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АРХІВ РЕДАКЦІЇ

ДЯКУЄМО, ЩО ТИ БУВ У
НАШОМУ ЖИТТІ…

У редакції Дереха любили всі. Віталику... Просто Дерех...

Втрата  Журналіст, пластун, майданівець,
доброволець, воїн і наш Герой… Про Віталія можна
говорити багато. Таких, як він, справді небагато. Він
завжди вирізнявся з-поміж інших. Його проєкти,
статті завжди чіпляли та привертали увагу. Він не
боявся жодних викликів ні в професії, ні в житті

ВІТАЛІЙ ДЕРЕХ
Народився 3 вересня 1987
року у Тернополі. Закінчив
Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола. Працював журналістом газети
«20 хвилин». У 2013 році
від редакції їздив в експедицію в Південну Африку
та на Мадагаскар.
Активний учасник Революції
Гідности, зокрема в складі
15-ї сотні «Самооборони
Майдану». Рятував людей
на Інститутській 20 лютого.
Пластував в 29-у курені
УПЮ ім. Юрія Старосольського, згодом разом зі
своїм гуртком «Сірі Вовки»
(в якому також був Віктор
Гурняк, Герой України, загинув у бою за Україну в
2014) — в 77 курені УПЮ
ім. Івана Гавдиди, де і був
впорядником, коли перейшов у старші пластуни.
Був учасником та інструктором на військово-патрі-

отичному таборі «Легіон».
У 2014 році пішов добровольцем в батальйон «Айдар» Збройних сил України, воював у його складі
до липня 2015 року. У
2016—2018 роках працював у Муніципальній варті
м. Івано-Франківськ, зокрема рятувальником.
З початком російського
вторгнення в Україну 2022
року вступив до 1-ї окремої
бригади спеціального призначення імені Івана Богуна,
в складі якої брав участь у
боях під Києвом, опісля на
Луганщині. Керував розрахунком протитанкових
засобів, з яким ліквідував
не одну одиницю ворожої
техніки та особового складу.
Загинув в бою у Бахмутському районі 28 травня 2022
року.
Кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2016 р.).

Віталій любив цікаві проєкти та
експерименти. Наприклад, переплисти на
човні калюжу в Тернополі

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

Недільний ранок 29 травня добив звісткою —
на Донбасі загинув наш
Віталій Дерех…
Наш, бо купу років він
працював журналістом
«20 хвилин», і для багатьох з
нас є не просто колегою. Це
частина наших душі і серця,
які зараз просто розбились…
Відчайдух, креативний
і не по роках мудрий. Він
усе вмів прикрасити ноткою
тонкої іронії та звести нанівець всілякі хвилювання,
всім «забити» на другорядне
і вийти переможцем з будьякої ситуації. Поруч з тобою
я, старша за віком і досвідом
в журналістиці, часом почувалась немудрим дитям. Ти

був веселим, часом безкришним, але завжди справжнім…

Майданівець
-доброволець
Звістка про твою загибель
на війні… Здавалось, це може
статися з ким завгодно, але
не з тобою. Відколи почули — все життя перед очима.
Як збирали тебе на Мадагаскар у 2013 році, в рамках
проєкту «З RIA на край світу». Ти подолав тоді понад
20 тисяч кілометрів, щоб
розповісти нашим читачам
про екзотичні країни — Мадагаскар, Танзанію та Кенію.
Як у тебе на іншому кінці
світу вкрали документи і
мобільний, разом зі всіма
грошима. Як ти, готуючи
матеріал про ями в місті,
плавав на надувному човні

Не боявся жодних
викликів
Людина-позитив і креатив.
Добряк і гарний друг. Сміливець і мега талановитий журналіст, таким згадує Віталика головна редакторка сайту
«20 хвилин» і газети «RIA
плюс» Наталія Бурлаку.
— Про Віталія можна говорити багато. Таких, як він,
справді небагато. Він завжди
вирізнявся з‑поміж інших, —
поділилась Наталія Бурлаку. —
Його проєкти, статті завжди
чіпляли та привертали увагу.
Він не боявся жодних викли-

Легендарна подорож на Мадагаскар у 2013 році, у рамках проєкту «З RIA на край світу».
Віталій подолав тоді понад 20 тисяч кілометрів, щоб розповісти нашим читачам про екзотичні країни —
Мадагаскар, Танзанію та Кенію

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин»
чергує журналіст Юлія Іноземцева.
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.

в калюжі на БАМі. Як злетів
з другого поверху промзони,
готуючи черговий матеріал,
і за твоє життя боролись лікарі, а ми просто молились.
Як сміливо йшов на такі
проєкти та експерименти,
про які інші й подумати боялись. А ти ліз у саме пекло…
Не просто заради матеріалу
чи гонорару — ти просто був
саме таким.
У голові мільйон картинок перед очима — ніби з
іншого життя. Ти — перший
на Майдан, перший добровольцем на війну, а ми сиділи тут і чекали бодай якоїсь
звісточки від тебе і про тебе.
І я ніколи не навчусь говорити про тебе в минулому
часі…
Ми не знаємо всієї офіційної інформації про місця тво-

єї служби, Віталику. Ще коли
почалась АТО — боєць 24 бригади, батальйон «Айдар». А з
початком повномасштабного
наступу на Україну 24 лютого
2022, Віталій знову вирушив
на фронт. На жаль, 29 травня близько обіду нам офіційно підтвердили інформацію
про твою загибель на війні.
А ми так вірили, сподівались
на диво…
«На бойовій позиції внаслідок авіаудару поблизу Донецької області загинув командир протитанкового відділення, молодший сержант
Віталій Дерех», — йшлося
у повідомленні міської ради.

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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ПАМ’ЯТІ НАШОГО КОЛЕГИ
І ДРУГА ВІТАЛІЯ ДЕРЕХА

— Тепер війна вже схожа на справжню, — казав Віталік
друзям. Фото 2022 рік

Слова «неможливо» для нього не існувало. Завдяки «Пласту» Дерех вмів виживати у дикій
природі і ще багато чого. Любив гори, ходив у навколосвітні подорожі

ків ні в професії, ні в житті. Якщо
хтось із редакції ні за що в житті
не ліг би на землю і не просив би
гроші у перехожих, не пішов би
туди, де надто небезпечно, то Віталику було все під силу.
Він з легкістю робив будь-який
журналістський експеримент. Він
готував чудові репортажі з різних
куточків Тернопільщини, України і навіть світу. Він був тим, хто
підкорив Мадагаскар. Його матеріали звідти настільки вражали, що
читачі долучалися і підтримували
проєкт фінансово. Віталик брав
активну участь у Революції Гідності. З 2014‑го він поїхав у зону
АТО у складі «Айдару».
— Він є (не можу сприйняти, що
був) справжнім патріотом. До глибини душі, — каже Наталія Бурлаку. — Не задля слави чи нагород,
а тому що дуже любив Україну. І
от зараз ворог забрав його в нас.
Але він не знищить світлу пам'ять
про Героя. Віталій — зі справжніх. Чесних. Відважних. Неординарних. Не можу прийняти цю
страшну звістку. Пишаюся тим,
що багато років працювала з ним.
Спочивай з Богом, Віталику. Вічна
пам'ять. Герої не вмирають.
Віталик — веселий, життєрадісний, позитивний, з тонким
почуттям гумору, який мав свою
родзинку у подачі журналістських
матеріалів, і любитель небезпечних
проєктів та авантюр. Він завжди
був таким, причому — у всьому,
пригадує регіональний видавець
«RIA Медіа» Юрій Штопко.
— Він був противником будьяких шаблонів, релізів та офіцій-

сина Віктора.

них збіговиськ,— каже Юрій Штопко. — В його матеріалах завжди
була родзинка і навіть якийсь
стьоб. Він усе бачив по-іншому,
брався за такі теми, що нікому
іншому вони не були б під силу.
Соціальні проєкти-провокації,
іноді навіть унікальні — це його.
Найбільшою редакційною
авантюрою була поїздка на Мадагаскар. Юрій Штопко згадує
до болючих дрібниць, як готувались, як відправляли і як отримали звістку, що Віталика обікрали.
Причому разом з речами вкрали
мобільний та документи. Далі про
всі домовленості з посольствами,
консульствами. І його вперте

Людина-позитив
і креатив. Добряк
і гарний друг.
Сміливець і мега
талановитий
журналіст
«я повернусь і викуплю свої документи» — так і сталося.
— Журналіст, пластун — він
проявив усі найкращі якості. Він
був шукачем пригод, — пригадує
Юрій Штопко. — В 2014‑му він
прямо з редакції пішов добровольцем на війну, а ми довший час
мали мовчати, аби не переживали
його рідні. Величезна втрата. Це
шок, дуже важко говорити…
Ще одному нашому колезі, журналісту і депутату Андрію Шкулі
Віталій Дерех сім років тому став
ще й кумом — хрестив єдиного

Найкращий з усіх,
кого я знав
— Я зранку 29 травня розповів
Віктору, що хресний загинув. Він
плакав, я плакав, — Андрієві важко говорити… — Ми з Віталиком,
окрім того, що куми, дружимо понад 20 років. Разом вчились, разом
працювали, разом вар’ювали. І,
коли була потреба — виручали
один одного зі всіляких історій.
Віталика люблять мої батьки, він
був завжди гостем, якого чекала
моя сім‘я. Він був найщирішим з
усіх, кого я знав. Він хрестив мого
сина. Він прекрасна і неймовірна
людина. А тепер його нема… Але
в добрих спогадах, від яких буде
тепло, він є назавжди.
Він був дуже щирим, і завжди відгукувався, коли у рідних
чи близьких людей була потреба
в його допомозі. Розбивався в пляцок, аби допомогти, хоча часом це
було за межею реальності, пригадує Андрій Шкула.
— У Віталику були ті якості,
які я хотів бачити у синові. Тому
попросив його бути хресним синові, — поділився Андрій Шкула. —
Він першим помчав на Майдан,
він першим ломанувся на війну,
не маючи толком військового статусу. Потім приєднався до «Айдару». Знаю, що на початку війни
майже два роки був на передовій.
Про що навіть частина його друзів
і рідних не знали. Мав не одне поранення. Але повертався на війну.
Хоч пройшов пекло і похоронив
друзів — не втратив людяності. Він

мав у собі позитив і добро.
З початком повномасштабного
наступу на Україну 24 лютого, Віталій знову вирушив на фронт. І
знову тихо — без анонсів і пафосу.
Він навіть не хотів, аби йому збирали кошти на якесь обладнання
чи захист. Просто пішов і воював.
Коли виходив на зв‘язок, то заспокоював, що все норм. Весь час
віджартовувався та обіцяв прийти
в гості.
— Моєму Віктору, якому вже
7 років і якого хрестив Віталік,
я зранку розповів про загибель
хресного. Я плакав, він плакав.
Син казав: «Ну він же в гості має
прийти…» Це все дуже важко і
боляче, — каже Андрій. — Я знаю
точно, що в наших спогадах Дерех
буде завжди. І нам буде тепло від
того, бо він був дійсно теплою і
рідною людиною для нас…

Безстрашний
мандрівник
— Віталик не зрадив своїх присяг… Тихо спи, без тривог, друже
Сало… Дерех — легенда Пласту,
журналіст, безстрашний мандрівник та філософ, — поділився
друг-пластун Назар Зелінка. — З
6 років і до загибелі активний
в Пласт. Пластун-скоб. Співзасновник та виховник у пластовому
курені ч. 77 імені Івана Гавдиди.
Лицар куреня Орден Залізної
Остроги.
24 лютого пішов знову захищати
Україну. Спалив не одного руського танка і купу іншої техніки.
Був командиром протитанкового
відділення. 28 травня в самому пеклі цієї війни загинув, каже Назар
Зелінка.
— Важко, коли йдуть близькі
друзі. Друзі, з якими ти виростав,
з 2000 року разом пластували, таборували, мандрували, дуркували.
Друзі, з якими мільйон божевільних історій, — каже Назар Зелінка. — Передавай вітання Вітьку
(теж пластун, фотокореспондент,
доброволець Віктор Гурняк загинув на війні у 2015 — прим. авт.).
Дивіться за нами вдвох згори, будь
ласка. Пам‘ятаємо! Вічна пам‘ять
тобі, друже! Тихо спи, без тривог…

Дереха любили всі…

У криваві дні лютого 2014 Віталій витягав
поранених на вул. Інститутській

Це фото з'явилося 21 липня 2014 року в
«Українській правді» був репортаж про
«Айдар»

— Я навіть не пам’ятаю, як
ми познайомилися. Ти просто
був багато років у нашій редакції «20 хвилин», — згадує тернопільська журналістка Євгенія
Цебрій. — Добрий, щирий, безпосередній, твоя посмішка і зараз
стоїть перед очима.
Завжди безстрашний, з купою

пластунських історій про мандри
з екстримом, з любов’ю до гір та
людей. Завжди на позитиві, що б
там не було.
— Дереха любили всі. Плачу,
не можу писати далі… Заночувати в горах просто неба, запалити
вогнище без сірників, приготувати жабу чи равлика, поїхати
у експедицію на Мадагаскар — та
запросто! — пригадує Женя Цебрій. — Ми не переставали дивуватися твоїм пригодам і легкістю,
з якою ти це все робиш. А потім
був Майдан, 2014‑й, війна… Хвилювались за тебе всі ці роки, але
завжди знали — все буде добре. Бо
з Віталиком не може бути по-іншому. На жаль… Важко прийняти і повірити. Світла пам'ять тобі,
друже…

Здається, задумав
чергову авантюру…
«Ми організовували юнацькі
табори в Пласті. А ти, здавалося,
не надто поспішав бути зразковим
учасником, — пригадує тернополянка Любов Вовк. — Ми верстали
в газету твої яскраві статті. А ти,
здавалося, не надто старався бути
зразковим журналістом.
Ми не знали, як ти там на Майдані. А ти, здавалося, в своїй стихії,
знав, що треба робити і як допомогти».
— Ми запитували, яку волонтерську допомогу зібрати вам на Схід,
а ти замовляв старенький ноут і
енергетичні батончики, — пригадує Люба Вовк. — Ми оплакували
Гартіка, а ти, здавалося, відомстив
ворогам за його смерть сповна.
Сьогодні поміж життя, прийшли
повідомлення про тебе. А ти,
здається, просто задумав чергову
авантюру…
— Віталику… Просто Дерех…
Ти незручний, дивний, веселий,
екстремал, фантазер, підривник,
дослідник та випробувальник,
щирий і тонкий, — згадує Люба
Вовк. — Твій світ — фантастично
космічніший. Твоє мислення —
дивовижно вище. Ти — кардинально вічний. Хай не згасає ваша з
Вітею вічна ватра! Дякуємо за все,
що для нас і заради нас робив!
Будь завжди нам тим світлим, добрим, дивним і яскравим сонцем
над головами.
Редакція «RIA плюс» осиротіла.
Ми втратили не просто колегу, а вірного друга, товариша і рідну людину.
Панахида відбудеться середу, 1
червня, о 19.30 в Катедрі.
Похорон у четвер, 2 червня, об
11.00 в Домі печалі, Микулинецький
цвинтар.
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ПІДЛІТОК ПОБИВ ЧОЛОВІКА ДО
СМЕРТІ І ЗНІМАВ УСЕ НА ТЕЛЕФОН

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

Поховали 36‑річного Степана
Бойчишина 25 травня на місцевому цвинтарі. Чоловік з інвалідністю помер у кареті швидкої
дорогою до лікарні після побоїв.
Хлопця, якого звинуватили
у смерті майже вдвічі старшого за нього чоловіка, звуть
Денисом (ім’я підозрюваного
змінене.
Справжні дані є в редакції,
проте ми не можемо їх розголошувати, бо хлопець неповнолітній — прим. авт.). Йому
оголосили підозру і обрали міру
запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт.
«RIA плюс» дізналась подробиці трагедії та поспілкувалися
з матір’ю загиблого. Що вона
знає про смерть сина, який був
інвалідом дитинства, і що відомо про школяра, якого звинуватили у смерті 36‑річного
Степана?
Нагадаємо, 23 травня 36‑річного жителя Чортківського району госпіталізували до лікарні.
Проте врятувати йому життя
не вдалося.
— Зі слів неповнолітнього
підозрюваного, потерпілий прийшов до нього, аби допомогти
по господарству. Вже вдома
гість випив спиртне і прибирати разом зі школярем не захотів, — повідомили у відділі комунікації головного управління

Нацполіції в області. — Підлітку
це не сподобалося і він почав
завдавати знайомому удари палицею. Весь процес знущань
знімав на телефон.
Після цього потерпілому стало зле. Юнак пішов до родичів
своєї жертви і повідомив, що
той чомусь знепритомнів у його
будинку.
Останні викликали медика,
бо думали, що в чоловіка напад хронічної хвороби. Помер
чоловік у кареті швидкої дорогою до лікарні. У нього медики
виявили численні тілесні ушкодження, а причина смерті —
закрита травма живота, повідомили у поліції.
— Хлопцеві оголосили підозру, згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, —
повідомили у відділі комунікації
головного управління Нацполіції в області. — Йдеться про
умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом,
що має характер особливого
мучення, що спричинило смерть
потерпілого.

Що розказала мати
загиблого
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання
про обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво
здійснює Чортківська прокуратура, повідомили у відділі ко-

ІНТЕРНЕТ

Резонанс  Хлопець спочатку казав,
що Степан вже прийшов до нього
побитий. Коли мати старшого чоловіка
прибігла на місце, яке вказав юнак, її син
лежав непритомний. Його сорочка була
задерта, а на тілі виднівся слід від удару.
Обличчя, голова й око були побитими.
Згодом підліток зізнався, що вбивати не
хотів. Просто палицею намагався вигнати
з дому чоловіка, якого покликав на
допомогу, аби прибрати за хатою

Помер чоловік у кареті швидкої, дорогою до лікарні. У нього медики виявили численні
тілесні ушкодження, а причина смерті — закрита травма живота, повідомили у поліції
мунікації поліції Тернопільської
області.
Трагедія сталася в одному із
сіл Колиндянської громади, що
на Чортківщині. Хлопець, якого

Санкція статті,
яку інкримінують
хлопцеві, передбачає
покарання у вигляді
позбавлення волі на
строк 7-10 років
звинуватили у тяжкому злочині,
проживає в сусідньому селі, буквально через поле. Нам відомі
назви обох населених пунктів,
проте ми не називатимемо їх
з етичних міркувань. Але нам
вдалося поспілкуватися з односельцями та мамою загиблого.
Саме її зустрів дорогою підліток
та повідомив, що її син лежить
на підлозі у нього в хаті. Непри-

Коли для неповнолітніх настає
кримінальна відповідальність
Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до
вчинення злочину виповнилося
16 років.
Однак, за вчинення окремих
видів злочинів до кримінальної
відповідальності притягуються
неповнолітні особи у віці від 14
до 16 років.
Про це повідомила спікер-суддя Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька.
До неповнолітніх, визнаних
винними у вчиненні злочину,
судом можуть бути застосовані
такі основні види покарань як
штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт або позбавлення волі.

Для неповнолітніх передбачені особливі, менш суворі, більш
гуманні умови кримінальної
відповідальності та покарання,
порівняно з дорослим, а саме:
 за певних умов допускається
можливість звільнення неповнолітнього від кримінальної
відповідальності із застосуванням до нього примусових
заходів виховного характеру;
 скорочено види покарань та
обмежено строки встановлених покарань;
 передбачено більш м’які вимоги (умови) для звільнення
від кримінального покарання;
 зменшено строки після спливу яких до неповнолітнього
можливе застосування умов-

томний. І він вже витер кров,
яка текла з носа чоловіка.
— Нашого сина вже поховали вчора (25 травня — прим.
авт.). Він у нас інвалід з дитинства, не чув дуже, мова
не була доброю… Але він був
добрим, нікого не чіпав, все
стояв у центрі, біля магазину,
і, хто покличе, йшов людям
помагати, — розповіла мати
загиблого Степана Марія Бойчишин. — Тому води принесе,
хто в селі що попросить — всіх
послухає, поможе…
Степан своєї сім’ї не мав. Жив
із батьками. Залишився у чоловіка ще один брат, старший
за нього.
— Того дня я пішла його шукати, аби йшов їсти, дивилась
всюди, питала, Степана ніде
не було, — пригадує матір. —
Кажу до чоловіка, треба дивитись, куди пішов і звідки вийде.
Тут хлопчисько йде дорогою.
Каже, «ходіть, тьотко, бо ваш
Стьопа в мене в прихожій лежить. Кров в нього з носа я вже
витер».

Запевняв, що вже
був побитим
но-дострокового звільнення,
а також строки погашення і
зняття судимості.

Суд, окрім того, що враховує
ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини,
що пом’якшують та обтяжують
покарання, також враховує умови
його життя та виховання, вплив
дорослих, рівень розвитку та інші
особливості особи неповнолітнього.
Також неповнолітній вік особи, сам по собі, є обставиною,
що пом’якшує покарання. Вона
обов’язково має враховуватись
при призначенні покарання незалежно від того, чи досяг підсудний на час розгляду справи
повноліття.

Коли мати зайшла у хату, куди
привів її підліток, побачила
сина, який лежав на підлозі. Був
без свідомості. Футболка і кофта
задерті догори, з лівої сторони
обличчя і око сильно побиті.
На тілі були сліди — через цілий
живіт смуга ніби від удару.
— Ми взяли Стьопу в машину і повезли до лікарки, думали, врятуємо, — пригадує пані
Марія. — Та його побачила і
викликала швидку. Тим часом
поміряла тиск, він був надто
малим, і дала два уколи. Але
нічого не допомогло. Мій Стьопа помер…
Хати Степана і хлопця, якого підозрюють у побитті — буквально через город, каже мати.
— Доки ми йшли, хлопчисько мені розказував, що покликав Стьопу, щоб допоміг йому

прибрати за хатою, — пригадує
Марія Бойчишин. — Я питала,
скільки часу він у тебе був —
той каже, години дві-дві з половиною. Але запевняв тоді,
що син вже був побитий, коли
до нього прийшов. Я ще й питала — як так, без свідомості
до тебе йшов? Він мовчав…
Проживав із батьками та
молодшою сестрою 14‑річний
Денис фактично по сусідству із
загиблим — через городи, хоча
це вже інше село.
Його мама, коли сталась трагедія, була в Польщі. Коли їй
повідомили про нещастя, негайно приїхала додому. І вже була
на похороні у Степана, кажуть
односельці.
Сільський староста каже, що
бачив хлопця двічі — нещодавно
приносив його дядькові повістку, а на відтворенні подій, що
стались 23 травня — вдруге.
— Якби то все ще на дворі
було — люди б чули і може прийшли б на допомогу, а так — все
в хаті відбувалось, — повідомив
староста села, де проживав покійний Степан. — Він (хлопець —
прим. авт.) зізнався. Але казав,
що не хотів, щоб так сталось.
Бив, щоб він вставав і йшов додому, а забити не хотів…

Довідка
Кримінальний кодекс України
Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження
Ч. 2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом,
що має характер особливого
мучення, або вчинене групою
осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших
осіб, чи з мотивів расової,
національної або релігійної
нетерпимості, або вчинене на
замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, —
карається позбавленням волі на
строк від семи до десяти років.

НОВИНИ
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ЧИ Є ПАЛЬНЕ НА ЗАПРАВКАХ МІСТА

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

Тернополяни продовжують
жити в умовах дефіциту пального.
На більшості АЗС немає бензину
та дизельного пального. Там, де
його привозять, — одразу з’являється черга з водіїв, яка може
тягнутися кілька сотень метрів.
Зі зрідженим газом проблем
немає. Його можна придбати
на більшості заправок за готівку
чи за талонами, хоча в деяких
мережах є обмеження на продаж.
Журналісти «RIA плюс» продовжують відстежувати наявність,
ціни та правила купівлі пального
на місцевих заправках.
ОККО
Щоб перевірити наявність та
можливість придбати паливо
за готівку — можна переглянути
інтерактивну карту АЗС мережі
«ОККО» на офіційному сайті.
Також, натиснувши на знак заправки, можна побачити, які обмеження діють.
Наразі у Тернополі діють наступні ліміти на купівлю пального.
За готівку газ — без обмежень з
додатком Fishka. З паливною картою і талонами доступний бензин
PULLS 95 до 50 л, А–95 до 20 л,
газ — без обмежень.
На АЗС, що на вулиці Живова,
о 10.00 бензину та дизелю не було.
В наявності газ по 41 грн.
На Збаразькому кільці об 11.10
можна було придбати газ по 41 грн.

Як змінилася вартість
газу за місяць

ВАДИМА ЄПУРА

Транспорт 
У країні далі
дефіцит пального.
Придбати бензин
чи дизель у
Тернополі важко –
потрібно вистояти
довгі черги. Ми
перевірили, на
яких заправках є
пальне та скільки
воно коштує. Які
обмеження на
купівлю наразі
діють – про це у
матеріалі

Більшість АЗС міста порожні або відпускають паливо лише за
талонами
БРСМ–Нафта
У цій мережі діють наступні
обмеження — до 20 л на бензин,
до 50 л на дизель та до 30 л на газ.
На АЗС, що на Збаразькому
кільці, станом на 11.00 в наявності
бензин 92 по 49,99 грн, ДП Euro —
54,99 грн та газ по 41,49 грн.
— Стою вже другу годину, черга
тягнеться повільно, — розповів водій пан Сергій. — Потрібно купити
дизель. Ціни кусаються, але добре,
що є пальне. Через дефіцит рідко
користуюсь машиною — більше
ходжу пішки.
До заправки довга черга, яка
тягнеться кілька сотень метрів.
Купити пальне можна також за допомогою додатку «БРСМ Plus».
Так можна купувати безготівково,
оплативши замовлення за допомогою картки. Однак на сайті
мережі АЗС водіям радять купувати пальне за допомогою додатку
на заправці, переконавшись, що
пальне є в наявності.
WOG
У мережі діє обмеження до 20 л
пального на добу для приватних
клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки
лояльності PRIDE.
На АЗС на вул. 15 Квітня в наявності був лише газ по 41 грн
станом на 11.20.
GREEN WAVE
На АЗС можна придбати бензин та дизель лише за талони.
Газ є за готівку. На заправці

біля Збаразького кільця, станом
на 11.30 газ коштує 39,90 грн. Інші
види пального — при безготівковому розрахунку.
Така ж ситуація і на заправці
на проспекті Злуки.
Укрнафта
На заправці на вулиці Протасевича пального в наявності не було.
На інформаційному табло — крапки.

би в Тернопільській області, наразі робочі групи займаються моніторингом та перевірками АЗС.
— В області працює 17 моніторингових груп, які відстежують
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. В першу чергу
на АЗС заправляють транспорт
критичної інфраструктури — військових, рятувальників, медиків,
правоохоронців тощо.
За дорученням прем’єр–міністра розпочато 6 позапланових
перевірок АЗС працівниками
Держпродспоживслужби в області. Вже виявлено три порушення.
— У трьох випадках виявлено порушення — завищення
цін на пальне попри граничну
межу. За порушення передбачено адміністративно–господарські санкції відповідно до статті
20 Закону України «Про ціни та
ціноутворення». Всього до 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, Державної фіскальної

Ми порівняли, як
змінилась вартість
газу на різних АЗС за
місяць. Його вартість
зросла приблизно на
10 гривень
Немає ніякого виду палива і
на заправці, що на вулиці 15 Квітня.
Порожньо також на АЗС біля
кільця на проспекті Злуки.

Чи контролюють ціни
Щоб зменшити попит
на пальне, в уряді скасували регулювання цін 18 травня. Так ціни
відпустили «у вільне плавання»,
тож на АЗС можуть встановлювати будь–які ціни.
Ми порівняли, як змінилась
вартість газу на різних АЗС за місяць. Його вартість зросла приблизно на 10 гривень.
Як розповіли у Головному
управлінні Держпродспоживслуж-

служби України та Національної
поліції, продовжують працювати
на території області та здійснювати контроль.

Поставки
збільшилися
Під час брифінгу щодо дефіциту палива в Україні, 30 травня,
директор консалтингової групи
«А95» Сергій Куюн зазначив.
— Є відчуття, що ми пройшли
«пік» кризи, — каже Сергій
Куюн. — Черги суттєво скоротилися. Ринок починає працювати. Два тижні тому уряд відмінив
державне регулювання цін. Це
була одна із причин недостатніх постачань, тому що багато
компаній, особливо невеликих,
не могли постачати пальне самостійно, оскільки закупівельна
вартість була вищою, ніж та, яку
розрахував Кабмін. Після того,
як держрегулювання було знято,
з’явились економічні стимули
постачати.
Збільшились обсяги постачання дизельного палива. Якщо
на початку травня було приблизно 30 компаній, які імпортували
пальне, то станом на 29 травня
задекларовано вже 66 компаній —
заявив Сергій Куюн. Також збільшились поставки бензину та газу.
Однак про швидке вирішення
проблеми з дефіцитом ще говорити зарано. В уряді працюють
над тим, щоб вирішити проблему
з паливом.

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

Екомайстерня «Коза-Дереза»
спільно з благодійним фондом
«Колеса Перемоги», за підтримки
лідера групи «Бумбокс» Андрія
Хливнюка розпочали благодійний проєкт для допомоги військовим.
Як розповів голова благодійного
фонду, загалом планують продати
100 наборів екоіграшок «Славна
Україна». 100% виручених коштів
з продажу цих наборів підуть на
придбання автомобілів для наших
захисників, які боронять Україну.
– Ми бачимо, що три місяці
українці підтримують нашу армію, – розповідає голова благодійного фонду «Колеса Перемоги»
Ярослав Колодій. – Наш спільний

проєкт з Екомайстернею «Коза–
Дереза» – це проект «Славна
Україна». Андрій Хливнюк, лідер
групи «Бумбокс», також підтримав
цю ініціативу. Всі, хто бажають
допомогти нашій армії, можуть
придбати набори екологічних
іграшок і всі виручені кошти з
цих наборів будуть використані
для купівлі автомобілів для наших воїнів.
Магазин «Коза–Дереза» працює у самому центрі Тернополя,
за адресою: вул. Сагайдачного, 2.
– Нам дуже приємно бути
частинкою цього проєкту. В набір
«Славна Україна» входить шість
ангелочків та три зірочки. Наші
майстри виготовляють їх вручну
з екологічних матеріалів. Іграшки
покривають ваніллю, тому вони
мають приємний запах. Якщо

нас підтримають люди – ми не
обмежимося лише сотнею таких
наборів, – розповіла директорка
магазину «Коза–Дереза» Наталія
Карась.
Окрім самих іграшок, ви також
отримаєте листівку з підписом
Андрія Хливнюка. Уже після старту благодійного проєкту продали
перший набір іграшок. 
– Моя позиція – потрібно долучатися та допомагати нашим
військовим. Тому вирішили придбати набір екоіграшок та підтримати благодійний проєкт. В ці
іграшки вкладено багато роботи,
душі та любові, – каже тернополянин Руслан Савчишин.
Колекцію іграшок можна придбати як у магазині, так і онлайн
на сайті магазину «Коза-Дереза»
Вартість набору – 5000 гривень.

ВАДИМА ЄПУРА

Придбай екологічні іграшки – допоможи військовим

У набір входять іграшки ручної роботи та листівка з
автографом лідера гурту «Бумбокс»
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ВАРТІСТЬ КВИТКІВ З ТЕРНОПОЛЯ
ВАРТІСТЬ АВТОБУСНИХ КВИТКІВ

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ НА ПОТЯГ З ТЕРНОПОЛЯ

Транспорт  Чимало переселенців,
які знайшли прихисток у Тернополі,
почали повертатися до рідних міст, де
стабілізувалась ситуація. Однак чи легко
придбати квитки на потяг чи автобус та
скільки вони коштуватимуть

Наразі в Україні поступово відновлюють залізничне та автобусне
сполучення між містами. Ми перевірили, чи легко придбати квитки
та які ціни на них.

Збільшили кількість
потягів
З 24 травня в «Укрзалізниці»
збільшили кількість рейсів, на які
можна придбати квитки — повідомляють на офіційних сторінках
залізниці. Серед них є ті, що курсують через Тернопіль:
№ 12/11 Львів — Одеса;
№ 17/18 Харків — Львів;
№ 21/22 Харків — Львів;
№ 49/50 Київ — Трускавець.
Ми перевірили наявність та ціни
на квитки з Тернополя до деяких
інших міст. Зокрема, у Київ, Чернігів, Суми, Полтаву, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу.
Дата поїздки — 4–5 червня. Як
ми помітили, потягів та квитків
є достатньо, якщо купувати їх
завчасно. До війни замовити квиток можна було більш ніж за місяць до поїздки. Тепер же квитки
доступні за 20 днів до поїздки.

Скільки коштує
квиток на потяг
Вартість поїздки з Тернополя
до Києва обійдеться від 211 гривень (плацкарт) до 1453 грн
(люкс) у звичайному регіональному потязі. Вартість поїздки
на потязі Інтерсіті — від 406 грн
(2 клас) до 883 грн (1 клас). Тут
всі місця сидячі. Квитки є навіть
у день відправки потяга. Є як
недорогі квитки у плацкарті, так
і люкс чи в потязі Інтерсіті.
До Чернігова через Тернопіль
доступне лише одне сполучення — потяг № 257 Л. За тиждень
до відправки квитки коштують
від 247 грн (плацкарт) до 392 грн
(купе). Квитки є навіть у день
відправки, щоправда лише кілька
місць і на верхніх полицях плацкарту.
До Сум є також одне пряме
сполучення через Тернопіль.
Квитки коштують від 278 грн

(плацкарт) до 452 грн (купе).
Потяг ходить через день. Навіть
у день відправки було понад
100 вільних місць.
До Полтави є лише один потяг
прямого сполучення з Тернополя.
Квитки дорогі. За тиждень до поїздки є квитки лише в купе та
люкс. Ціна 1001 грн та 2465 грн
відповідно. Потяг курсує через
день. Квитки є і в день відправки.
Ціни — 950 грн (купе) та 2333 грн
(люкс).
Є лише одне пряме сполучення
з Тернополя до Харкова. Харків
було визначено як місто–сусід
Тернополя під час війни. Наше
місто відправляє гуманітарну допомогу до Харкова та приймало
чимало переселенців з Харківщини. Тепер багато переселенців
повертаються до рідних домівок.

Ми перевірили
наявність та ціни
на квитки до інших
міст – Київ, Чернігів,
Суми, Запоріжжя,
Полтаву, Харків
Якщо добиратися потягом, доведеться заплатити від 1086 грн
за білет в купе до 2667 грн в люксі. Курсує потяг через день.
До Запоріжжя курсує два потяги прямим сполученням з Тернополя. Ціни від 263 грн (плацкарт)
до 1524 грн (люкс).
А от прямих сполучень до Миколаєва наразі немає. Раніше з
Тернополя можна було дістатися
Миколаєва потягом сполученням Львів–Херсон.
До Одеси є два прямих сполучення. На потязі сполученням Чернівці–Одеса поїздка
обійдеться дешевше — 215 грн
у плацкарті, 331 грн у купе та
1097 грн у люкс. На потязі сполучення Львів–Одеса є лише
місця в купе за 827 грн та люкс
за 2020 грн.
Ціни на залізничні квитки дивіться на графіці. Зауважимо, що
ціни можуть змінюватися залежно від дати поїздки, типу потяга
та кількості місць.

ІНФОГРАФІКА: ВАДИМА ЄПУРА

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

Скільки коштують
квитки на автобус
Також можна дістатися до іншого міста автобусом. Міжобласні
сполучення працюють. Можна
придбати квиток як у касі автовокзалу, так і онлайн. Ми перевірили наявність та ціни на квитки з Тернополя до деяких інших
міст. Зокрема — Київ, Чернігів,
Суми, Полтава, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.
На ціни впливає тип автобуса.

В більш сучасному та комфортному автобусі поїздка обійдеться
дорожче.
До Києва можна доїхати
за 448–900 грн.
Вартість квитків до Полтави —
від 1100 до 1650 гривень.
Доїхати до Харкова на автобусі коштуватиме від
1200 до 1736 гривень.
Квитки до Запоріжжя коштують від 847 до 1000 гривень.
До Миколаєва можна дістатися автобусом. Коштує квиток

1100–1400 грн.
В Одесу вартість поїздки на автобусі від 550 до 700 гривень.
До Чернігова прямих автобусних сполучень з Тернополя немає. Квитки недоступні.
Суми — квитків немає.
Посадка на автобус у Тернополі може бути у різних місцях —
на Центральному автовокзалі, біля
Збаразького кільця, біля Підволочиського шосе тощо. Місце та час
посадки вказується у електронному квитку при замовленні онлайн.

БЕЗПЕКА
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ВІДНОВИЛИ РОБОТУ КАМЕРИ
ФІКСАЦІЇ ШВИДКОСТІ АВТО
ПДР  У поліції нагадують, що
максимально допустима швидкість
у населених пунктах – до 50 км/год.
Перевищили швидкість на 20 км/год –
штраф 340 гривень. На понад 50 км/год
– заплатите 1700 гривень
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875‑33‑60

Від 16‑го травня у Тернополі
відновили роботу камери автоматичної фіксації порушень правил
дорожнього руху, які були вимкнені від початку війни.
У межах міста Тернополя зараз
працюють 5 камер:
 проспект
Злуки, 45‑Б;
 проспект
Злуки, 47‑Б;
 вулиця Протасевича, 8;
 вулиця Степана
Будного, 28;
 проспект Степана Бандери, 90.
— Нагадуємо про
відповідальність:
у разі перевищення
встановлених обмежень швидкості руху
понад 20 км/год —
передбачено відповідальність у вигляді штрафу у сумі
340 гривень, — каже речниця
управління патрульної поліції
в області Катерина Метельська. —
У разі перевищення таких обмежень у понад 50 км/год — передбачено штраф у сумі 1700 гривень.
Зауважимо, що на території міста
Тернополя максимально допустима швидкість руху транспортних
засобів становить 50 км/год.
З метою зменшення кількості
дорожньо-транспортних пригод та
попередження дорожнього травматизму планується розміщення
додатково ще до семи камер автоматичної фіксації перевищення
водіями швидкісного режиму, які
будуть розміщені на автодорогах
державного значення, в місцях
концентрації ДТП з тяжкими
наслідками.
Яка з п’яти камер, розташованих у місті, до війни зафіксувала
найменше порушень, а де «шумахерів» у десятки разів більше,
аніж на інших ділянках дороги? І
де у Тернополі можуть з’явитись
нові камери вже у 2022‑му році?
Нагадаємо, за неповних три мі-

сяці роботи у Тернополі, а чотири
камери почали фіксувати порушення у жовтні 2021‑го, згодом
запрацювала й камера біля «Літака» на Бандери, за перевищення швидкості склали 15 тисяч
34 постанови. Про це повідомили
в управлінні патрульної поліції області, посилаючись на дані Департаменту ПП. Точної
суми штрафів, яку
заробили порушники, у патрульній
поліції тоді не назвали. Проте, якщо
врахувати, що у межах міста лишень
одиниці дозволяють собі перевищувати швидкість
на 50 км/год і більше, загальна сума
накладених штрафів — від 5 млн
111 тис. грн.
Як працюють ці
камери, пояснив
начальник управління патрульної
поліції в області Богдан Шевчук.
— Прилад зафіксував подію —
порушення. Система в автоматичному порядку надсилає подію

Камери вночі
працюють настільки
ж ефективно, як і
вдень, на Злуки,
приміром, в обидва
боки фіксує всі смуги
користувачу (уповноваженій особі
розглядати адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, який звіряє
всі дані, які підтягнула система з
метаданими (фото/відео), — пояснив Богдан Шевчук. — Якщо все
правильно, уповноважена особа
накладає електронний цифровий
підпис на електронну постанову,
після чого система надає постанові
серію та номер.
У разі, якщо не співпадають державний номерний знак, марка/мо-

Максимальна швидкість, яку вже камери не зафіксують — 250 км/год. Меншу так.
Швидкість руху мотоциклів, якщо на них спереду є номерний знак, теж фіксуватиме
дель, погано видно номер, інший
колір тощо — уповноважена особа
відхиляє дану подію з вказанням
причини відхилення, пояснив головний патрульний краю.

Зона дії роботи
камер — 30 м
Камери вночі працюють настільки ж ефективно, як і вдень,
на Злуки в обидва боки фіксує всі
смуги руху, а максимальна швидкість, яку камера не зафіксує —
це 250 км/год, пояснив Святослав
Журовський, директор КП «Тернопільінтеравіа».
— Зона дії ефективної роботи
цих камер — приблизно 30 м,
а технічні характеристики камер
такі, що інфрачервона підсвітка
дозволить ефективно працювати
і в нічну пору доби, — пояснив
Святослав Журовський. — В камерах використовуються два методи
визначення швидкості — лазер і
радіохвилі.
Якщо на проспекті Злуки дві
камери, направлені в різні боки,
то обидві «писатимуть» усі смуги
руху. Решта камер зчитуватиме
інформацію лишень в один бік.
Максимальна швидкість, яку
вже камери не зафіксують —
250 км/год. Меншу так. Швид-

Щоб відповів водій-порушник, а не власник авто

Щоб «листи щастя» прийшли
водію, а не власнику авто, можна
зареєструвати онлайн належного
користувача.
Призначити належного користувача
на авто можна, не виходячи з дому,
щоб у разі автоматичної фото- або
відеофіксації порушень ПДР штрафи
отримувала особа, яка користується автомобілем, а не його власник.
Про це повідомив начальник Регіонального сервісного центру МВС
в Тернопільській області Святослав
Вишневський.
Від 20 січня 2020 року в Електронному кабінеті водія діє безкоштовна

послуга «Керування належним користувачем». Онлайн-сервіс доступний
на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі
«Електронні послуги».
— Це перша онлайн-послуга, яка
була створена відразу в електронному
форматі, — пояснив Святослав Вишневський. — Так працює принцип
digital by design, коли не в онлайн переводять вже наявні адміністративні
послуги, а створюють нові, спираючись на онлайн-досвід користувачів.
Раніше запуску всіх послуг в електронному форматі передувало надання
сервісів за безпосереднього звернення

клієнта до відповідної організації.
Належний користувач – це особа,
яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй
не належить, пояснили в сервісному
центрі. Можливість зазначати належного користувача транспортного засобу (ТЗ) стане в нагоді автомобілістам
у зв’язку з появою нових правил та
налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування. Адже нести
відповідальність за свою поведінку на
дорозі має безпосередньо водій авто,
а не його власник. А також отримувати сповіщення про нові штрафи,
сплачувати їх тощо.

кість руху мотоциклів, якщо
на них спереду є номерний знак,
теж фіксуватиме.
— Місця для цих камер вибрані
також не випадково, — каже Богдан Шевчук. — Вони встановлені
на аварійно-небезпечних ділянках
та/або місцях концентрації ДТП
автомобільних доріг загального користування через недотримання
швидкісних обмежень.
Зараз КАФи автоматично фіксують лише перевищення швидкості, проте пізніше система почне
фіксувати й інші порушення —
приміром, проїзд на червоний
сигнал світлофора, порушення
правил зупинки чи стоянки,
проїзд смугою для громадського
транспорту, тротуарами, смугами
зустрічного руху тощо.
За словами першого заступника
начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького,
система фото- та відеофіксації довела свою ефективність. Дійсно,
кількість дорожньо-транспортних
пригод з потерпілими та загиблими на ділянках, де вже є камери,
знизились утричі.

Де найбільше
порушень
За порушення швидкісного режиму склали 15 тис. 34 постанови за неповних три місяці роботи п’яти камер у Тернополі — з
жовтня 2021‑го до січня 2022 р.
Найменше — на просп. Бандери (біля «Літака» — прим. авт.) —
396 порушень.
Будного, 28–10 тис. 123 (!) порушенння.
— Перевищення швидкості —
одна з основних причин ДТП з
трагічними наслідками, — наголошує речниця управління
патрульної поліції в області Катерина Метельська. — Тому це
не просто норма правил, яких
треба неухильно дотримуватись.
Це, передусім, безпека кожного.
Якщо водій дотримується швидкісного режиму, він може вчасно зреагувати на зміну дорожньої

обстановки та вжити необхідних
дій для уникнення ДТП. Тому патрульні вкотре закликають не порушувати правил та не наражати
на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.
У місті планували встановити
ще щонайменше 4 камери. Чи це
буде у 2022 році, поки невідомо.
 вул. Будного (де дві заправки
WOG, які в народі називають
«близнюки»);
 вул. Микулинецька (перехрестя з вул. Козацька); за авторинком біля світлофора;
 Гетьмана Мазепи, Миру та
Чумацька (дамба ставу, в районі зупинки «Готель Галичина»);
 вул. Тарнавського (вище
школи № 11).
Де працюватимуть анонсовані
7 камер, у патрульній поліції поки
не повідомляють.
— Міськрада спільно з патрульною поліцією обирають, де
потрібно встановити камери, —
пояснив процедуру Святослав
Журовський. — Далі клопотання
направляють до столиці, до Департаменту патрульної поліції. Вони
вже вирішують, скільки комплексів має бути і де саме. На саме
обладнання місто не витрачає ні
копійки — все нам передають.
А встановлення та обслуговування — за кошти міськради

Довідка
Статистика аварій (2019-2021
рр.) на ділянках, де зараз
встановлені камери:
— просп. Злуки — трапились
11 ДТП, з постраждалими — 7,
травмовано 8 осіб.
— вул. Протасевича — 6 ДТП,
з постраждалими 2, травмовано 4 особи.
— вул. Будного — загалом
60 ДТП, з постраждалими 8,
травмовано 10 осіб, 1 людина
загинула.

8

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

RIA плюс, 1 червня 2022

ВЖЕ ДВІЧІ УТІКАЛА ВІД ВІЙНИ

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

З рідної Горлівки, що на Донеччині, Ольга, прихопивши
дочку-школярку і єдину валізу,
утікала 8 років тому, коли там
бомбили і обстрілювали. Знайшла
прихисток у Тернополі. Але тепер
і його залишила, й Україну. Цього разу, схоже, — назавжди. Знову
виїжджала з однією валізою. Хоча
у нашому місті, яке стало для неї
другим рідним, залишилася вже
доросла донька.
Із рідні, окрім доні, у неї залишився лише брат — і той на території колись рідного для Ольги
міста Горлівка, що на Донеччині. Зараз там територія так званої
ДНР. Батьки за цей час померли.
І, якщо батька жінка бодай змогла поїхати і провести в останню
путь, то з мамою попрощатись так
і не вдалося. Не змогла виїхати,
адже перетнувши умовний кордон
так званої ДНР, вона мала б сидіти два тижні на карантині через
коронавірус. Тому на похорон так
і не встигла б.
Історією свого життя, яке вже
втретє спробує почати з чистого
листа, і поділилась Ольга, яка
у свої 45 років полишила Україну,
вдруге тікаючи від війни.

Тікала, коли Горлівку
бомбили
— Я переїхала з Донеччини
до Тернополя в 2014‑му. Там тоді
вже добряче стріляли, бомбили.
У мене була тоді донька-дев’ятикласниця, і я боялась за її життя, —
поділилась Ольга Р. (прізвище
не називаємо на прохання жінки.
Справжні дані є в редакції — прим.
авт.). — Я собі не вибачила б, якби
щось із нею сталося. Тим паче, їхали до Тернополя ми до родини, тут
зі своєю сім’єю проживала тітка.
У Горлівці в жінки залишилась
квартира. А ще тато, мама і рід-

ний брат з родиною. Була й гарна
робота — Ольга до початку війни
працювала за фахом, на поліграфічному підприємстві дизайнером.
Але коли почались події на Майдані, понад 150 працівників на підприємстві скоротили. Ольга була
серед них, тоді довелося стати
на облік у службі зайнятості.
— Ми чекали, поки діти отримають атестати — до липня, хоча
Горлівку вже бомбили щосили, —
пригадує Ольга. — Коли отримали
документ, одразу поїхали. Сіли
на потяг тоді ще в українському
Донецьку, виїжджали під обстрілами. Через 2 дні після цього
залізничний вокзал у Донецьку
закрили.
Коли приїхали до Тернополя із
донькою і валізою, до якої помістилось усе, що змогли взяти із собою, волонтери на 3 дні поселили
до готелю. У тітки в однокімнатній
квартирі проживала вся родина,
тому ще двох людей туди поселити
просто було нікуди. Через три дні
готельний номер потрібно було
звільнити. В Ольги за душею ні
копійки — приїхала без грошей,
бо не було де заробити. Ще й з
боргами, бо ще до війни брала
техніку в кредит.
— Тітка нам винайняла однокімнатну квартиру за свої гроші, — пригадує Ольга. — Потім
я знайшла роботу, але платили
мало, на квартиру не вистачало.
А ще ж потрібно було щось їсти і
за щось жити. Ледь зводили кінці
з кінцями.

Знову війна
Невдовзі донька закінчила
у Тернополі школу, і вступила
до технічного університету, навчання було платним, тому Ольга
шукала іншу роботу. Крім основної виконувала приватні замовлення, аби прожити. Врешті донька закінчила вуз і влаштувалася
на гарну роботу.

ФОТО АРХІВ ОЛЬГИ

Війна  На Донеччині, звідки виїхала
майже десяток років тому, Ольга за
цей час була тричі. Перший – відвідала
маму, тата й брата, які залишились на
окупованій територій. Вдруге — їздила
на похорон батька. Втретє — вже після
похорону мами, яку так і не змогла
провести в останню путь. Тепер неподалік
Горлівки проживає рідний брат жінки

У Тернополі Ольга працювала фотографинею і дизайнеркою. Коли почалося російське
вторгнення, жінка опинилась без роботи і підробітку. І вирішила шукати порятунок у Польщі
— Ніби тільки все наладилось —
і тут знову почалась активна фаза
війни, настав ранок 24 лютого, і
знову все життя полетіло шкереберть, — поділилась Ольга. —
Знову я опинилася без роботи і
підробітку. Дизайнерських послуг
чи фотосесій, чим заробляла собі
на життя, вже ніхто не замовляв.
Залишилася без роботи, без власного житла. І тоді вирішила виїжджати бодай до Польщі — у пошуках порятунку і для того, щоб
заробити бодай на шматок хліба.
Їхати з Тернополя, який вже

А я втретє починаю
все з нуля… І не
хочу починати все
знову і знову в 60
чи 80 років, мені
страшно…
встиг стати другим рідним містом,
жінка, зізнається, не хотіла. Тим
паче, що тут залишалась донька.
Але жити не було за що.
— Зараз я у Варшаві, оформила
всі документи як переселенка, трохи працювала, але обіцяної суми
мені так і не заплатили, — поділилась Ольга. — Зараз пішла на курси, безкоштовно вивчаю польську
мову — вона мені потрібна для
роботи, куди піду влітку. Доки
проїзд для українців безкоштовний, намагаюсь використати цей
шанс і подорожувати. Я ж ніде
до цього не була. Вже зустрічалась
із одногрупницями в Німеччині
і подругою, яка живе у Франції.

Плани, запитуєте,
які? Жодних!

Коли у 2014 виїжджала перший раз, Горлівку бомбили, а
хати навколо горіли

Разом зі знайомими у Польщі
Ольга винаймає житло. З продуктами і засобами гігієни допомагають волонтери і держава. Зараз,
щоправда, аби це все отримати,
потрібно або чималі черги вистояти, або записуватись на спеціальних сайтах. Раніше було простіше.
— Я хочу вивчити польську
мову, з червня нам можуть запропонувати роботу — хочу працювати дизайнером, за своєю кваліфікацією. А для цього потрібна
польська, бодай розмовна, — поділилась Ольга. — Плани, запитуєте,
які? Жодних! Вже нічого не планую. Життя міняється, не встигаю
слідкувати за змінами і будувати
бодай якісь плани. Це, бачу за своїм життям, — не для мене.
У Європі, каже переселенка, бояться вторгнення росії, тому у кра-

Надто гірко втрачати дві домівки – першу у Горлівці,
другу – у Тернополі, каже Ольга
їнах готуються до війни. Польща
озброюється, Німеччина. Тому й
планів Ольга не будує — боїться.
Що знову все піде шкереберть. Що
знову всі плани поламаються. Що
знову доведеться тікати подалі від
війни — з однією валізою.
— Я втекла від війни на Донеччині, а тут в мирний Тернопіль
прилітало. Виїхала звідти у Польщу. Боюсь, що і звідси доведеться
тікати, — зізналась жінка. — Але
намагаюсь бути оптимісткою, наскільки це можливо в моїй ситуації. І мрію, щоб війна закінчилась
перемогою України. Я ж не молодшаю. Бачу, як приїжджають
літні люди, залишивши все, що
мали — і це страшно. Я цього
нікому не побажала би. Зустріти
таку старість, коли все, що мали, —
втратили вмить.
Чи повернеться в Україну після
перемоги — навряд. Перспектив,
каже Ольга, мало. Тим паче, їй
подобається жити у країні, де
немає корупції, а закони понад
усе. Там не можна кинути папірець на вулиці чи запропонувати
комусь хабара. Європа не дозволить так робити навіть нашим
переселенцям, як вони звикли і
як їм подобалось робити вдома.
Надто гірко втрачати дві домівки — першу у Горлівці, другу —
у Тернополі, каже Ольга. У тому
місті, де виросла, розбомбили

навіть будинок, де із сім’єю проживав її брат. Зараз чоловік переховується, аби його не забрали
днрівці і не примусили гарматним
м’ясом йти на війну проти України. А виїхати звідти можна лише
у напрямку росії. Обох батьків
забрав інсульт. Якби не війна —
вони б ще жили довго, припускає
Ольга.

Гірко втрачати дві
домівки
Жінка востаннє там була рік
тому, після похорону мами. Місто
опустіло, людей майже немає. Горлівка ніби завмерла, законсервувалась. Поодинокі пенсіонери
бояться виїжджати в невідомість,
доки мають городину і шмат власної хати. Хоча місто всі ці роки
бомблять.
У Тернополі залишилась донька
та чимало друзів. Це добра частина
життя. Якщо закінчиться війна,
донька планує залишитись саме
на Тернопільщині.
— А я втретє починаю все
з нуля, — зізналась Ольга. — І
не хочу починати все знову і знову
в 60 чи 80 років, мені страшно…
Це якась безнадія і гірка циклічність у моєму житті, яка зводить
всі зусилля та плани на нуль. Ніби
у мене немає права вибору, мушу
тікати, де безпека, і хоч на шматок
хліба заробити можна…

ЛЮДИ
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Війна  19-річна Єлизавета –
другокурсниця престижного харківського
університету, змалечку захоплюється
малюванням та грає у волейбол. Життя її,
як і тисяч студентів кардинально змінило
повномасштабне російське вторгнення…
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Чому чути вибухи над головою
й звуки обстрілів для Єлизавети —
не вперше? Скільки днів дівчина
провела у воєнному Харкові й що
там відбувалось? Як вона опинилась
у Шумську на Тернопільщині та чи
вдалось освоїтись на новому місці?
Історію Єлизавети Локтіної читайте у нашому матеріалі.

До кінця чекала, що
небезпека зникне…
Єлизавета Локтіна родом із
Дружківки — міста на півночі Донецької області. У Харкові юнка
навчається на 2 курсі факультету
слідчої та детективної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
З дитинства і взагалі скільки
себе пам’ятає, Єлизавета малює.
Також останні чотири роки вона
займається волейболом. У Харкові
дівчина навіть відвідувала спортивну секцію, та як і більшість студентської молоді вела насичений
спосіб життя.
Однак, за її словами, звичний
хід речей змінився вже 24 лютого…
— Ранок, коли росія вторглась
на територію України я, мабуть, запам’ятаю на все життя. Тоді ми із
сусідками по кімнаті в гуртожитку
прокинулися від «залпів». Було приблизно 12–14 вибухів, і хоч подібне
я чула не вперше (ще у 2015 році
місто Дружківку у Краматорському районі включили до переліку
населених пунктів, де здійснювалась антитерористична операція —
прим.)та зовсім не очікувала, що
доведеться знову пригадати, як
розрізняти по звуку види снарядів
та чи летять вони у мій бік, — розповідає Єлизавета.
Вона одразу почала писати

до батьків та друзів. Каже, що хто
і де б не знаходився — чи то у Києві
та Харкові, чи то на Донеччині, всіх
того дня розбудив саме гул вибухів.
— На щастя, мої близькі були
у безпеці. Я раділа, що вони хоч
і налякані, але далеко від того
кошмару, початого окупантами
24 лютого, — говорить дівчина.
Керівництво гуртожитку наказало
усім мешканцям спакувати необхідні речі, в першу чергу кладучи
до рюкзаків документи, воду, теплий одяг та якусь їжу. Далі, пригадує Єлизавета, студенти просто
сиділи і чекали.
— Чесно, не знаю, чого ми чекали! Напевно, вірили в те, що все,
що відбувається у Харкові й Україні — це черговий спосіб росії нас
залякати. Ми сподівались почути
добрі новини! Але ситуація загострювалась, звуки нових вибухів
не забарились. Опісля я усвідомила — ніхто з нами не жартує,
дійсно розпочалось повномасштабне вторгнення! — про перший

… зовсім не
очікувала, що
доведеться знову
пригадати, як
розрізняти по звуку
види снарядів
воєнний день розказує юнка.
24 лютого чимало товаришів
і знайомих Єлизавети виїхали з
гуртожитку. Дівчина теж планувала, але трішки пізніше, коли мине
небезпека й вщухне паніка. Цього,
говорить, так і не сталося…

«Це я за собою
привезла війну?»
В атакованому ворогом Харкові
Єлизавета Локтіна провела 12 днів.

Одна з будівель Харкова після російського вторгнення

Ділиться, що за цей час студенти,
які через певні причини залишились у гуртожитку, встигли здружитися й об’єднатися заради спільного
порятунку.
— Ми намагалися пристосуватись до нових умов, зберігати
спокій та дисципліну. Гуртом облаштували підвал у гуртожитку та
зробили з нього справжнє бомбосховище. Спали там на матрацах,
на всіх готували їжу, разом раділи
добрим новинам з фронту… Обстрілювали Харків буквально щодня.
Здебільшого це було чутно далеко,
але іноді — й зовсім близько. Деколи серед ночі ми прокидались від
того, що підвал трясся від розриву
снарядів поблизу, — розповідає про
пережите Єлизавета.
Дівчина каже: найгірше те, що з
часом звикаєш до всіх цих звуків.
Головне — ніколи не забувати про
правило «двох стін» і коли стає зовсім «гаряче», то відразу спускатися
до підвалу. Чекати тиші не можна
у ніякому разі! Згодом адміністрація Національного юридичного
університету евакуювала молодь з
гуртожитка автобусами на місцевий
залізничний вокзал.
— Поки ми їхали в автобусі,
я встигла на власні очі побачити
масштаби катастрофи: напівзруйноване місто, обгорілі будинки, безліч вибитого скла… Було страшно
дивитися на це й усвідомлювати,
що ще декілька тижнів тому гуляла
Харковом і все було добре, а тепер за вікном — руїни! — говорить
юнка.
Покидати місто Єлизаветі було
дуже боляче, адже встигла його полюбити і воно стало для неї другим
домом. Та війна змінила пріоритети
й на перше місце винесла безпеку!
Тому студентка поїхала до батьків
у Донецьку область.
— У Дружківці, за розповідями родичів, було ніби спокійно.
А якраз у день, коли я повернулася
сюди — це було 8 чи 9 березня,
стався вибух майже в центрі міста.
Далі росіяни продовжили періодично обстрілювати населений пункт з
авіації. В мене навіть думка виникла: «Може це я привезла за собою
війну?» — пояснює Єлизавета те,
що відчувала.

Оселилася у Шумську
Вона говорить, що залишатись
у Дружківці родина Локтіних більше не могла. Тим більше, місцева
влада закликала жителів громади
тимчасово виїхати задля їхньої ж
безпеки. Тому Єлизавета із сім’єю
вирішили покинути домівку…
Юнка розказує, що з рідного
містечка вона з батьками та їхні
родичі виїхали на двох автівках.
Дорога моментами була складною
й виснажливою.
— З Донеччини рятувалися дуже
багато людей. Аби хоч якось зрозуміти масштаби евакуації, то до міста Дніпро ми добирались 7 годин через величезні кілометрові
затори! Особливо багато їх стояло
на блокпостах. Через них, до речі,
пропускали спокійно, — каже Єлизавета.
Сім’я Локтіних планувала знайти
прихисток на Львівщині, тому туди
цілеспрямовано й вирішили. Дорога
до цієї області зайняла у родини
дві доби!
— Вже коли я перебувала там,
мене покликала до себе пожити одногрупниця Саша, з якою за декілька років навчання ми потоваришували. Саша живе у Шумську Тер-

АРХІВ ЄЛИЗАВЕТИ ЛОКТІНОЇ

ЯК ЮНА ХУДОЖНИЦЯ З ХАРКОВА
ОСВОЇЛАСЬ НА ШУМЩИНІ

Довоєнна світлина Єлизавети Локтіної

Єлизавета зображає на своїх картинах людей
нопільської області. Я погодилась
переїхати, адже знала, що батьки
у безпеці, а мені слід наздоганяти
навчання. Та й взагалі, варто оговтуватись й жити далі після всього,
що трапилося! — говорить дівчина.
Так вона опинилась у Шумську і
вдячна подрузі Саші за гостинність.
Єлизавета ділиться, що у цьому містечку в неї наче відкрилось «друге
дихання» завдяки людям та спокійній, щирій атмосфері.
— На моє здивування, місто хоч
і маленьке, але дуже затишне! Мені
давно подобалась Волинь з її лісами та озерами, з мальовничими
краєвидами. Направду, у Харкові
мені не вистачало природи серед
багатоповерхівок. А у Шумську
я швидко освоїлась завдяки Саші,—
усміхається Єлизавета.

Ми обов’язково
відбудуємо Україну!
Оселившись у Шумську, Єлизавета Локтіна намагається відновити
своє заняття портретним живописом. Розповідає, що малювати
навчилась сама, ніколи не ходила
до школи мистецтв, хоча й мріяла
знайти у Харкові студію, куди можна було б приходити та з головою
поринути у творчість.
– На своїх картинах зображаю

людей, адже звикла у кожному бачити красу, незалежно від типажу
чи інших особливостей зовнішності. Портретний живопис я освоїла
завдяки відео урокам на YouTube
та підручникам з анатомії, величезна кількість яких є в Інтернеті.
Головне – бажання щось робити, а
воно у мене є і буде! – каже дев’ятнадцятирічна юнка.
Для неї малювання – це своєрідна арттерапія. Єлизавета вважає,
що інколи через портрет можна
висловити набагато більше, ніж
просто словами…
Зараз дівчина успішно продовжує
навчання в університеті й помалу
повертається до нормального життя
настільки, наскільки це можливо.
– Дуже важливо зараз усьому
світу розповідати про наслідки
російської агресії! Не можна звинувачувати у війні себе, бо гіркота провини лежить винятково на
плечах окупантів, що вторглись на
нашу землю. Ми їм цього ніколи
не забудемо і не пробачимо! Нам
слід вірити у перемогу України,
допомагати ЗСУ та тим, хто постраждав від рук ворога! Я впевнена, що невдовзі ми відбудуємо
мирне та світле майбутнє! – завершує нашу розмову Єлизавета
Локтіна.
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АРХІВ ДИТБУДИНКУ «БЕРІЗКА»

ЯК ВИХОВАНЦІ ДИТБУДИНКУ ЗІ
СТОЛИЦІ ЗНАЙШЛИ ПРИХИСТОК

Вихователі «Берізки» за всяку ціну рятували
малечу

У Тернополі діти брали участь у заходах до Дня Малеча поєднує навчання й активний
вишиванки
відпочинок

Порятунок  Ще на початку
березня Тернопільський обласний
спеціалізований Будинок дитини став
надійним притулком для 57 вихованців
Київського міського дитбудинку
«Берізка». Попри те, що малеча швидко
адаптувалась на новому місці, вони чи
не щодня організовують «гру у потяг»,
котрий везе їх додому, до столиці

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

Коли вихованців київської «Берізки» привезли до нашого міста,
наймолодшій дитині не виповнилось ще й місяця, адже вона
народилася якраз у переддень
російського вторгнення — 23 лютого 2022 року. Найстарший має
11 років.
— Того дня всі кияни прокинулися від вибухів. Я одразу
зателефонувала до керівництва
нашого закладу, мовляв, може
ще вночі потрібна малечі. Відповіли — без паніки, приходьте
на роботу вранці, як зазвичай.
24 лютого мені якраз випало
чергувати, було дуже страшно, —
починає свою розповідь Марина
Неснова, лікар-педіатр та опікун
діток-сиріт.
Вона родом із Дружківки, що
у Донецькій області. Містечко
покинула у 18 років, адже вступила до обласного медичного
університету. Після закінчення
навчання пані Марину направили
на роботу до Києва. Там жінка
облаштувалася й провела більшу
частину свого життя. Ділиться:
у теперішніх умовах, якби не її
82‑річний батько, який досі мешкає на Донеччині попри все, що
там відбувається, вона б давно
занепала духом і опустила руки.
Тато заспокоює дочку й радить
ставитись до подій з оптимізмом.

Злякалися, що аж
полізли під ліжечка
Марина Неснова говорить, що
їхній будинок дитини «Берізка»
розташований поблизу лісу,
а за ним починаються Бровари.
Вранці 24 лютого зі сторони міста малеча почула перші у житті
вибухи.
— У дитбудинку, на жаль,
немає ні сховища, ні підвальних
приміщень. Ніхто не сподівався,
що путін колись розпочне вій-

ну. Діти верещали, почувши, як
низько винищувачі летять над
закладом. Ховалися під ліжечка,
злякавшись. Направду, боялися
не лише вони, а й всі вихователі.
У наступні дні під час тривоги ми
виводили вихованців у коридор,
де поставили крісла, постелили
килимки і сиділи, заспокоюючи діток. Будівля закладу стара,
з товстими стінами, й тому ми
сподівалися, що це нас хоч трохи
убезпечить. Дякуючи Богу, все
обійшлось! — жінка пригадує ті
жахливі події.
Незабаром, каже вона, ситуація
на Київщині тільки загострилась.
Російські окупанти почали бомбити не тільки військові об’єкти,
а все, що потрапляло їм у поле
зору. Колектив «Берізки» регулярно моніторив новини…
— Звісно, наша малеча чула від
дорослих про війну, але не надто
розуміла, що саме відбувається.
Деякі діти говорили, що з двору чути грім. Ми вчили їх у разі
загрози ховатися, падати на землю, накривати голову руками,
ковдрою прикриватись. Про це
вихователям ще раніше роз’яснили на заняттях з цивільної
оборони. Діткам говорили: якщо
грім скоро проходить, отже і вибухи припиняться! Порівнювали
війну з грозою… — розповідає
пані Марина.

Двох хворих діток
везла швидка
Марина Неснова говорить:
у таких умовах протримались
трохи більше тижня, і як тільки
виникла загроза щодо перебування дітей у «Берізці» — терміново
вирішили їх вивозити. До Тернополя вихованці їхали не з пані
Мариною, а з іншою керівницею.
Опікуном дітей жінка стала вже
тут.
— Звісно, тому я не можу розповісти про дорогу з перших уст.
Але малечу вивозили потягом,

у вагони їх заводили буквально
під звуки обстрілів. На вокзалі
було неспокійно. Потяг мав вирушати о 14–15.00, але виїхав
аж о 21 годині. «Подорож» тривала аж 12 годин! Діти прибули
до Тернополя 3 березня пізно
вночі, втомлені й знесилені, —
ділиться вона.
Натомість Марина Неснова,
залишившись ще на якийсь час
у Києві, мала забрати двох діток з інвалідністю, котрі з «ковідом» знаходились у лікарні. Тому
до нашого міста їхала реанімобілем, супроводжуючи хвору малечу. Їм потрібен був постійний
кисень, у потязі таке забезпечити
складно.
— Зі столиці ми вибралися аж
14 березня. Водій автівки пові-

Діти верещали,
почувши, як низько
винищувачі летять
над закладом.
Ховалися під
ліжечка, злякавшись
домив, що дорога займе годин
шість, однак добирались ми аж
тринадцять! Вночі машина зламалась. Ситуація була катастрофічна. Дуже допомогли медики
швидкої з Хмельницької області,
які довезли нас до межі з Тернопільщиною та викликали швидку
звідси. Потім почалась повітряна
тривога, в діток закінчувався кисень… Але нам вдалося довезти їх
сюди! З ними наразі все добре, —
каже жінка.
Сюди з Київського міського
дитбудинку «Берізка» прибули
всього 57 вихованців, та на сьогоднішній момент, пояснює пані
Марина, залишилося 46 дітей.
Одинадцятьом вдалося знайти
сім’ї.
— Зі столиці приїжджали опікуни, через служби у справах
дітей оформлювали документи
й звідси забирали малечу на усиновлення та опіку, — додає опікунка.
До слова, це дозволено тільки киянам. Тернополяни, які
прагнуть усиновити або взяти
під опіку вихованців «Берізки»,
можуть зробити це лише після
попереднього звернення й домовленості з Київською міською
службою.

Розмовляють про
Київ і хочуть додому
У Тернополі всі дітки через
пережитий стрес й холодну погоду надворі захворіли. Марина

Діти з Києва швидко освоїлись на новому місці
Неснова каже, що вони лежали з
температурою під 40 і їхнє лікування проходило важко. Персонал «Берізки» теж ледве тримався
на ногах.
— У Києві нас працювало
всього 200 осіб, а сюди прибули
лише двадцять. Це люди, які чергували під час виїзду. Звісно, всі
втомились, але нас тут поселили
в гуртожитку, надали комфортні
умови, — ділиться жінка.
Вихованці «Берізки» адаптувались швидко, й тепер ніякої
різниці між «тернопільськими» та
«київськими» не помітиш. Малеча поділена за віковими групами,
від яких залежить їхній режим.
— Діти відвідують тут різні заняття. Так як скоро навчальний
процес завершується, то вони постійно проводитимуть час надворі: відпочиватимуть, гратимуться,
бігатимуть. Все, як було у Києві! — усміхається пані Марина.
Щодо того, чи забезпечені вихованці столичного дитбудинку
всім необхідним, ми поспілкувалися з Інгою Кубей, директоркою
Тернопільського обласного спеціалізованого Будинку дитини.
Зараз її заклад опікується всього
80 дітьми.
— Доглядати за такою кількістю малечі стало набагато

складніше. Тому з перших воєнних тижнів у колектив довелося
дібрати медичний персонал —
кількох медсестер. Вихователів
вистачає. Графік у нас такий,
як у дитсадку, тільки працюємо
цілодобово. Навчання поєднуємо з відпочинком і базовими
речами: харчуванням, сном, «сонячними ваннами». Якщо погода
хороша — маленькі багато часу
проводять на вулиці, — говорить
Інга Кубей.
Директорка тернопільського
«Малятка» додає: скільки часу
малеча пробуде тут — невідомо.
Все залежить від подальшого
розвитку війни та розпоряджень
Тернопільської ОВА.
На завершення пані Марина
розповідає нам про кумедну ситуацію.
— Якось сюди приїжджав представник у справах дітей з Верховної Ради. Він зайшов до малечі й
запитав, як у них справи? Ті відповіли, що все добре, і запитують
у посадовця: «А коли ми поїдемо
на Київ?» Ще наші вихованці часто організовують «гру у поїзд».
У всіх сумка або рюкзачок на плечах, кажуть до мене: «Ну що, можна їхати на Київ?» Діти скучили
за домом, постійно говорять про
нього… — каже Марина Неснова.

СПОЖИВАЧ
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ЧИ РЕАЛЬНО ЗАРАЗ ЗНАЙТИ СІЛЬ

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

У Донецькій області через російську військову агресію понад
місяць тому зупинилося ДП «Артемсіль» — найбільше в Європі
підприємство із солевидобутку.
Директор державного підприємства Віктор Юрін у коментарі
Вільному радіо розповів, що наразі виробничий процес неможливий.
— Підприємство не працює,
простоює, згідно з наказом,
до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були
прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче
більшість мешканців Соледара,
співробітників ДП «Артемсіль»
вже евакуювались. Більшості
працівників адміністрації, інженерно-технічних робітників,
немає на місці, — каже очільник
підприємства.

Чи є сіль
у Тернополі
На хвилі паніки в магазинах з
прилавків почали змітати сіль.
Тернопіль — не виняток. Журналіст «RIA плюс» побував у різних

мережах супермаркетів та на ринку у пошуках солі.
На Центральному ринку навіть
на початку війни не було проблем
із продуктами та продовольчими
товарами, тоді як у багатьох супермаркетах міста полиці були
порожні. Тож шукати сіль ми
пішли саме сюди. Однак — це
виявилося не так просто.
Біля деяких кіосків з крупами
та продуктами продавці навіть
вивісили оголошення: «Солі
немає!» Дехто каже — сіль роз-

У супермаркети
вже доставляють
імпортну сіль або
сіль від інших
українських
виробників
купили ще кілька тижнів тому,
а ажіотаж розпочався після того,
як стало відомо про зупинку підприємства.
— Люди приходять, запитують,
але сіль вже порозпродували.
Ціна була 14 грн за кілограм.
На оптових складах немає, тому
не знаю, коли зможемо закупити, — каже один з продавців.
Деякі продавці розповіли, що
сіль у них ще була зранку, але

ВАДИМА ЄПУРА

Ми перевірили  Через зупинку
найбільшого державного підприємства
«Артемсіль» тернополяни почали
запасатись сіллю та змітати її з полиць
магазинів. Журналісти «RIA плюс»
перевірили, чи є сіль у магазинах та на
ринку Тернополя та скільки вона коштує в
умовах дефіциту

На ринку сіль розкупили. Продавці вивісили У супермаркетах порожні полиці. Ажіотаж
оголошення, що солі немає
створюють самі ж покупці, розгрібаючи товар
все розкупили.
Сільпо
У супермаркеті «Сільпо» на вулиці Живова полиці, де була сіль,
порожні. Все розкупили. Залишились лише цінники. Сіль була
імпортна. Кілограм йодованої
коштував 23 гривні. Також була
сіль дрібного помелу — 28,8 грн
за кілограм.
АТБ
У супермаркеті, що розташований на території Центрального
ринку, також порожньо. Дехто
прийшов спеціально за сіллю,
але не встиг.
— Прийшла спеціально за сіллю, але не встигла. На ринку також немає. Знайома розповідала,
що ще можна купити в іншому
супермаркеті, тож піду туди, —
розповіла одна з покупців.
Комора
У супермаркеті ще зранку була
сіль, але все розкупили — розпо-

віла одна з продавчинь. Полиця
порожня. Однак кажуть, ще мають привезти сіль.
Novus
Тут на полиці залишилась
лише «елітна» сіль з різними добавками — органічним солодким
перцем, лимоном та чорна сіль.
Ціна від 99 до 115 грн за упаковку (75 грамів).
Ще в наявності копчена морська сіль у млинку — 229 грн
за 200 грамів та сіль з паприкою
за 137 грн за 110 грамів.
Рукавичка
У «Рукавичці» також не було
солі. Ціни від 14 до 21,9 грн
за упаковку. До цінників прикріпили повідомлення, що товар
у дорозі. Однак коли саме сіль
з'явиться — не знають.

Як вирішують
проблему
Як зазначив директор «Ар-

темсіль», поки ведуться бої, доведеться заміщувати нашу сіль
імпортною. За його словами,
зупинку підприємства відчують
на собі й споживачі з Угорщини,
Польщі, Грузії, Молдови, Азербайджану, Румунії.
Як ми переконались, у супермаркетах вже доставляють імпортну сіль або сіль від інших
українських виробників, але її
одразу розкуповують.
Деякі підприємства збільшують
обсяги виробництва. Заступник
директора Дрогобицької солеварні Ігор Нащочич розповів, що
на заводі поставили додаткову
панву (ванну для виварювання
солі), її зараз випробовують, це
має збільшити обсяги виробництва солі.
Якщо раніше підприємство місячно виробляло 31–32 тонни,
то тепер очікує отримувати
до 53–55 тонн.

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

Уже три місяці Україна бореться за свою свободу з російським
окупантом. На початку повномасштабної війни на прилавках
тернопільських магазинів можна
було побачити товари російського
виробництва. Ми перевірили, чи
змінилось щось за цей час. Ще
на початку агресії ми знаходили товари, які привезли з росії.
Штрих–код таких починається з
цифр «46».
Як ми помітили, здебільшого
таких товарів поменшало. Замість
них — українська альтернатива.

Переважно це засоби гігієни. Але
все ж ще є деякі товари з росії.
В одному з магазинів нам розповіли, що це залишки зі складу,
тож їх розпродують. Нові партії
російських товарів не замовляють
і не доставляють, то ж товари, які
ще можна знайти на прилавках —
купували та завозили до початку
повномасштабної війни.
АТБ
У супермаркеті «АТБ»
штрих–код вказано одразу на цінниках. На деяких російське позначення. Але самі товари мають
інший штрих код. До прикладу,
зубні щітки на ціннику мають російський штрих–код, а на упаков-

Маркування російських товарів
Про те, яка країна виробляє товар вказують перші три цифри
штрих–коду. Товари російської федерації мають штрих–код, який
починається цифрами «46» (діапазон 460–469). Код українських
товарів починається з цифр «482».
Ще 18 липня 2014 року депутати Тернопільської міської ради
підтримали рішення рекомендувати магазинам спеціальне маркування продуктів російського виробництва та відведення їм у
магазинах спеціальних місць, щоб тернополяни бойкотом цієї
продукції висловлювали свою громадську позиції.
Таке ж рішення знову підтримували 5 жовтня 2018 року. Тоді
депутати рекомендували магазинам маркувати товари російського
виробництва та забрати їх з прилавків біля кас.
У міській раді пояснили, що ці рішення мають лише рекомендаційних характер, то в магазинах можуть маркувати російські
товари, а можуть і не маркувати. На рівні держави немає теж
немає вимоги до обов’язкового маркування російських товарів.

ці він відрізняється. Код починається з цифр «87» — виробництво
Нідерландів.
Сільпо
Тут раніше ми бачили воскові
смужки для депіляції та дезодоранти, привезені з росії. Їх знайти
не вдалося. Замість них вироби з
інших країн.
NOVUS
А тут російське все ж було. Зокрема, ми знайшли зубні щітки
Colgate, серед яких є виготовлені
в росії. Також був крем для депіляції. Раніше на полицях було
чимало зубної пасти з росії. Тепер
її не залишилося.
Eva
Раніше тут можна було знайти
продукцію ESTEL для догляду
за волоссям та смужки для епіляції Veet з росії. Тепер замість
них українська продукція. З російського ми знайшли лише крем
для епіляції Veet.
Щодня
А в цьому магазині російських
товарів було більше. Серед них
продукція «Невской косметики».
Серед них дитяче мило та креми.
Також була дитяча зубна паста
Colgate з росії. Однак російських
товарів значно поменшало. Розпродують залишки.
Копійочка
В цьому магазині російських
товарів ми не знайшли.

ВАДИМА ЄПУРА

Чи є товари з росії на полицях магазинів у Тернополі

Штрих–код товарів з росії починається з цифр «46»

Серед російського у магазинах ми побачили засоби
гігієни
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СЛЮСАРИ З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ, ДОВЕЗЕННЯ
НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА (067) 352-72-89
ФАСАДНИКИ, ПРИВАТНІ БУДИНКИ, БАГАТОПОВЕРХІВКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТОМ, З/П ВІД
150 ГРН./КВ.М. (067) 351-46-56
ОХОРОНЦІ, ДОБА ЧЕРЕЗ ДВІ, НЕ ВЖИВ. АЛКОГОЛЮ,
В ТЕРНОПОЛІ, З/П СВОЄЧАСНА. (063) 560-07-08

ШАШЛИЧНИК В РЕСТОРАН (067) 307-80-72

Пекарі (068) 618-07-54
ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН «ШИНОК», ВУЛ.ЗАМКОВА, ГР. 3/3, РОЗВОЗКА ДОДОМУ, ХАРЧУВАННЯ,
10-21 ГОД., З/П 400 ГРН.+ДОПЛАТА (067) 601-36-81

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ
7.2 ПРОПОНУЮ
АДМІНІСТРАТОР, СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ.. (067) 252-38-66

ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ В ЗАКЛАД ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ, ГР. 3/3, 9-20 ГОД. (097) 142-59-44
ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ,
МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ, РОБОТА ОФІЦІЙНА, З/П ДОГОВІРНА, (9-17 ГОД.). (098) 688-85-21

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

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

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

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

Бригада з копання фундаментів шукає роботу
(098) 190-90-51

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

ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО, ДОВЕЗЕННЯ НА
РОБОТУ ТА ДОДОМУ,, З/П ВИСОКА (067) 352-72-89

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

Будівельник по газоблоках шукає роботу (068)
492-35-30

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

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

Бухгалтер візьме на обслуговування підприємця на єдиному податку, з найманими працівниками, або без, (віддалено) (098) 582-15-58

ВАНТАЖНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ В ОРГАНІЗАЦІЮ. (096) 145-38-08
ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО А/М (3-5 Т), ПОСВІДЧ. КАТ. «С»,
«С1», ДОСВІД ОБОВ., (ОЛЕКСАНДР). (050) 035-88-88
ВОДІЙ, ЕКСПЕДИТОР В КОМПАНІЮ «КЛАС І К»,
ДОСВІД ОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ВІДПОВІД., (ПАВЛО) (097)
888-65-40
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ ХЛІБА, ПРАЦІВНИКИ НА ПЕКАРНЮ. (068)161-07-74, (050)377-58-92
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ НА КОНТАКТНІЙ І АРГОННІЙ
ЗВАРЦІ, ДОВЕЗЕННЯ НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П
ВИСОКА (067) 352-72-89
КРАВЕЦЬ НА РЕМОНТ ОДЯГУ, ШВЕЙНА ОСВІТА.
(067) 983-10-70

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

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

Бригада з мурування огорож з каменя шукає
роботу, (067) 134-07-31
Бригада з мурування огорож шукає роботу
(068) 232-08-80
Бригада з мурування огорож шукає роботу,
розглянемо всі пропозиції. (067) 142-34-42

КРАВЧИНЯ РОБОТА НАДОМУ, ДРУЖБА. (067) 35564-36

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

МАЙСТЕР ВИРОБНИЦТВА З ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРІВ,
СМТ.МИКУЛИНЦІ, ХОР. УМОВИ, З/П ВИСОКА. (067)
352-72-04
МУЛЯР ДЛЯ МУРУВАННЯ ДИМАРЯ ПІД РОЗШИВКУ, ПОКРІВЕЛЬНИКИ (ЧЕРЕПИЦЯ.) 52-34-89, (097) 250-23-41

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В МАГАЗИН ТКАНИН,
ШВЕЙНА ОСВІТА. (067) 983-10-70

ОПЕРАТОРИ ЛАЗЕРНОЇ ПОРІЗКИ, ДОВЕЗЕННЯ НА
РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА (067) 352-72-89

ПІДСОБНИКИ, МУЛЯРИ, ФАСАДНИКИ, МАЙСТРИ З
ЄВРОРЕМОНТУ (067) 351-46-56

ОПЕРАТОРИ ПРОФІЛЕВИГИНАЛЬНОГО АГРЕГАТУ,
ДОВЕЗЕННЯ НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ,, З/П ВИСОКА
(067) 352-72-89

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

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) 195-42-94
Бригада майстрів з копання, заливання фундаментів шукає роботу. (068) 719-10-72

Бухгалтер візьме на обслуговування підприємців (єдиний податок), підприємців спрощеної
с-ми 1-2 групи. (067) 907-95-37
Водій, посвідч кат. «В», «С», «Д», шукає роботу, 46
р., досвід водіння вантажним а/м. (097) 251-96-57
Двоє чоловіків шукають роботу зі зрізання
дерев, дроворуба, складаємо, кошення трави, інші роботи, розглянемо всі пропозиції.
(068)020-84-71, (098)122-40-38
Жінка шукає роботу няні, д/р, охайна, чесна,
акуратна. 23-15-21, (098) 933-84-45
Жінка шукає роботу по догляду за людиною похилого віку або хворою, мед. освіта, д/р. (097) 867-97-87
Чоловік шукає роботу сторожа одна через дві,
одна через три доби, з/п договірна (097) 16552-83
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Шукаю роб. прибиральниці, прибиральниці ОСББ,
по догляду за людиною похил. віку, можл. з прожив.,
смачно готую, розгл. всі пропоз. (067) 556-25-36

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ

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

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

Шукаю роботу майстра з євроремонту, гіпсокартонника, штукатура, електрика іншу. (097)
710-08-96

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

Шукаю роботу різноробочого. (098) 466-87-37
Шукаю роботу шпатлювальника, штукатура,
плиточника, гіпсокартонника. (068) 093-29-27

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

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

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

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

26.2 ЮРИДИЧНІ (ЛІЦЕНЗІЯ)
Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 КУпАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч.,
ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 694-29-68
АДВОКАТ У КРИМІН. ПРОВАДЖЕННЯХ, ПО ДТП НА ВСІХ
СТАДІЯХ ПРОВАДЖЕННЯ, ПОВЕРНЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ, ЗАХИСТ ПО СТ 130КУПАП, СВ. №1385 (098) 046-16-47
АДВОКАТ: ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗ ПРАВА. WWW.LAWYER.
TE.UA. СВ.№3335/10 (096)694-29-68, (097)700-90-03

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

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

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

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

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ,
ПАРФУМИ

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

16.2 ПРОДАМ

26.4 МЕДИЧНІ

Халати білі, для хлопців, 5-8 клас, 150 грн./шт.
(097) 059-31-29

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

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

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

29.2 ПРОДАМ
Вулики, під українську рамку, б/к, договірна.
(096) 567-57-44
Кошенята домашні, в хороші руки, (097) 607-40-56

29.3 КУПЛЮ
Статуетки (фігурки), мельхіор, національний
одяг, ордени, медалі, значки, вироби із бронзи
та срібла, коралі, картини, ікони. (097) 438-23-01

30. РІЗНЕ
30.1 ПРОДАМ
Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини, диван 1-місний, 1 500 грн., банки, 0,5. 1, 3 л, сумка
«Оріфлейм», 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 пам»ятників, заливання могил з
«нуля», виїзд в райони. (050) 735-27-01

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ

13.3 КУПЛЮ

27.4 РІЗНЕ (ЛІЦЕНЗІЯ)

ВАЗ-21099, 2001 р.в., 1 100 євро,трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 2400 грн.,таганок газ. 4-конф., 600 грн. (067) 859-87-86

11.3 КУПЛЮ

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА
ВЕЛОТЕХНІКА

29. ХОБІ, ТВАРИНИ,
АНТИКВАРІАТ

9.4 РІЗНЕ

10.3 КУПЛЮ

РЕМОНТ ОДЯГУ, РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ ХУТРЯНИХ
ВИРОБІВ , ЦЕНТР. (098) 506-22-00

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

9. КОМП’ЮТЕРИ

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІАТС

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

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

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

РЕМОНТ ТА НАЛАШТУВАННЯ КОМП»ЮТЕРІВ, АНТИВІРУСНА ДОПОМОГА. (097) 672-12-23

30.3 РІЗНЕ
КОМІСІЙНИЙ МАГАЗИН, ВУЛ.СЛІВЕНСЬКА,3 ПРИЙМАЄ НА КОМІСІЮ ВІЗКИ, ГОДУВАЛЬНІ СТОЛИ,
КОЛЯСКИ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, ІГРАШКИ, ОДЯГ ДЛЯ ДОРОСЛ (067) 151-43-81

27.3 КУПЛЮ

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

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

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

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 КОЛЕНІ ТВЕРДИХ ПОРІД. (068) 144-12-50
ДРОВА ТВЕРДИХ ТА М’ЯКИХ ПОРІД, ДОСТАВКА, НЕДОРОГО. (097) 381-37-05

Килими, посуд, б/к, добрий стан, світильники,
(096) 943-56-10
КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, 6Х2,45 М, 20 ФУТІВ, 5 ФУТІВ, 3 ФУТИ. БУДКА НА А/М, БУДІВНИЦТВО, РІЗНІ
ТОЩО (067)350-20-60, (067)350-20-58

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

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

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

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

20. ДИТЯЧІ РЕЧІ
20.2 ПРОДАМ

Пам»ятники, заливання могил з «нуля». (097)
774-85-35

КОЛЯСКА, 2 В 1, ЛЮЛЬ КА, ПРОГУЛЯНКОВИЙ БЛОК
З ШАСІ, «САЙБЕКС», «ФЕРАРІ», «БАЛІОС», S, ЧОРНО-БОРД. КОЛ. ВІДМ.СТ., 16 500 ГРН. (098) 478-04-48

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ

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

22.2 ПРОДАМ
Пшениця, 3 ц, недорого. (097)526-74-16,
(098)914-04-70

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА
ІНСТРУМЕНТИ
23.2 ПРОДАМ
КАМЕРИ МОРОЗИЛЬНІ, ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ, ДОГОВІРНА. (096)382-49-01, (050)034-10-74

23.3 КУПЛЮ
Радіодеталі, мікросхеми, реле, конденсатори,
тразистори, діоди, нові, б/к, плати з радіодеталями, вимірювачі, в-во СРСР. (068) 690-92-72

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА
24.3 КУПЛЮ
МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН, СКЛОБІЙ, ВІД 1 ГРН./
КГ, ПИВНІ ПЛЯШКИ, ВІД 1 ГРН., МЕТАЛЕВІ БАНКИ
(067)808-84-84, (067)843-47-47

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА
31.1 ВІН ПИШЕ
31 р., тернополянин, відгукнися дівчино з
України, може ти самотня як і я, хай ГОсподь
знайде тебе єдину, телефонуй, дуже чекаю
(097) 408-71-95
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
55/180, веду здоровий спосіб життя, познайомлюся з жінкою, до 60 р., (з 21 год.). (068)
612-77-81
Літній чоловік шукає супутницю, молоду спортивну жінку для мандрівок та літнього відпочинку (063) 745-67-76
Самотній чоловік, 49 р., не палить, алкогол. не
зловжив., познайом. з самотньою жін. для прожив., провед. часу на вихідних,маю буд (096)
086-07-26
ТЕРНОПОЛЯНИН, 36 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ДІВЧИНОЮ, ЖІНКОЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї (098) 302-99-13

Тернополянин, 45 р., познайомиться з привабливою жінкою для зустрічей (068) 966-09-14
Тернополянин, 60/180/80, познайомиться з
симпатичною жігкою, до 58 р., не схильною до
повноти та без сімейних проблем. (068) 01339-47
Тернополянин, самотній, інтелігентний, познайомиться з спокійною, лагідною, до 47 р., тільки тернополянкою, для створ. сім’ї (068) 02059-77
Цікавий чоловік, 48 р., познайом. з жінкою, до
48 р., для зустрічей, провед. часу разом, порядність, таємницю, віддяку гарантую. (068)
594-68-67
Чоловік, 44 р., поззнайомиться з дівчиною або
жінкою для інтимних зустрічей. (068) 044-97-79
ЧОЛОВІК, 48/174, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ
ДЛЯ СЕРЙОЗНИХ СТОСУНКІВ, (ВАЙБЕР) (097) 87231-41

Чоловік, 54 р., познайомиться з жінкою для зустрічей. (068) 473-83-07
Чоловік, 58 р., познайомиться з жінкою, 50-58
р., для серйозних стосунків. (096) 008-47-39
Чоловіік, 55 р., познайомиться з дівчиною, жінкою для приємного проведення часу, порядність та чесність гарантую. (066) 326-07-39

31.2 ВОНА ПИШЕ
Жінка пенсійного віку познайомиться з чоловіком, від 65 р. (097) 647-22-72
Жінка, 72 р., познайомиться з чоловіком, щоб
був опорою в житті, любові, взаєморозумінні,
для створення сім’ї (099) 502-88-59
Жінка, 72 р., познайомиться з чоловіком, щоб
був опорою в житті, любові, взаєморозумінні,
для створення сімї (099) 502-88-59
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 тимчасове військове посвідчення
№005412 вид. 21.08.2013 р. Козівським РВК на
Блакита В.М. вважати недійсним
Загублений атестат про повну загальну середню освіту А282473 вид. 11.06.1991 р. на ім’я
Шабатіна О.М. вважати недійсним
Загублений військовий квиток №002297 на ім’я
Лисак Н.В. вважати недійсним
Загублену залікову книжку видану ТНПУ ім. Володимира Гнатюка на ім’я Петрик А.І. вважати
недійсною
ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ДО ТЦ ЮАР№0000006W7H000
ДІЙСНУ ДО 23.02.2026 Р. НА ІМ’Я КРУЧОВИЙ Ю.Р.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ

Загублені поліси АТ СГ «ТАС» (приватне) АТ1714400, АР-8501983, АР-9730074, ХТВ7159812 вважати недійсними
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АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО
30 КУБ.М, ДО 5 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ.
ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ, СВІД. (068)715-76-63
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, МЕБЛЕВОЗ, ДО 5 Т,
БЕЗ ВИХІДНИХ, ВАНТАЖНИКИ, ХОРОШІ ЦІНИ, ПО МІСТУ,
ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №351851 (096) 942-42-42

№22

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

01.06.2022

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО 5 Т, БУДЬ-ЯКИЙ ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, БУДЬ-ЯКИЙ НАПРЯМОК, ПО
МІСТУ, ОБЛАСТІ. ЛІЦ. АВ №338418 (063) 278-40-40
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ
АВТОБУСАМИ, БУСАМИ (5-50 МІСЦЬ) ЛІЦ. АВ№338418
ВІД 16.05.07 Р. (067)208-46-48, (066)464-67-66

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

2.3 КУПЛЮ

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.

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

1.2 ПРОДАМ
VW-КАРАВЕЛ 86/СИН/ ДОГОВІРНА (098) 979-17-97

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ

VW-Пасат-V 98/син/1800 (068) 998-40-60
Ауді-А4 1998/-/2400 договірна (067) 399-51-38
ВАЗ-2106 85/зел/-, газ-бензин, КПШ-5, після
капремонту (098) 015-22-07
ВАЗ-2106 85/зел/ газ-бензин, КПШ-5, після
капремонту договірна (098) 219-20-18
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, договірна (068)
335-09-22
ГАЗ-67 /зел/-, ретро, М-423-пікап, -/гол/-, ретро, (067) 855-54-46

3.2 ПРОДАМ
Балони газ-пропан на різні автомобілі, різні
об’єми (098) 872-60-60
Бочка на воду МЖТ-3,2, МЖТ, 10, 16 куб.м,
європак «Борекс», «Красилів», 8 м, 2009 р.в.
(095) 682-05-55
Гума 185/65/R14, 195/65/R15, 195/60/R15,
185/65/R15, 205/55/R16, 215/65/R16, 350
грн./2 шт. (098) 705-68-44
Двигуни до а/м М-412, Фіат-125Р, ГАЗ-2410
(067) 838-57-72

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

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

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

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

Фіат-Лінеа 2007/сір/1400 пробіг 7 000 км договірна (068) 553-08-43

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

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

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

№22

Трактор МТЗ-892, 2012р.в., плуг 3-, 4-, 5-к,
картоплесадж., картоплекоп., роторна та
сегмен. косар.КЗН,тюкопрес «Клаас, «ДжонДір» (097) 869-73-90
Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., оборотний, культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. (095) 569-58-40

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЯМИ КАМАЗ-САМОСКИД, 12Т, БОРТ. ТЯГАЧ, 13,6М,22Т,
АВТОКРАН ЗІЛ-ГЯ (СТР.15М) ФАВ-БОРТ 2 Т, ЕКСК.
JCB (097)979-86-31, (050)234-67-25
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB-3CХ:
КОТЛОВАНИ, СЕПТИКИ, СТАВКИ, ФУНДАМЕНТИ, ТРАНШЕЇ
ПІД ВОДУ, ГАЗ, СВІТЛО, ПЛАНУВАННЯ. (067) 368-31-55
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, В/П
10 Т, ДОВЖИНА КУЗОВА 6 М, ШИРИНА 2,45 М, ДОВЖИНА СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, МІКСЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА БЕТОНУ,
ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, САМОСКИД (098) 467-56-01
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРОМ
(098) 444-43-50

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

3.5 АВТО-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ

вул.Лепкого 7/9/ц 18 кв.м зв.ст 10 500 (097)
239-78-88

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

4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

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

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

вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м рем, бойл (098) 692-05-01

вул.Лучаківського 5/9/ц 36/19/7 зв.ст 23 500
(097) 239-78-88

ПЛАНЕТА НЕРУХОМІСТЬ (098) 779-99-50

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
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4. НЕРУХОМІСТЬ

ВІСОН КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ (067) 470-57-87

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

АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВІ, КАН ШИНА, ПАРКТРОНІКИ, ЛЕДСВІТЛО, R-КАМЕРИ, КСЕНОН.
(098)803-94-79, (050)676-28-44

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

АН ВЕСТА ОЦІНКА МАЙНА (067) 787-33-64

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

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

вул.Злуки 2/5/ц 25/12/6 рем., меб.,терм 20
000 (097) 239-78-88

АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05

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

вул.Київська -/9/Ц 36/20/7 не кут.,терм 20 300
(097) 239-78-88

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

Дружба ц/б 48 кв.м н/б,сира,вл 32 000 (067)
259-31-31
ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 1/4 30/-/14,2 Н/Б 16 500
(096) 805-95-25
ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 2/4 52/-/27 Н/Б 28 000
(096) 805-95-25

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.

вул.Крушельницької ц/б 36/20/7 і/о,жила 23
500 (097) 239-78-88

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

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

б-р Галицького 5/-/ц 35/19/7 кол,терм 22 000
(097) 239-78-88

вул.Л.Українки 3/5/ц 31/18/6 жила, терм 18
700 (097) 239-78-88

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

б-р Куліша -/9/п 52/30/9 і/о, рем,меб 39 000
(097) 239-78-88

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

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

вул.Стуса 4/9/ц 40/20/10 і/о,рем,терм 31 000
(097) 239-78-88

б-р Петлюри 6/9/ц 50/30/9 рем, меб,терм
(097) 239-78-88

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

ВУЛ.ЛЕПКОГО 5/9/Ц 17 КВ.М КУХ-СТУД.,С/В,Б.
(096) 190-59-55

вул.Тарнавського -/10/ц 43кв.м сира,вл, 36
999 (067) 259-31-31

БЕРЕЗОВИЦЯ(ВИШНЕВА) 3/4 77/-/17,7 Н/Б,2С/В 40
000 (096) 805-95-25
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вул.15 Квітня 8/9/п 74 кв.м 2 б.з.,х/ст (096)
557-70-59
вул.Київська -/9/п 64/40/9 і/о,жила,терм 34
700 (097) 239-78-88
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.Лучаківського 5/6/ц 93 кв.м є/р,і/о 65 000
(067) 259-31-31
вул.Львівська 3/10/ц 82кв.м д/у,сира (067)
128-51-71

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ

4.9 КУПЛЮ

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

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

1/2 будинку, Ст. парк, 2 кім., і/о, зв. ст., 200
у.о. (096) 734-68-47

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

2-кім. квартиру, вул.Бандери, 75/40/20, 1-ша
здача, 550 у.о. (096) 734-68-47

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

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) 35036-62

БУДИНОК АБО ДІЛЯНКУ ЗЕМЕЛЬНУ ПІД ЗАБУДОВУ
КОТЕДЖУ АБО БАГАТОПОВЕРХІВКИ (098) 150-41-41

ВУЛ.МИКУЛИНЕЦЬКА 2 Р., СИРА, ДОКУМ.,ВЛ 46 500
(067) 259-31-31

вул.Чалдаєва ц/б 62/40/8 о/к, терм 35 000
(097) 239-78-88
вул.15 Квітня 2/5/ц 74,8 кв.м сира,зд 45 000
(067) 350-25-63
вул.Глибока 8/10 78 кв.м і/о, є/р,н/б 70 000
(067) 350-25-63
вул.Л.Українки 3/5/ц 45/26/6 о/к,терм 25 000
(097) 239-78-88
вул.Лепкого 5/-/ц 52/30/9 о/к, терм 30 000
(097) 239-78-88
вул.Липова 2/5/ц 75 кв.м н/б 88 000 (067) 35025-63
вул.Липова 4/5/ц 52/30/9 жила,терм 35 000
(097) 239-78-88
вул.Лозовецька ц/б 65/38/12 сира 44 000 (067)
334-78-89

Дружба ц/б 94,16 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71
Центр 5/5 75/45/9 зел. церква 57 000 (096)
734-68-47

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.

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 ПРАЦЮЮЧИХ ХЛОПЦІВ У 2
КІМНАТИ, 2 ПОВ. ПРИВАТНОГО БУДИНКУ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. (098) 477-95-98

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

ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ПРАЦЮЮЧИХ ХОЛПЦІВ АБО
ДІВЧАТ. (096) 389-75-28

ПРиміщення комерційне, р-к «Західний», 2
пов., 220 кв.м, 1 пов., 110 кв.м, 2 пов., 110
кв.м, 15 000 грн. (096) 734-68-47

вул.Лучаківського ц/б 73,03кв.м д/у, на озеро
(067) 128-51-71

Будинок с.Богданівка 54 кв.мжилий, 0,21 га55
000 у.о. (067) 787-33-64

Приміщення комерційно-офісне, вул.Київська-Тарнавського, 66 кв.м, 13 000 грн. (067)
259-31-31

БУДИНОК С.КОЛОДНО 3 КІМ., ВЕРАНДА, ЛІТ. КУХ.,
ЛЬОХ, ХЛІВ, ГАРАЖ, САД, 0,18 ГА, ПОРУЧ МАГАЗИН,
ЗУП.ДОГОВІРНА (098) 998-07-88

Приміщення комерційні, вул.Шпитальна, 46
кв.м, кутове, 15 000 грн. (096) 734-68-47

Будинок с.Мишковичі надв. буд., 0,25 га21 000
у.о. (067) 787-33-64

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, Р-Н
ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ, 22 КВ.М, 22 КВ.М, 29
КВ.М (067) 350-63-54

ВУЛ.РУСЬКА 3/5/Ц 55/30/8 І/О,РЕМ.,ОЗЕРО 44 400
(098) 905-55-82

вул.Чалдаєва 7/10/ц 65/-/14 і/о,є/р (096) 55770-59
вул.Чубинського 5/5/п 50,3/-/9 є/р 34 000
(067) 350-25-63
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
ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80/-/22,4 Н/Б (096)
805-95-25

побл.Центру 2/5/ц 46/26/6 о/к 26 000 (097)
239-78-88

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН.
б-р Галицького ц/б 50 кв.м о/к, терм 27 000
(097) 239-78-88
б-р Куліша 7/9/п 64/40/9 жила 35 000 (097)
239-78-88
Березовиця 4/10/ц 70 кв.м і/о,є/р,гараж (096)
557-70-59

БУДИНОК С.ОЗЕРНА СТАРИЙ ГЛИН. БУД., ГАЗ,
ВОДА, СВІТЛО, 0,55 ГА,- (097) 152-63-81
БУДИНОК С.СМИКІВЦІ НОВОБУДОВИ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ,
ГАРАЖ, ГОСП. БУД., 0,165 ГА, ВЛАСНИК,- (097) 170-57-00

Будинок с.Чернихівці газ, вода, світло, 0,5 га9
000 у.о. (096) 734-68-47

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

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

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК

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

вул.Миру -/9/ц 50/30/9 кол,о/к,терм 28 700
(097) 239-78-88

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

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

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ

вул.Лучаківського 4/9/ц 87,84кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71

вул.Львівська 2/9/ц 62,1кв.м д/у,сира (067)
128-51-71

БУДИНОК-ДАЧУ, ЛЬВІВСЬКА ТРАСА, ДО 10 КМ ВІД
ТЕРНОПОЛЯ. (098) 604-45-44

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

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

БУДИНОК-ДАЧА С.ОСТРІВ 2-ПОВ -1,5 ЦЕГЛИ,
СУТЕР.(2 ПІДВ. НА 2 А/М, ПАНЕЛ. ПЕРЕКР., ГАРАЖ
МЕТ.,ДОГОВІРНА (098) 918-22-20

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

Приміщення складське, 300 кв.м, офісні, 80
кв.м, договірна. (067) 259-31-31
ПРИМІЩЕННЯ ЦОКОЛЬНЕ, ЦЕНТР, 30 КВ.М, І/О, ТУАЛЕТ, ВХІД ІЗ ДВОРУ, ВЛАСНИК, 6 500 ГРН.+КОМ.
(098) 564-68-90

Винайму квартиру, гуртожиток, кімнату на підселення, розгляну різні пропозиції, терміново.
(067) 424-26-05
Винайму квартиру, розгляну всі варіанти, (Ірина) (067) 869-16-96

4.11 РІЗНЕ
ПРОДАЮТЬСЯ 2 КІОСКИ-ЧЕМОДАНИ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК,
ПОЧАТОК РЯДУ, ХОР. МІСЦЕ, НЕДОРОГО. (068) 853-82-05

Продаються ділянки земельні, с.В.Гаї, центр,
р-н церкви, 0,1 га, 16 000 у.о., Центр, Східний,
0, 07 га, 65 000 у.о. (096) 734-68-47
Продаються приміщення цокольні, пр.Тарнавського,
ц/б, 79,9 кв.м, 100 м від нового ринку. (067) 128-51-71
ПРОДАЄТЬСЯ 2-КІМ. КВАРТИРА, ЦЕНТР, 75 КВ.М,
3-КІМ. КВ., ЦЕНТР, 50 КВ.М, ВЛАСНИК. (063) 758-41-31

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

Ділянка дачна с.Петрики, кооп. «Золота осінь»
0,05 гагаз, світло, вода,5 500 у.о. (098) 061-61-01
Ділянка дачна с.Петрики 0,06 гакадастровий
номер, ліс, вода тощо- (097) 384-95-08
ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА КАРПАТИ 0,6 ГАБУДИНОК, ЗАТИШНЕ, ЕКОЛОГ. ЧИСТЕ МІСЦЕ, МІЖ ГОРАМИ, БІЛЯ
ЛІСУ, ПОБЛ. Р.ЧЕРЕМОШДОГОВІРНА (095) 162-72-42

Продається приміщення, вул.Київська, ц/б,
79,9 кв.м, власник. (067) 128-51-71

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

Підселення для хлопця, Сонячний, 2 500
грн.+ком. (067) 350-25-63

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

4.7 ОБМІНЯЮ

Три кімнати в 4-кім. квартирі, вул.Шептицького, 9/9/ц, і/о, меб., хол., прал. маш., 350
у.о.+ком. (067) 350-25-63

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

3-кім. квартиру, н/б, 95 кв.м, на різні варіанти.
(067) 787-33-64

Дійсний лише для подачі оголошення у №23 від 08.06.2022р.
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ПИЛОМАТЕРІАЛИ НА ДАХ: КРОКВИ, ЛАТИ, МУРЛАТИ,
КОНТРЛАТИ, БРУС, ДОШКИ, З ДОСТАВКОЮ, НА ЗАМОВЛЕННЯ. (068) 801-27-27

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

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА
5.2 ПРОДАМ
Бетон різних марок, висока якість, доставка „Міксером”, самоскидом, розчин цементний. (097)97986-31, (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

ПІНОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, 20Х30Х60, 20Х30Х40,
25Х30Х60, ПЕРЕСТІНКИ, 5-7,5-10-12,5Х30Х60
10Х40Х60, М 800, ВИС.ЯКІСТЬ,1250 ГРН./КУБ. (096)38680-09, (098)537-71-0

Гіпсокартон, шпатлювання, плитка, монтажні роботи. (067) 779-99-98
ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ. (068) 510-74-50

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

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

ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ, СХОДИ, ПОДВІР»Я. (067) 452-27-67

МАЙСТРИ З РЕМОНТУ «ПІД КЛЮЧ». (068) 177-85-77

ГАЗОБЛОКИ ВІД ПРОВІД ВИРОБ. ТМ «АЕРОК», ЯКІСНІ, ЕКОЛОГ.ЧИСТІ, СЕРТИФІК., ГУРТ, РОЗДРІБ, ЗИМОВЕ ЗБЕР. НА
СКЛАДІ - ЗАБИРАЙ НАВЕСНІ. (097)808-55-72, (073)141-06-00

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

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

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

Плитка, гіпсокартон, шпатлювання, інші види ремонтно-оздоблювальних робіт (098) 489-17-63
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)437-0288, (067)674-60-47
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЕКСТРУДОВАНИЙ КОРОЇД, БАРАНИК, КРИХТА, ЗНИЖКА НА МАТЕР.,
ДОСТАВКА ВИЇЗД У В Р-Н, ПОКАЗ РОБ (096) 676-73-89
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, КОРОЇД,БАРАНИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 952-69-62
УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ЗНИЖКИ. ЛІЦ. АГ №575-507 (067) 351-46-56
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

ДОШКА ДУБОВА СУХА, 30,40,50,70 ММ, МОДРИНОВА,
40,50 ММ, СОСНОВА, 25, 30 ММ, РІЗНА ДОВЖИНА І
ШИРИНА. (067) 150-87-33

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

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

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

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.)

ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, ЗОВНІШНЯ, Є ПІДСОБНИКИ,
БЕТОНОЗМІШУВАЧ, РИШТУВАННЯ. (098) 461-10-16

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

«Короїд», «бараник», набризк, штукатурні роботи,
утеплення фасадів, дахів. (067) 351-46-56

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

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

ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ. (098) 461-10-16

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

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

Акуратно та якісно утеплення фасадів пінопластом, мінватою, нанесення декоративної штукатурки, «короїд»,
«бараник», фарбування.. (097)580-12-64, (067)178-15-75
БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ ВИКОНУЄ: ОБЛИЦЮВАННЯ ГІПСОВОЮ ПЛИТКОЮ, ЛАПШОЮ, ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ,
ІНШІ ВИДИ ШТУЧ. ПЛИТКИ, СТЯЖКА. (098) 481-98-54

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
ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕКРИТТЯ СТАРИХ, БАЛКОНИ, ВОДОСТІЧНА С-МА, УТЕПЛЕННЯ, Є СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (068) 576-06-41
ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, АНГАРИ, ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТР. РІЗНОЇ СКЛАДН., ДРІБНІ РОБОТИ (АЛЮМІНІЙ, МІДЬ , ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА
(097)897-30-27, (066)361-62-77
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: ПРОФЕСІЙНИЙ МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ,
ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ. (097) 38180-83
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», БУД., СТЯЖКА,
ПАРКЕТ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ЕЛЕКТРИКА, ШТУКАТ.,
МАЛЯРКА, ГІПСОКАР., ВСТАН.ДВЕРЕЙ (096) 919-12-91
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР,
КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097)
331-85-45

Інформація: євроремонт квартир, плитка, шпатлювання, сантехніка, встановлення камінів, мурування. (098) 679-19-61

5.5 РІЗНЕ

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

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

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

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

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

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

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

ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНІМ, ШТУЧНИМ КАМЕНЕМ,
ЦОКОЛІ, СХОДИ, ФАСАДИ, ПОДВІР»Я. (067) 351-46-56

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

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

ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУДИНКИ «З НУЛЯ», РОБИМО ДАХИ. (096) 766-97-59

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

ВАПНО ГАШЕНЕ, НЕГАШЕНЕ, ЦЕМЕНТ М-400, М-500,
ПІСОК В МІШКАХ, ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ЦЕГЛА, ВІДСІВ,
КАМІНЬ, ДОСТАВКА. (067)350-38-83, (050)711-55-70

Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів, пісок,
шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла. (067)35121-97, (050)588-73-97

ЄВРОРЕМОНТ: КВАРТИРИ, ОФІСИ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛУ, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 (067)
351-46-56

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

ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ (СІРИЙ, БІЛИЙ), ВІДСІВ (СІРИЙ,
БІЛИЙ), ЦЕГЛА (ЧЕРВОНА, БІЛА), ВАПНО, ЦЕМЕНТ, ЧОРНОЗЕМ, ЧОРНОЗЕМ,ВИВІЗ СМІТТЯ (097) 665-63-44

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

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

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

ВАПНО БУДІВЕЛЬНЕ, ФАСОВАНЕ В МІШКАХ, ЦЕМЕНТ
М-500, КЕРАМЗИТ, В МІШКАХ, ЩЕБІНЬ СІРИЙ, ГРАНІТНИЙ, ФРАКЦІЯ 5,20, ВІДСІВ ГРАНІТНИЙ. (067) 845-38-08

ДОШКА, СУХА, СОСНОВА, СТОЛЯРНА, 30, 40, 50 ММ, 9
000 ГРН./КУБ.М (097)829-66-18, (096)915-30-30

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

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

Бруківка вібропресована: креатив, променад,
римс. брук, хвилька, катушка, старе місто, римс.
камінь, цеглина, бордюр дорож, тротуа (097)97986-31, (050)234-67-25

Геотекстиль голкопробивний, поверхнева міцність 100,150, 200,300 г/кв.м, для доріг, тортуарів,
ландш. дизайну, дренажу, армування. (097)97986-31, (050)234-67-25

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

Штукатурка внутрішня, зовнішня, є підсобники,
риштування, бетонозмішувач. (067) 351-46-56

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

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

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

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

ЄВРОРЕМОНТ КОМПЛЕКСНИЙ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, КОШТОРИС, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД
05.04.2011 (067) 351-46-56

ВИКОНУЄМО ЯКІСНО ТА ДОБРОСОВІСНО РЕМОНТНІ РОБОТИ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН ТОЩО, ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ (098) 370-75-44

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

Будівельне риштування, здається в оренду . 4242-41, (067) 787-33-64
Вишка-тур в оренду, риштування на колесах. (050)
947-46-53
Здається в оренду будівельне риштування на
складі, до 4 000 кв.м. (067) 588-80-46

6. МЕБЛІ
6.2 ПРОДАМ
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) 723-16-25
ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02

ЛЮДИ
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ЯК ЖИВУТЬ В ОКУПОВАНОМУ
ХЕРСОНІ: РОЗПОВІДЬ ПЕРЕСЕЛЕНКИ

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

Поліна Дайнега працювала
у Херсоні журналісткою на місцевому телеканалі. Коли до міста
прийшли окупанти — тривалий
час довелося жити в страху. Кілька
разів вона намагалась покинути
окуповану територію. Зробити
їй це вдалося лише під час третьої спроби. Кілька днів у дорозі,
численні блокпости росіян. Але,
на щастя, 14 травня вона приїхала
до Тернополя, де їй надали прихисток. Вона розповіла, як живуть
люди в окупації.

Як почалася війна
На початку російського наступу жителі Херсонщини одними з
перших дізналися про повномасштабну війну та побачили колони
ворожої техніки.
— Через нашу область їхали колони техніки. Вже о 5 ранку 24 лютого мені зателефонували знайомі
з Новотроїцької громади та сказали, що почалась війна, — пригадує
Поліна. — Вони ридали та казали,
що там вже йде російська техніка,
вони в підвалах і чують вибухи.
У перші дні фактично знищили
село Антонівку. Там був великий
бій. Звідти доставляли дуже багато
поранених у наші лікарні.
У Херсон окупанти зайшли
на початку березня. Почались
обстріли будинків. За кілька днів
їм вдалось захопити місто та закріпитися. Херсон відключили
від українського телебачення та
інтернету. Часто зникає мобільний
зв'язок. Біля прилеглих міст та сіл
може зникати електрика та газ,
коли снаряди нищать комунікації.

Чи є продукти
Продукти в перші дні війни

розкупили. Наразі в магазинах
є продовольство. Ціни шокують.
— Все подорожчало в кілька
разів. Рублі у нас не використовують, хоча іноді з’являються такі
повідомлення, що буцімто тепер
у Херсоні можна розрахуватися
рублями. На полицях магазинів
поки є продукти, але ціни значно зросли, — розповідає Поліна.
— Миючий засіб для посуду —
100 гривень. Шоколадний батончик — 43 грн, чай — 195 грн.
Десяток яєць на середину травня
коштували приблизно 30 гривень.
Ціна на них знизилась, а раніше
вони коштували понад 60 грн.
— Ми бачили і різні напої та
продукти, які виготовлені в окупованому Криму. Люди ці товари
бойкотують, — розповідає дівчина.
Багато жителів Херсону йдуть
за продуктами на ринки. Поліна
каже — це нагадує 90–ті роки.
— Підприємці привозять одяг
на ринок і продають з автомобіля.
Це дуже нагадує 90–ті роки. Причому в одній купі можуть бути зовсім різні речі. Я вже була на ринку
Тернополя і помітила, що тут все

Коли ми проїхали
через все це пекло
і побачили наших
військових – у нас
були сльози. Це інше
ставлення
розділено, м’ясо окремо, цукерки
окремо, фрукти окремо, овочі окремо. У Херсоні все наразі на купу.
Гострого дефіциту немає. Люди
рятуються і власними запасами.
— Херсонщина — аграрний
регіон. Там вирощують багато
овочів та фруктів. Тому якось
себе ще люди прогодують. Але

Ціни на продукти зросли в кілька разів

АРХІВ ПОЛІНИ ДАЙНЕГИ

Окупація  Херсон та частина області
залишаються в окупації російських
загарбників. Багато людей намагаються
виїхати на підконтрольну Україні
територію, адже бояться за своє життя. Як
місцеві виходять на мітинги, як російські
злочинці викрадають і катують людей, та
чи легко покинути місто

У Херсоні проходять мітинги. Люди хочуть, щоб Херсон залишився частиною України
що буде восени та взимку — хто
знає, — каже Поліна. — Багато фермерів не змогли засадити
поля. До того ж, до підприємців
та фермерів вже приходять окупанти та кажуть, що якщо ви нам
не віддасте «дань» — можете навіть
не садити — заберуть все.

Біда з ліками
З продуктами харчування легше.
А от з ліками — біда. Їх можуть
доставити лише волонтери.
— Знайти, купити чи отримати
ліки дуже важко, — каже журналістка. — Страждають онкохворі,
люди з діабетом, з серцево–судинними хворобами. Волонтери намагаються доставляти ліки. Намагаються налагодити видачу інсуліну
для хворих на діабет. Для цього
потрібно прийти до лікарні. Багато
активістів зверталися до власників
аптек, щоб їх відкрили, бо довгий
час вони були зачинені. Розкупили
все. Були випадки, що пластинки
таблеток ділили і давали по три
пігулки. Настільки все важко.
Лікарі працюють. Консультують
по телефону.
— Працює пологове відділення.
У перші дні війни та окупації жінки народжували у підвалах лікарні,
під звуки вибухів. Там вони були з
немовлятами. Згодом вже повернулися до лікарні, — продовжує
співрозмовниця.

Херсон — це Україна
Хоча у місті розвішані російські
триколори, місцеві сподіваються,
що якомога швидше російські
війська виженуть з їх землі і вони
зможуть повернутися до життя,
яке було раніше.
— У нас люди мають проукраїнські погляди. Ніхто не підтримує
ніяких референдумів чи приєднань до росії. Звичайно, є невелика кількість людей, які за росію,
колаборанти. Але їх дуже мало, —
каже Поліна.
У місті проходять мітинги з
українськими прапорами. Як каже
Поліна — окупанти були шоковані тим, що українці не просто
не підтримують їх, а й виходять
на мітинги.
— Люди виходять на мирні мітинги, щоб показати, що росію тут
ніхто не чекає. Перші мітинги ще
не розганяли. Але на наступних
відкривали вогонь. Були поранені.
Застосовували сльозогінний газ,
кидали в натовп світло–шумові
гранати. Росіяни були шоковані,
що ми не боїмося висловлювати
свою думку, — каже вона.
На будівлях деякі сміливці малюють українські прапори та ро-

Поліна Дайнега каже – повернеться до рідного міста,
коли його звільнять від окупантів
блять написи, що Херсон — це
Україна.
Дехто наважується зривати російські ганчірки з адмінбудівель.
Якщо таких спіймають — можуть
вивезти у невідомому напрямку
та вбити.

Людей викрадають
і катують
Навіть потрапляти на очі російським військам багато місцевих
бояться. У місті періодично викрадають людей.
— Солдати ходять по будинках.
Якщо не можуть відкрити домофон — виламують двері. Вони
заходять у квартири, можуть забрати з собою людей,— розповідає
херсонка. — У нас в місті часто
викрадають чоловіків. Жертвами
стають активісти, депутати, волонтери, всі, хто може не сподобатися. Їх забирають і вивозять
у невідомому напрямку. Ті, кого
врешті відпускають, повертаються
додому. Вони кажуть, що їх увесь
цей час в полоні били та знущалися. Дуже багато людей не повернулися. Скільки викрадених —
достеменно невідомо.
Процвітає мародерство. Окупанти можуть зайти до будинку місцевих чи магазинів та взяти все, що
їм подобається. Вивозять все, що
«погано лежить» і з прилеглих сіл.
Як розповідає Поліна, відбирають навіть автівки. Деякі позначають буквами Z. Але це роблять

не всі. Тому коли повз проїжджає
авто — невідомо, хто саме там знаходиться — місцевий чи окупант.

Виїжджають на свій
страх і ризик
Чимало людей намагаються покинути Херсон, розповідає Поліна. Однак за увесь час окупації
не було жодного «зеленого коридору». Люди виїжджають на свій
страх і ризик.
— У нас було три спроби покинути Херсон. Ми робили це
на свій страх, адже не знали, чи
вдасться нам оминути російські
блокпости. Щоб потрапити на підконтрольну Україні територію, ми
проїхали приблизно 50 окупаційних блокпостів. Люди днями стоять у полі,— говорить журналістка.
Були випадки, коли блокпости
просто не працюють, бо росіяни
втомилися.
— Коли ми нарешті проїхали
через все це пекло і побачили
наших військових — у нас були
сльози. Це зовсім інше ставлення
до людей. Це зовсім інші люди.
Вони намагаються допомогти,
заспокоїти, — промовляє жінка.
Наразі Поліна вирішила залишатися у Тернополі. Повертатися в окуповане місто не планує,
адже жити в постійному страху та
з диктатурою не має бажання. У
Херсоні чекають приходу українських військових і вірять, що уже
зовсім скоро окупанта виженуть..

ЩО КОМЕНТУЮТЬ
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ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРОСЯТЬ ДОЗВОЛИТИ
ЧОЛОВІКАМ ВИЇЖДЖАТИ З УКРАЇНИ
Воно так, країну потрібно
захищати, але нажаль більша
полвина не мають защо жити.
Їжа, ліки саме елементарне,
а ціни ростуть роботи немає.
Хоча деякі і зараз виїжають. А
якщо братись за чоловіків то
давайте починайте з верхівки,
а не з простого хлопа ...
Юлія Артемович

ІНТЕРНЕТ

Хоча б ті що працюють за
кордоном легально.
Галина Рудяк

Поки триває воєнний стан в Україні, чоловіки віком від
18 до 60 років, за невеликим винятком, не мають права
виїжджати за кордон
Стаття зібрала майже 600 коментарів.
Нагадаємо, петицію «Скасувати
заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та
запровадити пріоритет призову
під час мобілізації добровольців»
опублікували днями на сайті президента.
Станом на ранок 22 травня вона
назбирала 26338 голосів і чекає
на розгляд
«В Україні триває війна. Це війна вільних людей за свободу проти
неволі. Проте, деякі законодавчі
ініціативи влади мають ознаки
відмови від цінностей свободи.
Так, наприклад, всупереч логіці,
виявляється, захищати свободу
необхідно примусово», пише автор петиції.
Також чоловік додав, що багато
чоловіків, які є єдиними годувальниками своїх родин, не можуть
наразі виїхати на роботу за межі
України. Відповідно, їх родини
залишатимуться без грошей,
а в Україну не поступатиме валюта.
Автор закликає Володимира
Зеленського до наступних кроків:
— скасувати заборону виїзду з

території України чоловіків віком
від 18 до 60 років і повернути вільний перетин кордону громадянами
України;
— переглянути порядок призову
під час мобілізації, запровадивши
пріоритет призову добровольців;
— посилити відповідальність
співробітників військкоматів та
прикордонних пропускних пунктів
за корупційні правопорушення.
Наразі документ очікує на розгляд.
На сайті 20minut.ua ми запитали
наших читачів: «Чи підтримуєте ви
скасування заборони на виїзд чоловіків з України?». Пропонуємо
коментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.

Так люди за кордон працювати хочуть їхати, сім'ям
за щось жити потрібно, це
мажори їдуть відпочивати.
Лидия Ищенко
Всім нас*ати підтримуєте
ви чи ні.
Верх вирішить, що так можна буде
Ні - не можна буде.
Тчк
А тут лише срач і не більше
Тоха Триалист
Нема чого ту дурну петицію
розглядати, дурні писали, а
ще дурніші підписували
Ольга Цьвек
На перемогу мають працювати всі: хто воює, хто охороняє, а хто і в тилу!!! Разом
Переможемо!!!!
Михайло Дзеба
хто у воєнний час виїжджає, той зрадник. Позбавити
громадянства і нехай їде хоч
на москалі
Ольга Цьвек

Виїзд, але тільки через військкомат.
Сергій Сорока

Повтікають всі, бо ніхто
з багачів не хоче воювати,
а бідними лише прикриваються.
Мія Гакода

Ні, є обов'язок перед державою, не вмієш воювати,
працюй в тилу, допомагай,
кожен міг би поїхати на роботи, але що б тоді було тут!
Катя Хворостяна

Люба захищають всі трохи
пресу читай і побачиш що
гинуть і з великими грошима
Ольга Цьвек

Так. Примусово ще ніхто не
захищав нічого! Моя думка.
Це повинно бути в голові і
серці. Такий захист примусовий, я думаю, тільки пошкодить нашій армії. Тільки та армія перемагає, яка
думає і робить в унісон. Всі,
що зараз борються за нашу
незалежність - герої. Вони добровільно вибрали цей шлях,
тому і перемога за Україною
однозначно!
Тетяна Хворостяна
Кому пересидіти, а кому
гроші заробляти для сім'ї ти
в своїй країні багато заробив
і хрин заробиш, бо тут як нена*буть то хрин проживуть,
добре самі обікрали і обкрадають країну і їм пох*й війна
і всі інші
Ігор Тапата
На 2, 3 місяці треба їхати,
і можуть пускати, бо треба
дітям, за щось треба жити.
Люба Пащак
Не підтримую

роки 3 тай поїде а то всі
патріоти понатягують вишиті
сорочки, а як до діла, то нема
в армію, там гроші не менше,
ніж за кордоном
Ольга Цьвек
Виїзд, це зрада
Рая Семенюк
На мою думку, чоловіків,
які до війни працювали за
кордоном, які мають документи, але не можуть поїхати,
і тут роботи не можуть знайти, треба відпустити. Моєму
сусіду у військкоматі написали напівпридатний, то для
чого його тут тримати… вони
не мають за що утримувати
сім'ю, в якій ще є дружина
інвалід, син і дві молодші
сестрички. Сім'я жила за
рахунок його заробітку, а
тут в Україні роботи знайти
не може! В них окрім пенсії
дружини доходу немає...
Ольга Лопух
Українські мужчини мають
бути на Україні і це не обговорюється в теперішній час

Mariya Ozymok Ozymok
Підтримую.
Tanichka Dv
Так, кожна людина повинна
захищати свою батьківщину,
але в нашій державі захищають ті прості діти, сироти,
які ще нічого не бачили, не
знають, а решта все бидло відкуповується, бо вони або при
владі, або мають мільйони,
або рідня. Це справедливо?
Так,Так
Любов Притоцька
Ігор Тапата, ага, втікати з
України, пересидіти за кордоном, а потому вернутися
і розказувати, який патріот.
Війна, значить всім потрібно
допомагати тут.
Олег Литвинко

Марія Підкова
Не підтримую! У нас війна,
кожен громадянин України
має захищати свою землю так
як може і вміє, не вміє нехай
вчиться, всі ми рівні перед
законом. Не можуть одні воювати, а інші відсижуватися
за кордоном і прикриватись
за чужою спиною. Мужчини,
не позорте своєї честі і гідності мужчини, будьте сильні
і відважні, будьте тилом для
нас українських жінок і дітей!
Наталія Забалуєва
Не підтримую. Буде дозвіл
виїжджати -- не буде України.
Марія Бурак
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

Як змінився парк Національного відродження
Парку нема
Петро Пилипчук
Зменшився

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Віталій Баньковський

Літак демонтували у квітні 2022 року
Стаття зібрала 35 коментарів.
У статті з серії публікацій «З
одного ракурсу» журналіст Вадим
Єпур відтворив старі фотографії
міста то порівняв із сучасністю.
На черзі – одне з улюблених
місць відпочинку тернополян
– Парк Національного відродження.

Нагадаємо, парк заклали в
1978-му році. Називали його
Комсомольським. У парку є
місця для проведення концертів,
атракціони, місця відпочинку,
пам’ятники, фонтан.
Публікуємо коментарі наших
читачів, зберігаючи орфографію
дописувачів.

В гіршу, жах, де туалети
люди ходять в кущі
Nata Nata
ще трохи і залишиться алея
"надала"
Андрій Свінціцький
За 45 років основні зміни
- виросли посаджені дерева:(
Ганьба владі попередній і
теперішній!
Viktoriia Voloshyn
Колишнього не повернеш.
вже, все продали, забудували
скоро залишиться в кращому варіанті сквер, а з парку і
сліду не залишиться
Микола Коваль

Якщо говорити про Співучку 30-літньої давності, то це
дуже гарний парк, море квітів
на клумбах, нові атракціони
для діток, фонтани і багато людей навколо. Думаю,
що ще трохи - і це будуть
багатоповерхівки на пагорбах, вихлопні гази і пилюка,
яку розганятиме вітер у цих
кам'яних джунглях....
Ирина
Якби не пияки і пси
Не марнували нам краси.
Mykola Semus
Забудова для бідних!
Василь Романів
Пам'ятаю Співуче поле, бо
там колись виступав Чорновіл
перед тернопоянами, але на
великий жаль нам тоді Бог
розум відібрав.
Svitlana Drozdova Shuflat

А то ще парк, я думала
сквер. Куди не кинеш оком,
всюди будова. А церква переносить дерев'яний туалет
все глибше в "парк", а тоді
обгороджує його. І защораз
збільшує свої володіння. Забудова зі всіх сторін. А де
то файне місто? Весною не
квітнуть квіти ні парках, ні в
скверах, немає квітучих кущів, крім смердючого пухироплідника. Якщо ще десь щось
підсаджувалось, то зараз переважно зелений газон.
Галина Цьомик
Там ще є дерева -- значить
є що продавати. А може і
нема -- продали
Василь Колодій
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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ЗАВЖДИ НА ПОЗИТИВІ: ЯК 19-РІЧНИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ З ДОНЕЧЧИНИ ОДУЖУЄ
Захисники  Боєць Данило родом з
Донецької області і підписав контракт із
ЗСУ у 18 років. Такого вчинку від нього
рідні навіть не сподівались. Однак сам
хлопець чітко знав свою ціль – боротися
з російським ворогом. Перебуваючи в
«гарячій» точці, Данило отримав контузію і
тепер відновлюється у Тернополі

Вивезли чотири
фури мертвих…
— Для початку, розкажи більше
про себе.
— Мені дев’ятнадцять. В дитинстві хотів бути поліцейським,
але став військовим. Ці професії
між собою навіть чимось близькі. І ще це наша сімейна справа
з татом, він теж воює. Я закінчив 9 класів місцевої школи,
але коли пішов вчитися далі й
залишалось пів року до здобуття
диплома — цю справу облишив
і підписав контракт із ЗСУ, як
тільки виповнилось 18 років.
Чому це зробив? Мені таке
запитання найчастіше ставлять. У 12‑річному віці я жив
при «сєпарах» кілька місяців
(до слова, у ході подій російськоукраїнської війни, з 28 квітня 2014 по 5 липня 2014 року
озброєний терористичний підрозділ російських найманців
«Славянский батальон» захопив
адміністративні будівлі міста і
утримував Костянтинівку під
своєю окупацією — прим. авт).
Ми сиділи в підвалі і їли один
хліб. На вулицю не виходили,
бо орки розстрілювали людей
без причини.
Чесно кажучи, про те, що було
в окупації, я навіть розказувати
не хочу, бо це страшно! На власні
очі бачив, як росіяни з джипа
розстріляли маленьку 7‑річну
дитину, кинули її в багажник і
кудись повезли… Потім нас звільнили (сили Національної гвардії
України та військові підрозділи
ЗСУ визволили Костянтинівку від
російських найманців та місцевих
колаборантів — прим.) і хлопці з
93‑ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» вивезли з мого
міста 4 фури мертвих, які загинули від рук московських солдатів…
Я ще тоді зарікся: досягнувши
повноліття, підпишу контракт!
— Чи складно було освоїтися
в армії? Мабуть, потрібно багато
всього вчити.

АРХІВ ДАНИЛА

Військовий Данило погодився
поспілкуватися з журналісткою
«RIA плюс» та розповісти про
те, як це — бути наймолодшим
у своєму батальйоні, й попри
юний вік нарівні зі старшими
побратимами проходити службу
та виконувати бойові завдання.
Що вплинуло на рішення Данила стати піхотинцем? Як він
ще у 12 років сповна пізнав жахіття російської окупації? Чому
боєць завжди усміхається?
Про все це читайте в матеріалі
про Данила (прізвища не вказуємо) — військовослужбовця
Сухопутних військ з міста Костянтинівка на Донеччині.

— У мене з перших днів зі
службою не виникало труднощів. Я опинився в 17‑й окремій
танковій бригаді, де військові
все пояснили й показали. Мені
навчитися військового ремесла
було просто. Звичайно, знати
в армії треба багато, є нюанси,
та мене це не лякало, бо відповідально ставлюся до своєї справи. Траплялись моменти, коли
з мене трохи стібалися старші,
мовляв, наймолодший і ще й
контрактник — «заробітчанин»,
то як тільки стане важко — втечу. Але ні! Я з побратимами був Данило завжди на позитиві й підбадьорює своїх побратимів
постійно!
Коли воювали минулого року,
в нас із семи «еспешок» залишилась одна, бо решту прямим
наведенням знищив ворог. Бувало таке, що ми йдемо, а по нас
стріляють. Я дивився тільки вперед і думав, що буде — те буде!
Починаючи службу, прекрасно
розумів, що доводитиметься іноді витягати цивільних, виносити
«200‑х», «300‑х». Наші загиблі
лежали в окопах по чотири дні,
і ми не могли їх вивезти, бо росіяни не припиняли вогонь.
Але назад відступати я не хотів, бо воювати — це мій священний обов’язок! А зараз мене
важко чимось вразити, направду.
В армії перестаєш дивуватися з
того, що звичайну людину шокує…
— Як родина поставилася
до того, який життєвий шлях ти
обрав?
— Ніхто не знав, де я і чим
займаюсь. Коли приїхав додому у першу відпустку на початку
лютого 2022 року і родичі побачили мене у військовій формі,
то були вражені. Казали: «Данило, ти що, здурів?» Я до них Костянтинівка кілька місяців була окупована ворогом
рідко телефонував, не хотів,
аби хвилювались і не знав, як
словами передати все побачене ськовий, гадав, що таке дійсно менше чи більше. Я всю Україну
— Як відпочиваєш на дозвіллі?
трапиться?
люблю, кожне з її міст. Але можу
— Чи взагалі маю цей вільний
У 12 років я жив при
— Ні, цього ніхто не очікував сказати, що рідна Костянтинівка, час? (сміється — прим.) Ми з
у жодному разі. Ми і до того якщо порівняти з Тернополем, побратимами, з якими живемо
«сєпарах» кілька
часу з побратимами знаходились значно менша: і за розміром, і разом, іноді виходимо попити
місяців. На вулицю
на лінії фронту: спершу там була за кількістю населення. Її мож- кави в кафе, клуб одного разу
зона АТО, згодом — ООС. 24 лю- на за дві години обійти вздовж відвідали. Деколи сам йду проне виходили, бо
того все було тихо, день почи- і впоперек.
гулятись на природі, але це траорки розстрілювали
нався як зазвичай. Ми аж ніяк
— Кажуть, армійська дружба — пляється рідко.
людей без причини
не думали, що російські війська найміцніша з усіх.
Наразі живу за принципом
наважаться почати війну.
— І це абсолютна правда. «дім-робота». Однак, намагаюА потім як давай «крити» нас В мене дуже багато друзів, по- ся постійно усміхатись. Мене
на передовій. Всі ображались
артилерією, з мінометів… У Но- братимів з’явилося за час пере- запитують: «Чому ти смієштрохи, але так вже сталось.
вотошківському ми простояли бування у Збройних силах. Я сам ся?» А я немало всього побачив
«На позиції — без
майже два місяці, а потім нас по собі хлопець товариський, лю- за 19 років, але завжди залишавагань!»
відвели. Я та ще 16 хлопців опи- блю говорити з людьми. З усі- юся на позитиві і хлопців своїх
— Коли ти потрапив у зону ак- нилися в Оріховому (село на Лу- ма, з ким служив — нормально підбадьорюю.
тивних бойових дій?
ганщині — прим.). Через деякий спілкуюсь, намагаюсь допомагати
— Що плануєш робити далі,
— М и п о ї х а л и т у д и щ е час був потужний артобстріл. чимось при нагоді. Зі знайоми- після одужання?
12 серпня минулого року. Слу- Я потрапив під прихід танка… ми, які вдома у Костянтинівці,
— Загадувати наперед не люжили у Новотошківському (се- Далі — контузія й госпіталь… не маю нічого спільного. У них блю! Скажуть поїхати на полище міського типу у Луганській Так і приїхав до Тернополя, де зовсім інші пріоритети. Натомість зиції — зроблю це без вагань!
області — прим.).
відновлююсь у лікарні.
з бойовими товаришами можемо Куди мої побратими — туди і я!
— Ще до 24 лютого у мас-ме— Сподобалось наше місто?
годинами розмовляти про службу, Можливо, розвиватиму військову
діа з’являлись новини про мож— Тут дуже красиво. В мене про наболіле… Іноді мені здаєть- кар’єру, хочу отримати звання
ливий напад росії. Ти, як вій- немає такого — ліпше, гірше, ся, що навіть думаємо однаково! сержанта.
ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

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

НАДІЙНИЙ ТИЛ
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ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

ВДЯЧНІ ЗА ГОСТИННІСТЬ! ЯК
ЖИВУТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ У 28 ШКОЛІ

Місця для переселенців відділені ширмами

Люди у школі живуть також у спортивному залі

Репортаж  З перших воєнних тижнів
у Тернопільській загальноосвітній школі
№28 облаштували прихисток для людей,
які врятувалися від воєнних дій. За
майже три місяці від початку вторгнення
тимчасове помешкання тут знайшли 450
осіб з різних регіонів України

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

На базі 28 школи внутрішньо
переміщених осіб почали приймати з 6 березня, розповідає
заступниця директора з виховної
роботи Ірина Цимбалюк. Для них
організували спеціальні комфортні ліжко-місця.
— Спершу ми думали, що люди
прибуватимуть сюди транзитом,
на одну-дві ночі. Дійсно, так часто траплялося. Однак у нашому
навчальному закладі від початку
березня тимчасове житло знайшли приблизно 450 переселенців,
сімдесят з яких досі тут мешкають. Вони залишаються у школі,

бо не мають можливості повернутися додому! — пояснює пані
Ірина.
До слова, у Тернопільській
школі № 28 прихистили людей
з окупованих територій нашої
держави та регіонів, де ведуться
бойові дії — з Харкова, Херсону, Сєверодонецька, Рубіжного,
Попасної тощо.
— У нас жили батьки з дітьми
від 2 місяців, а найстарша жінка
мала 84 роки. Зараз у нашому навчальному закладі мешкає багато
пенсіонерів, а раніше ми прийняли кількох людей з інвалідністю, котрі завдяки волонтерам
нещодавно поїхали за кордон, —
говорить Ірина Цимбалюк.

Харчування в навчальному закладі
триразове

Педколектив активно
волонтерить
За словами жінки, переселенців
у школі розмістили у двох залах — спортивному й актовому.
Для них постарались зробити
максимально зручні умови.
— Ліжко-місця для кожної сім’ї
або одиноких людей ми відділили
ширмами, аби кожен мав свій
особистий простір. У нашому
навчальному закладі є душові
кабіни, пральна машинка, в якій

Сімдесят
переселенців досі
тут мешкають.
Вони не мають
можливості
повернутися додому
можна попрати речі. Людям ми
видали спортивний інвентар,
тому ввечері вони можуть позмагатися в настільному тенісі або
інших іграх, — ділиться заступниця директора з виховної роботи.
Для найменшеньких у цьому
закладі облаштовані своєрідні
ігрові кутки. Старші діти мають
змогу відвідувати гурток сучасних

Багато хто оселився у 28 школі з
домашніми улюбленцями

танців, а ще їх три рази в тиждень до спільних занять з учнями залучає вчитель театрального
мистецтва.
У тернопільській школі
№ 28 цілодобово працює їдальня. Тут є електричні чайники й
мікрохвильова піч, тому переселенці можуть будь-коли зробити собі каву або чай, гарячі
перекуси.
— Наші педагоги, які мають
вільний від уроків час в ході
дистанційного навчання, готують для людей сніданки, обіди
та вечері. Це все роблять на волонтерських засадах, адже хочуть
допомогти тим, хто втратив дім
через російську агресію, — розказує нам пані Ірина.

Сумують за домом
На кухні пліч-о‑пліч із вчителями працюють переселенки.
У школі № 28 триразове харчування отримують ще й двадцять
людей, які знайшли прихисток
у ДЮСШ № 1, що розміщена
навпроти.
— Крім того, колектив нашого закладу щодня годує майже
300 військових Збройних сил
України, тому місцева військова частина значною мірою допо-

магає нам з продуктами. Також
багато чого власноруч приносять
батьки вихованців школи і педагоги, — каже пані Ірина.
Вона ділиться: спершу люди,
які прибували сюди з «гарячих»
точок, були дуже розгублені.
Через деякий час, звикнувши
до нового місця, вони почали
потроху вивчати Тернопіль й
освоюватись тут.
— Місто їм страшенно подобається! Наші вчителі порадили
переселенцям, що і де можна
відвідати. Приміром, до Дня
вишиванки люди їздили в центр
на різні заходи, які проходили
в рамках святкування. Деякі
чоловіки вранці рибалять у нас
на ставу. Тепер настрій у всіх
кращий! — усміхається Ірина
Цимбалюк.
Внутрішньо переміщені особи,
з якими нам вдалося поспілкуватись, дійсно вдячні тернополянам й, зокрема, 28‑й школі,
за щиросердну допомогу та
гостинність.
Люди говорять: сумують за домом, постійно моніторять новини
про те, що відбувається в їхніх
населених пунктах, хочуть миру
й якнайшвидшої перемоги над
російським агресором!

Переселенці скучили за домом і прагнуть перемоги

САДИ
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ РОЗСАДА
ОВОЧІВ У ТЕРНОПОЛІ

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

На території ринку можна
знайти розсаду різних сортів
овочів. Сюди приїздять як
тернополяни, так і жителі
прилеглих міст та сіл.
— Маю у Великих Гаях ділянку, вирощую помідори,
огірки, кабачки, — розповідає
пані Тетяна. — Зараз хороша
погода, саме час для висадки.
Придбала різні помідори. Зазвичай сама розсадою не займаюсь, а купую на ринку. Це
простіше.

Що продають
На ринку можна побачити
різноманіття розсади різних
овочів. Помідори, перці, капуста. Вартість залежить від
сорту та від розмірів рослин.
Томати можна купити і по 3, і
по 13 гривень. Деякі продавці
окремо виставляють розсаду,
яку хочуть швидше продати,

щоб вона не зів’яла. Таку продають вдвічі дешевше.
Якщо пошукати, можна
знайти дешевше у інших продавців. Ціни дивіться на графіці.
Розсаду помідорів продають
від 4 гривень. Є різні сорти
томатів — жовті, червоні, рожеві, сливки, чері.
Продавці запевняють — розсада вирощена без хімікатів.
— Саме час для висадки
томатів, перцю, капусти. Бажано це зробити наприкінці
травня — першій половині
червня, — каже одна з продавчинь. — Це найсприятливіший час для цих рослин — ще
немає засухи. Головне регулярно поливати в перший час
після висадки, щоб рослина
прижилася.
Щоб рослина не «хворіла» — можна додати спеціальні
добрива. Їх розводять з водою
та поливають рослини під час

висадки. Коштують такі від
15 гривень. Також є імпортні
по 30–40 грн. Однієї упаковки
вистачить на 10–15 літрів.

Скільки коштує
виростити самому
Також можна зекономити і
виростити розсаду самостійно. Для цього знадобляться
ємності. Для зручності можна купити торфяні касети,
з якими можна буде садити
рослину в землю, не травмуючи корінь. Коштують такі від
14 гривень (10 секцій). Також
є і пластикові. Вони багаторазові. Коштують від 30 гривень
(30 комірок).

Розсаду помідорів
продають від 4
гривень. Є різні
сорти томатів –
жовті, червоні,
рожеві, чері
Насіння можна придбати
як на ринку, так і в супермаркетах. Можна придбати
насіння помідорів, огірків,
перцю, капусти та інших
овочів. Ціни від 6 до 20 гривень за упаковку. Вартість
залежить від сорту рослини
та кількості насіння.
Також є добрива для вирощування. Коштують такі від
6 гривень за упаковку.

ВАДИМА ЄПУРА

Садівництво  На
Центральному ринку міста
ажіотаж – люди купують розсаду
овочів для своїх городів та дачних
ділянок. Ми дізналися, що можна
купити та які ціни

На ринку можна купити розсаду різних сортів

Скільки коштує
розсада
у Тернополі

РЕКЛАМА

Насіння різних культур та добрива продають на ринку

РОЗВАГИ

***
Одного разу я зловив таку
величезну рибу, що довелося її
відпустити. Все одно б ніхто не
повірив.
***
У сильний вітер рибалка
змушений ловити не там, де
водиться риба, а там, де з
берега не здує.
***
Народні способи викликати
дощ: помити машину, зробити
нову зачіску і, нарешті, просто
зібратися на риболовлю. І дощ
не змусить себе чекати.
***
Їдуть в автобусі на риболовлю
троє рибалок: онук, батько і
дід.
Заходить дівчина в колготках у
клітинку.
Онук:
– Ось краля, зашибісь!
Батько:
– Усі гроші з батька, мабуть, на
манатки витягнула!
Дід:
– Йой! Підсак забули!..
***
Дуже живучий карась мстився
рибалці, хвостом викидаючи з
тарілки гарнір.

***
Збирається чолов’яга на риболовлю з ночівлею, дружина
запитує: «З ким із друзів поїдеш?»
Відповідь: «Один поїду, порибалити хочу».
***
– До чого ж мені набридло жити
в цьому брудному ставку! – скаржиться один карась іншому.
– А ти схопись за гачок, – радить
той, – і відразу ж потрапиш у
сметану.
***
Рибалка за цілий день нічого не
спіймав. Під кінець йому попався
тільки маленький карасик. Чоловік з горя випив пляшку горілки,
залишок влив у рот карасику,
заштовхав йому шматочок хліба
і відпустив. І раптом як заклює,
через 5 хвилин йде додому з
повним відром риби й звідти чує:
– Ось карась брехун проклятий,
казав: «Наливають, відпускають!»
***
– На рибалку поїдемо?
– Ага!
– Вудки будемо брати?
– Та ну їх, ще загубимо!
***

– Риболовля – спорт чи мистецтво?
– Коли ловлять рибу – спорт,
а коли розповідають про це –
мистецтво!
***
– Ось куди сідаєш за стіл одразу
після риболовлі? Іди мийся, від
тебе рибою смердить.
– Риба миється 24 години на
добу і все одно рибою смердить...
***
Триметровий карась, спійманий у
Дунаї, змусив рибалку виконати
три його бажання...
***
Чолов’яга на море в серпні
приїхав, з поїзда виходить, а всі
навколо засмаглі до чорноти, а
він один білий, як привид, його
аборигени запитують:
– У вас літа не буває?
– Буває, але я в той день на
роботі був.
***
Настрій: залізти в намет у
Спортмастері й закритися там до
наступного літа.
***
Не розумію людей, які сидять
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влітку в запорошених, смердючих містах. Адже можна лежати.
***
Зі словника сучасної мови: Літописець – літо скінчилося. Зовсім.
***
«За літо миша полівка з'їдає до
тонни зерна». З пояснювальної
записки міністра сільського господарства.
***
У Сибіру два свята: Новий рік і
літо. І обидва тривають однаково.
***
Дві блондинки:
– А чому взимку сніг випадає, а
влітку немає?
– Дурненька, якби він влітку
випав, він би розтанув.
***
– Ой, дівчата, кому рибки потрібні? У мене як літо, так вони не
гірше котів плодяться, а втопити
не виходить...
***
На уроці в школі:
– Ще раз нагадую, що у творі «Як
я провів літо» малювати пози не
треба...
***
Коли у Вірастюка влітку відклю-
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чають гарячу воду, він стає
нечистою силою.
***
Літо цього року було таке
холодне і дощове, що дороги
почали ремонтувати вже в
середині липня.
***
Літо. Пізній вечір. Молоді
люди проходять повз парк.
– Машо, можемо зайти,
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припаркуємося…
– Ні вже, краще підемо додому, приляжемо!
***
Вентилятор, який стоїть над
чайником, і дме в обличчя,
нагадає чоловікові про літо.
Верески та крики дружини в
цей момент нагадають про
чайок та море...
***
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facebook.com/te20minut/

Гороскоп на червень

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі

ОВЕН Червень буде

сприятливим у всіх
аспектах життя. Представники цього знаку зможуть
довести, що вони здатні на багато чого, коли попереду справді
значуща мета. Те, що здавалося
надто складним, буде легке, а
те, що було таємницею, відкриється найближчим часом.
ТЕЛЕЦЬ Тельців порадує

фінансовий та особистий
бік життя. Це буде сприятливий час, щоб продемонструвати свої професійні риси.
Червень буде гарним для тих,
хто займається сільськогосподарськими роботами. Шукайте
спосіб вирішення завдань.
БЛИЗНЮКИ Червень
буде сприятливим для
пошуку та зміни роботи,
виду діяльності. Фінансове
становище порадує стабільністю, проте варто контролювати
витрати. Можливі непередбачені витрати, тож економія
допоможе зберегти бюджет.

СЕРЕДА,
1 ЧЕРВНЯ

ЛЕВ Для Львів червень
буде гарним місяцем у
плані роботи, кар'єри
та фінансів. Проте в особистій
та сімейній сфері може дати
тріщину. Щоб вирішити питання
сім'ї, потрібно багато сил, енергії
та часу. Не виключено, що
комусь зі старших родичів буде
потрібна допомога та турбота.
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ЧЕТВЕР,
2 ЧЕРВНЯ

П’ЯТНИЦЯ,
3 ЧЕРВНЯ

СУБОТА,
4 ЧЕРВНЯ

РАК Червень не буде

простим місяцем для
Раків. Труднощі можуть
підстерігати як у особистому
житті, так і у професійній сфері.
Однак у грошових питаннях
представникам цього знаку
посміхнеться успіх. Астрологи
радять не опускати руки і працювати на випередження.

СИНОПТИК

ГІСМЕТЕО

З одного ракурсу

Як змінився
Старий парк
БУЛИ ПАМ’ЯТНИКИ РАДЯНСЬКИМ ВОЖДЯМ

НЕДІЛЯ,
5 ЧЕРВНЯ

ПОНЕДІЛОК,
6 ЧЕРВНЯ

ВІВТОРОК,
7 ЧЕРВНЯ

ДІВА Для Дів перший

місяць літа буде непростим. Червень буде
сповнений тривог і хвилювань.
Труднощі також можуть бути
у професійній сфері. Досягти
успіху в реалізації допоможе впевненість та рішучість.
Астрологи радять знизити свою
прагматичність і відволіктися від
сумних думок та сумнівів.
ТЕРЕЗИ Представники
цього знаку Зодіаку
легко зможуть досягти
професійних успіхів, адже
їхня терплячість і наполеглива
праця допоможуть реалізувати
задумані результати. Астрологи
прогнозують успішні зустрічі,
угоди та контракти.
СКОРПІОН Червень
обіцяє успіх у роботі та
бізнесі. Представники
знаку зможуть зміцнити свій
фінансовий стан та випробувати
щастя в особистому житті. Можуть відкритися нові можливості
для бізнесу, завдяки чому вони
будуть просуватися вперед.
СТРІЛЕЦЬ Червень для

Стрільців буде сприятливим місяцем. Все,
що стосується роботи, кар'єри
та фінансів, відбуватиметься у
сприятливому руслі з новими
можливостями. Рекомендують
приділити увагу вивченню
комп'ютерних програм.
КОЗЕРІГ Червень не

буде простим для Козерогів. Можуть виникнути
проблеми як у роботі, так і в
особистому житті. Астрологи
попереджають, що представники цього знаку можуть стати
жертвою шахрайських схем.
Вибратися зі скрутних обставин
допоможе інтуїція.
ВОДОЛІЙ Червень для

Водоліїв буде квітучим
місяцем. Представникам
цього знаку може відкритися
шлях до просування кар'єрними щаблями, з підвищенням
авторитету. У першому літньому
місяці відбудуться важливі ділові зустрічі, які можуть зміцнити
матеріальну сферу.
РИБИ Для Риб червень

стане місяцем досягнення
у професійній сфері. У
цей час значно зросте матеріальне благополуччя, з'являться
вигідні ділові пропозиції та
перспективи кар'єри. Проте
варто дотримуватися правильного балансу між відпочинком
та роботою.

АНЕКДОТИ
***

БУЛО:
На вході в парк стояв пам’ятник
Леніну та Сталіну

***

ЯК ЗМІНИВСЯ ПАГОРБ

Мільйони людей не вміють
грати у футбол, але лише гравці
збірної роблять це за великі
гроші.
Нападник футбольної команди
запитує суддю на полі:
– Як звуть вашого собаку?
– У мене немає собаки!
– Як?! Сліпий і без собаки?!

СТАЛО:
Пам’ятник демонтували. Тепер тут
площа

***

Чоловік із дружиною на кухні.
Раптом через стіну:
– Ідіоти!!!
Чоловік – дружині:
– Увімкни телевізор, зовсім
забув, сьогодні футбол.

***

У воротаря футбольного клубу
навіть на телефоні багато пропущених.

***

У футбольного тренера народився син, але завтра дуже
важливий матч, він сильно
зайнятий і посилає в пологовий
будинок гравця, який пропустить поєдинок. Футболіст
повертається з пологового і
ділиться з тренером своїми
враженнями:
– Він ваша копія, такий маленький, товстенький, нічого не
тямить і весь час кричить.

***

Розмова двох футбольних
коментаторів:
– Тобі подобається гра цього
футболіста?
– Він нагадує мені Моцарта.
– Але Моцарт ніколи не грав у
футбол!
– Саме так!

***

– Ти за кого на Євро уболівати
будеш?
– За наших.
– Це зрозуміло. А потім за
кого?

***

Чоловік здатний 2 години
висиджувати не рухаючись,
дивитися на поплавок, а почекати 5 хвилин, поки дружина
одягається, у нього нервів не
вистачає!

***

Цього тижня
іменини
святкують
1 червня:

Антон, Валентин, Віктор,
Григорій, Дмитро, Іван,
Гнат, Максим, Матвій,
Митрофан, Михайло,
Микола, Павло, Сергій,
Ян, Анастасія.

2 червня:

БУЛО:
1896 року на честь 300-ліття
Брестської Унії в парку насипано
Холм Унії

СТАЛО:
За радянських часів його
перетворили на «Пагорб слави»

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ

Олександр, Олексій, Іван,
Йосип, Микита, Тимофій,
Ян, Сюзанна.

3 червня:

Андрій, Єлисей, Кирило,
Костянтин, Михайло,
Теодор, Федір, Ярослав,
Олена, Ілона.

4 червня:

Данило, Захар, Макар,
Михайло, Павло, Теодор,
Федір, Яків, Софія.

5 червня:

Афанасій, Данило,
Леонтій, Михайло,
Дарина, Марія.

6 червня:

Василь, Григорій, Іван,
Микита, Семен, Степан,
Теодор, Федір, Ян, Ксенія,
Оксана.

7 червня:

Іван, Інокентій, Теодор,
Федір, Ян.

БУЛО:
Раніше на монументі були дати
Великої Вітчизняної війни

СТАЛО:
Монумент руйнується, а вічний
вогонь перетворився на смітник

