не
одну книгу.
До слова, 16 травня з «Азовсталі»
поступово почали евакуйовувати
українських військовослужбовців.
Представники Міжнародного Ко‑
мітету Червоного Хреста протя‑
гом трьох днів зареєстрували сотні
українських «військовополонених»
із метзаводу в Маріуполі й допо‑
магають їм підтримувати зв’язок

зі своїми сім’ями.
Зокрема, відомо, що 53 тяж‑
копоранених бійці доправили
до медичного закладу в Ново‑
азовську. Ще 211 наших захис‑
ників через гуманітарний кори‑
дор перевезли до Оленівки, яка
наразі перебуває під контролем
бойовиків так званої «ДНР». Цих
військових невдовзі обіцяють по‑
вернути на підконтрольну Україні
територію через стандартну про‑
цедуру обміну.
Серед 211 захисників, на ща‑
стя, є і тернополянин Михайло.
Про це редакції повідомив чоловік
його рідної сестри – пан Юрій, і
надіслав фотографії з різних ро‑
сійських медіа та сайтів, на яких
можна побачити Мішу.
– Надійшла інформація, що він
у СІЗО на фільтрації. Надіємось за
його якомога швидше повернення
додому, – говорить Юрій.

АРХІВ ПАНА ЮРІЯ

Що відомо про Михайла, який захищав Маріуполь

Михайла разом з іншими бійцями перевезли до селища
Оленівка. Його сміливістю захоплюються мільйони людей!
Президент України Володимир
Зеленських у вечірньому відеоз‑
верненні за 19 травня наголосив,
що зробить усе можливе задля
порятунку наших військових.

Він продовжуватиме й на‑
далі залучати впливові світові
сили для порятунку україн‑
ських Героїв з маріупольської
«Азовсталі».

ІНТЕРВ'Ю
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«СЛІД ЗАКІНЧУВАТИ ВІЙНУ!»

Олексій зараз перебуває у Тер‑
нополі та в одній з місцевих ліка‑
рень відновлюється після контузії,
отриманої на передовій.
Нам вдалося зустрітися з Олек‑
сієм та поспілкуватися з ним про
«внутрішню кухню» української
армії, бойовий досвід юнака та
його плани на майбутнє.
Про все це читайте в інтерв’ю
з Олексієм (прізвища не вказує‑
мо) — військовослужбовцем Де‑
сантно-штурмових військ ЗСУ.

Мають приблизно
30 «вільних» днів
— Для початку, розкажи більше
про себе.
— Мені 26 років і родом я з
невеличкого села в Одеській
області. Навчався в НВК у су‑
сідньому населеному пункті, де
закінчив 11 класів. Після того
вступив до училища, але там якось
не склалося. Тому пішов служити
в армію.
Коли приїжджаю додому у від‑
пустку — мешкаю або у двою‑
рідної сестри на Одещині, або
у рідної сестри, яка живе ближче
до обласного центру. В першої
п’ятеро дітей — моїх племінни‑
ків, а у другої двоє. Люблю з ними
гратись, веселитись, коли у гостях.
З хобі — іноді відвідую спорт‑
зал. Якимось конкретним видом
спорту регулярно не займаюсь,
бо мені фізичних навантажень і
в армії вистачає.
Я змалку хотів потрапити у де‑
сантні війська. А коли виріс —
прагну знову стати дитиною!
У листопаді 2013 року, коли тільки
зароджувалась Революція гідності,
я підписав контракт зі Збройними
силами. Взагалі, воюю з 2014 року,
адже сам обрав цей шлях. Так
здійснилась моя дитяча мрія!
— Як виглядає військова служба
«зсередини»? Вдається відпочивати?
— Коли людина тільки прийшла
до армії, їй перші кілька тижнів,
зрідка навіть два-три місяці буде
непросто. Декого забирають від
сім’ї, від дітей, це на тебе мо‑
рально тисне… Згодом поступово
до всього призвичаюєшся.
У кожного цей період «зви‑
кання» різний. Я, наприклад,
почав служити у 18 років, тому
курс молодого бійця проходив
приблизно місяць. Опісля був
перший вбитий, коли ми з по‑
братимами у 2014 році звільняли
Лиман на Донеччині (до 2016 року
місто називалось Красний Ли‑
ман — прим.), а далі вже совість
не дозволяє залишити своїх, поки
у державі точиться війна.
У 2014 році ми були у зоні ро‑
сійсько-українського протисто‑
яння на Донбасі. Там ти воюєш,
грубо кажучи, доки знаходишся
у військовому секторі на ротації,
яка триває впродовж 8–9 місяців.
За час ротації ти можеш букваль‑
но 24 години на добу виконувати
то наряди, то бойові завдання.
Опісля на місце бригади, яка
базувалась у секторі, стає інша

на наступний термін. Їхніх попе‑
редників відправляють на ППД
(пункт постійної дислокації вій‑
ськової частини — прим.), вій‑
ськових відправляють у відпустку
на 30 днів.
Є ще таке, як святкові дні, ви‑
хідні. Якщо у цей час ти знахо‑
дився в секторі, то вони офіційно
переносяться на будь-який інший
тобі зручний час. Це ще називають
«атошним відпуском». Залежно
від того, скільки свят та вихідних
було проведено у зоні конфлік‑
ту, може «накапати» ще плюс від
18 до 21 дня відпустки. Ще учас‑
никам бойових дій зазвичай дають
15 діб відпочинку, але тепер у во‑
єнний час цього немає. Приміром,
у мене на рік виходить приблизно
35 «вільних днів» — стандартно
місяць і ще до п’яти діб залежно
від ситуації.
— У яких містах довелось побувати за час служби?
— Можна сказати, що об’їздив
пів України! Був у Львові, Тер‑
нополі, Києві, Херсоні, Харкові,
в Донецькій і Луганській областях.
Однак понад усе люблю рідну Оде‑
су! Де би людина не їздила — її
тягне туди, де вона народилась.
Навіть коли на рік-два покидаєш

Можна сказати, що
об’їздив пів України!
Був у Львові,
Тернополі, Києві,
Харкові, Донецькій і
Луганській областях
Батьківщину, то все одно хочеш
туди повернутися!

Свій взвод — це вже
маленька сім’я
— Про звичний день українського
десантника до війни і після вторгнення.
— Якщо ми знаходимось у бри‑
гаді на ППД, то йдемо на роботу
о 8 ранку. В понеділок зазвичай
командирський день, відбувається
шикування на плацу, доведення
нарядів тощо. Потім всі розходять‑
ся на свої робочі місця.
Так як я старший водій, то йду
у парк (парком називається тери‑
торія, обладнана для зберігання,
обслуговування, ремонту і підго‑
товки до застосування озброєння,
бойової та іншої техніки — прим.),
отримую завдання і виконую. З
13.00 до 14.00 у нас обід, далі ми
продовжуємо працювати до 17.00.
Згодом проходить вечірнє шику‑
вання і все, ти вільний. Строкови‑
ки, відповідно, залишаються у ка‑
зармах, а контрактники роз’їжд‑
жаються по квартирах.
Натомість у воєнний час день
проходить зовсім по-іншому.
Додому вже не підеш (смієть‑
ся — прим.). Іноді буває таке, що
можеш добу не спати, а наступ‑
ного дня така можливість є. Усе
залежить від поведінки ворога.
— Які цікаві моменти можуть трапитися за період військової служби?
— Десь три-чотири роки тому з
нами служив один хлопець. Якось

Олексій воює ще з 2014 року, завжди мріяв стати військовим
його, мене та ще кількох солдатів
повезли у військкомат на пере‑
перевірку. Коли всі вже вийшли,
виявилось, що цей хлопець сів
у маршрутку і кудись поїхав. Ще
й рукою нам помахав на прощан‑
ня! Довелось тринадцятьом вій‑
ськовим бігти за автобусом, аби
його наздогнати і повернути. Адже
якщо втратити людину — звісно,
нас покарають! В армії з дисци‑
пліною не жартують! Траплялись
і такі випадки, коли деякі бійці
не виходили на службу у відповід‑
ний час і доводилось їхати у їхні
населені пункти й забирати хлоп‑
ців з будинків, де мешкають. Іноді
на пошуки витрачали 2–3 доби.
— Часто кажуть, що армійська
дружба — найміцніша.
— Так, це правда. Звісно, люди
у війську теж з різними характе‑
рами. Однак, якщо з цивільними
бувають моменти: от він тобі друг,
а коли повернувся — то отримав
ніж у спину, то у військовослуж‑
бовців такого немає. У нас, якщо
відверто, позаду товариш, попе‑
реду ворог!
В армії формується міцний
колектив, і свій взвод чи розра‑
хунок — це вже маленька сім’я.
В напруженій атмосфері починаєш
довіряти одне одному за тиждень,
максимум два. Стаємо братами,
але не по крові, а по духу!

Стріляю, якщо
на мене зі зброєю!
— Де ти був 24 лютого, коли
росія вторглась в Україну?
— Ми були в Луганській області.
Коли почалась війна, нас відвели
трохи назад, бо якби залишились
на місці своєї дислокації, то не ви‑
жили б! На дуже великій території
стояло мало наших солдатів. Деякі
позиції були розташовані за 200–
300 метрів одна від одної, проте
між окремими відстань становила
до чотирьох кілометрів. Завдяки
нашому командиру бригади ми
залишились в живих…
Я очікував, що росія нападе.
Вона ще у 2014 році анексувала
Крим без жодного пострілу, а ми
зробили дурницю, не відкривши
вогонь по ворогу. Може, якби це
сталося — зараз війни б не було…
Росія роками готувала своє
суспільство до теперішніх подій,
«промивала» їм мозок. Я нещо‑
давно бачив відео, як бабусь там
запитували про події в Україні,
демонстрували їм фотографії ро‑
сійських звірств, на що вони від‑

ФОТО З ОЛЕКСІЄМ З ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ НАТАЛІ СТЕФАНЧУК

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM
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Армія  Боєць Олексій з дитинства
мріяв стати десантником. Коли виріс і
здійснив своє бажання, тепер навпаки –
хоче бути маленьким… Про все пережите
він розповідає з усмішкою, мовляв, для
військового кожен день ніби останній,
тому який сенс сумувати

Волонтери допомагають бійцям, які зараз на реабілітації
повідали: «Ні, це неправда! путін
все робить правильно і ми йому ві‑
римо!» Не розумію, як його можна
вважати нормальним? Росіяни —
це буквально живі «зомбі».
— Яким було ставлення цивільного населення до наших військових?
— Можна поділити людей
на три типи. Наприклад, коли
ми деінде стояли на позиції, один
хороший чоловік регулярно при‑
ходив нам допомагати, приносив
молоко, якісь продукти. Ми та‑
кож ділились з ним тим, що мали.
А були і такі, хто до цього чоловіка
телефонував і погрожував, мовляв,
досить підгодовувати українських
солдатів, а то «русскі» прийдуть і
ми тебе першого здамо.
Серед цивільних траплялись
люди, які здавали інформацію,
позиції наших військових. Чесно
кажучи, таких хотілось іноді про‑
сто вбити. Але я стріляю тільки
у тих, хто на мене націлює зброю!
— Як опинився у Тернополі?
— 5 травня ми з побратимами
стояли у Шандриголово (село Ли‑
манської територіальної громади

на Донеччині — прим.). Там було
не надто весело, й отримав свою
першу в житті офіційно записану
контузію. Звідти мене переправили
до Краматорська, тоді на Дніпро,
а опісля — сюди, в одну з лікарень
для реабілітації. У Тернопіль мене
привезли 9 травня.
— Що робитимеш далі?
— Хоча я тут недовго, але
на відновлення часу вистачи‑
ло. Принаймні, вже не нудить,
не крутиться голова й не темніє
в очах. Стан здоров’я стабілізував‑
ся, тому пора повертатись назад.
Немає часу сидіти, слід закінчу‑
вати війну! Адже якщо перемога
буде без мене — плакатиму довго!
Сподіваюсь, скоро мене випишуть.
Поїду до Миколаєва, а звідти вже
кудись відправлять.
Я холостяк. За все своє життя
всього раз зустрічався з дівчиною.
Поки не переможемо окупанта —
стосунки заводити не буду.
Поки ти самотній — тобі немає
за чим шкодувати. Ти можеш піти
навіть на смерть заради певної
мети!
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У обміннику в спальному райо‑
ні Тернополя поруч із будинком
кореспондента вже давненько
не світиться рекламне табло, де
зазвичай вказують курси валют,
а вікно, де міняли раніше гроші,
закладене картоном.
Тож, у пошуках теоретичних
можливостей обміняти гроші —
вирушаємо до центру Тернополя.
Тут також можна зустріти пооди‑
нокі відділення і банків, і обмінни‑
ків, які або взагалі не працюють,
або їх табло обміну — вимкнені.
Проте більшість таких закладів
все ж таки працюють.

Яка ситуація
в банках
Зараз офіційний курс долара
зафіксовано на таких познач‑
ках: 29,25 гривні при купівлі та
32,05 гривні при продажу. Щодо
євро — 30,91 гривні за 1 євро при
купівлі банком та 33,89 гривні
за євро, коли банк продає іно‑
земну валюту.
У першому банку ПУМБ, який
трапляється на шляху журналісту,
купують 1 долар за 35 гривень,
а продають за 37. За 1 євро дають
36 гривень при купівлі, а при про‑
дажу просять 38,50 гривні.
— Зараз теоретично можна ку‑
пити в нас у відділенні валюту.
Але ми продаємо тільки те, що
сьогодні купили. Не тільки у нас
у відділенні, а взагалі у нашому
банку по всій країні. Для цього
вам треба стати у чергу до каси, —
розповіла працівниця банку.
Відстоявши чергу з десяти лю‑
дей, вдається дізнатися, що валюти

на продаж у відділенні 23 травня
немає.
У іншому банку Іdea bank,
який знаходиться неподалік від
попереднього, курс є меншим —
34–37 гривень за купівлю-продаж
долара. Та 36,50–38,50 щодо ку‑
півлі-продажу євро. У цьому банку
немає жодних черг до кас, як і
немає валюти. Тут також кажуть,
що можуть продати тільки те, що
купили, але не вдалося купити
нічого. Але це тільки один банк.

Яка ситуація
в обмінниках
Що ж, як бачимо, у банках,
скоріш за все, вам вдасться тільки
віддати свою іноземну валюту та
отримати взамін гривні. Спрацю‑
вати навпаки — така ймовірність
прагне до нуля.
Вдалося помітити цікаву тен‑
денцію щодо пунктів обміну ва‑
люти. На своїх інформаційних
табло вони вказують тільки вар‑
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перевірила, чи є нині
в продажу долари
та євро? За яким
же курсом їх можна
придбати чи продати
тість, за якою купують іноземні
банкноти, а от щодо продажу —
вказані нулі.
Можна було б припустити, що
просто немає іноземних грошей
для реалізації. Проте, якщо звер‑
нутися до працівників пункту об‑
міну, то виявиться, що валюта є. І
вже тоді тільки на словах назвуть

ПАВЛА ПОСОХОВА

Гроші  Наприкінці минулого тижня у
Нацбанку вирішили скасувати обмеження
на встановлення курсу, за яким банки
продавали готівкову валюту – до того
він не міг відхилятися на понад 10% від
офіційно встановленого

На табло в обмінниках часто відсутній курс продажу, проте валюту купити можна. Курс
потрібно дізнаватися додатково
курс, за яким здійснюється обмін.
Якщо купують долари в обмінни‑
ках по 36,50, а євро по 37 гри‑
вень за одиницю, то продають
за 38,50 та 39 гривень відповідно.
Тож здійснити валютну опера‑
цію в пункті обміну валюти більш
реалістично, ніж у банківському
відділенні. Але доведеться про‑
вести кілька «слідчих дій», щоб
дізнатися, за якими курсом здійс‑
нюється обмін.

Чого очікувати далі
«Можливо, вони бояться пере‑
вірок. Сьогодні ще не впевнені,
які курси ставити. За карткови‑
ми рахунками банки курси ще
не змінили, хоча вже мають на це
право», — каже декан факультету
банківського бізнесу ЗУНУ Богдан
Адамик.
Фахівець припускає, що в най‑
ближчий час курс стабілізується,
хоча ще кілька днів будуть спосте‑
рігатися його коливання.
Тож Богдан Адамик називає змі‑
ни, що напередодні були прийня‑
ті Нацбанком, позитивними для
ринку, але не для курсу тимчасово
і не для окремих осіб.
— Тепер банки зможуть здійс‑

У банку можуть продавати лише валюту, куплену в
населення цього ж дня
нювати валютно обмінні опера‑
ції, і з часом курс стабілізується.
Не по 29 гривень, звичайно. Мож‑
ливо, по 33–34 гривні.
Повернення цих операцій
до банків є позитивним, оскільки
свого роду конкуренція між кур‑
сом у банках і курсом на чорно‑

му ринку сприятиме стабілізації
валютного курсу, — каже Адамик.
За словами фахівця, здорова різ‑
ниця між курсами купівлі й про‑
дажу іноземної валюти становить
не більше 1%, а іноді й менше
0,5%. Проте в умовах війни, вва‑
жає пан Адамик, не все так погано.

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

Навчальний рік‑2022 у школах
Тернопільщини від 27 травня
до 12 червня. Все залежить від
вивченої програми навчання і від
того, на який період йшли школи
на канікули та перебували на ка‑
рантині через коронавірус.
Навчання у школах Тернополя
цьогоріч закінчать майже 1500
випускників. Про це повідомила
заступниця начальниці управління
освіти та науки міськради Ірина
Сум.
Чи вручатимуть атестати на уро‑
чистих лінійках, чи в інший спо‑
сіб — поки невідомо. Рекомен‑
дації з цього приводу має надати
рада оборони Тернопільщини та
міська комісія. Проте ані гучних
масових свят прощання зі шко‑
лою, ані параду випускників цього
року не буде, зважаючи на воєн‑
ний стан.
— Навчання у школах Терно‑
пільської міської громади завер‑
шать 3 або 4 червня — режим та
структуру навчального процесу

кожен заклад освіти визначає са‑
мостійно, це ще й залежить від
того, за семестрами чи триместра‑
ми навчались учні, і коли вони
завершили вивчення матеріалу
шкільної програми, — каже Сум.
Про особливості цьогорічного
завершення навчального року,
святкувань Останнього дзвоника
і випускного на Тернопільщині
розповіла начальниця управління
освіти та науки обласної військової
адміністрації Ольга Хома.
Також вона повідомила, що
на Тернопільщині відновили
роботу 28 дитсадків, з них 18 —
у Тернополі. Ще 6 працює у Ве‑
ликоберезовицькій громаді. Сад‑
ки на Тернопільщині відвідують
46 дітей переселенців.
Учні тернопільських шкіл вчас‑
но отримають документи про за‑
вершення навчання, тому без про‑
блем зможуть подавати документи
для вступу до вишів та закладів
професійно-технічної освіти, за‑
певнили в управлінні освіти.
— Щодо дітей, які переїхали
до нас з інших регіонів, доку‑
менти про завершення навчання

видаємо тільки тим, де в їхніх ре‑
гіонах навчальний рік ще не за‑
вершився, — повідомила Ольга
Хома. — Скажімо, в Херсонській
області навчальний рік завершився
3 травня. Учні з цього регіону до‑
кументів у нас не отримають. Вони
мають звертатись до Херсонського
департаменту освіти.
Щодо свята випускного — це
питання управлінці навіть не роз‑
глядали. Кажуть, недоречно влаш‑
товувати свята, коли в область
мало не щодня привозять для
поховання загиблих, а в громадах
оголошують дні жалоби. Проте пи‑
тання щодо доцільності святку‑
вань випускних мають вирішувати
у громадах. Не обов’язково в цей
час мають бути гучні урочистості.
Атестати випускникам, скажімо,
можуть вручити на лінійці чи під
час Останнього дзвоника.
Цьогоріч на Тернопільщині
мало б закінчувати школу майже
4,5 тисячі випускників. Станом
на 18 травня, інформацію, скільки
учнів додалося з інших регіонів і
скільки тернопільських дітей виї‑
хали за кордон, уточнюють. Скажі‑

АРХІВ ШКОЛИ-ЛІЦЕЮ 6 ІМ. Н. ЯРЕМЧУКА

Яким буде цьогорічний випускний і чи лунатиме
у школах Тернополя та області останній дзвоник

Масових свят прощання зі школою, параду випускників
цього року не буде, зважаючи на воєнний стан
мо, за час війни на Тернопільщину
переїхали 21 тис. 700 дітей — як
дошкільнят, так і школярів. Ба‑
гато з них разом з родинами ви‑
їжджають, особливо з Київської
області. Залишаються фактично
ті, які не мають куди повертатися.
Як проводитимуть лінійки, свя‑
то Останнього дзвоника та випус‑
кні — поки що рекомендацій Мі‑
ністерства освіти та науки немає.

Ще одним питанням, яке об‑
говорять на всеукраїнській осві‑
тянській нараді, будуть відпустки
педагогів у час війни. Вони мали б
тривати 24 дні, проте, за рішенням
керівника закладу, відпустка може
бути продовжена і на 56 днів. Це
питання також вирішуватимуть
керівники навчальних закладів і
органів місцевої влади, посилаю‑
чись на рекомендації МОН.

ЩО КОМЕНТУЮТЬ
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ЯК ТЕРНОПОЛЯНИ ХОЧУТЬ
ЗАВЕРШИТИ ЦЕЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СОЦМЕРЕЖІ

Всім в церкву на спільну
молитву за ЗСУ, а гроші на
потреби. Що значить свят‑
кування? Потратити гроші
на плаття і глянути, в кого
краще? Випити шампансько‑
го? Без цього можна обійтися.
Тим більше, діти найдуть собі
спосіб відсвяткувати, але хоча
б це буде без скупчень таких.
Чи вже війна закінчилась,
всюди безпечно? А настрій
також є до цього? Тоді я вам
заздрю….
Юлія Артемович

Традиційну ходу випускників у Тернополі приходило
дивитися чи не все місто. Школярки намагалися вразити
усіх своїми нарядами
Стаття зібрала понад сотню ко‑
ментарів.
Навчальний рік-2022 у школах
Тернопільщини завершиться в різ‑
ний період – від 27 травня до 12
червня. Все залежить від вивченої
програми навчання і від того, на
який період йшли школи на кані‑
кули та перебували на карантині
через коронавірус.
Про особливості цьогорічного
завершення навчального року,
святкувань Останнього дзвоника
і випускного розповіла началь‑
ниця управління освіти та науки
обласної військової адміністрації
Ольга Хома.
Щодо свята випускного – це
питання управлінці навіть не
розглядали. Кажуть, недоречно
влаштовувати свята, коли в об‑
ласть мало не щодня привозять
для поховання загиблих, а в грома‑
дах оголошують дні жалоби. Проте
питання щодо доцільності святку‑
вань випускних мають вирішувати
у громадах. Не обов’язково в цей
час мають бути гучні урочистості.
Атестати випускникам, скажімо,
можуть вручити на лінійці чи під
час Останнього дзвоника. Але й

ці урочистості мають проходити
із дотриманням заходів безпеки та
за законами воєнного часу.
Думки наших читачів стосов‑
но свята Останнього дзвоника
та випускного розділилися. Є як
прихильники, так і противники
традиційних святкувань після за‑
кінчення навчального року.

Хоча б на знак підтримки
випускників Харкова, Одеси,
Херсона... яке в дупі свято?
Країна в крові, а нам свято,
бо раз у житті. Скільки дітей
життя віддало через цю війну,
і їх вже не повернеш ані сло‑
вами, ані молитвами... можна
прожити і без лінійок, і без
дзвоників, і без випускних.
Для чого цей пафос?
Oksana Lazuta
Одумайтесь, яка лінійка, не
дай боже, щоб бабахнуло по
дітях, воно ж неадекватне і
того чекає
Ліля Корольова
Всі би хотіли урочистостей
святкові лінійки, випускні,
але зараз в нашій країні Вій‑
на, і це не на часі.
Лілія Ковальчук

Не варто… це є пережит‑
ком радянщини. Україна
зараз воює з москалями... З
Божою допомогою перемо‑
жемо. Не треба в Україні тої
рассєї..
Україна має цілковито
звільнитися від пережитків
того комунізму

Гучні святкування на кіст‑
ках наших солдатів?
Ірина Хруняк
Там де нема бойових дій

Maksym Popovych

Тетяна Кульчицька

Ще випускний з ходою і
платтями по пару тисяч, не
забудьте ))))
Oksana Havura

Варто, для випускників хай
хоч, в такий важкий час буде
для них приємно
Віталій Гуцул

лінійку провести потрібно
і останній дзвоник, но не
більше
Анна Балабан

Якщо проводит то тільки з
дозволу військових і бажано
у різний час!
Саша Гаєвий

В мене питання, ви про що
думаєте? Хто потім буде вину‑
ватий від вашого рішення? Де
гарант безпеки? Коли в країні
військовий стан, то це мало б
бути заборонено. Тільки що
закінчилась повітряна триво‑
га, ми ж її не контролюємо,
думаю, запроданці, які є серед
нас, будуть пильні в передачі
інформації
Надія Биньковська

Звісно, що треба провести.
Головне - в різні дні, в різні
години.
Nataliya Diduch

Варта, проводити остан‑
ній дзвоник,тому,що то раз
в житті,діти не винні,що
війна.З урахуванням усіх
заходів безпеки.Життя про‑
довжується!
Roksani Tarasivna

Nataliya Diduch щиро спо‑
діваюся що ви колись зрозу‑
мієте що не на часі святкува‑
ти випускні, коли вмирають
люди й діти.
Юлія Журба

Roksani Tarasivna кожен
день у нас раз в житті. Така
моя думка. Культивувати
будь-яке свято не є добре. А
випускний - то всього лиш
одна сходинка у житті дітей.
І значно важливішим є те,
куди життя поверне далі, чи
буде змога навчатися, як буде
організовано вступні іспити
і т.п. А пишні сукні і гучні
застілля - то таке, на люби‑
теля, як то кажуть. Комусь і
за миру то не було важливим,
а для когось і в часи війни
видається необхідним.
Галина Заболотна
Я думаю варто, проте з
урахуванням усіх заходів
безпеки...
Так в Україні війна але
життя не зупиняється, попри
всі труднощі ми маємо жити
дальше, розвивати економі‑
ку нашої країни. Розвиваю‑
чи економіку ми цим самим
допомагаємо нашій державі
бути сильною.
Олександра Осадчук
Марія Шелінгович Прове‑
сти гуляння, то це підняття
економіки. Де гарантія без‑
пеки? Ми можемо знати, що
в голові москаля?
Elena Matsko

Nataliya Diduch святкова
лінійка це відколи не свят‑
кування???
Зрештою,мастіть собі го‑
лову.
Гарного дня
Юлія Журба

Звісно що варто. І лінійку
і останній дзвоник. Це за‑
вершення тривалого періоду
життя дитини, і його треба
визнавати, шанувати і свят‑
кувати. В теперішніх подіях
не до гучних святкувань,мож‑
ливо не до ходи випускників,
але усе решта мало б бути.
Марі Хомів
А у когось з коментуючих
є дитина-випускниця ?
Алла Ляпандра
Алла Ляпандра в мене
випускниця, я і моя дочка
вважаємо нічого робити на
зарашній час не потрібно.
Віддайте атестати випускни‑
кам і на цьому крапка. Бать‑
ки, чоловіки, сини воюють
за нашу неньку, люди зали‑
шаються без своїх домівок,
в трунах привозять наших
захисників... А ми будемо
вальсувати? Позор!
Франасюк Ірина
Алла Ляпандра в мене ви‑
пускниця, і я рахую останній
звоник потрібно зробити.
Тая Кріль
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

У водоканалі визначаються, де у Тернополі облаштувати
ще кілька німецьких колонок
Стаття зібрала понад 40 комен‑
тарів.
Нагадаємо, 16 травня на вулиці
Полковника Нечая у Тернополі
комунальники встановили першу
німецьку колонку-качалку.
Нову колонку, яку за сприяння
Асоціації «Укрводоканалекологія»
передали з-за кордону, встановили
на «Новому Світі». Ще кілька з'яв‑
ляться найближчим часом. Наразі

комунальне підприємство вирі‑
шує, де їх облаштувати, повідо‑
мили в КП «Тернопільводоканал».
До речі, одну із запчастин коло‑
дязя трохи видозмінили у механіч‑
ній майстерні «Тернопільводока‑
налу», адаптували до українських
умов.
Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.

ПРЕССЛУЖБА КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОВАНАЛ"

У Тернополі з'явилася німецька колонка-качалка
Для чого там, якщо Новий
Світ це приватний сектор,а
там де багато високих буді‑
вель не має
Читач75
В парках. Дітки гуляють і
навіть не мають можливості
десь водички взяти . Особли‑
во Скейт парки.
Люда Красовська
На східному відремонтуйте
на бульварі
Lebediev Ihor
Та на Алясці зробіть, ви по‑
дивіться, скільки тут людей
живе, а скільки на Новому
Світі.
Ирина Ира
Як йти до тубдиспансера
там теж не працює колонка.
Втановіть бутьласка.
Наталя Гупало

Я не уявляла, що у воді
може бути стільки осаду,
який схожий на пісок. Такою
виявилася вода в Тернополі.
Можливо колонки - це гар‑
но, але треба насамперед воду
якісно очищувати, щоб труби
і вся сантехніка не забивала
Любовь Третьякова

Нема смислу, бювет на
Данила Галицького бидло
тернопільське так штурму‑
вало що в ванну набирали,
бо то бесплатна вода. Для
бидла нічого не може бути
бесплатним. Туалет змивали
тією водою, люди годинами
стояли, щоб набрати бідони
по 50 літрів.
Вікторія Лаврів

Будь ласка поновіть колон‑
ку у дворі біля фізкультур‑
ного диспансера (двір між
вулицями Замкова, Руська
та Старий ринок), розібрану
декілька років тому
Читач88

А де списані гроші на бю‑
вети, які не працюють? По‑
казухи робили, попів запро‑
шували, ні грошей, ні води.
Вікторія Кістерна

Поставити на вул.Фабрична
3, там раньше стояла.
Люба Будас

Біля Катедри чому не пра‑
цює бювет?
Лена Бильо

На дружбу на Лучаківсько‑
го скважина є, колонка не
працює
Олена Ониськів

Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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СКІЛЬКИ СПАТИ ВАШІЙ ДИТИНІ
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Здоровий сон — дарує не тіль‑
ки здоров’я діткам, а й чудовий
настрій їм та їхнім батькам. Ос‑
таннім часом стало дуже склад‑
но вкласти дитину спати вчасно.
Діти майже не розлучаються зі
смартфонами, планшетами та
комп’ютерами, постійно захо‑
плені величезною кількістю роз‑
ваг. Мерехтіння цих пристроїв
надсилає мозку сигнал, що спа‑
ти ще рано, й малюк продовжує
бути активним, замість того, щоб
заснути й набиратися сил для на‑
ступного дня.
Чому сон є таким важливим для
дитячого організму? Скільки часу
мають спати малюки? До чого
може призвести недосипання?
Відповіді на ці та інші питання
дає лікар-педіатр поліклінічного
відділення № 3 КНП «Тернопіль‑
ська міська дитяча комунальна
лікарня» Ірина Мендик.
— Здоровий сон, перш
за все, — це нормалізація режиму
дня, графіка годувань, сну вдень
і вночі. Сон — це особлива фор‑
ма існування організму, не менш
складна, ніж денне неспання. Під
час правильного перебігу сну
відновлюються сили, витрачені
на денну активність. Саме тому
здорова людина прокидається з
відчуттям свіжості й бадьоро‑
сті, — каже вона.
Дослідження показують, що
гормон росту виробляється в ор‑
ганізмі через 1,5–3 години піс‑
ля засинання (під час глибокої
фази сну). Найкращий час для
вироблення цього гормону —
опівночі. Тобто, якщо дитина
лягає пізніше 9 години вечора,
в її організмі порушується виро‑
блення гормону росту й змен‑
шується кількість часу, протягом
якого він виконує свою функцію.
Відповідно, погіршуються проце‑
си росту тканин й відновлення
м’язів.
Крім того, пізнє засинання
може призвести до зниження

фізичної активності малюка
або, навпаки, до гіперактивності,
адже порушується психологічна
стійкість. Під час сну відбува‑
ється сортування інформації, з
якою дитина ознайомлюється
протягом дня: мозок позбавля‑
ється від непотрібних спогадів і
зберігає лише важливу інформа‑
цію. Нейробіологи Каліфорній‑
ського університету, наприклад,
встановили, що під час глибокого
сну в корі головного мозку утво‑
рюються нові синаптичні зв’язки,
які перетворюють короткотривалі
спогади в довготривалі. Тобто,
коли ми спимо, наша пам’ять
покращується.

Скільки потрібно
спати
Тривалість сну визначається
залежно від віку дитини. Для
немовляти до тримісячного пе‑
ріоду — це 18–20 годин на добу.
З тримісячного до шести міся‑
ців — 16–18 годин. З шести міся‑
ців до року — від 14 до 16 годин.
З одного року — це до 13–14 го‑
дин на добу. У дошкільному
віці — до 12 годин. У шкільно‑
му — 9 годин.
Якщо спати менше, зростає
ризик розвитку хронічних за‑
хворювань, зокрема:
 діабету;
 серцево‑судинних захво‑
рювань, інсульту, високого
кров'яного тиску;
 збільшення ваги та ожиріння;
 порушення імунної системи;
 погіршення психічного здо‑
ров'я, депресії.
Недостатня кількість сну може
негативно позначитися на імуні‑
теті дитини й зробити її більш
вразливою до хвороб. Якщо ж
малюк добре відпочиває вночі,
в його організмі підвищується
стійкість до сезонних захворю‑
вань (наприклад, грипу). Вночі
мозок дитини вивільняє хіміч‑
ні речовини, які підтримують
відновлення імунної системи.
Результати досліджень вчених

СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ
СНУ У ДІТЕЙ ТАКА:
до 3-х місяців

16–20 годин

6 місяців

14,5 години

1 рік

13,5 години

2 роки

3 години

4 роки

11,5 години

6 років

9,5 години

12 років

8,5 години

ЗUA.DEPOSITPHOTOS.COM

Здоров’я  Недосипання може
призвести до набору ваги, проблем із
серцем і навіть депресії. Розповідаємо,
скільки часу треба спати дітям та як
покращити сон

Чим раніше дитина засне, тим швидше та ефективніше будуть проходити процеси
росту тканин і відновлення м'язів
Університету Тюбінгена (Німеч‑
чина) показують, що регулярний
сон відіграє важливу роль у ро‑
боті Т‑лімфоцитів — клітин ор‑
ганізму, що здійснюють імунну
відповідь.
Крім того, нестача сну про‑
вокує більш високий рівень ви‑
роблення кортизолу, гормону
стресу, який зменшує активацію
імунної системи.

У питаннях
режиму дня все
повинно бути чітко
сплановано. Якщо
все за графіком, то
порушень не буде
Хороший нічний сон покращує
уважність дитини й дозволяє орга‑
нізму повноцінно функціонувати
(а також бути готовим до різних
нестандартних ситуацій). Недоси‑
пання ж призводить до проблем
із концентрацією уваги.
Здоровий сон зменшує ризики
виникнення серцево‑судинних
захворювань. А часті пробуджен‑
ня дітей вночі негативно впли‑
вають на симпатичну нервову
систему, збільшуючи ритм сер‑

П’ЯТЬ КОРИСНИХ
«НІЧНИХ» ПОРАД
ДЛЯ БАТЬКІВ

1 Закривати на ніч вікна
щільними шторами.

2 Не спіть з увімкненим нічником або телевізором.

3 Встаючи вночі, не запалюйте світло. Для освітлення туалету досить
тьмяної лампи-нічника,
вмикається в розетку.

4 Якщо засиджуєтесь допізна, освітлення кімнати
має бути неяскравим і вже
точно не лампою денного
світла.

5 Намагайтеся засинати не
пізніше півночі: максимум
мелатоніну виробляється
з 0 до 4 год ранку.

цебиття й підвищуючи артері‑
альний тиск.

Як зробити сон
якісним
Що ж впливає на якість сну?
Як говорить лікарка Ірина
Мендик, на це значною мірою
впливає мікроклімат у кімнаті,
де спить малюк. Там має бути
чисто, повітря вологе, опти‑
мальна температура повітря —
18 градусів за Цельсієм. А воло‑
гість повітря повинна становити
70%. Перед сном корисно робити
вологі процедури, масаж, легку
гімнастику.
— Протягом дня повинен бути
режим. Якщо дитина день прове‑
ла в кімнаті, не виходячи на ву‑
лицю, або дивилася мультики,
засинати їй буде важко, а спа‑
ти вона буде погано. Достатня
кількість фізичної активності й
прогулянок — одна з умов гар‑
ного сну. Добре гуляти перед
сном. Правильне також грає
роль. Не варто переїдати на ніч.
Приберіть електронні пристрої
зі спальні або принаймні вими‑
кайте їх за 30 хвилин до сну, —
говорить вона.
Щодо ліжка, має бути рівний
матрац, бажано ортопедичний,
до 2‑х років жодних подушок,
стандартний розмір подушки
для дитини після 2‑х років —
40х60 см з товщиною, що при‑
близно дорівнює ширині дитя‑
чого плеча.
Чи варто спати з батьками?
До шестимісячного віку реко‑
мендовано, аби дитина була
в кімнаті з дорослими, пояснює
пані Ірина.
— Вона може спати або
на своєму ліжку, або поруч. Є
моменти, коли й поруч з мамою.
Далі бажано привчати дитину
спати самостійно. З трирічного
віку дитинка має розуміти, що
вона повинна спати самостійно.
Для цього можна придумати спе‑
ціальний ритуал, наприклад, дати
м’яку іграшку. Або мама може
заспівати колискову, прочитати
казочку. Це буде гарний крок
на дорослішання, — рекомендує
педіатр.

Коли є проблеми

А що робити, коли дитина
плутає день і ніч? До тримі‑
сячного віку, коли сон займає
більший період дня, такі явища
можуть виникати часто. І вони
пов’язані, здебільшого, із го‑
дуванням.
У вже старшому віці режим
сну залежить від поведінки ро‑
дини. Тому сім’я повинна ви‑
працювати правильний графік
сну і пробудження, рекомендує
співрозмовниця.
— Якщо дитина хаотично
спить протягом дня чи лягає
увечері, то, звісно, вона матиме
проблеми з нічним сном, — го‑
ворить Ірина Мендик. — Тому
гуляйте багато вдень, забезпечте
фізичну активність малюкові.
Ігри ввечері мають бути спо‑
кійними.
На питання, коли вкладати
сина чи доньку до ліжка, лікарка
відповідає: також усе залежить
від віку. Від тримісячного віку
і до року — це між 19–20‑ою
годинами. У цей час, за слова‑
ми пані Ірини, виробляється
мелатонін.
Саме вночі виробляється
70% добової кількості мелато‑
ніну — гормону, який захищає
нас від стресів і передчасного
старіння, від простудних і навіть
онкологічних захворювань. Ми
поринаємо в сон, а мелатонін
приймається за роботу — від‑
новлює, ремонтує, зміцнює…
У дошкільному віці діти
можуть лягати спати о 21.00,
а в шкільному — о 22.00.
А чи можна будити дитину,
коли режим порушений? Так,
аби далі графік не збивався.
Найпоширеніше ж питання,
яке виникає у батьків: як вклас‑
ти дитину, якщо вона не хоче
спати?
— У питаннях режиму дня все
повинно бути чітко сплановано.
Якщо все за графіком, то пору‑
шень не буде. До всього роди‑
на призвичаїться. І здоровий та
якісний сон, правильний спосіб
життя, спокій у родині будуть
вірними супутниками сім’ї, —
підсумовує лікарка.

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

МІСТО
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ЧИ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ
УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ У ТЕРНОПОЛІ

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

Нагадаємо, власники «Соці‑
альної карти тернополянина»
категорії «Учнівська/Студент‑
ська» можуть безоплатно їздити
у комунальному громадському
транспорті (тролейбусах) та де‑
яких автобусах.
До них відносяться, зокрема,
1 А, 4, 6, 6 А, 9, 21, 23, 29, 31,
32, 35, 37, 38, частково 5 А, 18
(позначено на «Де транспорті»
блакитним кольором).
Безкоштовний проїзд для учнів
та студентів навчальних закладів
Тернополя зберігається і на час
канікул, і на вихідні дні.
Однак у коментарях до нашо‑
го матеріалу на сайті 20minut.ua
кілька обурених містян написали,
що при валідації в окремих ав‑
тобусах гроші з пільгових карток
категорії «Учнівська/Студент‑
ська» таки списує, хоча цього
траплятись не повинно.
Журналісти «RIA плюс» прове‑

ли експеримент та перевірили, чи
можна зі студентською «Картою
тернополянина» безоплатно про‑
їхатись комунальним транспор‑
том і чи не зніматиме кошти з
рахунку.

Чи безкоштовний
проїзд для студента
На час експерименту залишок
на «Карті тернополянина» нашої
журналістки становив 23 гривні
20 копійок.

В автобусах
приватних
перевізників, що
працюють в режимі
маршрутного таксі,
доведеться платити
Спершу ми вирішили пересвід‑
чились, чи буде безкоштовним
проїзд у 2‑му тролейбусі, який
курсує з вулиці Тролейбусна
до Лесі Українки.

ВАДИМА ЄПУРА

Експеримент  Нещодавно
жителям міста вкотре нагадали, що
для учнів та студентів користування
комунальним громадським транспортом
безкоштовне. Для цього варто мати
«Карту тернополянина» відповідної
категорії. Чи дійсно за проїзд визначеними
тролейбусами і автобусами не
списуватиме гроші? Як діяти, коли кошти
таки зняло? Ми дізналися

За результатами експерименту проїзд з учнівською/студентською картою
тернополянина дійсно безкоштовний
Після валідації картки у цьо‑
му транспортному засобі гроші
на рахунку дійсно залишились
без змін. Проїзд був безкоштов‑
ним.
Опісля ми випробували кому‑
нальний громадський автобус
1 А, що їде маршрутом «Вулиця
Винниченка — вулиця Слівен‑
ська».
Там, як виявилось, проїзд для
студентів та школярів також без‑
коштовний. Гроші після валідації
з картки не списало.
Крім того, наша журналістка
проїхалась і у 12‑й маршрутці,
яка від обласної дитячої лікарні
прямує на вулицю Карпенка.
В автобусах приватних переві‑
зників, що працюють в режимі
маршрутного таксі (до них і від‑

носиться «дванадцятка»), дове‑
деться платити.
За проїзд по студентській
«Карті тернополянина» списа‑
ло повну вартість — 8 гривень.
Так і повинно бути, адже цією
категорією транспорту з 50‑від‑
сотковою знижкою вартості про‑
їзду (чотири гривні) їздять лише
учні шкіл (впродовж навчально‑
го року, крім канікул). Студенти
знижок не мають!

Якщо гроші
за проїзд зняло
За коментарем та роз’яснен‑
нями ми звернулись у ТОВ
«Системний зв’язок».
— Якщо знімає кошти, то або
це приватний перевізник, або
канікули. Безкоштовний проїзд

передбачений у комунальному
транспорті! Якщо студент сідає
у маршрутку, він має розуміти,
що тут заплатить або 50%, або
повну вартість квитка, — пояс‑
нили у ТОВ.
Та якщо у комунальному гро‑
мадському транспорті (тролейбу‑
сах та окремих автобусах) при ва‑
лідації дійсно відбулося списання
коштів з «Карти тернополянина»
категорій «Учнівська/Студент‑
ська», збережіть свій квиток.
— Якщо виникають запитан‑
ня — звертайтеся у ТОВ «Систем‑
ний зв’язок». Телефонуйте,
приходьте за адресою: вулиця
Чорновола, буд. 1. Також можна
писати на наші сторінки в Фей‑
сбуці та Інстаграмі, — відповіли
у товаристві.

В Українському Домі Табір у Тернополі об’єднає
— виставка рушників танцівників з усієї України

На багатьох рушниках вишиті вірші українських
поетів. Рушники зібрані з різних регіонів України
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

З нагоди Дня вишиванки в
Українському Домі «Перемога»
відкрилась унікальна виставка
під назвою «Мова рушникова».
В її експозиції – понад 100
старовинних та сучасних виши‑
тих рушників з багатьох областей
нашої держави. Вхід вільний.
Вишиті рушники, які усі охочі
можуть побачити у «Перемозі», є
приватною колекцією тернопо‑
лянки Тетяни Головань.

Вони є справжніми скарбами
народного мистецтва, адже ви‑
готовлені в найрізноманітніших
техніках та кольорах, з мальовни‑
чими узорами та патріотичними
надписами, оздоблені мереживом
тощо.
Експозиція налічує неймовірні
рушники з Чернігівщини, Київ‑
щини, Житомирщини, Терно‑
пільщини, Львівщини, Волині та
багатьох інших регіонів.
Виставку «Мова рушникова»
можна відвідати до 12 червня.

З 4 по 9 липня у Тернополі роз‑
почне роботу креативний літній
табір Ternopil Dance Camp.
Танцювальні майстер-класи
проводитимуть танцівники з різ‑
них регіонів України та з-за кор‑
дону. Дехто з них – вимушені
переселенці.
Реєстрація учасників табору
триває. Як долучитись та скільки
це коштує – читайте у нашому
матеріалі.
Про можливості, які дає Ternopil
Dance Camp для учасників, творчу
атмосферу, яка панує на заняттях,
ціни та інші деталі щодо проведен‑
ня танцювального табору розповів
один із хореографів та організато‑
рів – Макс Чижевський.
До повномасштабного втор‑
гнення ворога Макс мав власну
новостворену танцювальну студію
в Ірпені, в якій російські солдати
залишили розтяжку. Тепер студію
потрібно відновлювати «з нуля».
Війна забрала у Макса омріяну
стабільність та не зламала, адже
зараз хлопець у Тернополі і про‑
довжує займатись справою свого
життя – танцями.
За словами Макса Чижевського,
цей табір об’єднує танцівників з

АРХІВ МАКСА ЧИЖЕВСЬКОГО

ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

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

Танцюрист з Ірпеня Макс Чижевський, каже, що Ternopil
Dance Camp — це п’ять днів драйву і шаленої атмосфери
усієї України. Цьогоріч він відбу‑
ватиметься вже вшосте.
– Це п’ять днів танцювальних
майстер-класів – з 4 по 9 лип‑
ня – від популярних хореографів
України і з-за кордону. За цей час
проводяться також танцювальні
батли, шоу-кейси від учасників
(коли вони виступають перед
суддями). Під час табору можна
прокачати свої вміння в сфері
танців, познайомитися з людьми
з різних куточків нашої держави
та світу, – розповідає Макс.
Майстер-класи для всіх охочих
проводитимуть 9 хореографів –

хлопців та дівчат. У кожного з них
свій унікальний підхід до занять,
методика їх проведення, танцю‑
вальний напрямок і стиль.
Макс говорить, що табір не має
жодних обмежень, його учасника‑
ми можуть стати люди будь-якого
віку – і дорослі, і малеча. Вартість
майстер-класів відповідно до воєн‑
ного часу теж зробили максималь‑
но лояльною, аби більше охочих
змогли до них доєднатися.
Подробиці можна дізнатись на
офіційній сторінці в Інстаграмі,
лінк на яку вказуємо: https://bit.
ly/3NwJ7sQ.
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Маляри-лакувальники, столяри в столярний
цех, з/п висока. (097) 283-00-57
ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ЧПК (067) 351-23-62
ОПЕРАТОРИ ПРОФІЛЕВИГИНАЛЬНОГО АГРЕГАТУ,
З/П ВИСОКА (067) 352-72-89
ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75
ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75
ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ,
МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ, РОБОТА ОФІЦІЙНА, З/П ДОГОВІРНА, (9-17 ГОД.). (098) 688-85-21

7.3 ШУКАЮ
Бригада 2-3 чол. шукає роботу на будівництві.
(098) 366-50-46
Бригада з заливання фундаментів, мурування
огорож шукає роботу (096) 926-67-51
Бригада з мурування каменем шукає роботу.
(098) 698-85-57

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ
7.2 ПРОПОНУЮ
АДМІНІСТРАТОР, СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ.. (067) 252-38-66
БАРМЕНИ, КУХАРІ, ПОСУДОМИЙНИЦІ, ОФІЦІАНТИ, Б-Р
КУЛІША, 7А, ПАБ «ГАСТРОЗАВОД». (067) 307-80-72
ВАНТАЖНИК НА ПРОДУКТОВИЙ СКЛАД, ЧОЛ.,ДО 50 Р., РОБОТА ПОЗМІННА, З/П В МЕЖАХ 16 000 ГРН. (067) 351-50-53
ВАНТАЖНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ В ОРГАНІЗАЦІЮ. (067) 351-62-24
ВОДІЙ АВТОВИШКИ (067)380-51-99, (097)442-75-99

Бригада з мурування огорож з каменя шукає
роботу, (067) 134-07-31
Працівники пекарні, знання випікання на дровах,
(пічка, заміс тіста), с.Підгороднє, доба через дві, з/п
від 1000 грн,/зміна (097)344-72-90, (066) 892-37-29
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН,
ЦЕНТР, 9-23 ГОД. ГР.3/3, ХАРЧУВАННЯ, РОЗВОЗКА
ДОДОМУ, З/П 450 ГРН./ЗМІНА (093) 226-55-80
ПРОДАВЕЦЬ В МЕРЕЖУ «СИРНА ХАТА», (098) 819-36-13
ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ОФІЦІЙНО, ГР. 3/3, 8-22 ГОД., ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ. (097) 530-09-55
ПІДСОБНИКИ, МУЛЯРИ, ФАСАДНИКИ, МАЙСТРИ З
ЄВРОРЕМОНТУ (067) 351-46-56
РИХТУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ПОЛІРУВАЛЬНИК, ФАРБУВАЛЬНИКИ А/М, ХІМЧИСТКА НА СТО,2040 Р., НАВЧАННЯ, З/П 25 000 ГРН. (096) 888-88-69
РІЗНОРОБОЧІ НА ВИРОБНИЦТВО, З/П ВИСОКА (067)
352-72-89

ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО А/М (3-5 Т), ПОСВІДЧ. КАТ. «С»,
«С1», ДОСВІД ОБОВ., (ОЛЕКСАНДР). (050) 035-88-88

Водій з власним автомобілем, харчування, з/п
щоденна. (066)202-86-42, (093)506-12-77

РІЗНОРОБОЧІ, ШТУКАТУРИ НА БУДІВНИЦТВО, ПОКРІВЕЛЬНИКИ ДАХУ, З/П 10 000 ГРН. (097) 250-23-41
СЛЮСАРИ З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ, З/П ВИСОКА (067) 352-72-89

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

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

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК (067) 351-23-62

ВОДІЙ, ЕКСПЕДИТОР В КОМПАНІЮ «КЛАС І К», ДОСВІД
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ВІДПОВІД., (ПАВЛО) (097) 888-65-40

ФАСАДНИКИ, ПРИВАТНІ БУДИНКИ, БАГАТОПОВЕРХІВКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТОМ, З/П ВІД
150 ГРН./КВ.М. (067) 351-46-56

ЕЛЕКТРИК (067) 351-23-62
ЗВАРЮВАЛЬНИК (067) 351-23-62

ТОКАР. (067) 351-23-62

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК (067) 351-23-62
ШАШЛИЧНИК В РЕСТОРАН (067) 307-80-72

Бригада з мурування огорож з різного каменя
шукає роботу (068) 282-51-06
Бригада з мурування огорож шукає роботу.
(098) 057-94-91
Бригада з мурування огорож шукає роботу.
(068) 869-69-08
Бригада з мурування огорож шукає роботу.
(098) 195-26-64
Бригада майстрів з копання, заливання фундаментів шукає роботу. (068) 719-10-72
БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ ОДНОРАЗОВІ, БАГАТОРАЗОВІ РОБОТИ З ПОСЛУГІВ РОЗВАНТАЖУВАННЯ ВАГОНІВ,
ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, МЕБЛІВ (097) 076-83-71

Бригада шукає роботу з мурування плотів
(097) 926-10-80
Бухгалтер візьме на обслуговування підприємця на єдиному податку, з найманими працівниками, або без, (віддалено) (098) 582-15-58
Водій, посвідч кат. «В», «С», «Д», шукає роботу, 46 р., досвід водіння вантажним а/м. (097)
251-96-57

Шукаю роботу головного бухгалтера, великий
досвід, обслуговування підприємців на єдиному податку, (098) 921-49-64
ШУКАЮ РОБОТУ ДОПОМОГА ПО ДОМУ, ПРИБИРАННЯ,
ДОГЛЯД ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ АБО ДІТЬМИ,
ДОСВІД РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ (096) 747-29-50

Шукаю роботу з мурування огорож, або іншу
на будівництві, малі об’єми. (096) 116-17-32
Шукаю роботу з порізки та колення дров, зрізання дерев. (097) 834-32-53
Шукаю роботу майстра або підсобника на будівництві. (097) 861-54-26
Шукаю роботу майстра з внутрішньої штукатурки, побілки, будівельних робіт, з/п поденна.
(098) 590-86-99
Шукаю роботу майстра з євроремонту, гіпсокартонника, штукатура, електрика іншу. (097)
710-08-96
Шукаю роботу на будівництві, з/п поденна
(098) 711-02-37
Шукаю роботу охоронця, сторожа, розгляну усі
пропозиції (097) 920-78-85

ЖІНКА ПЕНСІЙНОГО ВІКУ ДОГЛЯДНЕ ЛЮДИНУ З
ПРАВОМ УСПАДКУВАННЯ ЖИТЛА В ТЕРНОПОЛІ.
(068) 332-23-12

Шукаю роботу сторожа. (068) 665-20-05

Жінка шукає роботу няні, д/р, охайна, чесна,
акуратна. 23-15-21, (098) 933-84-45
Жінка шукає роботу по догляду за людиною
похилого віку або хворою, мед. освіта, д/р.
(097) 867-97-87

КРАВЧИНЯ РОБОТА НАДОМУ, ДРУЖБА. (067) 355-64-36

ШТУКАТУРИ МАШИННИМ СПОСОБОМ, РУЧНИМ, З/П
ВІД 45 ГРН./КВ..М (067) 351-46-56

Олена, швачка- модельєр, 34 р., шукає роботу 3-4
год. в день, розгляну всі пропозиції (097) 369-11-25

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

Шукаю доглядальницю за жінкою, з переписом
квартири. (067) 881-38-09

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

КЛЕПАЛЬНИКИ, З/П ВИСОКА (067) 352-72-89

Чоловік, без шкідливих звичок шукає разову,
тимчасову, фізичну роботу. (093) 240-04-16

Двоє жінок шукають роботу прибиральниць
квартир, няні, по догляду, вигулювання собак
іншу, розгл. всі пропозиції. (096) 273-55-48

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

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ НА КОНТАКТНІЙ І АРГОННІЙ
ЗВАРЦІ, З/П ВИСОКА (067) 352-72-89

Чоловік шукає роботу сторожа 1/2, 1/3, з/п договірна (097) 165-52-83

Шукаю роботу різноробочого. (098) 466-87-37
Шукаю роботу шпатлювальника, штукатура,
плиточника, гіпсокартонника. (068) 093-29-27
Юрист візьме на правове обслуговування підприємство, ОСББ, кооператив. (096) 694-29-68

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІАТС
10.3 КУПЛЮ
Телефон мобільний, нероб. ст. (096) 208-00-54

141425 травня 2022 року

RIA плюс, 25 травня 2022

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

АДВОКАТ У КРИМІН. ПРОВАДЖЕННЯХ, ПО ДТП НА ВСІХ
СТАДІЯХ ПРОВАДЖЕННЯ, ПОВЕРНЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ, ЗАХИСТ ПО СТ 130КУПАП, СВ. №1385 (098) 046-16-47

11.2 ПРОДАМ

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

Акордеон, баян, скрипка, гармошка, в-во Тули,
домра, духові інструменти, бандура з перемик., бандура без перем., цимбали,саксафон.
(098) 812-00-80
Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори, антени, встановлення. (096) 943-56-11

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

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

RIA №21

Тернополянин, 45 р., познайомиться з привабливою жінкою для зустрічей (068) 966-09-14
Хлопець, ріст 180 см, познайомиться з дівчиною 30-35 р., без шкідливих звичок, для створення сім’ї. (066) 083-84-59
Чоловік, 44 р., поззнайомиться з дівчиною або
жінкою для інтимних зустрічей. (068) 044-97-79
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

ЧОЛОВІК, 48/174, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ
СЕРЙОЗНИХ СТОСУНКІВ, (ВАЙБЕР) (097) 872-31-41

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

Чоловік, 51 р., працюючий, без шкідливих звичок
познайомиться з жінкою, 38-46 р., для спільного
проживання, черйозних відносин. (068) 395-47-19

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

Стіл розкладний, диван-»кникжка», 2 000 грн.,
оверлог 52 кл., м’який куток , 2 000 грн., велосипед 3-коліс., недорого (067) 300-08-54

Чоловік, 54 р., познайомиться з жінкою для зустрічей. (068) 473-83-07

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ

26.4 МЕДИЧНІ

13.2 ПРОДАМ

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

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

11.3 КУПЛЮ
ІГРОВІ ПРИСТАВКИ «ДЕНДІ», МОЖНА НЕРОБОЧІ,
КАРТРИДЖІ І ПЛАТИ З ІГРАМИ ДЛЯ НЕЇ.,Є ВАЙБЕР.
(067) 411-28-25

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

13.3 КУПЛЮ

Інформація: всі види масажу, баночний, медовий,
масаж передміхурової залози, лікування п’явками, обгортання для схуднення. (097) 510-20-07

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

17.3 КУПЛЮ

Шафа 3-дверна, вікна балконні зі склом, двері
міжкімнатні, ліжко дитяче з матрацом все б/к,
дешево. (098) 103-63-30

БРУХТ КОЛЬОРОВИХ, ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО,
НАШ ВИВІЗ, ЛІЦ АВ №147478, 147470 (097) 898-23-68
БРУХТ ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО,
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ,
САМОВИВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096) 957-35-52

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

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

30.2 КУПЛЮ

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА
ІНСТРУМЕНТИ

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

23.2 ПРОДАМ
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

24.3 КУПЛЮ

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

26.5 РІЗНІ
ПОШИТТЯ ПОРВАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ЧОХЛІВ І
РОБОЧОГО ОДЯГУ. (096) 328-16-50

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА
ВЕЛОТЕХНІКА

ПІДДОНИ, ЄВРОПІДДОНИ, РІЗНІ, Б/К, ДОРОГО, ВУЛ.
ГАЙОВА, 30, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. (067)350-2060, (067)350-20-58

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

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
26.1 ПОБУТОВІ
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
КОЛОНКИ ГАЗОВІ, КОТЛИ, РЕМОНТ ТА ПРОМИВАННЯ ТЕПЛООБМІННИКІВ. (099) 369-02-68
ПОРІЗКА ТА КОЛЕННЯ ДРОВ, ЗРІЗАННЯ ДЕРЕВ.
(097) 834-32-53

27.3 КУПЛЮ

Велосипед, будь-який стан. (095) 308-17-69

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

28. ФОНДОВА БІРЖА
28.2 НАДАЮ КРЕДИТИ
КРЕДИТИ НА ВАШІ ПОТРЕБИ, БЕЗ ДОВІДОК ПРО ДОХОДИ, БЕЗ ПОРУЧИТЕЛІВ, НА ВИГІДНИХ УМОВАХ,
МОЖЛ. ДОСТРОКОВОГО ПОГАШ., ЛИШЕ ПАСПОРТ,
КОД (067) 440-14-03

29. ХОБІ, ТВАРИНИ,
АНТИКВАРІАТ
29.2 ПРОДАМ
Кошенята домашні, в хороші руки, (097) 60740-56

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

30. РІЗНЕ
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
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ПОБУТОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ, СЕРВІС, ГАРАНТІЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. (098) 376-00-53
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ УСІХ МАРОК У ЗАМОВНИКА, ГАРАНТІЯ. 42-30-82, (096) 460-73-08
САНТЕХНІК, ЗАМІНА СТАРИХ ТРУБ НА НОВІ, ВСТАНОВЛ. ІНДИВ. ОПАЛЕННЯ, ГАЗОВИХ КОЛОНОК,
БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА ЗМІШУВАЧІВ, КАНАЛІЗАЦІЇ
ТОЩО. (099) 369-02-68

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

Труби, н/ж, круглі, квадратні, батареї алюмін.,
нові, піч-»буржуйка», нові, хор.ст..унітаз з бачком,
бляха на дах, гармошка. 52-75-46, (067) 995-76-38
Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця,
ячмінь, соя, кукурудза, січкарня для соломи,
електрична, в-во Польщі. (097) 624-75-13

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА
ТА УПАКОВКА

Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 2000
грн., каністри н/ж, 20 л, 850 грн., алюмінієва,
20л, 450 грн,таганок газ. 4-конф. (067) 859-87-86

30.1 ПРОДАМ
Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини, диван 1-місний, 1 500 грн., банки, 0,5. 1, 3 л, сумка
«Оріфлейм», матрац ортопедич. (096) 249-47-00
БОЧКА МЕТАЛЕВА, 200 Л, ПІД ОБРУЧ, 180 ГРН.,
АКЦІЯ, ВУЛ.ГАЙОВА, 30 25-88-28, (067) 350-20-60
ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ТА ВИРОБІВ З ГРАНІТУ, ЗАЛИВКА ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МОГИЛ. (067)350-74-14, (067)493-71-32
ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИВКИ,
ВАЗИ, СФЕРИ, ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, КАМІНИ
(067)352-20-62, (096)060-65-72
ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ПАМ»ЯТНИКИ, ГРАНІТНА, КОЛОТОРІЗАНА БРУКІВКА, НАДМОГИЛЬНІ СПОРУДИ, РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАРИХ.
(096)464-59-14, (050)172-82-02
ДРОВА ТВЕРДИХ ТА М’ЯКИХ ПОРІД, ДОСТАВКА, НЕДОРОГО. (097) 381-37-05

З/ч до а/м ГАЗ-53, 3307,кузови, велосипед 3-колісний дит., VW-Пасат, 2004 р.в. (096) 680-90-77
Килими, посуд, б/к, добрий стан, світильники,
(096) 943-56-10
Конвектори, хор. ст., двері міжкімнатні, серванти, гарнітур кухонний, недорого, килим, 2х3, 500
грн.крісло розкладне, 2500 грн. (096) 920-42-98

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

31. ЗНАЙОМСТВА
31.1 ВІН ПИШЕ
45/175/85, для створення сім’ї познайомлюся з жінкою, дівчиною, 30-40 р., можна з дитиною, бажано з
тернополянкою або Терн.обл. (097) 298-73-97
Порядний хлопець, 37/176/67, познайомиться з порядною дівчиною для створення сім’ї (098) 613-15-87

ЧОЛОВІК, 60 Р., ДОПОМОЖЕ ЖІНЦІ З ДИТИНОЮ
АБО БЕЗ ДИТИНИ, МАТЕРІАЛЬНО І ЖИТЛОМ, ДЛЯ
ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ. (066) 362-50-17

Чоловіік, 55 р., познайомиться з дівчиною, жінкою для приємного проведення часу, порядність та чесність гарантую. (066) 326-07-39

31.2 ВОНА ПИШЕ
Молода жінка познайом. з порядним, симпатичним,
молодим чоловіком, до 37 р, матер. забезпеч. який
готовий до серйозних стосунків. (096) 486-81-60

32. ВІТАЮ
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
Загублене посвідчення багатодітної сім’ї
В0007872 на ім’я Брега В.В., Брега Н.С. вважати недійсним
Загублений атестат ТЕ №27583084 вид.
25.06.2005 р. Тернопільською вечірньою школою Терноп. міської ради на ім’я Матвійчук
Д.М. вважати недійсним
ЗАГУБЛЕНИЙ КВИТОК ОФІЦЕРА ЗАПАСУ ГР №210930
ВИД. 20.02.1991 Р. НА ІМ’Я ЯСКІЛКА В.С. ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

RIA плюс, 25 травня 2022
RIA №21
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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 перевезення а/м КамАЗ-самоскид, пісок, камінь, щебінь. (097) 151-31-86

№21

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

25.05.2022

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

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

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ

1.2 ПРОДАМ
VW-Пасат-V 98/син/1800 (068) 998-40-60

3.2 ПРОДАМ

Ауді-А4 1998/-/2400 договірна (067) 39951-38

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

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

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

ВАЗ-2108 92/син/- облад.газове з італ. редуктором, пробіг 150 тис.км, хор. ст. (067) 71319-42
ВАЗ-2109 91/чер/1300 люк, рем ход., вкладень
не потребує (067) 751-54-81
ГАЗ-2410-Волга 90 р.в. газ-бензин (068) 55364-45
ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин (098) 015-22-07
ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин, договірна (068)
335-09-22
ГАЗ-67 /зел/-, ретро, М-423-пікап, -/гол/-, ретро, (067) 855-54-46
ОПЕЛЬ-КОМБО 2003/БІ/1700ТДІ ХОР. СТ., ТЕРМІНОВО 3 800 У.О. (068) 764-20-53

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

1.3 КУПЛЮ
А/м на з/ч, робочий, неробочий стан (097)
277-11-35

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

2.3 КУПЛЮ
ГАЗель, Волга, УАЗ, ГАЗ, будь-який стан, з/ч
до них. (067) 694-74-47

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
Двигуни до а/м М-412, Фіат-125Р, ГАЗ-2410
(067) 838-57-72
Комбайн зернозбиральний «Клаас», «ДжонДір», різні жатки, з/ч «Клаас»,Доміноні, Фолтіні, комб. зернозбир. «Форшрит», жатки, візки
(067) 167-69-52
Кузови а/м ВАЗ-2101, -2106. (098) 015-77-47
Трактор МТЗ-1025, 2010 р.в., плуг, культив.,сівалка СЗ-3,6, борона диск.УДА-3,1, ДБТ-3,бочка,10куб.м, РОУ-6,гноєрозкидач ПРТ-7,-11
(067) 208-16-65
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

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

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

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

3.5 АВТО-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ

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

Автосигналізації діалогові, каншина, парктроніки, летсвітло, R-камери, ксенон. (098)803-9479, (050)676-28-44

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

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 ц/б 63,15кв.м д/у, на озеро
(067) 128-51-71
вул.Львівська ц/б 46 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71

25.05.2022

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

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

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

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

вул.Злуки 2/5/ц 30кв.м х/ст, терм 20 000 (097)
239-78-88

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

вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м рем, бойл (098) 69205-01

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

б-р Петлюри 7/9/ц 30/16/7 не кут.,терм 20 000
(097) 239-78-88

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

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

4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.

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

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

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

ПЛАНЕТА НЕРУХОМІСТЬ (098) 779-99-50

Інформація про послуги дорожнім катком, віброкатком, робимо каткування площадок, доріг, стадіонів тощо (097) 151-31-86

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

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

ВІСОН КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ (067) 470-57-87

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

АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО 5
Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ, РІЗНІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ. Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-83-71

4. НЕРУХОМІСТЬ

АН ВЕСТА ОЦІНКА МАЙНА (067) 787-33-64

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

Трактор МТЗ-892, 2012р.в., плуг 3-, 4-, 5-к,
картоплесадж., картоплекоп., роторна та
сегмен. косар.КЗН,тюкопрес «Клаас, «ДжонДір» (097) 869-73-90

№21

АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05

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

вул.Танцорова -/5/ц 31/18/6 не кут.,кол 21 000
(097) 239-78-88
ВУЛ.ЧЕРНІВЕЦЬКА 3/5/Ц 28 КВ.М РЕМ,МЕБ 25 000
(067) 650-28-28

Дружба 7/10/ц 52,1 кв.м д/у,сира (067) 12851-71
Дружба 7/9/ц 34/18/ 26 000 (067) 787-33-64
кемпінг і/о,хор.ст., п/комерц.,терм 28 000
(096) 254-19-69
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Сонячний 4/5/ц 43/26/6 о/к 20 500 (097) 239-78-88

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
Березовиця 4/10/ц 70 кв.м і/о,є/р,гараж (096)
557-70-59
вул.15 Квітня 8/9/п 74 кв.м 2 б.з.,х/ст (096)
557-70-59
вул.Лучаківського 2/10/ц 89 кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71
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 42 кв.м 25 800 (067) 350-36-62

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 ГА (0,12 ГА), КАДАСТР. НОМ., ЖИЛА ВУЛ., ГАРНЕ МІСЦЕ, КОМУН.,
ВЛАСНИКДОГОВІРНА (096) 190-59-55

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
ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА КАРПАТИ 0,6 ГАБУДИНОК, ЗАТИШНЕ, ЕКОЛОГ. ЧИСТЕ МІСЦЕ, МІЖ ГОРАМИ, БІЛЯ
ЛІСУ, ПОБЛ. Р.ЧЕРЕМОШДОГОВІРНА (095) 162-72-42

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ

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

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

1-кім. вул.Корольова, є/р, і/о, меб., для сім’ї без
дітей і тварин, на тривалий термін (098) 692-05-01

Сонячний 4/5/ц 24 кв.м с/в,кух (096) 557-70-59

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.

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

вул.Злуки (097) 276-49-27
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.КИЇВСЬКА-ТАРНАВ. 3/10/Ц 70,5КВ.М Д/У 49
500 (095) 123-64-02

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
вул.Тарнавського 2/5/ц 52/30/9 чеш 27 800
(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
Н.Світ 2/-/ц 62 кв.м і/о,рем 52 000 (097) 239-78-88
ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80/-/22,4 Н/Б (096)
805-95-25

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК
Будинок-дача львівська траса, 2-гі дачі світло,
газ біля буд., криниця, огорожа, сад, кущі, доглянута,0,13гадоговірна (068) 483-25-69
БУДИНОК 10 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ 65 КВ.МГАЗ.,
ПІЧКА, ВОДА, ЛЬОХ, СВЕРДЛ.,0,15ГА,ПОБЛ.ЗАЛІЗ.,
МОЖЛ. ОРЕНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦ- (097) 130-76-23

Будинок с.Богданівка, 30 км від Тернополя 54
кв.мжилий, 0,21 га- (067) 787-33-64

Ділянка земельна с.Н.Івачів 0,06 га-- (067)
881-38-09

3-кім. квартиру, вул.Л.Українки, меб., поб.
тех., на тривалий термін, для дорослих без дітей та тварин. (096) 557-70-59
ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 1-2 ХЛОПЦІВ, МІСЦЕВИХ, БЕЗ
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, В ТИМЧАСІВКУ. 54-30-69,
(068) 035-18-23
ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 2 ХЛОПЦІВ. (067) 855-41-03
ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ПОРЯДНУ ДІВЧИНУ, ХОР. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ, ЦІНА ПОМІРНА. (098) 872-87-45

Винайму квартиру, гуртожиток, кімнату на підселення, розгляну різні пропозиції, терміново.
(067) 424-26-05
Винайму квартиру, розгляну всі варіанти, (Ірина) (067) 869-16-96
Молода працевлаштована сім»я без дітей терміново винайме житло в Тернополі. (097) 909-36-18

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

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

Кімнату, р-н автовокзалу, окремий вхід, всі
умови. (097) 118-56-63

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

КІМНАТУ, СХІДНИЙ. (067) 718-19-13

Дійсний лише для подачі оголошення у №22 від 01.06.2022р.

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

ГАРАЖ, ВУЛ.ТАРНАВСЬКОГО, 20 КВ.М. (096)863-0230, (068)026-13-83

БУДИНОК С.ОЗЕРНА СТАРИЙ ГЛИН. БУД., ГАЗ,
ВОДА, СВІТЛО, 0,55 ГА,- (097) 152-63-81

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

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

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

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

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

4.10 ЗНІМУ

Візьму на квартиру, подобово, на короткий
термін, недорого. 52-75-46, (067) 995-76-38

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

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

Квартиру в Тернополі, терміново, розгляну всі
пропозиції (067) 787-33-64

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

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

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ

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

Ділянка земельна с.В.Гаї 0,15 га, під встановлення сонячних батарей, забудову, 1 500
у.о./0,01 га,- (067) 258-34-42

ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 2/4 52/-/27 Н/Б 28 000
(096) 805-95-25

Березовиця, вул.Зелена,21 кв.м (096) 557-70-59

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

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

вул.Стуса -/9/п 64/40/9 о/к, терм 36 000 (097)
239-78-88

БЕРЕЗОВИЦЯ(ВИШНЕВА) 3/4 77/-/17,7 Н/Б,2С/В 40
000 (096) 805-95-25

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

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

ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 1/4 30/-/14,2 Н/Б 16 500
(096) 805-95-25

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

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

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, Р-Н
ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ, 22 КВ.М, 22 КВ.М, 29
КВ.М (067) 350-63-54
ПРИМІЩЕННЯ ЦОКОЛЬНЕ, ЦЕНТР, 30 КВ.М, І/О, ТУАЛЕТ,
ВХІД ІЗ ДВОРУ, ВЛАСНИК, 6 500 ГРН.+КОМ. (098) 564-68-90

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

4.9 КУПЛЮ
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
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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)979-86-31,
(050)234-67-25

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА
5.2 ПРОДАМ
Бетон різних марок, висока якість, доставка
„Міксером”, самоскидом, розчин цементний.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-31,
(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)97986-31, (050)234-67-25
ВАПНО БУДІВЕЛЬНЕ, ФАСОВАНЕ В МІШКАХ, ЦЕМЕНТ
М-500, КЕРАМЗИТ, В МІШКАХ, ЩЕБІНЬ СІРИЙ, ГРАНІТНИЙ, ФРАКЦІЯ 5,20, ВІДСІВ ГРАНІТНИЙ. (067) 845-38-08
ГАЗОБЛОКИ «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ, КЛЕЇ
ДЛЯ КЛАДКИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (097) 808-55-71
ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК, 10Х30Х60,
12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗКОШТОВНЕ
СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ. 42-48-02,
(067) 925-87-31

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)979-8631, (050)234-67-25
Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів, пісок,
шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла. (067)35121-97, (050)588-73-97
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
Металочерепиця, профнастил, власне в-во комплектуючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір,
виїзд.безкошт (096)132-84-04, (067)381-45-08
Опори залізобетонні ліній електромереж (стовпи
електричні), 9,5м, 10,5м, стояки вібропресовані,
бордюри дорожні, нові, доставка (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Панелі перекриття, різні розміри, шир. 1,2 м, 1,5 м,
довж. 2-12,6 м, завантаження, доставка, розвантаження, 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)13284-04, (067)381-45-08

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

Пісок, камінь, щебінь, відсів, цегла, фундаментні
блоки, доставка а/м КамАЗ, ЗІЛ. (097) 151-31-86
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)234-67-25
Цегла вогнетривка, червона, біла, повнотіла, пустотіла, можна поштучно, доставка під замовлення (097)979-86-31, (050)234-67-25
ЦЕГЛА М100, ДОСТАВКА МАНІПУЛЯТОРОМ АБО САМОВИВІЗ. (067) 352-04-35

Цегла червона (повнотіла, пустотіла), силікатна біла, вогнетривка, можна поштучно, можлива доставка та вивантаження. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Цемент М-500, М-400, м.Ів.-Франківськ, мішки по
25 кг, завжди свіжий, будь-яка к-сть, можлива доставка. (067)516-10-00, (099)516-10-00
Чорнозем, глина, відсів, будівельне сміття на підсипку, доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Шифер 8-хвильовий, плоский, вис. якість, цвяхи
шиферні, цемент, труби азбестоцементні, можл.
доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Щебінь гранітний, фракція 5-10 мм, 5-20 мм, 2040 мм, відсів гранітний, щебінь білий, різних фракцій, з доставкою. (097)979-86-31, (050)234-67-25

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)
«АРМСТРОНГ», ДЕКОРАТИВНЕ НАНЕСЕННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАТЛЮВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР (096)20316-84, (098)761-83-82
«КОРОЇД», «БАРАНИК», КРИХТА, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ
ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ДОСТАВКА, ПОКАЗ РОБІТ., ДОСВІД 10 Р. (098) 952-67-81

«Короїд», «бараник», набризк, штукатурні роботи,
утеплення фасадів, дахів. (067) 351-46-56
«КОРОЇД», БАРАННИК, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, СВОЄ РИШТУВАННЯ, ДОСВІД РОБІТ,
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 700-92-04

Акуратно та якісно утеплення фасадів пінопластом, мінватою, нанесення декоративної штукатурки, «короїд», «бараник», фарбування.. (097)58012-64, (067)178-15-75

МАЙСТРИ З РЕМОНТУ «ПІД КЛЮЧ». (068) 177-85-77
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПОСКАРТОН,
ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ, НЕДОРОГО (097) 159-97-21
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ,
СХОДИ, ПОДВІР»Я. (067) 452-27-67
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ КАМЕНЕМ, КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВКОЮ
ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ. ДОРІЖ
(068) 905-04-13
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНІМ, ШТУЧНИМ КАМЕНЕМ,
ЦОКОЛІ, СХОДИ, ФАСАДИ, ПОДВІР»Я. (067) 351-46-56
РЕМОНТ КВАРТИР, ЯКІСНО, ДОСТУПНІ ЦІНИ, ШТУКАТУРКА ГІПСОВА, ШПАТЛЮВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ,
СТЕЛІ, ГІПСОКАРТОН. (098) 734-57-89
СМОЛИМО ДАХИ, ПОКРІВЛЯ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ:
ГАРАЖІ, БАЛКОНИ, СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО
(096) 804-80-47

Стяжка, штукатурка внутр., зовн., є підсобники,
бетонозмішувач, риштування. (098) 461-10-16
ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНОВОЮ
ПІНОЮ «ДОБРА ПІНА» - 100% ЕКОЛОГІЧ., ВИКОР.
ЗЗОВНІ, ВСЕРЕДИНІ ЛІЦ. АЕ №640177. 30.03.15
(050)437-02-88, (067)674-60-47
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЕКСТРУДОВАНИЙ КОРОЇД, БАРАНИК, КРИХТА, ЗНИЖКА НА МАТЕР.,
ДОСТАВКА ВИЇЗД У В Р-Н, ПОКАЗ РОБ (096) 676-73-89

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

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕННЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56
ФАСАДНІ РОБОТИ: УТЕПЛЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ, ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, РЕСТАВРАЦІЯ ФАСАДІВ. (067) 452-27-67

Циклювання барабанною машинкою паркету, дошки, ремонт, лакування, плінтуси, є транспорт.
(097)874-50-05, (067)155-45-14
ЦИКЛЮВАННЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ПИЛУ, 220 В, ЗАЧИЩЕННЯ КУТІВ, Є ТРАНСПОРТ, ВИЇЗД В РАЙОНИ. (098) 53171-11
ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, ЗОВНІШНЯ, Є ПІДСОБНИКИ,
БЕТОНОЗМІШУВАЧ, РИШТУВАННЯ. (098) 461-10-16

Штукатурка внутрішня, зовнішня, є підсобники,
риштування, бетонозмішувач. (067) 351-46-56
Штукатурка внутрішня, зовнішня,, шпатлювання,
плитка, стяжка, інші будівельні роботи. (098) 46395-78
ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ. (098)
461-10-16
ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, ЗМІШУВАЧ, РОЗЧИНОНАСОС. (067)
452-27-67
ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56
ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56

ШТУКАТУРНІ РОБОТИ:ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПОМІРНІ ЦІНИ,
МОЖЛИВА ОПЛАТА ПО ПЕРЕРАХУНКУ. (067) 452-27-67
ЩІТКОВА ВАПНЯНА ПОБІЛКА. (068) 679-25-38

ЄВРОРЕМОНТ КОМПЛЕКСНИЙ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, КОШТОРИС, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД
05.04.2011 (067) 351-46-56
ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕРЕДНІЙ
КОШТОРИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА РОБОТА,
МОЖЛ. ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 35146-56

Паркет, 16 кв.м, б/к, хор.ст.,150 грн./кв.м, смола,
бляха, 1,25х2,5 м, 1,5 мм, 2х1 м, 3 мм, ванна чавунна, 1,5 м, (068) 134-95-70

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

ЄВРОРЕМОНТ, ПОПЕРЕДНІЙ КОШТОРИС, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛУ, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 452-27-67

Перемички віконні, прогони, різні розміри, опорні
подушки, в наявності та під замовлення, можлива
доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-8631, (050)234-67-25

ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ГРАНІТУ, ВІД 100 ГРН./КВ.М,.
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (067) 351-46-56

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

КОВАНІ ВИРОБИ, ПЕРИЛА, БРАМИ, ОГОРОЖІ, ДАШКИ.
(096) 442-71-54
КОЛОНКИ ГАЗОВІ, КОТЛИ, РЕМОНТ ТА ПРОМИВАННЯ
ТЕПЛООБМІННИКІВ. (099) 369-02-68

ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОВАНИХ БРАМ, ОГОРОЖІ, ДВЕРІ ДО ПІДВАЛУ,
ГАРАЖІ, НАКРИТТЯ, РІЗНІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ. (097)
386-98-52
ІНФОРМАЦІЯ: МУЛЯРКА З КАМЕНЯ ГАЛУЩИНЕЦЬКОГО
ПІД РОЗШИВКУ, ОГОРОЖІ, МУЛЯРКА ВІДСАД, ЗАЛИВ.
ФУНДАМ., СТЯЖКИ, ГАЗОБЛОКИ, (ЮРА) (068)045-5968, (097)770-37-43

Інформація: мурування з каменя, цегла «під розшивку», блоки, облицювання природним каменем, стяжка, відмостки, плитка, вагонка. (067)
799-47-45
ІНФОРМАЦІЯ: НАДАЄМО ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЗВАРКОЮ, МАЛЯРНІ РОБОТИ, ПОБІЛКА ТОЩО. (050) 67131-44
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 НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР, КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ,
ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097) 33185-45
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
ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА,
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 130-45-70

5.5 РІЗНЕ

БРИГАДА МУЛЯРІВ ШУКАЄ РОБОТУ. (097) 112-38-29

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

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

Будівельне риштування, здається в оренду . 4242-41, (067) 787-33-64

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

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

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

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

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

ВКЛАДАННЯ ПЛИТКИ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ. (067) 351-46-56

ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕКРИТТЯ СТАРИХ, БАЛКОНИ, ВОДОСТІЧНА С-МА,
УТЕПЛЕННЯ, Є СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (068) 57606-41

УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ЗНИЖКИ. ЛІЦ. АГ №575-507 (067) 351-46-56

Бригада виконує утеплення будинків, пінопласт, декор.
покриття «короїд», «бараник», вл.риштув., помірні ціни,
знижка на матер. (097)580-12-64, (067)178-15-75
БРУКІВКА, ВКЛАДАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА.
(067) 351-46-56

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

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

АРКИ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, КОРОБИ, ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА
ТОЩО. (096)203-16-84, (098)761-83-82
БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ ВИКОНУЄ: ОБЛИЦЮВАННЯ ГІПСОВОЮ ПЛИТКОЮ, ЛАПШОЮ, ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ,
ІНШІ ВИДИ ШТУЧ. ПЛИТКИ, СТЯЖКА. (098) 481-98-54

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

ЄВРОРЕМОНТ: КВАРТИРИ, ОФІСИ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛУ, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 (067)
351-46-56
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
ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА РОБИТЬ ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕРОБЛЯЄМО СТАРІ, ТАКОЖ Є СВІЙ
МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (067) 116-44-64

Вишка-тур в оренду, риштування на колесах.
(050) 947-46-53
Здається в оренду будівельне риштування на
складі, до 4 000 кв.м. (067) 588-80-46

6. МЕБЛІ
6.2 ПРОДАМ
ДИВАНИ, НА БУДЬ-ЯКИЙ ВИБІР, ЗІ СКЛАДУ. (097) 18718-08
КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, НЕДОРОГО. (097) 187-18-08
ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08
МАТРАЦИ ДЛЯ КВАРТИРАНТІВ. (097) 187-18-08
МАТРАЦИ,БУДЬ-ЯКІ, ЗІ СКЛАДУ. (097) 187-18-08

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) 72316-25
ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02
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СЕКРЕТ ЕЛЕКТРОБАЙКІВ, ЯКІ ДЛЯ ЗСУ
РОБИТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІРМА

ПАВЛО ПОСОХОВ, 066-097-51-37

Тернопільська компанія Eleek
з 2010‑го року займається виго‑
товленням та продажем двоколіс‑
ного електротранспорту — елек‑
тробайків. Усі моделі розробив
власник компанії.
— Першою розробкою була
рама, на основі якої вже буду‑
ються самі байки, — розповідає
менеджер компанії–виробника
Роман Кульчицький.
За роки роботи про компанію
знають у Тернополі і не тільки.
Тож і після 24‑го лютого дея‑
кі прихильники продукції тер‑
нопільського виробництва, які
опинилися в лавах Збройних
сил України, згадали про елек‑
тробайки. Кілька двоколісних
(цифру не називають) компанія
надала військовим безкоштовно.
Захисникам сподобався такий
транспорт.
— Між військовими інфор‑
мація дуже швидко поширю‑
ється, що байки класні, зручні,
раціональні у використанні,
тож зацікавилися інші й поча‑
ли у нас замовляти. Звісно, їм
у тому допомагають різні фонди,
благодійники і так далі, — каже
Кульчицький.

Використовують
на фронті
За словами чоловіка, їхні елек‑
тробайки використовують вій‑
ськові безпосередньо на фронті.
Легка рама, два колеса. Як такий
транспорт може бути корисний
війську? Напевне, у вас також ви‑
никло таке запитання. Просимо
відповісти Романа Кульчицького.
— Наприклад, розвідникам.
Якщо комусь треба кудись ти‑
хенько під’їхати. Не можемо роз‑
казати, як саме армія використо‑

вує ці електробайки та скільки
саме ми їх передали до війська.
На мою думку, вони можуть
класно підійти розвідникам,
снайперам, саперам і так далі, —
розмірковує Кульчицький.
Єдине, що просили військо‑
ві, за його словами, — це трохи
видозмінити стандартну комп‑
лектацію байків під свої потре‑
би. Забирають зайве: дзеркала,
сигналізацію, повороти. Також з
електробайків прибрали педаль‑
ний привід, бо від початку вони
вважалися електровелосипедами.
Ще зробили вище крила, бо вій‑
ськові часто їздять не по ідеально
рівних шляхах, відповідно, коли
їдеш по бездоріжжю можуть за‑
биватися камінці або й відривати
крила. Фарбують електробайки
для військових у камуфльовані
кольори.

Швидкість —
до 90 км/год
Електробайки, які передають
до війська, розвивають швид‑
кість до 90 кілометрів на годину.
На одному заряді можна проїхати
сто кілометрів. Номінальна по‑
тужність двоколісного — 3 кіло‑

Між військовими
інформація швидко
поширюється,
що байки класні,
зручні, раціональні у
використанні
вати. А вага байка — всього 65 кі‑
лограмів. Задля повної зарядки
електробайку потрібно лишень
чотири години. Батарея легко
знімається, тож її можна швидко
зняти, а для зарядки необхідні
стандартна розетка та звичайний

ПАВЛА ПОСОХОВА

Ноу-хау  Найнесподіваніші розробки
у наш час стають товарами подвійного
застосування. Зокрема, і тернопільські
розробники — виробники електробайків
нині постачають свою продукцію задля
потреб українського війська. Чим
унікальний такий винахід — розповідаємо

– По суті, це як мотоцикл, тільки вдвічі легший, плюс дешевший та значно зручніший в
експлуатації, – пояснює менеджер компанії–виробника Роман Кульчицький

ДИВІТЬСЯ
БІЛЬШЕ
ФОТО ТА
ВІДЕО —
СКАНУЙТЕ
QR-КОД

Електробайки, які передають до війська, розвивають швидкість до 90 кілометрів на
годину
зарядний пристрій, як для мо‑
більного телефону. Коштує такий
електробайк 130 тисяч гривень.
— По суті, це як мотоцикл,
тільки в два рази легший, ніж
мотоцикл такої ж потужності,
плюс дешевший та значно зруч‑
ніший в експлуатації, — пояснює
Кульчицький.

Ми перевірили, як
все працює
Для «RIA плюс» Роман Куль‑
чицький показав, як працює
такий електробайк. Коли він
вмикається — не чутно звуку
роботи навіть на відстані один
метр від нього.
Якраз у цей час повз нас ву‑
лицею проходили службовці На‑
ціональної гвардії. Вони зайшли

На фронті електробайки використовують тоді, якщо комусь треба
тихенько під’їхати

за будинок, але повернулися,
оскільки їх також зацікавив та‑
кий вид транспорту. Вони роз‑
питали інформацію, яка їх ціка‑
вила щодо елетробайків та навіть
спробували проїхатися.
— Він дуже легкий, але при
цьому відчувається потуж‑
ність, — поділився враженнями
від тест-драйву нацгвардієць.
Оскільки ці електробайки є
розробкою тернополян, то і ви‑
готовляються вони також у мі‑
сті. У невеличкому цеху кипить
робота.
— У нас є замовлення на два
місяці вперед. Якщо казати про
ось цю модель, яку замовляють
і для військових, то з цього за‑
вантаження 80% замовлень саме
для наших захисників і тільки

решта це цивільні замовлення, —
розповідає Кульчицький.
Раму та електроніку для елек‑
тробайків виготовляють без‑
посередньо на підприємстві,
решту складових замовляють
з‑за кордону. Коли є всі деталі
для виробництва, то за тиждень
на підприємстві збирають п’ять
транспортних засобів.
Виробники запевняють, що
за нормальних умов такий дво‑
колісний служить щонайменше
п’ять років.
Лишається сподіватись, що
електробайки, які використову‑
ють українські армійці, функ‑
ціонуватимуть ще довше, але
нехай потреби для їх викори‑
стання не буде. Ми всі чекаємо
на швидку перемогу.

Байк дуже легкий, але при цьому відчувається потужність, поділився
враженнями від тест-драйву нацгвардієць
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ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

ЯК ШКОЛА №14 ВОЛОНТЕРИТЬ

Особливо шумно в їдальні під час обіду

Прихисток для переселенців діє з перших
воєнних днів

Для дітей облаштований ігровий куточок

Репортаж  З перших днів російського
вторгнення школа №14 імені Богдана
Лепкого перетворилась на справжній
волонтерський центр. На базі навчального
закладу організували затишний прихисток
для переселенців та допомагають їм
оговтатись від пережитого
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Коли російські війська напа‑
ли на територію України, ко‑
лектив Тернопільської загаль‑
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 14 ім. Б. Лепкого зрозумів, що
залишатись осторонь напруженої
ситуації у державі вони не мо‑
жуть.
— Українці — це нація, яка
у скруті одразу гуртується і почи‑
нає шукати можливості й шляхи
підставити надійне плече іншим.
Ми, розуміючи, що багато людей
з південної та східної України
зі своїми сім’ями змушені були
рятуватись від воєнних дій та
опинились у Тернополі, створили
міні-шелтер просто у приміщенні
школи. Кожен з наших педаго‑
гів усвідомлював те, що у цей
непростий час слід допомагати
одне одному, — про ініціативу
облаштування прихистку нам
розповідає директорка закладу
Оксана Добровольська.

Проживають у школі
третій місяць…
За словами пані Оксани, на‑
прикінці лютого, коли навчаль‑
ний заклад ще не приймав вну‑
трішньо переміщених осіб, тут
варили борщ та готували кана‑
пки, через волонтерів передаю‑
чи їх військовим з 44‑ї бригади
та переселенцям, які прибували
на залізничний вокзал.
— Наша школа унікальна
тим, що з початку війни дівчата
шиють тут спеціальні військові
розгрузки для хлопців на передо‑
ву. Також ми інтенсивно плели
маскувальні сітки, а ще — запо‑
чаткували проєкт «СпівДія за‑
ради дітей», який очолює вчи‑
телька Ірина Вінніцка. Щодня
з 14.00 педагоги нашого закладу
займаються з дітками-переселен‑
цями, — ділиться директорка.
За підтримки міської влади,
управління освіти і науки, волон‑
терського штабу у Центрі науки,

батьків вихованців і небайдужих
тернополян невдовзі у 14‑й школі
почали селити людей, які приїха‑
ли з регіонів, постраждалих від
дій агресора.
— Взагалі, ми розраховували
на те, що у нас буде тимчасо‑
вий прихисток, де переселенці
зупинятимуться на 1–2 дні, від‑
почиватимуть, набиратимуться
сил та або знаходитимуть інше
житло, або їхатимуть деінде.
Однак дехто з тих, хто поселяв‑
ся, не мали куди подітись, та
й квартиру у Тернополі знайти
складно! Ми з розумінням до них
поставились і деякі люди живуть
у школі вже другий або навіть
третій місяць, — каже Оксана
Добровольська.

Мешкають у нас
цілими родинами,
а дехто має
ще й домашніх
улюбленців, ось як
котик Семен
Прибули чи не з
усієї України…
Внутрішньо переміщених осіб
у Тернопільську загальноосвіт‑
ню школу № 14 направляють
з Гуманітарного штабу, що діє
на залізничному вокзалі.
— У нас для них створені ком‑
фортні умови: ліжко-місця для
кожної особи з надувними ма‑
трасами, душ та санвузли. Для
малечі зроблений ігровий май‑
данчик, де вони можуть побігати
та повеселитись. Стараємось під‑
тримати кожного, максимально
надати людям допомогу і пси‑
хологічну підтримку, — розказує
директорка навчального закладу.
Пані Оксана наголошує, що
наразі потік переселенців значно
зменшився. Приміром, упродовж
двох днів у школу № 14 нові
люди не заселялись.
— За весь час російського втор‑

На кухні щодня працюють педагоги навчального закладу
гнення у нашому закладі знайшли
прихисток понад 860 осіб. Зараз
у школі проживає 85 людей, з них
двадцятеро — це діти. Мешкають
у нас цілими родинами, а дехто
має ще й домашніх улюбленців,
ось як котик Семен, — усміха‑
ється жінка.
За кілька воєнних місяців
у Тернопільській загальноосвіт‑
ній школі № 14 надійне при‑
становище отримували люди з
Харкова, Запоріжжя, Херсону,
Маріуполя, Одеси, Донецької,
Київської та Запорізької облас‑
тей тощо.
— Як волонтерський центр наш
заклад працює фактично третій
місяць. Попри таку діяльність ми
встигаємо ще й учнів дистанцій‑
но навчати, бо це наш обов’язок!
Діти повинні отримувати гідну
освіту, — говорить пані Оксана.

рів і щодня працюють там на во‑
лонтерських засадах.
— Така ініціатива нормально
сприйнялась! Для внутрішньо
переміщених осіб зараз готуємо
перші та другі страви на обід. Зі
сніданком і вечерею нам допо‑
магає заклад «Реберня у Терно‑
полі». Від недавнього часу вони
регулярно привозять омлети або
сирні запіканки, — ділиться ди‑
ректорка.
Щодо меню, то Оксана Добро‑
вольська каже, що до Великодніх

свят, наприклад, смажили налис‑
ники, готували салати і канапки.
Небайдужі містяни та батьки уч‑
нів приносили до школи велику
кількість вареників і голубців.
— Стількох людей нагодува‑
ти — це теж треба вміти! Має
бути і смачно, і ситно! Але я ті‑
шусь тим, що за час війни з
росією наш навчальний заклад
став великою дружною родиною,
у якій кожен відчуває себе наче
вдома! — завершує розмову пані
Оксана.

Перекваліфікувались
у кухарів
Як пояснює директорка, в мир‑
ний час приготуванням їжі для
школярів займався підприємець,
котрий орендував приміщення
харчоблоку.
— Його змушувати до чогось
ми не могли, тому зібралися з
педагогічним колективом і взя‑
ли кухню у свої руки! Виріши‑
ли годувати переселенців, які
мешкають у нашому прихистку,
самостійно, — ділиться Оксана
Добровольська.
Так у їдальні школи № 14 вчи‑
телі перекваліфікувались у куха‑

Кіт Семен — теж переселенець, який знайшов житло у
школі
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ВАДИМА ЄПУРА

ДОЛЯ РАДЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТНИКІВ

Герой–матрос стоїть не на постаменті, а просто на землі

Погруддя радянських героїв у Старому парку в хорошому стані, а от самі постаменти
вже руйнуються

Минуле  Після початку російсько–
української війни у місті вирішили
позбутися всього російського та
радянського. Вже демонтували пам’ятник
Пушкіну та Літак на східному. Однак
у Тернополі ще є чимало монументів,
пов’язаних із радянськими героями
чи мілітаризмом. Ми дізналися – чи
демонтують їх
ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

У Тернополі раніше було чи‑
мало пам’ятників радянським
вождям, комуністичним ліде‑
рам та вулиці імені радянських
чи російських діячів. Однак після
здобуття Україною незалежності
більшість цих монументів демон‑
тували.

Що залишилося
Біля гуртожитку «Чайка», що
неподалік «Циганки», ще стоїть
пам’ятник Герою-матросу. Він
був встановлений ще в 1960‑х
поблизу Надставної церкви.
У 1990‑му році його перемістили.
Яке ж відношення має радян‑
ський матрос до такого «портово‑
го» міста Тернопіль? Насправді ж
він з’явився у нас не випадково.
— Хоча Тернопіль розташова‑
ний далеко від моря, цей пам’ят‑
ник з’явився не просто так, —
розповідає тернополянин Антон
Марчевський. — У Тернополі
існувала морська школа ДТСА‑
АФ. Також у післявоєнний пе‑
ріод під час відбудовування міста
встановлювали різні монументи.
Пам'ятник матросу встановили
ще й через те, що в Тернополі
була човнова станція і стоянка
катерів. У середині 60‑х років
пірс та пляж біля замку демон‑
тували, оскільки в тому місці
застоювалась вода. Ще деякий
час пам’ятник стояв на своєму
місці, а після того, як збудува‑
ли приміщення готелю «Чайка»,

монумент перенесли. Тут він
знаходиться вже близько 30‑ти
років. Щоправда, «Чайка» — уже
не готель, а гуртожиток об'єд‑
нання громадян тернопільської
обласної організації Товариства
сприяння оборони України.
Тепер пам’ятник у не найкра‑
щому стані — обріс лишайником
та мохом. Постамент зруйнували,
коли встановлювали МАФ.
Найбільше радянських мо‑
нументів є у Старому парку.
У 1970–1991 він носив назву
«Парк слави». На головній алеї
парку встановлено шість погрудь
загиблим радянським солдатам:

Рішення про
демонтаж
радянських об’єктів
розглядатиме
виконком міської
ради
А. П. Живова, М. Г. Пігорєва,
В. А. Чалдаєва, Г. В. Танцорова,
М. Г. Карпенка, О. П. Максимо‑
вича.
Біля входу в парк є меморіал
з написом: «З’єднанням і ча‑
стинам, які відзначилися при
визволенні Тернопільщини від
німецько–фашистських загарб‑
ників наказом верховного го‑
ловнокомандуючого присвоєно
почесні найменування».
Поруч з меморіалом стоїть ра‑
дянська військова техніка БТР,

Вічний вогонь перетворився на смітник
гаубиця та танк. Тут часто мож‑
на побачити дітей, які вилазять
на техніку.
«Вічний» вогонь давно пере‑
творився на руїну та смітник.
Сходи на пагорб в аварійно‑
му стані — потрібно бути обе‑
режним, піднімаючись по них.
На пагорбі — композиція із ше‑
сти бетонних пілонів, що сим‑
волізують переможний салют. Ці
бетонні блоки збереглися в хо‑
рошому стані. Однак всі вони
розмальовані вандалами.
Біля Алеї Героїв у Старому
парку розміщене військове кла‑
довище, відкрите в 1944 р.
Тут поховані 4 Герої Радян‑
ського Союзу — Олександр
Максименко, Микола Карпен‑
ко, Анатолій Живов, Григорій
Танцоров та ще 226 воїнів.
Усього 27 горизонтальних плит
із темно-сірого граніту в три
ряди, на яких викарбувані імена
загиблих. Однак чи міський парк
є місцем для братської могили?
Чи не доречніше було б перене‑
сти братську могилу на Мику‑
линецьке кладовище, де є алея

та монументи загиблим солдатам
під час Другої світової?

Чи декомунізують
пам’ятники
Ми звернулися до міської ради
з інформаційним запитом. За‑
питали у влади, чи планують
демонтувати чи перенести ці
монументи та пам’ятники.
Як вдалося з’ясувати — серед
цих об’єктів наразі вже вирішили
долю Старого парку. Меморіа‑
ли — демонтують, а сам парк
хочуть оновити.
— На засіданні виконавчого
комітету було також прийняте
рішення «Про розгляд петиції»,
де зокрема визначено управ‑
лінню житлово‑комунального
господарства, благоустрою та
екології забезпечити виконання
робіт з демонтажу пам’ятників
та пам’ятних знаків радянської
символіки на території Старо‑
го парку, — повідомила речниця
міськради Мар’яна Зварич.
Також у міській раді нам по‑
відомили, що з метою зміни
найменування усіх об’єктів, що

пов’язані з радянськими назвами
чи пропагандою російської куль‑
тури на території Тернопільської
міської територіальної громади,
розпорядженням міського голо‑
ви створено комісію з питань
найменування (перейменуван‑
ня) вулиць та інших об’єктів, які
містять російське походження,
за участю голів депутатських
фракцій Тернопільської міської
ради, представників виконавчих
органів ради, істориків‑краєз‑
навців та філологів.
За результатами їх роботи буде
проведено громадське обгово‑
рення.
Вулиці міста, названі на честь
радянських та російських діячів,
планують перейменувати.
Дана комісія також буде роз‑
глядати питання проведення
демонтажів об’єктів, що мають
російське або радянське похо‑
дження. За результатами роботи
комісії буде прийняте рішення
щодо демонтажу об’єктів, яке
буде винесено на розгляд вико‑
навчого комітету Тернопільської
міської ради.

НАДІЙНИЙ ТИЛ
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АРХІВ АНДРІЯ ТИХОГО

ЗАМІСТЬ ТРЕНУВАНЬ І МАТЧІВ —
ГОТУЮТЬ ПАШТЕТИ ДЛЯ ЗСУ

Ще 23 лютого тернополяни зіграли з «Волинню» останню гру на зборах,
перемогли 4:0 і з хорошим настроєм поверталися додому

Волонтери  «RIA плюс» дізналася,
де російське вторгнення застало клуб та
гравців, чим команда займається після
24-го лютого та чи є загроза існуванню
«Ниви»?
ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 097‑51‑37

Футбольний сезон 2021\2022
для тернопільської «Ниви» був
чи не найкращий з часів, коли
команда ще виступала у Вищій
лізі українського футболу. А вос‑
таннє це було ще в 2001‑му році.
У нинішньому сезоні «Нива»
грала у Першій лізі (це другий
за силою дивізіон українсько‑
го футболу) і на зимову паузу,
за підсумками першої частини
сезону, пішла на п’ятому місці
у турнірній таблиці. Тобто, у без‑
посередній боротьбі за право
підвищитися у класі та вперше
більш ніж за 20 років повернути‑
ся до еліти українського футболу.
— Взимку ми готувалися до ці‑
кавої другої частини, — розпо‑
відає директор «Ниви» Андрій
Тихий. — На нас чекали 10 ці‑
кавих матчів, і з «Металістом», і
принциповий виїзний поєдинок
з «Прикарпаттям». Готувалися
серйозно, готувалися до бо‑
ротьби за четвірку, бо це давало
право зіграти у стикових матчах
за право вийти до Прем’єр-ліги.
Хотіли завершити в четвірці, як і
домовлялися з керівництвом пе‑

ред сезоном. Встигли провести
двоє зборів: одні в Тернополі,
а другі у Винниках. 23 лютого
зіграли з «Волинню» нашу ос‑
танню гру на зборах, перемогли
4:0 і з хорошим настроєм по‑
верталися додому. У нас мало
бути три вихідних, тож поїхали
по домівках, а вночі всім відомо,
що сталося, — згадує Тихий.

Футболісти стали
волонтерами
Після вихідних команда мала
збиратися на черговий збір, був
розписаний розклад, заплано‑
вані спаринги, але, звісно, вони
так і не були зіграні. Кілька днів
клубу знадобилося, аби прийти

Не можуть одні люди
думати про війну,
а інші про футбол.
Відкотимося далеко
назад у футбольному
плані
до тями та зрозуміти, як фут‑
болісти за таких умов можуть
допомогти країні.

Футболісти тернопільської «Ниви» стали волонтерами і допомагали
готувати тушківки

Вирішили, що якщо футбо‑
лом, своєю професію займати‑
ся не можуть, варто долучитися
до волонтерської діяльності.
— На базі наших спонсорів
було організовано волонтерський
пункт, там є кухня. Була мож‑
ливість готувати тушківку, м’яс‑
ні консерви, паштети, активно
долучаються і футболісти клубу.
Займаються далеко не футболь‑
ними речами, нарізають м’ясо,
носять, закручують банки. Уже
два місяці наш процес волон‑
терства триває безперервно, —
продовжує Андрій.
Гравець «Ниви» Тарас Мороз
каже, що перепрофілювання з
футболістів в асистентів кухарів
стало у нагоді, допомігши пси‑
хологічно відволіктися.
— Був стрес, ніхто не міг собі
місця знайти, а так ми були
в процес задіяні, і це зіграло
в плюс. Ми займалися більшою
мірою чорновою роботою, чет‑
вертували курей, нарізали нутро‑
щі, серця, печінку, м’ясо. Також
допомагали у навантаженні цієї
продукції, — розповідає Тарас
Мороз.
Також зараз у Тернополі фут‑
болісти, які мають стосунок
до професійного футболу, зібра‑
ли команду, разом з якою їздять
по області та грають благодійні
матчі. А гроші, які збирають з
продажу квитків, програмок та
атрибутів, передають на допомо‑
гу ЗСУ. Учасником цієї команди
є і Тарас Мороз та ще кілька
гравців «Ниви».
— Таким чином і підтримуємо
форму, також займаємося індиві‑
дуально, у кого є яка можливість.
Намагаємося максимум витиска‑
ти із ситуації у цьому напрям‑
ку, — каже Мороз.

Чи є майбутнє
у «Ниви»

Тушківка «Нива» для захисників України

Деякі українські клуби з міст,
де не відбуваються бойові дії,
зараз уже відновили трену‑
вальний процес. Тернопільська
команда наразі не тренується.
Андрій Тихий це пояснює тим,
що безпосередньо у Тернополі
є не так багато гравців клубу.
Відповідно, немає можливості
проводити повноцінний трену‑
вальний процес.
— До того ж, ми не знаємо,
до чого готуватися. Цей сезон
закінчено. Найімовірніше, що

Щодо нового сезону, то директор клубу Андрій Тихий
каже, що від них у цій ситуації нічого не залежить. Хоча і
футболісти, звичайно, бажають грати
новий сезон також не розпоч‑
неться. Немає доцільності зараз.
Хлопці десь індивідуально під‑
тримують форму, але на клубно‑
му рівні — ні, — пояснює Тихий.
Щодо нового сезону, то ди‑
ректор клубу каже, що від них
в цій ситуації нічого не залежить.
Хоча і футболісти, звичайно, ба‑
жають грати. Але в той же час є
розуміння того, що зараз такої
можливості немає, адже в країні
війна, складна фінансова ситуа‑
ція. Чи є в таких умовах загроза
існуванню «Ниви»?
— Я думаю, що на рівні Пер‑
шої та Другої ліг ми можемо
багато клубів не дорахувати‑
ся. Щодо нашого клубу, такої
небезпеки наразі немає. Але ми
не знаємо, що буде завтра. У де‑
яких футболістів закінчуються
контракти, ми не знаємо, на‑
скільки все це затягнеться. Зва‑
жаючи на фінансову ситуацію,
наскільки потім будуть готові
наші спонсори вкладати гроші
у футбол, займатися футболом.
Наскільки буде якась допомога
від УАФ УЄФА. Поки що щось
прогнозувати важко. Але нара‑

зі клуб готовий продовжувати
виступи, проте ми не знаємо,
у якому форматі буде сезон, коли
він буде, — розмірковує Тихий.
Діючі контракти гравців
«Ниви», як і в усьому україн‑
ському футболі, призупинені.
Сама команда каже, що в пер‑
шу чергу є туга за тренувальним
процесом, а вже потім за зма‑
гальним.
— Відколи себе пам’ятаєш,
завжди грав у футбол, а тепер
в один момент пропав футбол.
Дуже важко, але зараз усім дуже
важко. Футбол, думаю, зараз
не на першому плані, — каже
Мороз. Футболіст припускає,
що вести мову про поновлення
футболу можна буде тільки після
закінчення війни.
— Не може бути футболу, коли
війна. Не можуть одні люди
думати про війну, а інші про
футбол. Думаю, все буде важко
починати, відкотимося далеко
назад у футбольному плані, —
припускає Мороз. Проте вислов‑
лює впевненість, що після пере‑
моги над агресором все почне
налагоджуватися і в футболі.

САДИ
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Як створити непереверше‑
ну композицію в домашніх
умовах з квітів, що цвітуть у
дворі й саду? Яке упакування
обрати? Чи досі в моді бан‑
тики, прозорий целофан та
аксесуари для декорування?
Порадами діляться флористи
з Тернополя – Василь Влад‑
ковський та Олеся Липчак.

Сезонні квіти —
це дешевше
— Які букети на даний
момент є популярними? Замовляють щось звичайне чи
композиції з рослин, яких не
зустрінеш у квітниках?
Василь: – Найпоширеніші
квіти – це сезонні, завжди
так було. Я пояснюю це тим,
що ті, які завжди є у магази‑
нах – троянди, хризантеми,

гвоздики швидко набридають.
Тепер часто питають про кон‑
валію, яку в крамницях про‑
давати заборонено, бо вона
занесена до Червоної книги
України. Та замінити цю рос‑
лину є чим і це виглядатиме
не менш гарно.
Олеся: – В загальному, на‑
весні та влітку клієнти обира‑
ють щось сезонне, те, чого у
квіткових крамницях є багато
й воно дешевше. Зараз букети
замовляють переважно з піво‑
ній, бузку, тюльпанів, тобто
саме тих квітів, які є вдома у
кожного. На них якраз най‑
більший попит. Звісно, є й
ті, хто надає перевагу стан‑
дартним трояндам, гортен‑
зіям, еустомам, альстремерії
тощо. Дехто поєднує сезонні
і несезонні квіти.
— Чи можна скомпонувати
естетичний букет з домашніх
квітів?
РЕКЛАМА

Василь: – Звичайно, в будьяку пору року можна знайти
рослини, які будуть актуаль‑
ними й гармоніюватимуть
в спільній композиції. Все
залежить від особистості! Є
творчі люди, які можуть ство‑
рити з нічого щось, а є й ті,
які маючи все під руками, не
можуть зв’язати докупи дві
палички…
Олеся: – Так, але конкрет‑
них прикладів я навести не
можу, бо у всіх різні квітни‑
ки і висаджені види рослин.
Завжди вдалими є монобуке‑
ти – ті, які складаються лише
з одного виду квітів. Можна
перев’язати атласною стріч‑

Квіти – чудове
привітання як
для жінок, так і
чоловіків. Вони
піднімають
настрій
кою п’ятнадцять бутонів піво‑
ній, і все! Букет вийде гарним
і стильним!

Навчитись може
кожен
— Що має бути у правильному букеті? Як скласти композицію, аби вона виглядала не
гіршою за магазинну?
Василь: – Я можу ском‑

Василь каже, що для креативного Олеся радить мінімально
букета треба тільки фантазію
декорувати композиції
понувати всі сезонні квіти на власний
смак, головне – аби вони підходили за
відтінком і розміром. Знайти кольори, які
добре поєднуються між собою, можна в
Інтернеті. Наприклад, прекрасно вигля‑
дає блакитний з рожевим, фіолетовий з
рожевим, популярні нині жовто-блакитні
композиції, патріотичні. Ще пам’ятай‑
те – у професійному букеті обов’язко‑
во мають бути і великі, і дрібні квіти, і
зелень. Також одне з ключових правил
флористики: відтінок упакування повинен
співпадати хоча б з однією рослиною, яка
є в композиції, або із зеленню.
Олеся: – В першу чергу, слід наперед
продумати результат, який хочете отри‑
мати: чи це щось велике і пишне, чи
щось мінімалістичне. Далі треба обрати
квіти, які компонуватимете, аби вони
гарно виглядали. Враховуйте колорис‑
тику, адже часто різні види квітів мо‑
жуть поєднуватись між собою, але їхні
відтінки псують букет. Треба дивитися
ще до розміру квітів і рослин та їхньої
форми. Наприклад, кругленька півонія і
високий ірис одне одному не підходять. Колір упакування повинен
В творенні квіткових композицій кори‑ співпадати хоча б з однією
квіткою в букеті
стуйтесь Інтернетом!
Спочатку знайдіть десь зразок буке‑
тів і опісля, взявши їх за основу, робіть внизу на 10-15 сантиметрів, щоб він добре
свої. Не забувайте про зелень у букеті! Це огорнув стебло рослини.
обов’язково, бо за рахунок листочків й
інших елементів цього кольору збоку, се‑ Зробити букет самому
— Як думаєш, ліпше власноруч створед квітів чи навколо букета він візуально
виглядатиме більшим. В мережі є безліч рити квіткову композицію чи придбати?
Василь: – Можна зробити букет і сво‑
відео, як складати букет – по спіралі чи
іншим способом. Маючи бажання, на‑ їми руками, якщо маєте змогу й фан‑
тазію. Та якщо хочете зекономити час і
вчитись цій справі може кожен!
— Щодо оформлення квітів. Як їх стиль- витратити гроші – купуйте дорогі квіти
у крамницях! Усе на ваш смак і розсуд!
но задекорувати?
Олеся: – Це залежить від ситуації і
Василь: – Можна взагалі не купува‑
ти спеціальний обгортковий папір чи мети, з якою ви даруєте букет. Примі‑
плівку. Маючи вдома аркуш А4 або га‑ ром, якщо це комплімент для дівчини
зету, складіть їх в красиве упакування, чи подруги, або знак уваги, то можна
розмалюйте його, напишіть «Я люблю сміливо зробити композицію самому. Та
тебе» чи інші мотивуючі фрази. Якщо якщо плануєте дарувати букет на уро‑
ви створюєте букет з польових квітів, чистість – день народження чи весілля,
можна назбирати папороті, яка замінить замовте його у спеціалістів.
— Дешевше обійдеться зробити букет
упакування. Зараз у моді натуральність
і простота. Якщо ж немає бажання ви‑ вдома, ніж купувати його в крамниці?
Василь: – Я переконаний на 100%,
користовувати підручні засоби, то бан‑
тики, стрічки, целофан досі популярні, що так. На дорогу у пошуках польових
квітів ви можете витратити тільки час. І
але дизайни змінились.
Олеся: – У кожного покупця є своє ось погляньте на приклади магазинних
бачення оформлення букета. Скільки робіт, де зазначено ціни букетів.
Олеся: – Через війну ціни на квіти
людей – стільки й думок. Хтось любить
загортати кілька квіток у велику кількість значно зросли. Зрозуміло, що зробити
паперу, щоб це виглядало пишніше, хтось букет самому обійдеться в рази дешев‑
навпаки – бере багато квітів і запаковує ше. Ви не переплачуєте за квіти, які
їх мінімально. Зараз більшість тернополян крамниця купує на гуртівнях, та упаку‑
свідомо відмовляються від стандартних вання, що пропонує продавець.
А ще – зроблені власноруч букети
упакувань через екологічні проблеми.
Тому тим, хто робитиме букет в домаш‑ дарувати й отримувати приємніше,
ніх умовах, пораджу дійсно прикрасити ніж магазинні! Вони і стоять набага‑
його атласною стрічкою або використати то довше, бо створювались з теплом
крафтовий папір, який треба розрізати і любов’ю!
ФОТО ОЛЕСІ ЛИПЧАК

Свято  Квіти завжди вважалися
найкращим і найдоречнішим
подарунком на будь-яке свято.
Їх приємно купувати й отримувати
на зустрічі з друзями, весілля,
ювілей, день народження,
побачення, інші важливі події

ФОТО ВАСИЛЯ ВЛАДКОВСЬКОГО

ЯК СТВОРИТИ КОМПОЗИЦІЮ З
КВІТІВ: РАДЯТЬ ФЛОРИСТИ

РОЗВАГИ

***
— Борю, ну що ж ви не заходите?!
— Хаєчко, але ви самі мені відмовили...
— Але ж не навідріз...
***
— Олег пообіцяв мені купити нову
шубу, якщо я вгадаю, чому він
називає мене Елла...
— Мабуть, не Елла, а Еллочка?
— А ти звідки знаєш?
***
— Скажіть, будь ласка, ви вийшли
б заміж за круглого дурня лише
тому, що має дорогий автомобіль?
— Хм-м... Не знаю... Ваша пропозиція така несподівана...
***
Першокурсниця у гуртожитку
ділиться з подружками:
— Вчора гуляли з хлопцем у
парку... Побачили його колишню
дівчину, вона підійшла, привіталася, уважно подивилася на мене
і з викликом запитала його: «Ну,
і що такого є в цій сучці, чого я не
маю?!»
Після секундної паузи мій зайчик
відповів: «У неї є я... »
***

Зустрічаються двоє друзів. Один:
— Вітаю! Як справи?
— Вітаю! Та ось, вивівся весь,
дівчина покинула. Ти не знаєш, як
її можна розлюбити?
— Знаю. Постав на будильник її
голос.
***
Вона зрозуміла, що побачення
не задалося, коли він прийшов із
дружиною...
***
Моя подруга дуже хвилювалася,
що завагітніла, але соромилася
йти до аптеки купувати тест.
Тому сьогодні я сходила туди за
неї, принесла 4 штуки, і вони
виявилися позитивними. Я про
себе ставила питання, як вона
примудрилася так облажатися.
Зараз вона сиділа поруч і плакала
в мене на плечі, а потім запитала:
— Яким чином я утримуватиму
відразу чотирьох дітей?
Знаєте, всі мої запитання одразу
відпали, і я вже не дивуюсь, що
вона залетіла.
***
Розмовляють дві подруги:
— Виявилося, що заспокійливе
реально допомагає заспокоїтися.

— І багато ти його випила?
— Ні, просто кинула флакончик
об стінку. І якось одразу полегшало...
***
Жіноча думка чистіша за чоловічу,
тому що вона її частіше змінює.
***
Провела 40 хвилин на велотренажері. Відчуття — супер!
Наступного разу спробую крутити
педалі.
***
За вечірнім чаєм Джон сказав
батькові:
— Учора ввечері я запросив дівчину, з якою знайомий уже місяць,
у кіно, потім ми пішли вечеряти в
ресторан, потім поїхали в кабаре,
слухали музику, танцювали, потім
я відвіз її додому на таксі. Як ти
думаєш, чи можу я вже зробити
їй пропозицію?
— Хіба це так потрібно? Ти й так
багато зробив для неї.
***
У мене троє чудових дітей,
прекрасний чоловік, затишна
квартира, гарне місто та шикарно
підібрані антидепресанти.
***
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На виклик приїхав сантехнік. Не
в комбінезоні на голе тіло і не
накачаний. Кому скаржитися?
***
Дівчина попереджає хлопця:
— Будеш погано поводитися, я
за тебе заміж вийду і жити в тебе
залишусь.
***
Вчора о третій годині ночі зі
склянкою мартіні в Інтернеті
прочитала три головні причини
повноти у жінок — недосипання,
алкоголь, інтернет.
***
— І як вона тобі?
— Коня на скаку зупинить, у хату,
що горить, увійде!
— І далася тобі така радість: у
синцях і обгоріла?
***
Лайфхак:
Якщо ви йдете до красивої сусідки по сіль, беріть із собою одразу
текілу та лайм.
***
Мабуть, десь є таємні курси, де
жінок вчать купувати лише те
взуття, що натирає ноги; сукні,
дивлячись на які жінки думають
«нічого вдягнути»; і сонцезахисні
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 20

окуляри, що використовуються виключно як обідок для
волосся.
***
Дівчина вперше забула
нафарбуватись і в групі подумали, що прийшла новенька.
***
Я зворушена від ваших компліментів, але не рекомендуйте мені психотерапевтів.
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РЕКЛАМА

facebook.com/te20minut/

Гороскоп удачі

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі

ОВЕН Овнів можуть

чекати дрібні неприємності, пов’язані з
побутом, домашніми справами
та зміною планів. При цьому
час є сприятливим для Овнів у
питаннях, пов’язаних із комунікацією, новими знайомствами,
які не лише зможуть вирішити та
допомогти з цими труднощами.
ТЕЛЕЦЬ У Тельців мож-

ливі зміни, пов’язані з
роботою, бізнесом. Слід
пам’ятати, якщо зачиняються
одні двері, значить, десь відчиняються інші. Використовуйте
цей час для отримання нових
навичок, умінь, а також прокачайте свої старі здібності.
БЛИЗНЮКИ Варто
приділити час своїм
близьким, друзям і, звичайно ж, сім’ї. Ті емоції, які ви
будете віддавати оточуючим, і та
підтримка, яку ви будете давати,
не тільки допоможуть близьким,
а й стануть певною інвестицією у
ваш психоемоційний стан.

СЕРЕДА,
25 ТРАВНЯ

+9°Ñ

ЛЕВ Для Левів – це час
осяяння. Леви мають
можливість нарешті
розібратися в тих питаннях,
які тривалий час їм не давали
спокою. Ті ситуації, які раніше
здавались патовими і виходу з
яких не було видно, зрушаться з
мертвої точки і вихід знайдеться
сам собою.

+22°Ñ

+12°Ñ

+25°Ñ

ЧЕТВЕР,
26 ТРАВНЯ

+11°Ñ

+19°Ñ

+15°Ñ

+21°Ñ

+10°Ñ

+22°Ñ

+14°Ñ

+22°Ñ

+11°Ñ

+16°Ñ

+13°Ñ

+17°Ñ

+16°Ñ

П’ЯТНИЦЯ,
27 ТРАВНЯ

СУБОТА,
28 ТРАВНЯ

РАК Можливо у вас

кардинально зміниться
ставлення до тих людей,
які вас оточують. При цьому це
не засмутить і не розчарує вас.
Більше того, навпаки, здивує,
оскільки добрі справи та добрі
вчинки будуть щиро робити ті
люди, від яких взимку не можна
було допитатися снігу.

СИНОПТИК

ГІСМЕТЕО

НЕДІЛЯ,
29 ТРАВНЯ

+8°Ñ

+14°Ñ

+10°Ñ

+8°Ñ

+10°Ñ

+9°Ñ

+6°Ñ

+15°Ñ

+11°Ñ

З одного ракурсу

Як змінився причал
та теплохід
З'ЯВИЛИСЯ ФОНТАНИ

ПОНЕДІЛОК,
30 ТРАВНЯ

+16°Ñ

ВІВТОРОК,
31 ТРАВНЯ

+19°Ñ

ДІВА Зараз Дівам

знадобиться турбота,
підтримка й допомога.
Не виключено, що деяким
представникам цього знака
доведеться звернутися до психолога або іншого фахівця для
вирішення їхніх питань. Деякі
зможуть вийти із ситуацій, що
склалися, завдяки сім’ї, друзям,
близьким.
ТЕРЕЗИ Намагайтеся
тримати себе в руках і
не піддаватися емоціям
«хочу» і «не хочу», тому що буде
важко очікувати від справ стабільності, а від людей розуміння. Якщо були якісь психоемоційні потрясіння, намагайтеся
«видихнути» і рухатися далі.
СКОРПІОН Цей час
ідеальний для того,
щоб нарешті розставити
крапки над «і» у тих питаннях,
які тривалий час вас турбували.
Зі свого боку, ті люди, які вас
недооцінювали, будуть змушені
змінити свою думку, ви покажете свою справжню особистість.
СТРІЛЕЦЬ Стрільці будуть

у постійній динаміці, у
постійному пошуку, який
може бути пов’язаний як з роботою та бізнесом, так і з вирішенням побутових та домашніх
питань. Більше того, абсолютно
не важливо, що ви будете шукати, олівець чи скріпку.
КОЗЕРІГ Для Козерогів

з’явиться можливість
отримання додаткового
джерела доходів або змінити
місце роботи з більш вигідними
умовами. Також час сприятливий для тих, хто хоче відкрити
нову справу або бізнес. Абсолютно всі зусилля, витрачений
час та сили щедро окупляться.
ВОДОЛІЙ Зараз час ви-

пробувань та перевірки
нервової системи на міцність. Іноді здаватиметься, ніби
абсолютно всі, хто вас оточують,
ваші рідні, близькі, друзі та знайомі просто випробовують ваше
терпіння. Припиніть накручувати
себе. Просте прохання – це просте прохання, нічого більше.
РИБИ Вам варто бути го-

товими до того, що життя
внесе у ці плани свої корективи. Якщо вам важливо те,
що ви запланували, то не варто
покладатися тільки на себе,
дозвольте іншим допомогти
вам. Адже разом завжди легше
впоратися з труднощами або з
проблемами.

АНЕКДОТИ
***

БУЛО:
Теплохід вже понад 50 років
зупиняється на причалі біля
Єлисейських полів

— Приходжу я, значить, до
РАГСу, щоб одружитися, а мені
кажуть: «Нареченого треба
мати із собою».
Поясніть мені ще раз, будь ласка: за що я сплачую податки?!

СТАЛО:
Причал та набережна змінилися.
Біля зупинки теплохода тепер є
аераційний фонтан

ВІДНОВИЛИ ПЛОЩУ

***

Якщо чоловік просить номер
телефону, то я завжди даю бабусин. У нашій сім'ї по жіночій
лінії всі красуні. А вона ще й
побалакати любить.

***

— Головне — це сила волі!
Я твердо вирішила не їсти
після 18.00, точно не їсти після
21.00 і вже зовсім ні крихти
після 23.00.

***

— Хто ви такий, щоб мені вказувати, що я роблю правильно,
а що ні? Я сама розберуся, як
і що робити в даній ситуації! Я
заплатила вам гроші, і будьте ласкаві надати мені мною
оплачене! І взагалі, з якого дива
я, жінка, повинна виконувати
вказівки якогось чоловіка?
— Пані, заспокойтеся! Прийдіть
на перездачу водіння ще раз...

***

У розумних жінок є своє особисте життя. А нерозумні завжди
лізуть у чуже...

***

Правильно формулюйте питання:
— Дівчатка, ви — феміністки, чи
вам допомогти із сумками?

***

Забрав кота, якого лишав у
знайомої.
— Навіщо ти так його відгодувала?
— Але ж він просив.
— Я теж у тебе свого часу просив. Щось такої лояльності не
пригадаю.

***

Дорогі жінки, перед тим як
перерахувати, що ви очікуєте в
чоловікові, перерахуйте, що ви
можете дати йому натомість.

***

Жіноча сукня — ціла філософія:
чим менше в ній матерії, то
більше захоплює дух.

Цього тижня
іменини
святкують

25 травня

Антон, Герман, Денис,
Іван, Петро, Семен,
Теодор, Федір, Пилип, Ян.

БУЛО:
Ось такий вигляд мали теплохід та
причал у парку Шевченка у середині
80–х років

Олександр, Василь,
Гавриїл, Георгій, Єгор,
Юхим, Іван, Макар,
Сергій, Тарас, Ірина.

ТЕПЛОХІД ВІДРЕМОНТУВАЛИ

26 травня

СТАЛО:
Площу та сходи біля причалу
відремонтували

27 травня

Олександр, Іван, Леонтій,
Макар, Максим, Марк,
Микита, Петро, Яків, Ян.

28 травня

Дмитро, Гнат, Анастасія.

29 травня

Олександр, Аркадій, Єгор,
Георгій, Лаврентій, Микола,
Петро, Теодор, Федір.

30 травня

Адріан, Афанасій,
Микола, Степан, Євдокія,
Єфросинія.

31 травня

Давид, Денис, Іраклій,
Лев, Макар, Павло, Петро,
Семен, Теодор, Федір,
Юліан, Олександра,
Джулія, Єфросинія,
Клавдія, Христина, Юлія.

БУЛО:
Теплохід пережив кризу 90–х років
та продовжував курсувати

СТАЛО:
Відреставрували теплохід лише у
2017 році – вперше за 40 років

