
 росія 
підступно 
завдала удару по 
Тернопільщині. 
Постраждали 23 
особи – військові 
та цивільні 
 Журналісти 
«RIA плюс» 
підготували 
ексклюзивний 
репортаж із 
Чорткова. Що ми 
побачили?
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— У будні до Дальнього пляжу 
ходить один теплохід, у вихідні 
два, зупинка – на вимогу, — по-
відомив радник міського голови 
Антон Марчевський. — Курсують 
судна від 11 ранку до 21.00. Рейс, 
повне коло, триває близько 30-40 
хв. Якщо є потреба у зупинці на 
Дальньому пляжі, додавайте ще 
10 хв.

Вартість повного кола для до-
рослого — 50 грн. Дітям від 6 до 
10 років поїздка обійдеться у 25 
грн. Діти до 5 років поїдуть без-
коштовно. Звичайно, вони мають 
бути у супроводі дорослих. Якщо 
ви їдете лише в один бік – запла-
тите пів ціни.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

АКТУАЛЬНО

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Якщо вас на пляжі застала 
тривога, можна скористатися 
одним із варіантів, запропоно-
ваних на карті захисних споруд 
https://bit.ly/3zyGKCk.

Довідка

Дивіться 
більше фото, 
засканувавши 
qr-код

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

Літній сезон відкривають у Тер-
нополі 10 червня – дещо пізніше, 
аніж минулі роки.

Чи готовий Дальній пляж при-
ймати відпочивальників, хоча й 
до офіційного старту сезону там 
не бракувало людей, дізнавались 
«RIA плюс». А також з’ясували, 
яким чином дістатися до Даль-
нього пляжу.

Туалети, пиво і вода
— Пляж готовий до сезону, ми 

провели рекультивацію піску, 
траву на іншій частині пляжу по-
косили, смітників більш ніж до-
статньо, — запевнив підприємець 
Олександр Івасишин, який вже 
кілька років поспіль орендує Даль-
ній пляж. — Протягом трьох днів 
рятувальники обстежували аквато-
рію пляжу, встановили буйки на 
глибині 1,70 м. Проведено дезін-
фекцію від кліщів. «Санстанція» 
брала аналізи води, піску – вони 
виявились в межах норми.

Косметичний ремонт провели 
цього року у стаціонарній вби-
ральні. Біотуалет теж є, щоправ-
да, — один.

— Пиво продаватимуть, як і в 
інших закладах харчування міста 
– поки до 21.00, а далі, згідно з 
розпорядженням ради безпеки 
обласної військової адміністрації, 
— каже орендар. — Питну воду 
теж поки потрібно купувати. Ми 

планували цього року провести 
воду на пляж, і поки не відмов-
ляємось від цих планів. Проте їх 
довелось відтермінувати в часі — 
через війну.

Рятувальники — до 
20.00

Рятувальники чергуватимуть на 
посту від 10 ранку до 20.00 щодня. 
Якщо ви надумали плавати після 
зазначеної години, відповідаль-
ність за вашу безпеку лежить саме 
на вас. Охорона на пляжі працює 
цілодобово, проте орендар просить 
дотримуватись порядку і завершу-
вати відпочинок на пляжі завчас-
но, аби до комендантської години 
вже встигнути дістатися додому.

— Прохання також не пере-
творювати зону для відпочинку 
на парковку, особливо в дощо-

ву погоду, бо цим ви знищуєте 
зелену зону, — каже Олександр 
Івасишин. — Розпалювати багаття 
на траві і піску категорично за-
боронено. Дотримуйтесь  правил 
протипожежної безпеки. Проте 
ви можете взяти із собою ман-
гал чи орендувати його. Зверніть 

Відпочинок  Дальній пляж відкрили: 
пляжну зону вже продезінфікували від 
кліщів, траву покосили, рятувальники 
обстежили акваторію, взяли й проби 
води і піску. Орендар стверджує – все в 
нормі

увагу на людей, які відпочивають 
поруч, аби їм не заважав дим. І 
велике прохання: після пікніка все 
прибрати за собою. Смітників на 
пляжі більш ніж достатньо.

На пляжній зоні вже є 12 200-лі-
трових баків, невдовзі довезуть 4 
стаціонарних контейнери. Ок-
ремий буде і для пластику. На 
роздягальнях розміщені таблиці 
про правила поведінки на воді та 
першої медичної допомоги.

— Пляж навіть у «несезон» при-
бирають двічі-тричі на тиждень, — 
запевнив Олександр Івасишин. — 
Коли потепліє і людей буде біль-
ше, прибиратимемо щодня. Туалет 
і зараз щодня миють хлоркою, а в 
середину кидають спеціальні та-
блетки. Вони, на жаль, рятують 
не завжди.

Як дістатися на 
Дальній пляж?

З початком пляжного сезону 
можна орендувати сап-дошку. 
Вартуватиме оренда від 100-150 
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Пиво продаватимуть, 
смітників достатньо. 
Можна орендувати 
альтанку чи сап-
дошку. Питна вода 
– лише у крамничках 

МИ ПЕРЕВІРИЛИ ПЛЯЖІ: ЯКІ УМОВИ 
ТА ДЕ ХОВАТИСЯ ПІД ЧАС ТРИВОГИ

грн. Також можна замовити 
альтанку. Якщо минулі роки їх 
можна було орендувати на кілька 
годин, цьогоріч доведеться броню-
вати на добу. Вартість залежить від 
розміру і кількості людей, яка там 
може поміститися.

Дорога від готелю «Галичина» 
і аж до пляжної зони – майже 
ідеальна. Минулі роки там полю-
бляли влаштовувати автоперего-
ни, через що нерідко траплялись 
аварії. Одна з них забрала життя 
зовсім молоденьких хлопців. Тепер 
на цій дорозі не поганяєш – через 
кожні кількасот метрів там лежачі 
поліцейські. Причому, аби їх про-
їхати досить високою машиною, 
водієві доводиться щораз пригаль-
мовувати.

Тож дістатися на Дальній пляж 
можна власним авто, таксі, яке 
обійдеться від готелю «Галичина» 
від 100 грн, чи на катерах «Ге-
рой Танцоров» і «Капітан Парій». 
«Сігма» має власний маршрут і не 
ходить до Дальнього пляжу.   

на пляжі. Що ще 
пропонують?

Наскільки пляж «Циганка» готовий до купального сезону

Прокат шезлонгу в барі біля пляжу обійдеться  
у 80 гривень
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ОСТАП ГРИЦИШИН, 099– 011-83-88, 
OSTAPGRICISIN96@GMAIL.COM 

Журналісти «RIA плюс» пере-
вірили, що є для комфортного 
відпочинку на пляжі «Циганка», 
де знаходиться найближче укриття 
на випадок тривоги?

Пляж розташований наприкінці 
Тернопільської набережної.

З центру міста (приміром, від 
Архикатедрального собору) до-
ведеться трохи пройти пішки — 
2,3 кілометра, або взяти таксі 
майже в кінець вулиці Березової.

У полудень першого дня купаль-
ного сезону, 10 червня, на пляжі 
уже помітили кілька десятків від-
почивальників. Зона для купання 
оточена помітною лінією буйків.

На посту чергують рятувальни-

ки. Практично по центру пляжу 
розміщені туалети та роздягальні. 
На вбиральнях висять таблички 
з графіком роботи: з 10 ранку 
до 23.00.

Однак через обмеження комен-
дантської години після 22.00 ви 
ними не скористаєтесь.

Неподалік роздягалень облашто-
вана каса прокату катамаранів, але 
наразі вона закрита, і катамаранів 
на березі ми не побачили. Туалети 
чисті, у рукомийниках була вода.

Також на «Циганці» працює 
гриль-бар. Відвідувачі закладу мо-
жуть користуватися шезлонгами, 
розташованими на березі Ставу. 
Послуга коштує 80 гривень.

Неподалік є спортивний та ігро-
вий майданчики, а також волей-
больне поле.

На «Циганці» чимало інфор-
маційних плакатів з правилами 
безпечного поводження на пляжі.

На території велика кількість 
сміттєвих урн, а от фонтанчиків 
з питною водою немає. Берегова 
лінія чиста. Раніше повідомляло-
ся, що «Санстанція» перевіряла 
якість води і дійшла висновку, що 
купатися в Тернопільському ставі 
безпечно.

Укриття на випадок повітряної 
тривоги розташоване досить дале-
ко, найближче — на вулиці Новий 
Світ бічна, 1 (850 метрів, дорога 
займе щонайменше 12 хвилин).

Щодо інших варіантів, де можна 
сховатися у разі небезпеки, це:

— вулиця полковника Нечая, 25 
(1,2 кілометра, відстань подолаєте 
приблизно за 15 хвилин);

Аби запобігти таким трагічним випадкам, 
рятувальники роз'яснюють правила 
поведінки на воді відпочивальникам, 
зокрема на Дальньому пляжі

— вулиця Новий Світ , 
91 в (1 кілометр та 13 хвилин 
відповідно) 

— вулиця Котляревського, 
23 а (1,3 кілометра та 16 хвилин 
ходьби).
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ОКСАНА ЧМИЛЕНКО, 097– 747-64-68, 
OKSANA.CHMYLENKO.20@GMAIL.COM 

У нього дві освіти — психолога 
та лікаря-реабілітолога, та за спра-
ву життя обирає армію. У війську 
знання ескулапа він застосовує, 
передаючи їх у навчаннях з меди-
цини. Тішить побратимів смачни-
ми стравами — страшенно любить 
готувати, не зраджує своєму хобі — 
облаштовує польову «тренажерку», 
стає душею колективу і ще більш 
очікуваним татусем, чоловіком, 
сином, зятем.

Знайомтеся: головний сер-
жант — командир гармати одно-
го з підрозділів Тернопільської 
артилерійської бригади старший 
сержант Сергій на псевдо Сма-
рагд. Родом він із Рівненщини. 
Тернопільську артилерію обирав 
дуже виважено, ретельно вивчаю-
чи всі за і проти, уже маючи свою 
родину, після строкової служби та 
контракту у Національній гвардії.

Осколки «прошили» 
медичну сумку 

Свій перший контракт Сергій 
підписав у 2015 році на Рівнен-
щині. І тут же пройшов найважче 
випробування. Досі з насторогою 
згадує події серпня 15-го року біля 
Верховної Ради. Це був третій день 
його служби. Ніхто не очікував, що 
мітинг підприємців ринку матиме 
трагічні наслідки — Сергій отри-
мав поранення осколками гранати 
та втратив друга.

— Спершу був стовп диму від 
димових шашок, а потім полетіли 
гранати, — розповідає Сергій. — 
Я надав допомогу пораненому по-
ліцейському, наклав йому джгут, 
відвів до швидкої, і, повертаючись, 
відчув чавкання в берцах. Тільки 
тоді зрозумів, що отримав пора-
нення також.

Два осколки потрапили хлопце-
ві в ногу, протаранивши медичну 
сумку наскрізь. З одним із улам-

ків Сергій ходить і досі — тоді 
на консиліумі нейрохірурги ви-
рішили не виймати стороннього 
тіла, щоб не зачепити нервових 
закінчень.

Значно важчі поранення тоді 
отримав його друг, також нацгвар-
дієць. На жаль, після двох тижнів 
боротьби за його життя, помер, так 
і не повернувшись до свідомості.

— Неймовірно боляче згадува-
ти сприйняття нацгвардії людь-
ми у той час, — з болем ділиться 
військовий. — Якось, виходячи з 
метро, обурені кияни на нас плю-
вали в буквальному сенсі, звину-
вачуючи у прикритті президента, 
тоді мій друг ще був у комі, і ми 
не знали, чого чекати.

Освідчення писав 
усю ніч 

У 2016–му — познайомився з 
майбутньою дружиною. Стосун-
ки допомогли внести в життя на-
цгвардійця білу смугу.

— Товариш по службі запросив 
мене до себе дивитися фінал чем-
піонату світу з футболу. Покликав 
також і свою куму. Тоді Сергій і 
гадки не мав, що саме ця дівчина 
стане супутницею його життя. Досі 
пригадує, як усю ніч готував слова 
для пропозиції руки і серця.

— Я заступив на чергування з 
30 на 31 грудня, вирішив напи-
сати промову, щоб освідчитися 
в новорічну ніч, — пригадує Сма-
рагд. — Щось змінював, перепи-
сував, та так і не скористався тим 
текстом — від хвилювання у ви-
рішальний момент забув про все, 
говорив те, що спало на думку. 
Вона сказала «Так». Так пара зу-
стріла 2017-й, а восени того ж року 
закохані одружилися.

За покликом душі — 
у військкомат 

Після закінчення контракту, 
у 2021–му, Сергій стає заввідділу 
реабілітаційного відділу міської 
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Більше робить, ніж говорить. Побратими 
розповідають про Героя матеріалу

У розмові Сергій небагатослів-
ний.  Навіть, якщо є що розпо-
вісти – це або не варто публіку-
вати з міркувань безпеки, або не 
дозволяє скромність.

– Спокійний і мовчазний, – 
характеризує Сергія командир 
його підрозділу старший лейте-
нант Дмитро (псевдо – Арес). – 
Стримано ставиться до обставин, 
вміє зорганізувати навколо себе 
людей, користується авторитетом. 
А ще любить готувати, навіть го-
рить тією справою. Особливо нам 
смакує його солянка. 

Арес пригадав випадок, як на 
вогневій позиції було розкладено 
два розрахунки, які потрібно було 
швидко зібрати після завершення 
роботи. Сергій, будучи керівни-
ком одного з розрахунків, після 
збору свого, залишився на місці 
допомагати зібрати інший. Та-
кож додав, що Сергій часто те-

лефонує своїм давнім друзям із 
Національної гвардії, серед яких 
є поранений, він піклується про 
колишнього колегу, пропонує 
допомогу.

– Сергій із тих, хто найменше 
турбується про себе, а радше – 
про когось, та більше робить, ніж 
говорить,  – підсумовує старший 
лейтенант. 

Для Смарагда ж взірцем воїна 
є людина, яка є чесною, поряд-
ною, яка не робить кар’єри на 
підопічних, яка добивається ре-
зультатів власними поступками, 
та стає прикладом для наступ-
ників. 

Сергієві пощастило, що саме 
під ці мірки, на його думку, ціл-
ком підпадає теперішній його 
комбат Дмитро. Саме завдяки 
зваженим діям командира бата-
реї вдалося зробити пекло для 
ворогів і залишитися без втрат.

ГЕРОЯМ СЛАВА

ЗАМІСТЬ БІЛОГО ХАЛАТА – 
«ПІКСЕЛЬ» І ГАРМАТА
Воїни   Історія про одного із тих, хто 
береже наш спокій, історія, яка просто 
змушена мати щасливе продовження. 
Матеріал підготовлений у рамках проєкту 
«Героям слава!»

Варашської райлікарні на Рівнен-
щині і… розуміє, що себе може 
знайти тільки у військовій сфері. 
Попрацювавши за фахом всього 
два тижні, йде за покликом душі — 
у військкомат. Цього разу зупиняє 
свій вибір на Тернопільській ар-
тилерійській бригаді ім. Данила 
Апостола.

— Я хотів служити близько 
до дому, тому розглядав частини 
на заході України, — пригадує 
сержант. — Мені порадили тер-
нопільську, як одну із найкращих 
бригад. Узяв аркуш паперу і чітко 
розписав усі «плюси» і «мінуси» 
найближчих до дому частин та 
виважено вибрав артилерію. Цей 
спосіб — наче психологічна гра, 
але в житті дуже допомагає.

Мастак на кухні та 
спортсмен 

Медичний фах, на щастя, в ар-
тилерії знадобився лише для нав-
чань колег по гарматі медичним 
навичкам — як надавати першу 
невідкладну допомогу, консультує 
про дію ліків.

А ще любить їх потішити чимось 
смачненьким. З дитинства обож-
нює готувати, експериментувати, 
фантазувати, маючи певний пере-
лік продуктів.

— Це у мене спадкове по чоло-
вічій лінії, — розповідає Сергій. — 
Дідусь зачинявся на кухні на умов-
ні замки, щоб бабуся не мала туди 
доступу, вона готувала тільки 
паску та інколи суп. А тато ве-
ликий шанувальник сала — знає 
20 рецептів його приготування, і 
моя дружина також зі мною готує 
менше.

Кулінарить чоловік багато, але 
це не є хобі. Найбільше його захо-
плення — спорт. Сергій — канди-
дат в майстри спорту з рукопаш-
ного бою. Відвідував школу руко-
пашного бою «Рубіж» у Луцьку.

Зараз тренер із Луцька пере-
дав на фронт основний інвентар. 
Повноцінний тренажерний зал 
Смарагд облаштував у військо-
во-польових умовах. Обов’язки ко-
мандира гармати — це переважно 
робота з документацією, на улю-
блене заняття час є не завжди, утім 
намагається тримати себе в фор-
мі, тренуючись разом із колегами 
по службі.

Цікавим доповненням дозвілля 
солдатів і справжньою бойовою 
товаришкою стала молоденька 
вівчарка Берта. Її Сергій разом 
із військовим товаришем купили 
на двох і вчать виконувати певні 
бойові завдання.

Зустрічі з рідними — 
по смартфону 

Зараз вдома на бійця чекають 
дружина і двоє діток: трирічна 
Злата та півторарічний Владис-
лав. Молодшого татко майже 
не бачив — саме на час, коли 
у Сергія планувалася відпустка, 
ворог влаштував повномасштабне 
вторгнення. Поміж бойовими за-
вданнями — зустрічі з рідними — 
тільки через екран смартфону.

— Діти ще маленькі, вони не ро-

зуміють тих переживань, хоча до-
нечка дуже сумує і часто запи-
тує, де тато, — ділиться дружина 
Марія. — А для мене болісним є 
усвідомлення відстані.

Відстань. Щоб її скоротити, 
родина ще до лютого планувала 
знайти житло в Тернополі, на-
томість віддалилися ще більше. 
«Скоро татко приїде і все буде 
добре», — слова, які Марія пов-
торює і малечі, і собі.

— Ми підемо всі разом його зу-
стрічати, а потім приготую його 
улюблену картоплю по-французь-
ки, і тоді все буде — для нього, — 
так бачить цей очікуваний день 
дружина. — Хай спершу приїде!

Молилися, щоб 
дожити до ранку 

Зі своєю бригадою Сергій про-
йшов чи не найгарячіші точки — 
на Київському, Чернігівському та 
інших напрямках. На честь виз-
волення від рашистських окупан-
тів в честь бригади, у якій воює 
Смарагд, названа вулиця у місті 
Малин.

Сергій зізнається, що бували 
ночі, коли молилися, щоб дожити 
до ранку, та жодного разу не жал-
кував про свій вибір.

На запитання про пріоритети, 
військовослужбовець, не задумую-
чись, називає родину. Це — най-
більша цінність і сенс його життя. 
Намагається при можливості часто 
спілкуватися з рідними. А щодо 
переосмислень за час війни — 
то каже, що міцною, дружньою 
родиною став його військовий під-
розділ. Об’єднують спільні бойові 
завдання, об’єднує те, що завжди 
є на кого покластися, а особливо 
об’єднують ті переможні почут-
тя, які охоплюють при переглядах 
відео безпілотника з успішними 
результатами роботи артилерії 
по ворожій техніці.

— Коли бачиш наслідки влу-
чань, то усвідомлюєш, що зро-
бив щось хороше — зупинив 
противника або відсунув його 
назад, — розмірковує командир 
гармати Сергій Мельничук. — Тут, 
на війні, всі виконують одну ро-
боту — захищають Державу.

Зі своєю бригадою Сергій пройшов чи не найгарячіші 
точки – на Київському, Чернігівському та інших напрямках

Вівчарку Берту, яку купили на двох із товаришем, 
навчають бойовим командам

Коли бачиш 
наслідки влучань, 
то усвідомлюєш, 
що зробив щось 
хороше –  зупинив 
противника
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тіло чоловіка, а потім біля Стри-
пи, кілометрів за 4 від місця при-
годи, виявили й тіла дівчаток.

— Це вперше в нас таке лихо, на-
віть старожили подібного не пам’я-
тають, щоб вода такої біди нароби-
ла, — люди не приховують сліз. — 
Були зливи, і потічок виходив з 
берегів. Але так, як зараз…  

Стихія наробила чимало лиха і 
місцевим мешканцям, «забрала» ма-
шини з подвір’я, багато перекинутих 
авто спинилися в ровах. Сараї, хліви, 
стодоли, гаражі — від багатьох і сліду 
не залишилось. У селі є кілька мос-
тів, один, на вул. Круглик, будували 
ще за польських часів, то від нього 
де-не-де залишилось склепіння. 
Центральний міст — в аварійно-
му стані. Пройти ним ще можна, 
а машиною не проїдеш. У людей 
забрало худобу, потонули кінь, теля 
й бичок. У місцевої мешканки пані 
Марії вода у хаті була по вікна. 
У Ярослава вода знесла паркан і 
забрала машину. У пані Ганни вже 
подвір’я і сарай встелені товстим 
шаром намулу. У місцевого лісни-
ка Володимира знесло гараж, і два 
авто понесло в рів. У пана Ярослава 
повалило паркан, машину «потягну-
ло», а подвір’я вкрите намулом. Але 
місцеві навіть не нарікають на долю, 
бо в них величезне, потрійне горе…  

Це така біда…
— Веронічка наша — артистична 

і надзвичайно талановита дитина, 
а ще дуже спокійна і гарна дівчинка, 
добре вчилась, — пригадує директор-
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ВЕЛИКА ВОДА ЗАБРАЛА ТРИ ЖИТТЯ

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

32-річний Михайло Ібрагімов, 
його двоюрідна сестричка 13-річна 
Алінка Шевчук та її подружка-од-
нолітка Вероніка Павлишин, донеч-
ка старости с. Ліщанці, загинули. 
Всі троє їхали в автомобілі ВАЗ, і 
їх знесло у річку. Місцеві кажуть, 
що це скоріш не річка, а невеликий 
потічок. І навіть старожили не при-
гадують такої біди, якої наробила 
стихія напередодні.

Село почорніло від 
горя 

Місцеві не можуть говорити без 
сліз, згадуючи про загиблих. А ще 
ставлять собі питання — чим так 
страшно прогнівили вищі сили? 
Ніхто й вголос не говорить, що 
багатьом мешканцям велика вода 
наробила біди у хатах, змела в рови 
автомобілі, потопила худобу й знес-
ла хліви та гаражі, ніби їх ніколи 
й не було. Люди всім світом стали 
на пошуки чоловіка і двох дівча-
ток-підлітків, які зникли з авто-
мобіля, що знесло з дороги водою. 
Ніхто не звертав уваги, що дощ 
лупить стіною, і, шукаючи дівча-
ток, люди обійшли кожен куточок, 
вірячи у диво і сподіваючись, що 
діти живі. Дива не сталось, і тіла 
подружок знайшли вранці. А село 
почорніло від горя — тепер у них 
потрійна біда, яка забрала життя 
трьох людей, яким, за віком, ще 
жити й жити…

Працівники Бучацького та Мо-
настириського відділень поліції, 
рятувальники й місцеві мешканці 
всю ніч намагалися знайти зни-
клих дівчат та чоловіка. Родичі 
до останнього сподівалися поба-
чити усіх живими, але не судилося. 
11 червня на лінію «102» надійшло 
повідомлення про зникнення двох 
семикласниць та чоловіка. Потерпілі 
їхали в автомобілі ВАЗ, і їх знесло 
у річку Стрипа, повідомив началь-
ник відділу комунікації головного 
управління Нацполіції в області 
Сергій Крета.

— У ході перевірки стало відомо, 
що дівчатка пішли до магазину, коли 
під'їхав сусід. Вони попросили, аби 
чоловік підвіз їх до села, — розповів 
Сергій Крета. — Коли вони заїхали 
на міст, сильний потік води змив 
автівку у воду та поніс за течією.

Рятувальники виявили ушкоджене 
авто неподалік від місця нещастя. 
Там були вибиті вікна, але людей 
не було. Рятувально-пошукові робо-
ти тривали всю ніч, кажуть у поліції.

— Близько 7 ранку за 4 кіломе-
три від мосту у чагарниках знайшли 
тіло 32-річного водія, — повідомив 
Сергій Крета. — Тіла семикласниць 
виявили за кілька годин. Їх течія 
віднесла ще далі. Даний факт пра-
цівники поліції внесли в ЄРДР, згід-
но із ч. 2 ст. 115 ККУ з поміткою 
«Нещасний випадок».

Мами давні подруги, 
дружили й дівчатка

Як розповіли місцеві, Міша та 

Алінка — двоюрідні брат і сестра. 
Вероніка — Алінчина подружка. 
Мам обох дівчаток звуть Тетянами, 
вони давні подруги. Дружили й ді-
вчатка. Міша та Алінка — племін-
ники генерального директора ТРЦ 
«Подоляни» Михайла Ібрагімова, 
діти його рідних брата і сестри. Алін-
ка приїхала погостювати на канікули 
до бабусі Софії — матері Михайла 
Ібрагімова.

 У 31-річного Михайла Ібрагімова 
була власна сім’я: дружина Тетяна 
працює в місцевій поліції, подруж-
жя виховувало маленького синочка 
Давидка. 32 роки чоловікові мало 
виповнитись 15 листопада.

Алінці Шевчук 25 квітня випов-
нилось 13 років, дівчинка навчалась 
у Тернопільській школі № 8. Най-
дорожчу дівчинку втратили мама 
Тетяна, тато В’ячеслав і старший 
брат Олександр.

Веронічці Павлишин 13 років 
мало виповнитись 5 жовтня. Дити-
на днями закінчила 6 клас місцевої 
школи. У дівчинки є мама Тетяна, 
староста с. Ліщанці, старші брат 
Віталій і сестричка Юля та тато, 
учасник бойових дій, який зараз 
з-за кордону летить на похорон 
молодшої донечки. Чекають і ба-
бусю, яка теж донедавна перебувала 
за кордоном.

— Отака, дитино, у нас біда ста-
лась, що й говорити важко, — міс-
цева мешканка пані Оксана плаче… 
Лиш через деякий час жінка може 
опанувати себе і продовжує, — у нас 
у селі не річка толком, а можна 
сказати невеликий потічокі. Є міст 
через нього, води найшло більше, 
як 7 метрів.

Дітей шукали і місцеві 
Коли Міша доїхав до потічка, 

він надіявся, що проскочить, і 
фактично проїхав, переповідають 
очевидці.

— Але надійшла величезна хви-
ля поза мостом. Машина була 
поблизу дому Алінкиної бабусі, 
майже біля воріт. Хвиля понесла 
звідти авто. Метрів 100 машина 
була наверху, а потім потону-
ла — вдарилась об дерево, і пішла 
на дно. Мішу, певно, викинуло. 
Вони всі були в машині, поки 
вікна не потріскали. Певно, й 
діти там, у машині, загинули… — 
кажуть люди.

Рятувальники прибули на міс-
це дуже швидко, пригадують од-
носельці. Збіглись і люди. Ви-
тягли авто — воно пусте. Поча-
лись пошуки. До рятувальників 
долучились і місцеві мешканці, 
людей не зупиняв навіть дощ, що 
не припинявся. Шукали ввечері й 
вночі. Близько 5 ранку знайшли 

Стихія  Односельці розповідають, що 
32-річний Михайло застав двоюрідну 
сестричку Алінку і її подружку Вероніку 
в місцевій крамниці. На дворі стіною 
лив дощ, і чоловік забрав дітей, аби 
доправити їх додому. До паркану і 
подвір'я Алінчиної бабусі залишалось 
кілька метрів…

Трійцю у селі, де 
сталася трагедія, 
завжди гучно 
святкували. Цьогоріч 
на свято село 
захлинулося горем

Рятувальники виявили ушкоджене авто неподалік місця нещастя. Там були вибиті вікна, 
але людей не було. Їх шукали всю ніч

Алінці Шевчук 25 квітня 
виповнилося 13 років

Веронічці Павлишин 13 
років мало бути 5 жовтня

У Михайла залишились 
дружина і дитина

ка місцевої школи Ольга Шпуняр. — 
Щойно закінчила 6 клас. Дитина 
дуже захоплювалась музикою і за-
ймалася в танцювальному гуртку. 
Жодне свято без неї не обходило-
ся. Дуже творча дитина. А тепер її 
не стало. Це така біда — просто слів 
неможливо дібрати…

Добре знає директорка й Алінку, 
хоча дівчинка вчилася в Тернополі. 
Проте мала часто приходила разом 
із мамою до матері пані Ольги, яка 
колись була вчителькою української 
мови і літератури в Алінчиної мами. 
Саме цій вчительці мала подарувала 
власну книжку, яка вийшла два роки 
тому. Аліні тоді було 10.

— Я зараз маю перед собою цю 
книжечку, а дитини вже немає, — 
пані Ольга на мить зупинила розмо-
ву і ледь віднайшла в собі сили, щоб 
продовжити. — Гортаю цю книжку, 
перечитую. Тут багато фото дівчин-
ки з рідними. Читаю ці недитячі 
оповіданнячка. Дитина писала так, 
що складається враження, ніби це 
писала людина з величезним до-
свідом, яка дуже багато пережила, 
побачила. Я зараз це все перечитую 
і плачу…

Одна трагедія 
на всіх…

У книзі зібрані різні оповідання і 
вірші. І, коли перечитуєш, справді 
неможливо уявити, що це все пи-
сало 10-річне дитя. «Різдво дитин-
ства», «Доля у шкатулці» — історії 
у цих оповіданнях просто вражають. 
Ловиш себе на думці, що дитина 

просто не може саме так писати. 
А їй це було під силу — власним 
словом ніби розрухати нас, дорос-
лих, і примусити переживати, пла-
кати і тішитися перемогами героїв 
маленької письменниці…

— І Міша дуже хороший, дівчат-
ка… Прекрасні діти. Яка ж біда, — 
пані Ольга не може стримати сліз. — 
Дівчатка — найкращі подружки. Їхні 
мами дружать, і вони також. Всюди 
разом. І тепер — разом їх не стало, 
в один день прощатимуться, в один 
ховатимуть. Вони там, на небі, знову 
разом…

Усіх трьох поховали 14 червня. 
Михайла і Вероніку — в селі, Алінку 
— біля Тернополя, дівчинка прожи-
вала у Березовиці.

У селі Ліщанці, що в Бучацькому 
районі, завжди вшановували Трій-
цю. Люди після церкви святкували 
й запрошували до себе близьких 
людей. Гуляння були гучними й 
веселими. Цьогоріч Трійцю ні-
хто не відзначав і не святкував. 
Ті, хто готувалися напередодні, 
навіть до святкової їжі не торка-
лись. Прийшли з церкви і мовч-
ки пішли чистити на подвір’ях та 
впорядковувати те, що зруйнувала 
напередодні негода. У селі тиша… 
Величне свято стало для мешканців 
Ліщанців днем суму. У них одна 
біда на всіх…

Редакція «RIA плюс» щиро співчуває 
родинам загиблих. Просимо у Бога, 
аби він дав сили пережити рідним 
цей біль. Вічная і світлая пам’ять 
Михайлові, Алінці та Веронічці…
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Ми поспілкувалися з дев’ятьма 
різними компаніями, які пред-
ставлять різні сфери. Майже всі 
тернопільські підприємці кажуть, 
що після російського вторгнен-
ня їм довелося на деякий час 
поставити все на паузу. Хтось — 
на день, хтось — на тиждень, 
а хтось — і на місяць. 90% опи-
таних нами компаній після 24-го 
лютого не працювали. І, станом 
на червень 2022-го року, 20% міс-
цевого бізнесу не відновив своєї 
роботи у повному обсязі.

Скорочення штату  
і робочих місць 

— Нам потрібне розуміння 
влади, — обурюється Віталій Ба-
рилка, керівник сервісу виклику 
авто «549». — Вони живуть яки-
мись 90-ми роками, вважаючи, що 
таксі — це таксист і все. Ні, в нас 
є й інші працівники, яким треба 
платити зарплату, ми платимо по-
датки. А в нас вважають: «Їздять, 
хай їздять, але ми їм ніч відруба-
ємо, для чого їм їздити вночі». 
Хоч ми підходили з ініціативами, 
що даватимемо щоранку списки 
щодо виконаних замовлень, хто 
куди їздив, і все буде прозоро. 
Але їм прозорості не треба. Хай 
їздять підпільно, як хочуть, а ми 
будемо їх ловити та штрафувати. 
Не будемо мати ніякої звітності.

Щодо обмежень, на які до-
велося піти підприємцям, — це 
скорочення штату, зменшення 
робочих годин, відтак зменшення 
заробітної плати. Також є компа-
нії, які відправили співробітників 
у відпустки, які не оплачуються. 
Ще частині підприємств, у яких 
була така можливість, довелося 
адаптуватися до роботи онлайн. 
Ще 45% компаній були змушені 
частково перепрофілювати свою 
роботу, розвивати нові напрямки.

— Ми адаптувалися до роботи 
онлайн. Багато займаються во-
лонтерством, змінили географію 
своїх ринків. Для частини людей 
змінили стиль, ритм праці, вимоги 
до роботи, — пояснює Руслан Сте-
фанишин, засновник MagneticOne 
Group.

Що зараз вони виплачують за-
робітну плату своїм співробітни-
кам у повному обсязі, запевняють 
90% опитаних нами компаній. Ви-
няток складають ті бізнес-структу-
ри, де оплата праці здійснюється 
погодинно. Там кажуть, що обся-
ги роботи стали меншими, відтак 
люди працюють менше годин та, 
відповідно, отримують менше гро-
шей. Хоча вартість години роботи 
залишається такою ж, як і була 
до 24-го лютого.

Усі на допомогу 
війську 

Що так чи інакше допомага-
ють Збройним силам України, 
запевняють 100% компаній. Про 
якусь дрібну одноразову допо-
могу вони навіть не вважають 
за необхідне казати. Надають 
свої послуги військовим 35% 
опитаних компаній, роблять це 
частково безкоштовно або ж із 
великими знижками, фактично 
за собівартістю. Решта підпри-
ємств надавали різноманітну фі-
нансову допомогу. Наприклад, 
перераховуючи певний відсоток 
від своїх заробітків на потреби 
армії. Також тернопільський 
бізнес активно допомагає пере-
селенцям, надаючи послуги хар-
чування, лікування, розселення 
безкоштовно або зі значними 
знижками.

Також ми просили терно-
пільських бізнесменів оцінити, 
наскільки довготривалими є 
фінансові резерви їх компаній. 
Усі кажуть, що на це питання 
важко відповісти, оскільки дуже 
складно зробити такі підрахунки. 
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Платять податки у повному обсязі
За перші чотири місця 2022-

го року платники податків на 
Тернопільщині сплатили до 
зведеного бюджету 4 млрд 79,1 
млн гривень податків і зборів. 
Попри війну — це більше, ніж 
за аналогічний період минулого 
року на 174,8 млн гривень або 
4,5%, повідомляють у головно-
му управлінні ДПС у Тернопіль-
ській області.

Роботодавці Тернопільщини 
сплатили 2 млрд 267,6 млн грн 
єдиного внеску. Це — плюс 20% 
до п’яти місяців минулого року. 
До бюджету надійшло на 377,7 
млн гривень більше цього пла-
тежу.

Платники податків Терно-
пільщини перерахували за 5 
місяців 2022-го року 160,3 млн 
гривень військового збору. Це 

на 25,4 млн гривень або на 19% 
більше, ніж за аналогічний пе-
ріод минулого року. Додатково 
від мешканців Тернопільщини 
військо отримало 4,7 млн гри-
вень. Таким чином показники 
виконано на 103%.

— Сподіваюся, що суб’єкти го-
сподарювання та бізнес і надалі 
відповідально ставитимуться до 
своєчасної та в повному обсязі 
сплати податків і зборів. Адже 
від такої соціально відповідаль-
ної позиції залежить фінансова 
спроможність нашої держави та 
краю, ми ж теж тримаємо еко-
номічний фронт України, а це 
і соціальні виплати для пересе-
ленців, фінансування Збройних 
сил України тощо, — каже на-
чальник Головного управління 
ДПС в області Михайло Яцина.

БІЗНЕС

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС  
ВІРИТЬ У ПОКРАЩЕННЯ ТА ЗСУ
Гроші   «RIA плюс» поспілкувалася 
з тернопільськими підприємцями та 
дізналася, як війна вплинула на їх бізнес. 
Чи довелося звільняти співробітників 
або зменшувати їм заробітну плату? Що 
прогнозують далі?

Втім у жодній з опитаних компа-
ній не виявилося резервів навіть 
на пів року. Найбільш оптимістич-
ні прогнози щодо резервів на три 
місяці у 10% компаній. Що їх ре-
зерви вже вичерпалися, заявили 
35% бізнесменів.

— Малий бізнес не думає про 
заощадження. Стоїть ставка на те, 
щоб працювало те, що працювало 
до війни. Є видатки, які потріб-
но виплачувати, персонал, якому 
треба платити заробітну плату, ко-
мунальні платежі. Дуже суттєво 
збільшилася собівартість, немає 
підтримки від банків, купівельна 
спроможність зменшилася. Ми 
пішли максимально на зменшен-
ня зазорів, щоб і людям не було 

дуже дорого і ми мали можливість 
працювати, — пояснює Назар Ан-
друшко, власник мережі кав’ярень 
«Скаварідка».

Збитки є у всіх 
Знову ж таки, 100% компаній 

заявляють про втрати. Але не всі 
можуть їх назвати. Хтось намага-
ється не підраховувати, аби не за-
смучуватися. Є такі, що вважають 
це не доцільним, коли бізнес має 
змогу працювати на відміну від 
колег зі сходу та півдня України, 
де бізнес знищено чи окуповано.

— Вплинуло не тільки на наш 
бізнес, а на кожну людину в Укра-
їні і вплинули суттєво. Хтось 
позбувся життя, роботи, бізне-
су. На нас війна позначилась 
зменшенням замовлень, — каже 
Володимир Волощук, керівник 
компанії «Маркет-меблі».

А дехто заявляє про збитки ледь 
не у 100% обсязі. Серед тих, хто 
зміг їх назвати, підприємці також 
кажуть розмір збитків від 30% 
до 50%.

— Ми не моніторили збитки, 
але вони є і є суттєві. Від дер-
жави не отримуємо в повному 
об’ємі виплати. НСЗУ виплачує 

лише сталу суму для пацієнтів, 
які підписали декларації з нашим 
центром. Тому заборгованість вже 
досить велика. Звернень пацієнтів 
стало набагато менше. Люди за-
ощаджують, особливо на платних 
послугах. Не готові використову-
вати кошти. Якщо звертаються, 
то мінімально, лиш те, що най-
більш необхідне, — розповідає 
Ольга Романчук, директорка 
Медичного центру Святої Терези.

З вірою в ЗСУ 
очікують на краще 

Також підприємці кажуть про 
те, що подальшу динаміку роз-
витку бізнесу в другій частині 
2022 року спрогнозувати над-
звичайно складно. Але при цьому 
80% налаштовані оптимістично і 
сподівають на позитивну динамі-
ку. Проте підприємці кажуть, що 
все залежить від «дурного путіна» 
та від того, як швидко наближати-
муть перемогу на полі бою Зброй-
ні сили України. Віра в армію є, 
відтак і очікування розвитку та 
покращення.

У 90% опитаних тернопільських 
компаніях запевняють, що зараз 
не розглядають можливості ско-
рочення своїх співробітників, 20% 
довелося робити це ще на почат-
ку березня. Додатково це робити 
необхідності немає.

— Першочергово — збереження 
робочих місць. Від зарплат зале-
жать родини. Це основна місія, 
попри допомогу війську, волон-
терам. Намагаємося працювати, 
наскільки це можливо, — каже 
Василь Олексій, директор мережі 
закладів «Автопорт».

Інші продовжують
— Поки не плануємо розширен-

ня. Потрібно утримати на такому 
рівні, як є. На початку року ми 
набрали штат хороших працівни-
ків, яких не вдавалося знайти ра-
ніше. Тільки набрали, розпочалася 
війна, довелося звільняти. Люди, 
звісно, не будуть чекати, поки ми 
їх знову будемо наймати, знайш-
ли роботу. У березні було більше 
замовлень. Багато переселенців 
зверталися, які тікали від війни, 
по дорозі щось трапилося з авто. 
Місцеві хотіли за кордон і хотіли 
перевірити авто перед дорогою. 

Далі стало менше клієнтів, мабуть, 
гроші закінчуються, — припускає 
Ірина Бутрин, менеджерка СТО 
«GT Motors».

Однак підприємці наголошують 
на тому, що зменшувати зарплату 
працівникам точно не будуть. Але, 
можливо, останнім доведеться 
працювати більше, швидше або 
звикати до нових вимог.

— Ми переорієнтувалися на ті 
послуги, на які є попит. Більше 
займаємося лікуванням, всі есте-
тичні процедури, які раніше ви-
конували, втратили актуальність. 
Розширюємо інші напрямки, — 
пояснює Роман Малярик, керів-
ник клініки «Віасан».

Нові робочі місця — 
для фахівців 

Натомість всі 100% опитаних 
бізнесменів визнають необхідність 
підвищення заробітної плати для 
своїх співробітників. Серйозно 
налаштовані збільшити зарплату 
тільки в 35% компаній.

— Є бажання збільшувати за-
робітну плату, ціни піднялися. 
Якщо хочеш утримати команду, 
ти робиш все, щоб їх зарплата 
збільшилася. Не завжди є мож-
ливість, але намагаєшся щось для 
цього зробити, — пояснює Назар 
Андрушко, власник мережі кав’я-
рень «Скаварідка».

Розглядають можливість най-
няти на роботу нових співробіт-
ників — 45% компаній.

— Якщо спеціалісти такі, як 
нам потрібні, то готові взяти. 
У нас специфічна робота, заго-
тівельники взуття, затяжчики, їх 
ніхто вже років 10 не готує. Тому 
ми дорожимо своїми, а якщо є, 
наприклад, такі спеціалісти пе-
реселенці, то могли б і взяти. Бо 
хороші фахівці потрібні, — каже 
Неля Хоміцька, власниця мага-
зину-ательє «Територія взуття».

Ще на 35% підприємств не ба-
чать зараз можливості ані для 
нових працівників, ані для збіль-
шення заробітної плати для вже 
існуючих. Всі бізнесмени сходять-
ся на тому, що першочерговим 
завданням є зберегти бізнес.

— Складно, але ми тримає-
мося, — Руслан Стефанишин, 
засновник MagneticOne Group, 
підсумував нашу розмову.

Частково перепрофілювати свою роботу і розвивати нові напрямки були змушені 45% 
тернопільських компаній. Про це розповіли під час опитування

Станом на червень 
2022-го року, 20% 
місцевого бізнесу 
не відновив своєї 
роботи у повному 
обсязі
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Виробництво, яке до війни успішно працювало у Харкові

 А в таких умовах виробляють холодильне обладнання в Хоросткові

дені гроші — скінчилися. За цих 
обставин у нагоді стали «Укрза-
лізниця» та «Укрпошта».

— Якось я знайшов інформа-
цію про допомогу в релокації 
виробництв, заповнив форму. 
Зателефонували мені та сказали, 
що можуть допомогти перевезти 
залізницею. Я кажу: ну як це 

залізницею? А до неї як я доїду? 
Сказав, що мені треба дві-три 
фури, відповіли, що фур немає. 
Телефонували потім ще кілька 
разів, і я вже почав думати інак-
ше: а чому це, власне, я не буду 
їхати залізницею? Поїхали, — 
розповідає Новіков.

ПЕРЕЇЗД. Тоді постало нове 

ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 097-51-37, 
PAVLO.POSOKHOV@GMAIL.COM 

У 2014-му році у Харкові ство-
рили підприємство «Ньютон 
Колд», де серійно виробляли 
промислове холодильне об-
ладнання. На самому підпри-
ємстві запевняють, що вони 
були єдині такі в Україні. Їхні 
холодильники використову-
ють на великих пивзаводах, 
пивоварнях, молокозаводах та 
інших підприємствах. Відпо-
відно, для охолодження пива, 
молока, води. 30 працівників 
мали замовлення, виконуючи 
всі побажання клієнтів за два 
тижні. Допоки 24-го лютого вся 
робота не припинилася.

— Перші два тижні після втор-
гнення ми всі залишалися вдо-
ма в Харкові, спілкувалися між 
собою в чатах, сподіваючись, 
що ось-ось все закінчиться, — 
згадує власник компанії Антон 
Новіков. — Потім я вирішив, що 
потрібно щось робити, сказав 
команді, що поїду шукати, де 
ми будемо працювати, куди пе-
реїжджати. Команда наша тро-
хи розпалася. Хтось залишився 
у Харкові, хтось поїхав за кор-
дон, — розповідає пан Новіков.

Допоміг клієнт 
компанії 

У пошуках нової локації 
для роботи чоловік опинив-
ся на Тернопільщині, де ско-
ристався допомогою одного з 
пивовиробників, який раніше 
був клієнтом компанії.

— Він допоміг з житлом, я ще 
був у Харкові, але вже знав, що 

мені буде де оселитися. Далі 
цей клієнт розповів, що у Хо-
росткові у нього є площа, вона 
вільна, нічого там не виробля-
ється. Якщо хочете — можете 
орендувати, — каже Новіков.

Тож харківський підприємець 
оглянув приміщення, потім ви-
рішив, що воно йому підходить. 
Більше того, його дуже здивува-
ла вартість оренди, адже у по-
рівнянні з харківськими цінами, 
тут було втричі дешевше.

Мабуть, найскладніший етап 
на шляху релокації підприєм-
ства — це його переміщення. 
Виникають труднощі з коман-
дою.

— Я сам з таким зіткнувся. Бо 
ти не хочеш їхати, але в той же 
час не хочеш і залишатися. І 
так, і так погано. Треба обрати 
щось одне з поганого. Напри-
клад, наш начальник виробни-
цтва казав, що він не буде їхати, 
бо немає замовлень. І він краще 
у Харкові безкоштовно сидіти-
ме, ніж тут треба ще й за оренду 
житла платити. Тому довелося 
швидко для нього якесь замов-
лення знайти — виробників 
води у Тернополі, — пояснює 
Новіков.

«Укрзалізниця» та 
«Укрпошта» 

Справжній квест доводиться 
проходити бізнесменам, які на-
важуються на релокацію своїх 
виробництв, з перевезенням об-
ладнання. По-перше — нестача 
коштів, оскільки переїзд «Нью-
тон колд» розпочинався через 
місяць після повномасштабного 
вторгнення, то банально відкла-

ПРОЄКТ

ЗБЕРЕГЛИ ВИРОБНИЦТВО І ЛЮДЕЙ. 
ЯК ТІКАЛИ З ХАРКОВА?
Від сходу до заходу  З початком 
повномасштабного вторгнення росії до 
України багато підприємств із регіонів, 
де були активні бойові дії, намагаючись 
врятувати виробництво, переїхали в 
більш безпечні регіони України. «RIA 
плюс» розповідає про ті з них, які тепер 
працюють на Тернопільщині
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Переїзд компанія 
розпочала ще 
у березні. А на 
Тернопільщину 
обладнання прибуло 
на початку травня

питання: а як довезти все 
до «Укрзалізниці». Ті, хто до-
помагав в організації релокації, 
підказали, що з цим допоможе 
«Укрпошта». Після цього по-
стало ще одне складне завдан-
ня: все зібрати та підготувати 
до переїзду, оскільки у Харкові 
щодня обстріли. Ті працівники, 
які ще лишалися у місті, приїж-
джали та працювали годину-дві, 
більше не вдавалося. 

У Харкові було неможливо 
придбати матеріали для паку-
вання, відтак їх відправляли 
з Тернополя. На збори пішло 
кілька тижнів. «Укрпошта», 
«Укрзалізниця», тиждень ва-
гон з обладнанням був у дорозі. 
У підсумку все приїхало до Хо-
росткова. І практично з коліс 
підприємство взялося за роботу, 
оскільки вже мали замовлення, 
яке довелося взяти, щоб пере-
конати у необхідності переїзду 
працівників. Також залишалися 
ще кілька недороблених замов-
лень у Харкові.

15% від нормальної 
завантаженості 

У ХОРОСТКОВІ. Переїзд 
підприємство розпочало ще 
у березні. А на Тернопільщину 
обладнання прибуло лиш на по-
чатку травня. Зараз компанія 
працює, має три замовлення. 
У порівнянні зі звичайними 
умовами, це приблизно 15% 
від нормальної завантаженості 
підприємства.

Більшість працівників, які 
займалися безпосередньо ви-
робництвом, також переїха-
ли до Тернопільської області. 
Решта співробітників працюють 
дистанційно. Хтось з інших 
регіонів України, а хтось з-за 
кордону. Є робітники, які зараз 
захищають Україну зі зброєю 
в руках. 

На Харківщині лишилися 
тільки двоє робітників, але і 
вони найближчим часом при-
їдуть на нову локацію вироб-
ництва.

Щоб облаштувати умови, ка-
жуть на підприємстві, потріб-
но ще використати орієнтовно 

200–300 тисяч гривень. Зробити 
необхідне освітлення, обігрів та 
інше, хоча й зараз умови при-
датні для роботи.

Довгострокових планів у ком-
панії намагаються не будувати. 
Ставлять собі завдання на два-
три тижні вперед. Головне 
завдання — це втриматися 
на плаву, виплачувати заробітну 
плату співробітникам.

Також підприємству довелося 
трошки переорієнтувати свою 
роботу. Якщо раніше основним 
продуктом було виробництво 
охолоджувачів, то тепер ак-
тивніше займаються сервісом 
подібного обладнання, не лише 
свого виробництва.

— Це насправді дуже виручає. 
Це малі замовлення і виробники 
можуть витрачати на них свої 
кошти. А на великі замовлення, 
нове обладнання — не готові, — 
пояснює Новіков.

Планують 
повертатися 

Якщо говорити більш гло-
бально, про період, коли за-
кінчиться війна, то у «Ньютон 
колд» бажають повернутися 
до Харкова. Але в той же час 
стверджують, що залишати Тер-
нопільщину не планують.

— Ми тут облаштовуємо все 
стаціонарно, будуємо виробни-
цтво. Це буде наша друга ви-
робнича база, філія. Коли все 
закінчиться, то, оскільки ми з 
Харкова, поїдемо назад. А тут 
підберемо команду, працівни-
ків, які будуть також виготов-
ляти таке ж саме обладнання. 
Будемо з одного боку Украї-
ни — Харків, з іншого — це 
буде Тернопіль. Інших варіантів 
немає, — говорить власник.

Також чоловік каже, що коли 
підприємство повернеться пра-
цювати до Харкова, то він пе-
ревезе його з обласного цен-
тру до якось невеличкого міста 
в області. Оскільки йому спо-
добалося, як можна працювати 
у Хоросткові. Лиш на оренді та 
оплаті за комунальні послуги 
можна економити приблизно 
100 тисяч гривень на місяць.
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Носили воду з 
криниці…

Закохані тимчасово оселились 
у селі в нашій області. Назву 
не кажуть.

— Мешкали там десь два тижні 
без світла. Не мали ні душу, ні 
гарячої води, змушені були но-
сити воду з криниці. Так довго 
не витримали та порадились пе-
ребратися ближче до Тернополя. 
Не тільки тому, що там зручніше. 
Хотіли ще й займатися волонтер-
ством, бути чимось корисними 
у цей складний час… — розпові-
дають молоді люди.

Аріна з Данилом, ще зна-
ходячись у цьому селі, різним 
чином долучалися до спільної 
справи для швидшої перемоги. 
Говорять: і гуманітарну допомогу 
відправляли, і вареники ліпили, 
і тушківки робили. Чим хочеш 

займалися!
Хотіли навіть блокпости роби-

ти та не встигли: зі всім справи-
лись без них.

— У селі, хоча там і було склад-

Пара стала одними 
із дванадцятьох 
стоматологів, які 
знайшли прихисток 
та працюють тепер  
у Тернополі

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

Данило та його дівчина Аріна 
приїхали з Києва ще 24 лютого, 
коли й почалось повномасштабне 
вторгнення російських окупантів.

— Взагалі, у той день я плану-
вав виспатися, — жартує хлопець.

Данило дуже позитивний, усе 
сприймає з гумором.

Розповідає, що чи не впер-
ше у житті тоді поставив теле-
фон на віброрежим і планував 
не прокидатися до полудня точ-
но. Юнак аж ніяк не очікував, 
що в той же час росія нападе 
на Україну.

— Якось так вийшло, що я за-
снув о третій ночі, а вже о п’ятій 
ранку дзвонить мама і кричить 
у трубку: «У нас війна почалась!» 
А я їй: «Що? В сенсі?» Згодом 
стало чути вибухи. Я спакував 
рюкзак, кинув туди аптечку, гро-
ші, документи. Треба було ще 
забрати Аріну… — пригадує він.

Забравши усе необхідне з 
дому, пара зустрілася з родича-
ми. Всі гуртом поїхали у село 
під Києвом. Та згодом і у цьому 
населеному пункті стало неспо-
кійно.

— Ми удвох прийняли рішен-
ня вирушати на Тернопільщину. 
Все вийшло спонтанно. У Аріни 
тут є дуже далекі родичі у тре-
тьому поколінні, — ділиться з 
нашою журналісткою Данило.

РОБЛЯТЬ ІДЕАЛЬНІ ПОСМІШКИ
Історії  Данило та Аріна – стоматологи 
з Києва. Вже понад три місяці закохана 
пара мешкає у нашому місті та працює 
у клініці Pavlyshyn Dental Clinic. Вони 
безкоштовно роблять красивими 
посмішки військовослужбовців, бійців 
тероборони, переселенців та всіх, хто 
звертається 

НАДІЙНИЙ ТИЛ

 Данило та Аріна у Тернополі вже понад три місяці

Хлопець вже займається пацієнтами, бо дещо раніше 
почав практикуватись у стоматології

Аріна у клініці поки є асистенткою
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як молодих спеціалістів. Вони 
стали одними із дванадцятьох 
стоматологів, які втікаючи з «га-
рячих» точок України, знайшли 
прихисток та можливість займа-
тись тим, що вміють найкраще, 
у Тернополі.

— Ми тут вже десь із середини 
березня працюємо. Лікуємо зуби 
переселенцям, теробороні, сол-
датам ЗСУ. Допомогу надаємо 
абсолютно безкоштовно, — ді-
литься Данило.

Хлопець вже займається паці-
єнтами, бо дещо раніше почав 
практикуватись у стоматології. 
Натомість Аріна у клініці поки 
є асистенткою.

— Люди часто звертаються з 
гострим болем. Сьогодні, на-
приклад, батьки двох дітей теле-
фонували. Їм три і п’ятнадцять 
років, — говорить дівчина.

Молоді стоматологи з Києва 
на завершення діляться — коли 
дізнались, що лікуватимуть пе-
реселенців, тероборону, наших 
захисників, то дуже надихну-
лись цією справою. Парі хоча й 
подобається наше місто, однак 
сумують за рідним домом!

— Віримо у найшвидшу пе-
ремогу України! А поки ми 
у Тернополі — допомагатиме-
мо людям тут, як і робили це 
завжди… — кажуть вони.

но з мобільним зв’язком, ми ра-
зом шукали варіанти квартири, 
аби орендувати. В мене майже 
у кожному місті на заході Укра-
їни є якийсь товариш, вони нам 
допомагали у цьому, — каже Да-
нило.

Справи, за словами хлопця, 
були кепські: житло або здавали 
за 5 хвилин, або хотіли за мі-
сяць оплату у 40 тисяч гривень. 
70% пропозицій, які обдзвонила 
пара — шахрайські. Просили 
внести передоплату, аби юнак 
з дівчиною не їхали і не ви-
трачали особистого часу. Це і 
викликало у Данила підозри.

— Я бачив навіть кімнату 
у селі, що за 50 кілометрів від 
Тернополя, яку здавали за сім 
тисяч гривень! У нас таких гро-
шей немає, — ділиться хлопець.

Через певний час закохані 
таки перебралися до Терно-
поля і тиждень жили у друзів 
Данила. Він сміється: купили 
собі матрац і ночували в од-
ному приміщенні з німецькою 
вівчаркою.

— Вона якимось чином пора-
нила собі лапи, і я навіть робив 
їй перев’язки. Собака намага-
лася відкусити мені обличчя, — 
сміється.

Бажали допомагати 
своїм ремеслом…

Аріна розказує, що поки жили 
у друзів хлопця, вдалось знайти 
квартиру. Як тільки туди заїха-
ли — в цей же день дівчина 
побачила на Work.ua вакансії 
стоматологів у Pavlyshyn Dental 
Clinic.

Далі молодь комунікуювала 
у Viber з Русланом Павлиши-
ним — власником цієї стома-
тології, надіслала йому свої 
профілі в Інстаграм для оз-
найомлення та написали, що 
шукають роботу.

— Коли почули, що можемо 
долучитись до підтримки та вза-
ємовиручки людей ще й нашою 
професійною діяльністю — зви-
чайно, що погодились! — мов-
лять.

Закохані говорять, що Руслан 
дуже їм допоміг, зателефону-
вав і покликав пройти співбе-
сіду. Опісля Данила та Аріну 
гостинно прийняли у клініку 



8 RIA плюс, 15 червня 2022

людей, після надання необхідної 
допомоги, повернулися у свої до-
мівки.

Загалом за медичною допомо-
гою звернулися 23 особи: як ци-
вільні, так і військові.

Усі потерпілі отримали ушко-
дження легкого та середнього 
ступеня важкості.

Серед постраждалих — дівчинка 
12 років з Харкова. Її сім'я, після 
початку повномасштабного втор-
гнення, переїхала на Тернопіль-
щину.

Газо- та водопостачання у Чорт-
кові відновлено. Роботи з ліквідації 
наслідків ракетних ударів трива-
ють. Працює комісія з оцінки 
вартості збитків майна цивільних 
громадян.

Підраховують 
масштаби руйнувань 

Робочі групи продовжують 
обстежувати будинки Чортко-
ва, котрі постраждали внаслі-
док вибуху у суботу, 11 червня, 
повідомляє Чортківська міська 
рада. Станом на 13.00, 13 черв-
ня, групи вже провели попереднє 
візуальне обстеження 55 об’єктів 
цивільної інфраструктури. Серед 
них пошкодження зафіксували у: 
37 багатоквартирних будинках; 
11 об’єктів підприємницької ді-
яльності; 4 приватних будинках; 
трьох навчальних закладах.

Найбільше комісія фіксує по-
шкодження вікон, віконних та 
балконних конструкцій, вхідних 
та міжкімнатних дверей. У деяких 
будівлях також є пошкодження 
покрівлі.

Варто зазначити, що працівни-
ки комунальних підприємств вже 
другий день поспіль допомагають 
мешканцям ліквідовувати наслідки 
обстрілів — прибирають розбите 
скло, будівельне сміття, заклеюють 
вікна тимчасовою плівкою.

Окрім того, продовжується 
детальне обстеження чотирьох 
багатоквартирних будинків, що 
отримали найсерйозніші пошко-
дження з подальшим відселенням 
мешканців. У міській раді відзна-
чають, щоб запобігти мародерству, 
ці будинки будуть охоронятися.

ВОЛОДИМИР 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ:

21.46, 12 червня. 
У вечірньому звер-
ненні до українців 

Президент Володимир Зеленський 
прокоментував ракетний удар по 
Чорткову.
— Після ракетного удару по Тер-
нопільській області в лікарнях 
досі перебувають десять людей. 

Не було жодного тактичного чи 
стратегічного сенсу в цьому ударі, 
як і в абсолютній більшості інших 
російських ударів. Це терор, просто 
терор, — зазначив Глава держави.
Серед постраждалих – дівчинка, 
їй 12 років, вона з Харкова. Вона 
поїхала на Тернопільщину, щоб уря-
туватися від російської армії. І саме 
такі факти тепер визначатимуть 
сприйняття Росії у світі. Не Петро І 
чи Лев Толстой, а діти, поранені та 
вбиті російськими ударами.

«Це терор, просто терор»

Відео наслідків 
ракетного удару 
по Чорткову ди-
віться, заскану-
вавши qr-код

ГОЛОВНЕ

У Чорткові внаслідок вибухів пошкоджені чотири п’ятиповерхові будинки

Пошкоджень зазнали дві школи та дитсадок

Комунальники заклеїли вікна вже у понад 40 квартирах 
та повністю відновили два пошкоджені балкони

ДІАНА ОЛІЙНИК, 067– 346-52-39, DIANA.
OLIJNYK@GMAIL.COM 

Про масштаби і наслідки руй-
нувань у Чортківському районі 
влада, правоохоронці і ряту-
вальники повідомили 12 черв-
ня на брифінгу Ради оборони 
Тернопільщини.

— 11 червня, о 21.46 на Тер-
нопільщину було здійснено ра-
кетний обстріл, а саме в місто 
Чортків, — повідомив голова 
Тернопільської обласної вій-
ськової адміністрації Володимир 
Труш. — Було чотири «прильо-
ти». Попередньо, всі ракети при-
летіли з акваторії Чорного моря. 
Зруйновано частину військового 
об’єкта і цивільну інфраструк-
туру. Пошкоджено чотири п’я-
типоверхові будинки з цивіль-
ним населенням. Жертв немає. 
Є поранені 22 особи, які були 
госпіталізовані, людям надали 
допомогу. Серед них сім жінок. 
На місці працювали 10 машин 
швидкої допомоги, також служ-
ба ДСНС, яка розбирала зава-
ли. 22 людям надали медичну 
допомогу, серед них, на жаль, є 
дитина 12 років, якій було на-
дано першу медичну допомогу, 
накладено шви. Стан усіх лю-
дей задовільний. Частина з них 
уже повернулися у свої помеш-
кання, частина ще перебувають 
у лікарні.

На місці події було організо-
вано штаб з ліквідації наслідків 
ракетного удару. Цілу ніч пра-
цювали сапери, Нацполіція, ря-
тувальники, Служба безпеки, ор-
гани місцевого самоврядування. 
Було відключено постачання газу 
в Чорткові, бо одна з ракет попа-
ла в газову трубу, був витік газу і 
пожежа. До кінця дня 12 червня 
постачання газу відновили.

Проведено опитування всіх 
жителів району, чи немає зни-
клих безвісти людей.

На місці працює комісія з 
оцінки завданих збитків житло-
вих об’єктів та об’єктів інфра-
структури із залученням фахівців 
з обстеження. За результатами 
спеціалісти складуть звіт і визна-
чать джерело покриття збитків.

ЗРУЙНОВАНІ БУДИНКИ І 23 
ПОТЕРПІЛИХ, СЕРЕД ЯКИХ ДИТИНА
Офіційне  11 червня Чортків зазнав 
ракетного удару. Чи є потерпілі та 
жертви? Скільки майна пошкоджено? Що 
зараз відбувається у Чорткові? Про це — 
читайте у матеріалі

Виникла пожежа 
на газопроводі 

Про ліквідацію наслідків ракет-
ного удару у Чорткові повідомив 
керівник Головного управління 
ДСНС у Тернопільській області 
Віктор Маслей.

— Внаслідок детонації був 
пошкоджений газопровід, вини-
кла пожежа, підрозділами ДСНС 
у найкоротший термін ліквідовано 
пожежу і також здійснено пошу-
ково-рятувальні роботи на зава-
лах для пошуку потерпілих осіб 
та рятування. Підрозділами ДСНС 
врятовано 12 осіб, з них двоє ді-
тей, — зазначив він.

О 0.55 виникла загроза повтор-
ного удару, тож пошуково-ря-
тувальні роботи призупинили, 
а о 1.50 роботи відновили.

Коли отримали остаточну ін-
формацію, що встановлені всі 
особи і їх місцеперебування, 
то майже о 3-й годині зупинили 
пошуково-рятувальні роботи.

О 8-й ранку 12 червня рятуваль-
ники приступили до наступного 
етапу робіт — ліквідації наслід-
ків удару надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з ракетними ударами. 
Працюють комунальні служби, по-
ліція, ДСНС, спеціальні служби, 
правоохоронці, задіяні волонтери 
для розбору конструкцій, приби-
рання залишків, а також докумен-
тування даного злочину, зазначив 
пан Маслей.

Зброї на об'єкті 
не було 

— 22 поранених — в основно-
му це цивільне населення, яке 
проживало в будинках поряд із 
місцем, де приземлилися ракети. 
За фактом злочину порушено кри-
мінальне провадження Службою 
безпеки України. Поліція надає 
допомогу в документуванні цьо-
го злочину, — зазначив керівник 
Головного управління Нацполіції 
в Тернопільській області Олек-
сандр Богомол.

На місці події працюють піро-
техніки, вибухотехніки поліції, 
ДСНС, слідчо-оперативні групи 
СБУ та Нацполіції.

— Місце події охороняється. 
На доступах буде обмежено рух 
транспорту. Закликаємо не фо-
тографувати усе, так як поряд є 
військові об’єкти. На об'єкті, де 
було нанесено удар, ніякої зброї 
не було. Ми розцінюємо це, як 
удар по цивільному населенню. 
Його мета — деморалізація ЗСУ 
і населення, — зазначив пан Бо-
гомол.

Постраждала 
дівчинка з Харкова 

Про ситуацію станом на 12 черв-
ня, на 16.27 повідомив Володи-
мир Труш. Кількість постраждалих 
збільшилася до 23 людей.

— Десятеро постраждалих від 
ракетного удару у Чорткові досі 
перебувають у лікарнях, — повідо-
мив Володимир Труш. — Частина 
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До уваги усіх, чиє житло 
постраждало внаслідок ра-
кетних обстрілів Чорткова!
Для подання заяви на відшко-
дування матеріальних збитків, 
завданих ракетними обстрілами, 
просимо звертатися до штабу 
допомоги постраждалим, що 
розташований у синьому наметі, 
поблизу магазину «АТБ», пові-
домляє Чортківська міська рада.
При собі обов’язково потрібно 
мати:

  — паспорт;
  — ідентифікаційний код;
  — документ, що підтверджує 
право власності на житло;
  — фото з фіксацією завда-
них збитків (за можливості).
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тя, й за кілька хвилин побачили, як 
у небі щось летить.

— Один, другий раз. Згодом почу-
ли вибухи. На той час від сповіщен-
ня про загрозу минуло 15 хвилин. 
Нам вистачило часу тільки на те, 
аби взяти все необхідне і спуститися 
в бомбосховище. Чортків’яни масо-
во вибігали на вулицю, бо не розумі-
ли, що і куди влучило. Хто мав мож-
ливість — тікав із міста, особливо з 
дітками, — ділиться пані Катерина.  

У житловому кварталі, де влучили 
ракети окупанта, вона виросла й має 
там знайомих. Каже, що чи не скрізь 
ударною хвилею вибило вікна.

— Влада обіцяє постраждалим до-
помогти з тимчасовою оселею. Деякі 
люди переселяються до родичів або 
друзів на околиці міста, або в села. 
Вночі, до речі, одна ракета влучила 
у газову трубу. Там була пожежа. 
Тому першу половину дня Чортків 
провів без газу, світла, води та ін-
тернету, адже все взаємопов’язане, — 
додає пані Катерина.  

Натомість ще одна чортків’янка — 

Дивіться фото 
та відео, заска-
нувавши qr-код

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

Журналісти «RIA плюс» побува-
ли на місці події, поспілкувалися з 
очільниками міста, потерпілими й 
пересічними мешканцями. Про що 
говорять, чи ігнорували сигнал по-
вітряної тривоги, наскільки серйоз-
ними є руйнування — розповідаємо.

Жителька Чорткова Світлана роз-
повідає, що сигнал про повітряну 
тривогу залунав приблизно о 22.00. 
Надворі сутеніло, жінка відкрила 
в кімнаті вікно від дороги, аби за-
йшло свіже повітря.

— Чую, як щось гуде. Потім по-
бачила в небі ніби літак. Згодом як 
засвистить! Зі сторони, куди влу-
чили, було видно вогонь та чутно 
вибухи. Це все сталось за лічені 
секунди. Минулого тижня в Києві 
поблизу будинку моєї племінниці 
теж «влетіло». Тому я одразу зрозу-
міла, що це ракети… Страшно, дуже 
страшно, — пригадує пані Світлана.

Вона проживає на четвертому по-
версі і ледве втрималась за віконну 
раму, аби не випасти. Каже, що 
почала панікувати, тремтіли руки. 
Одразу побігла у підвал.

— Я живу в п’ятиповерховому бу-
динку неподалік епіцентру вибухів, 
може за 900 метрів звідти. Коли при-
йшла сюди, то дійсно вжахнулась. 
Дивитися на зруйновані будинки 
дуже страшно. Наразі відповідні 
структури все прибирають і оці-
нюють збитки, — показує Світлана 
у сторону руйнувань.  

Жінка й досі не може повірити, 
що окупанти обстріляли її рідне 
місто. 

Яка ситуація у місті?
На час перебування журналістів 

«RIA плюс» на місці події, право-
охоронці обстежували локації, у які 
влучили ракети. Тривали слідчі дії.

— Чотири ракети, нагадаю, при-
летіли з акваторії Чорного моря і 
влучили в об’єкти цивільної інфра-
структури. Ми створили 5 робочих 
груп, які роблять подворовий, по-
квартирний обхід прилеглих вулиць, 
що постраждали, та комунікують з 
людьми, — пояснює міський голова 
Чорткова Володимир Шматько. — 
Також підвозимо матеріали — плів-
ку та скло, аби тимчасово затулити 
вибиті вікна. На місці зі своїми за-
вданнями працюють військові.  

За словами пана Володимира, 
жителі двох будинків, що найбіль-
ше постраждали від ударної хвилі, 

очікують на рішення експертів, які 
проводять технічний огляд та вивча-
ють стан цих осель. Згодом людям 
дадуть можливість безпечно туди 
потрапити й забрати документи та 
цінні речі. Цю операцію проводити-
муть під наглядом працівників МНС 
та поліцейських.

— Усі структури міста, волонте-
ри та небайдужі громадяни нині 
об’єдналися, аби швидше подолати 
наслідки руйнування, — наголошує 
Володимир Шматько.

Зокрема, 12 червня о 12.30 розпо-
чався покроковий пуск газу в місті 
Чортків та селі Біла. Чортківський 
РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» 
відновлює електропостачання. Пра-
цівники КП «Чортків водоканал» 
працюють, аби поновити водопоста-
чання у тому районі, де його немає. 
Комунальні служби прибирають 
території.

Найближчим часом переселяти-
муть тих, хто втратив оселі через 
вибухи. Люди наразі визначаються, 
чи їм потрібне житло, чи мають ро-
дичів або знайомих, до яких тим-
часово перебиратимуться. Місцеве 
Управління соціального захисту 
збирає всю необхідну інформацію 

про тих, хто не має де мешкати.
— Дуже приємно, до речі, що 

частина чортків’ян самі прийшли 
до штабу і запропонували свої квар-
тири, які пустують. За це їм окрема 
вдячність! — додає мер Чорткова 
Володимир Шматько.  

Що з потерпілими?
Потерпілих почали привозити 

до лікарні о 21.50, говорить дирек-
тор Чортківської центральної місь-
кої лікарні Ростислав Шульський. 
За вечір всього було 22 особи. Вже 
12 червня стало відомо про 23 по-
терпілих. Люди мали осколкові 
поранення різних частин тіла. Па-
цієнти скаржились на запаморо-
чення, головний біль, порушення 
слуху, тремор.  

— Це називається акубаротрав-
ма, — наголошує пан Ростислав. — 
На даний момент лікарі провели об-
робку ран, діагностику загрозливих 
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станів пацієнтів. Наразі у нашому 
стаціонарі залишаються 10 потер-
пілих. Серед них внутрішньо пере-
міщена сім’я, у якій постраждали 
батько та донька.

Чоловік потрапив до поліклініки 
з акубаротравмою, а дівчина — з 
осколковим пораненням голови. 
Медики зашили рану й стабілізу-
вали її самопочуття.  

— Менша частина постражда-
лих — військові. Важких пацієнтів 
у нас не було. Всі є стабільними, 
з травмами середньої важкості, — 
пояснює директор лікарні.

За його словами, серед постражда-
лих була дівчинка з осколковим по-
раненням гомілки. Їй зашили рану, 
і батьки забрали доньку додому.  

— Одну сім’ю вчора рятувальники 
витягнули з-під завалів. Це мама, 
донька та син. Сьогодні у лікарні їм 
провели комп’ютерну томографію 
всіх внутрішніх органів. Патологій 
не виявили, тож травматолог припи-
сав їм перев’язки й відпустив родину 
додому, — розповідає пан Ростислав.

Ще один пацієнт звернувся з 
травмою очного яблука. Також він 
має множинні осколкові поранення 
верхньої та нижньої повіки, крово-
вилив у передню камеру ока. Мед-
персонал стаціонару спостерігатиме 
за ним протягом тижня.  

— Нині вранці ще двоє людей 
звернулися до нас за медичною 
допомогою. У них акубаротравма. 
На мою думку, день-два — і деко-
го з цих десяти постраждалих, які 
досі у лікарні, теж випишемо. Їхній 
стан задовільний, але хочемо по-
спостерігати за ними і ще провести 
діагностику, — уточнює лікар.

Психологічний стан людей задо-
вільний. З ними попрацював штат-
ний психолог Чортківської лікарні та 
доповів, що люди не мають жодних 
скарг на проблеми з ментальним 
здоров’ям. Все обійшлось…  

— Попри все, що відбулося, лі-
карня працює у штатному режимі. 
Ми були готові до подібної ситуації, 
адже ще раніше під такі випадки 
приготували 200 ліжко-місць. Реш-
ту — також двісті, використовуємо 
суто для надання медичної допомо-
ги жителям нашого регіону. Вчора 
на місці події розгорнули чотири 
бригади. Операційні були підготов-
лені до оперативних втручань. Однак 
у них не виникло потреби, — завер-
шує директор Ростислав Шульський.  

Що кажуть очевидці?
Місцева мешканка Катерина го-

ворить, що 11 червня о 22.00 в мо-
більному додатку «Тривога» залунала 
сирена. Її родина вже бігла до укрит-

Внаслідок ракетного удару зруйновані житлові будинки, зазнали руйнувань школа, 
дитсадок, спортшкола, спалені машини

На місці події працює мобільний штаб допомоги 
потерпілим містянам

Тим, хто втратив оселі через дії окупанта, місцева влада 
надасть тимчасове житло

Скло пошкоджене у будинках, які були за 300-500 метрів 
від епіцентру вибухів

ГОЛОВНЕ

ЗАСВИСТІЛО, ЗАГУЛО — СТРАХІТТЯ! 
Ексклюзив   Вночі 11 червня у Чорткові 
Тернопільської області пролунали 
вибухи під час повітряної тривоги. 
Окупанти влучили в об’єкти цивільної 
інфраструктури. Як наслідок — 23 людини 
потерпіли, зруйновані будинки, спалені 
машини

Чую, як щось гуде. 
Потім побачила 
в небі ніби 
літак. Згодом як 
засвистить... все 
сталось за секунди

Ядвіга, почувши вибухи, спершу 
не зрозуміла, що відбувається. На-
дворі гриміло і блискало, падав дощ.

— Я почула неймовірно гучний 
звук. Люди «позривалися» з ліжок, 
багато хто вже відпочивав. Всі біг-
ли або до сховищ, або рятувались 
на автівках у села. Метушня поча-
лась. Виїзди з Чорткова перекрили, 
машини не випускали. Люди вер-
нулися назад, — каже вона.  

Ольга живе неподалік епіцентру 
влучання ворожих ракет.

— Це було дуже страшно, — го-
ворить жінка. — Я не могла уявити, 
що таке може трапитись у Чорткові. 
Раніше якось ігнорувала повітряні 
тривоги, тепер бачу, що цього роби-
ти не варто! Слід ховатися в укриття. 
Дякувати Богу, що немає загиблих.
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менти торкнулися усіх нас. Це 
відбивається на бізнесі, на подат-
ках, на надходженнях до бюдже-
ту. Коли ти ставиш перед собою 
амбітні цілі, а все перевертається 
догори ногами, це дуже сумно. 
Наприклад, на цей рік планува-
ли реалізувати багато проєктів з 
реконструкції об’єктів, будівниц-
тва доріг та іншого. Поки війна, 
розуміємо, мусимо на всіх планах 
поставити крапку. А після війни 
потрібно відбудовувати країну, 
вкладати гроші у відновлення 
тих регіонів, які найбільше по-
страждали від бойових дій. Коли 
буваю на півдні чи сході країни, 
то розумію: щоб «вдихнути життя» 
в ці міста і села, потрібні мільярди 
доларів і багато зусиль..

— Але все ж таки, повертаючись 
до секторів економіки, по чому війна 
вдарила найбільше?

— Нема жодної галузі, яка 
не постраждала б через війну. 
Харчова, сфера послуг, усі вироб-
ництва змушені виживати в над-
звичайно складних умовах. Втрата 
замовлень, відсутність робочих 
місць. Зараз держава має подбати 
про те, як допомогти і створити 
для українців нові робочі місця. 
Державні замовлення, внутрішня 
система кредитування для бізне-
су — це ті кроки, які допоможуть 
запустити економіку. 

— За тим умов, які ми вже маємо, 
наскільки серйозними будуть наші 
втрати у наповненні обласного бю-
джету, у відсотковому еквіваленті?

— Є скорочення робочих місць, 
не сплачуються податки (біз-
нес стоїть)… Ви самі розумієте. 
В Україні на тлі війни ВВП може 
впасти до 40%. Це дуже багато. 
Оскільки основними наповнюва-
чами державного бюджету були 
східні та південні області країни, 
тому в економічному плані нам 
всім буде дуже важко. Західний 
регіон постраждав не так сильно, 
оскільки ми працюємо в аграр-
ному секторі, та й такого вели-
кого надходження до ВВП у нас 
немає. Натомість у нас є проблеми 
з експортом продукції за кордон. 
Куди і як тепер її вивезти? Посівну 
відбули у повному масштабі. Те-
пер потрібно думати, як зібрати 
врожай, як його продати, скіль-
ки залишити на власні потреби, 
яка кількість має бути в резерві. 
Вартість доставки значно зросла, 
оскільки ціни на паливо висо-
кі. Запланованого заробітку вже 
не буде. Крім того, попереду осінь, 
зима. А ми не знаємо, яка буде 

ВІКТОРІЯ НАУМЕНКО 

Про те, як ситуація в країні 
позначається на житті в нашій 
області, які галузі постраждали 
найбільше, що чекає нас 
найближчим часом та чим ми 
всі можемо бути максимально 
корисними для країни, говоримо із 
головою Тернопільської обласної 
ради Михайлом Головком. Він та 
його сім’я з перших днів війни 
активно роблять усе задля того, 
аби перемога настала швидше.

— Війна внесла корективи в жит-
тя кожного з нас. Що змінилося для 
вас особисто як для голови обласної 
ради та громадянина, зокрема?

— Війна — це варварство, коли 
нападають на мирного сусіда, але 
це священний обов'язок, коли за-
хищають Батьківщину. Так гово-
рив Гі Де Мопассан. Цю думку 
поділяю і я. Війна в нашій країні 
триває вісім років. Але коли росія 
цинічно повномасштабно вторгла-
ся 24 лютого, беззаперечно, змі-
нилося життя кожного українця. 
Як свідомий громадянин, у першу 
чергу, я з першого дня намагаюся 
робити все, аби допомогти Зброй-
ним силам України, жителям тих 
регіонів, де були чи тривають бо-
йові дії. Як казав Цицерон: «Нема 
нічого радіснішого за перемогу!» 
Тому я, як і інші громадяни, стара-
юся докладати максимальні зусил-
ля, аби пришвидшити перемогу.

— Пригадайте ранок 24 лютого. 
Де вас застала війна?

— У той момент я був у дорозі 
до Києва. Мав вирішити робочі 
питання. До мене подзвонили дру-
зі та розповіли, що в столиці чути 
вибухи, почалася війна. Чесно, як 
і кожен, не вірив до останнього, 
що росія здатна на це. Але відтоді 
і до нині ми всі вкотре розпочали 
боротьбу за незалежність країни.

— Які саме кроки обласної ради 
наближають нас до перемоги?

— Хоч на Тернопільщині, 
на щастя, не було бойових дій 
і потужних потрясінь, наша об-
ласть прикладає колосальні зу-
силля до протистояння ворогу. 
Земляки, серед яких є і депутати 
обласної ради, нині зі зброєю в ру-
ках боронять територіальну ціліс-
ність країни. Обласна рада, як і 
обласна державна адміністрація, 
з першого дня повномасштабно-
го вторгнення росії роблять все, 
аби прийняти всіх тих, хто втікає 
від війни у більш безпечні регіони 
країни. Ми зустрічаємо, поселяємо 
та забезпечуємо всім необхідним 
жителів з різних куточків України. 
Нам вдалося прийняти вже понад 
сто тисяч осіб. 

З 24 лютого ми перейшли прак-
тично на цілодобовий режим робо-
ти. Це — взаємодія з гуманітарним 
штабом, збір, сортування і тран-
спортування допомоги у ті регіони, 
де вона потрібна. Спілкуємось із 
головами громад, які найбільше 
постраждали від військових дій, 

маємо актуальні запити від них, 
тому намагаємося забезпечити всім 
необхідним. Завдяки злагодженій 
роботі обласної ради, завдяки моїм 
особистим дружнім стосункам із 
іноземними партнерами, вдало-
ся зібрати і доставити вже понад 
200 тонн гуманітарної допомоги. 
У цю цифру не входить все зібране 
комунальними закладами обласної 
ради. Тож хочу окремо подякува-
ти всім працівникам, які були і є 
активно залученими до процесу.

Хочу наголосити: жодної ко-
пійки з обласного та державного 
бюджету на це не витратили! Залу-
чали як власні кошти, так і наших 
друзів-волонтерів-іноземців.

— Така напружена, практично 
цілодобова робота виснажує. Що 
змінилося у вашій сім’ї? Як на події 
реагують діти та дружина?

— Діти поїхали до тещі в село 
в колишній Підволочиський, те-
пер уже Тернопільський район. 
Два місяці вони там перебували. 
Дружина постійно була зі мною, 
допомагала і з роботою в гумані-
тарному штабі. Я і сам з роботи 
додому практично не їздив, навіть 
ночувати. Нікому зараз не легко. 
Така ситуація в країні, що всі му-
симо мобілізувати свої зусилля. 
Одні — мужньо битися на передо-
вій, інші — забезпечити надійний 
тил. У єдності наша сила. І тільки 
так ми торуємо собі перемогу.

— Як щодо роботи депутатів 
обласної ради під час війни? Вам 
вдалося провести засідання сесії. 
Чи вдається ефективно працювати 
у цей складний час?

— Орієнтовно третина депутатів 
наразі служать у ЗСУ. Інші також 
займаються волонтерством та за-
безпечують роботу в тилу.

Щодо сесії, провести її в умо-
вах воєнного часу — було вкрай 
важливо. Забезпечення та підтрим-
ка Збройних сил, територіальної 
оборони, передача приміщень та 
майна у користування — необхідні 
кроки, які ми маємо зробити. Тож 
ухвалили ряд програм, затвердили 
багато статутів, які є на часі. Ми 
повністю відмовилися від політич-
них питань на час війни, а займа-
ємося винятково вирішенням гос-
подарських моментів, які необхідні 
для життєдіяльності нашої області 
та комунальних закладів, зокрема.

— 2020–2021 роки були кризо-
вими через епідемію коронавірусу. 
У 2022-му до нас прийшла війна. 
Яка ситуація з обласним бюджетом? 
Які галузі вже, за вашими підра-
хунками, постраждають найбільше?

— Звісно, усі ці кризові мо-

РАЗОМ ЙДЕМО ДО ПЕРЕМОГИ!  
МИХАЙЛО ГОЛОВКО ПРО ВІЙНУ
Важливі справи  Понад три місяці 
триває війна. Кожен із нас пережив 
чимало. Хтось втратив бізнес, хтось – 
роботу, дехто – дім, а дехто, на жаль, і 
своїх рідних. Ворог підступно намагається 
підкорити і вкрасти у нас незалежність, 
однак ми боремося. І поборемо!
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Маємо працювати 
кожен на своєму 
місці. Щоб 
підтримати армію. 
Щоб запустити 
економіку

Нема жодної галузі, яка не постраждала б через війну. Михайло Головко закликає кожного 
з нас докластися до перемоги

Голова облради часто відвідує бійців на сході та півдні 
країни. Привозить необхідну допомогу

ситуація із газом/електроенергі-
єю. Потрібно наповнювати схови-
ща. Літо швидко мине, а роботи 
в нас багато. Тому є великі вимоги 
до уряду. Він має максимально мо-
білізувати економіку. За рахунок 
внутрішніх позик допомогти від-
новитися бізнесу.

— Які ще виходи ви бачите? Як 
і області, і країні вистояти?

— Розберемо на практиці. Щоб 
не зупинився будівельний бізнес, 
потрібно, аби держава викупля-
ла квартири і передавала пере-
селенцям, які постраждали від 
мордування окупантів. Це дасть 
поштовх запустити купівлі бетону, 
будівельних матеріалів тощо. Від-
повідно, відбудеться циркуляція. 
Так само потрібно підтримувати 
фермерів. Навіть, якщо це вплине 
на інфляцію, але нам вдасться 
зменшити безробіття, яке поро-
джує соціальну депресію. Поїхати 
на заробітки люди не можуть, тут 
роботи немає. Тому вкрай важливо 
запускати програми, які допомо-
жуть українцям працювати.

— Що ми можемо зробити на міс-
ці, у області, аби уникнути масового 
звільнення працівників та породжен-
ня високого рівня безробіття?

— Ми мали орієнтовно сто зая-
вок на релокацію від підприємств, 
які раніше працювали у регіонах, 
де тривають бойові дії. Зараз вже 
переїхали двадцять. Вони не є ве-
ликими, приблизно до 50 зайнятих 
працівників. Це все одно додаткові 
робочі місця, сплата ПДФО. 

Обласна рада, яка раніше могла 
розпоряджатися обласним бюдже-
том та затверджувати програми, 
зараз передала повноваження ви-
ділення коштів з обласного бю-
джету — військовій адміністрації. 

Під час війни ми, на жаль, зму-
шені констатувати: ніякі інвесто-
ри не хочуть тісно співпрацюва-
ти до завершення військових дій 
у нашій країні. Щоб забезпечити 
одного військового, потрібно, аби 
в тилу працювали 12 осіб. Щоб 
виграти війну — потрібно, аби 
працювала економіка. Водночас, 
щоб працювала економіка, треба, 
щоб завершилась війна. Ось таке 
замкнене коло маємо.

— Який вихід? 
— Як на мене, маємо макси-

мально наполягати на зовнішній 
підтримці партнерів із Заходу. 
Адже Україна нині воює за увесь 
цивілізований світ. Західні країни 
мають можливість допомогти нам. 
Загадаємо хоча б економічну кризу 
в Греції, коли їй списали 300 млрд 
євро боргу. Пригадую реформу бу-
дівництва та відновлення Польщі, 
коли її брали в ЄС, їм теж спи-
сали 200 млрд, давши можливість 
провести ремонти інфраструктур-
них об’єктів. Тому наша країна, 
яка проливає кров, зберігаючи 
і цілісність Європи, заслуговує 
на підтримку. Ми розраховуємо 
і на підтримання озброєнням, 
аби наші захисники могли дати 
гідну відсіч ворогам. Ми віримо, 
що надійні союзники допоможуть 
здобути омріяну перемогу.

Крім того, багато чого зале-
жить від кожного з нас. Ми має-
мо працювати, кожен на своєму 
місці докладати максимум зусиль. 
Щоб підтримати армію. Щоб за-
пустити економіку. Щоб жити й 
бути щасливими на рідній землі, 
у незалежній Україні!

Продовження розмови читай-
те у наступному випуску газети, 
22 червня.

509292_inf
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Давид проходить лікування, 
щоб сповільнити відмирання 
клітин головного мозку
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875-33-60 

Вирок у справі Валерія Усти-
нова, якого звинуватили у стрі-
лянині по дітях, проголосять 
14 червня у міськрайсуді. Остан-
нє засідання у справі відбулось 
9 червня 2022 р. Обвинувачений 
брав участь у засіданні в режи-
мі відеоконференції. Онлайн він 
просив пробачення і каявся за те, 
що покалічив хлопчика.

Я дуже шкодую 
— Ваша честь, я каюсь. Це для 

мене трагедія всього життя, — 
заявив Валерій Устинов, коли 
суддя надав йому останнє слово 
у цьому процесі. — Я не стріляв 
умисне, це сталось випадково. 
Дуже шкодую, що так сталося з 
дітьми. Не можу знайти слів, щоб 
висловити свій жаль. Я шкодую… 
Якби була така можливість від-
шкодовувати потерпілим…

Що співчуває, що визнає ча-
стково свою вину — так, бо хоче 
для себе добра, поділився батько 
малого Максима Ярослав Капу-
стяник після судового засідання.

— Так, я вірю, що він хоче для 
себе добре. Але за свої вчинки 
треба відповідати, — каже Ярос-
лав Капустяник. — Якщо він (Ва-
лерій Устинов — прим. авт.) так 
кається і хоче допомогти, чому 
в перші хвилини після пострілів 
не надав допомогу? Він 11 днів 
був на волі, чому не звернувся 
до нас і не поцікавився станом 
сина? Вся Україна знала про 
цю подію, і що лікарі борють-
ся за життя Максима. Всі нас 
підтримували — а чому тоді від 
нього не було жодного дзвінка?

ЗА КРОК ДО ВИРОКУ ДЛЯ СТРІЛЬЦЯ
Феміда    
Чергове засідання 
у справі поранення 
дитини біля міської 
школи відбулося 
9 червня. Що 
«20 хвилин» 
розповів батько 
травмованого 
Максимка? І яка 
відповідальність 
загрожує  
стрільцеві?

Батьки хочуть 
7 років тюрми 

Коли Валерія Устинова взяли 
під варту, його тодішній адво-
кат хотів зустрітись із батьками. 
Для чого? Навіщо, обурюється 
батько травмованого хлопчика. 
Принаймні за час, доки тривало 
досудове розслідування і справа 
розглядалася в суді, жодної допо-
моги від обвинуваченого родина 
Капустяників так і не побачила. 
А зараз потерпілі підтримують 
позицію прокурора і просять 
ув’язнити синового кривдника 
на 7 років.

Нагадаємо, у січні 2022 р. ми-
нув рік від фатального пострілу, 
який фактично перекреслив мрії 
тоді 11-річного школяра Мак-
сима Капустяника — малий 
марив футболом і бачив себе 
в майбутньому професійним 
гравцем. Максим за цей час пе-
реніс чимало операцій, досі має 
серйозні проблеми зі здоров’ям, і 
хоча повернувся до школи, до ак-
тивних занять спортом йому ще 
далеко. Реабілітації змінюють 
консультації з лікарями — і 
знову все по колу. А для батьків 
хіба цей комплекс «розбавляв» 
участь у судових засіданнях, де 
слухалася справа стрілянини 
на шкільному стадіоні. Проте 

Максим, як кажуть його бать-
ки, за цей час став «маленьким 
мужчиною» — за витримкою і 
ставленням до всього поводиться 
як дорослий.

Прицільний постріл 
з вікна 

За версією слідства, 21 січня 
2021 року близько 11 год 00 хв 
підозрюваний з вікна своєї 
квартири здійснив прицільний 
постріл із вогнепальної зброї 
в дітей, які перебували на спор-
тивному стадіоні однієї із тер-
нопільських шкіл. У результаті 
двом малолітнім потерпілим 
спричинено тілесні ушкоджен-
ня у вигляді вогнепальних по-
ранень.

У 8-річного хлопчини дро-
бинка застрягла на обличчі — її 
витягли і відправили малого до-
дому. А в тілі 11-річного Макси-
ма Капустяника виявили понад 
40 дробинок. Кілька медики 
змогли витягти, інші були надто 
глибоко, в тому числі пройшли 
і через деякі внутрішні органи, 
тому того ж дня Максима тер-
міново перевезли до столичного 
«Охматдиту». Там школяра теж 
двічі оперували. Батько хлопця 
Ярослав Капустяник каже, що 
в тілі сина досі залишається 
близько 30 дробинок.

Саме після третьої операції 
Максим у лікарні відсвяткував 
свій 12-ий день народження.

Журналістці вдалося кілька 
хвилин поспілкуватися з Вале-
рієм Устиновим — ще перед по-
чатком одного із судових засідань 
у міськрайсуді. Валерій наполя-
гав, що умислу стріляти по дітях 
не мав, запевняв, що щиро ка-

Він одинадцять 
днів був на волі, 
чому не звернувся  
до нас і не 
поцікавився  
станом сина?

Я каюсь. Це для мене трагедія всього життя, — заявив Валерій Устинов

ється у скоєному. Устинов в апе-
ляційному суді стверджував, 
що не стріляв умисне, просто 
прибирав вдома і чистив зброю. 
Та у нього давно, користувався 
востаннє років 5 тому, коли хо-
див на полювання. На запитан-
ня одного із суддів, чи чистив 
зброю, направивши рушницю 
у вікно, той лише заперечував.

Через що довелося 
пройти Максимові?

Через що довелось пройти 
Максимові Капустянику та всій 
його родині, розказала мама 
хлопчика. Жінка із жахом зга-
дує години і дні, коли її дити-
на була на операційному столі 
спочатку в Тернополі, а потім і 
в столичному «Охматдиті». Як 
довго тягнулись години, дні і 
тижні одужання, коли Максимко 
терпів пекельний біль. А мама, 
зціпивши зуби, перевертала 
хлопця та робила все, аби він 
скоріше одужував. Максим бачив 
лише її зосередженість і, коли 
через біль починав капризувати, 
жоден м’яз не смикнувся на об-
личчі Надії. Вона потім плакала 
ридма, відвернувшись чи коли 
виходила з палати. Аби тільки 
Максимчик не бачив її страху і 
сліз. І не здався…

— Моя дитина подолала пе-
кельний біль. Що йому довелось 
пройти — і всій нашій роди-
ні… Словом передати я цього 
не можу, — Надія Капустяник 
щораз зупиняє розмову. Потім, 
за кілька секунд опановуючи 
себе, продовжує, — коли після 
другої операції в «Охматдиті» 
ми перебували тільки вдвох, це 
вам передати складно. Максим 

був весь у зондах, катетерах і 
трубках. Зонд у шлунку, двох 
легенях, а це дуже боляче, зонд 
у животі. Шрам на весь живіт 
і чимало катетерів, вся спина 
в ранах… Лікарі виконували 
свою роботу, медсестри свою. 
А моїм завданням було підба-
дьорювати, примушувати його 
повертатись і сідати — це було 
дуже важливим, щоб не було 
застоїв і запалення легень. Аби 
кишечник краще працював, ма-
лому зменшили дозу знеболю-
вальних. Він терпів скажений 
біль.

Часом малий питав: «Мамо, 
а ти мене не шкодуєш?» Жінка, 
сумно зітхнувши, пригадує, як 
змушена в такі моменти була 
брати себе в руки і як казала 
синові, мовляв, мені тебе шко-
да, але шкодувати будемо вдома, 
а тут ми мусимо працювати.

І вони працювали — через 
фізичний і моральний біль. Як 
каже зараз мама, син все витер-
пів, і всі разом вони це подолали.

Восени Максим проходив чер-
гове обстеження. Аналізи були 
не надто добрими, тому, проліку-
вавшись, батьки повезли малого 
до Трускавця. Коли повернувся, 
знову пішов до школи. Максим, 
попри всі застереження та об-
меження, навіть на фізкультуру 
ходить з усіма однокласниками. 
Щоправда, звільнений від здачі 
нормативів. 

Від редакції. У день, коли вий-
шов цей номер «RIA плюс», Ва-
лерію Устинову вже проголосили 
вирок у міськрайсуді. Як відповіда-
тиме за стрілянину по школярам, 
повідомимо додатково на сайті 
«20 хвилин».

НОВИНИ

Потрібна операція. Допоможіть Давиду одужати!
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

7-річний Давид Ревнюк з Тер-
нополя бореться із страшним 
діагнозом Гліоз – відмирання 
клітин головного мозку. Батьки 
Давида змушені просити допо-
могу у небайдужих людей, щоб 
зібрати кошти на дороговартісну 
операцію.

Тривалий час малюку не мог-
ли поставити діагноз. Рідні не 
розуміли, що з дитиною відбува-
ється. Врешті лікарі встановили 
страшний діагноз.

Надія батьків на пересадку 
стовбурових клітин. Це новий 
метод лікування у медицині. Да-

виду проводили цю операцію 
вже двічі.

– Два рази ми робили пере-
садку стовбурових клітин Да-
виду, – розповідає мама дити-
ни Світлана Ревнюк. – Першу 
операцію зробили у червні 2021 
року у Грузії. Вона дала значні 
покращення. 

Через пів року зробили опе-
рацію знову, але результату не 
було. Третю операцію планува-
ли провести у вересні–жовтні. 
Але у Давида швидко прогре-
сує хвороба і операцію зроби-
ли швидше. У дитини постійні 
головні болі. 

Як каже мама Давида – якщо 
процедура дасть результат, 

імовірно знадобиться ще 2–3 
пересадки стовбурових клітин. 
Через прийом ліків Давид на-
брав зайву вагу. Він проходить 
курс лікування під наглядом 
спеціалістів.

– Грузинські лікарі пішли нам 
на зустріч і приїхали до Украї-
ни. Процедуру зробили у Києві. 
Кілька днів він перебуватиме 
під нагляом лікарів. Однак ми 
повинні зібрати кошти. Залиши-
лось ще 82 тис. гривень. Будемо 
сподіватися, що наші зусилля не 
марні і Давид одужає. Ми дуже 
вдячні усім людям, які допома-
гають нам. Якби не допомога 
небайдужих – ми не змогли б 
провести дві перші операції.

Рахунок для переказу в грив-
нях: ПриватБанк
4149 6293 5609 2304 
Ревнюк Роман Васильович
Тато Давида

Рахунок для переказу в євро:
ПриватБанк
IBAN: UA10305299026205 
6400929081717
Ревнюк Роман Васильович

 Довідка

Батьки дитини просять допо-
моги у цей нелегкий для Укра-
їни час.

Я каюсь. Це для мене 
трагедія всього життя, — 
заявив Валерій Устинов
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 АДМІНІСТРАТОР, СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ОРГАНІЗА-
ЦІЯ ПРОЄКТІВ.. (067) 252-38-66  

 ВОДІЇ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, ФУР, ПО УКРАЇНІ, 
ЗА КОРДОН. (067) 352-57-16  

 ЖІНКА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДІДУСЕМ, НА ПОСТІЙНЕ МІС-
ЦЕ ПРОЖИВАННЯ, З УСПАДКУВАННЯМ МАЙНА. (098) 
945-76-92  

 ЖІНКИ В ПРОДУКТОВИЙ КІОСК, ВУЛ.ЖИВОВА, М-Н 
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 7,30-20,30 ГОД., ГРАФІК ДОГО-
ВІРНИЙ,  З/П ВІД 400 ГРН. +% (097) 711-37-67  

 ЗВАРЮВАЛЬНИК, З/П ВИСОКА. (068) 220-86-96  

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

 Комбайнер на зернозбиральний комбайн (067) 
676-40-58  

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

 КОМІРНИК, З/П ВИСОКА. (068) 220-86-96  

 МАЙСТЕР ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИКУ, СМТ.МИКУ-
ЛИНЦІ, З/П ВИСОКА. (067) 352-13-03  

 МЕДСЕСТРА В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЧНУ КЛІ-
НІКУ, ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРОЖИВАННЯ  В ТЕРНОПОЛІ. 
(067) 179-28-80  

 МУЛЯР ДЛЯ МУРУВАННЯ ДИМАРЯ ПІД РОЗШИВКУ, 
ПОКРІВЕЛЬНИКИ (ЧЕРЕПИЦЯ.) 52-34-89, (097) 250-
23-41  

 ОПЕРАТОР НАВАНТАЖУВАЧА JCB, СМТ.МИКУЛИНЦІ, 
З/П ВИСОКА. (067) 352-13-03  

 ОПЕРАТОР ШИРОКОМАСШТАБНОГО ДРУКУ. (067) 
208-31-39  

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

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

 ОПЕРАТОРИ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ З ЧПК, З/П ВИ-
СОКА. (068) 220-86-96  

 ОПЕРАТОРИ ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ З ЧПК, З/П ВИ-
СОКА. (068) 220-86-96  

 ОХОРОНЕЦЬ, ДОБА ЧЕРЕЗ ДВІ. (096) 080-97-77  

 ОХОРОНЦІ, ДРУЖБА, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, БЕЗ 
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК. (097) 611-86-81  

 ПЕКАР-ТІСТОМІС, ТЕХНОЛОГ (ХЛІБОПЕКАРСЬКА ГА-
ЛУЗЬ). (067)368-64-86, (096)080-97-77  

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

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

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В М’ЯСНИЙ ЦЕХ (097) 861-69-31  

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК. (050) 
858-22-29  

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН, 
ЦЕНТР, 9-23 ГОД. ГР.3/3, ХАРЧУВАННЯ, РОЗВОЗКА 
ДОДОМУ, З/П 450 ГРН./ЗМІНА (093) 226-55-80  

 ПРИБИРАЛЬНИЦІ (067) 352-72-89  

 ПРОДАВЕЦЬ, ОФІЦІЙНО, З/П ВІД 13 000 ГРН. (067) 
845-38-08  

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

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

 СЛЮСАР-ІНСТРУМЕЛЬНИК, З/П ВИСОКА. (068) 220-86-96  

 СЛЮСАРИ З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ, ДОВЕ-
ЗЕННЯ НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА (067) 
352-72-89  

 ТОКАР, ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК, З/П ВИСОКА. 
(068) 220-86-96  

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

 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК, З/П ВИСОКА. (068) 220-86-96  

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

 ШЛІФУВАЛЬНИК ПЛОСКОГО ШЛІФУВАННЯ, З/П ВИ-
СОКА. (068) 220-86-96  

 ШЛІФУВАЛЬНИК ПРОФІЛЬНОГО ШЛІФУВАННЯ, З/П 
ВИСОКА. (068) 220-86-96  

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

7.3 ШУКАЮ  

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

 Бригада з заливання фундаментів, мурування 
огорож шукає роботу (096) 926-67-51  

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

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

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

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

 Бригада з мурування огорож шукає роботу 
(068) 232-08-80  

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

 Бригада з мурування огорож шукає роботу, 
розглянемо різні пропозиції. (098) 190-87-95  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу. 
(098) 057-94-91  

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

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

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

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

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

 Бухгалтер візьме на обслуговування підприєм-
ця на єдиному податку, з найманими працівни-
ками, або без, (віддалено) (098) 582-15-58  
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 Бухгалтер візьме на обслуговування підприєм-
ців (єдиний податок), підприємців спрощеної 
с-ми 1-2 групи. (067) 907-95-37  

 Двоє мулярів (газоблоки) шукають роботу. 
(098) 580-49-75  

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

 Досвідчена няня шукає роботу, 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  

 Шукаю роб. прибиральниці, прибиральни-
ці ОСББ, по догляду за людиною похил. віку, 
можл. з прожив., смачно готую, розгл. всі про-
поз. (067) 556-25-36  

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

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

 Шукаю роботу кондитера, продавця, досвід ро-
боти, розгляну всі пропозиції (096) 676-14-14  

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

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

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

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

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

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

 Шукаю роботу різноробочого (096) 665-19-81  

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

 ШУКАЮ РОБОТУ РІЗНОРОБОЧОГО. (066) 083-84-59  

 Шукаю роботу сторожа. (068) 665-20-05  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

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

11.2 ПРОДАМ  

 Антени супутникові, без абонплати, комбінова-
ний комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс приставки 
для IP ТВ, ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 392-34-74  

11.3 КУПЛЮ  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 Холодильник «Атлант», 3-камерний, б/к, роб.
ст.,  бойлер «Атлантик», 50 л., столярні виро-
би, дверні полотна. (063) 162-50-51  

13.3 КУПЛЮ  

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

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, 
ПАРФУМИ  
16.2 ПРОДАМ  

 Халати білі на уроки хімії, для хлопців, 5-8 
клас, 100 грн./шт. (097) 059-31-29  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  

17.3 КУПЛЮ  

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

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

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 Картопля на корм для свиней, худоби, 300 кг, 
2 грн./кг, 1 км від Тернополя. (096) 624-05-09  

 Картопля, горіхи, квасоля, цукор, мед, крупи,  
часник, цибуля, борошно, капуста, сіль. (098) 
230-70-88  

22.3 КУПЛЮ  

 Цукор, крупи, горіхи, горіхи лущені,, квасоля, 
часник, насіння гарбузове, мед, (098) 883-
30-20  

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 КАМЕРИ МОРОЗИЛЬНІ, ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ, ДО-
ГОВІРНА. (096)382-49-01, (050)034-10-74  

 Конденсатор , 545 мк фарат. (097) 720-08-67  

23.3 КУПЛЮ  

 Олово, припої, роз’ми, конденсатори, мікро-
схеми, транзистори, переключателі, реле, при-
бори. (050) 889-37-36  

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

 Срібло технічне, реле, роз»єми, термопари, 
конденсатори, ніхром, нікель, олово, бабіт, по-
бідіт, ріахорди. (067) 496-40-00  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.2 ПРОДАМ  

 Банки, 1 л, 3 л, договірна. (067) 208-01-83  

24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ПОБУТОВИХ ТА ПРО-
МИСЛОВИХ, СЕРВІС, ГАРАНТІЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 
ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. (098) 376-00-53  

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

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

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

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

26.4 МЕДИЧНІ  

 Капіляроскопія, УЗД судин, ТСС, лікування ау-
тизму, грижі дисків, ДЦП, вегетодистонії, ін-
сультів, постковідний синдром. ,Ліц.АА№ (095) 
219-42-26  

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.3 КУПЛЮ  

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

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  
28.2 НАДАЮ КРЕДИТИ  

 КРЕДИТИ НА ВАШІ ПОТРЕБИ, БЕЗ ДОВІДОК ПРО ДО-
ХОДИ, БЕЗ ПОРУЧИТЕЛІВ, НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, 
МОЖЛ. ДОСТРОКОВОГО ПОГАШ., ЛИШЕ ПАСПОРТ, 
КОД (067) 440-14-03  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  

 ВУЛИКИ, ПІД УКРАЇНСЬКУ РАМКУ, Б/К, ДОГОВІРНА. 
(096) 567-57-44  

 Кошенята домашні, в хороші руки, (097) 607-
40-56  

 Кошенята, гарні,  від 2 міс., в добрі руки (067) 
904-61-04  

29.3 КУПЛЮ  

 Статуетки (фігурки), мельхіор, національний 
одяг, ордени, медалі, значки, вироби із брон-
зи 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  

 Виготовлення пам’ятників, 0,5х1 м, з підставкою, 
з чорного габро, букінський. (067) 713-19-42  

 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, РОЗ-
ДРІБ, ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИВКИ, 
ВАЗИ, СФЕРИ, ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, КАМІНИ 
(067)352-20-62, (096)060-65-72  

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

 Диван-софа, пристінка дошка для прасування, 
(068) 928-63-91  

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

 Електрокотел варочний паровий КПЕ, 60 л, 
380В, б/к, хор. ст., мало користувався, з/ч, 
фритюрниця, 220В, 10л, хор. ст., б/к, догов 
(066) 808-67-31  

 Килими, 3,5х2,5, 1 100 грн. ,килим, 3х2, 1000 
грн., кавоварка, 3000 грн,обігрівач масл., від 
600грн.,масл., 9 ребер, 1200 грн. (050)541-78-
33, (068)842-50-55  

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

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

 Машинка пральна «Донбас-206», нова, деше-
во, ТВ «Самсунг»CS29Z45HSQ, нитки для ви-
шивання «Муліне». (068) 379-83-14  

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

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

 Рукавиці, жін., чол., нові, б/к, машинка для 
стрижки волосся,м’які кірслі,, 3 шт., б/к,, ліжко 
металеве без боковин. (097) 060-28-64  

 Самовар, сервіз чайний  на 12 персон, банан-
ки, молоти, 5кг, 9 кг, кирка, штанга дитяча. 
(067) 674-12-50  

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

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

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

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

 Інвентар кінний, січкарня, накувальня, мийка 
чавунна, маш нка швейна «Кайзер», ланрцюги 
різні, пили циркулярні, предм. старовини (097) 
237-88-02  

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, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, РАДІО 
СТАРІ, ВСЯКИЙ МОТЛОХ, СТАРІ ЗВАРКИ (068) 128-
80-85  

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

 Холодильник, колонка газова, котел, машинка 
пральна, (068) 330-59-10  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 57/176/72, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ ЗУ-
СТРІЧЕЙ ТА СТВОРЕННЯ СІМЇ , ТЕРНОПОЛЯНКОЮ 
(063) 576-49-22  

 Самотній чоловік, 49 р., не палить, алкогол. не 
зловжив., познайом. з самотньою жін. для про-
жив., провед. часу на вихідних,маю буд (096) 
086-07-26  

 Тернополянин, самотній, познайомиться з жін-
кою, 38-44 р., не схильною до повноти, для 
створення сім»ї (097) 716-07-93  

 Тернополянин, самотній, інтелігентний, позна-
йомиться з спокійною, лагідною, до 47 р., тільки 
тернополянкою, для створ. сім’ї (068) 020-59-77  

 Тернополянин, хлопець, 31/190/90, забезпеч. 
кварт.,дачею, а/м, познайомиться з дівчиною, 
без дітей, для спільного проживання (097) 408-
71-95  

 ХЛОПЕЦЬ, РІСТ 180 СМ, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ДІ-
ВЧИНОЮ 30-35 Р., БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ СІМ’Ї. (066) 083-84-59  

 Цікавий чоловік, 48 р., познайом. з жінкою, до 
48 р., для зустрічей, провед. часу разом, по-
рядність, таємницю, віддяку гарантую. (068) 
594-68-67  

 Чоловік, 41/170/70, доружений не був, позна-
йомиться з дівчиною, до 39 р., без минулогго 
сімейного, для створення сім’ї. (098) 427-40-85  

 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) 872-
31-41  

 Чоловік, 55/172, самотній, без шкідливих звичок, 
працюючий, для серйозних стосунків познайо-
миться з порядною жінкою. (063) 952-03-32  

 Чоловік, 60 р., познайомиться  з жінкою для 
спілкування, зустрічей, порядність гарантую. 
(096) 155-75-28  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

 44 р., познайомиться для створення сім’ї з по-
рядним, надійним чоловіком, без шкідливих зви-
чок, з серйозними намірами, (068) 537-16-18  

 Шукаю друзів-інвалідів для спілкування, знедо-
лених з особливою дитиною. (095) 339-19-48  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загублене посвідчення УБД на ім’я Констан-
тінов В.Г. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА 
КВАРТИРУ №164 ПО ВУЛ.КИЇВСЬКА, БУД.10 НА ІМ’Я 
БОДНАР О.В., Л.А., Є.Л, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене свідоцтво про реєстрацію наванта-
жувача телескопічного Ferasin 7.30 вид. ПАП 
«Добрий самарянин» вважати недійсним  

 Загублений атестат про повну середню освіту 
НК №52053306 від 30.07.20 на ім’я Аганін І.М. 
вважати недійсним  

 Загублений диплом та додаток до диплома за 
спец. менеджмент на ім’я Тимошенко Н.В. вва-
жати недійсним  

 Загублений студентський квиток вид. ТКТЕК на 
ім’я Савка О. вважати недійсним  

 Загублену картку тахо UAD 0000004EJS000 на 
ім’я Березюк М.І. вважати недійсною  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

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

 VW-Пасат-В5 98/син/1800 газ-бензин (068) 
998-40-60 

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

 ВАЗ-21099, 2001 р.в., 1 100 є  (067) 859-87-86 

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

 ГАЗ-Волга-седан 2005/сір/- газ-бензин (067) 
910-73-88 

 Деу-Ланос 2004/мет/1500ГБ польська збірка, 
конд, е/п, тон. вік., г/п, фаркоп, хор. ст. дого-
вірна (097) 418-43-12 

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

1.3 КУПЛЮ 

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

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

2.3 КУПЛЮ 

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 

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

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

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

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

 Диски титанові R16 до а/м Мітцубісі-Аутлен-
дер, 12 000грн./комлект (067) 550-25-69 

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

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

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

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

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

 Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., обо-
ротний, культиватор «Європак», «Борекс»,Кра-
силів. (095) 569-58-40 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

 АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М, ОБ-
СЛУГОВ.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, КОМ-
ФОРТНО, 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 ПЕРЕЇЗ-
ДИ, ДОСТАВКА БУДМАТ., ХОР.ЦІНИ.ЛІЦ.АВ№338418 
(067) 208-46-48 

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

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

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

 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬ-
НИМИ 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 мі-
сту, області, Україні, недорого (096) 909-84-13 

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

 Інформація про послуги а/м з маніпулято-
ром, 6,5х2,5х0,8 м, доставка бруківки, цегли, 
кольца, блоки, встановлення (096)698-45-26, 
(096)968-63-03 

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЯМИ КА-
МАЗ-САМОСКИД, 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, ФУНДАМЕН-
ТИ, 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, ДОВ-
ЖИНА СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, МІК-
СЕРОМ-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)351-
21-97, (050)588-73-97 

3.5 АВТО-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ 

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

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

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

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

 ПЛАНЕТА НЕРУХОМІСТЬ (098) 779-99-50 

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 

 вул.Бандери 2/9/ц 36/19/7 зв.ст 18 500 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Вербицького -/9/п 34/18/6 парк,терм 19 
500 (097) 239-78-88 

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

 вул.Злуки 5/-/ц 24/12/6 б, терм 15 000 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Кривоноса 2/5/ц 31/18/6 рем,терм 17 800 
(097) 239-78-88 

 вул.Л.Українки 3/5/ц 31/18/6 жила 18 500 
(097) 239-78-88 

 вул.Л.Українки 5/5/ц 36/19/8 25 000 (097) 944-
32-25 

 вул.Лепкого 5п 17 кв.м гуртож 9 800 (067) 350-
25-63 

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

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

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

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

 вул.Миру 5/5/к 31,5 кв.м 20 000 (067) 350-
25-63 

 вул.Овочева 2/5/ц 45/20/10 25 000 (067) 334-
78-89 

 вул.Чалдаєва ц/б 37/20/7 і/о,рем,меб (097) 
239-78-88 

 Дружба 6/9/ц 34/18/6 26 000 (067) 350-36-62 

 Дружба 7/10/ц 52,1 кв.м д/у,сира (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 

 пл.Ринок 2/9/ц 39/18/10 н/б 30 000 (097) 239-
78-88 

 Центр 4/10/ц 46/23/13 і/о,є/р (096) 557-70-59 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 б-р Галицького 5/-/ц 46/26/6 жила 26 000 
(097) 239-78-88 

 б-р Петлюри 4/9/ц 30/16/7 не кут., терм 19 
900 (097) 239-78-88 

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

 бл.Н.Світ 2/6/ц 65 кв.м і/о,о/к 45 000 (097) 
239-78-88 

 вул.15 Квітня 2/9/ц 74,8 кв.м сира,зд 44 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Бандери 7/10/ц 65 кв.м сира, док. (098) 
692-05-01 

 вул.Бережанська 2/5/п 49кв.м не кут 33 500 
(067) 350-25-63 

 вул.Глибока 8/10 78 кв.м і/о, є/р,н/б 70 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Живова -/9/ц 52/30/9 рем., о/к 35 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Л.Українки ц/б 52/20/9 і/о,рем,терм 31 200 
(097) 239-78-88 

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

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

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

 вул.Чалдаєва 4 пов. 46/26/6 х/ст,терм 27 500 
(097) 239-78-88 

 вул.Чалдаєва 7/10/ц 48кв.м і/о,є/р,меб 53 500 
(097) 239-78-88 
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 вул.Чалдаєва 7/10/ц 65 кв.м і/о,є/р (096) 557-70-59 

 вул.Чубинського 1/9/п 51,5кв.м не кут 27 400 
(067) 350-25-63 

 вул.Чубинського 5/5/п 50,3/-/9 є/р 34 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Чубинського 6/9/п 50/30/9 рем,терм (097) 
239-78-88 

 вул.Шашкевича 2/5/ц 46/26/6 і/о,центр 30 000 
(097) 239-78-88 

 Дружба ц/б 63 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71 

 Дружба ц/б 77,81 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71 

 Н.Світ 2/9/ц 55/37/12 сира, док 33 000 (067) 
787-33-64 

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80/-/22,4 Н/Б (096) 
805-95-25 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 б-р Галицького 5/9/ц 64/40/9 х/ст (097) 239-78-88 

 б-р Куліша 6/9/п 64/40/9 о/к,терм 34 200 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Бандери 3/5/п 52 кв.м кол,х/ст (096) 557-70-59 

 вул.Карпенка 2/9/ц 64/40/9 о/к 35 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Київська 3/9/п 64/40/9 о/к,терм 35 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Київська 4/10/п 64/40/9 2б.з,меб (098) 
692-05-01 

 вул.Лучаківського 2/10/ц 89 кв.м д/у,сира 
(067) 128-51-71 

 вул.Лучаківського 2/10/ц 96,9кв.м д/у,сира 
(067) 128-51-71 

 вул.Львівська 3/10/ц 82кв.м д/у,сира (067) 
128-51-71 

 вул.Львівська 4/10/ц 92,3 кв.м д/у,сира (067) 
128-51-71 

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

 ВУЛ.МИКУЛИНЕЦЬКА 2 Р., СИРА, ДОКУМ.,ВЛ 46 000 
(067) 259-31-31 

 ДРУЖБА 5/5/Ц 60,2КВ.М І/О, ЗД. (096) 784-73-30 

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

 кемпінг 4/10/ц 70 кв.м і/о,є/р,гараж (096) 557-70-59 

 Центр 5/5 75/45/9 зел. церква 54 000 (096) 
734-68-47 

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ 

 автостоянка №2, 2 суміжні метал. (067) 550-25-69 

 Березовиця, вул.Зелена,21 кв.м (098) 692-05-01 

 кооп.»Кінетрон», п/бус,світ.,підв 8 000 (068) 
038-90-00 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

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

 БУДИНОК 10 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ 65 КВ.МГАЗ., 
ПІЧКА, ВОДА, ЛЬОХ, СВЕРДЛ.,0,15ГА,ПОБЛ.ЗАЛІЗ., 
МОЖЛ. ОРЕНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦ- (097) 130-76-23 

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

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

 Будинок с.В.Глибочок 72 кв.мнадвірні будівлі, 
0,19 га18 000 у.о. (067) 787-33-64 

 БУДИНОК С.НЕТЕРПИНЦІ, ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н,38 
КВ.М ВІД ТЕРНОПОЛ 65 КВ.М3 КІМ., КУХ, ПАРОВЕ 
ОПАЛ., ГАЗ, ВЕРАНДА, НАДВ. БУД., ГОРОД 0,4 ГА- 
(097)284-86-27, (097)281-53-05 

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

 БУДИНОК СМТ.МИКУЛИНЦІ 88,3 КВ.М3 КІМ., КУХ., 
СВІТЛО, ГАЗ, ПІДВАЛ, САРАЙ, ГОРОД, БЕЗ ПОСЕ-
РЕДНИКІВДОГОВІРНА (098) 343-19-55 

 Будинок Східний, вул.Глибока 0,07 га63 000 
у.о. (096) 734-68-47 

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

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.БАЙКІВЦІ 0,1 ГА, КАДАСТР. 
№6125280600:02:001:4387- (067) 706-80-21 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.БАЙКІВЦІ 0,12 ГА, КАДАСТРО-
ВИЙ № 61252806000:2001:3647- (067) 706-80-21 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.Г.ШЕВЧЕНКІВСЬКІ 0,065 ГА-
ПІД САДІВНИЦТВО, РІВНА, ДОКУМ.ДОГОВІРНА (067) 
991-47-59 

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-кім. квартиру, Східний, 2 500 грн.+ком. (067) 
336-96-65 

 1/2 будинку, 2 кім., і/о, зв. ст., 5 000 грн. (096) 
734-68-47 

 2-КІМ. КВАРТИТРУ, ЦЕНТР, ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ 
ЖІНОК, ДІВЧАТ В ОДНУ КІМНАТУ, ДОГОВІРНА (067) 
150-87-33 

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

 ОФІС, ЦЕНТР, 27 КВ.М, І/О, САНВУЗОЛ, НОВІ ВІКНА, 
БОЙЛЕР, ДУШ, РОЗСУВНА С-МА НА 2 КІМНАТИ, НА 
ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, ДОГОВІРНА. (098) 495-63-33 

 Приміщення комерційне, вул.Шпитальна, 46 
кв.м, і/о, кутове, 15 000 грн. (096) 734-68-47 

 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНЕ, ВУЛ.КИЇВСЬКА-ТАР-
НАВСЬКОГО, 66 КВ.М, 13 000 ГРН. (067) 259-31-31

 ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКЕ, 230 КВ.М, ОФІСНІ, 23 
000 ГРН. (067) 259-31-31 

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНЕ, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 
Р-Н ЦЕНТР. ТА ПРОДУКТ. РИНКІВ, 25 КВ.М, 50 КВ.М, 
НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, БЕЗ АГЕНЦІЙ. (068) 595-52-31 

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНІ, ОФІСНІ, СКЛАДСЬКІ, 
15-80 КВ.М, ДРУЖБА, РИНОК «МОТОР», ВЛАСНИК. 
(067) 352-07-31 

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-СКЛАДСЬКЕ, Р-К «ЗАХІД-
НИЙ», ВУЛ.ОБ]ЗНА, 130 КВ.М, (097) 157-34-67 

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

4.9 КУПЛЮ 

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

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

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

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

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

 ПАЇ, ДОРОГО, ВІД 1 ГА, ПАЇ В ОРЕНДІ, ДОПОМОГА В 
ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, СПАДЩИНА, СЕРТИФІ-
КАТИ. (097) 523-34-22 

4.10 ЗНІМУ 

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

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

 Винайму 1-, 2-, 3-кім. квартиру, буд-який ра-
йон, розгляну всі пропозиції, порядність гаран-
тую. (098) 061-61-01 

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

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

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

4.11 РІЗНЕ 

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

 Продаються будинки, с.Чернихівці, 2 кім., газ, 
вода, світ., 0,5 га, 10 000 у.о., будинок, літ. 
кух., 0,35 га, 15 000 у.о. (096) 734-68-47 

 Продаються ділянки земельні, с.Байківці, 0,1 
га, 30 000 у.о., 2-га лінія, с.В.Гаї, 0,1 га, 8 500 
у.о., 15 000 у.о., 18 000 у.о, (096) 734-68-47 

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

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

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

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

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

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

 Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного 
щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, роз-
вантаження, 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 до-
ставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Бруківка вібропресована: креатив, променад, римс. 
брук, хвилька, катушка, старе місто, римс. камінь, 
цеглина, бордюр дорож, тротуа (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

 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  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі бетонні, 
2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бордюри, автозупинки залі-
зобетонні, 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, пли-
ти полегшені вис. 16 см, різні розміри та навантажен-
ня, на замовлення. (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)386-
80-09,  (098)537-71-0  

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

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

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

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

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

 Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм, тру-
би залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм, можли-
ва доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

 ЦЕГЛА М100, ДОСТАВКА МАНІПУЛЯТОРОМ АБО САМО-
ВИВІЗ. (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 до-
ставка. (067)516-10-00, (099)516-10-00  

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

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

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

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

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

 АКУРАТНА БРИГАДА ВИКОНУЄ ШТУКАТУРКА, ГІПСОКАР-
ТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЯКІСНО, НЕДОРО-
ГО (098) 828-92-08  

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

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

 БРИГАДА ВИКОНУЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАС-
ТОМ, МІНВАТОЮ, ЕНЕРДЖІ, ДОПОМОГА У ВИБОРІ МА-
ТЕРІАЛІВ ЗА ГУРТОВИМИ ЦІНАМИ. (097) 472-53-45  

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

 БРУКІВКА, ВКЛАДАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА. 
(067) 351-46-56  

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

 Вагонка, арки, штукатурка, стяжка, шпатлювання, 
гіпсокартон, ламінат, плитка, фасади, набризк, пе-
реплан. якість, помірні ціни. (098) 235-25-91  

 Виконую: штукатурка, стяжка, шпатлювання, фар-
бування, гіпсокартон, вагонка, ламінат, облицюван-
ня плиткою. (098) 301-66-89  

 Виконуємо всі види внутрішніх робіт, помірні ціни., 
знижка на матеріали. (097) 233-19-54  

 Виконуємо шпатлювання, фарбування, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, вагонка, шпалери тощо. (097) 829-12-78

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ВІБРОКАТОК, ВІБРОМАШИНКА, 
БРУКІВКА ЗА ЗНИЖКОЮ. (096) 562-43-33  

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

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ, ЗАМІРИ, ОСНО-
ВА ВІБРОМАШИНКОЮ, ВІБРОКАТКОМ. (097) 851-73-59

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

 Гіпсокартон, шпатлювання, плитка, монтажні робо-
ти. (067) 779-99-98  

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

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

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

 МУРУЮ ОГОРОЖІ, СХОДИ, МАНГАЛИ, АЛЬТАНКИ. (067) 
131-98-49  

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

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

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

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

 Плитка, гіпсокартон, шпатлювання, інші види ре-
монтно-оздоблювальних робіт (098) 489-17-63  

 ПЛИТОЧНІ РОБОТИ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ПІД-
ГОТОВКА СТІН, ПІДЛОГИ, ГІПСОКАРТОННІ КОРОБКИ, 
СТЯЖКА, ШТУКАТ., ЛАМІНАТ, ЯКІСНО (098) 385-10-84  

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

 РЕМОНТ КВАРТИР, ЯКІСНО, ДОСТУПНІ ЦІНИ, ШТУКАТУР-
КА ГІПСОВА, ШПАТЛЮВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, СТЕЛІ, 
ГІПСОКАРТОН. (098) 734-57-89  

 Стяжка, штукатурка внутр., зовн., є підсобники, бе-
тонозмішувач, риштування. (098) 461-10-16  

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ФАРБУВАННЯ, ЗНИЖКИ НА 
МАТЕРІАЛИ, ПОМІРНІ ЦІНИ, СВОЄ РИШТУВАННЯ. (067) 
747-62-30  

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕННЯ, 
КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИВИЙ ПЕ-
РЕРАХУНОК. (067) 351-46-56  

 ФАСАДНІ РОБОТИ: УТЕПЛЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ, ШТУКА-
ТУРНІ РОБОТИ, РЕСТАВРАЦІЯ ФАСАДІВ. (067) 452-27-67  

 Циклювання паркету без пилу, 220 В, зачищення 
кутів, є транспорт, виїзд в райони. (098) 531-71-11  

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУВАННЯ, 
ПІДСОБНИКИ, ЗМІШУВАЧ, РОЗЧИНОНАСОС. (067) 452-27-67  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, 
БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ 
РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ:ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПОМІРНІ ЦІНИ, 
МОЖЛИВА ОПЛАТА ПО ПЕРЕРАХУНКУ. (067) 452-27-67  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Інформація: виконую електроремонтні, електро-
монтажні роботи, встановлення датчиків руху в бу-
динку. (067) 355-64-36  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПО-
ВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТ-
КИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-04-13  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ,  АНГАРИ, ЗВАРЮ-
ВАННЯ МЕТАЛОКОНСТР. РІЗНОЇ СКЛАДН., ДРІБНІ РОБО-
ТИ (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: МАЙСТЕР ЗА ВИКЛИКОМ, ДРІБНИЙ РЕМОНТ, 
ЧИСТКА БОЙЛЕРІВ, НАСТЕЛЯННЯ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ, ЛА-
МІНАТУ, САНТЕХНІКА, ЕЛЕКТРИКА. (096) 173-52-86  

 ІНФОРМАЦІЯ: МУЛЯРКА З КАМЕНЯ ГАЛУЩИНЕЦЬКОГО 
ПІД РОЗШИВКУ, ОГОРОЖІ, МУЛЯРКА ВІДСАД, ЗАЛИВ. 
ФУНДАМ., СТЯЖКИ, ГАЗОБЛОКИ, (ЮРА) (068)045-59-68, 
(097)770-37-43  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР, КОТЕ-
ДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАР-
БУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097) 331-85-45  

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

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

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

5.5 РІЗНЕ  

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

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

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

ГАРНІТУР ДО ВІТАЛЬНІ «ОСКАР», 3,6 М, 4 ШАФИ, ДОГО-
ВІРНА (098) 736-41-40  

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

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

 Ліжка 1-спальні, з матрацами, 2 шт., в-во Німеччи-
ни, хор. ст., недорого. (067) 125-98-20  

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

 Стінка до вітальні, 3,9х2,15 м, хор. ст. (063) 848-
52-61  

6.3 КУПЛЮ  

 ДИВАН, КУТОК, ЛІЖКО 2-СПАЛЬНЕ, КРІСЛО РОЗКЛАД-
НЕ. (097) 951-35-88  

6.4 РІЗНЕ  

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

 ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є ТКАНИ-
НА, 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  



18 RIA плюс, 15 червня 2022

Для тих, хто бажає взяти елек-
трокар в оренду понад усе — є 
варіант: знайти таке авто у Льво-
ві. Втім вартість також не з тих, 
що милує око — 50 євро на день. 
Ціна прокату може знизитися 
до 39-ти євро на добу, але тоді 
ви маєте орендувати машину 
одразу на місяць.

Навряд чи можна сказати, 
що оренда електромобіля буде 
вигідною справою. Його також 

потрібно заряджати, а за вартість 
оренди за день можна придба-
ти приблизно 30 літрів бензину. 
На сучасних авто з таким за-
пасом палива можна подолати 
500 кілометрів шляху, а можли-
во, і більше.

Електросамокати з 
бонусом 

Прокат електросамокатів — 

уже доволі популярна послуга 
у Тернополі. Припаркованих 
двоколісних можна часто зу-
стріти прямо перед своїми бу-
динком. 

Принцип їх роботи доволі 
простий: треба завантажити 
спеціальний додаток, за його 
допомогою знайти найближчий 
вільний електросамокат, розбло-
кувати його, стати, спіймати 
рівновагу та й рушати. Вартість 
такої послуги виглядає доволі 
лояльною. 

Треба віддати лиш 10 гривень 
за розблокування самокату та 
за кожну хвилину в дорозі тре-
ба заплатити три гривні. Мож-
на подорожувати екологічно 
і на свіжому повітрі. А якщо 
припаркувати двоколісного 
у зазначеному в додатку міс-
ці, то можна отримати бонуси 
на свій рахунок. Скористатися 
електросамокатами можна за до-
помогою додатків take it та kobi 
electric.

Велосипеди — під 
замовлення

Ті, хто звик пересуватися мі-
стом, докладаючи зусиль, мо-
жуть використовувати велосипе-

ди. Проте стаціонарних пунктів 
їх прокату в Тернополі знайти 
не вдалося. У минулі роки такі 
працювали в магазинах, де про-
дають велосипеди, але зараз там 
послуг прокату не надають.

Відтак велосипед напрокат 
можна дістати тільки під за-
мовлення. Треба зателефону-
вати заздалегідь і вказати час, 
коли вам потрібен велосипед. 
Їх привозять в район готелю 
«Галичина» і звідти вже можна 
кататися. Але перед тим треба 
залишити в заставу паспорт або 
водійське посвідчення. Вартість 
катання 50 гривень за годину, 
але мінімальне замовлення — дві 
години. У той час, як за добу 
прокату ровера треба заплати-
ти — 200 гривень. Замовити 
велосипед можна за номером 
063–179–79–33.

У 2019-му в місті обіцяли 
влаштувати велопрокат. «Близько 
півтори сотні велосипедів можна 
буде незабаром брати в оренду 
в Тернополі. Користуватись 
ними можна буде за системою 
bike sharing. Це коли береш тран-
спорт в одній «точці», а залиша-
єш в іншій». Обіцяли, але проєкт 
досі не втілили в реальність.

ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 097-51-37, 
PAVLO.POSOKHOV@GMAIL.COM 

Паливо в Україні загалом та 
в Тернополі зокрема — це зараз 
далеко не найдешевша річ, яку, 
до того ж, не так вже й просто 
дістати. Щоб залити 10 або 20 чи 
30 літрів бензину (більше — зась, 
бо працюють обмеження), необ-
хідно простояти кілька годин 
у черзі або ж прокинутися ледь 
не посеред ночі, щоб бути пер-
шим перед відкриттям заправки.

Відтак все більше тернополян 
шукають альтернативу, як зеко-
номити, аби просто рухатися, 
не простоюючи в чергах. Можна 
ходити пішки. Місто не надто 
велике, і за кілька годин вдасть-
ся його обійти від краю до краю. 
Або ж можна придбати електро-
мобіль і не бути залежним від 

бензину. Але як щодо менш 
витратних варіантів?

Розповідаємо про варіанти 
прокату.

Електромобілі — 
відсутні

Два сервіси, які раніше пра-
цювали у Тернополі та надавали 
авто напрокат, зараз тимчасово 
припинили свою роботу. Проте 
є кілька їхніх конкурентів, які 
продовжують свою працю у мі-
сті. Авто залежні від бензину. 
Оплату бажають отримувати 
в євро, за найбюджетніше авто, 
що є в них у наявності, просять 
15 євро на добу. А мінімальна 
тривалість прокату — два дні. 
Електроавтомобілів тернопіль-
ські компанії з прокату авто 
запропонувати, на жаль, не мо-
жуть.

Скористатися електросамокатами можна за допомогою додатків take it 
та kobi electric

МІСТО

Все більше 
людей шукають 
альтернативу 
громадському 
транспорту чи 
пересуванню авто
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НА ЧОМУ ПОЇХАТИ БЕЗ БЕНЗИНУ

Інфраструктура   Аби не стояти 
годинами в чергах на заправках за 
дорогим паливом, усе більше тернополян 
шукають альтернативу, як зекономити. 
Розповідаємо про варіанти прокату

 На електромобілі не покатаєшся, на електросамокаті похвилинна оплата, велосипеди напрокат – під замовлення

Велосипед напрокат у Тернополі можна дістати тільки під  
замовлення
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Технології  Розбираємося в 
плюсах і мінусах «дистанційки». 
Які знання отримують школярі 
та студенти? І чи взагалі є у 
них бажання вчитися? Cвоїми 
думками про дистанційне 
навчання діляться викладачі, 
студенти, батьки учнів

ОСВІТА

НА УРОКИ ДОВЕЛОСЯ НАВІТЬ 
ЇЗДИТИ В АЛЬТАНКУ У ЛІСІ

Роботи дуже багато
Неля Сухорукова, дирек-
торка філії Відкритого 
міжнародного університету 
розвитку людини «Україна»: 

— Організація дистан-
ційного навчання вимагає 
від викладача додаткових 
зусиль: викладачу слід го-
туватися не лише до прове-
дення пари в режимі Zoom, 
щоб забезпечити живе спіл-
кування зі студентами, а й 
підготувати структурований 
матеріал для вивчення теми 
в електронному варіанті на 
той випадок, якщо студенту 
не вдалося підключитись до 
пари. 

Особливо багато роботи 
мають викладачі з організації 
практичних та лабораторних 
занять. Адже важливо, щоб 
студент мав достатню тео-
ретичну базу для вирішен-
ня практичних завдань, 
потрібно забезпечити ві-

део-підтримку виконання 
цих завдань і, обов’язково, 
систематично робити деталь-
ний аналіз ходу виконання 
завдань у безпосередньому 
спілкуванні зі студентам з 
допомогою Viber чи Zoom.

Роботи дуже багато, але 
високий результат досягаєть-
ся саме так. Досвід роботи 
викладачів нашого навчаль-
ного закладу у підготовці 
фахівців спеціальностей 
«Дизайн», «Журналістика», 
«Інформаційна справа» це 
підтверджує.

Про наслідки говорити важко  
і рано
Інна Сирник, викладач філії 
Відкритого міжнародного 
університету розвитку люди-
ни «Україна», журналістка:

— Серед плюсів дистан-
ційного навчання – можна 
зекономити на енергоносі-
ях, на харчуванні для дітей. 
Серед мінусів я б назвала 
відсутність живого контакту. 
Немає головного – присут-
ності та ось цього, знаєте, 
живого погляду – очі в очі, 
коли можна щось уточнити, 
запитати, порадитися, посмі-
ятися, немає емоцій.

Війна стала страшним ви-
пробуванням для українців. І 
знову дистанційне навчання, 
і знову платформа «Зум» і 
знову чати у вайберах, і 
перевірка знань – онлайн. 

Моя думка, якщо стоїть ви-
бір між дистанційним нав-
чанням і очним – то краще 
йти в школу і університет і 
вчитися. Але в час війни в 
Україні, сьогодні це напевно 
оптимальний варіант. Про 
наслідки говорити важко і 
рано. Тепер якщо ти живий, 
здоровий, відносно в безпе-
ці, уже добре, а вчишся ти 
дистанційно чи офлайн, ти 
вчишся!

Вивчають думки студентів
Анатолій Вихрущ, доктор 
педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри україн-
ської мови ТНМУ ім. І. Я. 
Горбачевського, заслужений 
працівник освіти України:

— Цікавим є досвід дис-
танційного навчання в Тер-
нопільському національному 
медичному університеті іме-
ні І. Я. Горбачевського. На 
сторінках журналу «Медич-
на освіта» друкують статті, 
в яких аналізують актуаль-
ні питання організації на-
вчального процесу в умовах 
пандемії та війни. Викладачі 
підготували систему творчих 
завдань професійного спря-
мування, звертають увагу 
на особистісний розвиток 
молоді. Особливої вагомо-
сті набуває підготовка якіс-

них відеоматеріалів. Цьому 
сприяє медіабанк універ-
ситету, а також матеріали в 
системі Moodle для кожної 
теми. На кафедрі української 
мови вивчають думки студен-
тів щодо переваг і недоліків 
дистанційного навчання. За-
уважимо, що першокурсники 
усвідомлюють тимчасовість 
такого навчання, підкреслю-
ють важливість спілкування з 
викладачами і ровесниками.

Дієвий механізм здобуття освіти

Тарас Скуржанський, студент 
ТНТУ ім. І. Пулюя, факуль-
тет комп’ютерно–інформа-
ційних систем і програмної 
інженерії:

— Серед переваг дистан-
ційного навчання хотів би 
виділити: раціональне та 
ефективне використання часу 
та фінансових ресурсів, мож-
ливість навчатися в зручний 
для тебе час і зі зручного та 
безпечного місця, де б ти не 
знаходився, навчання можна 
поєднувати з іншими вида-
ми діяльності: волонтерство, 
робота, самоосвіта, допомога 
рідним тощо.

Основним недоліком дис-
танційного навчання вважаю 
брак живого спілкування між 
студентами, викладачами, а 
також відсутність якісного 
інтернету. Однак в умовах ро-
сійської агресії онлайн-нав-
чання є дієвим механізмом 
здобуття освіти в Україні.

Це випробування для кожного з нас
Наталія Драган-Іванець, 
кандидат наук із соціальних 
комунікацій, викладач кафе-
дри журналістики ТНПУ ім 
В. Гнатюка, викладач філії 
Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини 
«Україна»: 

— Як викладач і як мати 
двох дітей скажу, що дистан-
ційне навчання — це переду-
сім високий рівень організа-
ції самого себе і комфортного 
середовища довкола себе. 

Педагогічна робота змі-
нилась, адже немає достат-
нього інтерактивного зв'язку 
та емоційно контакту зі сту-
дентами. Зі мною була на-
віть така історія, що під час 
начитки для заочної форми 
навчання першому курсу, а 
студентів я ще зовсім не зна-
ла, жоден не увімкнув камери 
і на моє: «Шановні студенти, 
ви мене добре чуєте?» лише 

одна написала у чат: «Го-
воріть те, що маєте казати, 
бо відповідати ми не маємо 
змоги». Я була заскочена і 
одразу не зметикувала, що 
робити, тому довелось цілу 
пару читати лекцію, ставити 
собі запитання, самій відпо-
відати на них і навіть сміяти-
ся з власних жартів. Плюсом, 
як на мене, може бути те, 
що насправді є більше часу 
— не потрібно доїжджати на 
роботу чи навчання, і з’яви-
лись чудові можливості для 
інклюзивного навчання.

Важливо організувати ефективну 
взаємодію
Світлана Дячок, кандидат 
філологічних наук, директор 
дитсадка-школи №2 м. Хоро-
стків Хоростківської міської 
ради Чортківського району 
Тернопільської області:

— Реалії сьогодення обу-
мовлюють необхідність дис-
танційної та змішаної форм 
навчання, що забезпечує 
безперервність освітнього 
процесу. Відеоконференції, 
форуми, вебквести, чати, 
блоги, електронна пошта, ан-
кетування, соціальні мережі, 
мобільні застосунки – усе це 
набуває широкого викори-
стання. Під час дистанцій-
ного навчання дуже важливо 
організувати ефективну вза-
ємодію учнів, аби розвивати 
навички співпраці та сприяти 
соціалізації молодих людей. 
Не зайвим буде узгодити між 
усіма учасниками освітнього 
процесу розуміння основних 

понять та термінів, що набу-
вають нового змісту в умовах 
дистанційного навчання. Та-
кож не варто забувати про 
друковане слово. Учителеві 
важливо поєднувати цифрові 
завдання, роботу з підручни-
ком і зошитом. 

Варто зауважити, що ті 
учні й учениці, які мають 
високий рівень мотивації та 
самодисципліни, у процесі 
дистанційного навчання до-
сягають успішних результатів. 
Під час дистанційного нав-
чання є можливість успішної 
реалізації принципів освіти.

Все починається з тебе
Тетяна Ткач, студентка 
ТНПУ імені В. Гнатюка та 
Відкритого міжнародного 
університету «Україна»:

— Зробила для себе певні-
висновки і хочу поділитися з 
вами. Плюси дистанційного 
навчання: це можливість на-
вчатися у будь-якому місці, 
без відриву від основної діяль-
ності, у своєму темпі...

Багато хто вважає, що спе-
ціалісти, які вчились дистан-
ційно, будуть не настільки 
обізнані, як були б під час 

очного навчання. Та це не 
так. Якщо хочеш вчитись, то 
будеш вчитись і ніхто тобі не 
завадить. Все починається з 
тебе!

Вчилася за столиком у лісі
Галина Магдяк, мама учениці 
Звиняцької гімназії ім. М. 
Галущинського Христини 
Магдяк:

— Моя дочка Христинка 
закінчила 5 клас Звиняцької 
гімназії. Вчиться дуже гарно. 
Ми живемо у селі Скоморо-
ше, за 30 кілометрів від Чорт-
кова. Коли почалося дистан-
ційне навчання, Христинка 
закінчувала 3 клас. У нас 
виникла проблема — потрі-
бен був хороший інтернет, а 
вдома його не було. А щоб 
скористатися 4G, треба було 
ходити і шукати мережу по 
всьому селу. Коли наша ба-
буся повернулася з Польщі, 
наша сім'я вимушена була 
пройти два тижні каранти-
ну. То ні до сусідів, ні до 
родичів ми не могли піти, 
щоб скористатися їхнім ін-

тернетом. Чоловік брав ма-
шину, іноді відпрошувався з 
роботи і відвозив дитину за 
кілька кілометрів від дому в 
ліс. Там є альтанка для від-
починку та хороше інтернет 
покриття. Так за столиком у 
лісі моя дитина виконувала 
контрольні роботи, слухала 
пояснення нового матеріалу. 

Тепер у нас є добрий інтер-
нет, та це ніколи не замінить 
школи і спілкування з дітьми.

ВІРА СИРОТА 

Дистанційне навчання 
— це навчання поза ме-
жами школи, училища, 
вузу. У 2020 році україн-
ські школярі і студенти 
вперше були вимушені на-
вчатися дистанційно через 
пандемію коронавірусної 
хвороби COVID-19. 

З початком дистанцій-
ного навчання учні та 
викладачі стикнулися з 
проблемами, основною з 
яких був неякісний інтер-
нет. Також це була відсут-
ність комп'ютера чи теле-
фона в учнів чи студентів 
(особливо гостро дане пи-
тання торкнулося багато-
дітних сімей). Крім того, 
це ще треба було оволо-

дівати новими знаннями 
та навичками вчителям 
і учням, щоб навчитися 
працювати дистанційно. 
Ще однією проблемою 
виявилося бажання вчи-
тися, адже контролювати 
себе під час дистанційного 
навчання важко. 

З часом всі повернулися 
до звичного учнівського і 
студентського життя. 

І от 24 лютого 2022 року 
— ВІЙНА! І знову дистан-
ційне навчання в Україні. 
Знову всі предмети учні і 
студенти вивчають вдома, 
сидячи за комп'ютером чи 
телефоном. Cвоїми думка-
ми про дистанційне нав-
чання діляться викладачі, 
студенти, батьки учнів. 

Випробування на міцність
Віра Сирота, студентка 
Відкритого міжнародного 
університету розвитку  
людини «Україна»:

— Хочу поділитися і свої-
ми думками. А чим для мене 
є дистанційне навчання? Це 
випробування на міцність. Я 
— мама п'ятикласника. Разом 
із сином вчилася заходити на 
навчальну платформу, фо-
тографувати, робити відео і 
надсилати вчителям виконані 
завдання.

В 40 років почала опано-
вувати цілком незвичний 
для себе спосіб навчання. 
Вивчаючи журналістику, з 
цікавістю слухала лекції ви-
кладачів з екрану телефона 
і навіть робила конспекти.

Студентам заочної форми 
навчання досить комфортно 
вчитися дистанційно, тому 
що не потрібно їхати в уні-
верситет на заняття, витрача-
ючи час і кошти. Заслуговує 
уваги досвід Чортківського 
медичного фахового коле-
джу, де використовували змі-
шану форму дистанційного 
навчання. Адже не маючи 
практичного досвіду, важко 
стати професійним медиком. 

Дистанційне навчання стало 
великим плюсом для інклю-
зивної освіти. Тепер люди з 
інвалідністю змогли навчати-
ся, не виходячи з дому.

Дві найбільші проблеми 
дистанційного навчання — 
це неякісний інтернет і від-
сутність живого людського 
спілкування. Проаналізу-
вавши думки викладачів, 
студентів, батьків, можна 
зробити висновок: попри 
труднощі, які виникли під 
час організації дистанційного 
навчання, — це єдиний спо-
сіб, який дозволив безпеч-
но вчитися під час пандемії 
і війни, здобувати знання і 
завершити навчальний рік.

Українцям потрібно вчи-
тися, бо ніхто і ніколи не по-
долає розумну націю. Разом  
— до Перемоги!
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«RIA плюс» поспілкувалася з 
мамою Давида і з ним самим.

— Наші куми живуть у Римі 
вже 12 років. Як тільки почалась 
активна фаза російської агресії, 
кума Таня запрошувала мене з 
дітьми до себе. Однак до 8 бе-
резня ми залишалися вдома. 
Сподівались, що все закінчить-
ся швидко. Та все ж на другий 
тиждень вторгнення вирішили 
їхати. Тут Тетяна запросила нас 
до Церкви святої Софії, це храм 
Української Греко-Католицької 
Церкви в столиці Італії. Минуло-
го тижня Ватикан організовував 
регулярну ініціативу «Дитячий 
потяг», в рамках якої Папа зу-
стрічається з італійськими діть-
ми. Цьогоріч на зустріч також 
запросили малечу, яка приїхала 
з України. Саме завдяки Церкві 
святої Софії мої діти — Давид 
та Ізабелла, також змогли взяти 
участь у заході. Все відбувалося 
в садах Ватикану. Діти йшли туди 
у супроводі представників нашо-
го храму, — розповідає Катерина 
Валецька.

— Від початку ми не знали 
точного формату зустрічі. Тобто 
не було відомо, чи діти матимуть 
можливість підійти до Понтифі-

ка так близько. Але Давид дуже 
сильно на це сподівався. В ніч 
перед зустріччю він хвилювався, 
сказав, що хоче поставити Папі 
кілька запитань і висловити про-
хання.

Зустріч у садах 
Ватикану

У мене щодо цього був деякий 
скепсис, адже повідомляли, що 
невідомо, чи буде можливість 
поговорити з Франциском. Да-
вид навіть планував говорити 
англійською мовою, але вже пе-
ред зустріччю йому сказали, що 
буде перекладач і варто сказати 
українською. Він хотів розпові-
сти й більше, — усміхається мама 
тернополянина. — Але вийшло 
тільки те, що встиг. Часу було 
небагато. Сказав те, що хвилює 
його і всіх нас: про людей, які 
страждають через війну, про по-
лонених і дітей, котрі живуть під 
ракетними та іншими обстрілами.

Що саме говорити, Давид при-
думав сам. В день події ми приве-
ли дітей до Церкви святої Софії, 
звідки вони мали відправлятись 
разом зі супроводжуючими, і він 
розповів мені те, що хоче сказати 
Папі. В той момент я почала тро-
хи хвилюватись, в голові вини-
кали думки на кшталт: «Навіщо 
він таке придумав?» «Чи не вийде 

А
РХ

ІВ
 К

А
ТЕ

РИ
Н

И
 В

А
Л

ЕЦ
Ь

К
О

Ї

СВІТ

ПРОСИВ ПАПУ ПРО МИР У КРАЇНІ

Історії   В соціальних мережах набуло 
популярності відео, на якому український 
хлопчик просить у Папи Римського 
допомоги для полонених захисників 
«Азовсталі». Давид Валецький, він з 
Тернополя і наразі з мамою та молодшою 
сестрою мешкає у Римі

якоїсь оказії?» «Можливо такі за-
питання не передбачені прото-
колом». Але Давид впевнено від-
повів, що якщо буде можливість 
підійти до Папи, то він обов’яз-
ково скаже заплановане, бо це 
єдине, що він може зробити.

І зрештою все вдалося. Невідо-
мо, почують ці слова чи ні, але 
зараз така ситуація, що потрібно 
користуватися усіма можливос-
тями для того, щоб повідомля-
ти про Україну світу там, де це 
можливо і неможливо.

Крім того, з Давидом ще була 
його сестра — Ізабелла, вона 
також підходила до Папи з ін-
шими дівчатами, але їй всього 
лиш 6 років, тому нічого такого 
сказати вона не могла (усміха-

ється). Вони від Церкви святої 
Софії подарували Папі Римсько-
му ангелів ручної роботи.

Ця подія була добре продумана 
українською церквою. Разом з 
діаспорою церква робить багато 
корисних речей для переселенців 
та для України. І цій події, яка 
відбулася з Давидом, ми завдя-
чуємо саме церкві, — додає Ка-
терина.

Реакція Папи 
— Батьків на самій зустрічі 

не було. Як я вже казала, діти 
ішли в супроводі представників 
церкви. І це відео, яке потрапи-
ло в соцмережі, знято не мною. 
І на ньому лише шматочок з 
тієї розмови, яка відбулась. 
Люди в коментарях пишуть що 
у Франциска злий вираз облич-
чя, коли Давид говорить.

Але це не зовсім так. На-
справді ж коли мій син говорив, 
то Папа просто слухав, очіку-
ючи на переклад. Тому, мож-
ливо, здається, що на відео він 
чимось не задоволений. А сам 
Давид каже, що обличчя в Пон-
тифіка було дуже добрим і коли 
він почув переклад, то сказав, 
що це питання болюче і що він 

сам та Ватикан знають про цю 
проблему і робитимуть все від 
них залежне для допомоги. Піс-
ля запитань Давид зорієнтував-
ся і поцілував Папі руку, а той 
обійняв його у відповідь. Тому 
ці коментарі про злий вираз об-
личчя чи якусь погану реакцію 
неправдиві. Навпаки, син розпо-
відає, що його вразили спокій та 
доброта Франциска, — уточнює 
пані Катерина.

— Я захотів сказати це, бо 
щодня читав новини про хлоп-
ців з «Азовсталі», про те, що 
їх захопили в полон і про них 
майже нічого не відомо. Я ко-
жен день думав про це. Також 
не міг не думати про дітей, коли 
вони ще були там і щоденно пе-
реживали обстріли. Тоді, коли 
я зрозумів, що зможу підійти 
до Папи і щось йому сказати, 
я точно знав, що саме скажу. 
Постійно чув від різних людей 
про те, що Папа Римський від-

повідає за мир у всьому світі, 
а якщо так, то чому не сказати 
йому про те, що відбувається 
в моїй країні? — каже сам Давид.

До слова, це не перша зустріч 
Давида з Понтифіком. Зустріч з 
Папою Римським відбулась у су-
боту. А в середу напередодні він 
вів службу в Базиліці святої Ма-
рії Маджори і хлопчика з рідни-
ми також запросили на цю месу. 
Там було багато людей. Але коли 
Франциск проїжджав до виходу, 
то Давид, який стояв у групі ді-
тей, зумів потиснути йому руку. 
Тому в нього за тиждень було дві 
такі зустрічі, але в базиліці все 
відбулось швидко і він не встиг 
нічого сказати.

 Родина Валецьких зараз мешкає у Римі

Сестра хлопчика Ізабелла подарувала Франциску ангела 
ручної роботи

Давид двічі зустрічався з Папою Римським

У ніч перед зустріччю 
хлопчик хвилювався, 
сказав, що хоче 
поставити Папі кілька 
запитань і висловити 
прохання

Давид навчається у 5 класі Терно-
пільської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим 
вивченням іноземних мов. Йому 
подобається вивчення англій-
ської. Хлопчик любить аніме та 
покемонів, любить читати. 
Збирає атрибутику, пов’язану зі 
Всесвітом Гаррі Поттера.

— Також синові подобається по-
дорожувати, хоча, напевно, не 
цього разу. Відколи він тут, то про-
ситься додому. Хоче повернутися 
в Україну і каже, що кращого міс-
ця, ніж дім, немає. Тому не знаю, 
як складеться з подорожами після 
перемоги. Хіба ненадовго, – до-
дає пані Катерина.

Про героя відеоролика

Дивіться фото 
і відео, заскану-
вавши qr-код
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Марія з чоловіком та дітьми 
два місяці провели з мінімальним 
запасом продуктів, без світла та 
комунікацій, остерігаючись вий-
ти за подвір’я, бо біля хати був 
блокпост ворога. Як вдалося пе-
режити ці жахіття й врятуватися? 
Читайте у матеріалі.

Нагадаємо, російські війська 
взяли в повну блокаду Балаклію 
та навколишні населені пункти ще 
на початку березня.

Українські онлайн-медіа 26 бе-
резня повідомляли, що вороги схо-
пили заступника міського голови 
Сергія Полторака, і припускали, 
що може бути захопленим мер 
міста Іван Столбовий. Згодом 
виявилось, що Столбовий неуш-
коджений та вільно пересувається 
тимчасово захопленим містом, бо 
пішов на співпрацю з ворогами.

Вже 7 квітня стало відомо, що 
балаклійський мер залишив тери-
торію громади та виїхав до росій-
ської федерації. Про це розповів 
голова Харківської ОВА Олег 
Синєгубов в інтерв’ю виданню 
«Факти». Пізніше щодо Столбо-
вого завели кримінальне прова-
дження, наслідком якого стало 
оголошення підозри в державній 
зраді та колабораційній діяльності. 
Такі дані опублікувала пресслуж-
ба офісу генерального прокурора 
України.

З Марією ми поспілкувались 
про ранок 24 лютого, коли життя 
поділилось на «до» та «після», пе-
ребування в окупації й постійний 
страх за своїх донечок.

Стіни підвалу 
ходором ходили 

Марія з сім’єю мешкали у Ба-
лаклії — місті Ізюмського району 
Харківської області. 24 лютого 
вони з чоловіком Сашком як 
завжди збиралися на роботу.

— Ми постійно прокидаємось 
о 5 ранку, адже потрібно добира-
тись з нашого міста до Харкова, де 
працюємо. Це приблизно 100 кі-

лометрів. Того дня я теж встала 
о цій порі і пішла причепуритися. 
Раптом чую звуки вибухів… — роз-
казує жінка.

Вона розповідає, що у Балаклії 
розташована військова частина, де 
у 2019 році через недбале ставлен-
ня до служби одного з керівників 
відбулися вибухи на технічній те-
риторії. Тому перше, про що по-
думала Марія — може там знову 
щось трапилося.

— Я побігла на кухню подиви-
тись, що там, адже базу видно з 
нашого вікна. Все було тихо. Роз-
будила Сашка і говорю, мовляв, 
коїться щось незрозуміле. Перед 
24 лютого ми читали новини, ніби 
росія хоче вторгнутись на терито-
рію України, але в це ніяк не ві-
рилось. Зателефонувала своєму 
начальнику, який живе у Харкові 
неподалік аеропорту. Той сказав: 
«Розпочалась війна! Всі масово ті-
кають з міста», — говорить Марія 
про те, як усвідомила, що відбу-
вається.

Родина, недовго думаючи, теж 
стала збиратися. Жінка подзво-
нила до місцевого залізничного 
вокзалу, розпитала про розклад 
руху потягів. З транспортом ще 
все було стабільно, тому Марія з 
чоловіком і дітьми поїхали в се-
лище Савинці.

— Ми маємо там хату, де й про-
вели наступні два місяці. Невдов-
зі Балаклію окупували російські 
війська. В селищі теж спокійні-
ше не було, адже 2 березня туди 
зайшли вороги. Ми перебували 
у підвалі і від їхніх танків (дорога 
була близько) стіни аж ходором 
ходили. Більш ніж 80 одиниць 
техніки пройшло, — розповідає 
34-річна переселенка.

За словами жінки, російські сол-
дати прибували щодня, заходили 
в селище і облаштовувались для 
перебування — заселялись у до-
мівки, які пустують.

Від «освободітелей» 
нам нічого не треба! 

Марія розповідає, що побли-
зу їхньої хати був російський 

А
РХ

ІВ
 М

А
РІ

Ї

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

ЯК СІМ’Я З БАЛАКЛІЇ ДВА МІСЯЦІ 
ЖИЛА В РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ
Війна  Із Балаклії, містечка, що на 
Харківщині, 34-річна Марія приїхала на 
Тернопільщину. З перших днів війни сім’я 
жінки перебралася до селища Савинці, 
яке неподалік райцентру. Згодом його 
окупували російські війська. Через два 
місяці родині вдалося виїхати на захід 
України

блокпост. На сьогодні він і досі 
там. Окупанти ніби не чіпали 
місцеве населення, однак пере-
бувати з ними поруч неприємно 
й страшно.

— Там важко знаходитись, по-
стійно чутно вибухи й постріли. 
Ми перебігали з хати до підвалу. 
Виходити за подвір’я боялись, 
особливо застерігали дочок, на-
читавшись про звірства росіян 
у новинах! — пригадує жінка.

Спершу з продуктами у Савин-
цях все було більш-менш стабіль-
но. Марія каже, що в селищі є 
млин, де робили борошно, а також 
завозили крупи й олію.

— Ми ще у перший воєнний 
тиждень на всі гроші накупили 
різних продуктів. Не розуміли, 
як зміниться ситуація, тому й за-
пасались. Потім в крамниці харчі 
завозити перестали. Але була гума-
нітарна допомога від українських 
волонтерів, в основному ми брали 
її для дітей, а не для себе. Від ро-
сійської «гуманітарки» відмовля-
лись! Від цих «освободітелей» нам 
нічого не треба! Те, що вони зро-
били з містами нашої держави — 
це жахіття… — говорить Марія.

Світло у Савинцях було до се-
редини квітня. Згодом ворожий 
снаряд потрапив в електровежу 
й знеструмив усе селище. На по-
чатку квітня не стало мобільного 
зв’язку й Інтернету.

— Так ми відрізаними від сві-
ту провели десять днів… Коли 
за 100 метрів від нашого дому 
влучили снаряди й зруйнували су-
сідні будинки — аж тоді вирішили 
їхати куди-небудь, де безпечно, — 
ділиться з нами переселенка.

Навчалися в школі 
№ 14 

Марія з дочками й чоловіком 
виїжджали з окупованого селища 
на Великдень, 24 квітня. Ризик-
нувши своїм і життям дітей, вони 
проїхали 8 російських блокпостів!

— Начебто вони нормально 
до нас ставилися, але було дуже 
страшно! — каже вона.

У Савинцях на даний момент 
залишились батьки Марії.

— Вони, на жаль, не виїхали. 
Ми рідко зідзвонюємось, адже 
там немає зв’язку і їм доводиться 
ходити дуже далеко, аби поговори-
ти. Коли розмовляли з батьками 
востаннє — світла в селищі знову 
не було, — розповідає жінка.

У Тернополі родина Марії меш-
кає з 25 квітня й знайшла тимча-
совий прихисток у Тернопільській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступе-
нів № 14 імені Богдана Лепкого.

— Ми щиро вдячні колективу 
цього навчального закладу за те, 
що дали нам дах над головою й усе 
необхідне для комфортного пере-
бування. Також нас дуже смачно 
годують! Мої донечки закінчують 
цей навчальний рік саме у 14 шко-
лі, з задоволенням відвідують уро-
ки, — відгукується Марія.

Чоловікові переселенки Сашкові 
у Тернополі вдалося влаштуватись 
на роботу. Наше місто балаклій-
цям дуже сподобалось, говорять, 
що не очікували такого теплого й 
гостинного прийому.

— Тернопіль — справді Файне 
місто! Тут тихо, спокійно. Люди 
привітні, якщо ми щось запитує-
мо — залюбки підказують. Зараз 
хочемо знайти окреме житло, але 
з цим проблематично. Або доро-
го, або немає варіантів… І, звісно, 
чекаємо нашої перемоги над воро-
гом, яка повинна настати якомога 
швидше! — завершує Марія.

 Ворог захопив Балаклію ще на початку березня

Найбільше Марія боялася за життя й безпеку донечок

Російські окупанти руйнували все на своєму шляху Десять днів родина жила без світла й зв’язку…

Коли за 100 метрів 
від нашого дому 
влучили снаряди й 
зруйнували сусідні 
будинки – аж тоді 
вирішили їхати
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До слова, найпотужніше про-
тистоїть різним захворюванням 
газон, що складається із суміші 
сортів тонконога та червоної 
повзучої вівсяниці.

Які препарати для 
захисту газону?

В компанії «Світ насіння» гово-
рять, що при використанні гер-
біцидів, краще розпорошити їх 
на окремі бур’яни, а не обробля-
ти всю ділянку, засіяну травою.

У період з кінця квітня до серп-
ня для захисту газону від плями-
стості, викликаної борошнистою 
росою, септоріозом, іржею та 
рештою хвороб, застосовують 
агропрепарат Квадріс 250 SC, к. 
с — 6 мілілітрів на 5 л води.

Також з кінця квітня та до трав-
ня газони, а особливо ті, яким 
більше 2 років, можуть псувати 
личинки ґрунтових шкідників 
(хрущі, довгоніжки, дротяники).

Профілактично або при пер-
ших ознаках пошкоджень газон 
слід обробити препаратом Актара 
25 WG, в. г. Для цього 1–2 упа-
ковки по 6 грамів розчиняють 
у 8–10 літрах води (можна засто-
сувати садову лійку) для обробки 
1 сотки.

Для кращого проникнення ре-
човини у ґрунт, після обробки 
треба полити газон. Не забувайте 
взагалі ретельно зрошувати тра-
ву, особливо якщо влітку трива-
ла посуха. Не потрібно робити 
це щодня, достатньо 2–3 рази 
на тиждень.

Повторну обробку газону Ак-

САДИ

РОЗПОВІДАЄМО, ЯК ПРАВИЛЬНО 
ДОГЛЯДАТИ ЗА ГАЗОНОМ ВЛІТКУ
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Поради   Пишний газон – це гордість 
будь-якого садівника. Він не тільки 
покращує вигляд території вашої оселі, а 
й забезпечує природну поверхню, на якій 
можна відпочивати на дозвіллі

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

Як пильнувати за зеленим ки-
лимом влітку й виростити його 
ідеальним? Про хвороби, від яких 
«страждають» газонні трави, та 
ефективну боротьбу з ними чи-
тайте у матеріалі.

Дотримуючись декількох про-
стих рекомендацій, можна збе-
регти свій газон здоровим та кра-
сивим до кінця осені. Найпер-
ше — за ним потрібен ретельний 
догляд. Особливо пильним слід 
бути з кінця травня до серпня.

На що звернути 
увагу влітку?

У цей період для газону необ-
хідно зробити дві обов’язкові 
речі: регулярне скошування та 
внесення довгострокових добрив 
із середини до кінця червня.

Щодо першої, то колектив тер-
нопільської компанії ДП «Світ 
насіння» радить не підстригати 
газон надто коротко, адже це по-
слаблює кореневу систему і дає 
можливість бур’янам конкуру-
вати з травами. Ліпше косити 
високо — від 3 до 7 см.

Робити це слід періодично, 
в такому випадку матимете біль-
ше шансів на густий та міцний 
газон. Косіть врізнобіч і щоразу 
змінюйте «малюнок», наприклад, 
перейдіть із півночі на південь, зі 
сходу на захід, за годинниковою 
стрілкою, проти неї, по діагоналі.

Це дозволить зрізати більше 
бур’янів, стебла яких можуть 
нахилятися в напрямку косіння, 
а також зменшить ущільнення 
ґрунту і знос дерну від коліс.

Заточувати леза косарки по-
трібно хоча б раз на рік. Тупі леза 
відривають, а не зрізають травин-
ки. Це робить газон уразливішим 
для різних хвороб.

Не прибирайте залишки трави. 
Влітку вони чудово розкладають-
ся й насичують ґрунт азотом та 
іншими поживними речовинами. 
Це позитивно впливає на газон. 
Однак, якщо у літні місяці пе-
реважає прохолодна або дощова 
погода, скошену траву краще зі-
брати, адже розкладання відбу-
ватиметься повільно.

Після весняного підживлен-
ня, вносити мінеральні добрива 
повторно доцільніше в середині 

червня. Усі рекомендовані агро-
препарати, їхнє цільове призна-
чення та кількість, необхідну для 
газону, показано на схемі.  

Основні хвороби та 
шкідники газонів 

Це, в першу чергу, снігова 
пліснява. Збудники хвороби — 
гриби з роду Fusarium, що є па-
разитами, яких безліч у ґрунті й 
на рослинних рештках.  

Посилюється розвиток хворо-
би восени, а підсилюється рано 
навесні. Окремі гриби з роду 
Fusarium починають розвиватися 
вже при температурі +5 °C.

В результаті захворювання, 
газонні трави втрачають колір, 
вкриваються водянистими пля-
мами, на яких з’являється спершу 
білий, а пізніше рожевий наліт. 
При сильному розвитку сніго-
вої плісняви стебла травинок 
склеюються, знебарвлюються 
та відмирають. При цьому газон 
зріджується.

Крім цієї хвороби, газонам 
у період вегетації можуть шко-
дити септоріоз, іржа, борошни-
ста роса, чорна плямистість, а ще 
звичайні личинки травневого 
хруща.  

Варто уточнити, що зазвичай 
присутність кількох шкідників 
або бур’янів на газоні не потре-
бує занепокоєння. Комахи рідко 
шкодять доглянутій траві.

Якщо на вашій галявині по-
близу будинку розкидані кілька 
широколистих бур’янів, зрізайте 
їх вручну, перш ніж вони дадуть 
насіннєві головки.

Складною проблемою є так 
зване «казкове кільце» — хво-
роба домашнього газону, у ході 
якої утворюються круглі або на-
півкруглі ділянки (діаметром від 
кількох сантиметрів до 1 метра), 
з темно-зеленої трави, котра зго-
дом «гине». Якщо плями незнач-
ні, проти них застосовують азотні 
добрива.

Улітку для газону 
необхідне регулярне 
скошування 
та внесення 
довгострокових 
добрив

Схема агропрепаратів для газону та їх потрібна кількість від компанії Syngenta

Найпоширенішою хворобою трави є снігова пліснява. 
Фото з відкритих джерел

Агропрепарати, помічні від захворювань газонних трав

СХЕМА ЗАХИСТУ ТОМАТІВ

тарою варто провести наприкінці 
серпня. Завжди читайте етикет-
ку препарату й одягайте захисне 
вбрання та рукавички при його 
використанні на своїй ділянці.

Після останнього скошуван-

ня газону насамкінець застосо-
вують препарат Світч 62,5 WG, 
в. г. — 10 грамів на 5 літрів води 
на 1 сотку. За умови теплої во-
логої погоди процедуру ще раз 
повторюють через 10–12 днів.
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***
– Іване, ти пам'ятаєш що було 
35 років тому?
– Чорнобиль вибухнув?
– Дурнику, ми одружилися!
– Так, біда не ходить одна…

***
Батько миє посуд… Маленький 
син питає:
– Тату, а скільки вже років ти 
працюєш у мами?

***
Бабуся, нікому не сказавши, що 
купила слуховий апарат, три 
рази змінила заповіт.

***
Судове засідання:
– Підсудний, ви навіщо кинули 
в потерпілу каменем і розбили 
їй голову?
– Це був не камінь, а «свіжа бу-
лочка», яку вона мені продала.

***
Приходить теща в гості і каже 
зятю:
– У мене для тебе дві новини: 
одна погана, а інша хороша!
– Мамо, я бачу, що ви живі і 
здорові, а яка гарна новина?

***
Жінка в аптеці:
– Що для чоловіка краще: кор-
валол чи валідол?

– А який діагноз?
– Туфлі купила собі за 7 тисяч.
– Тоді візьміть ще й тональний 
крем від синців.

***
Блондинка телефонує в авіа-
компанію:
– Доброго дня! Я хочу забро-
нювати квиток на літак.
– Скільки людей полетить 
разом з вами?
– Звідки я знаю! Це ж ваш літак!

***
За всю відпустку дружина отри-
мала з дому від чоловіка тільки 
1 смску: «Де штопор?»

***
– Привіт, як справи?
– Так, ось, у відпустку збира-
юся.
– З дружиною чи на відпочи-
нок?

***
Блондинка до блондинки:
– Виявляється, щоб зв’язати 
светр, потрібні три вівці. Ти це 
знала?
– Ні, я навіть не здогадувалася, 
що вони можуть в’язати!

***
Народна прикмета: якщо 
людина відсутня в інтернеті – 
значить сапає город.

***

Одеський анекдот
В єврейській казці Ребе Гуд 
відбирав гроші в багатих і роз-
давав їх бідним під невеличкий 
відсоток.

***
Пояснила патрульному полі-
цейському, що вчора була в 
інших босоніжках, тому права 
залишилися в іншій сумці. Чо-
ловіча логіка розбилася вщент…

***
Турист із Венеції, назвавши Ми-
колу гондольєром, був викину-
тий із човна посеред Дніпра)))

***
Справжній джентльмен
Справжній джентльмен той, 
який виходить з машини і каже:
– Кохана, ти ідеально при-
паркувалася, а цей «Лексус» 
вже був пом’ятий, і кіт вже був 
дохлий, та й ялинка тут до біса 
не потрібна була.

***
– Ну, і як, твоя дружина здала 
на права?
– Частково.
- ???
– Поки тільки гроші здала.

***
Диспетчер швидкої по теле-
фону:
– …висловлюйтесь зрозумілі-

ше!!! «Йоб***вся» — це впав чи 
збожеволів?

***
Справжнє кохання – це коли 
чоловік, сидячи на передньому 
пасажирському сидінні свого 
автомобіля, замість фрази 
«Курка безмозгла! Куди ти 
преш!!!» стримано вимовляє: 
«Пташко моя, будь уважніша за 
кермом!»

***
Українське мохіто
— Добрий день, куме, що п’єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м’ята?
— Та ні, самогонка і петрушка.

***
Міцні стосунки…)
Ніщо так не зміцнює стосунки, 
як тур, куплений за півроку 
наперед)))

***
Заставка Windows
Вийшли з сином погуляти, він 
і каже:
– Яке небо сьогодні блакитне, 
як заставка Windows!

***
Реально не було!
Дружина – дивовижна людина! 
Вона знаходить речі там, де їх 
реально не було, коли шукав я!

***
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6-річний син запитує маму:
– Мамо, а коли діти виро-
стають, вони живуть окремо 
від батьків?
– Так, синочку, окремо.
Подумав трохи:
– А ти куди підеш жити?
***
Лист Діду Морозу
Дід Мороз! Коли я писав 
тобі, що хочу стати всесвіт-
ньо відомим, я не мав на 

увазі міжнародний розшук!
***

– Гей! Руки за голову, ноги 
на ширині плечей!
– Це пограбування?!
– Ні – урок фізкультури!

***
– Милий, принеси каву.
– А по-хорошому попроси-
ти не можеш?
– Милий, принеси каву 
по-хорошому …



Цього тижня  
іменини  
святкують

ОВЕН Вас супроводжує 
везіння! Проявляйте 
себе, відстоюйте свої ін-

тереси – удача на вашому боці. 
Спостерігається вибух життєвої 
енергії, так званої «чоловічої» 
сили. Рішучість і задоволення 
свого внутрішнього «я» є голов-
ними рушійними силами ваших 
фізичних дій.

ТЕЛЕЦЬ Сприятливий 
час, тому робіть і втілюй-
те всі свої найсміливіші 

задуми в реальність. Ви будете 
задоволені результатами, якщо 
визначите головну мету. Нама-
гайтеся не розпорошуватися на 
дрібниці, сконцентруйтеся на 
головному — і вам все вдасться!

БЛИЗНЯТА Час, коли 
особливо легко даються 
інтелектуальна та літера-

турна робота. Хороший період 
для читання, розумової роботи, 
отримання знань. Сприятли-
вий транзит для журналістів, 
письменників та ораторів, для 
проведення переговорів.

РАК Підготуйте собі 
«подушку безпеки», 
намагайтеся спокійно 

реагувати на події. Ви можете 
відчути обнулення, спустошення 
та тривогу, особливо напри-
кінці місяця. Важко засвоїти 
інформацію, сконцентрувати 
увагу, висловлювати свою думку 
і щось пояснювати.

ЛЕВ Ви відчуєте приплив 
життєвих сил та енергії, 
популярність зростає. 

Зростає творче піднесення, є 
оптимізм, що дозволяє почи-
нати нові справи, здійснювати 
реалізацію проєктів, відкривати 
підприємства, укладати угоди і 
при цьому знаходити час і ре-
сурси для відпочинку та розваг.

ДІВА Скористайтеся 
позитивним потенціалом 
цього періоду, знову 

повірте у себе. Подумавши про 
те, чого навчило вас минуле, 
зверніть погляд туди, де ви хо-
чете опинитися у майбутньому. 
У вас є всі шанси та можливості 
змінити своє життя на краще, 
відповідно до своїх потреб. Ви 
зможете реалізувати мету!

ТЕРЕЗИ Бажано 
якнайбільше перебу-
вати в компанії, серед 

однодумців. Будь-який прояв 
позитивних емоцій буде вза-
ємним. Ви можете надихнути 
інших людей на дії, залучити до 
співпраці та згоди. Переговори 
минуть гладко, заходи успішні.

СКОРПІОН Імовірні 
зустрічі з людьми, які 
не підтримують ваші 

пропозиції, думки чи реакції. 
Конфліктний період, зокрема 
для сфери індивідуальних 
взаємин. Не робіть передчасних 
висновків! Намагайтеся знайти 
час для відпочинку.

СТРІЛЕЦЬ Час можли-
востей, довгострокових 
перспектив, набуття по-

пулярності. Нинішні можливості 
можуть призвести до залучення 
однодумців на роботу над 
новими творчими проєктами. 
Успіх залежить від готовності 
проводити час в соціумі

КОЗЕРІГ Час пошуку ідей 
та методів, співзвуч-
них вашим настроям. 

Постійний потік відомостей 
надходитиме до вас з усіх 
боків. Доклавши певних зусиль, 
виявивши наполегливість, ви 
отримаєте саме ту інформацію, 
якої потребували. Намагайтеся 
знайти час для ваших рідних.

ВОДОЛІЙ Нейтральний 
період – одне компенсує 
інше. Все виходить так, 

як ви запланували, принайм-
ні у питаннях, що стосуються 
соціального життя та громад-
ських справ. Але ваші висновки 
та плани можуть здаватися 
нереальними для близьких та 
рідних людей. 

РИБИ Намагайтеся  
звести до мінімуму 
суспільні взаємини, 

займіться індивідуальною твор-
чою діяльністю. Ваша поява на 
публіці викликає зацікавлення. 
Також настає період переоцінки 
цінностей, формування нових 
переконань.

СЕРЕДА,

15 ЧЕРВНЯ

+9°С     +19°С +13°С     +20°С

ЧЕТВЕР, 
16 ЧЕРВНЯ

+10°С     +22°С +13°С     +24°С

П’ЯТНИЦЯ, 
17 ЧЕРВНЯ

+13°С     +19°С +15°С     +20°С

СУБОТА, 
18 ЧЕРВНЯ

+13°С     +22°С +14°С     +24°С

НЕДІЛЯ, 
19 ЧЕРВНЯ

+14°С     +25°С +14°С     +27°С

ПОНЕДІЛОК, 
20 ЧЕРВНЯ

+11°С     +28°С +18°С     +29°С

ВІВТОРОК, 
21 ЧЕРВНЯ

+8°С      +17°С +20°С     +29°С

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

15 червня 2022 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

15 червня: 
Дмитро, Іван, 
Костянтин, Ян, Марія, 
Уляна, Юліана.

16 червня: 
Афанасій, Денис, 
Дмитро, Лук'ян, 
Михайло, Павло, 
Юліан.

17 червня: 
Єлізар, Іван, 
Митрофан, Назар, 
Петро, Ян, Марія, 
Марта, Марфа, Софія.

18 червня: 
Аполлон, Гавриїл, 
Георгій, Гордій, Єгор, 
Ігор, Костянтин, 
Леонід, Марк, 
Михайло, Микола, 
Петро, Теодор, Федір.

19 червня: 
Георгій, Єгор, Іларіон, 
Рафаель, Сюзанна, 
Фекла.

20 червня: 
Олександр, Антон, 
Афанасій, Богдан, 
Валентин, Василь, 
Веніамін, Віктор, 
Володимир, 
Вольдемар, Григорій, 
Іван, Гнат, Лев, 
Михайло, Микола, 
Павло, Петро, Степан, 
Тарас, Ян, Валерія, 
Зінаїда, Калерія, 
Марія, Сюзанна.

21 червня: 
Василь, Костянтин, 
Павло, Теодор, Федір, 
Меланія.

***
– Лікарю, скільки разів на 
тиждень у моєму віці можна 
займатись сексом?
– Два рази в неділю.
– Добре, у неділю два рази… А 
в будній день скільки?

***
Невістка свекрусі:
– Мамо, чому ви стоїте біля 
відкритого вікна?
– Та ось думаю: стрибнути чи 
закрити…
– Стрибайте, я закрию!

***
– Отче, чоловік зраджує. По-
радьте, що робити?
– Скропи сковорідку святою 
водою і наверни його на шлях 
праведний.

***
Записка чоловікові:
Пішла, куда послав. Веду себе, 
як ти назвав. І чому я тебе рані-
ше не слухала?!

***
Отак після 25 років шлюбу на-
магаєшся організувати роман-
тику, запалиш свічки… Прийде 
він і питає: хто вмер?

КОСМОДРОМ

ГІРКИ

ПІСОЧНИЦЯ

З одного ракурсу

Як змінилося 
«Космічне містечко»

БУЛО:
Раніше у космодром та різні ракети 
діти могли залазити всередину

БУЛО:
Деякі стилізовані ракети виконували 
функцію гірки

БУЛО:
Були і локації для маленьких дітей з 
«роботами»-гойдалками

СТАЛО:
Тепер всі входи закриті. Всередині 
– сміття

СТАЛО:
Зараз гірка іржавіє, а в сонячний 
день розігрівається, тому на ній не 
покатаєшся

СТАЛО:
Тепер конструкції зламані та не 
виконують свої функції


