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ка, оцінка збитків має відбува‑
тися швидше.

Зараз у Чорткові визначили 
40 об’єктів лише житлового при‑
значення, які в тій чи іншій мірі 
були зруйновані після ракетної 
атаки.

По чотирьох багатоквартирних 
будинках, які зазнали найбільших 
руйнацій, працюють фахівці зі спе‑
ціалізованих організацій, які про‑
водять всі необхідні дослідження. 
Саме вони даватимуть відповідь, 
у який спосіб можна відбудувати 
оселі: капітальний ремонт, ре‑
конструкція чи, не виключають 
чиновники, можливо, що окремі 
будинки не підлягатимуть відбу‑
дові.

Щодо решти, то оцінкою їх руй‑
нації займаються представники 
чортківської міської ради. Вони 
складають акти згідно з новою по‑
становою Кабміну. Місцева влада 
у межах своїх можливостей прово‑
дить роботи з ліквідації наслідків 
ракетних ударів, щоб люди могли 
якнайшвидше безпечно проживати 
у своїх домівках.

Заява до 
Європейського суду 

Від 5000 до 30 000 євро можуть 
отримати українці, які постражда‑
ли від російської агресії. Зокрема 
це стосується тих, у кого зруй‑
новане житло, або хто отримав 
поранення.

Для цього потрібно заповнити 
заяву на спеціально створеному 
сайті espl.com.ua. Готовий доку‑
мент потрібно роздрукувати та на‑
діслати за адресою Європейського 
суду з прав людини.

Далі вже буде потрібно очікува‑
ти на рішення суддів.

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

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Павло Посохов.  

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 

Матеріальну допомогу обі‑
цяють дати всім, хто отримав 
поранення внаслідок ракетного 
обстрілу Чорткова, який трапив‑
ся 11 червня. За 11 днів після 
обстрілу виявилося, що поранен‑
ня отримали на дев’ять людей 
більше, ніж було відомо одразу 
після події.

Нагадаємо, 13 червня, на дру‑
гий день після надзвичайної по‑
дії, у Чортківській міській раді 
повідомляли про одинадцять 
госпіталізованих та загалом 
про 22‑х людей, які зверталися 
за допомогою до лікарів. А вже 
згодом ця цифра зросла до 31. 
Мер міста пояснює збільшення 
кількості постраждалих кількома 
причинами.

Звідки гроші і кому 
дадуть 

— Люди зверталися за медич‑
ною допомогою в сусідні з Чорт‑
ковом громади, куди вони тікали. 
Є такі, що звернулися пізніше 
до лікарів. У результаті вийш‑
ло, що у нас 31 постраждалий. 
Деякі люди взагалі самостійно 
перебинтували, перев’язали руки, 

і на тому зупинилися. А потім, 
коли стало відомо про компенса‑
ції, — заявили про те, що і вони 
постраждали, — розповідає «RIA 
плюс» Володимир Шматько.

Очільник міста запевняє, що 
випадкові люди допомогу не бу‑
дуть отримувати.

— Ми взяли тільки тих, хто 
проходив через лікарні, де є ме‑
дичні висновки. Зокрема, якщо і 
в Копичинцях лікувалися, також 
враховуємо тих, хто амбулаторно 
отримував допомогу, звернув‑
шись до сімейних лікарів. Ми 
не відмовляємо їм, бо розуміємо, 
що то біда, то — шок, — пояснює 
Шматько.

Постраждалим обіцяють випла‑
ти по 10 000 гривень. Усі кош‑
ти — із місцевої скарбниці.

— Кошти на цю допомогу 
виділяються з чортківського 
міжміського бюджету. Взагалі 

Компенсації  У Чорткові 
продовжують приходити до тями після 
ворожого ракетного обстрілу. Людям, які 
отримали поранення, обіцяють виплатити 
фінансову допомогу у розмірі 10 000. 
Цікаво, що кількість потерпілих, відколи 
з'явилося повідомлення, зросла. З чим це 
пов'язано? Розбираємось

людям у Чорткові ніхто нічого 
не компенсує, окрім місцевого 
бюджету. Ні держава, ні область 
на це грошей не мають, — каже 
міський голова.

Відновлення — 
за рахунок області 

У пресслужбі обласної військо‑
вої адміністрації підтверджують, 
що люди, які зверталися за ме‑
дичною допомогою після об‑
стрілів, отримають фінансову 
допомогу від органів місцевого 
самоврядування.

А от відновлення зруйнованих 
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Мер міста пояснює 
збільшення 
кількості 
постраждалих 
кількома 
причинами

ЧОМУ КІЛЬКІСТЬ ПОТЕРПІЛИХ У 
ЧОРТКОВІ СТРІМКО ЗРОСЛА

об’єктів, наполягають, фінансу‑
ватиме область. Про суму виплат 
мова поки що не йде. Оскільки 
зараз фахівці ще продовжують 
оцінку руйнувань та підраховують 
збитки. Лише після завершення 
цих процедур буде визначено 
суму, яку виділять із резервного 
фонду обласного бюджету. Кош‑
ти перерахують органу місцевого 
самоврядування, а не персоналі‑
зовано людям.

Нагадаємо, що Постановою 
14 червня Кабінет Міністрів 
України вніс зміни до порядку 
визначення та відшкодування 
збитків, завданих у результаті 
російської військової агресії. 
Цей документ мав би спрости‑
ти даний процес. Раніше визна‑
ченням збитків могли займатися 
тільки спеціалізовані організації, 
які мають відповідні дозволи. Це 
все було складно, дорого та дов‑
готривало.

Хто оцінює збитки 
— Тепер представники орга‑

нів місцевого самоврядування 
отримали власні повноваження 
щодо тих об’єктів, які зазнали 
незначних руйнувань і не по‑
требують детального обстежен‑
ня. Вони мають проводити ко‑
місійно оцінку, із залученням 
відповідних спеціалістів, які 
мають досвід у проведенні від‑
новлювальних робіт. Також за‑
тверджена форма акту, за якою 
оформляється результат таких 
обстежень, — розповідає нам 
Володимир Харченко, началь‑
ник управління містобудування 
та архітектури Тернопільської 
обласної військової адміністрації.

Відтепер, за словами чиновни‑Усім, хто звертався за медичною допомогою, виплатять 10 000 гривень

Збитки від руйнувань мають оцінювати швидше
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невтомній праці коман‑
ди‑організатора процесу 
Асоціації незалежних 
регіональних видавців 
України.

Майже 48 тонн. Бага‑
то це чи мало? Не знаю. 
Знаю лише, що завдяки 
цьому ви зможете читати 
газети в десяти містах/об‑
ластях України протягом 
цілого місяця!

 А це — джерело опти‑
містичних новин про 
наші перемоги, сумні 
повідомлення про втра‑
ти, корисні дані про те, 
як жити в умовах війни 
та обнадійливі статті про 
те, як будемо все відбу‑
довувати після нашої пе‑
ремоги.

Ця історія — про вза‑
ємопідтримку, про теплі 
стосунки з колегами, про 
єдність та важливість три‑
матися купи.

До перемоги!

Оксана Бровко, дирек-
торка Асоціації «Неза-
лежні регіональні видавці 
України» (АНРВУ) 

Директорка Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України» Оксана Бровко вдячна 
зарубіжним партнерам за підтримку і допомогу 
незалежним медіа в нашій країні

НОВИНИ

ПОПРИ ВІЙНУ — ГАЗЕТА ЖИВЕ!
До перемоги  Не про 
проблему, а про шляхи її 
вирішення. Не про труднощі, 
а про допомогу, взаємодію та 
підтримку

ОКСАНА БРОВКО,  

Починаючи з червня 
газети в Чернігові, Херсо‑
ні, Рівному, Кременчуці, 
Чернівцях, Вінниці, Тер‑
нополі, Хмельницькому, 
Козятині, Одесі мають 
можливість виходити, бо 
вирішене одне з найбільш 
болючих питань друко‑
ваного медіа — нестача 
паперу.

Аби ви знали, яка 
кількість людей, ком‑
паній, країн була залу‑
чена в процес пошуку 
підтримки, а потім і до‑
ставки газетного паперу 
до українських медіа, 
ви б відчули настільки ж 
сильно цю потужну силу 
підтримки українців, як 
відчуваю її я.

З далекої Норвегії, 
до дружньої Польщі, 
за підтримки колег з 
усього світу газетний 
папір для цієї газе‑
ти пройшов від Norske 
Skog, через Agora, за під‑
тримки WAN‑IFRA, БО 
«УСЛ», юридичної фір‑
ми Kinstellar і завдяки 

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

Давайте жити… по–іншому

Майже п’ять місяців війни. Хто б міг подума‑
ти, що будемо боятися лягати спати, приймати 
дзвінки з невідомих номерів чи відправляти дітей 
у школи/садки? І мріяти – просто дихати, про‑
кидатися, їсти, спілкуватися з рідними, жити… 

Багато хто звик, а дехто і досі не може змири‑
тися з реальністю. Що помітила – всі втомилися, 
але будь–який маленький поштовх – і українці 
заводяться, наче двигуни. Шукають, допома‑
гають армії, один одному, будують, працюють. 
Складно всім, але разом з тим ми знаходимо 
в собі сили йти далі. Дорогу осилить той, хто 
йде, і це про нас!

Ми, журналісти, залишаємося на інформа‑
ційному фронті. Завжди готові  об’єднуватися, 
допомагати та підтримувати. Саме зараз ми 
маємо унікальний шанс разом збудувати нову 
Україну. Ми можемо позбутися вкоріненого 
бур’яну, який засмічує нашу національну іден‑
тичність. Корупцію, панібратство, соціальну 
несправедливість. Ми повинні зрощувати власну 
гідність і передавати її своїм дітям. Ми варті 
більшого. Зараз на весь світ демонструємо свою 
силу волі та духу.  

Не зупиняймося! Борімося за правду у кож‑
ному вимірі. Війна багато в нас відібрала, але 
вона має подарувати нам шанс збудувати свідоме 
громадянське суспільство. І в ньому не буде 
місця підлабузництву, лицемірству, порушен‑
ню законів та інших негативних проявів. Від 
кожного з нас сьогодні залежить, як швидко 
ми Переможемо – і фізично здолавши ворога, 
і позбувшись ярма, яке дехто намагався нам 
нав’язувати роками. Більше не буде так, як рані‑
ше. Але точно буде краще. Бо все буде Україна! 
Вільна, незалежна, сильна.

ПОПРИ ВІЙНУ
ГАЗЕТА ЖИВЕ!

Завдяки організаційній роботі Асоціації

незалежних регіональних видавців України,

дякуючи колегам-медійникам зі Всесвітньої

Газетної Асоціації WAN-IFRA, польської

медійної групи Agora, норвезької компанії

Norske Skog, за підтримки Благодійної

організації «Українська студентська ліга» та

юридичної фірми Kinstellar, ця газета –

надрукована і просто зараз – у ваших руках.

 

 

Разом до перемоги!

Дякуємо друзям:

Наталія БУРЛАКУ,  
головна редакторка  

газети «RIA плюс» 
 та сайту «20 хвилин»
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ПЛАТИМО ЗА «ВТРАЧЕНУ» ВОДУ

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

Деякі тернополяни вже почали 
отримувати нові платіжки. Зміну 
не так легко помітити — у пла‑
тіжці з'явилась додаткова графа, 
де вказаний нарахований загаль‑
нобудинковий об'єм води.

— Вже отримав нову платіж‑
ку за воду, додали нову графу. 
Цього місяця додаткових нара‑
хувань не було, але чи буде так 
завжди? — каже тернополянин 
Володимир. — З одного боку це 
правильно і логічно, але з ін‑
шого — чому потрібно платити 
за те, що я не отримую? У мене 
в квартирі є лічильник, чому 
я маю заплатити за воду, якою 
користувався хтось інший?

Платимо 
за втрачену воду 

Нові зміни до нарахувань на‑
брали чинності з травня. Тобто 
тернополяни вже отримують нові 
платіжки з додатковою платою. 
Це не примха тернопільського 
водоканалу — такі зміни запра‑
цювали і в інших областях.

Необхідність платити за загаль‑
нобудинкові втрати води регулює 
Закон України «Про комерцій‑
ний облік теплової енергії та 
водопостачання».

Зокрема у статті 10 «Розподіл 
обсягів комунальних послуг між 
споживачами» йдеться, що якщо 
виникає різниця між показником 
спожитої води на загальнобудин‑

ковому лічильнику та сумарним 
значенням спожитої води або‑
нентами, відповідно до їх показ‑
ників, то різниця розподіляється 
між мешканцями будинку, від‑
повідно до методики розподілу 
між споживачами.

— З червня споживачі, які 
проживають у багатоквартирних 
будинках, отримали рахунки, де 
вже по‑новому застосовано нор‑
ми законодавства щодо прове‑
дення нарахувань із врахуванням 
показників комерційного вузла 

обліку. Рахунки за травень спо‑
живачі отримали з урахуванням 
показників загальнобудинкового 
лічильника, — пояснює директор 
КП «Тернопільводоканал» Воло‑
димир Кузьма.

Що у нових 
платіжках 

Ми порівняли платіжки за кві‑
тень та травень. У новій платіжці 
пункт 2.1 «Водопостачання та во‑
довідведення» розділили на квар‑
тирне та загальнобудинкові.  

У квартирному вказано ви‑
користану воду, відповідно 
до показників квартирного лі‑

Зміни  Тернополяни вже почали 
отримувати нові платіжки за 
водопостачання та водовідведення за 
травень. У них з’явилась нова графа – 
загальнобудинкове водопостачання 
та водовідведення. Тепер доведеться 
платити не лише за те, що «накрутив» 
лічильник у вашій квартирі, а і за втрати 
води у будинку

Нові зміни набрали 
чинності з травня. 
Тобто тернополяни 
вже отримують 
нові платіжки з 
додатковою платою

У платіжках за травень тепер вказують загальнобудинкові втрати води. За них треба 
заплатити. Сума залежить від кількості мешканців і спожитої води 

чильника. У загальнобудинково‑
му — «втрачена» вода. В нашій 
платіжці загальнобудинкових 
витрат не було.

Як здійснюють 
нарахування 

Як саме тепер розподіляють 
витрати за втрачену воду — опи‑
сано в наказі Міністерства регіо‑
нального розвитку, будівництва 
та житлово–комунального госпо‑
дарства України «Про затвер‑
дження методики розподілу між 
споживачами обсягів спожитих 
у будівлі комунальних послуг».

— Обсяг спожитої будинком 
води визначається за показни‑
ками вузла комерційного об‑
ліку — загальнобудинкового 
лічильника, — пояснює речник 
КП «Тернопільводоканалу» Ан‑
тон Федорців. — Квартирні во‑
доміри є вузлами розподільного 
обліку. Різниця (небаланс) між 
загальнобудинковим і сумою 
квартирних лічильників пропо‑
рційно розподіляється між всіма 
споживачами.

Якщо у будинку немає загаль‑
ного лічильника, тоді загально‑
будинкові витрати води прийма‑
ються за 0. Якщо ж лічильник 
тимчасово вийшов із ладу — 
використовують розрахунковий 

Ціна на оренду впала вдвічі, а то й більше
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

Чимало переселенців, які були 
змушені тікати з рідних домівок 
та шукати прихисток у Тернополі 
через напад росії, тепер повертають‑
ся додому. Попит на оренду квар‑
тир знизився. Значно побільшало 
пропозицій, а ціни почали падати. 
Ми порівняли, яка вартість орен‑
ди квартир у різних мікрорайонах 
Тернополя.

Журналісти RIA плюс проаналізу‑
вали оголошення по здачі в оренду 
квартир у Тернополі на сайті пе‑
ревірених оголошень DOM.RIA. 
Станом на кінець червня у місті 
можна знайти житло вартістю від 
2000 гривень на місяць.

Як ми помітили, лише за три тиж‑
ні вартість деяких квартир знизи‑
лись майже вдвічі. Вартість на житло 
фактично повернулась до тих цін, 
які були до початку російсько–укра‑
їнської війни.

Пропозицій також значно побіль‑
шало. На початку війни, коли до 
Тернополя щодня прибували сотні 

переселенців з інших регіонів, були 
доступні всього кілька десятків ого‑
лошень по всьому місту, а вартість 
оренди могла сягати понад 1000 
гривень за добу.

Станом на 31 травня на сайті пе‑
ревірених оголошень DOM.RIA було 
доступно 741 оголошення по здачі 
квартир в оренду. Станом на кінець 
червня їх вже є 1152.

Тепер значно легше знайти не‑
дороге житло. До прикладу, най‑
дешевша однокімнатна квартира у 
центральній частині міста коштувала  
4800 грн на місяць. Тепер можна 
знайти і за 3500 грн.

На «Східному» найдешевші 
однокімнатні здавали в оренду 
по 4000 грн. Тепер можна орен‑
дувати однокімнатну квартиру за 
2500 грн.

Є і дорогі квартири в новобудовах. 
За місяць власники просять понад 
16 тис. грн.

Як ми помітили, недорогі кварти‑
ри можна знайти навіть у централь‑
ній частині міста. Значно більше 
просять власники за квартири з ін‑
дивідуальним опаленням та ремон‑

том. А якщо квартира в новобудові 
та здається в оренду вперше – суми 
взагалі можуть бути «космічні».  

Центр
6500 грн – вул. Руська.  Одно‑

кімнатна квартира, вікна виходять 
на гідропарк. Поруч озеро і парк 
Т. Шевченка. У квартирі зроблено 
ремонт. Є холодильник, пральна ма‑
шина і телевізор. Є нове двоспальне 
ліжко. 

14 700 грн – вул. Соломії Кру‑
шельницької. Однокімнатна квар‑
тира у новобудові з індивідуальним 
опаленням та сучасним ремонтом. 
Є побутова техніка та меблі. Поряд 
парк. У квартирі два спальних місця. 

Дружба
5000 грн – вул. Мазепи. Однокім‑

натна квартира з усім необхідним 
для проживання. Опалення центра‑
лізоване. 

16 300 грн – вул. Миру. Двокім‑
натна квартира у новобудові. Інди‑
відуальне опалення, євроремонт. У 
квартирі всі необхідні меблі та побу‑
това техніка в наявності. Квартира 
здається вперше. Для двох осіб без 
дітей та домашніх тварин. 

Сонячний (Бам) 
6000 грн – вул. Тарнавського. 

Двокімнатна квартира здається в 
довгострокову оренду. Квартира 
простора. Є всі необхідні меблі і 
побутова техніка. Хороша інфра‑
структура, поруч транспортна зу‑
пинка. 

10 000 грн – проспект Злуки. 
Трикімнатна квартира. Є все не‑
обхідне для проживання. Поруч су‑
пермаркет, зупинка громадського 

транспорту, дитячий садок. 
Аляска
4500 грн – вул. Симоненка. Дво‑

кімнатна квартира з централізова‑
ним опаленням. Є меблі, холодиль‑
ник, пральна машина. 

20 000 грн – вул. Текстильна. Дво‑
кімнатна квартира у новобудові із 
сучасним ремонтом. Індивідуальне 
опалення, меблі, техніка, частково 
посуд та постіль. 

Більше оголошень на DOM.RIA. 

метод — про це йдеться у мето‑
дології розрахунку.

Також у комунальному підпри‑
ємстві розповіли, що приблизно 
70% будинків міста мають загаль‑
нобудинкові лічильники. Впро‑
довж року їх мають довстановити 
в усіх будинках. Тож якщо наразі 
у вашому будинку немає загаль‑
нобудинкового лічильника — ви 
будете платити відповідно до по‑
казників квартирного лічильника 
або до норм споживання (якщо 
лічильника у квартирі немає) — 
пояснює Антон Федорців. Ця 
норма складає 300 літрів на добу, 
якщо гарячого централізованого 
водопостачання немає, та 240 лі‑
трів, якщо ви маєте централізо‑
ване гаряче водопостачання.

Якщо у будинку всі квартири 
оснащені лічильниками, то су‑
марний обсяг води визначається 
на підставі показників, які пода‑
ють споживачі.

Тож як розподілятимуть втра‑
чену воду між абонентами? По‑
яснимо на прикладі.

На суму впливатимуть обся‑
ги води, яку ви використовуєте 
щомісяця. Чим більше ви спожи‑
ваєте води, тим більше повинні 
заплатити за різницю, якщо вона 
буде. Якщо власник квартири 
використав за місяць 5 м куб. 

води (відповідно до особисто‑
го лічильника), то його частка 
за втрату води у будинку є про‑
порційно меншою, ніж власника 
іншої квартири, який використав 
10 м куб. води. І пропорційно 
більшою від частки власника 
квартири, який використав 2 м 
куб. води.

Якщо ж у будинку є квартири 
без лічильників, то за небаланс 
платитимуть саме ці спожива‑
чі — пояснили у пресслужбі во‑
доканалу.

— Різниця (небаланс) між 
розходом, зафіксованим загаль‑
нобудинковим лічильником, і 
сумарним показником квартир‑
них лічильників розподіляється 
лише на тих споживачів, квар‑
тири яких не обладнані квартир‑
ними лічильникам, пропорційно 
до їх кількості, — пояснює Антон 
Федорців.

Додаткова оплата за холодну 
воду — не єдина зміна цього року 
в оплаті за комунальні послуги. 
Ще з січня тернополянам почали 
приходити нові платіжки за обі‑
грів під’їздів, підвальних примі‑
щень і горищ та транзит гарячого 
водопостачання та опалення че‑
рез їх квартири. Платити змушені 
навіть ті, хто не має у квартирі 
централізованого опалення.

Вартість оренди квартир
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Вони сказали їй, що ви неадек‑
ватні, ви нам не потрібні, а я ніби 
адекватніша та вмію спілкуватися. 
Питала, що я буду на війні робити. 
Відповіли: «Ви харизматична, підете 
медиком. Як я піду, якщо я крові 
боюсь, я не медик», — пояснює 
Вікторія.

У патрулі були лиш чоловіки. 
Можливо, вони таким чином загра‑
вали? Припускає співрозмовниця.

— Спочатку ми всі сміялися, 
бо я не вірила, думала, що вони 
лякають, щоб я на наступний раз 
не ходила пізно, раніше додому 
поверталася. Але ж реальна по‑
вістка, — дивується жінка.

Вікторія за освітою — учителька 
історії, працювала маркетологом, 
ніколи не перебувала на військо‑
вому обліку, стверджує.

Повістка — 
не покарання?

Юристи кажуть, що повістка 
до військкомату не повинна бути 
покаранням. Якщо є порушення, 
наприклад, перебування на вулиці 
у комендантську годину, то на осо‑
бу можуть скласти протокол про 
адміністративне правопорушення. 
Але й для цього самого факту пере‑

бування на вулиці — недостатньо, 
уточнює юрист Ростислав Небель‑
ський.

— Для того, щоб настала адміні‑
стративна відповідальність, людина 
має хуліганити, розпивати алко‑
гольні напої, проявляти непокору 
органам правопорядку. Можливо, 
тому що цього не було, причини 
для складання адміністративного 
протоколу і не було, — припускає 
юрист.

На його думку, ті, хто входять 
до складу патруля могли також 
і не знати відношення жінки 
до військового обов’язку. Повістка 
на цьому етапі немає нічого іншого, 
окрім первинної звірки даних.

А от юристка Марія Бочан на‑
полягає: у військовослужбовців, які 
вручають повістки, повинен бути 

ВИДАВНИЦТВО РІА 

— Не можу відійти від шоку ні я, 
ні мої рідні! Таке взагалі можливо? 
Вручити повістку жінці, яка не має 
жодного стосунку до армії? — обу‑
рено запитує Вікторія Д. (персо‑
нальні дані відомі редакції — прим. 
авт).

Тернополянка розповіла жур‑
налістам «RIA плюс», як усе було.

Отож, у неділю, 26 червня, вона 
ходила провідати подругу, яка за‑
хворіла. Затримавшись допізна, 
жінка не могла викликати таксі зі 
«Східного» в середмістя, де прожи‑
ває. Машина, за її словами, мала 
прибути, хоча на годиннику вже 
було 23:05. Разом із подругою наша 
співрозмовниця вийшла на вули‑
цю. Якраз у цей час, каже, до них 
підійшов патруль (принаймні, так 
вона називає групу незнайомих їй 
чоловіків).

Спочатку подумала, 
що це жарт 

— У подруги навіть документи 
не питали. А мене почали допи‑
тувати, що ми тут робимо. Я по‑
яснювала ситуацію, що пішки точно 
не дійду. Мовляв, чекаю на авто. 
Чоловіків було п’ятеро, не було 
схоже, що це були поліцейські. 
Подумала, що то військовий па‑
труль, але точно так і не зрозумі‑
ла, — зізнається Вікторія.

На вимогу вона показала свої 
документи. Після перевірки люди 
у формі почали казати, що випи‑
шуть повістку. Жінка зізнається: 
думала, що силовики жартують, і 
про себе погоджувалася з думкою, 
що її оштрафують. Проте, вияви‑
лося, що все відбувається цілком 
серйозно.

— Кажу їм: «Яка повістка? 
У мене і чоловік на фронті, і бать‑
ко на фронті, ще й мене хочете 
забрати?» Виписали повістку і ка‑
жуть, щоб я підписалася. Відповіла, 
що хочу подивитися, що підписую, 
але вони закривали рукою, так і 
не показали. Ще почали казати, 
якщо відмовлюся, поїдемо у від‑
діл поліції. У підсумку я підписала, 
вони мене ще й сфотографували з 
повісткою, — розповідає Вікторія.

Жінка також запитала у патруля, 
чому повістку виписали їй, а подру‑
зі, яка стояла поруч — ні. Відповідь 
її шокувала.

— Подруга вже сварилася з ними. 
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Нагадаємо, що 3 червня Ка‑
бмін скасував старий перелік 
спеціальностей, за якими жінок 
беруть на військовий облік. На‑
томість з 1 жовтня 2022 року всі 
жінки за новим переліком мають 
стати на облік у військкоматах. 

До переліку професій, праців‑
ниці яких стануть військовозо‑

бов'язаними, увійшло багато 
популярних спеціальностей. 
Зокрема це – журналісти, ме‑
дики, програмісти, музиканти, 
працівниці ресторанів і готелів, 
бухгалтери та багато інших про‑
фесій.

Повний перелік дивіться на 
https://bit.ly/39ZAeKn

РЕЗОНАНС

У ТЕРНОПОЛІ НА ВУЛИЦІ 
ПОВІСТКУ ВРУЧИЛИ ЖІНЦІ(!)
Прецедент   У Тернополі просто 
посеред вулиці повістку отримала молода 
жінка. Як каже сама, не військово-
зобов'язана! Так ще й до того ж, її чоловік 
та батько уже служать у ЗСУ

доступ у телефоні або планшеті 
до електронної бази військовозо‑
бов’язаних. Тож вони мають переві‑
ряти такий статус щодо конкретної 
особи. Якщо людина точно знає, 
що вона не військовозобов’язана, 
то може навіть не брати повістку, 
пояснивши це патрулю на місці, 
а вони вже мають перевіряти прав‑
дивість у своїй базі.

— Якщо ж людина у забороне‑
ний час доби перебуває на вулиці, 
то патруль має право затримати її, 
перевірити документи, встановити 
причину порушення та перебування 
на вулиці. Якщо у особи немає спе‑
ціальної перепустки, то рекомендую 
спокійно пояснити патрулю свою 
причину, а ще краще — надати 
докази, чому ви її порушили (ав‑
тобусні, залізничні квитки, пере‑
бування в медустанові, тощо). Тоді 
покарання, ймовірно, не отримаєте. 
А ось за непокору законному роз‑
порядженню або вимозі патруля 
на порушника може бути накла‑
дено адміністративне стягнення. 
Якщо порушник комендантської 
години чинить наполегливий опір 
патрулю, його може бути притяг‑
нуто аж до кримінальної відпові‑
дальності, — розповідає юристка 
Марія Бочан.

Більше того, юристи поясню‑
ють, що зараз ніхто не може кон‑
тролювати законність видачі по‑
вісток. Раніше такі функції були 
в органів прокуратури, але зараз їх 
у них забрали. Відтак, встановити 
справедливість та законність вида‑
чі повістки можна лиш у судовому 
порядку. Але для цього також по‑
трібно на місці фіксувати всі дії. От‑
римавши і підписавшись під повіст‑

Вікторії вручили повістку з печаткою і за підписом керівника міського військкомату 

 Кажу їм: «Яка 
повістка? У мене і 
чоловік на фронті, 
і батько на фронті, 
ще й мене хочете 
забрати?»

ВИДАВНИЦТВО РІА

28‑го червня зранку о 10.00 (так 
було вказано у повістці) Вікторія 
прибула до військкомату.

— Я хвилювалася, але розумію, 
що я порушила закон, бо була на 
вулиці у комендантську годину. 
Тому мусила прийти та показати‑
ся, — розповідає Вікторія.

За словами жінки, співробіт‑

ники військкомату, які зазвичай 
приймають чоловіків, які туди 
з’являються з повістками, були 
шоковані, що до них прийшла 
жінка. Або, принаймні, так себе 
поводили…

— Переді мною вибачилися, 
кажуть, що не розуміють, як 
так вийшло. За їхніми словами, 
це не були військові, нібито не 
були працівники військкомату, 

які вручали повістку. Попросили 
вибачення та сказали, що більше 
такого не повториться і відпусти‑
ли. Більше я питань не ставила, 
— розказує Вікторія.

До слова, у момент візиту в тер‑
ноплянки навіть не перевіряли 
паспортні дані, але повістку, яку 
їй видали в патрулі напередодні 
(де є штамп і підпис), — забрали.

— Всі виглядали здивованими, 

казали, що не розуміють, як так 
сталося. Це не є їхня вина, на 
мою особисту думку. Нормально 
до мене ставилися, подякували 
за те, що я прийшла. Шоковані, 
мабуть, як вони, так і я. Як так 
взагалі могло вийти, що на вулиці 
вручили повістку не військовозо‑
бов'язаній? Сподіваюсь, що якось 
це будуть вирішувати, — розпо‑
відає Вікторія.

У військкоматі також терно‑
полянку запевнили, що жінкам 
точно повістки вручати не будуть. 

Якщо це не працівники військ‑
комату, то хто дав повістку жінці? 
З офіційний запитом з цього при‑
воду ми звернулися до обласного 
терцентру комплектування та со‑
цпідтримки. Як тільки‑но трима‑
ємо відповідь, ми її обов'язково 
опублікуємо.

Тернополянка таки пішла у військкомат

кою, де, наприклад, заздалегідь був 
підпис уповноваженої особи, якої 
не було під час вручення, потрібно 
зафіксувати, викликавши поліцію, 
навіть у тому випадку, коли полі‑
цейський вже є серед військових 

«Усі — на фронт» 
З проханням прокоментувати цей 

прецедент журналісти «RIA плюс» 
звернулися до пресслужби облас‑
ного терцентру комплектування та 
соцпідтримки. Але там відмовилися 
будь–що коментувати, навіть не ви‑
слухавши питання, з яким ми звер‑
таємося. Мовляв, війна…

— Я не буду нічого коментува‑
ти. Не буду коментувати ні з яких 
приводів. Ми не коментуємо ні‑
чого від військкомату. Ви знаєте, 
що в країні війна йде? Глибше в це 
вдумайтеся! Яку ви несете користь 
або некористь навпаки своїми 
отими дописами, не завжди пра‑
вильними? Далі не продовжуємо, 
я нічого не коментую. У мене один 
привід — всі на фронт. Не можете 
воювати — допомагайте армії, — 
відрізала в телефонному режимі 
Олена Величанська, начальниця 
пресслужби обласного терцентру 
комплектування та соцпідтримки. 
І вибила телефонний дзвінок.

Якщо інші учасники події (зо‑
крема, військовослужбовці, які 
виписували повістки) готові про‑
коментувати ситуацію, вони можуть 
звернутися у редакцію. Ми опублі‑
куємо їхню точку зору.

Начальник відділу комунікації об‑
ласного управління поліції Сергій 
Крета розповів, що до вручення 
повісток представниками військ‑
комату вони не мають стосунку.

— Співробітники, які входять 
до складу патрулів, слідкують лиш 
за громадським порядком, супро‑
воджують військових. А поліція 
жодним чином не контролює дій 
військових, — говорить він.

Жінки на військовий 
облік з жовтня 

Згідно зі ст. 210 Кодексу про 
адміністративні правопорушення 
України, за нез’явлення за ви‑
кликом до територіального цен‑
тру комплектування для визна‑
чення призначення у воєнний 
час встановлена адміністративна 
відповідальність у вигляді штра‑
фу 3400–5100 грн з подальшим 
доставленням особи до центру. 
Вікторія має намір з'явитися 
до військкомату, як то вказано 
у врученій їй повістці. 
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Юрій народився в Тернополі. 
Свого часу завершив навчання 
у школі‑ліцеї № 6 імені Назарія 
Яремчука. Опісля перед хлоп‑
цем постав нелегкий вибір: чи 
йти служити в армію одразу, чи 
наважитись здобувати вищу осві‑
ту. Оскільки не мав вісімнадцяти 
років, вступив на історичний фа‑
культет ТНПУ імені Володимира 
Гнатюка, на освітню програму 
«Середня освіта (Історія)».

— Він мріє стати вчителем іс‑
торії, працювати з дітьми. Юра 
очно провчився фактично один 
курс, а тоді підписав контракт 
із ЗСУ. Навіть коли він почав 
служити, паралельно продовжив 
навчання в університеті. І я можу 
впевнено сказати, що перебуван‑
ня у війську на його знаннях та 
успішності ніяк не відобрази‑
лось, — розповідає нам молодша 
сестра військового Христя.

Дівчина теж є студенткою істо‑
ричного факультету, освоює ту ж 
спеціальність, що й Юрій. Вона 
ділиться спогадами: спершу було 
непросто вчитися з братом в од‑
ному закладі, адже всі їх завжди 
порівнювали.

— Я одразу сепарувалась від 
Юри. Між нами проводили па‑
ралелі, ставили його у приклад. 
Проте я пишаюсь тим, що мене 
протиставляли брату, адже це чи 
не єдина людина в моєму житті, 
на яку дійсно готова рівнятись! — 
каже Христя.

Має авторитет 
Дівчина каже, що брат з ди‑

тинства посидючий, цілеспря‑

мований і живе за принципом: 
тихіше їдеш — далі будеш. Юрій 
не любить нікому розповідати 
про свої плани на майбутнє, все 
робить спонтанно, але свідомо й 
обдумано.

Позитивно відгукується про 
військового й паралельно одно‑
го зі своїх найкращих студентів 
Володимир Кіцак — доцент ка‑
федри історії України та архео‑
логії у ТНПУ імені В. Гнатюка. 
Чоловік запевняє: таких обда‑
рованих і відважних хлопців, як 
Юра, дійсно мало, їх ще треба 
пошукати…

— Він є інтелектуалом зі світ‑
лою головою! Юрій любить от‑
римувати нові знання. На час 
сесій приїжджає на факультет, 
щоб скласти іспити. Відповідаль‑

но ставиться до навчання. Нара‑
зі студент свій розум і таланти 
експлуатує на фронті. Захищає 
країну він вже три роки! — каже 
викладач.

Тернополянин Юрій в армії 
освоїв вже силу‑силенну різних 
військових спеціальностей: від 
оператора автоматичного стан‑
кового гранатомета і закінчуючи 
тим, що вміє управляти ПТРК 
«Джавелін». На досягнутому 
юнак зупинятися не хоче.

Зараз носить звання молодшо‑
го сержанта в Десантно‑штурмо‑
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ВЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ, ЯКИЙ ЗНИЩУЄ 
ВОРОГІВ ІЗ «ДЖАВЕЛІНА»
Історії   Досягнувши повноліття, 
тернополянин Юрій підписав контракт 
зі Збройними силами України і тепер 
носить звання молодшого сержанта. 
Пам’ятним днем стало 21 червня – він 
успішно захистив бакалаврську роботу. 
Щоправда, робив це з лікарняної палати, 
відновлюючись після отриманих контузій

вих військах Збройних сил.
— Юра має певний авторитет 

і там, де служить, хоча є одним 
із наймолодших бійців серед 
побратимів, і за рік навчання 
в університеті здобув пошану як 
від викладацького складу, так і 
зі сторони інших студентів. Брат 
багато часу присвячує самоосвіті, 
вдосконаленню власних умінь, — 
каже Христя.

Хоче знову на 
передову

Юрій ось‑ось закінчив четвер‑
тий курс навчання в університе‑
ті. 21 червня військовий якраз 
захистив свою бакалаврську ро‑
боту. Організувати його пряме 
включення через Zoom, за сло‑
вами Володимира Кіцака, було 
складно.

— Тільки вчора Юра вийшов 
на зв’язок. Він отримав дві кон‑

тузії в одній із «гарячих» точок 
і зараз проходить реабілітацію 
в медзакладі. Тому захищав 
виконану роботу прямісінько з 
лікарняної палати… — пояснює 
пан Володимир.

Христя додає: у них з братом 
змалечку хороші стосунки. Часто 
спілкуються, є справжніми дру‑
зями. Юра рідко розказує щось 
про свою військову діяльність, 
адже багато речей навіть із рід‑
ними обговорювати заборонено. 
Попри все це, дівчина абсолютно 
йому довіряє.

— На період вторгнення 
до мене брат телефонує вкрай 
рідко. Це тому, що хоче макси‑
мально відокремити мене від во‑
єнних подій і розповідей з фрон‑
ту. До батьків, коли дзвонить, 
то жартує: «Живий, здоровий, 
поїв і в шапці!» — усміхається 
Христя.

Юрій постійно на позитиві, 
всіх підбадьорює й надихає. 
Крім військової справи, хлопець 
обожнює історію, культурологію 
та суспільні науки. Є одночасно 
і математиком, і гуманітарієм.

— Юра за що не візьметься — 
день‑два і цю справу освоїть. З 
початку війни він захопився со‑
цмережами. Публікує там патрі‑
отичні дописи, які пише власно‑
руч. Я помітила, що його слова 
відгукуються в серцях багатьох. 
Брат любить писати про те, що 
відчуває, але подає це дуже де‑
лікатно, — додає дівчина.

Через трохи часу тернополянин 
Юрій, скоріш за все, повертати‑
меться на передову.

— Сказав, що немає часу ліку‑
вати травму, бо треба захищати 
державу! Таких сміливців, як він, 
тепер небагато! — на завершення 
каже Володимир Кіцак.

Юрій вступив до лав ЗСУ у 18 років. Юнак обожнює історію, культурологію та пише патріотичні 
дописи у соцмережі

Крім військової 
справи, хлопець 
обожнює історію, 
культурологію та 
суспільні науки, і є 
математиком

У школах навчання можуть розпочати 1 серпня

Зараз школи активно готують до нового навчального 
року

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

У Тернополі готують школи до 
початку навчального року та плану‑
ють, що діти сядуть за парти вже в 
серпні. У закладах освіти Тернополя 
ще продовжують жити понад 1100 
переселенців, майже 200 з них мають 
тимчасовий прихисток у школах.

— Найближчим часом ми запро‑
понуємо інші місця для проживан‑
ня. Вони зараз готуються. Тобто 
школи будуть повністю звільнені, 
— розповів 24 червня міський голова 
Тернополя Сергій Надал.

Зараз заклади активно готують до 
початку нового навчального року. 
Створено спеціальні комісії, які 
об'їжджають їх до початку навчаль‑
ного року. До складу комісій входять 
не тільки представники освіти, а й 
фахівці Держслужби з надзвичайних 
ситуацій, які вивчають готовність 

кожного навчального закладу до 
роботи. Адже відповідно до вимог 
Міністерства освіти, у кожному за‑
кладі мають бути укриття або бом‑
босховища, де школярі та вчителі 
зможуть ховатися під час сигналів 
повітряної небезпеки.

— Я думаю, що ми підготуємо 
всі наші школи, думаю, що всі ро‑
боту почнуть. Виділимо необхідні 
кошти для проведення ремонтних 
робіт, де це буде необхідно. Осо‑
бливо щодо підготовки сховищ. 
Зараз управління освіти спільно з 
методичним центром вивчають різні 
ситуації. Тому що, не виключено, 
що навчання може бути не тільки 
«офлайн», тобто винятково за пар‑
тами. Може бути змішана форма 
навчання. Може бути навчання в 
декілька змін. Не виключено, що 
навчання в цьому році може роз‑
початися не з 1‑го вересня, а з 1‑го 
серпня. Цю можливість ми також 

зараз вивчаємо. Найближчим часом, 
як комісії завершать свою роботу та 
нададуть інформацію щодо готов‑
ності шкіл, тоді ми оприлюднимо, 
які будуть дати початку навчання, 
як воно буде починатися, — роз‑
повів Надал. У обласній військовій 
адміністрації дали доручення всім 
головам місцевого самоврядування 
щодо обстеження навчальних за‑
кладів щодо наявності сховищ для 
учнів та вчителів.

— Є у нас бажання, і ми пла‑
нуємо розпочати навчальний рік, 
який буде зміщено. Можливо, роз‑
почати з серпня, поки що ми так 
плануємо попередньо, запустити в 
режимі офлайн. Щоб діти сіли за 
парти і продовжили своє навчання. 
На даний момент, в принципі, це 
зробити можливо. Ми надіємось, 
що ситуація до серпня, до вересня 
не погіршиться. Але ми до цього 
маємо готуватися. Усі голови гро‑

мад активно взяли в цьому участь. 
До цих заходів залучені працівники 
ДСНС, працівники військової ад‑
міністрації, а також представники 
місцевого самоврядування, відділів 
освіти, — розповів голова Терно‑
пільської обласної військової адмі‑
ністрації Володимир Труш

Зазначимо, що уряд ухвалив рі‑
шення щодо початку 2022‑2023 на‑

вчального року в школах і училищах. 
24 червня, під час засідання Уряду 
було ухвалено постанову КМУ «Про 
початок навчального року під час дії 
воєнного стану в Україні». Тради‑
ційно навчання в закладах загаль‑
ної середньої освіти розпочнеться 
в День знань – 1 вересня. Освітній 
процес у школах триватиме до 30 
червня 2023 року.
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ків — у 2019 році. Маємо всі доку‑
менти. Згодом настоятель церкви 
змінився, і вже новий вирішив 
розірвати цей договір, виставивши 
нас за двері.

Пан Ярослав надав редакції ко‑
пії документів, схеми приміщен‑
ня, договору позички. Відповідно 
до повідомлення про розірвання 
договору парафії, громадська 
організація разом зі спортивною 
школою мають звільнити примі‑
щення на початку червня. Однак 
цього вони робити не збираються.

— Священник, який хоче забра‑
ти приміщення, аргументує свої 
дії тим, що ніби–то вони хочуть 
розміщувати тут переселенців, — 
каже пан Несторович. — Але вони 
це вирішили робити не на початку 
війни, коли була гостра потреба, 
а лише в середині травня, коли 
потік біженців зменшився. Люди 
вже повертаються з Тернополя 
до своїх домівок. До того ж, у місті 
є чимало місць, де надають при‑
хисток переселенцям. А ці при‑

міщення, де розміщений центр 
нашої організації, не пристосовані 
для тривалого проживання лю‑
дей, адже тут навіть немає душу. 
Мені здається, що вся історія з 
переселенцями — лише вдалий 
привід, щоб відібрати приміщення 
та виставити нас із церкви.

Також голова організації до‑
дає — пропонував пароху спіль‑
но зайнятися допомогою пересе‑
ленцям та не розривати договір. 
Тим паче, почались літні канікули. 
Однак це, як каже пан Ярослав, 
священника не влаштовує — він 
вимагає розірвати договір.

Що у приміщенні 
Соціально‑навчальний центр 

громадської організації розташо‑
ваний на другому поверсі церкви 
святого Василія Великого на вули‑
ці Новий Світ, 14. Журналіст «RIA 
плюс» побував у приміщенні.

— Тут проходять заняття з пси‑
хології, англійської мови, інтелек‑
туальні ігри, різноманітні заняття. 
Також ми організовуємо різні зу‑
стрічі з цікавими людьми. Сюди 
приходять діти. Коли відбувають‑
ся якісь заходи — приїжджають 
діти і з інших мікрорайонів міста, 
а не лише ті, хто живуть непода‑
лік, — каже керівник.

Зробити ремонт всередині до‑
помогли місцеві меценати. У це 
вклали значні кошти, наголошує 
Ярослав Несторович.

— Ми є громадською органі‑
зацією і існуємо за кошти благо‑
дійників. Це переважно місцеві 
підприємства. Також нам допо‑
магає і футбольний клуб «Реал 

Соціально–спортивну 
школу відвідує понад 
200 дітей. Виконують 
важливу місію та 
допомагають малечі 
розвиватися

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

До редакції «RIA плюс» звер‑
нулися представники громадської 
організації «Епіцентр дітям» та ви‑
пускники школи, які шоковані, 
що їхня ініціатива для дітей під 
загрозою зникнення. Громадська 
організація здійснює в Україні 
проєкт соціально‑спортивної 
школи фонду «Реал Мадрид» — 
відомого іспанського футбольного 
клубу. Однак у травні настоятель 
церкви попросив звільнити при‑
міщення та розірвати договір про 
позичку. Тож ми поспілкувалися 
зі сторонами конфлікту та побу‑
вали у приміщеннях, через які 
виникла суперечка.

Вимагають залишити 
приміщення 

Голова громадської організації 
Ярослав Несторович розповідає — 
їх проєкт функціонує вже чотири 
роки у чотирьох регіонах Украї‑
ни — Тернопільщина, Хмельнич‑
чина, Ірпінь та Київ. Він розрахо‑
ваний на соціально‑незахищених 
категорій населення — діти‑си‑
роти, напівсироти, діти воїнів 
ООС, діти‑переселенці із зони 
бойових дій, з малозабезпечених 
сімей. Спортивні заняття прохо‑
дять на базі шкіл. У приміщенні 
церкви, яке хочуть забрати, роз‑
ташований центральний соці‑
ально‑навчальний центр для за‑
нять для понад 40 дітей. Загалом 
у Тернополі соціально–спортивну 
школу відвідує понад 200 дітей.

— Наша організація проводить 
проєкт соціально–спортивної 
школи фонду «Реал Мадрид», — 
каже керівник. — Цей проєкт 
розрахованих на соціально неза‑
хищених сімей, малозабезпечених. 
Загалом ми є у чотирьох містах 
України — Тернопіль, де у нас 
центральний соціально‑навчаль‑
ний центр, Хмельницька область, 
Ірпінь та Київ. До справи залу‑
чили понад 800 дітей, 40 праців‑
ників, а також волонтерів. Іспан‑
ський «Реал Мадрид» визнав укра‑
їнський проєкт кращим у світі, 
чим ми пишаємося. Такі школи є 
і в інших країнах. До нас у верес‑
ні приїжджали зірки футбольної 
команди, представники фонду. 
Ми виконуємо важливу місію та 
допомагаємо дітям розвиватися.

Однак 19 травня до керівника 
організації надійшло повідомлен‑
ня від пароха церкви, де розта‑
шовується соціально‑навчальний 
центр їхнього фонду, що угоду 
про надання приміщення розри‑
вають. Тож громадська організація 
має звільнити територію церкви.

— Це мене шокувало, почи‑
наючи від того, що до цього 
ніяких розмов з парохом у нас 
не було, — продовжує Ярослав 
Несторович. — Ми тут з 2018 року. 
Попередній священнослужитель 
дозволив тут розміститися, сприяв 
нам, ми уклали договір позички 
на максимальний термін — 49 ро‑

ВІЙНА ЗА ПРИМІЩЕННЯ В ЦЕРКВІ
Конфлікт  Діти із соціально–
спортивної школи ГО «Епіцентр дітям» 
у Тернополі можуть залишися без 
приміщення соціально–навчального 
центру. Релігійна громада, на території 
якої працювала організація, несподівано 
вирішила повернути собі приміщення. 
Журналісти «RIA плюс» дізналися, чому 
виник конфлікт

ПРОБЛЕМИ

У центральному соціально–навчальному центрі проводять заняття для дітей

Площа приміщень, де працює громадська організація, 
118,3 метра квадратних

коментарі журналісту. Пояснив — 
їх позиція чітко викладена у по‑
відомленні, яке вони надіслали 
керівнику громадської організації.

Зокрема йдеться, що в укладе‑
ному договорі позички одним із 
пунктів передбачене право по‑
зичкодавця вимагати розірвання 
договору і повернення наданої 
частини приміщення у випадках, 
передбачених чинним законодав‑
ством.

Зокрема, парох посилається 
на Цивільний кодекс України, 
а саме статтю 834 «Розірвання 
договору позички». У пункті 1, 
частини 2 статті йдеться, що по‑
зичкодавець має право вимагати 
розірвання договору і повернен‑
ня речі у разі, якщо у зв'язку з 
непередбаченими обставинами 
річ стала потрібною йому самому.

«У зв'язку з введенням 24 лю‑
того 2022 року воєнного стану 
в Україні, важкою гуманітарною 
ситуацією, пов'язаною з війною, 
непередбачуваною потребою 
прийняття внутрішньо‑перемі‑
щених осіб (надання їм нічлігу та 
харчування), предмет договору 
(приміщення — прим. авт.) по‑
трібний самому позичкодавцю 
для прийняття і проживання вну‑
трішньо‑переміщених осіб, дітей 
сиріт, які постраждали внаслідок 
бойових дій, забезпечення їх хар‑
чуванням та організації осередку 
надання гуманітарної допомоги 
(одяг, засоби гігієни, продукти 
харчування) потребуючим особам, 
які залишились без необхідних за‑
собів для життя. Надані у позичку 
приміщення терміново потрібні 
позичкодавцю для забезпечення 
вище згаданих нагальних потреб, 
а саме для влаштування кухні, при‑
міщень для нічлігу, приміщень для 
зберігання і роздачі гуманітарної 
допомоги», — йдеться.

Також у повідомленні вказу‑
ють, що приміщення майже три 
місяці не використовувала і сама 

громадська організація. Однак 
керівник Ярослав Несторович це 
спростовує — заняття відбувались, 
а на сторінках громадської органі‑
зації регулярно з'являлись фото та 
відео протягом цього часу.

Крапку може 
поставити суд 

Вирішити цей спір може суд, 
якщо парафії та громадській ор‑
ганізації не вдасться вирішити 
конфлікт самостійно, каже адвокат 
Віталій Вітів.

— Дійсно, законом України 
передбачено можливість розі‑
рвання договору позички, а саме 
відповідно до п. 1 ч. 2 статті 
834 Цивільного кодексу України. 
Позичкодавець має право вима‑
гати розірвання договору, якщо 
у зв'язку з непередбачуваними 
обставинами річ, у даному випад‑
ку приміщення, стала потрібна 
йому самому. Однак тут необхідно 
досліджувати, як саме планують 
використовувати це приміщення 
та чи дійсно це відповідає вимозі 
закону, щоб розірвати договір. Це 
предмет судового дослідження, — 
наголошує він.

Якщо парафія дійсно має намір 
допомагати біженцям, вони мог‑
ли б діяти спільно з громадською 
організацією, не розриваючи до‑
говір — каже адвокат.

— Крапку може поставити лише 
суд. Тому з позовом можуть звер‑
татися як представники парафії, 
так і представники громадської 
організації, якщо їм не вдасть‑
ся самостійно домовитися. Але 
хочеться вірити, що крапку по‑
ставить спільне рішення парафії 
і благодійної організації, адже 
в підсумку вони хочуть допома‑
гати людям, — каже він.

Журналісти «RIA плюс» про-
довжать стежити за розвитком 
подій. Наразі спортивна школа 
не планує покидати приміщення та 
має намір продовжити працювати.

Мадрид», — уточнює він.
Крім приміщення, де прохо‑

дять заняття, кабінету керівника 
та кімнат з інвентарем, є невелика 
кухня. Ремонт та облаштування 
виконували відповідно до вимог 
фонду «Реал Мадриду».

— Все організувати було дуже 
складно, адже «Реал Мадрид» 
має свої вимоги, — розповідає 
пан Ярослав. — Це певні кольори 
стін, які саме фото мають висіти, 
логотипи тощо. Нам спеціально 
надсилали фото футбольної ко‑
манди, які мають висіти та підні‑
мати командний дух дітей. Тому 
це все не так просто. А тепер 
нас звідси хочуть виставити. Ми 
не можемо просто взяти і переїха‑
ти в інше місце. Вже зверталися і 
до вищого духовного керівництва, 
повідомляли про цю проблему і 
намагалися вирішити питання з 
парохом церкви, але результа‑
ту немає. Тож ми звертаємося 
до громадськості, журналістів, 
блогерів, щоб привернути увагу 
до нашої проблеми.

Шоковані, що школа 
може зникнути 

Ми поспілкувалися з випус‑
книками спортивної школи, які 
займалися там від її відкриття 
у 2018 році. Ті шоковані, що 
склалась така ситуація та сподіва‑
ються, що конфлікт вдасться ви‑
рішити і діти зможуть навчатися.

— Я навчався у цій школі від 
її відкриття чотири роки, — каже 
Ростислав Новосад. — Тут у нас 
були заняття з англійської, пси‑
хології, футболу. Ця школа багато 
нам чого дала. Вона має продов‑
жувати працювати та допомагати 
дітям.

Дехто завдяки заняттям зміг 
обрати свій життєвий шлях та 
визначився, у якому напрямку 
розвиватися після школи.

— Я була здивована, коли діз‑
налась, що школу можуть закри‑
ти, — каже випускниця Христина 
Поврозник. — Вона для мене дала 
дуже багато. Я вступила у педа‑
гогічний університет за спеці‑
альністю психологія бізнесу та 
управління. Те, що ми проходи‑
ли на першому курсі, практично 
все я знала, адже ми займалися 
психологією. Це дало мені під‑
грунтя, щоб розвиватися далі. 
Також вивчали англійську мову, 
що теж дуже важливо. Тобто ця 
школа — не лише про спорт. Вона 
дає багато корисного дітям.

Що кажуть у церкві 
Ми також звернулися до пароха 

церкви — о. Василя Савкова, щоб 
почути позицію парафії. Однак, 
на жаль, він відмовився надавати 
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тяжких злочинах: за п. 10 ч. 2 ст. 
115 (умисне вбивство, поєднане 
із зґвалтуванням або насильниць‑
ким задоволенням статевої при‑
страсті неприродним способом) 
та ч. 3 ст. 153 Кримінального 
кодексу України (насильницьке 
задоволення статевої пристра‑
сті неприродним способом, що 
спричинило особливо тяжкі на‑
слідки).

З дня убивства минає 5 років, 
вироку немає досі. Хто затягує 
справу, на якому етапі розгляд і 
коли чекати на вирок, ми поціка‑
вилися в Тернопільській обласній 
прокуратурі.

— Триває судовий розгляд 
у цій справі, — повідомила реч‑
ниця Тернопільської обласної 
прокуратури Леся Гурецька. — 
Судом наразі досліджуються 
письмові докази у справі.

Приблизно це ж ми чули і рік 
тому, коли готували черговий 
матеріал про розгляд справи. 
Згодом цікавились перебігом і 

в очільника Тернопільської об‑
ласної прокуратури Андрія Ми‑
колайчука. Запитували, чому 
так довго не видно кінця у цій 
справі? Поцікавились цим і за‑
раз. На що отримали відповідь 
прокуратури: судові засідання 
у кримінальному проваджен‑
ні систематично відкладаються 
через неявку адвокатів, які жод‑
ного разу не повідомили суд про 
причини.

Половину терміну 
вже відсидів 

Вже майже п’ять років Василь 
Гнатюк перебуває у СІЗО. І, 
якщо суд присяжних таки ви‑
несе вирок і найсуворіше пока‑
рає за інкримінованими статтями 
обвинуваченого, а дати за такими 
статтями можуть років 10–12, 
фактично половину ймовірного 
призначеного терміну він від‑
сидів. День у СІЗО — за день 
відбування покарання.

У Василя й надалі залишаються 

Cправу «закрили» і 
доступу до неї, окрім 
учасників процесу, 
ніхто, в тому числі 
і журналісти, — не 
мають

троє адвокатів. Двоє — із Вінни‑
ці, ще один, — Андрій Русин, — 
місцевий, збаразький. У нього ми 
й запитали, чому не з’являють‑
ся на засідання у суді? І чому, 
на його думку, так затягують 
розгляд справи?

— Адвокати на засідання з’яв‑
ляються, — запевняє Андрій Ру‑
син. — Оскільки у країні введе‑
ний воєнний стан, надзвичайно 
важко фізично діставатись на за‑
сідання через брак пального. Ми 
не маємо спецтранспорту, як, 
скажімо, силові органи. Тому 
я особисто беру участь у засідан‑
нях в режимі відеоконференцій. 
Інші два адвокати беруть участь 
у бойових діях. Справу мо‑
жуть слухати, бо я є присутній. 
А от потерпіла (опікунка Іринки 
Мукоїди, яку дівчинка вважала 
за матір. Раніше Ольга Яремчук 
брала участь у засіданнях в режи‑
мі відеоконференції — прим. авт.) 
участі не бере, пише заяви про 
проведення слухань без її участі.

Звернуться до 
Європейського суду 

Нарікає адвокат і на те, що Ва‑
силю автоматично вже протягом 
5 років продовжують міру запо‑
біжного заходу у вигляді триман‑
ня під вартою. І обґрунтування 
у клопотанні з боку обвинувачен‑
ня ті ж, що і були майже 5 років 
тому. Мовляв, тих, хто має сер‑
йозніше обвинувачення, скажімо, 
у державній зраді, відпускають 
під домашній арешт. А Василь 
сидить у СІЗО.

— Саме тому невдовзі ми пода‑
ватимемо скаргу в Європейський 
суд з прав людини, коли зберемо 
максимально доказів щодо неза‑
конних дій органів влади, — за‑
певняє Андрій Русин. — Йдеться 
про катування. Як це пояснити, 
коли у клопотанні про обрання 
міри запобіжного заходу підстави 

ФЕМІДА

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

П’ять (!) років минуло 26 черв‑
ня від дня резонансного вбивства 
у Вишнівці випускниці Іринки 
Мукоїди. Однак суд присяж‑
них досі не назвав ім’я вбивці 
дівчинки.

Суди тривають вже понад 
4,5 року. І майже 5 років — без 
тижня — Василь перебуває під 
вартою — у СІЗО.

За цей час ще в одній справі, 
в якій його звинуватили, до Ва‑
силя застосували амністію.

Що змінилось за ці роки? 
Коли ж таки буде вирок у справі 
вбивства Іринки Мукоїди? І чому 
адвокат Василя говорить про ка‑
тування, з’ясовувала «RIA плюс».

Одразу зазначимо, що п’ять 
років і досі немає вироку — це 
своєрідний рекорд розгляду та‑
кого роду справ.

Справа вбивства і 
згвалтування 

Нагадаємо, тіло випускни‑
ці Іринки Мукоїди зі слідами 
насильницької смерті виявили 
зранку 26 червня 2017 р. на узбіч‑
чі траси у смт Вишнівець Зба‑
разького району. Підозрюваного, 
Василя Гнатюка, затримали через 
тиждень після убивства. Йому 
інкримінують, окрім убивства, 
зґвалтування в неприродний спо‑
сіб. Приблизно півроку тривало 
слідство, після чого справу пе‑
редали до суду.

Підготовчі засідання відбували‑
ся в Тернопільському міськрай‑
суді, де, окрім іншого, обрали 
присяжних. Згодом перенесли 
розгляд до Чорткова, так вирі‑
шила колегія апеляційного суду. 
Окрім того, справу «закрили» і 
доступу до неї, окрім учасників 
процесу, ніхто, в тому числі і 
журналісти, — не мають.

— Відповідно до ст. 27 КПК 
України, справа слухається у за‑
критому режимі, тобто в при‑
сутності лише учасників кримі‑
нального провадження, оскільки 
обвинуваченим є неповнолітній 
і обвинувачення стосується зло‑
чинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи, — 
повідомили у пресслужбі Терно‑
пільського апеляційного суду.

Тоді ще 16‑річного Василя 
Гнатюка звинуватили в особливо 

ВИРОКУ ДЛЯ ВБИВЦІ ДОСІ НЕМА
Суди  Ця справа має шанси побити всі 
рекорди через терміни розгляду у суді. 
А адвокат обвинуваченого вже говорить 
про звернення до Європейського суду з 
прав людини щодо катування
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обрання і продовження на по‑
чатку справи ніби як під копірку 
протягом всіх 5 років? Не може ж 
ситуація абсолютно не змінюва‑
тись протягом 5 років?

Чому ж справу так затягують, 
в Андрія Русина теж є своя вер‑
сія. Мовляв, все тому, що обви‑
нувачення не має достатньо дока‑
зів винуватості Василя. Не з’яв‑
ляються на засідання й свідки 
у справі, які були допитаними 
під час досудового розслідування. 
А доправити їх до суду — обов’я‑
зок саме сторони обвинувачення.

Вже протягом кількох років 
поспіль адвокат сумнівався у ви‑
правдальному вироку суду першої 
інстанції для їхнього клієнта і 
запевняв, що підуть і в апеля‑
цію, і в касацію — до Верховного 
суду. Щодо цього рішення думка 
сторони захисту Василя Гнатюка 
не змінилась. Як і твердження, 
що Василь не скоював цього 
вбивства. Однак органи прокура‑
тури запевняють, що докази є, і 
їх більш ніж достатньо.

Ще один кримінал 
і — амністія 

Була у біографії неповноліт‑
нього Василя Гнатюка ще одна 
кримінальна історія. Його звину‑
ватили у незаконному заволодін‑
ні транспортним засобом.

Вироком Збаразького районно‑
го суду Тернопільської області від 
8 грудня 2017 року неповноліт‑
нього Василя Г. визнано винува‑
тим за ч. 1 ст. 289 КК України 
(незаконне заволодіння тран‑
спортним засобом) та засуджено 
до 8 тис. 500 грн штрафу. На про‑
хання обвинуваченого до нього 
застосовано Закон України «Про 
амністію у 2016 році» та звільне‑
но від відбуття покарання.

Відповідно до матеріалів спра‑
ви, на початку квітня 2017 року, 
неповнолітній Василь Гнатюк 

побачив пізно ввечері на вулиці 
с. Дзвиняча Збаразького району 
Тернопільської області припар‑
кований біля будинку автомобіль 
ВАЗ‑21063. Переконавшись, що 
за ним ніхто не спостерігає, по‑
бачивши, що власник залишив 
ключі у замку запалювання, сів 
за кермо, ввімкнув двигун та по‑
їхав у центр села. Дорогою непо‑
внолітній Василь Гнатюк не впо‑
рався з керуванням, автомобіль 
занесло у кювет і транспортний 
засіб зазнав пошкоджень у роз‑
мірі понад 21 тис. грн.

У суді неповнолітній Ва‑
силь Г. повністю визнав свою 
вину, щиро розкаявся та повні‑
стю відшкодував потерпілому за‑
подіяну шкоду, що істотно впли‑
нуло на призначення покарання.

СІЗО через дорогу 
від суду 

— Василю важко, дуже важко, 
то ж не санаторій, — каже Андрій 
Русин про свого клієнта. — Він 
за цей час дуже подорослішав — 
у всіх смислах цього слова. Тоді 
йому було 17. Зараз вже 22. Суд 
не змінює йому міру запобіжного 
захисту на домашній арешт. Зви‑
чайно, він не переховуватиметься 
від слідства і не тікатиме — це 
смішно. Проте щораз, коли ми 
за це говоримо, прокуратура го‑
ворить про «соціальну напруже‑
ність у пресі» щодо цієї теми. І 
через це продовжують тримання 
під вартою.

СІЗО буквально через дорогу 
від Чортківського райсуду. Тому 
Василя здебільшого доправляють 
на засідання.

З Ольгою Яремчук, на жаль, нам 
не вдалось поспілкуватись, хоча ми 
й намагались зв’язатися з жінкою. 
Проте, коли говорили востаннє, 
пані Ольга була переконана, що 
справа йде до завершення. З того 
часу минуло вже майже два роки.

Зранку 26 червня 2017 року Іринку Мукоїду із селища Вишнівець Збаразького району 
знайшли мертвою на узбіччі траси 

Адвокат Василя каже, що подаватимуть скаргу до Європейського суду з прав людини щодо катування — за те, що Василя вже 5 років утримують в 
cлідчому ізоляторі
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Журналісти «RIA плюс» сте‑
жать за зміною цін у місцевих 
супермаркетах. Наразі там можна 
придбати все необхідне. На поли‑
ці повертаються товари, які зни‑
кли на початку повномасштабної 
агресії російського окупанта, хоча 
деякі товари все ж у дефіциті.

Також побільшало імпортної 
продукції, переважно товари 
везуть із сусідньої Польщі. Ми 
побували у супермаркетах трьох 
мереж міста та порівняли ціни 
на товари.

Ціни знову 
зростають 

Ми помітили, що деякі то‑
вари продовжують дорожчати. 
«Рекордсмен» — гречка. Ця 
крупа є не у всіх супермарке‑
тах, а там, де її продають — ціна 
може шокувати. Кілограм кош‑
тує 90–100 грн. Така ж ціна, для 
порівняння, на кілограм курячої 
тушки. На початку лютого кіло‑
грам гречки коштував 44–45 грн.

Цукор до війни коштував 
приблизно 25 грн. Тепер — 28–
29,9 грн.

Вартість масла продовжує зро‑
стати. На початку травня упаков‑
ка масою 180 грамів коштувала 
50–55 грн. Тепер ціна на це ж 
масло сягає 61 грн. До війни воно 
коштувало 42 грн.

Порівняння цін на основні то‑
вари у різних супермаркетах міста 
дивіться в графіці.  

Ми також перевірили, чи мож‑
на знайти продукти від виробни‑
ків, потужності яких розташовані 
на півдні та сході України.

Чи є товари з півдня 
та сходу 

Сіль від «Артемсолі» — не єди‑
ний товар, який зник із полиць 
магазинів. Хоча тепер сіль можна 
придбати фактично у будь–якому 
супермаркеті. Вона вже не в дефі‑
циті. Щоправда ціна не 8–10 гри‑
вень, як була раніше, а понад 18. 
У деяких супермаркетах поряд із 
сіллю лежить цукор за такою ж 
ціною. Вартість сягає і 30 грн 
за кілограм.  

Тепер у магазинах важко знай‑
ти соки від «Сандора». Завод, де 
його виготовляють, розташований 
на Миколаївщині. Лише в одному 
із супермаркетів ми побачили за‑
лишки продукції від цього вироб‑
ника. Однак на полицях можна 
знайти альтернативу.  

Фактично зникла продукція 
«Чумак», потужності якого роз‑
ташовані на Херсонщині. На при‑
лавках можна побачити соняш‑
никову олію. Її виготовляють 

у Харківській області. В одному 
із супермаркетів ми знайшли за‑
лишки соусів та томатної пасти 
від цього виробника. На упаков‑
ці вказано, що вони виготовлені 
у Каховці, Херсонської області.  

Однак полиці не порожні — є 
альтернатива від інших україн‑
ських і зарубіжних виробників.
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 У магазинах вже з’явилася сіль. Здебільшого – імпортна. Ціна стартує від 23 грн
Значно подорожчали крупи. Гречка коштує 90—100 гривень 
за кілограм

СПОЖИВАЧ

ЯК ЗМІНИЛАСЯ ВАРТІСТЬ 
ОСНОВНИХ ПРОДУКТІВ
Гроші   У зв’язку з російським 
вторгненням, почали дорожчати 
продукти. Ціни на окремі товари 
змінюються ледь не щотижня, а дещо 
почало зникати з прилавків. Ми порівняли 
вартість продуктів у різних магазинах та 
дізналися, які товари зараз у дефіциті

Ми перевірили не 
лише ціни, а й чи є 
продукти виробників, 
які розташовані 
на півдні та сході 
України

 У яких супермаркетах міста  
вигідніше купувати
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Ініціаторкою пошиття оригі‑
нальних трусів для українських 
військових є громадська діячка й 
волонтерка Наталія Орищак. Жінка 
розповідає, що на початку повно‑
масштабного російського вторгнен‑
ня всі дуже хвилювались і постійно 
моніторили стрічку новин. Ніхто 
не розумів, що відбувається.

— У Тернополі відкрились чи‑
мало волонтерських центрів, але 
я розуміла, що надто корисною там 
не буду. Згадала, що моя сусідка 
професійна кравчиня. Якось спало 
на думку, що можна робити тру‑
си, адже це необхідно кожному. 
Білизна — це річ на кілька днів, 
а там, де йдуть активні бойові дії, 
їх немає де прати. Труси дійсно 
потрібні для хлопців на фронті, — 
пояснює пані Наталія.

Сама вона хоч і без спеціальної 
освіти швеї, та вміє добре шити. 
Ще, говорить, вдячна Богові за іні‑
ціативних сусідів, які без вагань 
підтримали її шалену ідею.

— Зі шматків тканини, які у кож‑
ного були в шафі, ми зробили пер‑
ші викрійки. Згодом створили кіль‑
ка одиниць трусів. Я опублікувала 
пост в Фейсбуці, що займаємось 
такою справою, і за деякий час по‑
чали писати волонтери, котрі готові 
були напряму відправити білизну 
хлопцям в «гарячі» точки. Так ця 
вся веремія й закрутилась, — усмі‑
хається Наталія Орищак.

Шиття як антистрес 
Труси для бійців на передову 

тернополяни роблять вже понад 
чотири місяці. З невеличких спроб 
виготовити кілька комплектів бі‑
лизни все перетворилось у справді 
масштабну справу, до якої залучені 
багато людей, вже не тільки містян.

— Всі охочі приносять нам тка‑
нину: різних кольорів та принтів — 
у горошок, із зайчиками, квіточка‑
ми, лініями, все, що люди мають 
вдома й тримали для себе. Відгук‑
нулися активні дівчата з Березови‑
ці, вони беруть в нас матеріали й 
шиють труси у себе в селі. Наразі 

до мене іноді телефонують навіть 
з Києва та Львова і згодом пере‑
дають тканину Новою Поштою. 
Якось старенька бабуся побачила 
про нас сюжет на телебаченні і з 
БАМу пішки (бо на той час не хо‑
дили маршрутки) принесла шматок 
тканини, — каже Наталія Орищак.

За словами жінки, ведуть ретель‑
ний облік і фіксують кількість ви‑
готовленої білизни. На даний мо‑
мент цифра перевищила 7 тисяч 
пошитих трусів!

— У перші воєнні дні ми сиділи 
вдома, фактично ніхто не працю‑
вав. Шиття для нас стало антистре‑
сом. Чимось займались і не думали 
про сумне. Трудотерапія відволі‑
кала, а ще ми знали, що корисні 
нашим захисникам. Тепер білиз‑
на від тернополянок є в хлопців 
на Луганщині, Харківщині, Оде‑
щині тощо. Зараз продовжуємо 
шити, хоча всі вже давно вийшли 
на роботу, — каже пані Наталя.

Жителі будинку кожен ніби в ма‑
нуфактурному цеху: мають свої 
обов’язки. До слова, дві сучасні 

швейні машинки для такого міні‑
виробництва подарувала подруга й 
тезка пані Наталії — теж Наталія, 
багатодітна мама й активістка.

«Шпигнула б орків 
шпилькою…» 

Наталія Орищак веде нас на екс‑
курсію у квартиру до своїх сусідів. 
Там над білизною для хлопців пра‑
цює ціла родина. Головною затій‑
ницею є пані Ніна — кваліфікована 
кравчиня‑закрійниця за спеціаль‑
ністю. Вона каже: на другий чи 
третій день вторгнення до неї по‑
дзвонила пані Наталя й попросила 
долучитись до допомоги бійцям ЗС 
України. Звісно, що в такому ділі 
жінка не відмовила.
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ПОШИЛИ 7 ТИСЯЧ ТРУСІВ ДЛЯ ЗСУ 
Ініціатива   У горошок, з квіточками 
та навіть із зайчиками… Команда 
небайдужих тернополян з перших днів 
війни шиє спідню білизну для захисників, 
котрі воюють на фронті. Справа швидко 
стала сімейно-сусідською. Квартири 
перетворились у своєрідні мануфактурні 
цехи, де з ранку й до ночі кипить робота і 
кожен відповідальний за свій мініпроцес

Пані Женя шиє білизну у вільний від роботи час 

Син пані Тетяни воює на фронті, а вона волонтерить 

 Справа стала сімейно‑сусідською. Сашко просуває в труси 
резинку

Машинки стоять на 
кухнях. Як маємо 
трішки часу – 
шиємо. Одна пара 
трусів виходить за 
5 -7 хвилин

— Труси тепер є стратегічним 
продуктом, потрібним в умовах 
війни. Я роблю викрійки, адже це 
перший етап у процесі створення 
білизни. Всі зносили до нас ткани‑
ну з власних запасів, навіть цілими 
рулонами. Доєднувались все біль‑
ше і більше людей, за лічений час 
вони освоювали шиття, — розказує 
нам Ніна.

Вона малює й вирізає викрійки зі 
звичайнісіньких шпалер. Її бабуся, 
мама й брат Олександр засиляють 
резинки в білизну, пошиту сусіда‑
ми. Згодом Ніна їх зшиває. Декіль‑
ка хвилин — і чудова пара трусів 
для військового готова! Близькі 
називають жінку справжньою і 
невтомною «бджілкою‑трудівни‑
цею».

Сашко працює на «Ватрі» скла‑
дальником електричних машинних 
механізмів. Чоловік ріже резинки 
на труси й просуває їх у білизну. 
На цьому етапі він досягнув неймо‑
вірної точності. Вражає цілковитий 
порядок на столі, за яким працює 
Олександр. В нього все ретельно 
й охайно складено.

— Наша сім’я зголосилася допо‑
могти бійцям на передовій. Мене 
всьому навчила сестра, раз спро‑
бував — і вже освоїв це ремесло. 
В трусах є спеціальні прорізи для 
резинки. Витягуємо два кінці і 
на останньому етапі Ніна зашиває 
резинку в тканину. Розміри білизни 
робимо від 48 до 58. Сестра зробила 
спеціальні позначки на столі, аби 
працювати швидше, — посміхається 
чоловік.

Не захотіла бути осторонь доброї 
справи для перемоги й найстарша 
учасниця «сімейного цеху» — бабця 
Ніна, якій у серпні має виповнити‑
ся 83 роки. Вона носить із собою 
велику шпильку в кишені халата й 
вставляє резинки в труси.

— Якби сюди прийшли орки, 
я би їх шпигнула своєю шпиль‑
кою. Вже одну війну пережила, бо 
з 1939 року. Бачила, як їдуть тан‑
ки, але німці були не такі бридкі, 
як росіяни. Якщо не бачу дірочку 
в білизні, мені допомагає або Саша, 
або хтось інший. Важко це робити, 
але треба. Такий мій вклад у пере‑
могу! — каже бабуся.

Труси нагадують про 
мирне життя 

Пані Женя також займається ви‑
готовленням білизни для наших 
військових. Вона працює приби‑
ральницею в «Епіцентрі», однак 
шиє труси, як тільки випаде віль‑
на хвилинка: іноді ввечері, іноді 

на вихідні, іноді, коли куховарить.
— Спочатку ми цілими дня‑

ми збирались і займались цією 
справою. Тепер всі працюємо 
на роботах, то часу бракує. Але 
я маю машинку вдома й продов‑
жую шити на дозвіллі. Хлопці 
наші встигають на фронті, а ми 
повинні встигати тут! Я, до речі, 
самоучка, а навчитися шиттю дуже 
просто, — говорить пані Євгенія.

Поки піднімаємось з Наталією 
Орищак на поверх, де живе інша 
сім’я, яка творить білизну, вона 
говорить, що тепер складно по‑
єднувати волонтерство з роботою 
за спеціальністю. Однак на життя 
теж треба якось заробляти.

— Тому ми нерідко працюємо 
й у неділю. Машинки стоять фак‑
тично на кухнях. Як маємо трішки 
часу — шиємо. Одна пара трусів 
виходить за 5 –7 хвилин.

Пані Наталя ділиться: іноді 
з сусідами жартують, мовляв, 
круті труси зробили. Нещодав‑
но жінка замовила для знайомих 
на фронті білизну з єнотиками. 
Пообіцяли — обов’язково на‑
дішлють. Коли шиють білизну, 
то обов’язково гуртом моляться. 
В кожної жінки хтось із родичів 
або друзів служить у ЗСУ, обо‑
роняє Батьківщину від ворога.

— Ми шиємо білизну з великої 
шани й любові до наших захис‑
ників та захисниць. Кожен виріб 
насичений енергетикою і без пе‑
ребільшень є оберегом. Мене вра‑
зив коментар одного зі знайомих 
військових лікарів. Він сказав, 
що наші сімейні труси додають 
хлопцям сили духу й сміливості, 
адже нагадують про дім, родину 
та мирне життя до війни, — ледве 
стримує сльози Наталія.

Допоможіть зібрати 
на автомобіль!

Коли росія напала на нашу 
землю, син пані Тетяни Роман 
пішов записуватись в тероборо‑
ну, а згодом опинився на фрон‑
ті. Поки її дитина воює, Тетяна 
активно долучилась до пошиття 
білизни військовим разом зі своїм 
чоловіком. Попри те, що жінка 
є начальником відділу економіки 
і фінансів «Укрпошти» й ніколи 
не мала нічого спільного зі швей‑
ною справою, технологію вона 
вивчила за день.

— До війни я не знала, як при‑
ступити до машинки. Тоді Наталя 
навчила мене шити. Приходжу 
після роботи і працюємо з чо‑
ловіком, поки є тканина й сили. 
Кроїмо тканину разом, а шиє він 
або я. Ми постійно комунікуємо 
з Наталею. Навіть через балкон 
іноді зв’язуємось, — сміється пані 
Тетяна, — передаємо щось, аби 
зайвий раз сходами не бігти. Так і 
живемо в нашій дружній компанії!

Син жінки зараз воює на Сум‑
ському напрямку. Його баталь‑
йону терміново потрібен автомо‑
біль, адже щодня ходять пішки 
до 60 кілометрів. Пані Тетяна 
просить у небайдужих приєдна‑
тись до акції й фінансово допо‑
могти. Зібрати на автівку треба 
приблизно $3500–$4000.

Номер карти прикріплюємо: 
5168 7450 1677 9511 (Ляховська 
Т. В.).

Будь‑яка сума стане великим 
внеском, кожна ваша гривня 
дуже допоможе. Чим швидше 
відправлять машину бійцям 
на передову, тим більше життів 
збережуть.
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Йому лише 28 років, він уникає 
надмірного пафосу, тим не менше 
зараз він головний сержант батареї 
Тернопільської артбригади.

Повістку про мобілізацію Олег 
Сампара отримав у перший день 
війни, 24 лютого, о восьмій ран‑
ку. За плечима — дев’ять років 
служби, зокрема в зоні ООС, дос‑
від інструктора в Міжнародному 
центрі миротворчості та безпеки, 
що у Яворові. Плюс генетика: діди 
виборювали незалежність у під‑
піллі, один із родичів був навіть 
сотником в УПА. Це і стало ос‑
новою патріотизму Олега. Тому 
сприйняв усе за належне.

Був старостою 
Того дня йому лише треба було 

зробити одну справу — передати 
відповідальність за Скомороський 
старостинський округ, який очо‑
лив всього декілька місяців тому, 
після смерті батька. Несподі‑
ванкою це було швидше для 
голови громади Олега Кохмана. 
Раніше він покладався на Олего‑
вого батька, а попрацювавши з  
Сампарою‑молодшим, зрозумів, 
що такі люди потрібні скрізь, адже 
вони — велика рідкість.

— За декілька місяців роботи, 
від вересня до лютого, він встиг 
зробити багато, — розповідає го‑
лова Великогаївської об’єднаної 
територіальної громади Олег Ко‑
хман. — Відремонтував дорогу між 
селами, спортзал у школі, відновив 
роботу з молоддю, відродив фут‑
больний клуб, де колись і сам був 
воротарем, для малечі спорудив 
майданчик, налагодив робочий 
процес обласного осередку органі‑
зації «Пласт», створив нові робочі 
місця. Якби були всі такі, як Олег, 
все було б на найвищому рівні, та 
таких людей, на жаль, дуже мало.

Відповідає 
за десятки підлеглих 

Олег із колегами оператив‑
но спрацювали на округах, щоб 
залишити людей, які виконува‑
тимуть обов’язки мобілізованих, 
а в той день на громаду прийшло 
15 повісток, і 25‑го вранці уже всі 
були у військкоматі. За розподі‑
лом Олег потрапив до артбри‑
гади Данила Апостола. Тут його 
призначили головним сержантом 
батареї. У підпорядкуванні чоло‑
віка зараз — кілька десятків вій‑
ськових. Відповідає за роботу із 
сержантським складом батареї, 
готовність людей до виконання 
бойових завдань.

На запитання, чи важко бути 
командиром, відповідає, що все 
залежить від ситуації.

— Найважче те, що людські 
життя залежить від рішень, які 
треба приймати тобі, — вважає 
Олег. — Хорошим командир стає 
завдяки роботі підлеглих. А це, 
на думку Олега, дуже тонка грань 
між особовим складом і команди‑
рами його рівня.

— Місць перебування ми не мо‑
жемо називати, але бойовий досвід 
ООС відрізняється від теперішньо‑

го повномасштабного вторгнення: 
робота з авіацією, ракетні удари 
і масовість російських військ, — 
продовжує Олег Сампара. — Коли 
я був інструктором у Яворівському 
полігоні, ми старалися впрова‑
джувати та відпрацьовувати щось 
нове. Досі спілкуємося з колегами, 
обговорюємо завдання, які ста‑
вить уже реальна війна. Це дуже 
допомагає, а хлопці налаштовані 
оптимістично, сповнені бойового 
духу, це не може не тішити.

Олег задоволений тим, як ат‑
мосфера вдало виконаної роботи 
надихає усіх продовжувати. Хлопці 
пориваються іти вперед, хоч і чітко 
усвідомлюють, що і по них працює 
противник. Кожен з них чітко знає 
свою роботу і впевнений на всі 
сто як у командирах, так і у своїх 
побратимах.

— Усі наші бойові цілі грамотно 
сплановують офіцери, усі пропо‑
зиції ми ретельно обговорюємо, 
немає такого — один сказав і всі 
роблять, — наголошує штаб‑сер‑
жант. — А вже остаточне рішення 
приймає, звичайно, командир.

Такий підхід і мудрі рішення ке‑
рівництва, на думку Олега, форму‑
ють довірливі товариські стосунки 
в колективі, згуртованість, взаємо‑
підтримку і максимально зменшує 
ймовірність ризиків, наскільки це 
можливо на війні.

Бійців супроводжує 
янгол 

В Олега — один з наймолодших 
підрозділів, переважають хлопці, 
віком 20–23‑х років. На жаль, 
стикалися і з пораненнями, і з 
іншими негативними ситуація‑
ми, утім з усіма випробуваннями 
впоралися.

— Якось нас обстрілювали, 
ми розділилися, щоб зменшити 
ймовірність вражень, бачимо, 
поле — з ямами, і все палає, — 
пригадує головний сержант ба‑
тареї. — А у мене є молодий хло‑
пець, за яким наче янгол ходить, 
він якраз був там разом із товари‑
шем. Біжимо до них — навколо 
страшна картинка — вигоріло 
все. Прибігаємо і бачимо, як 
вони в ямі сперечаються, жар‑
туючи: помремо — не помремо. 
Тоді, звісно нам було не до сміху, 
а тепер згадуємо, посміхаючись.

— А одного разу обстрілювали 
касетними боєприпасами, — про‑
довжує Олег Сампара. — Бійці 
відходили, змінювали позицію, 
а за ними обстріли не припиня‑
лися. Коли я їх забирав у без‑
печне місце, то відчув щось схоже 
на паніку та страх. Буває і таке. 
Хлопці молоді. Три дні не до‑
пускав їх до роботи. У спокійній 
обстановці ми спілкувалися, на‑
магалися їх розуміти, підтримати. 
Вони впоралися.

Біжимо до них – 
страшна картинка 
– вигоріло все. 
Прибігаємо і 
бачимо, як вони в 
ямі жартують
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ВОЮЄ НАЩАДОК СОТНИКА УПА
Армія   Він захищав ворота від голів, а 
зараз боронить Україну від загарбників. 
Патріотизм і любов до України переходили 
з роду в рід. Цього тижня проєкт «Героям 
слава» знайомить вас із нащадком сотника 
УПА Олегом Сампарою

Олег Сампара мріє про Перемогу, а також створити свою сім'ю. Хотів би, щоб у мирних 
регіонах більше випромінювали оптимізму

Олег Сампара розповідає, що виростав на сімейних історіях 
про дідусів‑патріотів. І в тому, що він знайшов себе в армії, 
є велика роль мами

ГЕОЯМ СЛАВА

Мама плакала і 
пишалася 

Тимчасом вдома на сержанта 
чекають мама, брат‑теробороні‑
вець та двійко похресниць. Мамі 
телефонує нечасто, не завжди є 
можливість. Каже, що звикла 
до відсутності сина, хоча зізна‑
ється, що відчуває мамине ба‑
жання чути його голос частіше. 
Запам’яталася чоловікові зво‑
рушлива розмова на День мате‑
рі. Вітав, дякував за виховання. 
Мама плакала і пишалася. А він 
подумки — нею. Адже в цьому, 
що він знайшов себе в армії, 
і її велика роль. Пригадав, як 
виростав на історіях про діду‑
сів‑патріотів, пригадав, як під 
час підняття прапора на про‑
голошення незалежності в очах 
рідних бриніли сльози радості. 
Пригадав і вкотре відчув разом 
із благословенням незламну віру 
у Перемогу.

Віри і любові …
Читачам може видатися див‑

ним, але саме віри людей у те, що 
Перемога — близько, хочеться 
відчувати більше.

— Нам її не бракує, — уточнив 
військовий. — А мирні люди, які 
нас оточують у гарячих точках, 
не завжди випромінюють опти‑
мізм.

Військовий не хоче, щоб 
до війни звикали, як до ООС.

Окрім думок про головну ціль, 
в Олега багато  особистих мрій.

— Основною зараз стала — 
створення сім'ї, бо щось дуже 
надовго відтягував цей момент, — 

усміхається співрозмовник. — Та‑
кож багато ідей приходить і щодо 
роботи в громаді.
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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  

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

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

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

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

 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-400, М-500, В-ВО ІВ.-ФРАНКІВСЬКА, З ДО-
СТАВКОЮ. (068) 801-27-27  

 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 ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА, ЛАМІ-
НАТ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (098) 027-39-39  

 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  

 ВИКОНУЄМО КОСМЕТИЧНІ РЕМОНТИ, НАКЛЕЮВАННЯ 
ШПАЛЕР. (097) 916-49-32  

 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, 
ОСНОВА 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  

 Гіпсокартонні роботи, шпатлювання, фарбування, 
штукатурка, стяжка. (097) 908-91-70  

 Еоклогічне чисте перетирання гіпсом, вапяна по-
білка щітками. (068) 679-25-38  

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

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

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

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ, 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  

 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  

 Поклейка шпалер, фарбування стін, стелі, відкосів, 
штукатурка, шпатлювання, лінолеум, плитка, плін-
туси. (096) 322-35-48  

 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, 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  

 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  

 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, побілка коридорів, кухонь, ванн, по-
мірні ціни. (097) 726-16-42  

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

 ЄВРОРЕМОНТ: КВАРТИРИ, ОФІСИ, ДОСТАВКА МАТЕРІ-
АЛУ, 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: 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: 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: 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, 
БОЙЛЕРІВ, 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, шпатлюв., побілка, шпа-
лери,  декоративна штукатурка. (098) 584-81-56  

 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  

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

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

 Диван, б/к, стіл розсувний, стіл-»книга».
бамбеьель, ліжко ясеневе, розкладне. (097) 482-
69-16  

 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  

 М’яка частина до вітальні, 3х2,3 м, договірна. (096) 
809-61-86  

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

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

 Сервант, пенал в підліткову кімнату, килим (098) 
086-28-75  

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, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА 
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02  
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 ВОДІЙ А/М ДАФ, САМОСКИД, НАПІВПРИЧІП, ЗЕРНОВОЗ 
(096) 279-00-50  

 ВОДІЙ А/М УРАЛ, З МАНІПУЛЯТОРОМ. (098) 114-01-99  

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

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

 ВОДІЇ ТАКСІ 549, ВІДПОВІДАЛЬНІ (096) 803-74-86  

 ДОМОГОСПОДИНЯ В СЕЛО НА 1-2 МІСЯЦІ. (096)360-87-
10, ()95)541-44-87  

 ЕЛЕКТОМОНТЕР (097)442-75-99, (067)380-51-99  

 Жінка по догляду за дідусем, на постійне місце про-
живання, з успадкуванням майна. (098) 945-76-92  

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

 КУХАРІ У ДІЮЧИЙ БАР, ДРУЖБА, БЕЗ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ, 
ВАШІ ПРОДУКТИ І ГАРНА КОМАНДНА РОБОТА, ВЕСЬ КУХ. 
ТА БАРНИЙ ІНВЕНТАР, ПОСУД. (097) 988-52-59  

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

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

 Медсестра-асистент в стоматологічну клініку, на по-
стійну роботу. 43-10-67, (098) 646-15-01  

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

 ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ З ЧПК, З/П ВИСОКА. (068) 220-86-96

 ПАРТНЕРИ ПО БІЗНЕСУ У ДІЮЧИЙ БАР, ДРУЖБА, БЕЗ 
ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ, ВЕСЬ КУХОННИЙ ТА БАРНИЙ ІНВЕН-
ТАР, ПОСУД. (097) 988-52-59  

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

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ У ВІДПОЧИНК. 
КОМПЛЕКС, РОБОТА НА ЛІТО, ГР. 3/3, 4/2, 9-22 ГОД.,З/П 
8 200 - 10 500 ГРН., ВУЛ.ГАЙОВА,34 (067) 351-51-44  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ПОКОЇВКА. (067) 
350-26-54  

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

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

 ПРАЦІВНИКИ НА ПЕКАРНЮ. (068)161-07-74, (050)377-58-92

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В САУНУ (067) 350-26-54  

 ПРОДАВЕЦЬ В ЗАКЛАД ГРОМАДС. ХАРЧ. КАФЕ «ВАРЕ-
НИЧНА», ТИЖД/ТИЖД., 10-22 ГОД., З/П ВІД 600 ГРН./
ДЕНЬ. (096) 352-60-81  

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

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

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

 РІЗНОРОБОЧІ, ПОКРІВЕЛЬНИКИ ДАХУ, З/П 10 000 ГРН. 
(097) 250-23-41  

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

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

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

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

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

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

7.3 ШУКАЮ  

 Акуратні майстри з євроремонту шукає роботу пли-
точника, гіпсокартонника, шпатлювальника. (068) 
328-02-60  

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

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

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

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

 Бригада з мурування каменем шукає роботу. (098) 
698-85-57  
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 Бригада з мурування огорож  з каменя шукає робо-
ту, (067) 134-07-31  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  

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

 Шукаю роботу головного бухгалтера, великий дос-
від, обслуговування підприємців на єдиному подат-
ку, (098) 921-49-64  

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

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

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

 Шукаю роботу майстра з внутрішньої штукатурки, по-
білки, 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 про-
позиції (097) 920-78-85  

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

 Шукаю роботу шпатлювальника, штукатура, плиточ-
ника, гіпсокартонника. (068) 093-29-27  

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

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

11.2 ПРОДАМ  
 Акордеон, баян, скрипка, гармошка, в-во Тули, 
домра, духові інструменти, бандура з перемик., бан-
дура без перем., цимбали,саксафон. (098) 812-00-80  

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

 Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори, ан-
тени, 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 шух-
ляд, в-во Німеччини, б/к,  8 500 грн. (після обіду). 
(096) 620-38-58  

 МАШИНКА ПРАЛЬНА, РОБ. СТ., НЕДОРОГО. (068) 271-02-50  

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

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, ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ, САМОВИ-
ВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096) 957-35-52  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  
 КАМЕРИ МОРОЗИЛЬНІ, ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ, ДОГОВІР-
НА. (096)382-49-01, (050)034-10-74  

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

23.3 КУПЛЮ  
 Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікросхеми, тран-
зистори, переключателі, реле, прибори. (050) 889-37-36

 Радіодеталі, мікросхеми, реле, конденсатори, тра-
зистори, діоди, нові, б/к, плати з радіодеталями, ви-
мірювачі, в-во СРСР. (068) 690-92-72  

 Срібло технічне, реле, роз»єми, термопари, конден-
сатори, ніхром, нікель, олово, бабіт, побідіт, ріахор-
ди. (067) 496-40-00  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА ТА 
УПАКОВКА  
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  

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

 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  

 ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕН-
НЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, 
КОПАЛЬНІ РОБОТИ, КОШЕННЯ ТРАВИ. (096) 457-88-42  

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

 САНТЕХНІК, ЗАМІНА СТАРИХ ТРУБ НА НОВІ, ВСТАНОВЛ. 
ІНДИВ. ОПАЛЕННЯ, ГАЗОВИХ КОЛОНОК, БОЙЛЕРІВ, 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 ДОПО-
МОГА 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  

26.4 МЕДИЧНІ  

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.3 КУПЛЮ  

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

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  
28.1 ПРОДАМ  

 ДІЮЧИЙ БІЗНЕС  «СТУДІЯ ЗАСМАГИ», ЦЕНТР, (097) 900-65-44  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, АНТИКВАРІАТ  
29.2 ПРОДАМ  

 Козенята м’ясо-молочної породи, 2 міс., (с.Мишко-
вичі, Тернопільський р-н). (067) 352-71-22  

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

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини, диван 
1-місний, 1 500 грн.,  банки, 0,5. 1, 3 л, сумка «Орі-
флейм», матрац ортопедич. (096) 249-47-00  

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

 Виготовлення пам»ятників, заливання могил з 
«нуля», виїзд в райони. (050) 735-27-01  

 ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТ-
НИКІВ ТА ВИРОБІВ З ГРАНІТУ, ЗАЛИВКА ТА РЕКОНСТРУК-
ЦІЯ МОГИЛ. (067)350-74-14, (067)493-71-32  

 ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ГУРТ, РОЗДРІБ, 
ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИВКИ, ВАЗИ, СФЕРИ, ПІД-
ВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, КАМІНИ (067)352-20-62, (096)060-65-72

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

 Електродвигуни, 0,6 кВт, 0,4 кВт, 3 000 оберт/хв.,, 
ел.авт. АП 50, 40А, АП50,63А, електроточила, 500 
Вт, 3000оберт/хв., (097) 237-65-90  

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

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

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

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

 Пам’ятники надмогильні, з чорного габро, 0,5х1 
м, вертикальні, горизонтальні, форма та художнє 
оформлення узгодж. із замовником. (067) 713-19-42  

 Причіп до мотоблока  вироби зі скла, стакани, посуд, 
банки скляні, 1,8 л, 1,5 л, 0,9 л, 0,7, 0,5л, (068) 231-09-55  

 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, бананки, мо-
лоти, 5кг, 9 кг, кирка, штанга дитяча. (067) 674-12-50  

 Стіл розкладний, диван-»кникжка», 2 000 грн., овер-
лог 52 кл., м’який куток , 2 000 грн., стінка до віталь-
на, б/к. (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  

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

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

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

30.2 КУПЛЮ  
 Каністра, балон газовий. (068) 330-59-10  

 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА СТАН, 
АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)350-20-60, 
(067)350-20-58  

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

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

 Смалець гусячий. (098) 584-81-56  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 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, та-
ємницю, віддяку гарантую. (068) 594-68-67  

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

 ЧОЛОВІК, 45 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ТЕРНОПОЛЯНКОЮ, 
35-47 Р., ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШИХ СТОСУН-
КІВ. (098) 817-94-11  

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

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

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

31.2 ВОНА ПИШЕ  
 44 р., познайомиться для створення сім’ї з поряд-
ним, надійним чоловіком, без шкідливих звичок, з 
серйозними намірами, (068) 537-16-18  

 Жінка, 72 р., познайомиться з чоловіком, для спілкуван-
ня, зустрічейі, можливо створення сімї (099) 502-88-59  

 Шукаю знедолених, згорьованих інвалідів з дитини-
ства для спілкування, з особливою дитиною, сиро-
тою (095) 339-19-48  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загублене свідоцтво про право власн. на сад. буди-
нок №281 по вул.Лісова, сад. ТОВ «Вітамін» с.Підго-
роднє на ім’я Коваленко А.В. вважати недійсним  

 Загублений атест.про повну заг. серед. осв. ТЕ 
№16407654 вид. СЗОШ І-ІІІ ст. №27 м.Тернополя 
вид. 23.06.2001 на ім’я Лещишин І.М. вважати не-
дійсним  

 Загублений військовий квиток (тимчасове посвід-
чення) ТП №009657 на ім’я Русацький В.М. вважати 
недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ТЕ №24589324 ВИД. ТДТУ 
ІМ.І.ПУЛЮЯ ВИД. 30.06.2004 НА ІМ’Я БАЙДА Н.Л. ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублений студентський квиток ТЕ №13551213 
вид. ТКСК на ім’я Лиса А.А. вважати недійсним  

 Загублену чіп-картку водія UAD №0000007HHV000 
дійсна до 03.06.2026 на ім’я Білик-Жаров С,В. вва-
жати недійсною  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

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

 Ауді-А4 1998/-/2400 торг 3 200 у.о. (067) 399-
51-38 

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

	ВАЗ-2121-НИВА	 88/БІЛ/1600	 ХОР.♀СТ.	 1	 200	 У.О.	
(068) 764-20-53 

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

 ОПЕЛЬ-КОМБО 2003/БІЛ/1700СД ВАНТАЖНИЙ, ХОР. 
СТ. 3 200 У.О. (068) 764-20-53 

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

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

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

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 
 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 

 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 

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

 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 оборот-
ний, 4-корпус., «Лемкен», 8-корпусний, «Солітер» 
борона дискова «Краснянка» (067) 676-40-58 

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

 Трактор МТЗ-892, 2012р.в., плуг 3-, 4-, 5-к, карто-
плесадж., 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, КОМФОРТНО, 
ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ. №338418/15.05.07.. (063) 866-50-83 

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

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

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

 АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ БОРТОВИМ 
А/М, ДО 5 Т, 5,6Х2,5 М, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. 
СВІД. (096) 457-88-42 

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

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, ДО 2,5 Т, Є ВАН-
ТАЖНИКИ. 24/7 СВІД. (068) 775-84-92 

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

 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 

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 
 - 1 пов. і/о, м/п, терм.,торг 26 000 (096) 254-
19-69 

 б-р Петлюри 7/9/ц 36/19/7 не кут,терм 20 000 
(068) 598-61-57 

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

 вул.Злуки 5/-/ц 24/12/6 зв.ст, терм 15 000 (068) 
598-61-57 

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

 вул.Карпенка 4/-/ц 30/18/6 жила 18 500 (097) 
239-78-88 

 ВУЛ.КИЇВСЬКА-ТАРНАВ. 5/10/Ц 43 КВ.М СИРА,ВЛ 36 
000 (067) 259-31-31 

 вул.Київська 3/9/п 34/18/6 і/о,терм 20 000 (098) 
498-80-63 

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

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

 вул.Лепкого 5п 17 кв.м гуртож 9 700 (067) 350-
25-63 

 вул.Лепкого 5п 32/18/6 не кут, терм 20 000 
(098) 498-80-63 

 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.Овочева 2/5/ц 45/20/10 23 000 (067) 334-
78-89 

 вул.Чубинського -/9/п 34/18/6 жила,терм 19 500 
(098) 498-80-63 

 Дружба 6/9/ц 34/18/6 23 000 (067) 787-33-64 

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

 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 38/20/8 н.,рем (097) 239-
78-88 

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

 б-р Галицького 3/5 46 кв.м і/о,рем,меб (068) 
598-61-57 

 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.15 Квітня 7/9/п 50/30/9 о/к 26 000 (068) 
598-61-57 

 вул.15 Квітня ц/б 50/30/9 і/о,терм 33 800 (068) 
598-61-57 

 вул.Бандери 2/9/ц 56/30/9 і/о,о/к 40 000 (098) 
498-80-63 

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

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

 вул.Злуки 5/-/ц 50/30/8 і/о,о/к 30 000 (097) 239-
78-88 

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

 вул.Лепкого 3/5/п 46/26/6 рем.,терм 27 000 
(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 

 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.Просвіти -/9/п 50/30/9 о/к,терм 34 000 
(098) 498-80-63 

 вул.Руська 5/-/ц 46/28/6 і/о, х/ст 38 000 (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 

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

 р-н педагогічного 3п. 46кв.м і/о,рем 35 000 
(098) 498-80-63 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 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 3/5/п 52 кв.м кол.,х/ст (098) 692-
05-01 

 вул.Злуки 3/9/п 64/40/9 о/к, терм 34 000 (068) 
598-61-57 

 вул.Карпенка 4/9/ц 64/40/9 о/к, терм 35 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Л.Українки 3/9/ц 65/40/9 і/о, жила 39 700 
(098) 498-80-63 

 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 

 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 

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

 вул.Дорошенка, цегл.,ролети (067) 718-19-13 

 ЦЕНТР, МЕТ., П/БУС, АБО ОРЕНДА (067) 150-87-33 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 Будинок Березовиця 400кв.мрем., і/о, меб., 
літ. кух., с/в, кух., 2 кім, свердл., гараж, огоро-
жа, під комер99 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, ГОРОД, 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, стодо-
ла, гараж, підв., 0,18 га,- (098) 481-34-36 

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

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

 Будинок с.М.Ходачк ів 400 кв.мна 2 с ім’ ї , 
стяж., штук., опал., свердл., вікна, н/б, м/п, 
під комерцію 0,2 га35 000 у.о. (096) 734-
68-47 

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

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

 БУДИНОК 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, 7 км від Тернополя 2 
кім., кух., літ., кух., 2 кім., 0,35 га, біля річки15 
000 у.о. (096) 734-68-47 

 Будинок с.Ілавче, Теребовлянський р-н 70 
кв.мгаз, криниця, 3 госп. буд., 2 підвали, 0,5 
га, можл. частина на виплат.договірна (097) 
663-60-64 

 БУДИНОК СМТ.МИКУЛИНЦІ 88,3 КВ.М3 КІМ., КУХ., 
СВІТЛО, ГАЗ, ПІДВАЛ, САРАЙ, ГОРОД, БЕЗ ПОСЕ-
РЕДНИКІВДОГОВІРНА (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 ЗЕМЕЛЬНА, С.ДРАГАНІВКА, 0,64 ГА, ПІД 
ЗАБУДОВУ, ПОРУЧ ЛІС, МОЖНА ПО ЧАСТ., ОБМІН НА 
КВАРТИРУ- (097) 822-77-52 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.В.ЛУКА, 8 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ 
0,25 ГА10ХВ.ТРАНСП.,ПОРУЧ ЛІС,ОЗЕРО,ГАЗ,СВІТ-
ЛО, ВОДА, КОМУН., №6125282200:02:001:0005ДО-
ГОВІРНА (067) 985-39-89 

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

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. 
(096) 305-43-16 

 1/2 будинку, Ст. парк, 2 кім., і/о, всі меблі, 
поб. тех., зв.ст., 5 000 грн. (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.КИЇВСЬКА, ЖИЛА, МЕБ., 
ПОБ. ТЕХ., 200 У.О. (067) 259-31-31 

 3-КІМ. КВАРТТИРУ, ЦЕНТР,МЕБЛІ, ПОБ. ТЕХ., НА 
ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, 6 500 ГРН.,+КОМ., ТОРГ. (068) 
221-32-30 

 БУДИНОК, ВУЛ.ДОВЖЕНКА, 2-ПОВ., 250 КВ.М, СТО-
ЯНКА; ДВА БУДИНКИ, С.СМИКІВЦІ, (096)945-97-16, 
(097)466-14-88 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ДІВЧАТ, СХІДНИЙ- «КАНАДА», 
БЕЗ ГОСПОДИНІ. (097) 503-42-12 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ЖІНКУ АБО ДІВЧИНУ. (067) 
252-38-66 

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

 Ділянку дачну, с.Петриків, до зими, 2 000 грн. 
(067) 351-44-65 

 МАГАЗИН, ЗАЛА 50 КВ.М, 2 КЛАД. 65 КВ.М, КАБІНЕ-
ТИ, С/В. (096) 891-18-03 

 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 КІМ-
НАТИ, НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, ДОГОВІРНА. (098) 
495-63-33 

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

 Приміщення комерційне, Дружба, 40 кв.м, і/о, 
рем, с/в, вода, світло, на зупинці, 5 500 грн. 
(096) 734-68-47 

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

 ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКЕ, Р-Н АРСУ, 230 КВ.М, 
ВИС. 5,6 М, 23 000 ГРН. (067) 259-31-31 

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНЕ, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКО-
ГО, 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 

 ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.ТЕКСТИЛЬНА, 150 КВ.М, 16 000 
ГРН. (097) 701-49-35 

 Підселення в окрему кімнату для хлопця, 
Н.Світ, без господарів, 1 300 грн. (067) 351-
44-65 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ВИНАЙМУ БУДИНОК В ТЕРНОПОЛІ, НА ТРИВ. ТЕР-
МІН, АБО БЛИЖ. СЕЛАХ, МОЖНА БЕЗ МЕБЛ., ТЕХН., 
ДЛЯ ПОРЯД. СІМ’Ї З ТЕРНОПОЛЯ, МОЖЛ. ВИКУП. 
(098) 393-45-15 

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

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

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

4.11 РІЗНЕ 
 Продаються ділянки земельні, с.В.Гаї, різні, 
від 9 000 у.о., до 0,5 га, різні ціни, гарні місця. 
(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, ВУЛ.КИЇВСЬКА, НА-
ПІВЦОКОЛ., 80 КВ.М, СИРА, ВЛ., 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, 
договірна (067) 128-51-71  
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Веловиробництво перевезли з Харкова до Борщева. На переїзд та 
підготовку для початку роботи у новому краї пішло два місяці

50 працівників переїхали разом із роботою

У Борщеві в офісному приміщенні облаштували житло для працівників, зробили 
ремонт і тепер там живуть приблизно 30 переселенців

цювали у Харкові, до Борщева 
переїхали пів сотні, ще частина 
людей у Хотині, інші — продов‑
жують працювати дистанційно. 
Оскільки в Борщеві не так багато 
пропозицій для оренди житла, 
то його облаштували просто 
по‑сусідству з виробництвом.

— Це я так розумію, було якесь 
підприємство в Борщеві. Тут і 
склади, і ангари, де ми розмі‑
стили виробництво, і офісні 
приміщення були, де в підсум‑

ку ми облаштували житло для 
працівників. Зробили ремонт і 
тепер живуть близько 30 людей, 
ще частині таки знайшли житло 
в оренду, — розповідає Ткаченко.

Також тут для людей організу‑
вали харчування.

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

«Велотрейд» — це компанія з 
Харкова, яка вже 20 років займа‑
ється виробництвом велосипедів. 
Якщо знайти подвір’я, де діти 
катаються на велосипедах, то се‑
ред них ви обов’язково зустрінете 
ровери їх виробництва. Цим за‑
ймалися близько 170 працівників.

Харків з перших хвилин росій‑
ського вторгнення в Україну пе‑
ребував під постійними ворожи‑
ми обстрілами, а підприємство, 
де виробляли велосипеди, стало 
одним із тих, що постраждало 
від них. В один із цехів підпри‑
ємства прилетіла ворожа ракета 
в останні дні лютого. Здійнялася 
пожежа, яку не було можливості 
загасити, оскільки обстріли про‑
довжувалися та надзвичайники 
не могли під’їхати, щоб боротися 
з полум’ям. Тож, врятувати з цеху 
не вдалося нічого, все вигоріло 
вщент.

— Втратили один із цехів та об‑
стріли стали зовсім жорсткими. 
А у нас найактивніший робочий 
період випадає на весну. Працю‑
вати із зони бойових дій не було 
можливості, відтак ми почали ду‑
мати про те, як перемістити наше 
підприємство кудись на захід 
України, — розповідає директор 
компанії Микита Ткаченко.

Сотня вагонів та 
десятки вантажівок 

Хоча спочатку в компанії 
не планували перевозити ви‑
робництво. Вирішили перемі‑
стити свій склад. Нову локацію 
для нього знайшли на Буковині, 
у Хотині. А потім вже, коли стало 
зрозуміло, що необхідно перево‑
зити й виробництво, то пошуки 

локації для нього продовжилися, 
але вже з умовою, щоб то було 
не дуже далеко від Хотина. Таким 
чином харківське підприємство 
опинилося на Тернопільщині, 
у Борщеві.

Щоправда, до того, як там 
опинитися, веловиробники ви‑
тратили багато часу на пошуки 
приміщень, які б підходили їм. 
Бо вільних є дуже мало, а ті, які 
пустували та підходили, то на них 
дуже сильно підвищили вар‑
тість — у два, а то й у чотири 
рази.Друге питання, яке поста‑
вало, це логістика.

— У Харкові, станом на ту мить 
лишалося дуже мало персоналу, 
який був готовий допомагати 
в переїзді. Ніхто з водіїв, яких ми 
намагалися найняти, не хотів їха‑
ти до Харкова. Це була середина 
березня, були дуже масові обстрі‑
ли, можна було звідти не виїхати. 
Для релокації ми також користу‑
валися державною програмою. 
Тож частина наших потужностей 
їхали з Харкова за допомогою 
«Укрзалізниці», щось перевози‑
ли власними машинами, а щось 
на тих вантажівках, які ми за‑
мовляли, — розповідає Ткаченко.

Всього веловиробники відпра‑
вили з Харкова на Тернопільщи‑
ну близько 100 вагонів та 70 ван‑
тажівок із сировиною, готовими 
велосипедами та запчастинами 
для їх виробництва. На переїзд 
та підготовку для початку роботи 
витратили два місяці.

Житло для 
переселенців 

Переміщуючи виробництво 
керівники потурбувалися і про 
своїх співробітників. Їм також 
запропонували евакуюватися. 
Зі 170 співробітників, які пра‑

ПРОЄКТ

ПЕРЕВЕЗЛИ ВИРОБНИЦТВО ІЗ 
ХАРКОВА НА ТЕРНОПІЛЬЩИНУ

Зі сходу на захід  З початком 
повномасштабного вторгнення росії до 
України багато підприємств із регіонів, 
де були активні бойові дії, намагаючись 
врятувати виробництво, переїхали в 
більш безпечні регіони України. «RIA 
плюс» розповідає про ті з них, які тепер 
працюють на Тернопільщині
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Зараз у компанії 
приймаються 
ситуативні рішення, 
щоб фірма вижила, 
могла продовжувати 
роботу

Кордон так і 
залишається 

У Борщеві виробництво працює 
тільки другий тиждень. Замовлень 
стало значно менше, але вони 
є. Завантаженість, приблизно, 
на 30% від звичайної.

— Велосипед — це не товар 
першої необхідності, є відтік 
населення, є втрата територій, 
де ми працювали. Безумовно, 
попит є, але, звісно, що не та‑
кий, на який ми розраховували 
без усіх воєнних дій, — пояснює 
Ткаченко.

Зараз безпосередньо на вироб‑
ництві велосипедів працюють 
люди, які займалися ним і в Хар‑
кові. Допоміжний персонал най‑
няли серед місцевих мешканців.

Зараз на підприємстві очіку‑
ють на надходження нової партії 
сировини і тоді, припускають, 
будуть наймати на роботу ще 
місцевих мешканців.

Щодо перспектив, то у «Ве‑
лотрейді» намагають далеко не за‑
глядати. Кажуть, що поставлене 
завдання, аби компанія вижила.

— Якщо і є плани, то вони 
дуже короткострокові. Бо нез‑
розуміло, що буде далі з війною. 
Через це якихось серйозних пла‑
нів не будуємо. Там, де можна 
відтягувати — відтягуємо. Де 
можна економити — економимо. 
Щодо повернення у Харків — 
це дуже складне запитання, 
бо це залежить від того, як це 
все закінчиться. Бо в Харкові, 
на жаль, як був кордон з та‑
ким ідіотським сусідом, так він 
і лишається. Казати про те, що 
в Харкові стане цілком безпеч‑
но? Мабуть, можна буде, якщо 
росія піде шляхом Німеччини 
після Другої світової, коли вони 
визнали за собою всі звірства, 
покаялися і так далі. Тоді про 
щось можна буде говорити, але 
поки що дуже складно в це по‑
вірити та від цього немає рі‑
шення, що робити, — пояснює 
Ткаченко.

Відтак зараз у компанії при‑
ймаються ситуативні рішення 
залежно від обставин. Щоб 
компанія вижила, могла про‑
довжувати роботу.
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Війна іде. І ще дехто закони 
мирного часу диктує. А то що 
ракета вас ще не зачепила, 
то нічо? Якби ваш будинок 
розірвало, ви б по‑іншому 
співали, законопослушні 
громадяни.

микола ніколаєнко

Давно пора! А то ховаються 
за жіночими спідницями здо‑
рові дядьки ‑ біженці!

Halyna Kizlyk

так жінок також мобілізу‑
ють, не бажаєте підтвердити 
свої слова ділом?

Читач55

Багато чого треба було зро‑
бити давно. Не живiть вчо‑
рашнiм днем

Tetyana Blazhkiv

Аж просто цікаво скрізь 
тільки Тернопільщина. Що 
вона за всю Україну відби‑
вається...

Іванка Моронжук

п'яні їм не цікаві, як ба‑
чите.

Читач55

Нічого не порушується. 
Військовий стан.

Ірина Романська

А чому до тепер не переві‑
ряли, наїхало всяких і ніхто 
нічого не перевіряв.

Наталія Сеньків 

Це треба було зробити вже 
давно!

Патраш Марійка 

Підтримую

Оля Маркович

Могли і з 25 лютого пере‑
віряти, а не через 3 місяці.

Віталій Білоус 

Розкажи русні про закони 
України.

Pavel Akiev 

Термін «мобілізація» є ви‑
черпним, і не може поширю‑
ватися на пляжі, Епіцентри, 
басейни, громадські місця, 
автозаправки.

Якщо не зазначено місце 
вручення повістки, то має за‑
стосовуватися аналогія, щодо 
призовників і вручатися за 
місцем пооживання.

На сьогоднішній день цен‑
три комплектування (колиш‑
ні військкомати) фактично 
дискредитували термін мо‑
білізація.

 Зайдіть у будь‑який військ‑
комат і побачите здорованів ‑ 
військових 35‑40 років і ніхто 
добровільно не йде в ЗСУ. Бо 
в кожного бронь.

Роботу, яку вони викону‑
ють, можуть легко і набагато 
краще виконувати і жінки.

Вручення повісток має від‑
буватися обгрунтовано, за‑
конно і з науковим підходом.

Зіновій Олексишин 

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала 58 коментарів.
Нагадаємо, у статті йшлося, що 

додаткові наряди з поліцейських 
і військових вийдуть на вулиці 
Тернопільщини вже від 18 черв‑
ня. Про це повідомив начальник 
головного управління Нацполіції 
в області Олександр Богомол.  

— Ці наряди включатимуть 
представників військкоматів, 
військової служби правопорядку, 
поліції та тероборони. Наряди пра‑
цюватимуть цілодобово. Перевіря‑
тимуть громадян як чоловіків, так і 
жінок щодо наявності документів, 
— повідомив Олександр Богомол.

Мета цих заходів – це контрди‑
версійна діяльність, профілактична 
діяльність щодо вчинення право‑
порушень, виявлення внутрішньо 
переміщених осіб, які не стали на 
облік в органах місцевого самовря‑
дування та військкоматах.

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Туалет у парку Національного відродження посів останнє місце у нашому рейтингу

Стаття має шість коментарів.
Нагадаємо, «RIA плюс» пере‑

вірили, у якому стані громадські 
вбиральні у парках Тернополя.

Нещодавно у тернопільській 
міській раді проінформували, 
що у паркових зонах міста 
працюють шість громадських 
вбиралень. Чиновники про‑

сили шанобливо 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 і склали 
власний рейтинг. 

Цілком очікувано, що най‑
кращі умови зустрічаються у 

В ОБЛАСТІ ПРАЦЮЮТЬ НАРЯДИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ І ВІЙСЬКОВИХ

Склали власний рейтинг громадських туалетів

На Тернопільщині працюють додаткові патрулі з 
правоохоронців та військових

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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‑ біля мотору...

Віктор Мадрі 

Здати потрібно в музей

Ліля Покиданець

Після "спілкування" з од‑
ним безграмотним з патруля, 
екіпірованим (глибокий тил), 
що можуть хлопці позаздрити 
на передовій. Як в старі  часи 
ментовського беззаконня, 
побачив мента краще його 
обійди подалі від гріха. Ко‑
лаборанти  з'являються по 
прильоту ракет.

Читач83

Майже як в Євросоюзі, але 
чомусь схоже на московію

Кафедра Економіки підпри-
ємств і корпорацій ТНЕУ

Це обличчя надала і партії 
свобода. Роман Твардовський

Ivan Kyryliv 

Вже би поставили нормаль‑
ні біо туалети як для людей 

Alexandr Sasha 

Придурки з міської ради! 
Чому закритий туалет в парку 
Шевченка після 20 години?

 Чому на циганці відкрили 
аж 7 червня?

Чому на жд вокзалі постій‑
но закрито біля колій? 

Абсурд. Краще не приби‑
райте, нехай смердить, але 
щоб було відкрито завжди і 
цілодобово!!!

Читач75

Чи доречно розпивати 
спиртні напої на дитячому 
майданчику? Дуже жаль що 
поруч дорослі разом з дітками 
і це все всі бачать і мовчать.

Читач76 

Правильно і так потрібно 
зробити по всій Україні, пе‑
реселенців (мужиків) які пе‑
реховуються на заході Укра‑
їни відправити на передову.

СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРО‑
ЯМ СЛАВА!!!

Lucy Galai

Після трьох місяців війни!!!!
У нас‑заборона раша пі‑

сень,збирання підписів про 
заборону московського патрі‑
архату, перевірка документів 
Згадався мультик "зверополіс" 
де лис з морквинкою при‑
йшли в установу, де працю‑
ють лінивці....

 Irina Milyan

Моя хороша знайома за‑
йшла в церкву мп дати за 
здоров'я, то їй сказали що це 
не можливо, бо її ім'я Марта, 
і попросили вийти і не прихо‑
дити. в почаївській лаврі ше 
хібаза првітря не платиться, а 
так то за все платиш данину

Для мене Бог один, але мп 
патріархат це колаборанти, 
шпигуни, гроші, зневага до 
інших релігій

Всього найкращого

Irina Milyan

По парках все пьяне, бачив, 
як наряди просто обходять 
такі компашки. Сьогодні був 
свідком, як чоловік на буль‑
варі посеред білого дня спра‑
вив нужду прямо на газон. На 
зауваження почав реагувати 
агресивно, типу він став під 
дерево, мало не дійшло до 
бійки, відійшовши вже далі 
від неадеквата, бачу шурує 
наряд і їх зовсім не збенте‑
жила їхня поведінка

Инициатор Дискуссий

Цікаво, будуть перевіряти 
всіх? Чи тільки бідних, а ба‑
гаті мажори і далі відпочи‑
ватимуть?

Ніна Бойчук 

Під час воєнного стану 
повністю списуються борги 
по кредитах і комунальних 
послугах. В нас такого зро‑
блено не було ‑ отже все‑таки 
воєнного стану немає!

Ніна Бойчук 

Тепер навіть страшно якісь 
гроші з собою носити, зло‑
чинці в формі заберуть, і ні‑
чого не докажете! Безпредел 
твориться в державі!

Читач75

тій громадській вбиральні, де 
за вхід треба заплатити гроші. 
Тут є умови для людей з особли‑
вими потребами та пеленальний 
столик для матусь. Хоча і немає 
туалетного паперу, але є папе‑
рові накладки на унітаз. Були 
рідке мило та сушарка для рук.

Загалом всі вбиральні при‑

близно в однаковому стані. З 
відносно свіжими ремонтом, 
загалом чистенько та без не‑
приємних запахів. У кранах — 
холодна вода. Мила немає, або 
ж воно у такому стані, що немає 
жодного бажання ним скориста‑
тися. Без можливості витерти 
чи висушити руки.

Найгірший вигляд у цій ком‑
панії має туалет у парку Націо‑
нального відродження. Є непри‑
ємний запах, у кабінках немає 
дверей. Більше того, немає не 
те що туалетного паперу, мила 
та рушників, а й навіть просто 
можливості помити руки у хо‑
лодній воді. Єдиний кран, і той 
зламаний.

Публікуємо коментарі читачів 
сайту 20minut.ua, зберігаючи ор‑
фографію дописувачів.



19RIA плюс, 29 червня 2022

Волонтери  Про Ольгу Биндас – талановиту жительку нашого 
міста, двома словами розповісти неможливо. Жінка захоплюється 
рукоділлям, фотографує, грає на барабанах, пише тексти й автостопом 
проїхала понад 40 тисяч кілометрів. Як війна змінила життя мисткині й 
подарувала новий досвід, про що вона мріє й чим займається наразі 

НАДІЙНИЙ ТИЛ

ЯК ВОЛОНТЕРИТЬ ВІДОМА 
МИСТКИНЯ З ТЕРНОПОЛЯ

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

Тернополянка Ольга Биндас 
переконана, що попри трудно‑
щі й вимушене пристосування 
до воєнних умов українці точно 
переможуть російських окупантів, 
адже завжди були готові дорогою 
ціною платити за волю…

Розповідаючи про власні інте‑
реси, жінка запевняє, що кожен 
з нас ніколи не буде таким, як 
раніше — до 24 лютого. Ми стали 
сильнішими, хоробрими та впев‑
неними у своїх силах та єдності 
нації!

Має неймовірне 
музичне минуле 

Ользі Биндас — 32 роки, але хобі 
умілиці не злічити. Одним з них 
є музика.

Ще 10 років тому дівчина почала 
грати на барабанах, а згодом стала 
частинкою справжнього жіночого 
рок‑гурту.

— Якось я наважилась піти 
на заняття до друзів‑барабанщиків. 
Там мені, як не дивно, сказали, 
що маю музичний слух. Я зраділа 
і вирішила спробувати себе у цьо‑
му напрямку. А що, як вийде?! — 
каже Ольга.

Музикантка розповідає, що Тер‑
нопіль — місто маленьке, люди тут 
одне одного знають й інформація 
розлітається швидко.

— От і до мене після декількох 
занять з барабанної гри звернув‑
ся знайомий гітарист вже з тоді 
відомого гурту Los Colorados. Він 
прийшов на мою тодішню роботу 
і прямо в мене запитав: «Олька, 
хочеш грати в жіночому рок‑гур‑
ті?» Я відповіла: «Так!» — ділиться 
вона.

На участь у музичній авантю‑
рі жінка погодилась, хоча навіть 
не вміла тримати ритм. Друг Ро‑
стик запевнив, що усьому її на‑
вчить, тому Ольга пішла на свою 
першу репетицію без краплі ва‑
гань.

— А потім було декілька років 
справжнього жіночого рок‑н‑ролу. 
Ми збирали овації, під нас «відри‑
вались» цілі натовпи. Ну і ми самі 
не менш кайфували від музики! 
Пізніше, на жаль, наші дороги з 

дівчатами розійшлись, бо кожен 
мав свої плани на життя. Та від пе‑
регляду колись знятих відео у мене 
досі приємний трепет на душі… — 
пригадує Ольга Биндас.

Потім музикантка була учасни‑
цею гуртів у Києві, Харкові, знову 
в Тернополі. Зараз теж час від часу 
грає на барабанах і досі отримує 
масу задоволення від цієї справи.

Тисячі іграшок та 
подорожі 

Два роки тому ініціативна терно‑
полянка облишила ще одне творче 
заняття, завдяки якому прослави‑
лась не тільки по Україні, а й за її 
межами.

— Я займалась унікальним 
мистецтвом — технікою сухого 
валяння іграшок з вовни. Люди 
замовляли в мене копії домашніх 
улюбленців, своїх коханих, ми‑
лих звірят. За свій «валяльний» 
період мені вдалося створити 
декілька десятків тисяч іграшок, 

які реалізовувала у нашій державі 
і за кордоном. Іноді валяла щось 
незвичне, приміром, у подарунок 
стоматологу якось робила зуб! — 
каже мисткиня.

Та згодом умілиця вирішила 
призупинити цю креативну діяль‑
ність, бо відчула, що хоче знайти 
себе у чомусь іншому…

— Не знаю, чи це тимчасово, 
чи назавжди! Можливо, з часом 
у мене знову з’явиться тяга до ру‑
коділля, або ж валятиму вовняні 
іграшки на подарунок рідним та 
близьким, — усміхається жінка.

Ольга Биндас може похвалитися 
ще одним цікавим фактом зі своєї 
біографії — дійсно подолала понад 
40 тисяч кілометрів автостопом!

— Я люблю пізнавати нове! 
Тому упродовж багатьох років, раз 
на декілька тижнів організовувала 
собі подорожі. Іноді в них їхала з 
друзями, іноді сама. Було таке, що 

Ніколи й уявити  
не могла, що моє 
хобі стане таким 
помічним  
у воєнний  
час!

Кадр, зроблений Ольгою на одній із благодійних зйомокРаніше тернополянка створювала ось такі іграшки

й 1000 кілометрів одним махом 
долала! — каже жінка.

За її словами, здебільшого у до‑
розі їй траплялись дуже турботливі 
й щирі попутники, з якими всти‑
гала потоваришувати, добираю‑
чись до свого місця призначення. 
Ольга каже, що з цими людьми 
ділились навіть таємницями, адже 
кожен розумів, що навряд чи ще 
зустрінуться.

— Декілька разів траплялися 
водії з непристойними пропози‑
ціями! Та я одразу давала зрозу‑
міти, що не зацікавлена в такому, 
переводила тему на щось сімейне, 
нагадуючи їм, що мають вдома 
дружину й дітей! Мандрівнику 
слід бути готовому до непередба‑
чуваних ситуацій, — говорить вона.

Зараз, ділиться Ольга Биндас, 
подорожує рідко і лише на ма‑
ленькі відстані.

Організовує 
благодійні зйомки 

Коли запитуємо майстриню про 
те, як минув її перший воєнний 
день, вона відповідає, що таке за‑
бути вкрай важко…

— Пам’ятаю, що я прокину‑
лась і побачила 8 «пропущених» 
від хлопця. Здивувалась, мовляв, 
чого б це він так інтенсивно нама‑
гався мене розбудити. Перетеле‑
фонувавши, дізналась, що хлопець 
поклав мені на підвіконні хліб, 
бо не піднімала «трубку». Я нічо‑
го не розуміла. Запитую у нього: 
«Чому ти віз мені хліб, та ще й так 
рано?». А він вигукує: «Ти що, ні‑
чого не знаєш? Війна почалась!» — 
розповідає нам Ольга.

Далі шокована жінка кілька го‑
дин у паніці обдзвонювала своїх 
близьких, бо дуже за них хвилю‑
валась. З ріднею ділились пере‑
живаннями, думками.

— Постійно моніторила новини 
щодо російського вторгнення. 
Було страшно, але мене надихав 
бойовий дух українців, які зразу 
стали єдиним цілим! Десь через 
тиждень‑два я почала допомага‑
ти плести маскувальні сітки, але 
відчувала, що цього недостатньо, — 
говорить Ольга Биндас.

Тоді жінка подумала, що може 
стати у нагоді рідній державі своїм 
досвідом у ще в одному ремеслі, 

яке освоїла чи не найкраще — 
фотографії.

— Взагалі, ця моя життєва стеж‑
ка почалась приблизно вісім років 
тому, коли закінчила професійні 
курси. Як це було? Їх проводив 
мій друг‑фотограф Юрко Гудь і 
я випадково виграла безкоштовні 
заняття. Фото цікавилась ще рані‑
ше, тому погодилась, аби здобути 
нові знання, — каже мисткиня.

Юрко Гудь навіть «позичив» по‑
друзі свій фотоапарат, аби вона 
розібралась у будові техніки й 
навчилась нею повноцінно ко‑
ристуватись.

— Згодом я придбала власну ка‑
меру. Фотографувала свої роботи, 
адже на той час ще валяла іграш‑
ки, а також що‑небудь на дозвіллі. 
Ніколи й уявити не могла, що моє 
хобі стане помічним у воєнний 
час! — ділиться жінка.

На даний момент Ольга Биндас 
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організовує благодійні фотосесії, 
кошти з яких передає ЗСУ. Вда‑
лось провести вже кілька зйомок, 
однак у планах їх значно більше. 
Охочих потрапити у кадр оригі‑
нальної фотографині немало!

— Надалі продовжуватиму і 
зйомками, і іншими заняттями 
підтримувати наших захисників! — 
ділиться Ольга.

Веде онлайн-клуб 
З початку повномасштабного 

російського вторгнення в Ольги 
та її товариша Руслана Богачи‑
ка виникла ідея створення роз‑
мовного простору для українців, 
які зараз переходять з російської 
на національну мову.

— Тому ми зробили телеграм‑ка‑
нали, до яких за лінками: https://t.
me/jiklub https://t.me/jiklubchat 
може приєднатись будь‑хто. Щоб 
максимально полегшити людям 
перехід на українську, ми збира‑
ємо їх у дистанційному форматі 
та задаємо тему, на яку кожен 
повинен висловитись. Ще в нас 
є кумедні рубрики «Українські 
матюки» та «Словесні лігуміни». 
Наша мова — це справжній скарб, 
і ми маємо її плекати, вдоскона‑
лювати й поширювати, допоки 
живемо! — закликає Ольга Биндас.

На завершення тернопільська 
мисткиня говорить, що понад усе 
вірить та прагне нашої якомога 
швидшої перемоги над «москов‑
ським» злом.

— Подивіться навколо! Які круті 
люди поруч, допомагають одне од‑
ному, чим можуть. Сміливі укра‑
їнці голіруч йдуть на танки. Де ще 
таке є? Ми найкращі! — вигукує 
Ольга.

Ольга Биндас 
у житті чим 
тільки не 
захоплювалась…
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Опинившись у Тернополі, 
попри усе пережите Вікторія 
не опускає рук і ще й освоїла 
нову справу — тепер займається 
рукоділлям.

Вона розповідає, що про по‑
чаток повномасштабного росій‑
ського вторгнення на територію 
України дізналась завдяки но‑
винам по телебаченню.

— Звісно, до 24 лютого точи‑
лися розмови про загрозу війни, 
але у це ніхто, чесно кажучи, 
не вірив. Почувши про втор‑
гнення, я була шокована. Ще 
й досі здається, ніби перебуваю 
у якомусь нереальному світі! 
Мені не віриться, що таке могло 
трапитись у нашій державі… — 
каже переселенка.

Обстріляли місто 
касетними снарядами 

У Покровську родина Вікто‑
рії провела майже цілий місяць. 
Весь цей період, говорить жін‑
ка, страшенно боялись за своє 
життя.

— Кожна людина має власну 
міру страху. Я останнім часом 
буквально «сиджу» на заспо‑
кійливому. У Покровську ми 
не знали, що буде завтра, чи 
прокинемось вранці… Не у всіх 
у нашому місті є підвали. У ба‑
гатоповерхівках людям легше. 
Приміром, моя знайома разом 
із сусідами облаштували схови‑
ще, придбали туди генератор, 
води наносили. А ми мешкаємо 
у приватному секторі, де будин‑
ки старі. Сидіти у погребі там 
небезпечно, адже якби що — 
звідти можна і не врятуватись, — 
розказує Вікторія.

Жінка каже, що ще з кін‑
ця лютого у Покровську було 
неспокійно. На початку березня 
російські окупанти обстріляли 
місто касетними снарядами. Тоді 
постраждало декілька будинків, 
осколками поранило чимало лю‑
дей.

Згодом «прилетіло» у ще один 
мікрорайон, де повністю згоріли 
чотири квартири і знане усіма 
містянами кафе.

— Поки ми залишалися вдома, 
там був і мобільний зв’язок, й 
Інтернет. Чи погіршилась ситу‑
ація пізніше — не знаю. Готівку 
зняти було неможливо, стояли 
великі черги до банкоматів, 
в яких ще залишились кошти. 
Після того, як моя сім’я вируши‑
ла сюди, росіяни влучили у «за‑
лізницю», — розповідає Вікторія.

Більшість залишила 
Покровськ 

В один момент Вікторія вирі‑
шила — потрібно щось робити. 
Тим більше, згодом і місцева 
влада Покровська наказала всім 
евакуюватись. Жінка зі своїми 
дорослими дітьми прийняли рі‑
шення рятуватися…

— Так вийшло, що ми поїха‑

ли трішки раніше, ніж вивози‑
ли містян. На потяг збирались 
неймовірно швидко. З речей і 
тому подібного взяли хіба най‑
необхідніше: воду і їжу, по фут‑
болці, кілька рушників, нижню 
білизну, документи та гроші. Ще 
забрали з собою нашу кішку. 
Коли вже опинились у потязі й 
рушили, навіть не думали доби‑
ратись до Тернополя. Тернопіль 
сам нас обрав, напевно, — усмі‑
хається переселенка з Покров‑
ська.

Вікторія каже, що пасажирів 
у поїзді було битком набито. 
В одному купе їхала їхня ро‑
дина і ще троє осіб — мама з 
молодшим і старшим синочка‑
ми. Люди сиділи у коридорах, 
у «проходах». Багато хто віз своїх 
домашніх улюбленців — котів 
і собак.

— Я цілу дорогу молилась, 
аби приїхати у безпечне місце і 
до добрих людей. До Тернополя 
ми добрались 20 березня. Тут 
знайомі дали нам номер до цер‑
кви, яка гостинно приймає пе‑
реселенців і надає їм тимчасове 
житло, — говорить жінка.

Так Вікторія з дітьми осели‑
лись на базі Євангельської цер‑
кви «Божа оселя».

— Нас там прихистили, я щиро 
вдячна служителям церкви! Зго‑
дом церква допомогла нам знай‑
ти житло у добрих людей. Хвала 
Богу! — каже Вікторія.

У 55 років можна 
здобувати знання!

На запитання: «Як почала за‑
йматись рукоділлям?», Вікторія 
відповідає, що творчі здібності, 
бажання креативити та робити 
щось власноруч у неї з дитин‑
ства, адже мріяла стати худож‑
ницею.

— Так сталось, що мої бать‑
ки рано померли і до 18 років 
я залишилась сиротою. Навчати 
мене було нікому, тому пішла 
працювати на будівництво. По‑
тім займалась євроремонтами і 
вдома сама зробила панно шпа‑
клівкою. Мистецтво завжди лю‑
била, але бракувало часу на це 
діло, — розповідає переселенка.

За її словами, коли пакувала 
речі, аби їхати з Покровська, 
кинула до сумки клубок ниток 
і гачок, адже раніше для себе 
в’язала спицями і подумала, що 
зайнятись цим на новому місці 
стане хорошим способом заспо‑
коїти нерви.

— У церкві є дівчина Вікторія. 
Якось вона підійшла до мене і 
порадила, що рукоділля — най‑
кращий засіб від депресії. Ми 
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ВІКТОРІЯ З ПОКРОВСЬКА МРІЄ 
ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ
Люди   Родом 55-річна Вікторія із 
«західних воріт Донбасу» – Покровська, 
що на Донеччині. Жінка цілий місяць 
пробула у місті, де ситуація від початку 
війни залишається напруженою… 

пішли до магазину, я поба‑
чила нитки і захотіла дійсно 
чим‑небудь оригінальним зайня‑
тись. Переглянула відео на Юту‑
бі, а тоді взяла — і створила 
свій перший велосипедик! Його, 
звичайно, ще можна вдоскона‑
лювати. Свій виріб я показала 
у церкві і Вікторія порадила його 
фото десь опублікувати, може 
комусь сподобається. Зараз я теж 
потрошку творю, адже слід якось 
відволікатись… Та й у 55 років 
можна навчитись чомусь ново‑
му! — говорить жінка.

Також Вікторія є квітникар‑
кою‑аматоркою. Вона обожнює 
квіти і вдома у Покровську до‑
глядала за красивим садом.

— У мене була велика колек‑
ція рослин у квітнику. Купувала 
різні, які мені подобались. Коли 
вони розростались — продава‑
ла або роздаровувала рідним і 
друзям. Зі мною ділились, я ді‑
лилась. Взагалі, люблю життя, 
природу і квіти! Зрізаних рослин 
терпіти не можу… — каже пере‑
селенка.

У Тернополі її родина вже 
освоїлась. Вікторія каже, що мі‑
сто красиве, а його мешканці — 
дуже приємні й доброзичливі.

— Я вдячна Богу, що ми опи‑
нились тут. Дай Боже, аби війна 
не торкнулася Тернополя! Ніхто 
не вірив, що вторгнення ворога 
можливе. Коли я зідзвонююсь з 
тими, хто залишився у Покров‑
ську, розповідають, що ввечері 
місто як у фільмі — порожнє. 
Я боюсь, що люди почнуть по‑
вертатись до міста, і зрозуміють, 
що вже немає куди… — зі слізь‑
ми на очах завершує розповідь 
жінка.

 На Донеччині родина Вікторії провела місяць війни. Все життя жінки пов’язане з квітами

У 55 років переселенка захопилась рукоділлям

У Покровську завжди цвіли багато троянд. Довоєнне фото 
героїні матеріалу

У церкві є дівчина 
Вікторія. Вона 
порадила, що 
рукоділля – 
найкращий засіб 
від депресії
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Як виникла ідея почати плести 
сітки на передову, нам розпові‑
дає її ініціатор — доцент кафе‑
дри історії України та археології 
Володимир Кіцак.

— Наприкінці 2014 року наш 
завкафедри Іван Зуляк пішов 
воювати на фронт кулеметни‑
ком у 80 бригаду. Ми на істо‑
ричному факультеті захотіли чи‑
мось допомогти і йому, і іншим 
військовим. Вирішили робити 
маскувальні сітки. До лютого 
2022 року сплели їх загальною 
площею у понад гектар, — каже 
чоловік.

Коли розпочалось повномасш‑
табне російське вторгнення, 
до справи факультету одразу до‑
лучились чимало тернополян — 
як викладачі і студенти ТНПУ, 
так і пересічні містяни. Плетіння 
сіток тут буквально поставили 
на конвеєр.

Де купують 
матеріали 

За словами Володимира Кіца‑
ка, добротна сітка повинна мати 
площу у 30–40 метрів квадрат‑
них. Цього розміру достатньо, 
аби замаскувати від ворога один 
БТР. Щоб повністю накрити 
танк або більшу військову тех‑
ніку, наші бійці на передовій бе‑
руть дві‑три сітки та скріплюють 
у формі «хатинки».

На історичному факультеті 
маскувальні сітки плетуть пря‑
мокутними, вони зручні у тран‑
спортуванні, малооб’ємні й легко 
змотуються. Кольори добирають 
природні, тому маскування гар‑
но вписується в лісові й степові 
ландшафти.

— Здебільшого, нитки ми ку‑
пуємо в Харкові. Коли це місто 
чи не щодня атакували ворожі 
війська, мали цікаву історію. 
Там розміщене єдине в Україні 
підприємство, яке створювало 

основи для сіток. Харківські во‑
лонтери, під обстрілами й через 
блокпости, зуміли вивезти нам 
доволі багато ниток для плетіння. 
Їх використовуємо й досі, — ді‑
литься з нами пан Володимир.

Щодо тканини, то на початку 
війни колектив факультету робив 
сітки з обрізків. Пан Володимир 
додає: тернополяни привозили 
велику кількість «гуманітарки», 
пакетами несли одяг з дому, 
до ініціативи долучались різні 
магазини. Зараз, на жаль, тка‑
нини потрібних відтінків бракує і 
доводиться перефарбовувати речі.  

— Уродженка міста Наталія 
Собчак зуміла з Італії достави‑
ти сюди промислову пральну 
машинку. У ній ми фарбуємо 
тканину у шість відтінків зеле‑
ного. Як бачите, беремо звичай‑
нісінькі простирадла. Закупити 
фарбу допомогла «Європейська 
Солідарність», — говорить Воло‑
димир Кіцак.

Раніше, розповідає чоловік, 
мали лише один спеціальний 

станок для плетіння, який регу‑
лярно експлуатували. Починаючи 
з 24 лютого, вдалося зробити вже 
11 таких станків.

На факультеті охочі робити ма‑
скувальні сітки збираються фак‑
тично щодня — з 9.00 до 19.00. 
Іноді доводиться працювати на‑
віть у неділю.

Головне наловчити 
руки 

В одній з аудиторій корпусу 
зустрічаємо Лізу й Марту. Дівча‑
та — студентки першого курсу 
історичного факультету ТНПУ 
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СПЛЕЛИ МАЙЖЕ 2,5 ГЕКТАРА СІТОК
Волонтери  Виготовляти маскувальні 
сітки для потреб ЗСУ на історичному 
факультеті ТНПУ імені Володимира 
Гнатюка почали ще з кінця 2014-го. 
Упродовж наступних восьми років 
колектив викладачів та студентів не 
покидав це заняття й виробив власну 
техніку ідеального плетіння

імені В. Гнатюка, навчаються 
у різних групах.

За час війни вони прийшли 
плести сітку вперше. Спеціаль‑
но приїхали до Тернополя на два 
дні, аби хоч якось допомогти 
українській армії.  

— В першому семестрі я дізна‑
лась, що таке маскувальна сітка і 
для чого вона призначена, а та‑
кож познайомилася з технікою 
плетіння. Треба пронизувати тка‑
нину через клітинки і слідкувати, 
аби були великі «плями», щоб 
сітка була щільною. Якщо руки 
наловчені, то плести просто, — 
усміхається Ліза.  

Дівчина каже, що маскуван‑
ня треба створювати з тканини 
монокоричневих, темних і зеле‑
них відтінків. Останні ідеально 
підходять для літнього періоду. 
Ще плетуть сітку з урахуванням 
асиметрії, це основа природного 
вигляду.  

— Прийшла сюди вперше, 
але до війни ми вже плели сіт‑
ки. Освоїли техніку завдяки 
Володимиру Мироновичу. Вона 
легка, але є й складніші, примі‑
ром, «плями» квадратної форми. 
Маємо навики плетіння, тому з 
Лізою швидко впораємось хоча б 
з однією сіткою, — додає першо‑
курсниця Марта.  

Михайло також навчається 
на першому курсі цього факуль‑
тету і мріє стати в майбутньому 
вчителем історії. Волонтерити 
сюди він приходить майже що‑
дня.

— Можу і плести сітки, коли 
потрібно, але наразі ріжу ткани‑
ну. Її для однієї сітки треба чи‑
мало. Чим більше — тим краще. 
Раніше ми робили ширші смуж‑
ки, тепер тонші. Це залежить від 
ситуації і запитів військових, — 
розповідає юнак.  

За словами Володимира Кіцака, 
за цілий робочий день шість‑ві‑
сім людей можуть сплести одну 
сітку, тобто це ремесло досить 
часо‑ й енергозатратне.

Приходять плести 
переселенці 

Маскувальними сітками, влас‑
норуч виготовленими колективом 

історичного факультету, вже ко‑
ристуються бійці десантно‑штур‑
мових бригад, угруповання сил 
спеціальних операцій ЗС Укра‑
їни тощо. Поки на їхню якість 
не скаржились.

— В мене за вісім років є ба‑
гато зв’язків на фронті. Сітки 
захисникам передаємо або Но‑
вою Поштою, або волонтерами. 
Час від часу місцева військова 
частина формує бус і ми даємо 
своє маскування. Окремо сітки 
можуть забрати ті, хто самі при‑
йшли їх сплести для рідних або 
знайомих, котрі воюють, — по‑
яснює пан Володимир.  

Доцент додає, що якщо від‑
кинути перші два воєнні тижні, 
коли долучалися всі небайдужі, 
зараз плести сітки на факуль‑
тет приходять майже винятко‑
во переселенці — харків’яни, 
чернігівці, одесити, мешканці 
Сіверськодонецька, Лисичан‑
ська, Маріуполя. Тернополяни 
малоактивні.

За останніх три місяці втор‑
гнення тут сплели 387 сіток. Їхня 
загальна площа сягає 13 250 ква‑
дратних метрів. Якщо рахувати 
в цілому всі маскувальні сітки, 
зроблені колективом факультету 
від 2014 року — цифри справді 
вражаючі!

— Ми виготовили 740 сіток, 
а це майже 24 000 квадрат‑
них метри. Скоро буде рекорд 
за площею — 2,5 гектара! Тільки 
за останній місяць сплели на фа‑
культеті і відправили військовим 
на передову 25 сіток! Надіємось, 
що хлопці швидко виженуть во‑
рога з України і настане Перемо‑
га! — завершує Володимир Кіцак.

Студенти плетуть сітки з першого дня війни

Якісна маскувальна сітка повинна мати площу у 30‑40 
метрів квадратних

Співрозмовниці спеціально приїхали у Тернопіль, аби 
сплести сітку

Для однієї сітки потрібно нарізати багато смужок  
тканини

Люди привозили 
велику кількість 
«гуманітарки», 
пакетами несли одяг, 
долучались різні 
магазини
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ніж біля десятої школи. Тому покриття вже 
добряче втоптане. Коли ступаєш на нього, 
то фактично не відчуваєш необхідної м’якості.

Огорожа цього майданчика зроблена з сіт‑
ки‑рабиці. Вона по всьому периметру розпле‑
тена, а то й розірвана. Стирчать гострі кінці 
проволоки, наткнувшись або зачепившись 
за які, можна серйозно травмуватися.

У деяких місцях дірки в сітках діти вико‑
ристовують як додатковий вхід.

Навколо майданчика є стовпи з ліхтарями, 
які, якщо і працюють, дають можливість гра‑
ти у футзал і в темний час доби. А от у баскет‑
бол навряд вийде, бо, як і на інших майдан‑
чиках, тут є щити, але не на всіх є кошики. 
Є кілька лавок на території, а от урн для 
сміття — немає.

Вул. Київська, 11 

Майданчик у цьому подвір’ї здалеку має 
дуже охайний та новенький вигляд. Також 
зачинений. Відповідно, кожен хлопак з цього 
двору чи мікрорайону, який бажає покопати 
м’яч, не має такої можливості. До кого звер‑
татися у пошуках ключа — такої інформації 
також не вказано, або ми її не помітили.

Покриття майданчика — штучна трава 
у хорошому стані. Огорожа вздовж майдан‑
чика — типова сітчаста, з тонких металевих 
трубок. А ось за воротами інше рішення з 
більш габаритною решіткою, яка очевидно 
не буде так швидко ламатися від багаточи‑
сельних ударів по воротах.

Саме на ігровому майданчику немає ані 
лавок, ані урн для сміття, ані освітлення. Ці‑
каво, що тут встановлено баскетбольні щити, 
перпендикулярно майданчику. Але зіграти 
в баскетбол, принаймні, за його правилами 
не вийде. Бо щити розташовані не один на‑
впроти іншого, а по діагоналі один від одного.

Вул, Київська, 8 

Спортивний майданчик у цьому дво‑
рі користується великою популярністю 
у місцевих мешканців. Вхід на нього 
відкритий. Покриття зі штучної трави, 
не нове, але в цілком придатному стані. 
Неприємно дивує велика яма біля од‑
них із воріт, через яку з легкістю можна 
отримати серйозну травму під час гри. 
Очевидно, вона з’явилася через неякіс‑
но виконану основу майданчика у цьому 
місці.

Огорожа поля — із сітки‑рабиці. Як і 
на інших майданчиках, на цьому вона 
травмонебезпечно порвана або розпле‑
тена у багатьох місцях. Одна із секцій 
огорожі повністю зламана, і труба основи 
просто стирчить у напрямку майданчика. 
Також навколо майданчика ростуть вели‑
кі дерева, які можуть давати тінь у спе‑
ку. Але частина гілок звисають прямо 
на майданчик, заважаючи можливій грі. 

Зокрема, за гілками повністю сховано 
один із баскетбольних кошиків.

Лавка та урни встановлені за огорожею 
майданчика. Є стовпи для освітлення.

Вул. Чалдаєва, 17, біля 
школи № 11 

Вхід — доступний для кожного, хто 
бажає це зробити. Покриття майданчика 
зі штучної трави, але, на жаль, вийшло з 
ладу. Там, де трава — вона максимально 
стоптана, не дає жодної м’якості. А в ба‑
гатьох місцях штучне покриття розірване 
аж до основи.

Огорожа із сітки‑рабиці вже дав‑
но не здатна виконувати свої функції, 
у багатьох місцях розплітається, або ж і 
повністю порвана.

Натомість є аж шість баскетбольних 
щитів, як по всій довжині майданчика, 
так і по його ширині. Є кілька лавок, 
а ось урн для сміття немає.

Парк Національно 
відродження

Тут футбольний майданчик розташо‑
ваний трішки вище за сцену. Виглядає 
так, що його почали будувати, але не до‑
робили. Оскільки немає ані гумового по‑
криття, ані зі штучної трави. Пилюка та 
каміння, які під ногами на цьому майдан‑
чику — нагадують основу, яку закладають 
перед облаштування штучної трави. Коли 
тут починається активна гра — у повітря 
здіймаються стовпи пилюки.

Ворота на цьому майданчику менші, 
ніж стандартні для футзалу. Більше того, 
ці металеві конструкції жодними чином 
не закріплені і їх можна переміщати май‑
данчиком. Найгірше у ситуації з такими 
воротами, що під час гри вони можуть 
просто впасти на дитину.

Огорожа вздовж майданчика — типова 
сітчаста з тонких металевих трубок. За во‑
ротами огорожа, як і у дворі 11‑го будинку 
на Київській, зроблена з більш масивних 
металевих прутів. Є стовпи освітлення і 
навіть лавка за огорожею для споглядання 
можливих спортивних баталій.

В очікуванні відповіді
Скільки всього таких спортивних май‑

данчиків у Тернополі? Чи на всіх з них 
можна займатися спортом? Хто і як має 
стежити за їхнім станом та хто відпові‑
датиме, якщо раптом буде тренування 
через зіпсоване покриття? З усіма цими 
запитаннями «RIA плюс» звернулася 
до Тернопільської міської ради. Отримав‑
ши відповіді, ми обов’язково поділимося 
ними з читачами, щоб ви знали, чи можна 
грати у футбол на майданчику у вашому 
дворі та куди звертатися, аби його знову 
зробили безпечним для занять спортом. 
Також ми поділимось інформацією, як 
можна облаштувати новий спортивний 
майданчик.

Дивіться більше фото, 
засканувавши qr-код
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Нерідко в соцмережах натрапляємо 
на негативні коментарі щодо стану спор‑
тивних майданчиків. Тому вирішили і самі 
перевірити, наскільки вони є безпечними. 
Загалом журналіст відвідав вісім майданчиків. 
Кожному з них поставимо бали до п’яти.

Нагадаємо, що згідно з державними буді‑
вельними нормами, спортивні майданчики 
треба проєктувати у складі прибудинкових 
територій житлових кварталів та зон відпо‑
чинку. Обов’язково на майданчику мають 
бути: м'які або газонні види покриття, спор‑
тивне обладнання, озеленення, освітлення, 
огородження, урни. Висота огорожі має бути 
щонайменше 2,5 метра, а майданчик повинен 
розташовуватися на відстані від 10 до 40 ме‑
трів від житлових будинків або більше, якщо 
на майданчику буває дуже гамірно. Більше 
можете переглянути на https://bit.ly/3No7rwJ 

Отож, пропонуємо огляд тернопільських 
майданчиків, якими їх побачили журналісти 
«RIA плюс».

Вербицького, 6 (Класична 
гімназія) 

На цьому майданчику можна грати у фут‑
зал. Є необхідні розмітка та ворота. Є і баскет‑
больні щити, а от кошиків на них — немає. 
Огорожа складається з двох частин. Знизу — 
сітка‑рабиця, яка місцями розплетена або 
порвана і якщо, пробігаючи повз, або впавши 
на неї зачепитися — можна отримати добрячу 
рвану рану. Зверху огорожа зварена з тонких 
вертикальних та горизонтальних металевих 
трубок. За воротами, очевидно, що від по‑
стійних влучань м’яча секція огорожі пов‑
ністю виламана. Відтак м’яч із футбольного 
майданчика частенько вилітає на дитячий, 
який розташований поруч. Металеві трубки 
часто виламані стирчать у всі боки або просто 
валяються під ногами. Ми побачили на власні 
очі, як на одну з таких трубок налетів м’яч 
та одразу пробився.

За сітку на воротах слугує рабиця. Та‑
кож уся порвана та небезпечно розпле‑
тена. Власного освітлення на майданчи‑
ку — немає.

Покриття майданчика гумове, місцями 
вже стерлося, і з‑під нього проглядається 
бруківка, яка вкладена як основа. Падіння 
на неї навряд чи буде приємним для дітей 
чи футболістів‑аматорів.

На майданчику встановлено кілька лавок. 
Є кілька урн для сміття. Три входи‑виходи.

ПЕРЕВІРИЛИ СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ
Інфраструктура  Улітку як дорослі, так і 
діти проводять багато часу надворі. У фавориті 
тернополян стають і спортивні майданчики

Лесі Українки, 19 

Цей майданчик своїм розміром, побудо‑
вою та подвійною огорожею скоріше нагадує 
хокейний. Тут таке ж гумове покриття, як 
на Вербицького, але воно ще в гіршому стані. 
Інколи здається, що бруківка складає більшу 
частину майданчика, ніж покриття.

Перша огорожа майданчика, орієнтовно 
метр заввишки, заокруглена, як на хокейних 
аренах. Дерев’яна. Уже на відстані близь‑
ко півтора метра від неї, встановлено другу 
огорожу, яка заввишки кілька метрів, вона 
зроблена з тонких металевих трубок.

Встановлені футзальні за розміром ворота, 
але за ними залишений простір, як зазвичай 
залишають на хокейному полі. Перпендику‑
лярно майданчику встановлено чотири бас‑
кетбольних щити, але не всі вони в робочому 
стані, деінде кошики відсутні.

За першою огорожею на цьому майданчику 
є лавки для сидіння. Також встановлені стов‑
пи для освітлення. Проте особливість цього 
майданчика — велика кількість сміття. Та й 
не дивно, бо урн немає. Сміття, очевидно, 
ніхто не прибирає.

«Східний», біля школи 
№ 10 

Цей футзальний майданчик розташований 
біля навчального закладу. Ще здалеку поміт‑
но. Газон — штучна трава. Сітчаста огоро‑
жа, яка є найвищою серед оглянутих нами 
майданчиків, — не пошкоджена. Але спроба 
зайти та роздивитися ближче закінчилася 
невдачею. Хвіртка замкнена. Можливо, за‑
чинені двері і є запорукою ледь не ідеального 
стану майданчика.

Навколо майданчика встановлені чотири 
стовпи з мачтами, є освітлення, стоять урни 
та навіть є камера відеоспостереження, а ще 
мінітрибуна з кріслами, як на справжньому 
стадіоні.

Вул. 15 Квітня, 9, біля 
школи № 19 

Покриття також зі штучної трави, але оче‑
видно, що вкладали його набагато раніше, 
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  Власна об'єктивна оцінка кожному майданчику 
  за п'ятибальною шкалою

1. Вул. Вербицького, 6, біля Класичної гімназії 3

2. Вул. Лесі Українки, 19 3

3. «Східний», біля школи №10 4

4. Вул. 15 Квітня, 7, біля школи №19 3

5. Вул. Київська, 11 4

6. Вул. Київська, 8 3

7. Вул. Чалдаєва, 17, біля школи №17 3

8. Парк Національного відродження 3
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 25

— Мам, можна я ще погуляю?
— Донечко, не вигадуй, 
реєстрація шлюбу через 15 
хвилин.

***
Жінка постаріла, якщо при 
покупці білизни вона не думає, 
як раніше: «Ось буде що на 
побачення одягнути», а думає: 
«Ось буде в чому в поліклініку 
сходити».

***
До речі, про рівноправність ста-
тей: у жодного клубу чи кафе, 
чи ресторану, де вхід чоловікам 
200 грн, жінкам 100 грн, я не 
бачив страйкуючих феміністок, 
які вимагають рівності.

***
У житті жінки рано чи пізно 
настає момент, коли вона має 
остаточно визначитися зі своїм 
віком та дотримуватися його 
до кінця.

***
Щаслива жінка красивіша за 
гарну жінку.

***
Вчора стався розрив шаблону! 
Дівчина покликала до себе для 
любовних утіх. Я підготувався: 
купив квітів, зайшов в аптеку, 
надягнув свої найкращі труси. 
Приходжу до неї, а виявля-

ється, її батьки попросили під 
будь-яким приводом заманити 
мене додому, щоб я їм комп 
полагодив!

***
Якщо дівчина каже вам: «Іди 
знайди іншу, кращу за мене!» 
— Це означає, що ви повинні 
відповісти: «Мені ніхто не по-
трібний, крім тебе!», а не тікати 
з криком: ура!

***
Лікар приходить до хворого 
малюка. Бачить — його молод-
ша сестричка бігає по підлозі 
босоніж.
— Ану, красуне, одягни тапоч-
ки, а то захворієш.
Після відходу лікаря мати по-
мічає, що дівчинка все ще бігає 
босоніж.
— Ти чула, що лікар сказав?
— Так, він сказав, що я красуня.

***
Запитую друга, закоренілого 
холостяка:
— Саню, яка твоя найзаповітні-
ша мрія?
Він відповідає:
— Е-е-ех! Взяти б усіх коханих 
жінок, зліпити в одну та одру-
житися!

***
Щоразу, коли дівчина відмов-

ляє у побаченні доброму хлоп-
цеві, десь у світі народжується 
кошеня, яке житиме у неї після 
сорока.

***
Щоб отримати лікарняний, я 
прийшла до лікаря не нафар-
бована... мало швидка не 
забрала.

***
Ніколи не воюй із жінкою. І 
перемога, і поразка буде твоєю 
ганьбою.

***
Ходять дві подруги по крамни-
ці, перебирають одяг, взуття. 
Підходить молодий продавець:
— Чи можу я вам чимось допо-
могти?
— Та ось нам треба вибрати 
блузку.
— Який у вас розмір?
Ну одна:
— Зріст 170, вага 60, 90—60—
90, 3-й розмір грудей.
Інша:
— Марино! Марино, прокинь-
ся! Ти не в Інтернеті!

***
Сьогодні вперше привів дівчину 
до себе додому. Вона побачила 
мою книжкову шафу і сказала, 
що, на її думку, це безглуздо — 
виділяти під книжки цілу шафу, 

шафи потрібні для одягу. Потім 
вона спитала, навіщо мені 
стільки книг. Я відповів: «Щоб 
не працювати у сфері обслу-
говування» (вона офіціантка). 
Думав, образиться, але ні. На 
моє щастя, вона не зрозуміла.

***
— А як ви познайомились?
— Та ми прокинулися разом!

***
Працюю в лікеро-горілчаному. 
Коли настрій поганий, запитую 
документи у 30-річних жіно-
чок. Як вони сяють, можна на 
лампочках заощаджувати.

***
— Жіночої дружби немає. Це 
міф.
— Дружби між чоловіком та 
жінкою теж не буває... Робимо 
висновок — жінки недружні 
істоти.

***
— Я зірка! Бо якби я була плане-
тою, у мене був би супутник.

***
Любите доглянутих жінок? 
Доглядайте!

***
Декольте — тренажер для 
розвитку периферичного зору 
чоловіків.

***
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Жінка створена для того, 
щоб чоловік не здох від 
щастя.

***
На сайті знайомств:
— Дівчино, а вам точно 25 
років?
— Так
— І давно?

***
Тест у глянцевому журналі 
для дівчаток-підлітків: «Об-

числи свій IQ і не засму-
чуйся!»

***
— Які твої мрії?
— Щоб мене хтось поцілу-
вав під дощем... А твої?
— Щоб почався дощ.

***
— Вона така мила, де ти 
знайшов її?
— На вокзалі, з ментами 
билася...



Цього 
тижня 
іменини  
святкують

ОВЕН Овнів у липні чекає 
велика удача. Представ-
ників цього знаку зодіаку 

можна буде назвати щаслив-
чиками. На вас чекатиме успіх у 
кар’єрі, у взаєминах із колегами, 
а також у стосунках з коханою 
людиною. Найголовніше те, що 
липень дуже сприятливий для 
покращення стосунків. 

ТЕЛЬЦІ Для Тельців 
настає дуже сприятливий 
час для саморозвитку, 

нових починань. Тому якщо ви 
давно прагнули записатися на 
якісь семінари або тренінги, піти 
на курси з вивчення ще однієї 
мови, не гайте часу. Втілюйте 
свої бажання.

БЛИЗНЮКИ Липень 
буде дуже активним 
періодом, сповненим 

підготовкою фундаментальної 
основи для реалізації нових ідей 
та проектів, розкриття свого 
творчого потенціалу. Але щоб 
досягти успіху в цих напрямках, 
вам необхідно пам'ятати, що під 
лежачий камінь вода не тече.

РАКИ у липні можуть 
нарешті видихнути та 
відпочити від наполег-

ливої, тяжкої праці. Проведіть 
час за улюбленими заняттями, 
наповніть себе новими вражен-
нями та емоціями, проведіть час 
з друзями в улюбленому кафе за 
ароматним горнятком кави.

ЛЕВИ Липень приготував 
для вас складні випро-
бування. Є велика віро-

гідність, що вони вас чекатимуть 
на кожному кроці: на роботі, 
вдома, у стосунках з коханою 
людиною, з рідними та друзями. 
Вас постійно випробовувати-
муть та намагатимуться грати на 
вашому емоційному стані.

ДІВИ Представникам 
знаку зодіаку Діви 
варто звернути увагу на 

фінанси, оскільки липень 2022 
року є не найкращим місяцем 
для великих чи необдуманих 
покупок та інвестування в угоди, 
які вам прогнозують великий та 
швидкий прибуток.

ТЕРЕЗИ Місяць фінансо-
вих покращень, величез-
них професійних успіхів 

та просування кар’єрними 
сходами. Ви дуже багато працю-
вали не тільки над покращенням 
своїх професійних навичок, але 
й зробили великий внесок у ре-
алізацію проєктів, котрі нарешті 
дали свої плоди. 

СКОРПІОНИ Для 
Скорпіонів липень буде 
місяцем випробувань. 

Та замість того, щоб даремно та 
безрезультатно витрачати свою 
енергію та час на суперечки, 
зірки рекомендують перепочити 
та спробувати оцінити ситуацію 
абстраговано, неначе зі сторони. 

СТРІЛЕЦЬ Липень для 
багатьох Стрільців буде 
місяцем великих пер-

спектив. Є велика вірогідність 
неочікуваної ділової пропо-
зиції, котра може позитивно 
вплинути на ваш соціальний та 
фінансовий стан у майбутньому. 
Необхідно правильно визначити 
пріоритети. 

КОЗЕРІГ Для вас липень 
підготував перспективні 
та нові можливості, 

пов’язані не тільки із сімейними 
питаннями, але й  роботою, біз-
несом та фінансовою сферою. 
Зірки зійшлися так, що неначе 
доля проведе вас через сприят-
ливі та перспективні напрямки.

ВОДОЛІЇ Липень для 
Водоліїв є часом великих 
можливостей, які важли-

во не втратити. Будьте напого-
тові, оскільки другий місяць літа 
– це час переломних моментів, 
який може кардинально змінити 
ваше життя. Водолії будуть 
спроможні впоратися з усіма 
труднощами.

РИБИ Більше приділіть 
увагу собі. Настав час, 
коли ви можете побути 

егоїстом. Цей місяць сприят-
ливий для того, щоб вирішити 
питання, котрі накопичилися 
за довгий час, щоб займатися 
творчістю. Ви зможете відкрити 
у собі новий талант або розви-
нути старі таланти та пригадати 
свої хобі та захоплення.

СЕРЕДА,

29 ЧЕРВНЯ

+18°С     +31°С +19°С     +33°С

ЧЕТВЕР, 
30 ЧЕРВНЯ

+17°С     +32°С +20°С     +32°С

П’ЯТНИЦЯ, 
1 ЛИПНЯ

+17°С     +30°С +20°С     +31°С

СУБОТА, 
2 ЛИПНЯ

+19°С     +31°С +19°С     +31°С

НЕДІЛЯ, 
3 ЛИПНЯ

+15°С     +26°С +19°С     +28°С

ПОНЕДІЛОК, 
4 ЛИПНЯ
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Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

29 червня: 
Костянтин, Михайло, 
Петро, Тихон.

30 червня: 
Йосип, Кирило, Клим, 
Максим, Микита, 
Савелій, Пелагея.

1 липня: 
Олександр, Василь, 
Віктор, Леонтій, Сергій.

2 липня: 
Іван, Марія, Ян.

3 липня: 
Андрій, Панас, Гліб, 
Дмитро, Лука, Мефодій, 
Наум, Інна, Римма.

4 липня:  
Анастасія, Антон, 
Василина, Георгій, 
Максим, Микита, 
Микола, Олексій, 
Павло, Терентій, 
Феодор.

5 липня: 
Василь, Геннадій, 
Григорій, Уляна, 
Юліана.

***
Застілля. Родичі, куми. Сидимо, 
спілкуємося. Поруч зі мною си-
дить сестра. Мені 21, їй — 11.
Я розповідаю історію про те, 
як нещодавно не спіймала на 
весіллі букет і, засмутившись, 
не змогла стримати сліз просто 
на урочистості.
Сестра зі співчуттям дивиться 
на мене під час розповіді, потім 
кладе руку мені на плече й 
оптимістично заявляє: «Не хви-
люйся, сестро, на моєму весіллі 
ти точно спіймаєш букет!»

***
Я люблю чоловіків, які трима-
ють своє слово. Сказав: «Зате-
лефоную» — зателефонував... 
Сказав: «Приїду!» — приїхав... 
Сказав: «Жити без тебе не 
можу!» — пішов і здох.

***
Дружина вночі почула з двору 
жіночі зойки «Ай! будь ласка, 
не треба!! Перестаньте!» і т. д., 
що супроводжуються зловіс-
ними чоловічими смішками. 
Вискочила на балкон, а там 
два хлопці дівчину на гойдалці 
розгойдують з усієї сили.

***
Багато чоловіків витрачають 
гроші на нісенітницю. А нісеніт-
ниця ще й вередує, питає: «А ти 
точно мене любиш?», і взагалі 
поводиться по-свинськи.

***
Дзвоню в зоомагазин, щоб 
замовити котячий корм. На-
стрій був хороший, чому б не 
поділитися ним із дівчиною- 
оператором. Тому замість 
похмурого: «Мені стільки банок 
того й того» побудував фразу 
так:
— Здрастуйте, мої кішки го-
лодні. Привезіть нам їжу, будь 
ласка.
Дівчина виявилася не промах. 
А може, теж на хвилі відповіла:
— Доброго дня. Запитайте у ва-
ших кішок, будь ласка, що вони 
сьогодні хочуть поїсти.

***
У розумних дівчат подруг 
зазвичай нема.

***

ФОНТАНИ

ОНОВИЛИ ЦЕНТРАЛЬНУ АЛЕЮ

ВХІД БІЛЯ ДАМБИ

ОНОВИЛИ МІСТКИ

З одного ракурсу

Як змінився 
гідропарк «Топільче»

БУЛО:
Так раніше виглядали фонтани на 
головній алеї парку

БУЛО:
На головній алеї при будівництві 
облаштували клумби та фонтани

БУЛО:
На фото можна побачити готель 
«Москва» та молоді дерева

БУЛО:
Таким був місток біля головного 
входу в парк

СТАЛО:
Наразі фонтани не працюють. Їх 
мають відремонтувати

СТАЛО:
Вертикальне озеленення, 
велопарковка та флагшток

СТАЛО:
Готель «Галичина». На вході вста‑
новили озеленення у вигляді серця

СТАЛО:
Тепер місток не дерев’яний, а 
металевий 


