
 Разом з вами нам вдалося знайти, купити 
і доставити авто туди, де воно дуже потрібне. 
У цьому матеріалі хочемо відзначити всіх, хто 
відгукнувся і допоміг
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певних викликів. Відтак вона ціл-
ком відповідає і вимогам роботи 
під час війни в країні.

— Там є одразу декілька ос-
новних речей. В тому числі якісь 
суспільно-економічні кризові 
явища. Зараз це можна сказати 
одним словом — війна. У програ-
мі відображені ризики і є заходи 
на мінімізацію того всього. Власне 
кажучи, програма, як виявилося, 
адаптована і під це. Зрозуміло, що 
вже певні можливості — обмежені. 
У плані соціально-економічного 
розвитку і на це є причини, бо 
зараз основні кошти йдуть на ЗСУ, 
і це правильно. Робитимемо ко-
рекцію під сучасні умови, але ця 
корекція буде незначна, — пояс-
нює Митник.

Офіційно та повноцінно Мико-
ла Митник стане ректором ТНТУ 
після підписання контракту з Мі-
ністерством освіти та науки Укра-
їни та завершення всіх офіційних 
процедур.

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

НОВИНИ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

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.

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

Другий тур виборів ректора 
вишу в Тернопільському наці-
ональному технічному універ-
ситеті імені Пулюя відбувся 
16 червня. Нагадаємо, що між 
першим та другим туром вибо-
рів була неабияка пауза. Адже 
спочатку тут голосували в день 
російського повномасштабного 
вторгнення до України — 24-го 
лютого. Тоді з-поміж чотирьох 
кандидатів до наступного туру 
вдалося пройти двом проректо-
рам. За Степана Дячука, який 
вже 25 років працював в ТНТУ 
проректором з науково-педаго-
гічної роботи, проголосували 
22,85%. За Миколу Митника, 
який з 2011-го року є першим 
проректором вишу, — 29,18% 
виборців.

Другий тур — 
в укриттях 

Майже через чотири місяці 
в ТНТУ знову відкрили виборчі 
дільниці, аби вже зробити остаточ-
ний вибір поміж двома кандидата-
ми-фіналістами. Голосування під 
час війни має свої особливості. З 
чотирьох виборчих дільниць, три 

працювали в укриттях. А через те, 
що під час голосування лунала 
повітряна тривога, то сам процес 
довелося продовжувати на стільки, 
скільки тривала тривога.

Право голосу під час друго-
го туру виборів ректора мали 
932 людини. Це всі наукові, науко-
во-педагогічні і педагогічні штатні 
працівники університету, а також 
представники студентства та інших 
штатних працівників, які була об-
рані шляхом таємного голосуван-
ня. Вирішили скористатися сво-
їм правом 792 особи. Тобто явка 
склала 85% від загальної кількості 
виборців. Між двома проректора-
ми, які прагнули стати ректорами, 
точилася доволі запекла боротьба. 
У підсумку їх розділили менше 
15% голосів виборців.

Хто такий Микола 
Митник

Більшість в університеті вирі-
шила, що керівником має бути 
перший проректор Микола Мит-
ник. За нього проголосували 55,7% 
виборців — це 441 людина.

Хотіли бачити ректором Степа-
на Дячука 41,9% виборців — це 
332 особи.

Обраному ректору ТНТУ — 
56 років. Він уродженець Тернопо-

Вибори  Нового ректора обрали 
собі понад  700 представників ТНТУ. Він 
обіцяє зберігати духовні та культурні 
традиції університету, працювати над 
збільшенням фінансування та кількістю 
студентів. «RIA плюс» розповідає, як 
відбувалося голосування, хто став новим 
очільником закладу. Аналізуємо його 
передвиборчу програму

ля. Навчався у школі № 17, а після 
неї у Тернопільській філії Львів-
ського політехнічного інституту, 
яка в підсумку була реорганізо-
вана в ТНТУ. Має диплом інже-
нера-механіка за спеціальністю 
«Технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та ін-
струменти».

Після випуску почав працювати 
у закладі, пройшов багато посад. 
Микола Митник є кандидатом 
технічних наук, доцентом. Одру-
жений, має двох доньок.

Програма нового 
ректора 

— Буде продовження тієї робо-
ти, яка була закладена при попе-
редньому ректорі Петру Володи-
мировичу Яснію. Продовження 
традицій, планів університету, які 
були намічені щодо його розвит-
ку, — розповів «RIA плюс» Микола 
Митник.

Кандидатська програма Митни-
ка на посаду ректора складалася з 
10 пунктів, розміщених на шести 
сторінках. Серед основних цілей 
розвитку університету він виділяє 
дев’ять задач.

Розвивати власну систему за-
безпечення якості вищої освіти, 
яка б відповідала міжнародним 
стандартам. Покращувати позиції 

ТНТУ в міжнародних та україн-
ських рейтингах. Займатися роз-
витком міжнародних партнерських 
відносин. Також пан Митник має 
на меті збільшити кількість студен-
тів вишу, у тому числі іноземців. 
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Буде продовження 
тієї роботи, яка 
була закладена 
при ректорі Петру 
Володимировичу 
Яснію

НОВИЙ РЕКТОР ТНТУ МИКОЛА 
МИТНИК: ХТО ВІН І ЩО ОБІЦЯЄ

У своїй програмі тоді ще кандидат 
на посаду ректора обіцяв працю-
вати над збільшенням фінансо-
вих надходжень за рахунок інно-
ваційної діяльності, прикладних 
досліджень, науково-дослідних 
проєктів, дослідно-конструктор-
ських розробок.

Є серед основних цілей Митни-
ка і турбота про колег-співробіт-
ників вишу. Він обіцяє подальший 
розвиток системи матеріального 
заохочення, аби вони працюва-
ли більш ефективно. Планується 
цифровізація університету на всіх 
напрямках діяльності.

Згідно з програмою Митника 
має розширюватися програма 
співпраці вишу з його ж відокрем-
леними структурними підрозділа-
ми. Також Микола Митник планує 
зберегти та розвивати духовні та 
культурні традиції університету.

Микола Митник розповідає, що 
його передвиборча програма одра-
зу була орієнтована на подолання 

Семирічному Давиду пересадили стовбурові клітини

Давид витримав болісну 
процедуру. Попереду – 
реабілітація
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Давид Ревнюк з Тернополя бо-
реться з гліозом – відмиранням 
клітин головного мозку. Наразі 
йому провели уже третю опера-

стовбурових клітин 14 червня. Її 
виконали грузинські спеціалісти, 
які приїхали до України. 

Вартість пересадки та донор-
ського матеріалу – 740 тис. гри-
вень. Кошти збирали усі небай-
дужі. Наразі залишилося зібрати 
ще 26 тис. гривень, щоб оплатити 
проведену процедуру. Тож батьки 
просять усіх небайдужих допомо-
ги.  

– Ми вже бачимо, що процедура 
дає позитивний результат. Звичай-
но, потрібно значно більше часу, 
але ми бачимо позитив. У Давида 
до чергової пересадки були сильні 
головні болі, він хапався за голо-
ву, дуже погано спав – довго не 
міг заснути та рано прокидався. 
Тому довелося проводити про-
цедуру швидше, хоча спершу ми 
планували, що пересадку зроблять 
восени. Але ми вже бачимо, що 

Микола Митник 
під час голосування

після операції він краще засинає, 
головні болі зменшились. Через 
п’ять місяців треба буде проводити 
чергове обстеження. Віримо, що 
все буде добре. 

Мама Давида розповідає – пер-
ша пересадка допомогла зупи-
нити процес відмирання клітин 
головного мозку. Друга операція 
результату не принесла. Після 
нової пересадки є прогрес. Після 
відновлення знадобиться ще 2–3 
пересадки.

Потрібна 
реабілітація

Стовбурові клітини вводять у 
спинний мозок. Це болісна проце-
дура. Після неї у хлопчика переко-
сило спину. Тому тепер необхідно 
пройти реабілітацію.

– Таке вже було після першої 
операції і потрібно пройти реабі-

літацію. Медики радять плаван-
ня. Після першої процедури, яку 
ми робили у Грузії, він постійно 
плавав, щоб відновитись. Тепер 
ми їдемо на прісні води до Черні-
вецької області на 5–10 днів.  

Світлана Ревнюк дякує всім, хто 
допомагає подолати хворобу сина!

Рахунок для переказу в грив-
нях: ПриватБанк
PrivatBank
5363542018433558 Ревнюк 
Світлана Вікторівна
4149 6293 5609 2304 Ревнюк 
Роман Васильович
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN: UA10305299026205 
6400929081717
Ревнюк Роман Васильович

 Довідка

цію. Як себе почуває дитина та 
чи помітний прогрес? Ми поспіл-
кувалися з мамою хлопчика. Про 
це у матеріалі.

Тривалий час малюку не могли 
поставити діагноз. Рідні не розу-
міли, що з дитиною відбувається. 
Врешті лікарі встановили страш-
ний діагноз – гліоз. Це відмирання 
клітин головного мозку. Ця звістка 
шокувала батьків Давида. Надія 
була на новий метод лікування цієї 
хвороби – пересадка стовбурових 
клітин. Цю процедуру хлопчик 
вже переніс тричі.

Операція дала 
результати

Мама дитини Світлана Ревнюк 
розповіла журналістам «20 хви-
лин», як себе почуває Давид після 
третьої операції. Нагадаємо, Дави-
ду вже провели чергову пересадку 
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ОКСАНА ЧМИЛЕНКО, 097– 747‑64‑68, 
OKSANA.CHMYLENKO.20@GMAIL.COM 

Швидко освоює озброєння 
іноземного виробництва, холод-
нокровно та стійко під обстрі-
лами виконує бойові доручення, 
завжди посміхається і підбадьо-
рює побратимів. Молодий воїн 
із Тернополя на фронті вражає 
стресостійкістю та позитивом, 
а ще є незамінним у роботі з 
технікою.

Герой нашого матеріалу — ко-
мандир відділення управління 
батареї радіолокаційної роз-
відки старший солдат Віктор. 
Про себе боєць розповідає ла-
конічно: навчався в школі, по-
тім — в училищі, трохи їздив 
у Польщу на роботу за безвізом, 
а у свої 20 (в 2018-му) відчув, 
що зобов’язаний відслужити 
в армії. Брат тоді порадив об-
рати контрактну службу, що і 
зробив.

Брав участь 
у революціях 

Батьки не схвалювали таких 
намірів та вплинути на рішення 
не могли. За три роки декілька 
разів був у зоні ООС, отримав 
статус учасника бойових дій, 
звільнившись, відпочивав із 
друзями — був свідком реєстра-
ції їх шлюбів, а 24 лютого — 
знову у військкомат. Війна ж.

— А як по-іншому — чека-
ти, поки ворог залізе в хату, чи 
втікати, — дивується Віктор. — 
Якщо всі так вирішать, хто ж 
тоді буде країну боронити?

Відчуття патріотизму у хлопця 
закладалося впродовж шкільних 
років. Обидві революції не про-
йшли повз свідомість. Коли був 
першокласником — Помаранче-
ва, до Києва тоді їздив батько з 

братом, який нині волонтерить, 
а, навчаючись в училищі, уже 
сам ходив на Тернопільський 
майдан під час Революції Гід-
ності, бо не міг бути байдужим. 
Пережиті сторінки історії до-
повнювалися знаннями в шко-
лі і так, по краплині, як каже 
Віктор, розвивалося почуття 
відповідальності за країну.

Двічі потрапляв під 
ракетні обстріли 

Зараз, коли спілкується з рід-
ними, друзями в тилу, то го-
ворить, що все добре, все ста-
більно.

— А навіщо їм про все роз-
повідати, — каже. — Усі зараз 
хвилюються за військових, та-
кий час.

Усе ж, запитуємо, що у війні 
найбільше вразило, що колись 
переповідатиме дітям, чи потра-
пляв під обстріли, приміром?

— Двічі були під ракетними 
обстрілами: перший раз ми спо-
кійно спали, прокинувшись від 

вибухів. Дивувалися, що хтось 
дверима грюкнув. А другий раз 
це було в 30-ти метрах від нас — 
посиділи в окопі, порахували 
до 40-ка, пересвідчились, що 
це — не артилерія, спалах для 
очей був неприємний і у вухах 
трішки подзвеніло та й все, — 
відповідає без запалу, наче ін-
тонаційно застерігаючи від зди-
вувань, спокійно, як про щось 
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ГЕРОЯМ СЛАВА

НЕ ХОЧУ, ЩОБ ВОРОГ ЛІЗ У ХАТУ

Воїни   Освоїти іноземне озброєння 
допомогли знання англійської, набуті 
в школі. А ще на війні молодому воїну 
дуже допомагають логічне мислення та 
ентузіазм

Щоб воювати, мало лише технічно освоїти роботу з технікою, необхідно ще розвиватися 
інтелектуально

Віктор вірить у перемогу над ворогом. І разом з побратимами максимально робить усе 
для цього. Разом рухаємось до перемоги!

24 лютого наш Герой сам пішов у військкомат. Війна ж… 
Нема чого чекати, треба діяти

На нього покладали 
великі надії і він 
не підвів: коли 
почалася війна,  
у перші дні уже  
був у строю

буденне і незначне. — Я про-
сто не зациклююсь на цьому. 
На щастя, ми не втратили 
побратимів, товариш пережив 
мінометний обстріл, був пора-
нений, хвилювалися за нього, 
але це ж війна. Кожен з нас 
розуміє, на що йде.

Працює з іноземним 
озброєнням 

У артилерійській бригаді імені 
гетьмана Данила Апостола Ві-
ктор працює на зразку озброєння 
іноземного виробництва, і за ці 
роки став одним із найкращих 
спеціалістів. Навчання пройшов 
на відмінно, завжди мав запитан-
ня до інструкторів, щоб краще 
вивчити структуру та функції 
комплексу, з яким зараз працює. 

Спілкувався з іноземцями, які 
приїжджають, щоб обслуговувати 
техніку. Вважає, що недостатньо 
просто завчити принципи робо-
ти, виконання завдань вимагають 
логічного мислення.

Знання іноземної мови 
дала школа. Віктор навчався 
у спецкласі з поглибленим ви-
вченням англійської мови.

На достатньому рівні володіє 
англійською і дуже добре дру-
жить із технікою, розповідають 
про Віктора побратими.

— Віктор прийшов до нас 
хлопчиною, та, як би не було 
важко, в якій ситуації б не був, — 
завжди посміхається, і ніколи 
не жаліється, — характеризує 
Каліщука один із командирів з 
позивним «Лис». — Ми ще тоді, 

коли він у нас проходив строкову 
службу, покладали на нього ве-
ликі надії і він не підвів: коли 
почалася війна, у перші дні уже 
був з нами в строю. Про нього 
можна багато говорити і лише 
позитивне. Приміром, у районі 
зосередження виконував завдан-
ня у безпосередній близькості 
до противника і все проробив 
успішно. Є такі люди: яку задачу 
перед ним не поставиш, знаєш, 
що вона завжди буде виконана. 
Віктор — якраз із таких. Люди 
переважно губляться під обстрі-
лами, а в нього спокій і відсут-
ність будь-якого страху. Він хо-
лоднокровно і якісно виконує 
обов’язок. Отже противник буде 
розвіданий, а відтак — знище-
ний.
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АВТО НА ПЕРЕДОВУ ДОСТАВИЛИ!

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445‑82‑67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Ми не виграємо цю війну по-
одинці, але ми можемо здобути 
перемогу разом. Адже від вчин-
ків кожного багато чого залежить! 
У нашому єднанні — сила. Ра-
зом — до перемоги!

Редакція «RIA плюс» із перших 
днів війни — на інформаційно-
му фронті. Ми стараємось бути 
максимально корисними як для 
тернополян, так і наших воїнів. 
Висвітлюємо важливе, необхідне, 
розповідаємо про наших Героїв, 
волонтеримо та всі молимося 
за мир у нашій країні.

А один із наших колег (персо-
нальні дані не будемо називати 
з міркувань безпеки) змінив ін-
формаційний фронт на службу 
в ЗСУ. Зараз журналіст — уже 
армієць, який виконує поставлені 
завдання у зоні бойових дій. Під-
розділ, де він служить, звернувся 
із проханням знайти автомобіль. 
Не для власних потреб, а для 
того, щоб виконувати поставлені 
завдання та безжально знищувати 
ворогів.

Разом з вами нам вдалося знай-
ти, купити і доставити авто туди, 
де воно дуже потрібне. У цьому 
матеріалі хочемо відзначити всіх, 
хто відгукнувся і допоміг.

Перш за все, дякуємо терно-
пільському підприємцю Святос-
лаву Лебонтову, директору ТОВ 
«Престижбуд Тернопіль». Завдяки 
зусиллям пана Святослава із–за 
кордону приїхав пікап Mitsubishi L 
200. Підприємець дуже допоміг як 
фінансово, а також — із ремонтом 
та фарбуванням авто.

Величезне спасибі читачам га-
зети «RIA плюс» та сайту «20 хви-

лин». Разом нам вдалося зібрати 
частину суми на купівлю машини.

Ми оголосили збір допомоги 
не тільки на сайті, у газеті, со-
цмережах, а й вирішили орга-
нізувати благодійний музичний 
виступ. Щиро вдячні молодим 
виконавцям з Гусятина Сергію 
Ковалю та Катерині Ониськів, 
які у свій вихідний (4 червня) 
приїхали в Тернопіль, щоб заспі-
вати і допомогти зібрати кошти 
на потреби наших друзів-армійців. 
Голос Каті та музичний супровід 
Сергія просто заворожили публі-
ку. Незважаючи на дощ, глядачі 
не розходилися до останнього. 
Люди знімали на телефони, під-
співували. Це було так зворушли-
во, коли до скарбнички підбігали 
маленькі дітки, бабусі, коли підхо-
дили військові, щоб допомогти… 
За дві години виступу ми зібрали 
понад 10 тисяч гривень. І благодій-
ний вечір не відбувся б без техніч-
ної підтримки музичного центру 
«Бастер», який безкоштовно надав 
у користування необхідне музичне 
обладнання. Також хочемо відзна-
чити керівництво Українського 
дому «Перемога», які навіть у ви-
хідний день дозволили скориста-
тися їхнім електропостачанням.

Звісно, ми не могли, аби авто-
мобіль поїхав пустим на Схід. Тому 
максимально зібрали все необхідне 
для наших захисників — медика-
менти, продукти харчування, засо-
би особистої гігієни, одяг. Спасибі 
за допомогу Благодійному фонду 
«Допомога учасникам АТО Терно-
пілля» та Уляні Шевченко, зокре-
ма. За турботу, за оперативність, 
за поради. Дякуємо Благодійному 
фонду «Хвилі змін», представники 
якого передали продуктові набори 
та медичні засоби для бійців. Ок-

Подяка  Завдяки підтримці 
небайдужих нам вдалося придбати 
автомобіль та передати його на передову, 
де зараз перебувають наші захисники. У 
цьому матеріалі хочемо подякувати всім, 
хто долучився

Знайти, придбати та доставити авто у Тернопіль допоміг місцевий підприємець 
Святослав Лебонтов (зліва). Машину освятили і передали бійцям

Юрій Штопко разом із військовими на Донеччині

Ось такий пікап отримали наші захисники

На Тернопільщині працюють додаткові наряди 
поліцейських та військових

Наряди правоохоронців і військових працюватимуть 
цілодобово. Перевірятимуть  наявності документів
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Додаткові наряди з поліцейських 
і військових вийшли на вулиці 
Тернопільщини вже від 18 черв-
ня. Про це повідомив начальник 
головного управління Нацполіції 
в області Олександр Богомол. 

Загалом щодня на патрулювання 
в області виходить 25 груп, зазна-
чають у поліції. Ці наряди включа-
ють представників військкоматів, 
військової служби правопорядку, 
поліції та тероборони. Наряди пра-
цюють цілодобово. Перевіряти-
муть громадян як чоловіків, так і 
жінок щодо наявності документів.

За інформацією управління 
превентивної діяльності ГУНП 
в Тернопільській області, з 18 по 
20 червня було здійснено пере-
вірку документів у майже тисячі 
осіб. Серед них виявлено 140 вну-
трішньо-переміщених осіб, котрі 
не стали на військовий облік та 

майже 70 осіб, котрі перебувають 
на території області без реєстрації. 
Вручено повістки 333 чоловікам, 
котрі підлягають мобілізації. 

Рішення про додаткові патрулі 
було прийняте 16 червня на Раді 
оборони Тернопільської області 
заради запобігання диверсійній 
діяльності на території краю та ви-
явлення переселенців, які не стали 
на облік в органах місцевого са-
моврядування та у військкоматах.

— На жаль, ми маємо вже де-
кілька випадків, коли люди, які 
до нас приїхали, трохи хуліганили. 
Останній випадок — група хар-
ків’ян у нетверезому стані билися 
між собою у парку Національного 
відродження, — повідомив Олек-
сандр Богомол. — В одного – пе-
релом основи черепа. Зараз про-
водиться розслідування. Не хочу 
говорити, що харків’яни погані, а 
тернополяни кращі, але ми спо-
нукатимемо всіх до дотримання 
дисципліни і правопорядку.

Після «прильотів» до Чорткова 
проводять додаткові навчання, 
тому мешканців області просять із 
розумінням поставитись до роботи 
нових патрулів. І якщо хтось не 
матиме документів, їм доведеть-
ся пройти у відділок для встанов-
лення особи і підтвердження мети 
перебування на території області.

— Прошу поставитись до цього 
з розумінням, тому що, на жаль, 
деякі люди приїжджають до нас, 
аби ухилитись від військової 
служби, — пояснив Олександр 
Богомол. — Ми постараємось 
оперативно проводити перевірки, 
щоб людей довго не затримува-
ти. Людина показує документ. 
Якщо це місцевий житель, ми 
оперативно перевіряємо по ба-
зах, чи ця людина не в розшуку. 
Військовослужбовці перевірять, 
чи ця людина зареєстрована і чи 
стоїть на обліку, якщо йдеться про 
військовозобов’язаного. Якщо ні 
– буде виписана повістка.

ремо за футболки для воїнів дяку-
ємо Юрку Кулику. За тушківку та 
консерви — групі компаній АРС.

Каністри для палива нам надав 
Зеновій Яковенчук.

Зібравши все необхідне, регі-
ональний видавець «RIA Медіа» 
у Тернополі Юрій Штопко особи-
сто доставив авто та зібрану гума-
нітарну допомогу на Донеччину, 
де зараз дислокується підрозділ, 
у якому служить наш журналіст. 
За супровід, логістику і хорошу 
компанію вдячні Христині Фе-
ціці, Олегу Мороченцю, Василю 
Міщуну.

Наші захисники окремо проси-
ли передати «Дякую» усім тим, хто 
допомагав втілити їхнє прохання 
в реальність. Вони щасливі, що 
відчувають підтримку свого на-
роду. Обіцяють бути безжальни-
ми до ворогів та робити все від 
них залежне, аби пришвидшити 
перемогу.

Натомість ми звертаємося 
до усіх читачів: мусимо вистоя-
ти. Не зупиняймося в допомозі 
нашим воїнам, які боронять спо-
кійний сон і виборюють мир для 
України.

Такі заходи будуть постійними і 
є вимушеними, аби ми себе спо-
кійно почували на Тернопільщи-
ні, наголошує пан Богомол. Адже 
мали вже кілька випадків по Чорт-
кову, коли виявили колабораційну 
діяльність. А також можливу шпи-

гунську діяльність – зараз цими 
людьми займається СБУ. 

5 кримінальних проваджень за 1 
частиною 201 статті Кримінально-
го кодексу. Це справи щодо осіб, 
які видають себе за волонтерів. 
Почастішали випадки шахрайства.
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ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 097‑51‑37, 
PAVLO.POSOKHOV@GMAIL.COM 

Зовнішньоторговельний обіг 
Тернопільщини у 2021-му році 
склав понад один мільярд гри-
вень. Відповідно, виробники ре-
гіону продали за кордон товарів 
на 678,9 мільйона доларів, а за-
купили імпортних товарів майже 
на 150 мільйонів доларів мен-
ше — 530,3 мільйона доларів?

Найбільше експорту 
до Польщі 

Тож, до якої країни вироб-
ники Тернопільської області 
найактивніше продавали свої 
товари? Як розповіли в облас-
ному управлінні міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проєктів обладмі-
ністрації, понад третина експор-
ту Тернопільщини у минулому 
році дісталася Польщі.

На другій позиції Китай — 
до цієї країни поїхали 13% то-
варів, які продали за кордон жи-
телі Тернопільщини минулоріч. 
Доволі несподівано топ-трійку 
тернопільського експорту за-
микають не такі близькі, як 
Польща та не такі великі, як 
Китай — Нідерланди. На цю 
невелику західноєвропейську 
країну припало 5,7% експорту 
з регіону.

Також значна частка експорту 
товарів (від 5 до 1 відсотка) з 
Тернопільської області у 2021-му 
році прийшлася на Саудівську 
Аравію, Німеччину, Бельгію, 
Францію, США, Пакистан, Бі-
лорусь, Італію, Румунію, Порту-
галію, Велику Британію, Швей-
царію, Казахстан.

З екзотичних країн, з якими 
велася торгівля — це були країни 
Африки. Туди продавали зерно-
ві. Але зараз є проблеми зі співп-
рацею з ними, оскільки наразі 
не працюють морські порти.

Щодо товарних груп, то най-
більше, майже 30% товарів — це 
була група товарів «Електричні 
машини». Зернові склали 17,5% 
експорту з Тернопільщини. 
Трошки менше експортували 
насіння та плодів олійних рос-
лин — 14,5%. Також за кордон 
із Тернопільщини продавали 
м’ясні продукти, меблі, жири та 
олії, білкові речовини, пластма-
си, продукти переробки овочів, 
плоди та горіхи, та навіть ядерні 
реактори, а ще вироби з чорних 
металів, вони склали 1,2% від 
експорту Тернопільщини у ми-
нулому році.

За 2022-й рік в обласній ад-
міністрації наразі надають дані 
тільки за період із січня по бе-
резень. Наступного разу, кажуть, 
буде інформація тільки за під-
сумками першого півріччя.

Згідно з цими даними, за сі-
чень-березень 2022-го року 
кількість експорту товарів Тер-
нопільщини зросла на 36,5% 

у порівнянні з аналогічним 
періодом 2021-го року. Значно 
більше стали експортувати зер-
нових — у три рази. Продукти 
переробки овочів — майже у ві-
сім разів більше. Майже удвічі 
більше експортували і м’ясні 
продукти. Вироби з чорних ме-
талів експортували більше, ніж 
на 86,6%.

— Експорт у нас переважає над 
імпортом і це добре, — розпові-
дає про першу частину 2022-го 
року Наталія Зарицька, началь-
ниця управління міжнародного 
економічного співробітництва та 
інвестиційних проектів обласної 
військової адміністрації. — І по-
казники зросли у порівнянні з 
минулим роком. У Євросоюзі, 
Великобританія, Канада та інші 
країни зараз зробили безмитне 
перевезення товарів з України, 
відтак буде тенденція на збіль-
шення, — пояснює Зарицька.

Імпортуємо сіль та 
коштовне каміння 

Польща є лідером не лише 
стосовно закупівлі товарів із 
Тернопільщини у минулому 
році, а й з продажу своєї про-
дукції до регіону. Так, більше 
30% імпорту до Тернопільської 
області склали товари польсько-
го виробництва. На другому міс-
ці — Литва 10,5% товарів при-
везених на Тернопільщину саме 
з цієї країни Балтії. Топ-трійку 
країн, з яких імпортуємо, зами-
кає Німеччина. На неї припа-
ло 8,4% від загального імпорту 
товарів до Тернопільщини. З 

Китаю привезли тільки 6,5% 
товарів. Від 6 до 1,3 відсотка 
імпорту прибуло до Тернопіль-
ської області з Італії, Білорусі, 
США, Угорщини, Франції, Ні-
дерландів, Ісландії, Туреччини, 
Норвегії, Чехії, Швейцарії, Сау-
дівської Аравії, Іспанії. Імпортні 
поставки з інших країн склали 
менше одного відсотка.

Щодо груп товарів, які мину-
лоріч імпортували на Тернопіль-
щину, то лідером, як і в експорті 
є «Електричні машини», на цю 
групу припадає 23,1% від загаль-
ного імпорту товарів. Група то-
варів «Ядерні реактори, котли, 
машини» склала 15% імпорту. 
Третя позиція за нафтою та про-
дуктами її перегонки — 13,6%. 
Також до Тернопільської області 
купували групи товарів, які за-
ймають від 9,3 до 1%: пластмаси, 
риба та раки, автомобілі, меблі, 
вироби з чорного металу та самі 
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ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ: З КИМ ТА ЧИМ 
ТОРГУЄ ТЕРНОПІЛЬЩИНА
Торгівля   Міжнародне економічне 
співробітництво – це важлива складова 
для побудови економіки будь-якої країни. 
Зараз, в умовах повномасштабної війни, 
для України питання експорту та імпорту 
набувають ще більш важливого значення

чорні метали, добрива, каучук, 
папір. Один відсоток від імпорту 
склали дорогоцінне і напівдоро-
гоцінне каміння.

Щодо показників імпорту 
на Тернопільщині в 2022-му 
році, то з січня по березень 
на 28,8% привезли більше ме-
блів, ніж за аналогічний період 
минулого року. Сіль, сірку та 
каміння імпортували до регіону 
цьогоріч у 5,4 разу більше, ніж 

у 2021-му. Також зросли обсяги 
імпорту дерев та рослин (29,7%) 
та дорогоцінного і напівдорого-
цінного каміння (9,9%).

— Імпорт у нас зараз не збіль-
шується і це нормально. Те, що 
ми імпортували, те ми імпор-
туємо. Якась частка через вій-
ськові дії може зменшитися, бо 
є багато релокацій підприємств 
і вони продовжуватимуть випуск 
продукції та не буде потрібно 

імпортозаміщення, тенденції 
хороші, — пояснює Зарицька.

Також в управлінні міжнарод-
ного економічного співробітни-
цтва та інвестиційних проектів 
Тернопільської обласної військо-
вої адміністрації розраховують 
на ще більші позитивні зрушен-
ня міжнародного економічного 
співробітництва, у випадку на-
буття Україною статусу канди-
дата в члени Євросоюзу.

Ми дізналися, з 
якими країнами 
торгували підприємці 
Тернопільщини у 
минулому році та як 
змінюється ситуація

Куди експортували з Тернопільщини

Звідки везли імпорт на Тернопільщину
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На обладнанні крутяться великі неткані полотна. Далі вони набувають вигляду, який 
звично для споживачів мають вологі серветки

У тернопільському цеху корпорації автоматизоване виробництво  Частину продукції підприємство експортує

зупинилися на Тернополі, де ми 
зараз і є. На відмінно, швидко 
спрацювали тут, — каже Гар-
децький.

Приміщення під виробництво 
довелося також додатково пере-
робляти. Оскільки спочатку це 
був фактично порожній склад 

без внутрішніх стін. Будували 
конструкції, побутові, господар-
чі приміщення для працівників, 
підводили енергетичні та водні 
комунікації.

У Дніпрі і зараз лишається 
виробництво вологих серве-
ток, переміщено лиш частину 

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

Корпорація «Біосфера» — це 
компанія з Дніпра, що виробляє 
продукцію для догляду за бу-
динком та персональної гігіє-
ни. Представлена в понад 30-ти 
країнах, виготовляють більше 
2000 видів продукції. У компанії 
є чотири заводи в Україні та 
ще одне спільне з французь-
кою компанією виробництво 
в Естонії.

Три причини 
переміщення 

На підприємстві кажуть, що 
вирішили релокувати частину 
свого заводу з Дніпра до Терно-
поля, на якій виготовляли вологі 
серветки. Керувалися при цьому 
трьома основними причинами.

— Перше, щоб виконувати 
свої зобов’язання перед клієн-
тами та партнерами, зберегти 
ланцюжок постачання, робо-
чі місця. Друга причина — із 
початком війни основний спо-
живач, більшість людей виїха-
ли на захід України вимушено. 
Центр споживання вже тут 
знаходиться. Оскільки логіс-
тика з Дніпра є ризикованою 
та дорогою, ми стикаємося з 
постійними викликами в тран-
спортуванні продукції. Тому 
було прийнято рішення також 
перемістити сюди частину акти-
вів. Третя причина — працює-
мо також і на експорт. А звідси 
він є швидшим, легшим, більш 
гнучким. Це три складові, які 
спонукали нас здійснити рело-

кацію, — пояснює директор з 
виробництва тернопільського 
підрозділу корпорації Богдан 
Гардецький.

На заводі компанії у Дніпрі 
працювали 900 людей, перевез-
ти частину потужностей звідти 
до Тернополя вирішили в се-
редині березня. 100% сировини 
та обладнання для виробництва 
везли у Файне з Дніпра.

Найбільшим викликом при 
переміщенні на підприємстві 
називають транспортування. 
Потрібно було забезпечити саме 
перевезення та безпеку ванта-
жів, автомобілів та водіїв.

— Це був головний челендж 
для нашої компанії — все пере-
везти. Вартість цих послуг сут-
тєво відрізнялася, в порівнян-
ні з довоєнними цінами. Втім, 
хочу сказати, що нам вдалося 
це добре організувати, все було 
покроково продумано, — каже 
Гардецький.

Має бути чистота 
Ще одне важливе завдання 

при переміщенні підприєм-
ства — знайти локацію, яка 
підходила б компанії. Тим 
більше, що для виробництва 
вологих серветок потрібні осо-
бливі умови, які ґрунтуються 
на вимогах гігієни, чистоти. 
Орієнтовно, два тижні пішло 
на пошук локації.

— Має бути відповідне енер-
гозабезпечення, водозабезпе-
чення, чистота, зручність для 
логістичних маршрутів. Розгля-
дали багато варіантів у різних 
містах на заході України, але 

ПРОЄКТ

ЯК У ТЕРНОПОЛІ ВИРОБЛЯЮТЬ 
ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ
Від сходу до заходу  З початком 
повномасштабного вторгнення росії в 
Україну 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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Підприємство 
працює також і на 
експорт. А звідси  
він є швидшим, 
легшим, більш 
гнучким

обладнання. Коли відбувся пе-
реїзд до Тернополя, у компа-
нії одразу орієнтувалися на те, 
щоб найняти на роботу місцевих 
працівників. Але задля запуску 
виробництва та навчання нового 
персоналу приїздили вже дос-
відчені спеціалісти й з Дніпра. 
Навчання ще триває, дніпряни 
показують тернополянам усю 
специфіку роботи на лінії ви-
робництва вологих серветок. 
Найближчим часом планується, 
що дніпряни поїдуть додому, і 
виробництвом серветок у Тер-
нополі займатимуться тільки 
місцеві мешканці. Штат вже 
укомплектовано.

На підприємстві — уже понад 
20 працівників, але вже у кор-
порації розглядають можливість 
додаткового розширення вироб-
ництва у Файному.

Вологі серветки — з 
полотен

Від моменту рішення про пе-
реїзд до виготовлення перших 
вологих серветок минуло лише 
40 днів. Керівники нахвалюють і 
дніпровських, і місцевих співро-
бітників. Адже завдяки їм вдалося 
вийти на планові проєктні потуж-
ності лінії за три дні, хоча пла-
нувалося це зробити за місяць.

У тернопільському цеху кор-
порації автоматизоване вироб-
ництво. Крутяться великі нетка-
ні полотна. Далі вони набувають 
вигляду, який звично для спо-
живачів мають вологі серветки. 
Потім вже запаковуються, щоб 
мати товарний вигляд.

Тут роблять тільки вологі 
серветки, оскільки існує дуже 
багато вимог чистоти для та-
кого виробництва. Відтак, його 
не можуть комбінувати з виго-
товленням чогось ще.

Чи будуть ще релокувати 
в корпорації своє виробництво з 
Дніпра до Тернополя чи інших 
регіонів України — не знають. 
Пояснюють, що це залежить від 
ситуації в країні. Як будуть роз-
гортатися бойові дії. У компанії 
допомагають армії, аналізують 
ситуацію на фронті.

— Збереження наших акти-
вів — це запорука збережен-
ня робочих місць та допомога 
армії, своїм працівникам. Ми 
стараємося стояти на ринку, 
зберігати наші можливості. 
Якщо обставини будуть цього 
вимагати, тоді будемо розгляда-
ти варіанти часткової чи повної 
релокації. Хоча не думаю, що 
до такого дійде, — підсумовує 
Гардецький.
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Без додаткової плати за кому-
нальні послуги.

З трьома кімнатами 
Найдешевший будинок з трьо-

ма кімнатами, який зараз про-
понують орендувати під Терно-
полем — це оселя в селі Баворів, 
що приблизно за 15 кілометрів 
від обласного центру. Загаль-
на площа будинку — 80 кв. м. 
Вартість оренди — 9000 гривень 
на місяць та плюс комунальні 
послуги. Є власне подвір’я. Бу-
динок здається в оренду з необ-
хідними меблями та технікою.

На 1000 гривень дорожче про-
понується оренда приватного бу-
динку в селі Великий Ходачків. 
У ньому також три кімнати, але 
при цьому стверджується в ого-
лошенні, що загальна площа 

Ми дізналися, які 
є пропозиції щодо 
оренди приватних 
будинків за межами 
Тернополя, в радіусі 
50 кілометрів

ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 0975137, 
PAVLO. POSOKHOV@GMAIL. COM 

Орендувати будиночок на при-
роді, в затишному і мальовничо-
му місці або просто за містом — 
це завжди було популярно влітку. 
І зараз такі бажання також ви-
никають, втім орендних пропо-
зицій значно менше. Хоча зараз, 
звісно, ситуація на ринку неру-
хомості значно спокійніша.

«RIA плюс» за допомогою пор-
талу «dom.ria.com» дізналася, які 
нині є пропозиції щодо оренди 
приватних будинків за межами 
Тернополя, в радіусі 50 кіломе-
трів навколо міста. Виявилося, 
що зовсім маленьких будиночків, 
де була б тільки одна кімната — 
немає у наявності для оренди.

З двома кімнатами 
Найбюджетніший варіант бу-

динку з двома кімнатами про-
понують у Великій Березовиці. 
Будинок із загальною площею 
75 квадратних метрів, металоп-
ластиковими вікнами, санвуз-
лом, невеличкими городом та 
садком пропонують орендувати 
за 4000 гривень. 

ОРЕНДА БУДИНКУ ЗА МІСТОМ

Хата на літо  «RIA плюс» дізналися, 
які зараз є пропозиції щодо оренди 
приватних будинків неподалік від 
обласного центру. Скільки вони коштують 
та що за ці гроші пропонується

ГРОШІ

Найбюджетніший варіант будинку з двома кімнатами пропонують у 
Великій Березовиці

Найдешевший будинок з трьома кімнатами. Це оселя в селі Баворів, за 15 
кілометрів від міста

Найдорожча пропозиція оренди трикімнатного будинку є в селі Лозова. 
Коштує 85 246 гривень, але комунальні платежі вже включено

Найбільше пропозицій оренди приватних будинків з 4‑ма і більше 
кімнатами

Будинок з трьома кімнатами у великому Ходачкові
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Чотири та більше 
кімнат 

Насправді, найбільше про-
позицій оренди приватних бу-
динків є саме у цій категорії. 
Зрозуміло, що і вартість їх є 
дорожчою.

Втім, найдешевша пропозиція 
у цій категорії коштує 16 393 та 
комунальні послуги додатково. 
За такі гроші пропонується 
оренда 4-кімнатного будинку 
у Великій Березовиці. Також 
у будинку є кухня, гараж, два 
санвузли та власне подвір’я. Але 
при цьому власники не бачать 
орендарями людей з домашніми 
тваринами.

Один із найдорожчих варіан-
тів оренди у цій категорії — дво-

поверховий восьмикімнатний 
будинок у Петрикові. Вартість 
оренди — 72 131 гривня, у цю 
суму вже включено комуналь-
ні платежі. Автори оголошен-
ня називають будинок елітним, 
запевняють, що в ньому є все 
для комфортного проживання. 
У тому числі — сауна та басейн.

Найдорожчий варіант оренди 
будинку в категорії від чотирьох 
кімнат коштує 81 967 гривень та 
додатково плата за лічильни-
ками. Побудований він у селі 
Дичків. У цій оселі є 5 кімнат 
на двох поверхах, а на додачу 
до них ще й цокольний рівень. 
Є кухня, столова кімната, кілька 
санвузлів, гардероб. Є всі необ-
хідні меблі та техніка, подвір’я, 
гараж та гриль.

оселі — 180 м кв. У оголошенні 
йдеться, що будинок двоповер-
ховий, але судячи з фото, другий 
поверх типу — горище. В кімнаті 
на першому поверсі мешкає влас-
ниця оселі.

У селі Біла пропонують три-
кімнатний будинок загальною 
площею 90 кв. м за 11 475 гри-
вень на місяць. За словами авто-
рів оголошення, в будинку є всі 
необхідні меблі та техніка, санву-
зол в приміщенні, прибудинкова 
територія. За комунальні послуги 
треба платити додатково.

Найдорожча пропозиція 
оренди трикімнатного будин-
ку є в селі Лозова. Коштує 
85 246 гривень, але комунальні 
платежі вже включено. Будинок 
зі зрубу, з другим мансардним 
поверхом. Загальна площа бу-
динку 130 кв. м, але житлової 
площі лише 50 кв. м. Очевидно, 
що саме цей будинок від само-
го початку розраховувався для 
оренди на відпочинок. Автори 
оголошення називають його еко 
віллою. Запевняють, що в ньому 
є купа сучасної техніки, все для 
пікніків, садові меблі. За словами 
авторів оголошення, комфортно 
розташуватися в цьому будинку 
можуть до восьми людей.

Наступний найдорожчий варі-
ант трикімнатної квартири у селі 
Підгороднє, коштує 49 180. Тут 
також два поверхи, новий ре-
монт, меблі та техніка. Але ав-
тори оголошення наголошують, 
що хочуть бачити орендаторами 
людей без домашніх тварин та 
без дітей.
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відкриття проєкту. Діти спершу 
не горіли бажанням йти сюди, 
та коли спробували й добряче 
розважились, їм все сподобалось. 
Опісля самі просилися прийти 
сюди ще раз. Одній доньці 10 ро-
ків, а іншій майже п’ять, — каже 
жінка.

На її думку, дітям варто від-
відувати такі заходи, адже це 
чудово відволікає їх від негативу.

— Тренери проєкту подають 
корисну інформацію цікаво й 
простими словами. Вони мають 
дійсно професійний підхід, — за-
вершує пані Інна.

Аби ваша дитина могла до-
лучитися до занять, варто тіль-
ки зареєструватися й узгоди-
ти дату та час, коли зможете 
прийти у 29 школу. Для цьо-
го телефонуйте за номером: 
+38 096 716 75 04 (Володимир). 
Участь у таборі безкоштовна!

думку. Говорю також з батьками, 
аби зрозуміти особливості їхніх 
діток та правильно підібрати 
психологічні методики, — по-
яснює нам пані Лілія.

За ще одну секцію відповідає 
медпрацівниця Надія Клендій. 
Вона обговорює з дітками різні 
медичні теми, факти й явища 
доступною для них мовою.

— Ми говоримо про імунітет, 
здорове харчування. Приміром, 
є карточки, які діти розкладають 
на корисне й некорисне. Вивча-
ємо види травм. Все проходить 
у формі гри, малечі це подоба-
ється. Помітила, що багато чого 
діти вже знають. Якщо комусь 
щось невідомо — запитує в ін-
ших. Таким чином дітки обмі-
нюються досвідом й проводять 
час з користю, — пояснює Надія.

Як долучитись 
до занять дитині?

Про те, як дізналися про про-
єкт «Поруч» та чи не шкодують 
про його відвідини, ми запитали 
в Інни — мами двох доньок. Їхня 
родина прибула до Тернополя з 
Ірпеня, та скоро планують по-
вертатися додому. Поки були 
тут — діти двічі встигли відві-
дати заняття на базі 29 школи, 
в якій навчалися.

— Нам зателефонувала шкіль-
ний психолог та розказала про 

Дивіться фото 
та відео, заска-
нувавши qr-код

РЕПОРТАЖ

Заняття в рамках проєкту проводяться щовівторка і щочетверга

«ПОРУЧ» можуть відвідати як діти‑переселенці, так і маленькі тернополяни 

 З дітками працює спортивний тренер, психолог та медик

Додому малеча завжди повертається з подарунками

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

Учасником проєкту стала 
Тернопільська школа № 29, де 
професійні тренери щотижня 
проводять цікаве дозвілля для 
малечі — як переселенців, так 
і жителів нашого міста. Додому 
дітвора повертається з подарун-
ками. Як проходять заняття та 
що на них вивчають? Чи можна 
долучитись до них вашій дити-
ні? Дивіться й читайте у нашому 
репортажі.

Проєкт «Поруч» реалізований 
завдяки співпраці Міністерства 
освіти і науки України та ди-
тячого фонду ЮНІСЕФ. Його 
спортивну складову на теренах 
нашої області забезпечили бла-
годійний фонд «Розвиток фут-
болу України» спільно з терно-
пільською філією Української 
асоціації футболу. Про це каже 
адміністратор проєкту в Терно-
пільському районі Володимир 
Ясюченя.

— Нашою метою є соціаль-
но-психологічна адаптація ді-
тей-переселенців, які через війну 
вимушено змінили місце свого 
проживання і знаходяться в Тер-
нополі. Прагнемо, аби малеча 
через рухливі ігри й якісь легкі 
спортивні вправи подружилася 
з місцевими дітками, поспілку-
валась з ними та хоч на трохи 
відволіклась від пережитого, — 
додає тренер.

На базі 29 школи (бульвар 
Дмитра Вишневецького, 10) за-
няття в рамках проєкту на по-
стійній основі проводяться що-
вівторка і щочетверга.

— Можливо, згодом зустрі-
чатимемось тричі на тиждень. 
Заняття починаємо зазвичай 
об 11.00, їхня тривалість по-
стійно різна, — говорить пан 
Володимир.

За попереднім записом проєкт 
щоразу об’єднує 30 учасників. 
Хоча заняття орієнтовані на ма-
лечу віком від 6 до 18 років, та 
відвідати їх можуть навіть до-
шкільнята — чотири- й п’яти-
річні діти зі своїми старшими 
братами-сестрами.

Всіх ділять на групи по 10 осіб 
й упродовж заняття кожна з них 
проходить три сектори: спортив-
ний, роботу з кваліфікованими 

ІГРИ, ВЕСЕЛОЩІ, РОБОТА З 
ПСИХОЛОГОМ І МЕДИКОМ 
Дозвілля  На початку червня в Україні 
стартував соціально-психологічний 
проєкт «Поруч» для підтримки дітей у 
воєнний час. Він діє у восьми областях

психологом та медиком.
— Всі тренери пройшли у квіт-

ні спеціальне навчання й отри-
мали сертифікати від організації 
ЮНІСЕФ. Наш специфічний та-
бір вже відвідало чимало дітей — 
внутрішньо переміщених осіб 
з Києва, Харкова, Маріуполя, 
багатьох міст зі сходу України. 
Мешканці столиці повернулися 
додому, а от інші маленькі учас-
ники табору досі залишаються, — 
усміхається адміністратор.

Детальніше про 
секції проєкту 

За словами пана Володимира 
Ясюченя, спортивна складова 
«Поруч» включає в себе різні 
ігри відповідно до вікової ка-
тегорії дітей. Вправи нескладні, 
мають футбольне спрямування і 
їх легко може виконати будь-хто.

— Це ведення м’яча, передача 
на точність, удари на точність. 
До слова, замкнутих дітей в нас 
ще не було. Якщо на початку 
заняття дехто трішки сором’яз-
ливий, то в процесі гри розкри-
вається і повертається додому 
задоволеним та з посмішкою 
на устах, — говорить пан Воло-
димир.

Щоразу малеча отримує пода-
рунки на пам’ять від організа-
торів проєкту.

На локації «Територія безпе-
ки» працює практичний психо-
лог Лілія Галянта. Жінка через 
ігрову форму створює позитив-
ний мікроклімат серед дітей, аби 
внутрішньо переміщена мале-
ча могла адаптуватися, знайти 
друзів серед тернополян та спіл-
куватися з ними поза межами 
проєкту.

— Я надаю емоційну підтрим-
ку дітям від першого класу та 
до 18 років. Під час гри вони 
ставлять різні запитання, роз-
повідають про те, що хвилює їх 
на даний момент. Малеча на за-
няттях вільно висловлює власну 
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Прагнемо, аби 
малеча через рухливі 
ігри й якісь легкі 
спортивні вправи 
подружилася з 
місцевими дітками
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лася з думками — куди подітись 
у чужому місті. Далі вирушила 
на вокзал знову, — говорить вона.

Волонтери вибачились за таку 
помилку і запропонували хар-
ків’янці переночувати у готелі, 
що поблизу. Дівчині там забро-
нювали місце.

— Я провела у номері ніч, 
а звідти приїхала сюди, у 28 шко-
лу, в якій і оселилась. Спершу 
було важко. Не у фізичному пла-
ні, а морально: в одному при-
міщенні велика кількість незна-
йомців із різних регіонів України. 
Потім я з усіма познайомилась, 
почала спілкуватись і стало лег-
ше. Тут непогано, люди привіт-
ні, добрі і поставились до мене з 
розумінням, — розповідає Аліса.

Поєднала медицину 
і творення тату…

У Харкові дівчина була сту-
денткою медичного коледжу. Із 
хобі — займалась тату і пірсин-
гом. Як знайшла себе у таких 
двох різних, на перший погляд, 
заняттях, Аліса ділиться із задо-
воленням.

— Насправді, я з дитинства хо-
тіла вступати у медичний, у цьому 
була впевнена на всі сто відсотків! 
Коли пішла вчитись, у підлітко-
вому віці захопилась культурою 
творення тату і пірсингу. Це мене 
затягнуло, а ще маю багато зна-

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

Родичі дівчини не захотіли по-
кидати рідний дім і залишились 
на Харківщині. Тому у Тернополі 
Аліса сама і розповідає нам свою 
історію.

Будинок склався, 
ніби картковий…

Ранок, коли росія розпочала 
повноцінне вторгнення на укра-
їнську землю, дівчина зустріла 
у своєї бабусі, до якої за деякий 
час до того приїхала у гості.

24 лютого Аліса мала повер-
татись назад до Харкова. Вже 
запланувала собі цю поїздку та 
що робитиме протягом дня, але 
плани різко змінилися…

— Я спала. Десь о пів на сьо-
му ранку мене пробує розбудити 
бабуся: «Вставай! Давай швидко 
збиратися!» Я спросоння взагалі 
не розуміла, що відбувається. За-
питую у неї, мовляв, що сталось? 
А вона мені: «Почалась війна!» 
Я не повірила, направду, і далі 
лягла в ліжко, — пригадує вона.

Потім, коли дівчина прокину-
лась і побачила новини по те-
лебаченню, що дійсно — путін 
напав на Україну, вони з бабусею 
почали обговорювати, що вза-
галі робитимуть. Аліса ділиться: 
були змішані емоції, не розуміла, 
як реагувати на події в країні і 
не могла до кінця усвідомити, 
що у їхні двері «постукала» війна.

— Моя бабуся мешкає побли-
зу міста Барвінкове на Харків-
щині. Там чути вибухи, літають 
винищувачі постійно, але більш-
менш спокійно. Тому ми не бі-
гали до підвалу під час «тривог». 
Направду, в селі і немає куди 
ховатись… Бабуся панікувала і 
не хотіла мене відпускати до Хар-
кова. Я сама розуміла, що їхати 
туди на той час було небезпеч-
но, — розповідає нам Аліса.

Дівчина все одно невдовзі вирі-
шила повернутися до міста. Вона 
мешкала у будинку на масиві 
Салтівка (найбільший житло-
вий масив України, розташова-
ний на сході Харкова — прим.). 
Однак те, що Аліса на власні 
очі там побачила, закарбувалося 
в пам’яті надовго…

— Приїхавши в Харків від ба-
бусі, якось я пішла в АТБ за про-
дуктами. До останнього не хотіла, 
але якесь дивне бажання мене 

перебороло, тому зібралася з 
силами і вирушила. Летіли два 
російські винищувачі. Уявіть: 
стоїть будинок, у якому я живу, 
а далі — ряд магазинчиків. Пер-
ший винищувач просто так про-
летів, а другий скинув щось якраз 
на мій будинок! Не знаю, ракета 
це була чи що… Дім на моїх очах 
склався, як картковий… Це було 
неймовірно страшно! В тому бу-
динку загинуло дуже багато лю-
дей, яких я знала! Співпадіння це 
чи ні, але мене там не було… — 
каже Аліса.

«Було відчуття, що 
їду в нікуди!» 

Дівчина розповідає, що зі всіх 
міст, які поблизу — Лозової, 
Ізюму, Слов’янська (Донецька 
область — прим.) людей активно 
евакуйовували.

— До нас у бабусине село та-
кож стали заїжджати українські 
військові і просити, аби ми виїж-
джали. Пояснили, що треба по-
кинути навіть найменші населені 
пункти. Мої бабуся, прабабуся і 
дві молодші сестри цього робити 
не захотіли. Вони залишилися 
в Харківській області, — говорить 
Аліса.

Вона, натомість, не могла 
сидіти без діла. Розповідає, що 
до сільського магазину перестали 
привозити навіть банальні про-
дукти харчування. Згодом крам-
ницю зачинили, гроші швидко 
закінчувались, а жити за щось 
потрібно…

— Мені потрібна робота! У селі, 
слава Богу, тихо, але атмосфера 
гнітюча і працювати немає де, 
тому не могла там залишатись! 
Ми вечеряли, і я повідомила 
своїм, що їду, хочу що-небудь 
заробити… Звісно, зараз за рідних 
страшенно хвилююсь, але іншого 
виходу не було, — говорить Аліса.

Дівчина зібралась і поїхала 
у містечко Лозова на залізнич-
ний вокзал. Там сиділа і чекала 
на найближчий потяг у напрямку 
західної частини України. Роз-
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повідає, що свій маршрут ніяк 
не планувала, все вирішувала 
на ходу!

— Я сіла на поїзд, який від-
правлявся в Ужгород. Ним доїха-
ла до Львова, а звідти добралась 
у Тернопіль. Дорога була жах-
ливою! Ми їхали більше двох 
діб! Потяг набився пасажирами 
до краю, багато хто рятувався 
з маленькими дітками. Спали 
навіть на підлозі у проходах… 
Я відчувала, що їду в нікуди, без 
конкретної мети, ще й в оточен-
ні сотень незнайомих мені лю-
дей! Це дуже нагнітало і дави-
ло на психічний стан… — каже 
дев’ятнадцятирічна юнка.

У дорозі, за її словами, тра-
пився випадок, коли потяг вночі 
під’їжджав до Полтави і залунав 
сигнал повітряної тривоги.

— Ми зупинились у «посадці» 
і у вагонах повністю вимкнули 
світло. Над нами пролетів ви-
нищувач і буквально за хвилину 
недалеко пролунав вибух. Звук 
був справді гучний, потяг ходу-
ном ходив. Наступного дня я гор-
тала новини і побачила у теле-
грам-каналі, що підірвали якусь 
базу у Полтавській області. Було 
страшно усвідомлювати, що ми 
зупинились десь поблизу, і щось 
могло «прилетіти» й у поїзд, яким 
їхало так багато людей! — каже 
Аліса.

Оселилась 
у спортзалі школи…

Аліса розказує, що коли тільки 
приїхала до Тернополя, знайти 
помешкання було непросто, а ще 
вийшов невеликий казус!

— О восьмій годині вечора 
я прибула на місцевий вокзал. 
Всі квартири, які шукала в Інтер-
неті, зайняті. Волонтери зі штабу 
спрямували мене на деяку адресу. 
Приїхавши, побачила, що на две-
рях висить номер, за яким можна 
зателефонувати у разі чого. Жін-
ка, до якої я набрала, сказала, що 
вони переселенців не приймають, 
і порадила інше місце, — пригадує 
дівчина.

Далі вона викликала таксі і по-
їхала туди. Там Алісу прийняти 
не могли без спеціальної довідки 
від штабу на вокзалі.

— А цю довідку видають суто 
на одну адресу. Почалась комен-
дантська година і я не знала, що 
робити. Ще й сирену увімкнули, 
бо була повітряна тривога. Я пів-
години стояла надворі і збира-

Пройшовши спеціальні курси, Аліса стала професійною тату‑майстринею

 Окупанти атакували Салтівку з перших днів війни

Дорога до Тернополя тривала понад дві доби!

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

ВІЙНА МЕНЕ НЕ ЗЛАМАЛА
Люди   До нашого міста 19-річна 
Аліса приїхала з Харкова. Там вона 
навчалась у медичному коледжі, а ще була 
професійною майстринею тату і пірсингу. 
Війна зачепила буквально все, що дівчина 
так любила…

Коли Аліса на кілька 
хвилин вибігла до 
магазину,  
в її будинок  
влучила ракета 
ворога…

йомих, які цим займаються. Мені 
теж захотілось! — говорить.

Спершу Аліса думала, що бити 
тату навчиться самостійно. Купу-
вала собі спеціальні манекени, 
штучну шкіру, на якій практи-
кувалась. Згодом пройшла курс 
підвищення кваліфікації і поча-
ла працювати на професійному 
рівні.

— У цій справі я вже майже три 
роки! Аби бути тату-майстринею, 
треба довго вчитись і прикласти 
чимало зусиль. З першого разу 
ідеально не виходить… Довелось 
багато тренуватись. Перші тату 
я робила друзям. Потім у мене 
з’явилась своя аудиторія і почали 
звертатись клієнти, — каже хар-
ків’янка.

Свої роботи Аліса публікува-
ла на сторінках у соцмережах. 
Особливо активно дівчина вела 
телеграм-канал. Потім усе закін-
чилось…

— У мене стався нервовий зрив. 
На той момент я думала, що тату 
займатись більше не буду, бо це 
нікому не потрібно. На емоці-
ях всі світлини своїх робіт — і 
перших, і останніх, видалила. 
А потім — війна… Зараз хочеть-
ся відновити своє заняття, але 
у теперішніх умовах це зробити 
не вийде. Але війна знищила 
звичне життя, та мене не злама-
ла! — завершує дівчина.
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR‑КОД.

СПІВПРАЦЯ

Навчання у лікаря ніколи не зу-
пиняється. Якщо пропустиш мі-
сяць-два, то вже безнадійно від-
стаєш, уточнює пані Ліля. Тому, 
всупереч обставинам, вона продов-
жує вчитися. Також у роботі часто 
обмінюється досвідом та порадами 
зі своїми колегами.

— Я вчилася у медичному ін-
ституті в Києві, закінчила його 
в 1992-му, але теплі стосунки з 
однокурсниками підтримую і досі. 
У нас є спеціальні чати, де ми спіл-
куємось, просимо порадити, обмі-
нюємось досвідом. Експертна думка 
часто допомагає. Ти розумієш, що 
рухаєшся у правильному напрямку, 
а обрані тобою методики справді 
мають принести позитивний ре-
зультат, — з посмішкою говорить 
лікарка.

За 30 років роботи на медичній 
ниві пані Ліля, зізнається, не вто-
милася. Вона, як і на старті своєї 
кар’єри, так само жагуче прагне до-
помагати, лікувати. Адже що може 
бути ціннішим за здоров’я, тим паче 
діток? Та й винагорода — мила ди-
тяча посмішка — зігріває душу.

Мріяла тут працювати
Наступна наша героїня — лі-

кар-педіатр дитячий інфекційного 
відділення міської дитячої лікарні 
Світлана Онисько. 19 липня випов-
ниться рік, відколи вона працює 
у закладі. До того проходила тут 
інтернатуру.

— Це була мрія — працювати 
в інфекційному відділенні дитячої 
лікарні. Звісно, робота нелегка, бо 
від моїх дій і навичок залежить здо-
ров’я моїх пацієнтів. Тож я намага-
юся викладатися на максимум. Але 
з підтримкою колег, а особливо під 
наставництвом досвідченої завід-
увачки відділення Ольги Дивоняк 
маю шанс професійно зростати та 
вдосконалювати свої вміння, — каже 
пані Світлана.

У своїй практиці лікарці вже 
довелося зустрітися з ковідом. Це 
інфекційне захворювання стало 
викликом для всього світу, але, 
на щастя, медики навчилися з ним 
боротися. І хоч зараз, здавалось 
би, рівень захворюваності пішов 
на спад, динаміка хвилеподібна. 
Поки що зустрічаються поодино-
кі випадки. Але як буде у холодну 
пору, спрогнозувати важко.

— Натомість зараз більше про-
слідковуються кишкові інфекції. 
Тож працювати є з чим, — уточнює 
співрозмовниця.

Робота лікаря нашій герої-
ні до вподоби. Доводиться бути 
не тільки гарним спеціалістом, 
а й відмінним психологом. Адже 

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445‑82‑67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

У цьому матеріалі лише кілька 
відвертих історій про те, як прохо-
дять робочі будні, які зміни відбули-
ся в медицині, за що люблять свою 
професію. Вітаємо усіх медичних 
працівників Тернополя і не тільки. 
У ваших руках — наші життя.

Бажання зцілювати
Дитячий гастроентеролог Лілія 

Глинчак у міській дитячій лікарні 
працює уже майже 30 років. Першо-
го серпня буде поважний професій-
ний ювілей. За роки сумлінної праці 
пані Ліля стала надійним другом і 
помічником для тисяч діток та їхніх 
батьків. Щирі посмішки та міцні 
дитячі обійми — це найбільша вина-
города, яку отримує, каже лікарка.

— Є речі, які важливіші за ма-
теріальні блага. Коли вдається до-
помогти, підтримати, вилікувати — 
на душі стає приємно. У цьому, 
власне, і є покликання лікаря — зці-
лювати, — говорить співрозмовниця.

За багато років професійної діяль-
ності довелося пережити і побачити 
багато трансформацій. Змінювалися 
як підходи у лікуванні, так і ме-
тодики.

— Наприклад, візьмемо грудне 
вигодовування. Колись рекомен-
дували годувати через певні години, 
тепер — вільне вигодовування 
на вимогу маляти. Соки дітям по-
чинали давати з місяця, потім — з 
трьох, тепер — після року. Щодо 
раціону, також постійно є зміни. 
Те ж саме стосується і діагностики 
захворювань. Приміром, для вста-
новлення діагнозу «Гастродуоденіт» 
раніше призначали ендоскопію. Те-
пер ще потрібна біопсія (морфологія 
слизової). І таких прикладів чимало. 
Наука не стоїть на місці. Медична 
сфера постійно вдосконалюється, — 
наголошує Лілія Глинчак.

На практиці спеціалісти віддають 
перевагу саме доказовій медици-
ні. Важливі протоколи, а медичні 
засоби повинні бути обов’язково 
сертифіковані та ефективні.

— Помічаю таку тенденцію, що 
навіть батьки звертають на цей 
аспект велику увагу. Наприклад, 
при закрепах ми не даємо пробі-
отиків, тому що їх ефективність 
не доведена. Так само при ГРВІ 
не рекомендуємо вживати проти-
вірусні препарати, цінність яких 
не підтверджена. Дехто з батьків, 
можливо, із сумнівом оцінює дії 
лікаря, коли він не виписує ди-
тині ніяких медикаментів. Але ми 
не хочемо нашкодити і максимально 
обережно підходимо до своїх реко-
мендацій, — акцентує пані Глинчак.

Навчатися треба 
постійно

Доступність інформації нині може 
як допомагати, так і шкодити. Коли 
одні прислухаються, інші почина-
ють «приміряти» на себе діагнози 
з інтернету та займатися самоліку-
ванням. Тому пані Ліля звертається 
з проханням до усіх батьків — до-
віряйте медикам. Особливо зараз, 
у період, коли в країні триває війна, 
а всі ми вже кілька місяців пере-
буваємо у постійному стресовому 
стані, потрібно бути максимально 
обережним і уважним до свого са-
мопочуття.

— Три роки стресова ситуація — 
спочатку ковід, потім війна. Спершу 
потерпаємо від гострого стресу, він 
переростає у хронічний, як наслі-
док, виникають функціональні, 
а згодом і хронічні захворювання. 
Найчастіше, як бачимо, страждають 
головний мозок та шлунково-киш-
ковий тракт. Чітко відстежується 
психосоматика недуг, — продовжує 
фахівець. — Мусимо аналізувати 
ситуацію, постійно розвиватися і 
самовдосконалюватися.

ЛІКАРІ НІЯК НЕ МОЖУТЬ 
ЗМИРИТИСЯ ІЗ ДИТЯЧИМ БОЛЕМ

Професія  Їм не страшні ні безсонні 
ночі, ні ризик інфікуватися, ні дзвінки в 
будь-який час доби. У їхніх серцях живуть 
співчуття та милосердя, адже вони 
небайдужі до своїх пацієнтів. З нагоди Дня 
медичного працівника розповідаємо про 
лікарів міської дитячої лікарні
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Виявлення 
захворювання 
в дитячому 
віці допоможе 
уникнути 
ускладнень

Марина Руденко – хірург, працює 
у відділенні дитячої хірургії понад 
два місяці. Вона – з Мелітополя

Ірина Назаренко є педіатром 
першого педіатричного відділення. 
У професії вона 21 рік!

Педіатр інфекційного відділення 
Світлана Онисько разом із 
завідувачкою Ольгою Дивоняк

Дитячий гастроентеролог Лілія 
Глинчак у міській дитячій лікарні 
працює уже майже 30 років

для успішного результату важливе 
злагоджене функціонування три-
кутника — лікар, дитина, її батьки. 
Потрібно знайти підхід, правиль-
ні слова, пояснити, інформувати. 
Сучасні батьки хочуть бути в курсі 
всього.

На майбутнє у Світлани Онисько 
багато планів. Звісно, усе залежить 
від ситуації в країні також.

— Потрібно багато вчитися, чи-
тати, розвиватися. Щоб був резуль-
тат, необхідно докласти колосальні 
зусилля. Я дуже рівняюся на свого 
Вчителя — Ольгу Дивоняк. Пова-
жаю за її мудрість, компетентність 
та рівняюся на неї, — підсумовує 
молода лікарка.

Лише вперед, ні 
кроку назад

Ще одна історія медика. Про 
Ірину Назаренко, яка є педіатром 
першого педіатричного відділення. 
У професії вона 21 рік!

— Люблю свою роботу за спіл-
кування. Така приємна ця дитяча 
безпосередність. Пацієнти — усі 
рідні. Зайде в кабінет — обійме, 
пригорнеться, розкаже всі новини. 
У них стільки доброти і щирості, — з 
посмішкою розповідає пані Ірина. — 
Сучасні батьки теж позитивні. Вони 
розумні, відкриті до спілкування. 
Прислухаються та завжди радяться. 
От, приміром, щеплення. Усі сві-
домо підходять до цього питання. 
Мене, як лікаря, це дуже тішить. 
Адже від нашої взаємодії залежить 
і ефективність лікування.

Медицина рухається вперед. Тож 
завжди потрібно вчитися та розви-
ватися. Назад шляху точно немає.

— Змінюються протоколи, мето-
ди, діагностика захворювань. Тех-
нічне забезпечення також щороку 
стає краще. Це допомагає ліка-
рям, — уточнює вона.

Попри те, що наука йде вперед, 
хвороб менше не стало. Медики 
постійно зустрічаються з новими 
викликами.

— Зараз менше вірусних та ін-
фекційних захворювань, натомість 
багато станів, які потребують кон-
сультацій у психолога. Стрес дається 
взнаки. Спочатку не помітно, що 
дитина хвилюється, а потім це ви-
ливається у панічні атаки тощо, — 
продовжує Ірина Назаренко. — Тож 
маємо зважати на ситуацію, аналі-
зувати і на основі того приймати 
рішення.

Діти швидко 
відновлюються

Марина Руденко — хірург, пра-
цює у відділенні дитячої хірургії 
понад два місяці. Вона — з Мелі-
тополя. Працювала там у лікарні 
швидкої допомоги. Через війну була 
змушена переїхати у Тернопіль.

Любов до професії допомогла 
пані Марині швидко освоїтися 
на новому робочому місці. Тож 
вона задоволена.

— Люди привітні, колеги всі добрі 
та намагаються допомогти. Я дуже 
задоволена. Ставлення чудове, тому 
й працювати не складно, — говорить 
співрозмовниця.

Щоправда, раніше вона вико-
нувала роботу у стаціонарі, мала 
значно більше оперативних втру-
чань. Зараз же виконує переважно 
поліклінічну роботу. Але це також 
новий досвід, який Марина Руден-
ко з легкістю приймає.Просимо її 
пригадати найважчі робочі моменти.

— Найскладніше, то коли дово-
дилося оперувати новонароджених, 
які мали різні патології від народ-
ження. І, на жаль, доводилося 
втрачати пацієнтів. Важко було, 
коли привозили дітей різного віку 
після страшних аварій з багатьма 
складними травмами. Радісно, коли 
вдавалося врятувати дитяче життя. 
Дітки насправді дуже швидко від-
новлюються після операцій. Коли 
можеш допомогти — радієш, а ні — 
сумуєш. На старті моєї професійної 
діяльності при невдачах у мене був 
розпач, з роками звикаєш до всього. 
Але неможливо звикнути до того 
болю, коли змушений повідомити 
рідним найстрашніше… — говорить 
лікарка.

Пані Марина не знає, коли закін-
читься війна, але вона щиро вірить 
у те, що це станеться якнайшвидше. 
Сумує за домом, за Мелітополем. 
Але з великим задоволенням ви-
вчає своє нове місто. Чи залишиться 
у Файному надалі?

— Все можливо, — посміхаєть-
ся. — Найближчим часом поверта-
тися додому точно не планую.

Редакція «RIA плюс» щиро вітає 
усіх медичних працівників зі святом. 
Міцного здоров’я, благополуччя, миру 
та спокою. Дякуємо за все! Також 
звертаємось до всіх читачів — по-
дзвоніть чи напишіть своєму лікарю, 
подякуйте за роботу. Наше «дякую» 
дуже цінне для них.
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ОСТАП ГРИЦИЩИН, АЛІНА ТОМАШЕВСЬКА, 
099– 011‑83‑88, OSTAPGRICISIN96@GMAIL.COM 

У далекому 2016 році Тернопіль став 
першим в Україні містом, де встановили 
«сонячне дерево — конструкцію із соняч-

ними батареями, від якої можна зарядити 
мобільний пристрій.

Згодом до дерева на Театральному май-
дані додали ще три станції зарядки в різних 
частинах міста. Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, як вони працюють зараз.

Лавка під «сонячним деревом» на «Ци-
ганці» порожня, як і сам пляж, зважаючи 
на сильний вітер, що гуляє останніми 

днями в Тернополі. 
Журналістам не вдалося зарядити те-

лефони в цій точці.

Хлопці, які йдуть від «сонячного де-
рева», коли ми підходимо, кажуть, що 
станція не працює.

Перевіряємо — справді не заряджає. 
Два роз'єми пошкоджено.

А от це «сонячне дерево» потішило нас. 
Не з першої спроби (довелось помучитись 

секунд 30), але один із роз’ємів «погодив-
ся» зарядити наші мобільні.

На жаль, тут ми також не змогли заря-
дити гаджети. Два роз’єми на цій станції 
помітно пошкоджені. Інші два — вигля-
дають справно, але при спробі витягнути 
USB-кабель, витягуються разом із пласт-
масовим тримачем і кабелями з металевого 
стовбура.

Схоже, «сонячні дерева» в Тернополі 
перетворилися на архітектурні пам’ятки.

Ми також звернулися у пресслужбу 
міської ради, аби дізнатися, чи збираються 
їх ремонтувати. Там відповіли, що управ-
ління ЖКГ обстежувало дерева. Обіцяють 
провести ремонт.

ЗАРЯДИТИ ТЕЛЕФОН НА ВУЛИЦІ 
Ми перевірили   Журналісти «RIA плюс» перевірили, як працюють зараз  «сонячні дерева» у Тернополі

МІСТО

ХОЧУ, ЩОБ ВІЙНА ЗАКІНЧИЛАСЬ

– Дуже хочеться, щоб цього 
літа закінчилась війна. Що-
правда, якось не дуже до від-
починку зараз. Ще хочу, щоб 
мені таки компенсувалось те, 
що я втратив через війну в Ма-
ріуполі. Я виїхав з Маріуполя 
26 березня,а приїхав у Тер-
нопіль 4 квітня, – розповідає 
викладач музичної школи пан 
Павло.

ЧЕКАЮ МИРУ

— Чекаю від літа миру. Спо-
діваюсь, що все буде добре. 
Оскільки ми в Тернополі да-
леко від війни, то жалітись 
немає на що, немає особли-
вих проблем. Дуже хочеться, 
щоб наші діти, які на війні, 
повернулися живими і здо-
ровими, бо я теж мама, щоб 
в нас все було добре, – гово-
рить пані Наталя.

Є ВСЕ, ЧОГО БАЖАЮ

—  Літо йде – на вулиці гарно. 
У мене проблем немає зов-
сім. Воєнний стан в країні 
впливає, але найбільше на 
нас впливає наш власний 
мозок. Будьте позитивні, і у 
вас не буде проблем. Було б 
дуже непогано, якби всі жили 
в добрішій атмосфері. А так 
у мене є все, чого бажаю, – 
уточнює пані Олена.

ЩОБ ТРИВОГИ ЗАКІНЧИЛИСЯ

—  Бажано, щоб було краще, 
щоб наші тривоги і біди закін-
чувались, щоб ми вийшли на 
фінішну пряму. Літо є літо – хо-
тілося б поїхати відпочити. Ра-
ніше була Одеса, море, а зараз 
нікуди не поїдеш. Бажаю, щоб 
всі були здорові, пережили ті 
негаразди. Щоб після перемо-
ги процвітали, – каже Микола 
Дмитрович.

ЗАХИСНИКИ ЗДОБУДУТЬ ПЕРЕМОГУ

— Чекаю від літа спокою та 
єднання, щоб захисники по-
вернулися додому здорові. Є і 
проблеми: у нашій внутрішній 
політиці і політиці інших дер-
жав по відношенню до Укра-
їни. Таке враження, що зараз 
ми залишились одні. Нас не 
зламати, наші захисники здо-
будуть перемогу, – наголошує 
пані Мирослава.

ВЛІТКУ ВЧУСЯ

—  Літо – моя улюблена пора. 
І головне бажання, як і в кож-
ного, – це закінчення війни, 
або хоча б її передумови. Моя 
єдина проблема на початку 
літа – навчання. Я вчусь на 
економіста у Львові, а з по-
чатку війни живу в Тернополі. 
Від літа 2022 хочеться: щастя, 
позитиву і хорошого настрою, 
– каже Андрій.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Перемогти у війні і… Чого ще тернополяни чекають від літа? 

Станція зарядки на «Циганці»

Станція навпроти причалу  
теплоходів

Станція зарядки в гідропарку Топільче
Станція зарядки  

на Театральному майдані
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 ВОДІЙ СМІТТЄВОЗА, ХОРОШІ УМОВИ, З/П ВИСОКА 
(067) 352-13-03  

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

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

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

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

 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  

 КРАВЕЦЬ НА РЕМОНТ ОДЯГУ, ШВЕЙНА ОСВІТА. (067) 
983-10-70  

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

 МЕДСЕСТРА (АСИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА). (098) 068-
92-75  

 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  

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

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

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

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

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

 ПЕКАРІ, З/П ДОГОВІРНА. (097) 814-35-11  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ, СБ.-НД., 12-18 ГОД., БЕЗКО-
ШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ,  З/П 45 ГРН./ГОД. (067) 351-
51-44  

 ПРАЦІВНИК В ЦЕХ НА РОЗБОРКУ ТА СОРТУВАННЯ 
МЕТАЛУ, З/П ВІД ВИРОБІТКУ. (067) 547-31-51  

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

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

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ У МАГАЗИН ОДЯГУ, ГР. 2/2, НЕ ОФІ-
ЦІЙНО. (067) 829-47-90  

 ПРИБИРАЛЬНИЦІ (067) 352-72-89  

 ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ТЕРМІ-
НОВО, З/П 10 000 ГРН (067)862-24-66, (096)693-
04-72  

 ПРОДАВЕЦЬ- ВОДІЙ КАРИ В М-Н БУДМАТЕРІАЛІВ «КИ-
ШЕНЯ МАЙТРА», ЗБАРАЗЬКЕ КІЛЬЦЕ, З/П ВІД 10 000 
ГРН. (097) 981-97-97  

 ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР В М-Н БУДМАТЕРІАЛІВ «КИШЕНЯ 
МАЙСТРА», Р-К «ЗАХІДНИЙ», З/П ВІД 8 000 ГРН. (097) 
981-97-97  

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

 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  

 Труба водопровідна, оцинк. лист, 143х71х1, 510 
грн., васкотопка, 1 500 грн., карбюратор К131А для 
УАЗ, масляний, 2500 грн., насос, (067) 208-18-15  
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 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 ДЛЯ РЕМОНТУ ОДЯГУ, ГР. 9-18 ГОД., 2 ДНІ 
ВИХ. В ТИЖДЕНЬ, (098) 506-22-00  

 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, роз-
глянемо всі пропозиції. (067) 142-34-42  

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

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

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

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

 Бригада 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 шу-
кає роботу. (097) 826-88-71  

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

 БУХГАЛТЕР-ПРАКТИК ДОСВІД,  ПРОПОНУЄ СВОЇ ПОСЛУ-
ГИ  З ВЕДЕН. БУХГАЛТ ОБЛ.НА  ПІДПРИЄМСТВАХ, ФОП,  
КАДР ОБЛІК , ОБЛІК ПДВ, РРО,ЗЕД (098) 255-35-74  

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

 Досвідчена няня шукає роботу, д/р, охайна, чес-
на, акуратна. 23-15-21, (098) 933-84-45  

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною похило-
го віку або хворою, мед. освіта, д/р. (097) 867-97-87  

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

 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 єдиному 
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 будів-
ництві. (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, гіпсокартон-
ника, 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. (098) 466-87-37  

 Шукаю роботу шпатлювальника, штукатура, пли-
точника, гіпсокартонника. (068) 093-29-27  

 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  

 Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори, 
антени, встановлення. (096) 943-56-11  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  

13.2 ПРОДАМ  
 Камера морозильна «Лібхер», висота 1.7 м, 8 
шухляд, в-во Німеччини, б/к,  8 500 грн. (після 
обіду). (096) 620-38-58  

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

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, 
ПАРФУМИ  
16.2 ПРОДАМ  

 Костюм чоловічий, сір. кол., новий, 2 000 грн. 
(067) 258-34-42  

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,  час-
ник, цибуля, борошно, капуста, сіль. (098) 230-70-88

 Пшениця, 7 000 грн./т, горох фуражний,  12 
грн., висівки пшеничні, по 25 кг, зі складу в Тер-
нополі (063) 851-99-64  

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, ДОГО-
ВІРНА. (096)382-49-01, (050)034-10-74  

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

 Срібло технічне, реле, роз»єми, термопари, кон-
денсатори, ніхром, нікель, олово, бабіт, побідіт, 
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. БАН-
КУ, ПЛАСТМАСОВІ ЯЩИКИ, ПІДДОНИ ДЕР’ЯНІ. МЕТАЛЕВІ 
ВІДХОДИ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА, ДОРОГО. (096) 595-43-89  

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

 Виклик домашній майстра, ремонт ТВ, встановлен-
ня супутникового ТБ, підключення Viasat, Xtra, про-
шивка тюнерів, (068)515-03-53, (066)046-97-44  

 ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК, ПОСЛУГИ ВІДБІЙНИМ МОЛОТ-
КОМ, ЗНЕСЕННЯ ПЕРЕСТІНКІВ, ВИБИВАННЯ ОТВОРІВ 
ТОЩО. (099) 369-02-68  

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

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

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

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

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

 АДВОКАТ: ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДО-
ПОМОГА 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, ІПО-
ТЕКА, ЗАСТАВА, ВИК. НАПИС, ЗАТЯГУВАННЯ ЧАСУ ТА 
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ.СВ.№3335/10 (096) 694-29-68  

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

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

26.3 НАВЧАННЯ  
 РЕПЕТИТОРСТВО, ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ, ДО-
ПОМОГА В НАВЧАННІ МОЛОДШИМ ШКОЛЯРАМ, РОЗ-
ВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ. (098) 963-70-40  

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

 ІНФОРМАЦІЯ; МАСАЖ ГЛИБОКОМ’ЯЗЕВИЙ, БАНОЧНИЙ, 
ТАЙСЬКИЙ, АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ, КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ, ІНДИВІ-
ДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА. (068) 274-37-26

26.5 РІЗНІ  
 РЕМОНТ ОДЯГУ, РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ ХУТРЯНИХ 
ВИРОБІВ , ЦЕНТР. (067) 506-22-00  

 РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ, ЗАКРІЙ ВИШИТИХ СОРОЧОК, 
ВЕЧІРНІХ ТА ВИПУСКНИХ СУКОНЬ, ВЕРХНІЙ ОДЯГ, 
СУКНІ, ЖІНОЧІ КОСТЮМИ, ШВЕЙНЕ АТЕЛЬЄ, ЦЕНТР 
22-00-82, (067) 506-22-00  

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

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

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

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

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини, ди-
ван 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., АК-
ЦІЯ, 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’ЯТ-
НИКІВ ТА ВИРОБІВ З ГРАНІТУ, ЗАЛИВКА ТА РЕКОН-
СТРУКЦІЯ 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»ЯТНИКИ, 
ГРАНІТНА, КОЛОТОРІЗАНА БРУКІВКА, НАДМОГИЛЬНІ 
СПОРУДИ, РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАРИХ. (096)464-59-14, 
(050)172-82-02  

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

 Дрова фруктових дерев (вишня, слива) (098) 
642-60-01  

 Килими, посуд, б/к, добрий стан, світильники, 
(096) 943-56-10  

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

 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  

 Млин ДКУ, січкарня на 3ножі, машинка швейна 
«Подольськ-142», двері дерев, колонки а/м, до-
шки, 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  

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 
2200 грн., таганок газ. 4-конф., 600 грн., рамки 
вулика , 30 шт.,  10 грн./шт., (067) 859-87-86  

 Труби, н/ж, круглі, квадратні, батареї алюмін., нові, 
піч-»буржуйка», нові, хор.ст..унітаз з бачком, бляха 
на дах, гармошка. 52-75-46, (067) 995-76-38  

 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, яч-
мінь, соя, кукурудза, січкарня для соломи, елек-
трична, 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  
 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА 
СТАН, АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)350-
20-60, (067)350-20-58  

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

 ПІР»Я З ПУХОМ, ГУСЯЧЕ, КАЧИНЕ,  СВІЖЕ, Б/К, ПЕРИ-
НИ, 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 зустрі-
чей та створення сімї , тернополянкою (063) 
576-49-22  

 Порядний хлопець, гарний, 37/176/67, познайо-
миться з порядною, гарною дівчиною для ство-
рення сім’ї (098) 613-15-87  

 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, 60/166, інтелігентний, без шкідл. 
звичок, для серйозних відносин, познайомиться 
з лагідною жінкою (096) 464-93-58  

 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  

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

 Чоловік, 39 р., добрий, спокійний, познайомить-
ся з жінкою, до 40 р., для створення сім’ї. (097) 
219-86-73  

 Чоловік, 44 р., поззнайомиться з дівчиною або 
жінкою для інтимних зустрічей. (068) 044-97-79  

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

 Чоловік, 55 р., для створення сім’ї понайомлю-
сяз жінкою, працюю в Тернополі (068) 582-92-86  

 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  

 Жінка пенсійного віку познайомиться з чолові-
ком, від 65 р. (097) 647-22-72  

 Тернополянка, 57 р., матеріально забезпечена, 
познайомиться з серйозним чоловіком для жит-
тя, (з 16 год.). (068) 089-69-95  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ 
СІМ’Ї НА ІМ’Я ДЕНЧУК А.П. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене свідоцтво про право власності на 
квартиру №25 по вул. Нечая, буд.38, на ім’я 
Гармаш Л.І., В.Л. вважати недійсним  

 Загублене свідоцтво про право власності на 
квартиру №32 по вул.Лучаківського, буд.5, на 
ім’я Наливайко Г.Г., Ю.С.,Тимочко Л.Г.,О.Я вва-
жати недійсним  

 Загублений військовий квиток АВ №021386 вид 
Чортківським ОМВК від 04.08.2014р на ім’я Пар-
шин А.А. вважати недійсним  

 Загублений військовий квиток НК №6409140 нап 
ім’я Шамрай С.В. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ТЕ №35324479 НА 
ІМ’Я ЛЕОНТІЙ М.Д. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублену карту пам’яті SD Самсунг 32 прохан-
ня повернути, на ній нічого не можна дивитися 
(Сергій). (067) 813-92-91  
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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-2106 85/зел/-, газ-бензин, КПШ-5, після 
капремонту (098) 015-22-07 

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

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

 ГАЗ-2410-Волга 90 р.в. газ-бензин (068) 553-
64-45 

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

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

 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 

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

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

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

 Пежо-Експерт 2003/біл/1900Д, свіжопригн., без 
експлуатац.по Україні, ел/вік, хор.стан, обмін на 
ВАЗ-2107, 04. (097) 720-71-58 

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

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

 Бочка на воду МЖТ-3,2, МЖТ, 10, 16 куб.м, єв-
ропак «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 

 Двигуни до а/м М-412, Фіат-125Р, ГАЗ-2410 
(067) 838-57-72 

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

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

 Диски титанові з гумою R16 до а/м Форд-Мон-
део, -Фокус, хор. ст., ліве переднє синє крило 
до Опель-Вектра, з/ч а/м Форд-Ескорт,88р. 
(097) 056-07-75 

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

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

 Трактор МТЗ-1025, 2010 р.в., плуг, культив.,сі-
валка СЗ-3,6, борона диск.УДА-3,1, ДБТ-3,боч-
ка,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, «Со-
літер» 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, кар-
топлесадж., картоплекоп., роторна та сегмен. 
косар.КЗН,тюкопрес «Клаас, «Джон-Дір» (097) 
869-73-90 

 Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., оборот-
ний, культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. 
(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 ВАН-
ТАЖНИМ А/М, Є ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, КОМФОРТ-
НО, ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ. №338418/15.05.07.. (063) 
866-50-83 

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

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

 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ 
ВИХІДНИХ, ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТ.-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, 
ДОСТАВКА БУДМАТ., ХОР.ЦІНИ.ЛІЦ.АВ№338418 (067) 
208-46-48 

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

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

 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, АВ-
ТОКРАН ЗІЛ-ГЯ (СТР.15М) ФАВ-БОРТ 2 Т, ЕКСК. JCB 
(097)979-86-31, (050)234-67-25 

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, 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 
 РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ДВИГУНИ, КПШ, ХОДОВА, 
НЕДОРОГО. (097) 909-74-25  

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

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

 ПЛАНЕТА НЕРУХОМІСТЬ (098) 779-99-50 

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 
 б-р Петлюри 7/9/ц 30/16/7 жила, терм 20 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Бойчуків 5/-/ц 31/18/6 жила 20 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Виговського 3/9/ц 36/18/9,5 сира,док 30 
000 (067) 956-61-83 

 вул.Галицька 2/9/ц 45/20/10 і/о,є/р,меб (097) 
239-78-88 

 вул.Злуки 3/5 гурт.,кух.на 5 сімей, не кут. 8 500 
(067) 350-25-63 

 вул.Злуки 5п 24 кв.м зв.ст 15 000 (097) 239-78-88 

 вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м рем,бойл (096) 557-70-59 

 вул.Карпенка 4/-/ц 31/18/6 жила, терм 18 500 
(097) 239-78-88 

 вул.Коцюбинського 1/9/ц 39/21,5/10 і/о,є/р 38 
000 (067) 956-61-83 

 вул.Л.Українки 3/5/ц 31/18/6 жила 20 000 (097) 
239-78-88 

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

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

 вул.Лепкого 5п 17 кв.м гуртож 9 700 (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/-/ц 31/17/6 парк, терм 20 000 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Миру 5/5/ц 31,5/17/6 зв.ст 20 000 (067) 
956-61-83 

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

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

 вул.Тарнавського 2/10/ц 38/19/10 сира, зд 30 
000 (097) 239-78-88 

 вул.Тролейбусна 10/10/ц 44/20/11 і/о,рем 35 
000 (067) 956-61-83 

 вул.Яреми 5/10/ц 49/19/19 сира, зд,м/п 30 400 
(067) 956-61-83 

 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 

 р-н школи №14 3/9/ц 38/20/7 н.,рем (097) 239-
78-88 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 
 «Канада» 6/10/ц 65 кв.м сира, док (098) 692-
05-01 

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

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

 вул.Бережанська 2/5/п 49кв.м не кут 33 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Вербицького 1/9 52/30/9 зв.ст 27 500 (067) 
956-61-83 

 вул.Вербицького 6/9 52/32/9 рем,м/п 36 800 
(067) 956-61-83 

 вул.Галицька -/9/ц 68 кв.м сира, зд.,док 43 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Глибока 8/10 78 кв.м і/о, є/р,н/б 75 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Карпенка 1/5 42 кв.м є/р, і/о,о/к 36 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Київська -/9/п 50/30/9 і/о, жила 33 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Л.Українки 4/5/ц 26/20/- гуртож.,зв.ст 12 
500 (067) 956-61-83 

 вул.Л.Українки 5/-/п 46/26/6 о/к, терм 25 000 
(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 
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 вул.Мостова біч. 4/6/ц 72 кв.м жила,н/б 72 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Мостова біч. 5/6/ц 64 кв.м н/б 58 000 (067) 
350-25-63 

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

 вул.Чалдаєва 7/10/ц 65 кв.м і/о,є/р (098) 692-05-01 

 вул.Чубинського 1/9/п 51,5кв.м не кут 27 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Чубинського 5/5/п 50,3/-/9 є/р 35 000 (067) 
350-25-63 

 вул.Яремчука 5/5 46/28/6 рем, м/п 30 000 (067) 
956-61-83 

 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 

 Центр 2/5/ц 46/26/6 і/о,о/к 35 000 (097) 239-78-88 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 б-р Галицького 5/9/ц 64/40/9 о/к,терм (097) 
239-78-88 

 БОРЩІВ,ВУЛ.БАНДЕРИ 1/4 85 КВ.М Є/Р (068) 799-86-53 

 вул.15 Квітня 8/9/п 74 кв.м 2б.з.,х/ст (096) 557-70-59

 вул.Бандери 10п 96 кв.м сира, док 85 500 (067) 
956-61-83 

 вул.Бандери 3/5/п 52 кв.м кол.,х/ст (098) 692-05-01 

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

 вул.Злуки 3/9/п 64/40/9 о/к, терм 34 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Карпенка 5/-/ц 64/40/9 о/к, терм 34 000 
(097) 239-78-88 

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

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

 вул.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 45 500 
(067) 259-31-31 

 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 (098) 692-05-01

 Тернопіль 6/9/ц 86 кв.м і/о,ч/рем (097) 239-78-88 

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

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

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 БУДИНОК-ДАЧА С.ДОВЖАНКА, 2-ГІ ДАЧІ 2-П -ОРИГ. 
АРХІТЕКТУРА, НАПІВКРУГЛИЙ ХОЛ, КІМ., СПАЛЬНЯ, 
КУХ., ГАРАЖ, 2 КОМ., ГАЗ,ВОД- (096) 490-80-51 

 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 Березовиця 300кв.мрем., і/о, меб., літ. 
кух., с/в, кух., 2 кім, свердл., огорожа, альтан-
ка99 000 у.о. (096) 734-68-47 

 БУДИНОК ВУЛ.КОТЛЯРЕВСЬКОГО 135КВ.М85 КВ.М 
ЖИЛА, КАМІН, ПІДВАЛ, МЕБЛІ, ТЕХНІКА, СПІЛЬНЕ 
ПОДВІР’Я, 0,01 ГА150 000 У.О. (067) 350-91-95 

 БУДИНОК С.БЕРЕЖАНКА, ЛАНОВЕЦЬКИЙ Р-Н 3 КІМ., 
ГАЗ,ПІЧ. ОПАЛЕННЯ, ГОСП. БУД., КРИНИЦЯ, 0,25 ГА, ГО-
РОД, ТОРГ12 000 У.О. (066)831-85-93, (096)589-96-77 

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

 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.М.Ходачків на 2 сім’ї, стяж., штук., 
опал., свердл., вікна, н/б, під садок, ресторан, 
0,2535 000 у.о. (096) 734-68-47 

 БУДИНОК С.НЕТЕРПИНЦІ, ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н,38 КВ.М ВІД ТЕР-
НОПОЛ 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 С.ОСТАШІВЦІ, ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н ГАЗ, 
СВІТЛО, ВОДА, ГОСП. БУД., САД, ГОРОД 0,2 ГА4 300 
У.О. (098) 892-09-56 

 БУДИНОК С.ПЕТРИКИ 2-ПОВ 158 КВ.МЦЕГЛ., 5 КІМ., 
КУХ., 2 Л., СВТ., ГАЗ, ВОДА, ПІДВАЛ, ГОРОД, ПОБЛ. 
МАРШР, ОБА ОРЕНДОГОВІРНА (067) 150-87-33 

 Будинок с.Чернихівці газ, світло, вода, 0,5 га, 
під дачу, сарай, річка- (096) 734-68-47 

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

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

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.ПЕТРИКИ 0,06 ГА (0,12 ГА), КА-
ДАСТР. НОМ., ЖИЛА ВУЛ., ГАРНЕ МІСЦЕ, КОМУН., 
ВЛАСНИКДОГОВІРНА (096) 190-59-55 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.В.ЛУКА, 8 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ 0,25 
ГА10ХВ.ТРАНСП.,ПОРУЧ ЛІС,ОЗЕРО,ГАЗ,СВІТЛО, ВОДА, КО-
МУН., №6125282200:02:001:0005ДОГОВІРНА (067) 985-39-89 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.Г.ШЕВЧЕНКІВСЬКІ 0,065 ГАПІД СА-
ДІВНИЦТВО, РІВНА, ДОКУМ.ДОГОВІРНА (067) 991-47-59

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-кім. квартиру, м.Тернопіль, 1/2 будинку, м.
Тернопіль, подобово, помісячно, на тривалий 
термін, терміново, власник. (066) 223-43-14 

 1/2 будинку, Ст. парк, 2 кім., і/о, всі меблі, поб. 
тех., зв.ст., 5 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 2-кім. квартиру, вул.Злуки, 80 кв.м, є/р, і/о, поб. 
тех., 400 у.о.+ком. (097) 944-32-25 

 2-кім. квартиру, вул.Карпенка, є/р, і/о, всі ме-
блі, все нове, 300 у.о., торг (096) 734-68-47 

 2-кім. квартиру, вул.Польового, 4 пов., прал. 
маш., хол., меблі, м/х, н/б, здача з 01 липгня, для 
2дівчат або 2 хл., 250у.о.+ком (096) 470-67-52 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, ДЛЯ ДІВЧАТ, ЖІНОК, СІ-
МЕЙНИХ ПАР, АБО ХЛОПЦІВ, СТУДЕНТІВ, ХОР. УМО-
ВИ, ВЛАСНИК, ДОГОВІРНА. (098) 483-96-57 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 2 ПРАЦЮЮЧИХ ДІВЧАТ, АБО 
ХЛОПЦІВ, АБО СТУДЕНТІВ, МОЛОДУ СІМ»Ю БЕЗ ДІТЕЙ, 
СОНЯЧНИЙ, ПОБЛ. «СІЛЬПО», ВЛАСНИК. (067) 278-80-27 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ДІВЧИНУ, ВУЛ.Л.УКРАЇНКИ, ВСІ 
ЗРУЧНОГСТІ. (073) 015-14-31 

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

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

 ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ В КІМНАТУ ДІВЧИНУ, БЕЗ 
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ВУЛ.ЗЛУКИ, ХОР. УМОВИ, БІЛЯ 
ПАРКУ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (097) 933-57-56 

 Окрему кімнату, рем., і/о, меб., поб. тех., с/в, 
кухня, 2 500 грн. (096) 557-70-59 

 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 ВИРОБНОЧО-СКЛАПДСЬКІ, ВУЛ.БРО-
ДІВСЬКА, 44, ЦІНА ДОГОВІРНА. (067) 924-25-81 

 Приміщення комерційне, вул.Шпитальна, 48 кв.м, 
кутове, і/о, 12 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНЕ, Р-Н «АРС-КЕРАМІ-
КИ», 90 КВ.М, ОКР. КАБІНЕТИ, 10 000 ГРН. (067) 259-31-31 

 ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ВУЛ.ЗАМКОВА, 41 КВ.М, 
РЕМ., ВЛАСНИК. (097) 533-37-57 

 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 БУДИНКУ В 
М.ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРМІНОВИЙ РОЗРАХУНОК. (096) 670-59-05 

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

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

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

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

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

 ПАЇ, ДОРОГО, ВІД 1 ГА, ПАЇ В ОРЕНДІ, ДОПОМОГА В 
ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, СПАДЩИНА, СЕРТИФІКА-
ТИ. (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 район, 
розгляну всі пропозиції, порядність гарантую. 
(098) 061-61-01 

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

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

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

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

 Продаються ділянки земельні, с.В.Гаї, різні, від 9 
000 у.о., до дуже гарних, 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 2-кім. квартира, вул.Мостова біч., 
6/6/ц, 64,5 кв.м, кух.14,2 кв.м, техн. пов. 45 
кв.м, під квартиру, 62 000 у.о. (067) 350-25-63 
 Продається відділ жіночого одягу, р-к «Оріон», 
15 кв.м, терміново. (067) 128-51-71 
 Продається приміщекння комерційне, вул.Самчука, 
1 пов., 68 кв.м, докум., 42 000 у.о. (067) 350-25-63 
 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНЕ, 
ВУЛ.КИЇВСЬКА, 80 КВ.М, Н/Б, ВЛАСНИК, 15 000 ГРН./
КВ.М. (067) 259-31-31 

 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, до-
говірна (067) 128-51-71  
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

 Бетон різних марок, висока якість, доставка „Мік-
сером”, 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, 
ЕКОЛОГ.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. до-
ставка. (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-пар-
кан, штахетник, металеві парапети, мет.шапки на 
стовпці, всі комплектуючі, помірні ціни (096)132-
84-04, (067)381-45-08  

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

 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, плити полегшені вис. 16 см, різні розміри та 
навантаження, 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 
огорожу, 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.)  
 «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  

 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, СТЕ-
ЛІ, СТІНИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ, БАСЕЙНИ, СВОЯ 
ЄВРООПАЛУБКА, ЛІЦ.АВ№407455 ВІД 24.08.08Р (097) 
332-47-19  

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

 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  

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

 ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, МУРУВАННЯ, ПОБІЛКА, ФАР-
БУВАННЯ (096) 498-75-43  

 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 ПЛИТКОЮ. (096) 498-75-43  

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

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

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

 ПЕРЕТИРАННЯ СТІН, СТЕЛЬ, ШПАТЛЮВАННЯ. (096) 498-75-43  

 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  

 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 МАТЕРІА-
ЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 952-69-62  

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

 УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, БАЛКОНІВ, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ШПАЛЕРИ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ, 
ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ РОБІТ, (ВОЛОДИМИР). (098) 080-06-25  

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕН-
НЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИВИЙ 
ПЕРЕРАХУНОК. (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  

 ШПАТЛЮВАННЯ, ШПАЛЕРИ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАР-
ТОН ТА ІНШІ ВИДИ РЕМОНТНИХ РОБІТ, ДОСТУПНІ ЦІНИ, 
(ВОЛОДИМИР) (098) 080-06-25  

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

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

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

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

 ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (096) 533-70-05  

 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 матеріа-
ли, 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 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 
БУДИНКУ. (067) 355-64-36  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК, ПОСЛУГИ ВІДБІЙ-
НИМ МОЛОТКОМ, ЗНЕСЕННЯ ПЕРЕСТІНКІВ, ВИБИВАННЯ 
ОТВОРІВ ТОЩО. (099) 369-02-68  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ, ПОСЛУГИ 
ЕЛЕКТРИКА, ЯКІСНО, ДОСТУПНІ ЦІНИ. (097) 251-96-57  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: МУРУВАННЯ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ПОБІЛКА. (096) 498-75-43  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: САНТЕХНІК, ЗАМІНА СТАРИХ ТРУБ НА НОВІ, 
ВСТАНОВЛ ІНДИВ.ОПАЛЕННЯ,ГАЗОВ.КОЛОНОК, БОЙЛЕ-
РІВ, ЗАМІНА ЗМІШУВАЧІВ, КАНАЛІЗАЦІЇ (099) 369-02-68  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», ШТУКАТУРКА, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, МАЛЯРНІ РОБОТИ, ПОМІРНЦІ ЦІНИ. 
(067) 295-01-27  

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

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

 Інформація: євроремонт, шпатлювання, гіпсокар-
тон, плитка. (098) 971-71-14  

 ІНФОРМАЦІІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, 
ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ, ФАРБУВАННЯ, ДОСВІД 18 Р., 
ЯКІСНО. (067) 233-61-98  

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

 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  

 Меблі до дитячої кімнати. (096) 298-01-93  

6.4 РІЗНЕ  
 ВИГОТ. ЯКІСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛ., ОПТИМІЗ. ПРОСТО-
РУ, ІНЖ. КОНСУЛЬТ., КУХНІ, ПЕРЕДПОКОЇ, ГАРДЕРОБ,ДИ-
ТЯЧА,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  

 Ремонт корпусних та м»яких меблів, збирання кор-
пусних меблів (098) 777-87-76  
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Пиво продавати можна, 
а горілку ні в якому разі. У 
всьому має бути міра і якійсь 
здоровий глузд.

микола ніколаєнко

Влада робить, що хоче, ні-
хто нас не питає, чи продава-
ти, чи не продавати...

Світлана Лещишин

Заборонити по всій Терно-
пільській обл продаж будь-
яких алкогольних напоїв

Марія Валійон

Підтримаю, але тільки 
включно жінкам, після 40ро-
ків!!

Даша Савків

В Тернополі на лавках в 
парках лежать п'яні чи під 
чимось ще

Svetlana Klymyshyna 

Хай вже торгують кругло-
суточно, бо пропаде бізнес їм 
потрібно багато, що їм війна

Марія Бойко Бойко 

Не підтримую, бо товарищі 
зі сходу, будуть бухати часті-
ше і регулярніше)))

Юрій Гаврилюк

Ні не підтримую взагалі 
скасувати алкоголь.В наші 
Батьківщині війна,а не біз-
нес.Пиячню в армію.

Оля Дзіндзірович
Не підтримую, але навіщо 

питати і так продають круг-
лосуточно.

 Марія Гудз 
Най продають хто пив той 

і буде пити.
Galina Venger

Заборонити алкоголь, во-
єнний стан!!!!!!!!

Оксана Низик

Війна=сухий закон!

Kristina Tina

Звичайно правильно !!!

Віталік Черненко

Війна=сухий закон!

Kristina Tina

Як так може бути одні во-
юють, а інші п'ють.

Ігор Стефанів

Нема продажів, нема по-
датків

Андрій Дедів
Ні, не підтримую, без алко-

голю можна обійтися.

Іванна Хмарна 

Категорично ні, заборонити 
алкоголь в нас воєнний стан

Галина Лавринович

Підприємства які варять 
пиво, приносять у казну по-
даток. Який важливий зараз 
як ніколи. Працюють люди , 
отримують зарплату. Опілля , 
Микулин і ряд інших. Якщо 
людина купила пляшку пива, 
і випила її в дома, або за-
йшла в кнайпу і там випила, 
в чому проблема? А проблема 
в бидлоті, яка напивається до 
чортиків, і п’ють де попало. 
Якщо не буде пива, будуть 
пити горілку. Не буде горілки 
будуть купувати на «Точках» 
самогон або спирт розбав-
лений. Сухий закон ніколи і 
ніде не працював, а навпаки 
сприяв контрабанді.

Mykhailo Chornii

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала понад 80 комен-
тарів.

Нагадаємо, з 10 червня у Тер-
нополі змінили часові обмеження 
на продаж пива.

В закладах ресторанного госпо-
дарства продаж алкогольних, сла-
боалкогольних напоїв, вин та пива 
дозволено продавати з 11.00 до 
21.00 години. 

В торговельній мережі продаж 
алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин здійснюється з 11.00 
до 17.00 год, а продаж пива про-
довжено з 11.00 до 21.00 год.

Ми запитали наших читачів: Чи 
підтримуєте рішення щодо про-
дажу пива в магазинах до 21.00?

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Деякі ракети стали меншими — демонтували частини 
конструкцій

Стаття зібрала майже 20 ко-
ментарів.

Гідропарк «Топільче» – най-
молодший парк Тернополя. Тут 
є чимало різних локацій, серед 
яких – космічний дитячий май-
данчик. Ми порівняли, як він 
змінився за 35 років.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

ПРОДАВАТИ ПИВО МОЖНА ДО 21 ГОД

Як змінилося «Космічне містечко» у гідропарку 
«Топільче». Відтворили ретро‑фото

З 10 червня у Тернополі змінили часові обмеження на 
продаж пива

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом
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це наша молодість!

Oleh Matviyishun

Підтримую! І взагалі, пе-
рестаньте займатися дурни-
цями!!!! Не провокуйте на-
род в результаті, займатися 
протиправними діями! Усі ж 
розуміють, що алкоголь буде 
у всіх домівках. Просто пи-
тання, яким образом він буде 
туди попадати.

Андрій Шаблій 

Для чого показувати...І 
точно ...Тернопіль де Ваші 
голови

Nadiia Vovk Vovk

Можна впасти з ліжка і 
травмуватись… а що зробили, 
щоб поправити???

Роман Ваврух

Надал і ко вам там на-
строєм, тільки не те, що ви 
чекаєте

Паша Пашинський

Так, тоді було безплатно, 
а зараз на всьому роблять 
бізнес

Oleh Matviyishun 

Oleh Matviyishun та так, але 
минули ті часи і зараз неак-
туально

Maryna Kokhmat

Може настав час все зне-
сти? У парку топільче, у пар-
ку відродження. А поставити 
нове, сучасне за часу неза-
лежної України. А то диви-
шся пережиток СССР

Читач50 

Все це, звичайно, застаріло. 
Але ваше "покоління" здатне 
тільки ґенделики нові спору-
джувати)))

Ирина

По-перше, максимально 
недоречний і некрасивий 
коментар. По-друге, не бачу 
нічо поганого в розвитку рес-
торанного бізнесу і по-третє, 
не тільки генделики, зараз 
наше місто живе в своєму 
найкращому вигляді за ос-
танні 50 років.

Olia Stelmah

Там ще гелікоптер і літаки 
стояли..

Andrii Sobonkevych

Ми малі там гралися, є що 
згадати

Oleh Matviyishun

Демонтувати страшно ви-
глядає

Наталя Зарубна 

Взагалі нічого не змінило-
ся. Радянщина. Сумно

Maryna Kokhmat

Чудові спогади дитинства, 
але в такому стані, що гидко 
дітей пускати. Якщо це ще 
можна відреставрувати, то все 
ж таки відновити.

Ira Tyholiz

Його варто знищити, тому 
усе має свій термін придат-
ності.

 А на їхнє місце встановити 
нові, сучасні яскраві атрак-
ціони.

Наше покоління повинне 
вже своє створювати, а не 
користуватися радянським, 
яке вже своє віджило.

Христина Глухан 

Так, підтримую, бо краще 
офіційно як знову почнеться 
з під прилавків  і корупція, а 
ті модні опять будуть рєша-
ти і повірте парішають, бо в 
Тернополі є такі, що за гроші 
рєшають все

Ігор Тапата

Не підтримую, хоч розу-
мію, що добре для економі-
ки! Я б взагалі заборонила 
всі балі і гуки в ресторанах! 
Одні люди оплакують своїх 
рідних, а інші забавляються і 
виставляють фото в інтернеті!  
Одружуйтесь, відзначайте дні 
народження, але майте пова-
гу до тих, хто нас захищає від 
москаля!

Halyna Kizlyk

А чому ніхто з коментторів 
не каже, що реалізація того ж 
пива принесе неабиякий до-
хід у бюджет. Чи ви вважаєте, 
що нам гроші не потрібні?

 Ирина 

Не підтримую, але хто нас 
слухає, головне бізнес, а що 
пяні морди посинілі від алко-
голю, то це нікого нехвилює

Галина Бура 

Якби посилили відпові-
дальність і трохи проїхали 
подивились на континент, 
який бухає то пиво на лавоч-
ках, то питання би не було. 
А так ганебно
Инициатор Дискуссий

Взагалі позакривати усі роз-
важальні заклади, заборонити 
продаж алкоголю. Як це одні 
помирають, залишаються без 
рук ніг, а другі веселяться.

Oksana Mokra

Почитав коменти і посміх-
нувся, основна масса против-
ників - жіночки, яких колись 
образили алконавти!!!))) А 
про культуру пиття навіть 
не чули)))

Володимир Макара
Ні зовсім не підтримую .
Є загальні міжнародні пра-

вила війни
Сухий закон тверезість 

нації

Володимир Макара
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Дітям  До міста Борщів у Чортківському 
районі через війну переїхала конюшня з 
Луганської області. Крім прогулянок на 
конях та занять з бойового козацького 
мистецтва її колектив пропонує ще й 
іпотерапію

ЗДОРОВ'Я

ЯК КОНЮШНЯ З КРЕМІННОЇ 
ДОПОМАГАЄ ВІДНОВЛЮВАТИСЯ

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

Іпотерапія є унікальною тим, 
що має одночасний вплив на фі-
зичний, психологічний та емо-
ційний стан пацієнта. Подібні 
процедури популярні у 45 країнах 
світу, зокрема, у Західній Європі 
та державах Балтії, в Польщі та 
США їх застосовують як офіційно 
визнаний медичний метод.

Про користь від верхової їзди, 
її позитивні ефекти на людський 
організм та різноманітні захворю-
вання, при яких вона допомагає, 
ми поспілкувалися з іпотерапе-
втом та тренером з Кремінної 
Костянтином Полторацьким.

Реабілітуватися від 
півсотні хвороб 

Костянтин розповідає, що іпо-
терапією як медичною практи-
кою захопився, ще навчаючись 
на першому курсі інституту. 
На Чортківщині юнак намагаєть-
ся відновити заняття з кіньми, 
використовуючи всі свої знання 
й чималий досвід.

— Іпотерапія, якщо коротко — 
це використання коня як живого 
тренажера. Процедура використо-
вується для фізичної та психічної 
реабілітації. Вона помічна як при 
невеликих затримках мовлення, 
коли малеча чогось злякалася 
або при інших дефектах, так і 
в лікуванні важких діагнозів, як 
от ДЦП, хвороби опорно-рухо-
вого апарату тощо, — каже лікар.

Частота занять залежить від 
особливостей людини та її про-
блеми.

— Дітям можна практикувати 
реабілітацію методом їзди верхи з 
2–3 років. Все дуже індивідуаль-
но. Можна ходити на п’ять-шість 
занять в місяць, або, як варіант, 
навіть через день-два, — зауважує 
іпотерапевт з Луганщини.

За словами Костянтина, їзда 
верхи на коні допомагає при май-
же півсотні різних захворювань та 
проблем зі здоров’ям: наслідками 

перенесеного енцефаліту, інсуль-
ту, поліомієліту, неврозах, аутиз-
мі, синдромі Дауна, проблемами 
зі слухом та зором, певних видах 
шизофренії, аномаліях розвитку 
та інших.

Як іпотерапія 
впливає на організм 

Іпотерапія реабілітує після 
перенесених травм та операцій, 
зменшує порушення в соціальній 
адаптації, впливає на відновлення 
після хвороб внутрішніх органів 
(вегето-судинна дистонія, енурез, 
запальні захворювання статевої 
системи).

Лікувальний ефект виникає 
не тільки від їзди верхи, а й від 
безпосереднього контакту та спіл-
кування з твариною, а ще через 
догляд за нею. Людина перестає 
«стресувати», позбувається на-
пруги, почуття страху і тривоги.

Також іпотерапія допомагає 
іншими способами:

  активує рухову активність, 
адже при їзді верхи задіяні 
всі групи м’язів, у тому числі 
й уражені хворобою. Таким 
чином пацієнт звикає до неве-
ликих фізичних навантажень, 
відновлює втрачені навички і 
функції;
  покращує координацію рухів, 
а при ДЦП, хворобі Паркінсо-
на, треморі та інших розладах 
зменшує частоту й виникнен-
ня мимовільних рухів;
  покращує кровообіг через 
температуру тіла коня, вищу 
на 1–2 градуси;
  здійснює мікромасаж кін-
цівок, адже м’язи пацієнта 
змушені пасивно скорочува-

Реабілітація 
способом верхової 
їзди корисна дітям, 
зокрема  із вадами 
опорно-рухового 
апарату

Їзда верхи помічна при лікуванні майже півсотні хвороб.  Особливо іпотерапія корисна 
маленьким дітям

Наразі школа верхової їзди адаптується в Борщеві й 
готується до зими

Лікування іпотерапією практикує тренер та медичний 
фахівець Костянтин

тись через те, що притиснуті 
до тварини, яка рухається;
  сприяє поліпшенню робо-
ти нервової та ендокринної 
систем, психологічній і со-
ціальній адаптації хворого, 
впливає на подолання страху, 
невпевненості та інших пси-
хологічних комплексів;
  оздоровчий ефект має пере-
бування на свіжому повітрі, 
та ще й верхи на коні, бо це 
піднімає настрій і сприяє ви-
робленню гормону щастя.

Переїзд у конюшні з 
Луганщини 

Школа верхової їзди в Кремін-
ній зародилась ще у 2014 році, але 
спершу робити цю справу настіль-
ки масштабною ніхто не планував. 
Ідея будівництва конюшні вини-
кла в Бориса Семиволоса, який 
керує нею з того часу. Поступово 
зі звичайного утримання тварин 
справа переросла в кінний театр. 
На вистави з’їжджалась дітвора 
з різних міст області. Навколо 
школи зібрався великий колек-
тив, який почав навчати малечу 
козацькій бойовій верховій їзді.

Коли росія вторглась на терито-
рію України, за кіньми доглядав 
хазяїн стайні та його син Єгор. 
Ситуація на Луганщині поступово 
погіршувалась. Згодом місце, де 
зберігалися всі корми — сіно, овес, 
інші зернові тощо, взяли у блокаду 
ворожі солдати. Тварин не було 
чим годувати і для їхнього життя 
виникла серйозна загроза… Коли 
харчі закінчились остаточно, пе-
ред Борисом Семиволосом постав 
нелегкий вибір: залишатися з кінь-
ми, що по суті не мало сенсу, чи 
вивезти власну сім’ю у безпечне 
місце, а потім вже щось вирішу-
вати за стайню. Чоловік випустив 
коней до лісу, щоб у них був шанс 
врятуватися. Опісля вони з сім’єю 
поїхали до Львова. Там зустрівся з 
Костянтином і вони гуртом при-
думали план, як евакуювати своїх 
«хвостатих» з Кремінної.

Всього у «Лошадкиному домі» 
тримали 16 коней, однак вивезти 
змогли лише одинадцять. П’ятеро 
тварин залишились на окупованій 
території. За ними наразі доглядає 

одна з вихованок школи верхової 
їзди разом з батьками. З Кремінної 
тварин вивозили спеціальним ко-
невозом. Таку специфічну послугу 
знайшли у місті Дніпро, а орга-
нізувати порятунок коней ледве 
вдалося.

Коней завели в автомобіль й 
повезли спершу до Дніпра. В цьо-
му місті Костянтин з тваринами 
провів декілька тижнів. Їм слід 
було відновитись, трішки прийти 
до тями. Опісля двома ходками ми 
переправили коней у місто Борщів 
у Тернопільській області. Тепер 
конюшня базується там. Невдовзі 
стало відомо, що стайні на Луган-
щині більше не існує, вона згоріла.

Костянтин каже, що на те, аби 
повністю відновити роботу «Ло-
шадкиного дому», приміром від-
новити вистави кінного театру, 
знадобиться не один рік. Аби 
колектив міг сам повноцінно 
забезпечувати школу, треба ще 
багато часу.

У Борщівській громаді конюш-
ня з Луганщини «стає на ноги» й 
поступово відновлюється завдяки 
волонтерській підтримці та турботі 
містян. Поки для догляду за кінь-
ми всього вистачає, але попереду 
немало роботи з облаштування та 
переобладнання ферми в Борщеві 
у справжню стайню, а також щодо 

закупівлі кормів на зиму. Треба 
заготовити багато сіна й не тільки. 
Утримання одного дорослого коня 
обходиться на добу в 150–200 гри-
вень. Сума включає в себе корми, 
обслуговування коней та працю 
з ними. Щодня з тваринами слід 
займатись, адже для них потрібен 
рух.

Борщів’янам та любителям ко-
ней з усієї області колектив «Ло-
шадкиного дому» на даний момент 
пропонує навчання з верхової їзди 
та іпотерапію, як потужний метод 
лікування різних хвороб.

Дізнатися детальніше про ко-
нюшню можна на Фейсбук- та 
Інстаграм-сторінках «Лошадкин 
дом Кремінна»:

Фейсбук — h t tp s : / /m.
facebook .com/HorseHouse .
krm/?fref=mentions 

Інстаграм — https://www.
instagram.com/horse_house.krm 

Також зараз триває фінансовий 
збір на підтримку коней. Якщо 
маєте можливість допомогти 
«хвостатим» бодай гривнею або 
іншими необхідними речами для 
догляду за ними — прикріплюємо 
номер карти: 4441 1144 4165 7655. 
Зв’язатися з працівниками стайні 
можна за номерами:

+38 068 128 19 97 (Костянтин);
+38 050 161 31 89 (Єгор).
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098‑821‑01‑51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Зараз дружня команда «Ребер-
ні» у Тернополі постачає обіди у 
15 різних локацій: в прихистки 
та шелтери для внутрішньо пере-
міщених осіб, на місця дислока-
ції військових та бійців теробо-
рони, у волонтерські центри.

За тиждень колектив закладу 
готує й видає приблизно 15 ти-
сяч порцій гарячого харчування, 
а це у свою чергу – понад 4,5 
тисячі кілограмів їжі!

Як вдалося організуватись 
у таких масштабах? Коли цей 
тернопільський ресторан почав 
співпрацювати з відомою міжна-
родною організацією, яка годує 
українців? Про роботу кухні в 
шаленому ритмі, складання 
меню в умовах дефіциту окре-
мих продуктів та багато іншого 
ми поспілкувалися з власником 
та керівником закладу Юрієм 
Фроловим.

Щодня готують 2,5 
тисячі порцій

Пан Юрій розповідає, що 
війна, розпочата росією, за-
стала усіх зненацька й змусила 
глянути на деякі речі під зовсім 
іншим кутом. На запитання, чи 
очікував коли-небудь, що його 
ресторан стане своєрідним во-
лонтерським пунктом, чоловік, 
не вагаючись, відповідає: «Во-
лонтерство – це не прогнозована 
діяльність! Все залежить від си-
туації, а вона була критичною…»

25 лютого заклад зачинився.
— Працівники остерігалися 

виходити на роботу. Але обста-
вини змусили нашу команду 
швидко приймати нові рішення! 
Ми розуміли, що сидіти, склав-
ши руки, поки наші захисники 
боронять землю від агресора, 
однозначно не будемо! Маємо 
професійну кухню, яка пусту-
вала, робочі руки, і все це треба 
використати на благо людей, ко-
трі врятувались від війни, – каже 
керівник.

Наприкінці березня партне-
ри закладу зі Львова – ком-
панія «FEST» запропонували 
ресторану спробувати взаємо-
дію з міжнародною благодій-
ною організацією World Central 
Kitchen, продовжує пан Юрій. 
Вона заснована ще у 2010 році 
знаменитим шеф-кухарем Хосе 
Андресом. Її робота полягає у 
тому, аби вирішувати проблему 
голоду одразу після переломних 
подій.

Наразі місія організації в 
Україні – допомагати гарячою 
їжею постраждалим від росій-
ської агресії, оперативно врахо-
вуючи всі виклики часу.

– Благодійна організація годує 
людей професійно. Ми знали, 
що їхня продуктова місія в інших 
містах України вже давно роз-

повсюджена, однак у Тернополі 
це ще недостатньо впроваджено. 
Ми почали співпрацю з орга-
нізацією у квітні й отримали 
забезпечення, – каже пан Юрій. 

Умови кооперації вимагали 
сильнішої й чисельнішої коман-
ди, аби за короткий проміжок 
часу охопити велику кількість 
людей і забезпечити їх харчу-
ванням.

– Довелось підшукати нових 
працівників у свій колектив. 
Чому? До війни наш персонал 
налічував 30 осіб, половина з 
яких згодом покинула Украї-
ну. Ті, хто залишився, теж не 
всі виходили на роботу. Тіль-
ки восьмеро людей з 25 лютого 
працювали в закладі щодня – 
за власною ініціативою деякий 
час навіть безкоштовно! Вони 
неймовірно згуртувалися й у 
перший тиждень вторгнення 
встигали приготувати 400 порцій 
їжі за 5-6 годин цілісної роботи. 
Однак, заручившись підтримкою 
World Central Kitchen, ми запла-
нували годувати у рази більшу 
кількість переселенців, – пояс-
нює власник ресторану.

Аби все встигати, заклад до-
датково працевлаштував 20 ку-
харів-переселенців чи не з усіх 
регіонів нашої держави. Наразі 
вони разом із вже наявними 
працівниками ресторану на рів-
них отримують гідну зарплату 
й займаються дійсно хорошою 
справою, годуючи тисячі людей. 

– Наш шеф-кухар з Одеси, су-
шеф з Харкова, є кухарі з Крама-
торська, Маріуполя, Ізюма тощо. 
Завдяки допомозі міжнародної 
благодійної організації ми майже 
два місяці на повноцінній основі 
забезпечуємо обідами 15 локацій 
Тернополя. Видаємо приблиз-
но дві тисячі ємностей гарячого 
харчування і ще робимо сендвічі. 
Загалом готуємо 2,5 тисячі пор-
цій їжі щодня! – ділиться Юрій 
Фролов.

Працюють у режимі 
24/7

На вищезгаданій цифрі рес-
торан зупинятися не бажає! За 
словами пана Юрія, у Львові 
компанія «Фест» разом із між-
народною організацією готують 
понад 200 000 порцій харчування 
для потребуючих щотижня.

– Я бачив, наскільки там все 
структуровано й прагнув тон-
кощі цієї справи «перенести» 
до Тернополя. Тому наша місія 
– на максимум забезпечити обі-
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ПОНАД 2 ТИСЯЧІ ПОРЦІЙ ЇЖІ ЩОДНЯ
Волонтери   Коли росія вторглась 
в Україну, цей заклад харчування 
тимчасово закрив двері для відвідувачів. 
Майже половина колективу виїхала за 
кордон, а ті, хто залишився – боялися 
виходити на роботу. Війна змусила 
керівництво закладу приймати 
кардинальні рішення. Ресторан з перших 
воєнних днів почав активно готувати для 
потребуючих

дами тих, кому це дійсно необ-
хідно. Поки маємо в сукупності 
15 тисяч порцій їжі в тиждень. 
Хочеться збільшити це число в 
рази, допоки дозволяють ресурси 
організації, котрі не безмежні! – 
розказує власник закладу. 

Тепер ресторан розвозить га-
рячі страви в усі навчальні за-
клади міста, які є прихистками 
для внутрішньо переміщених 
осіб.

– Завдяки їхній миттєвій реак-
ції ми змогли надавати найбільш 
потребуючим людям дворазове 
і навіть триразове харчування 
кожного дня. Їжу по «точках» 
розвозимо самі. Залучені до 
цього наші друзі, працівники 
закладу. Кожен вкладає свою 
частинку у спільне діло! – го-
ворить Юрій Фролов.

Щодо меню, керівник ресто-
рану ділиться, що його складає 
шеф-кухар. Два рази на день го-
тують страви з м’яса. Для гарні-
ру використовують тільки якісні 
продукти: італійський кус-кус, 
турецький булгур, тернопільську 
гречку з «Екору». Стосовно неї, 
до речі, останнім часом виника-
ють проблеми. 

– Ситуація з продуктами зараз 
непроста, все дорожчає. Дещо в 
дефіциті, приміром, гречка. Нам 
треба пів тонни крупи, але її за-
раз ніде не дістанеш і не купиш. 
Ми щодня видаємо приблизно 
600-700 кілограмів їжі. Забезпе-
чити приготування стількох по-
рцій обідів стає важче… – каже 
пан Юрій.

Новостворена команда ресто-
рану працює фактично цілодобо-
во, забезпечуючи нелегку роботу 
продуктової місії, в яку вкладені 
зусилля кожного з колективу.

Як було до співпраці 
з благодійниками?

Ресторану до взаємодії з між-
народною організацією певну 
кількість продуктів надавала 
гуртовня Orange. Також колектив 
закладу використовував запаси 
зі своєї комори.

– Виникло банальне запи-
тання: «Хто найбільше потре-
бує їжі?» Ми регулярно возили 
обіди військовим. Працівники 
ресторану, які мали власний 
транспорт, доставляли харчу-
вання на блокпости і бійцям 
територіальної оборони. Також 
частково ми забезпечували їжею 
поліцейських, які патрулювали 
наше місто у перші складні дні 
вторгнення, – говорить пан 
Юрій.

Щодня у цьому закладі готу-
вали не менше 400 порцій їжі. 
Все відбувалось хаотично, ніхто 
не знав, яка конкретна кількість 
харчування потрібна й кому.

– Приміром, іноді ми при-
возили обіди на блокпости і їх 
або не вистачало, або хлопці вже 
мали їжі вдосталь. Це збивало з 
пантелику! Слід було щось змі-
нювати, аби не псувати продукти 
й забезпечувати харчами тих, хто 
цього потребує. Так тривало до 
12 березня, – пригадує власник.

Згодом, за словами Юрія 
Фролова, рахунки за комуналь-
ні послуги, податки й інші речі 
зробили свою справу. Ресурси 
закінчувались, і керівник рес-
торану вирішив відкрити його 
для відвідувачів.

– Це не була повноцінна ро-
бота. Ми просто відчинили две-
рі ресторану для того, аби люди 
мали змогу прийти до нас, ви-
пити кави, поїсти і хоч на де-
щицю відволіктись від новин. 
На кухні закладу продовжували 
готувати їжу для потребуючих, 
зокрема, переселенців та волон-
терів. Ми плідно комунікували 
з Гуманітарним штабом, що у 
Центрі науки. Хочу відзначити 
його керівницю – Христину Бі-
лінську, бо вона великий моло-
дець! – говорить Юрій Фролов.

За його словами, завдяки на-

лежному інформуванню Гумані-
тарного штабу, з якогось момен-
ту переселенці, котрі прибували 
до Тернополя потягом, почали  
приходити до ресторану прямі-
сінько із залізничного вокзалу, 
аби поїсти. 

– В очах у людей був страх, 
розгубленість, і ми усвідом-
лювали, що повинні їм нехай 
і мінімально, але допомогти – 
нагодувати. Були прихистки, 
куди працівники ресторану за-
возили їжу напряму. Наприклад, 
ми дізнались, що у «Карітасі» 
знаходиться локаційний центр, 
де реєструють переселенців. З 
початку березня співпрацюємо 
з цим благодійним фондом, – 
каже пан Юрій.

Тепер те, що команда запла-
нувала на початку тижня, не 
завжди вдається виконати. Тому 
щодня доводиться реагувати на 
виклики нової доби.

– Наша команда працює в ре-
жимі 24/7. Але всі чудово знають, 
що це необхідно, бо хто, як не 
ми! В березні ресторан практич-
но не мав клієнтів. У квітні в 
закладі був величезний наплив 
відвідувачів. Сьогодні їх знову 
поменшало. Ми розуміємо, що 
людям не до закладів. Наше 
завдання – втриматись на плаву 
й допомогти потребуючим! – за-
вершує розмову Юрій Фролов.

Команда кухарів‑переселенців у рамках співпраці з World Central Kitchen

У закладі щодня готують приблизно 600‑700 кілограмів 
їжі. У меню для потребуючих щодня є м’ясні страви

В очах у людей 
був страх, 
розгубленість, і ми 
усвідомлювали, 
що повинні їм 
допомогти
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Від 24-го лютого в Україні 
призупинені будь-які футбольні 
змагання. Але на початку червня 
голова Української асоціації фут-
болу заявив про те, що спільно з 
президентом прийняте рішення 
про відновлення професійного 
футболу в Україні у серпні. Пла-
нується, що будуть грати УПЛ, 
Перша та Друга ліги, а також 
має відбутися жіночий чемпіо-
нат. Найімовірніше, матчі про-
йдуть у Києві та в містах заходу 
України. Відповідно, якщо буде 
можливість грати в Тернополі 
професійний футбол, то в регі-
оні почали думати про те, щоб 
коли дозволять грати, розпочати 
сезон і для аматорських футбо-
лістів — стартує Чемпіонат Тер-
нопільської області з футболу.

Готові 10–12 команд 
Напередодні в обласній асоці-

ації футболу відбулася нарада, де 
обговорювали можливість його 
проведення.

— Ситуація складна, прогово-
рили з представниками команд, 
яка є ситуація. Бо в них є футбо-
лісти, які цікавляться. Може бути 
сезон, якщо буде дозвіл. Є такі 
команди, які мають можливість 
грати, є такі, які не мають мож-
ливості, бо зараз казначейство 
не пропускає платежі на спорт, 
тільки захищені статті, — роз-
повідає виконавчий директор 
Тернопільської обласної асоці-
ації футболу Василь Заторський.

Щороку грає різна кількість 
команд. Наприклад, у минуло-
му сезоні в трьох обласних лігах 
змагалися 26 команд: 10 у Вищій, 
8 у Першій, 8 у Другій. Станом 
на зараз, готовність змагатися 
в новому сезоні висловлюють 
10–12 команд. Можливо, ще 
кільком вдасться віднайти мож-
ливість вийти на старт.

— Частина команд залежні від 
місцевих бюджетів. Але якщо за-
раз у громадах, візьмемо навіть 
Чортків, сталася така трагедія, 
зрозуміло, що з міського бю-
джету ніхто не виділятиме кош-

ти на футбол. Лиш є надія, що 
коли пройдуть жнива, де ферме-
ри утримують команди, що вони 
зможуть їх підтримати і в цьому 
році. Хоча б не в такому масш-
табі, як раніше, але у мінімаль-
ному, щоб ті функціонували, — 
пояснює пан Заторський.

Тому на нараді було вирішено, 
що зараз команди будуть зустрі-
чатися з власниками, спонсорами 
та з’ясовувати на місцях щодо 
своїх можливостей. А вже, орі-
єнтовно, 10-го липня в Асоціації 
будуть говорити точніше щодо 
готовності.

Так чи інакше в обласній асо-
ціації розмірковують щодо фор-
мату проведення змагань.

А в якому форматі?
— Якщо б дозволили, то ди-

влячись з якого числа. Якщо, 
наприклад, від початку серпня, 
то до 6-го листопада є 14 неділь, 
адже саме в ці дні відбуваються 
зазвичай матчі. Відповідно, це 
14 матчів. Якщо було б 8 команд 
в одній лізі та 8 команд в іншій 
лізі, це було б достатньо до се-
редини листопада закінчити, — 
продовжує співрозмовник.

Також розглядали варіант 
проведення Чемпіонату області 
у форматі осінь-весна, але пого-
дилися з тим, що за час зимової 
перерви багато чого може зміни-
тися. Команди можуть втратити 
фінансування та припинити своє 
існування.

Зірки проти громад 
Але хоча в Україні і заборо-

нені офіційні змагання, зовсім 
без футбольних матчів шануваль-
ники цього виду спорту на Тер-
нопільщині не залишаються. 
За ініціативи багатьох місцевих 
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СПОРТ

ЧИ БУТИ ФУТБОЛУ В ОБЛАСТІ
Футбол  У Тернопільській обласній 
асоціації футболу розпочали роботу з 
підготовки до старту нового Чемпіонату 
Тернопільщини. Скільки команд готові 
грати — читайте в матеріалі

футболістів, які якимось чи-
ном намагалися збирати кошти 
на благодійність, було виріше-
но об’єднати їх зусилля. Діючі 
та колишні футболісти з Терно-
пільщини об’єдналися в команду 
«Зірки тернопільського футболу» 
та проводять благодійні матчі 
у громадах області проти місце-
вих колективів. Там збирають 
кошти, продаючи матчеві про-
грамки, проводячи аукціони. Усі 
зібрані гроші використовують 
на допомогу футболістами-амато-
рам з Тернопільщини, які грали 
у Чемпіонаті області або район-
них змаганнях, а зараз у складі 
Збройних сил України боронять 
нашу державу.

Перший благодійний поєди-
нок провели 1-го травня. Відтоді 
«Зірки тернопільського футболу» 
зіграли 16 таких матчів у грома-
дах Тернопільщини, під час про-
ведення яких зібрали більше, ніж 
450 000 гривень. За ці кошти вда-
лося допомогти з екіпіруванням 
40-ка футболістам-аматорам, які 
нині захищають Україну.

На щастя, жодного разу під час 
проведення матчі не було пові-
тряної тривоги, тож їх вдавалося 
провести у повному обсязі. Хоча 
організатори матчів домовляють-
ся з місцевою владою, що у ви-
падку повітряної тривоги матчі 
будуть припинятися, а гравці та 
вболівальники будуть переходити 
до безпечних місць.

У складі команди зірок грають 
переважно футболісти тернопіль-
ської «Ниви». Також грав у цих 
матчах вихованець футболу Тер-
нопільщини Ігор Пердута, який 
зараз вже повернувся до свого 
клубу, полтавської «Ворскли», 
у складі якої готується до участі 
в єврокубках уже в липні. Та-
кож грають футболісти, які на-
разі закінчили свою професійну 
кар’єру. Наприклад, Сергій За-
дорожний, який свого часу був 
гравцем збірної України з фут-
болу. Також брав участь у матчах 
ще один ексгравець збірної Укра-

їни, віцечемпіон Європи серед 
команд Ю-21 — Григорій Ярмаш.

Перервали 
переможну серію 

Останній матч проходив у по-
неділок, 13-го червня, в Копи-
чинцях. Цей поєдинок викликав 
неабиякий ажіотаж серед міс-
цевих шанувальників футболу. 
І не даремно, окрім зібраних 
на допомогу футболістам-вій-
ськовим коштів, глядачі поба-
чили, як місцева команда «На-
дія-Куликів» перервала одинад-
цятиматчеву переможну серію 
«Зірок тернопільського футбо-
лу» — 2:0 на користь футболістів 
з Копичинців.

Мер Копичинців каже, що 
у такий складний час для місце-
вих мешканців є дуже корисними 
такі спортивні події, коли люди 
можуть отримати можливість для 
емоційної розрядки.

— Копичинці — місто фут-
больне. У нас завжди багато вбо-
лівальників на домашніх матчах, 
також маємо хороших гравців як 
у місті, так і по селах. А в час 
війни спорт — один із найефек-
тивніших способів емоційного 
розвантаження. Дякую гостям, 
які приїхали і показали нам фут-
бол високого класу, — каже місь-
кий голова Копичинців Богдан 
Келічавий.

На цьому футбольне турне 
«Зірок тернопільського футбо-
лу» не закінчується. В асоціації 
футболу уже попередньо сплано-
ваний календар матчів на най-
ближчий період.

Команда «Зірок тернопільського футболу» проводить благодійні матчі у громадах 
області проти місцевих колективів. За зібрані кошти вдалося допомогти екіпіруванням для 
сорока футболістів-аматорів, які нині захищають Україну

У час війни спорт — один із найефективніших способів 
емоційного розвантаження. 

У Копичинцях місцева команда «Надія‑Куликів» перемогла 
«Зірок тернопільського футболу» з рахунком 2:0 

Збори асоціації

Поки сезон не 
розпочали, благодійні 
матчі проводить 
команда «Зірки 
тернопільського 
футболу»
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крорайону «Дружба» у підваль-
ному приміщенні господарчого 
будиночку. Є поділ на жіночу 
та чоловічу частини. В останній  
простора кімната з одним уні-
тазом та одним рукомийником. 

Чисто, без неприємного запа-
ху. Туалетний папір, рушники, 
сушарка для рук відсутні. Пра-
цює змив, а у крані тільки холод-
на вода. Втім, відверто кажучи, 
немає жодного бажання торка-
тися ані крана, котрий покри-
тий незрозумілим нальотом, а ні 
того, що схоже, має бути милом. 
Воно лежить біля цього крана, 
ймовірно, далеко не перший рік. 

Особливість цієї вбиральні — 
це відсутність можливості зачи-
нитися. Двері є, а функції, щоб 
їх замкнути — немає. Можливо, 
оскільки унітаз та рукомийник 
знаходяться в одній кімнаті, то 
розробники планували, що поки 
один відвідувач буде справляти 
свої потреби, інший у цей час 
— митиме руки.

Парк «Топільче», з 
боку вулиці Живова

Останній туалет у списку від 
міської ради знаходиться у парку 
Топільче, але вже з боку вули-
ці Живова. Тут побудовано для 
громадської вбиральні окреме 
приміщення з різними входами 
для чоловіків та жінок.

Усередині три окремі кабінки. 
Тут чисто, немає неприємного 
запаху. Змив працює, а туалет-
ного паперу — немає. На три 
кабінки передбачено один ру-
комийник, з крану тече тільки 
холодна вода. Мила простого чи 
рідкого, рушників чи сушарок 
— немає.

Парк «Топільче. 
Бонус

У своєму списку громадських 
вбиралень, у міськраді вказали 
два туалети в парку «Топільче», 
які розташовані в різних його 
кінцях. Хоча насправді, майже у 
самісінькому центрі парку мож-
на відшукати ще один туалет.  

Він виконаний у стилях: ре-
тро, еко, «сільський туалет». 
Коли відкриваєш двері – одразу 
кидається в очі напис: «смер-

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

СКЛАЛИ РЕЙТИНГ ВБИРАЛЕНЬ
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Актуально   Волога підлога, мила або 
немає, або щось, що лише його нагадує. 
Інколи без можливості зачинитися 
або і зовсім без дверей. «RIA плюс» 
перевірила, у якому стані громадські 
вбиральні у парках Тернополя

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

Не терпіти додому і тим більше 
не бігти до найближчих кущів. 
Нещодавно у тернопільській 
міській раді проінформували, що 
у паркових зонах міста працюють 
шість громадських вбиралень. 
Чиновники просили шанобли-
во ставитись до майна міста та 
громади, отже, не завдати йому 
шкоди. Тож ми перевірили, які 
там умови. Протягом дня 20 
червня ми обійшли всі туалети. 

Парк Шевченка
Тут вбиральня розташована у 

будівлі, де є окремі входи для 
жінок та чоловіків. Вхід безкош-
товний. З певних причин автор 
матеріалу буде описувати тіль-
ки те, що побачив у чоловічій 
частині. Тут доволі чистенько. 
На момент візиту підлога була 
волога, неприємно ступати.

З чотирьох кабінок працюють 
тільки дві, а решта використову-
ються як кладова для інвентаря. 
Змив працює, кабінки зачиня-
ються, але туалетного паперу не-
має. Рукомийник один, у ньому 
була вода, але тільки холодна. 
Замість мила якісь шматочки, 
здається, господарчого мила, 
які лежать там, певно, вже не 
перший рік. Можливості витерти 
чи висушити руки тут немає.

Пляж «Циганка»
Туалет розташований поруч із 

роздягалками у трьох окремих 
кабінках: для жінок, чоловіків та 
людей з особливими потребами. 
Скористатися ними можна та-
кож безкоштовно. Кабінки для 
перших двох категорій є доволі 
маленькими. І не зважаючи на їх 
розмір — чистота тут далеко не 
ідеальна. Працює злив та є вода 
в рукомийнику, але він просто 
крихітний, навіть одна рука там 
ледве поміщається. Туалетного 
паперу, мила, рушників чи су-
шарок для рук — усього цього в 
громадській вбиральні на «Ци-
ганці» — не було.

Парк Здоров’я
Вбиральня у цьому парку — це 

єдиний туалет у списку від місь-
кої ради, де вхід є платним. При 
чому все відбувається автомати-

зовано. Вставляєш 5 гривень до 
терміналу — двері відчиняються.

Кабінка простора, облаштована 
для людей на візках, є кнопка 
виклику допомоги. Чисто. Окрім 
унітазу, пісуару та рукомийника, 
є відкидний пеленальний столик. 
Є навіть паперові накладки на 
унітаз, а ось туалетного паперу 
та паперових рушників — немає. 
Натомість рідке мило та сушарка 
для рук — присутні. Вода з крану 
– тільки холодна, але текла, як 
тільки відкрилися двері. І навряд 
чи це якась функція розрахована 
на відвідувачів. Довелося витра-
тити час, аби воду таки зупини-
ти. Скоріш за все, що механізм 
частково не працює.

Парк Національного 
відродження

Тут окремі входи для чоловіків 
та жінок. Туалет знаходиться у 
підвальному приміщення. Ма-
буть, для створення відповідної 
атмосфери світло у цій вбиральні 
не яскраве, приглушене. Підло-
га волога та трошки липка. Цей 
туалет чи не єдиний зі списку 
міськради, коли входиш і відра-
зу відчуваєш не дуже приємний 
запах. Він не сильний, але він є.

Ще однією цікавинкою цьо-
го туалету є відсутність дверей. 
Тобто, якщо уявити, що перші 

три кабінки (котрі без дверей) 
будуть зайняті, а ви будете йти 
до останньої — цілком зможете 
дізнатися, чим там займаються.

Змив працює, а туалетного па-
перу — зась. Ми навіть не нама-
галися шукати мило, рушники 
чи сушарку. Оскільки з двох 
раковин до однієї навіть не під-
ведено води й відсутній кран, а 
на другій кран встановлено, але 
немає ручки, щоб його вмикати.

Парк «Топільче», з 
боку «Дружби»

Цей туалет знаходиться на 
виході з парку у напрямку мі-

Загалом вбиральні 
приблизно в 
однаковому стані. З 
свіжим ремонтом, 
чисто та без 
неприємних запахів

Туалет, Парк Національного відродження. Вбиральня під землею

Парк Шевченка. Під туалет виділили окреме приміщення

Туалет у парку Здоров'я, є рідке мило та сушарка

На пляжі «Циганка». На пляжі по кабінці для чоловіків, 
жінок та людей з інвалідністю

Аля сільський туалет в Топільче

дить га..ом». Хоча насправді 
тут не найгірша ситуація серед 
тих, що трапляється в таких 
туалетах. Видно, що прибира-
ють. Незважаючи на таке ре-

тро у самому центрі Тернопо-
ля, краще скористатися іншими 
громадськими вбиральнями, які 
розташовані неподалік у цьому 
ж парку.

Ми склали власний рейтинг
Цілком очікувано, що най-

кращі умови зустрічаються у 
тій громадській вбиральні, де за 
вхід треба заплатити гроші. Тут 
є умови для людей з особливи-
ми потребами та пеленальний 
столик для матусь. Хоча і немає 
туалетного паперу, але є паперові 
накладки на унітаз. Були рідке 
мило та сушарка для рук.

Загалом всі вбиральні приблиз-
но в однаковому стані. З відносно 
свіжим ремонтом, загалом чи-
стенько та без неприємних за-

пахів. У кранах — холодна вода. 
Мила немає, або ж воно у такому 
стані, що немає жодного бажання 
ним скористатися. Без можливо-
сті витерти чи висушити руки.

Найгірше у цій компанії вигля-
дає туалет у парку Національно-
го відродження. Є неприємний 
запах, у кабінках немає дверей. 
Більше того, немає не те що туа-
летного паперу, мила та рушни-
ків, а й навіть просто можливо-
сті помити руки у холодній воді. 
Єдиний кран, і той зламаний.
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***
Тільки жінка, яка має дітей, 
розуміє, як приємно пити чай 
одній о 2-й годині ночі!

***
Щоб я, та заміж — ось ще! У 
мене хом'ячок був, і той здох. А 
тут живий мужик: відповідаль-
ність яка!

***
Коли вона фарбує нігті різними 
кольорами — це гра з відтін-
ками, це цікаво та красиво. А 
коли я ходжу в різних шкарпет-
ках — я тупий.

***
— Дівчино, куди ви мене 
тягнете?
— У РАГС!
— А може, в кіно краще?
— Мама сказала в РАГС — зна-
чить у РАГС!
— То ми ж ще не знайомі!
— А ми ще й не дійшли!

***
Найстрашніший фільм жахів 
для дівчини називатиметься 
«Зайві кілограми. Повернення».

***
Які критерії для визначення 
принца? В принципі, від пацана 
нічого не потрібно, головне, 
щоб у нього тато був король.

***

Дівчата у кафе:
— Хочеться глянути на твого 
однокурсника, запроси його до 
відеочату.
— Він туди не заходить.
— Ти неправильно запрошуєш. 
Напиши, що зараз із подружка-
ми перебуваєш у сауні.

***
— Знаєте, що мені зазвичай 
дівчата відповідають?
— Ні!
— А звідки ви знаєте?

***
На першому ж побаченні вона 
вразила мене розумом та дале-
коглядністю.
Вона на нього не прийшла.

***
Діставши навесні з шафи 
торішні джинси, примірявши й 
переконавшись, що вони трохи 
замалі, дівчата:
1) усвідомлюють, «хто мене 
таку любитиме»;
2) дзвонять подрузі, домовля-
ються разом ходити до спортза-
лу 5 днів на тиждень;
3) впавши в депресію, дістають 
припасену на чорний день 
пляшку вина;
4) плачуть.
Діставши навесні з шафи 
торішні джинси, примірявши й 

переконавшись, що вони трохи 
замалі, чоловіки:
1) викидають їх.

***
Кажуть, що худі — злі. Пов-
ні — добрі. А я — середня. Я 
вередлива...

***
— Як тебе звати?
— Андрій.
— О, моє улюблене ім'я. А мене 
— Люся. А скільки тобі років?
— Двадцять чотири.
— Мій улюблений вік! Мені 
самій двадцять чотири. Вже 
п'ять років!

***
Ну у дуже активному пошуку!! 
Знайду — не ображайся, котику!

***
— Люб, у тебе випадково соки-
рка в багажнику не завалялася?
— У багажнику точно немає, а 
ось у сумочці можливо, зараз 
подивлюсь.

***
Жінці потрібні: модна сукня, 
взуття, зачіска від модного ві-
зажиста, білизна, якої ні в кого 
немає, дорога шуба, прикольна 
шапочка тощо.
Чоловікові потрібна жінка без 
цього…

***

Жінки — народ не вибагливий. 
Їм що Святий Валентин, що 
Санта Клаус, що Дід Мороз — 
вони вірять у всіх, головне, щоб 
мужик був добрий і з подарун-
ками...

***
Жіноче:
Всі наші біди починаються саме 
з цієї фрази: Ні, дівчата! Він не 
такий! Він реально гарний!

***
— Дівчатка, а хтось зустрічався з 
чоловіком старшого віку? Як це? 
Які будуть поради?
— Пенсія у них після 10-го.

***
Ми якось їхали тролейбусом, 
а ззаду їхав інший. І я запитав: 
«Як думаєш, він нас обжене?» І 
Оля серйозно задумалася.

***
— Дівчино, ви одружена?
— Щойно звідти. Не раджу, 
чувак, не раджу... Обручку — в 
ломбард, плаття — на продаж, 
мрії об асфальт...

***
Чоловікам на замітку. Якщо 
жінка просить твоєї поради, ти 
маєш приготуватися до того, 
що їй потрібна не порада, а 
розмова, де вона — головний 
співрозмовник.
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***
— Знаєш, чому чоловіки 
так часто дурять нас своїми 
обіцянками?
— Знаю! Це помста за те, 
що ми їх обманюємо своєю 
косметикою.
***
– Мамочко, можна мені 
скупатися в морі?
– Ні в якому разі! Дивись, 
які хвилі!

– Але ж тато купається!
– Йому можна, бо він 
застрахований.
***
Гість звертається до госпо-
даря готелю:
– Чи не могли б ви зменши-
ти плату за номер?
– Що ви, з таким прекрас-
ним видом на море!
– А якщо я пообіцяю, що не 
буду дивитися у вікно?

***



Цього тижня  
іменини  
святкують

ОВЕН Можливе нове 
знайомство, навіть ро-
мантична зустріч. Після 

22 числа активізуються питання 
сім’ї, місця проживання та не-
рухомості. 29 червня молодий 
місяць принесе нову енергію у 
сфері сім’ї, нерухомості, місця 
проживання. Дасть вам опору, 
зустріч із сім’єю, повернення до-
дому, покупку квартири, початок 
ремонту...

ТЕЛЕЦЬ Наприкінці черв-
ня ви станете соціально 
активними та товарись-

кими. Хороший час для нала-
годження стосунків, особливо 
з родичами. Молодий місяць 
принесе нове знайомство, нови-
ну щодо родичів, купівлю авто 
чи техніки, нові курси, переїзд, 
поїздку, отримання довгоочіку-
ваних документів.

БЛИЗНЮКИ Із червня ви 
звільнитесь від мину-
лого, вийдете з ізоляції, 

зможете повноцінно будувати 
плани. Можуть активізуватись 
і ділові стосунки: підписання 
або розірвання договорів. 
Молодий місяць принесе при-
буток, зростання доходу, нові 
можливості для заробітку, нових 
клієнтів, нову пропозицію. Вико-
ристовуйте цей період!

РАК Молодий місяць 
принесе вам багато 
енергії! Ви станете дуже 

активними. Тенденція заявити 
про себе світові, проявити себе, 
зайнятися іміджем. У червні ви 
приймете важливе рішення! Але 
будьте обережні в ці дні, не доз-
воляйте маніпулювати собою.

ЛЕВ Маєте вдалий 
час для подорожей, 
вивчення іноземної 

мови, співпраці та знайомства з 
іноземцями, запуску освітнього 
проекту, публікацій, подання 
апеляції до суду або заявки на 
еміграцію. Молодий місяць 
порушить питання завершення 
справ, позбавлення того, що 
вже віджило. Можуть дати про 
себе знати минуле й таємниці. 

ДІВА Молодий місяць 
принесе нові знайом-
ства, підписників, нові 

ідеї та плани, активізує ваше 
соціальне життя та підвищить 
популярність. Дуже можливі 
прибуток, повернення боргу, 
премія, допомога від держави, 
підвищення доходу чоловіка. 
Чекайте на фінансову допомогу!

ТЕРЕЗИ Якщо до цього 
були затримки з питань 
грошей та інвести-

цій – все налагодиться, піде 
вгору! Справи вирішуватимуться 
швидше. Кінець місяця принесе 
новини у сферах кар’єри, до-
сягнень та статусу. Нова посада, 
новий начальник, новий статус.

СКОРПІОН Можливі змі-
ни у секторі мрії, закор-
дону, подорожей, освіти, 

юридичних справ. Відкриються 
нові перспективи та плани, ви 
ясніше побачите картину май-
бутнього щодо цих тем.

СТРІЛЕЦЬ Будуть 
актуальні теми шлюбу, 
ділових взаємин, вашого 

місця у стосунках та у світі. Мо-
лодий місяць принесе новини 
та події на тему фінансів, чужих 
грошей. Прибуток буде точно!

КОЗЕРІГ Чекайте на нові 
події щодо стосунків 
у шлюбі, діловому 

партнерстві, вашого публічного 
статусу. Чекайте на пропозицію 
руки і серця, новий вигідний 
контракт, нових клієнтів, вибух 
популярності.

ВОДОЛІЙ Молодий 
місяць принесе новини 

та вирішення проблем щодо 
найманої роботи, режиму 
дня, здоров’я, домашнього 
улюбленця. У найближчі два 
тижні активно вирішуватимуться 
ці питання.

РИБИ Маєте великі 
можливості збільшити 

дохід, змінити роботу, сферу 
діяльності, відкрити бізнес… 
Молодий місяць подарує Рибам 
нове романтичне знайомство, 
новий етап у стосунках, можли-
во навіть новину про вагітність, 
новий творчий проєкт чи хобі. У 
найближчі два тижні дуже ймо-
вірний виграш чи перемога.
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Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

22 червня: 
Олександр, Олексій, Іван, 
Кирило, Рафаель, Ян, 
Маріанна, Марія, Марта.

23 червня: 
Олександр, Олексій, 
Василь, Іван, Макар, 
Микола, Павло, Семен, 
Тимофій, Ян, Антоніна.

24 червня: 
Варфоломій, Марія.

25 червня: 
Андрій, Арсеній, Іван, 
Петро, Степан, Тимофій, 
Юліан, Ян, Анна.

26 червня: 
Олександр, Андрій, 
Данило, Дмитро, 
Іван, Сава, Яків, Ян, 
Олександра, Анна, 
Антоніна, Пелагея.

27 червня: 
Олександр, Володимир, 
Вольдемар, Георгій, Єгор, 
Єлисей, Йосип, Мстислав, 
Микола, Павло, 
Серафим.

28 червня: 
Григорій, Михайло, 
Семен, Теодор, Федір.

***
Ні, жіночий егоїзм безумовно 
не знає меж. Мало їй бути про-
сто коханою, то вона ще хоче 
бути єдиною.

***
За великим рахунком, жінки, 
які скаржаться, діляться на 
дві категорії — на тих, яких 
хочеться пожаліти, й тих, яких 
хочеться задушити.

***
Кожна жінка — чарівниця: є на-
стрій — творить, немає настрою 
— витворяє.

***
Колись давно одна жінка сказа-
ла моєму другу:
«Сьогодні я люблю тебе на-
завжди».

***
Жіноча сутність: Я не завжди 
знаю, про що говорю, але 
завжди знаю, що права!

***
Хлопець, який дійсно любить 
свою дівчину, ніколи не піде 
після її слів: «Я не хочу тебе 
більше бачити!» Він просто 
вимкне світло.

***
Якщо чоловік пішов у магазин 
по хліб, він прийде з хлібом. 
Якщо жінка пішла... Вона 
принесе — йогурт, печиво, чай, 
молоко, шоколадку, мандарини 
й, можливо, навіть хліб.

***
— Ганнусю, тобі достатньо 
сказати одне лише слово, 
щоб зробити мене щасливим. 
Відповідай, чи ти згодна стати 
моєю дружиною?
— Ні!
— Оце слово! Молодець!

***
До 30 років жінка повинна 
мати одного колишнього, про 
якого досі думає, та одного, 
про якого соромно згадувати. 
Друга, який її розсмішить, та 
друга, з яким можна поплака-
ти. А також набір викруток та 
електродрельку.

***
Існує легенда, що якщо жінку 
не ображати, вона не обра-
зиться.

НАЗИВАВСЯ «ПІОНЕРСЬКИМ»

КОЗАЦЬКИЙ ОСТРІВ

ЗООКУТОК

З одного ракурсу

Яким був гідропарк 
«Топільче»

БУЛО:
«Піонерський» парк між 
центральною частиною міста та 
масивом «Дружба» відкрили 1985 
року

БУЛО:
На Козацькому острівці раніше була 
дерев’яна фортеця та корабель, де 
гралися діти

БУЛО:
Такий вигляд у 1987 році мала 
інсталяція біля звіринця

СТАЛО:
Після здобуття незалежності 
використали назву древнього 
поселення, що передувало появі 
Тернополя — «Топільче»

СТАЛО:
Фортеця тепер кам’яна. Лише 
деякі елементи та вежі дерев’яні

СТАЛО:
Тепер на вході до звіринця є 
вивіска «Зоокуток»


