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ЧИ БЕЗПЕЧНО В МІСЦЕВИХ ТРЦ?
	Журналісти 
«RIA плюс» 
перевірили, що 
під час тривоги 
відбувається у 
найбільших ТРЦ 
Тернополя. Чи 
є там укриття? 
Кого туди пустять 
і які умови? 
Чи є аптечка, 
вентиляція і 
запасні виходи? 
Розповідаємо с. 5
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витрат дизпалива для вивозу сіль‑
госппродукції та роботи в полях.

— Є позитивні речі, за слова‑
ми Максима Нефьодова (україн‑
ський економіст, — автор), систе‑
ма з отримання дозволів на виїзд 
водіїв бензовозів скоротила тер‑
мін з 15–35 днів до 1–5. Це пози‑
тивно вплинуло на забезпечення 
пальним. Другий момент — євро‑
пейський ринок потрохи звикає 
до нашого споживання, — каже 
Андрій Закревський.

Також, за словами експерта, є 
моменти, які не є позитивними, 
але можуть вплинути на ринок 
пального.

— З'явилися ініціативи щодо 
повернення підприємств з 2% 
єдиного податку на загальну 
систему з ПДВ — це вб'є нашу 
економіку на деякий час і спо‑
живання зменшиться. Та й ні‑
хто не застрахований від нових 
«ініціатив» щодо «поліпшення» 
справ у продажу пального. По‑
тенційно негативний тренд може 
створити дефіцит нафти, якщо 
G7 та ОПЕК+ вирішать пограти‑
ся у війну цін на нафту: провід‑
ні країни хочуть обмежити ціни 
на закупівлю нафти, але вироб‑
ники нафти вже почали говорити 
про неможливість збільшення ви‑
добутку (Лівія та інші фактори). 
Так що можливий такий варіант 
розвитку подій — від дефіциту 
пального на заправках ми спо‑
чатку перейдемо до зменшення 
бензину у баках, рітейл зменшить 
закупівлю. У той час виникне до‑
датковий попит на пальне в агро‑
секторі, але при нестачі пального 
в закупівлях буде нова хвиля де‑
фіциту на заправках. Крім того, 
ніхто не відміняв загострення 
військових дій (бомбардування, 
дію ДРГ) та ударів по логістиці, — 
розмірковує Закревський.

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 лінії «20 хвилин» 

ч е р г у є  ж у р н а л і с т  Ю л і я  І н оз е м ц е в а .  

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 

У липні на українських за‑
правках мають скасувати ліміти 
відпуску палива. Про це напере‑
додні заявив нардеп Андрій Ге‑
рус. За його словами, у червні з 
Європи в Україну завезли понад 
600 тисяч тонн нафтопродуктів, 
400 тисяч тонн — це дизель, 
200 тисяч — бензин та скрапле‑
ний газ.

Ми дізналися, чи дійсно є 
передумови для таких рішень 
на загальнонаціональному рівні. 
Нагадаємо, що криза пального 
в Україні розпочалася в кінці 
квітня — на початку травня після 
масованих атак росії на паливну 
інфраструктуру. Аби заправити 
навіть десять літрів бензину, тре‑
ба було простояти кількагодинну 
кілометрову чергу.

ОККО 
На заправці цієї мережі на ву‑

лиці 15‑го Квітня є преміальний 
95‑й бензин за ціною 52 гривні 
за літр. З карткою мережі можна 
придбати до 20 літрів бензину. 
Черги за пальним немає, хоча 
на ще двох заправках цієї ж ме‑
режі, розташованих на цій же 
вулиці — бензину у вільному 
продажу немає.

Greenwave 
У розпал кризи автор жодного 

разу не зустрічав бензин у віль‑
ному продажу у цій мережі, хоча 
у решті паливо все ж таки з'яв‑

лялося час од часу. Втім, зараз 
95‑й можна придбати і тут. Літр 
бензину коштує 52 гривні, а сто‑
яти в черзі для цього — не треба.

Energy 
До складу цієї мережі входять 

заправки, які продають пальне 
під брендами «Авіас», ANP, 
«Укрнафта» та інші. На цих за‑
правках на стелах з цінами вка‑
зано нулі. Втім, на заправках 
«Авіас» купити бензин можна, 
незважаючи на нулі. Просто ро‑
бити це треба через офіційний 
додаток мережі, придбати можна 
також до 20 літрів, але чомусь 
тут не відкривають продаж «з 
вулиці».

BVS 
У цій мережі у розпал кризи 

продавали газ, а от бензином 
не торгували. А зараз і тут можна 
розжитися бензином, ще й за ці‑
ною меншою, ніж у попередніх 
мережах, аж на одну копійку — 

51 гривня 99 копійок за літр бен‑
зину. Черги немає.

WOG 
У цій мережі доступно для про‑

Заправки  Де можна заправитися 
найдешевше, а де доведеться викласти 
більше, ніж на інших АЗС? Журналісти 
«RIA плюс» побували на тернопільських 
заправках та вперше за довгий час 
змогли побачити бензин у наявності в 
усіх мережах

дажу 95‑й бензин як «преміаль‑
ний», так і «простий». За перший 
треба віддати 52 гривні за літр, 
а за другий — 51. З офіційним за‑
стосунком мережі можна придба‑
ти до 20 літрів бензину, а якщо 
ви є власником «гаманця прайд» 
у застосунку, то можна залити і 
всі 40 літрів бензину.

Motto 
Тим, хто вирішить заправити‑

ся на заправці цієї мережі, до‑
ведеться заплатити найбільшу 
суму грошей, оскільки бензин 
тут коштує 57,98 гривні за літр. 
І черги до такого цінника немає.

БРСМ 
А ось тут пропонують найде‑

шевший 95‑й бензин. У довоєнні 
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Ми вирішили 
дізнатися, 
чи дійсно є 
передумови для 
скасування лімітів 
відпуску палива

КРИЗА З ПАЛЬНИМ ЗАКІНЧИЛАСЯ?

часи тут продавали аж три його 
види: «Євро плюс» — «премі‑
альний», «простий» 95‑й, та 95 е 
«преміум+» — це пальне, яке зро‑
блене на основі спирту. Саме це 
пальне нині є в наявності в мере‑
жі та коштує 49,99 гривні за літр.

Shell 
Єдина велика мережа заправок, 

де на стелі з цінником нулі та 
придбати бензин немає можли‑
вості. Тут водіям можуть запро‑
понувати заправитися лиш газом.

Ціновий шок 
Як розповів «RIA плюс» палив‑

ний експерт Андрій Закревський, 
зараз українці знаходяться у стані 
цінового шоку. І ще країні до‑
ведеться пережити збільшення 

На заправці цієї мережі на 15 Квітня був 95-й бензин за 
ціною 52 гривні за літр

Черги за бензином за ціною 57,98 гривні за літр на 
тернопільській заправці цієї мережі немає

Журналісти «RIA плюс» регулярно перевіряють наявність палива і ціни на заправках 
Тернополя. Уперше за довгий час змогли побачити бензин у наявності в усіх мережах
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тання. Але зазвичай батьки ма‑
ють телефон своїх педіатрів, із 
якими підписані декларації, тож 
при будь–яких питаннях реко‑
мендуємо звертатися до них. 
Звісно, трапляються екстрені 
випадки, коли потрібна і по‑
рада, і допомога медика. Але, 
якщо це планові якісь питання, 
то все ж таки просимо з розу‑
мінням ставитися та поважати 
право лікаря на відпочинок 
у неробочий час, — говорить 
Наталія Білик.

Стаціонар і 
лабораторія 

А як працює клініко–діа‑
гностична лабораторія? Та, що 
обслуговує поліклінічних пацієн‑
тів, у вихідні не працює. Якщо ж 
дитина потребує допомоги у ста‑
ціонарі, то, відповідно, необхід‑
ні лабораторні дослідження там 
проводять.

Стаціонар дитячої лікарні функ‑
ціонує цілодобово. При потребі 
у вихідні батьки можуть зверну‑
тися у приймально–діагностичне 
відділення. Від оперативності і 
злагодженості роботи колективу 
залежить не тільки нормальне 
функціонування лікарні, але перш 
за все — здоров'я і життя дитини!

Персонал приймального від‑
ділення першим зустрічає хвору 
дитину та стурбованих батьків. 
Від їх поведінки залежить на‑
стрій батьків та їх дітей. Заспоко‑
їти, роз’яснити ситуацію, надати 
невідкладну допомогу, зробити 
перші обстеження і призначення, 
завести у відділення, де їх будуть 
лікувати — ці функції завжди ви‑
конує колектив приймального 
відділення.

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ 
ЗАПИТАННЯ ЧИ ТЕМУ ДЛЯ 

НАСТУПНОЇ РОЗМОВИ 
У ПРОГРАМІ «ДИТЯЧИЙ 
ЛІКАР», НАПИШІТЬ ПРО 

ЦЕ НА СТОРІНКУ ДИТЯЧОЇ 
ЛІКАРНЯ У ФЕЙСБУЦІ: 

HTTPS://BIT.LY/3BRDJ60

У батьків є 
телефон педіатрів, 
тож при будь–
яких питаннях 
рекомендуємо 
звертатися до них

Щоб викликати лікаря

Запишіться до свого педіа‑
тра через електронну систему:  
www.tmdkl.te.ua.

У сервісі «Електронна реє‑
стратура» пройдіть реєстрацію, 
вказавши номер мобільного те‑
лефону та інші необхідні дані.

Зареєструвавшись, пройдіть 
авторизацію в Кабінет пацієнта.

Почніть пошук лікаря за його 
прізвищем.

Після того, як ми знайшли 
лікаря, який обслуговує вашу 
дитину та з яким ви уклали Де‑
кларацію, вводимо ПІП пацієнта 
(дитини) та дату народження, 
яку ми хочемо записати на при‑

йом до лікаря, і натискаємо кно‑
пку: Записатись на прийом.

Важливо! Для запису іншої 
вашої дитини не потрібно ство‑
рювати новий кабінет. В даному 
полі просто вводимо ПІП другої 
дитини та її дату народження.

Таким чином Кабінет створю‑
ється на маму (тата, опікуна), а 
записуємо на прийом будь‑кого 
з власних дітей. Якщо ви вже за‑
реєстрували Кабінет на дитину, 
це не є критичною помилкою. У 
кабінеті однієї дитини, ви може‑
те аналогічно записати і інших 
ваших дітей.

Виберіть зручну для вас дату 

та час прийому, натиснувши на 
них.

Перевірте правильність ваших 
дій в рубриці «Особистий кабі‑
нет» сервісу «Електронна реє‑
стратура» ‑ буде вказано дату (та 
час прийому, ПІП лікаря – при 
натисканні на дату) вашого ві‑
зиту до лікаря.

Прийдіть поліклініку на вка‑
зану дату та час ВІДРАЗУ ДО 
КАБІНЕТУ ЛІКАРЯ (не ідучи до 
реєстратури) – ваш електронний 
талон та                  амбулаторна 
картка будуть очікувати на вас 
уже в кабінеті лікаря, до якого 
ви записані на прийом.

Ведуча програми Олена Года та міський педіатр Наталія Білик. Щоб поставити запитання 
у програму «Дитячий лікар», напишіть на сторінку лікарні у Фейсбуці. І ви отримаєте відповідь

Якщо діти скаржаться на здоров’я у вихідні, то до 15.00 
можна звернутися до чергового лікаря у поліклініці

СПІВПРАЦЯ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ У ВИХІДНІ, 
ЯКЩО ДИТИНА ЗАХВОРІЛА
Здоров’я  Що робити в екстрених 
випадках і коли можна почекати? Чи 
можна турбувати лікарів у вихідні? Які 
обстеження можна пройти? Спеціалісти 
міської дитячої лікарні пояснюють, як 
діяти

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Коли приходять вихідні, а діти 
раптово захворіли, що робити? 
Куди йти, до кого звертатися? 
Про це у програмі «Дитячий лі‑
кар» говорять керівниця прес‑
служби КНП «Тернопільська 
міська дитяча комунальна лі‑
карня» Олена Года та міський 
педіатр Наталія Білик.

— Міська дитяча лікарня 
робить все для того, щоб об‑
слуговування наших маленьких 
пацієнтів було максимально 
комфортним. Ми готові нада‑
вати допомогу цілодобово — і 
в будні, і у вихідні, — розповідає 
пані Наталія.

Як працюють 
у вихідні 

Збережіть собі корисну інфор‑
мацію про те, куди телефонувати 
чи йти в суботу та неділю. Отож, 
якщо ваша малеча занедужала 
у суботу, ви можете звернути‑
ся до чергового лікаря у шести 
педіатричних відділеннях, які 
розташовані на кожному масиві. 
Графік роботи — з 9.00 до 15.00. 
У неділю з 9.00 до 15.00 два чер‑
гових лікарі приймають у місь‑
кій поліклініці за адресою: вул. 
Федьковича, 16. Якщо потрібно 
звернутися до спеціаліста після 
15.00, батьки можуть прийти з 
дитиною до приймального від‑
ділення міської дитячої лікарні.

Лікарі вузьких спеціалізацій 
можуть терміново надавати кон‑
сультативну допомогу дітям, які 
перебувають у стаціонарі. Якщо 
мова не йде про терміновий ви‑
падок, то такі фахівці з радістю 
приймуть діток і їхніх батьків 
у будні.

— А якщо зателефонувати 
до лікаря певної спеціалізації 
у вихідні? Чи можна отримати 
консультацію? — запитує ведуча 
програми у своєї співрозмов‑
ниці.

— Якщо ви маєте попередню 
домовленість з лікарем, якщо 
у вас є його контакти, то, звіс‑
но, ви можете вирішити це пи‑

Основними завданнями при‑
ймально‑діагностичного відді‑
лення є:

  кваліфіковане та своєчасне 
приймання хворих, що по‑
ступають на лікування, та об‑
ґрунтоване вирішення питань 
їх госпіталізації;
  надання хворим дітям без‑
посередньо в приймальному 
відділенні необхідної медич‑
ної допомоги, в т. ч. екстреної 
в разі невідкладних станів;
  інформування хворих, що 
поступають на лікування, 
про правила внутрішнього 
розпорядку лікарні;
  надання довідкової інформа‑
ції родичам госпіталізованих 
про місце перебування хво‑
рих, порядок їх відвідування 
тощо;
  попередження внутрішньолі‑
карняних інфекцій.

У стаціонарі є соматичне, 
інфекційне, реанімаційне від‑
ділення. Крім того, тут також 
надають мобільну паліативну 
допомогу.

Паліативна 
допомога та УЗД 

Щодо останньої, «Центр ме‑
дичної реабілітації та паліатив‑
ної допомоги» працює у струк‑
турі міської дитячої лікарні.

Спеціалісти Центру надають 
послуги з медичної реабіліта‑
ційної допомоги та паліативної 
допомоги за спеціальностями: 
фізична та реабілітаційна меди‑

Педіатричне відділення №1 
– вулиця Федьковича, 16, 
тел. 0352 250 681.
Педіатричне відділення №2 
– бульвар Данила Галицького, 
28, тел. 0352 243 564.
Педіатричне відділення №3 
– вулиця Миру, 11, 
тел. 0352 538 983.
Педіатричне відділення №4 
– вулиця Київська, 12, 
тел. 0352 269 367.
Педіатричне відділення №5 
– проспект Злуки, 57, 
тел. 0352 269 825.
Педіатричне відділення №6 
вулиця Полковника Морозен-
ка, тел. 0352 265 033.

 Довідка

цина, дитяча неврологія, дитяча 
ортопедія, фізіотерапія, педіа‑
трія, лікувальна фізкультура, 
спелеотерапія, паліативна до‑
помога дітям, катамнестичне 
спостереження, пост ковідна 
реабілітація діток тощо.

— Центр паліативної допомо‑
ги і реабілітації працює лише 
у будні. Лише в умовах стаці‑
онару можуть надавати невід‑
кладну паліативну допомогу 
в суботу та неділю, — пояснює 
міський педіатр.

Ще один важливий момент — 
УЗД–діагностика та рентген. 
У вихідні зробити обстеження 
на базі поліклініки не вдасться. 
А от при поступленні в стаціо‑

нар, за необхідності, малюкам 
роблять такі дослідження, на‑
голошує пані Білик.

Чи приходять 
додому?

Чи можуть тернопільські бать‑
ки викликати лікаря додому 
в суботу чи неділю?

— Якщо є нагальна ситуація, 
пов’язана, наприклад, із роз‑
повсюдженням інфекційного 
захворювання, або ж потрібна 
допомога дитині з обмеженими 
можливостями, лікар домовля‑
ється з батьками по телефону про 
візит додому. Найчастіше ж вони 
приходять самі в поліклініки, — 
продовжує співрозмовниця.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО 
РОБОТУ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ 
ЛІКАРНІ, ВІДСКАНУВАВШИ 

QR-КОД.
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ХТО ДАВ ПОВІСТКУ ТЕРНОПОЛЯНЦІ 
ТА КОМУ ІЗ ЖІНОК ЩЕ ВРУЧАЛИ

ВИДАВНИЦТВО РІА 

Перед тим, як перейти до са‑
мого листа, нагадаємо, що тер‑
нополянка Вікторія 26 червня, 
як сама розповідає, затрималася 
у подруги. О 23.05 вона чекала 
на авто, яке мало її забрати до‑
дому. У цей час до неї підійшли 
чоловіки у формі, з її опису, це 
був патруль. На місці вручили 
повістку, з якою вона через два 
дні пішла у міський центр комп‑
лектування.

Жінка наполягає: не є вій‑
ськовозобов’язаною. А її чо‑
ловік та батько, каже, уже слу‑
жать у ЗСУ, захищаючи кордони 
України.

Документ, який їй вручили, 
був з печаткою та за підписом 
начальника Тернопільського 
об’єднаного міського центру 
комплектування та соціальної 
підтримки. У редакцію вона 
скинула копію повістки. При 
зустрічі у військкоматі жінці 
сказали, що здивовані самі, 
чому так сталося.

— Переді мною вибачилися, 
кажуть, що не розуміють, як 
так вийшло. За їхніми словами, 
це не були військові, нібито, 
не були працівники військкома‑
ту, які вручали повістку. Попро‑
сили вибачення та сказали, що 
більше такого не повториться 
і відпустили. Більше я питань 
не ставила, — розповідає Ві‑
кторія.

Тернополянка також визнала, 
що вона порушила встановлені 
обмеження, тому й пішла у вій‑
ськкомат. Претензій до праців‑
ників наразі не має.

Наші питання 
Питання залишилися не тіль‑

ки у редакції, а й читачів нашо‑
го сайту. Тому ми в письмовій 
формі звернулися до центру 
комплектування у особі на‑
чальника Сергія Данилюка та 
запитали:

  Хто займається врученням 
повісток на вулицях Терно‑
поля? Чи мають право пра‑
цівники військкомату давати 
людині повістку за вашим 
підписом? Якщо ви в цей 
момент не були присутні?
  Чи зафіксовані випадки, 
коли особам, які перебува‑
ють на вулиці у комендант‑
ську годину, ваші праців‑
ники виписували повістки 
до військкомату? Скільки 
таких видано? Скільки се‑
ред таких осіб жінок?

  Чи вручали повістки жінкам 
у Тернопільській області? 
Хто входить до цієї категорії?
  Героїня матеріалу з’являлася 
до військкомату з повісткою 
28 червня о 10.00. Там перед 
нею вибачилися та сказали, 
що жінкам не мають видава‑
ти повістки. Також запевни‑
ли, що це не військові вида‑
вали повістку? А хто тоді ви‑
давав повістку з печаткою та 
вашим підписом? Чи могли 
документи потрапити у руки 
іншим особам?
  Чи є сумніви у справжності 
повістки, яку тернополянка 
передала військкомату та на‑
дала копію редакції? Якщо 
так, чи є відповідна заява 
у правоохоронні органи?
  Чи проводите службову пе‑
ревірку за даним фактом?
  Які дії ваших підлеглих, які 

входять до складу патрулів 
та виявляють на вулицях 
Тернополя чи області лю‑
дей у комендантську годину? 
Опишіть.

Запит ми надіслали у вівто‑
рок, 28 червня. А вже наступ‑
ного дня отримали відповідь.

Відповіді, які 
надали 

Отож, з 18 червня у Тернополі 
та області працюють додаткові 
наряди правоохоронців. Вони 
перевіряють документи у гро‑
мадян. Таким чином, як раніше 
говорив головний поліцейський 
області Олександр Богомол, хо‑
чуть попередити контрдиверсій‑
ну діяльність, зменшити кіль‑
кість правопорушень та виявити 
осіб, які не зареєструвалися піс‑
ля приїзду в нашу область, а та‑
кож тих, хто не стоїть на обліку 
у військкоматі. До складу патру‑
лів входять військовослужбовці 
ЗСУ, Нацгвардії та працівни‑
ки поліції. Вони встановлюють 
особу та вручають повістку з 
викликом до міського територі‑
ального центру комплектування 
для уточнення облікових даних.

Як пояснили нам юристи, 
в умовах воєнного часу ніхто 
не може контролювати закон‑

Війна  Ви напевне пам’ятаєте 
прецедентний випадок для Тернополя, 
та й не тільки – коли вручили повістку 
жінці. А потім вона пішла у військкомат. 
Але там сказали, що не знають, як все 
так трапилося і вибачилися, мовляв, то 
були не їхні працівники. Після того і у 
вас, і у нас виникло ще більше питань. 
Тож ми звернулися з офіційним запитом 
до міського територіального центру 
комплектування та підтримки. Як і 
обіцяли, публікуємо відповідь

Документ, який вручили тернополянці, був з печаткою та за підписом начальника 
Тернопільського міського військкомату. У військкоматі самі здивувалися, чому так сталося

ність видачі повісток. Раніше 
такі функції були в органів про‑
куратури, але зараз їх у них за‑
брали. Відтак, встановити спра‑
ведливість та законність видачі 
повістки можна лиш у судовому 
порядку. Але для цього також 
потрібно на місці фіксувати всі 
дії. 

Отримавши і підписавшись 
під повісткою, де, наприклад, 
заздалегідь був підпис уповно‑
важеної особи, якої не було під 
час вручення, потрібно зафік‑
сувати факт, викликавши по‑
ліцію, навіть у тому випадку, 
коли поліцейський вже є серед 
військових.

Начальник міського територі‑
ального центру комплектування 
Сергій Данилюк зазначив, що 
у Тернополі були зафіксовані 
факти видачі повісток громадя‑
нам, які перебувають на вулиці 
у комендантську годину. Але 
скільки таких видали, не го‑
ворять, аргументуючи тим, що 
це відноситься до службової 
інформації з обмеженим до‑
ступом. Хоча правоохорон‑
ці повідомляють, що майже 
за два тижні роботи патрульні 
групи перевірили документи 
у 5700 осіб. За результатами від‑
працювання виявили 1025 вну‑
трішньо‑переміщених осіб, які 
не стали на військовий облік 
та 642 особи, які перебувають 
на території нашої області без 
реєстрації. Також за цей період 
вручили повістки 2558 особам, 
які підлягають мобілізації.

Облік жінок 
У військкоматі також розпо‑

віли, що повістки жінкам вру‑
чали (!). Кому ж? Посилаються 
на Наказ Міноборони № 313 від 
11 жовтня 2021 року. Набув він 
чинності 17 грудня минулого 
року. Жінки перебували на вій‑
ськовому обліку і раніше, але 
це стосувалося обмеженого 
кола професій, як от лікарі, 
жінки‑військовослужбовці за‑
пасу. Зміни до закону розши‑
рюють можливості щодо взяття 
на облік жінок інших спеціаль‑

ностей та професій (а в ньо‑
му понад 100 споріднених із 
військово–обліковими спеці‑
альностями). Повний перелік 
можете переглянути https://bit.
ly/3yOudKh.

Однак взяття жінок на об‑
лік мало б початися лише з 
1 жовтня (!) 2022 року, йдеться 
у Центрі протидії дезінформації 
РНБО.

«Це означає, що жінка стає 
військовозобов'язаною та пе‑
ребуває у запасі Збройних сил, 
Національної гвардії чи інших 
військових формувань. Але це 
лише жінки тих професій, які 
визначені в наказі Міноборони 
України від 11.10.2021 р. № 313. 
Жінки з неповнолітніми дітьми 
до 18 років не підлягають при‑
зову на військову службу через 
мобілізацію», — наголосили тут.

Тож кому із жінок зараз 
вручили повістки? Можливо, 
лікарям, військовослужбови‑
цям — ми не почули. Натомість 
у військкоматі зазначили, що 
вручення повісток жінкам не є 
частим явищем. А що стосується 
тернополянки Вікторії, то вона 
отримала повістку про виклик 
для уточнення облікових даних.

Переходимо до найголовнішо‑
го. Повістка була справжньою, 
це підтвердив начальник центру 
комплектування Сергій Дани‑
люк. Хоча, як говорить героїня 
нашої розповіді, працівники їй 
сказали, що вони не знають, хто 
і як вручив їй повістку. Прово‑
дити службову перевірку за да‑
ним фактом, кажуть у військко‑
маті, необхідності немає. Адже 
порушення відсутні.

Повістки і 
комендантська година

Підсумуємо. Юристи кажуть, 
що повістка до військкомату 
не повинна бути покаранням. 
Якщо є порушення, наприклад, 
перебування на вулиці у комен‑
дантську годину, то на особу 
можуть скласти протокол про 
адміністративне правопору‑
шення. Але й для цього самого 
факту перебування на вулиці — 

недостатньо, уточнює юрист 
Ростислав Небельський.

— Для того, щоб настала ад‑
міністративна відповідальність, 
людина має хуліганити, розпи‑
вати алкогольні напої, проявля‑
ти непокору органам правопо‑
рядку. Можливо, тому що цього 
не було, причини для складання 
адміністративного протоколу і 
не було, — припускає юрист.

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

А от юристка Марія Бочан на‑
полягає: у військовослужбовців, 
які вручають повістки, повинен 
бути доступ у телефоні або план‑
шеті до електронної бази військо‑
возобов’язаних. Тож вони мають 
перевіряти такий статус щодо 
конкретної особи. Якщо людина 
точно знає, що вона не військо‑
возобов’язана, то може навіть 
не брати повістку, пояснивши 
це патрулю на місці, а вони вже 
мають перевіряти правдивість 
у своїй базі.

— Якщо ж людина у забо‑
ронений час доби перебуває 
на вулиці, то патруль має пра‑
во затримати її, перевірити 
документи, встановити причи‑
ну порушення та перебування 
на вулиці. Якщо у особи немає 
спеціальної перепустки, то ре‑
комендую спокійно пояснити 
патрулю свою причину, а ще 
краще — надати докази, чому 
ви її порушили (автобусні, за‑
лізничні квитки, перебування 
в медустанові тощо). Тоді пока‑
рання, ймовірно, не отримаєте. 
А ось за непокору законному 
розпорядженню або вимозі 
патруля на порушника може 
бути накладено адміністративне 
стягнення. Якщо порушник ко‑
мендантської години чинить 
наполегливий опір патрулю, 
його може бути притягнуто аж 
до кримінальної відповідально‑
сті, — розповідає юристка Марія 
Бочан.

Встановити 
законність видачі 
повістки можна лиш 
у судовому порядку. 
Потрібно на місці 
фіксувати всі дії
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стити? Кого туди пустять під час 
тривоги? Чи є в укриттях щонай‑
менше два виходи, питна вода, 
вентиляція та мінімальна аптеч‑
ка? З’ясували також, чи працюють 

крамниці під час повітряної три‑
воги, а раніше ми неодноразово 
спостерігали таку ситуацію, і чи 
мають право відвідувачі, коли лу‑
нають сирени, залишатись у тор‑
гових залах чи приміщенні ТРЦ? 
Також поцікавились, куди бігти 
і де є найближчі укриття, якщо 
в цокольному чи підвальному 
приміщенні самого ТРЦ укриття 
немає.

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

Після трагедії в ТРЦ в Кремен‑
чуці внаслідок рашистського об‑
стрілу загинули понад 20 людей, 
кілька десятків отримали поранен‑
ня, а ще стількох досі вважають 
зниклими безвісти.

Першого липня, на п’ятий день 
після трагедії в торговому центрі 
«Амстор» у Кременчуці, фахівці 
ідентифікували 17 загиблих, біль‑
шість із яких були працівниками 
закладу. Понад 100 людей зверну‑
лися до медиків. Про це повідомив 
під час прес‑конференції прокурор 
Полтавської області Антон Сто‑
літній.

Журналісти «RIA плюс» переві‑
рили, що під час тривоги відбува‑
ється у найбільших ТРЦ Терно‑
поля. Зокрема, перевірили «По‑
доляни», «Епіцентр» та «Орнаву».

Ми з’ясовували, чи є там укрит‑
тя? Скільки осіб воно може вмі‑

ІР
И

Н
И

 Б
ЕЛ

Я
К

О
В

О
Ї

МІСТО

ЧИ Є УКРИТТЯ В МІСЦЕВИХ ТРЦ

Ми перевірили   В якому випадку в 
«Подоляни» до відвідувачів викликають 
поліцію, чи можуть перебувати люди під 
час тривоги в «Епіцентрі» та «Орнаві», 
з’ясувала «RIA плюс». І перевірила, чи є 
вода, аптечки й щонайменше два виходи 
в укриттях та куди бігти, якщо такого в 
торговому центрі немає

Охоронець тисне 
тривожну кнопку 

В ТРЦ «Подоляни» цілодобово 
працює спеціальний пост пожеж‑
ної та техногенної системи. Після 
отримання сигналу «повітряна 
тривога» черговий через мікро‑
фон оголошує: «Повітряна три‑
вога. Працівників та відвідувачів 
ТРЦ «Подоляни» просимо негай‑
но покинути приміщення ТРЦ і 
прослідувати у бомбосховище».

— На виході з боку «Сільпо» 
людей зустрічають охоронці та 
через адмінкорпус (праворуч від 
входу до супермаркету) супрово‑
джують у бомбосховище, — гене‑
ральний директор ТРЦ «Подо‑
ляни» Михайло Ібрагімов показує 
журналістці, куди мають вийти 
люди.

На виході з торгового комп‑
лексу щокілька метрів вказівки, 
куди прямувати в укриття.

Проходимо в адмінкорпус, звід‑
ти, через невеличкий коридор, 
де також є вказівники і стрілки, 
можна пройти до укриття.

— Колись на місці сучасних 
«Подолян» був військовий завод, 
там свого часу було спеціалізоване 
бомбосховище чи укриття — точ‑
но сказати не беруться, — дорогою 
розповідає Михайло Ібрагімов. — 
Ця будівля зараз не має статусу 
бомбосховища. Це було бомбосхо‑
вище колись, під військовим заво‑
дом. Велике приміщення, більше 
двох тисяч кв. м. Але воно перебу‑
вало в стані реконструкції. Тому 
там є певні будівельні матеріали.

На виході з боку «Сільпо» людей зустрічають охоронці та через адмінкорпус (праворуч від входу до супермаркету) супроводжують в 
бомбосховище, — генеральний директор ТРЦ «Подоляни» Михайло Ібрагімов показав, де мають вийти

Укриття безпосередньо в «Епіцентрі» є. Вмістити воно може до 1 500 осіб – як працівників, 
так і відвідувачів 

Якщо люди не 
виходять з ТРЦ, я 
вмикаю тривожну 
кнопку, викликаю 
додатковий наряд 
поліції

З початком повномасштабно‑
го вторгнення росії на Україну, 
в укритті здебільшого прибрали 
сміття, поскладали цеглу, на них 
поклали сидіння від диванів, 
облаштувавши таким чином до‑
даткові місця. Є стільці, стіл та 
крісла. Є аптечка з необхідним 
мінімальним набором ліків, пит‑
на вода, освітлення і вентиляція. 
Навіть провели сюди Wi‑Fi.

— Виходів є три: оцей, для 
відвідувачів, яким ми зараз за‑
ходимо, ще один, яким корис‑
туються працівники «Сільпо», 
напряму з їхнього приміщення, 
є й третій вихід з того боку, — 
Михайло Ібрагімов показав ру‑
кою в сторону кінотеатру. — Але 
ним користуються рідко, хоча 
там все працює. Після випадку 
в Кременчуці, ми тут додатково 
почистили, прибрали.

Можуть прийти і з 
сусідніх будинків 

Точної цифри, скільки відвід‑
увачів може вмістити це примі‑
щення, ніхто ніколи не підрахо‑
вував. Проте у ТРЦ запевняють: 
помістяться усі — як працівники, 
так і відвідувачі. Можуть сюди 
прийти й мешканці сусідніх бу‑
динків.

Ми не раз ставали свідками 
ситуацій, коли лунає тривога, 
а покупці, ніби нічого й не від‑
бувається, далі закуповують про‑
дукти. Так було раніше, зараз 
правила інші, запевняє Михайло 
Ібрагімов.

Прямуємо разом із ним до чо‑
ловіка за стійкою охорони в ад‑
мінкорпусі. На беджі зазначені 
дані і посада.

— Віталію, як ми тепер діє‑
мо, якщо під час тривоги люди 
відмовляються виходити з при‑
міщення? — Михайло Ібрагімов 
питає в охоронця. Той не знає, 
про що ми говорили до цього з 
генеральним директором. Але ви‑
дає. — Якщо люди не виходять 
з приміщення ТРЦ, я вмикаю 
тривожну кнопку, викликаю 
додатковий наряд поліції — так 
раніше ми не робили. Зараз це 
питання категоричне. Всі пра‑
цівники і відвідувачі виходять 
та йдуть в укриття. На це дають 
до 5 хвилин. Ми маємо зустріти 
на виході всіх відвідувачів і про‑
вести в укриття.

Перевірити інформацію щодо 
тривожної кнопки ми, на щастя, 
не змогли — 29 травня, коли пе‑
ревіряли укриття у «Подолянах», 
тривог не було.

— Йде сигнал закінчення три‑
воги — всі виходять, — пояснив 

процедуру Михайло Ібрагімов. — 
Ми просимо усіх не нехтувати 
правилами та не ігнорувати сиг‑
нал тривоги. Це реально може 
зберегти життя. Самі ж бачите, 
за подіями в Кременчуці, до чого 
це може призвести. Всі умови, 
аби перечекати небезпеку, в на‑
шому укритті є.

Укриття в «Орнаві» 
немає. Куди бігти?

Укриття безпосередньо 
в «Орнаві» немає. Під час спо‑
віщення повітряної тривоги охо‑
ронець вмикає додаткове спові‑
щення про евакуацію відвідува‑
чів та працівників ТП, розповів 
заступник директора по роботі 
з орендарями ТЦ «Орнава» Ми‑
кола Рубай.

— Після сигналу повітряної 
тривоги торговий центр працює 
тільки «на вихід», після евакуації 
людей з приміщення вхід/вихід 
закривається, — запевнив Микола 
Рубай. За евакуацію відповідальні 
охоронці. Відвідувачі чи праців‑
ники не мають права перебувати 
в торгових залах під час повітря‑
ної тривоги.

Оскільки у ТЦ немає власного 
укриття, всі працівники повин‑
ні пройти у те, що розташоване 
найближче до «Орнави». Їхній 
перелік зазначений на вході 
до торгового центру.

Найближчі до 
«Орнави» укриття:

  вул. Танцорова, 11 (будинок 
за 24 школою);
  вул. Живова, 2 а (дитячий 
садочок);
  вул. Живова, 11, видавництво 
«Збруч».

«Епіцентр»: є власне 
укриття

Укриття безпосередньо в «Епі‑
центрі» є, повідомили в адміні‑
страції торговельного центру 
«Епіцентр К». Вмістити воно 
може до 1 500 осіб — як праців‑
ників, так і відвідувачів.

Там є два виходи, питна вода, 
вентиляція, мінімальна аптечка, 
автономне освітлення та доступ 
до Wi‑Fi. Вас впустять до укриття 
навіть у разі, якщо ви не були 
покупцем, а просто перебували 
поруч приміщення, і почули сиг‑
нал повітряної тривоги.

У торгових залах на час триво‑
ги ні працівники, ні відвідувачі 
не мають права перебувати. Всі 
мають вийти назовні і спуститися 
в укриття. На виходах/біля вихо‑
дів є вказівники, куди потрібно 
прослідувати.
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Комісії, які перевіряють стан 
укриттів у школах та садках Тер‑
нопільської громади, створено, 
і вони вже працюють. Про це 
повідомила речниця міськради 
Мар’яна Зварич.

Якщо цокольні приміщення 
визначені як тимчасові укриття, 
їх мають закрити. Здебільшого це 
робитимуть мішками з піском. 
То хто ж за них заплатить і хто 
увійшов до складу комісій, які 
перевіряють школи і садки у Тер‑
нополі, дізнавалась «RIA плюс».

— Є розпорядження місько‑
го голови № 144 про створення 
комісії, — повідомила Мар’яна 
Зварич. — Про результати пере‑
вірок говорити дещо завчасно, 
адже наразі вони тривають, ко‑
місії зараз на об’єктах.

Що перевірятимуть 
комісії 

У розпорядженні міського го‑
лови йдеться, що комісії мають 
провести огляд (оцінку) будівель 
(споруд, приміщень) закладів 
освіти Тернопільської міської 
ради з метою визначення можли‑
вості їх використання як найпро‑
стіших укриттів для здобувачів 
освіти і працівників, у тому числі 
для осіб з особливими освітніми 
потребами.

«Обстежити приведення ева‑
куаційних шляхів у відповідність 
з нормами законодавства, вста‑
новлення покажчиків руху та та‑
бличок біля входу до захисних 
та інших споруд, призначених 
для укриття учасників освіт‑
нього процесу, визначення та 
позначення маршрутів руху від 
закладів освіти до найближчих 
захисних споруд цивільного за‑
хисту, — йдеться у розпорядженні 
міського голови Сергія Надала. — 
Перевірити діяльність в захисних 
спорудах систем водопостачання 
та водовідведення, каналізації, 
обладнання в них пунктів надан‑
ня медичної допомоги з необхід‑

ним інвентарем і медикаментами, 
підключення до Інтернету».

Також комісія має здійснити 
огляд готовності локальних та 
об’єктових систем оповіщення 
з практичним запуском сигналь‑
но‑гучномовних пристроїв (си‑
рен), електронних інформаційних 
табло та інших технічних засобів, 
приділивши увагу на доступність 
оповіщення осіб з порушеннями 
зору та слуху. А також інформу‑
вати керівників закладів освіти 
про вжиття відповідних заходів 
щодо приведення захисних спо‑
руд у готовність та використання 
за призначенням.

Пісок закуплять 
за кошти міста 

У групах тернопільських ма‑
мусь вже піднімали питання про 
закупівлю піску. Саме ним нібито 
мають закривати вікна цоколь‑
них приміщень. Дехто з батьків 
стверджував, що саме батьки ма‑

ють подбати про безпеку дітей і 
долучитись до купівлі піску. Інші 
обурювались, що ремонти у кла‑
сах і «здача грошей на штори» 
під час війни видозмінилась. І 
чомусь закриття цих потреб знову 
скидають на плечі батьків.

Натомість у міськраді ми от‑
римали чітку відповідь.

— Так, якщо цокольні примі‑
щення визначені як тимчасові 
укриття, то їх треба буде закри‑
вати піском, — запевнила Мар’я‑
на Зварич. — Фінансувати буде 
міська рада.

Хто перевіряє 
заклади?

В комісії, яка перевіряє заклади 
освіти є Андрій Поліщук — на‑
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ХТО ПЛАТИТИМЕ ЗА ПІСОК, 
ЯКИМ ЗАКРИЮТЬ ВІКНА 
Безпека   Ми дізнались, які є вимоги 
до укриттів у школах і садках. І хто 
увійшов до складу комісій, які проводять 
перевірку в навчальних закладах

чальник управління надзвичай‑
них ситуацій, голова комісії.

Члени комісії:
Валерій Баца — головний спе‑

ціаліст відділу планування та за‑
хисту управління надзвичайних 
ситуацій;

Володимир Солотвінський — 
заступник начальника відділу ци‑
вільного захисту Тернопільського 
районного управління Головного 
управління ДСНС України у Тер‑
нопільській області;

Назар Вересюк — інженер гру‑
пи обслуговування управління 
освіти і науки;

Олександр Чурілов — голов‑
ний спеціаліст відділу експлуата‑
ції та ремонту житлового фонду 
управління житлово‑комуналь‑
ного господарства, благоустрою 
та екології.

Яка ситуація з 
укриттями 

На Тернопільщині діють 
628 закладів загально‑середньої 
освіти і ще 604 — дошкільної. 
У жодному з цих закладів немає 
бомбосховищ, проте є укрит‑
тя або підвальні приміщення, 
які можна використовувати як 
укриття. Про це повідомила на‑
чальниця управління освіти та 
науки обласної військової адмі‑
ністрації Ольга Хома.

— Із 628 закладів загально‑се‑
редньої освіти близько 75% ма‑
ють укриття, із 604 дошкіль‑
ної освіти — укриття є в 68% 
закладів, — повідомила Ольга 
Хома. — Решта мають підвальні 
приміщення, які можна вико‑
ристовувати як укриття.

Школи Тернополя всі мають 
укриття, садочки — частково. 
У цьому запевнила начальниця 
управління освіти та науки місь‑
кради Ольга Похиляк.

— Якщо взяти 38 садочків, що 
є у Тернополі, 28 з них мають 
укриття, — каже Ольга Похи‑
ляк. — Є відповідні служби, які 
обстежили садочки і підписали 
акт та надали дозвіл на роботу 
дошкільних навчальних закладів. 
Там немає укриття, проте на пер‑
шому поверсі цих закладів можна 
облаштувати безпечне місце для 
вихованців за принципом двох 

стін і де немає вікон.

За навчання в школі 
чи дистанційку?

Після вибухів і пожежі в ТЦ 
у Кременчуці, прицільних об‑
стрілах шкіл і садочків у Харко‑
ві і Києві та інших містах, які 
трапились за останні дні, бать‑
ки тернопільських учнів також 
засумнівались, чи на часі від‑
правляти дітей до школи з по‑
чатком нового навчального року. 
У тернопільських групах навіть 
обговорюють питання створення 
петиції до міської влади, аби про‑
довжили у школах онлайн‑нав‑
чання. Проти очного навчання 
виступає наразі більша кількість 
коментаторів. Проте є й проти‑
лежні позиції. 

Зокрема, пані Наталя пояснює, 
що в більшості тернопільських сі‑
мей зараз ситуація наступна: мама 
працює, тато воює. І дитину, осо‑
бливо молодшого шкільного віку, 
немає з ким залишити вдома. Ок‑
рім того, потрібно звикати до ре‑
алій війни і адаптуватись до них. 
Не можуть же діти роками сидіти 
вдома. А дистанційне навчання, 
мовляв, ще не дотягує до відпо‑
відного рівня, і діти за таких умов 
не можуть отримувати якісних 
освітніх послуг і знань.

Обстежують заклади 
освіти області 

За результатами перевірки ке‑
рівникам закладів освіти видадуть 
окремий акт від рятувальників 
щодо стану укриття. Фахівці 
ДСНС нададуть свої рекоменда‑
ції, які зазначені в даному акті, 
що потрібно доукомплектувати 
чи доробити в укритті.

Ряд вимог у деяких закладах 
освіти в області неможливо буде 
виконати у зв’язку з невідповід‑
ністю архітектури: не зможуть 
фізично зробити, скажімо, дру‑
гий вихід, коли за проектом його 
немає, — пояснила начальниця 
управління освіти та науки Тер‑
нопільської обласної військової 
адміністрації Ольга Хома. — Тому 
частина закладів розпочне освіт‑
ній процес дистанційно.

Який відсоток закладів вчи‑
тиметься й надалі дистанційно, 

в ОВА поки не говорять, адже 
не мають всіх актів обстежень 
на руках. Проте за цими ре‑
зультатами напередодні почат‑
ку навчального року Рада обо‑
рони прийматиме рішення: хто 
вчитиметься онлайн, а хто піде 
до школи.

— Якщо, скажімо, навчання 
в певному закладі буде очним, 
ніхто не забороняє батькам, які 
не вбачають доцільності у відвіду‑
ванні закладу дитиною чи прости‑
ми словами бояться її відпускати 
до школи, написати заяву про це 
на ім’я директора закладу, — каже 
Ольга Хома. — Тоді їхня дитина 
зможе навчатись дистанційно на‑
віть при офлайн‑навчанні. Ми 
живемо у воєнний час. Навчальні 
заклади і педпрацівники мають 
адаптуватись до реалій, включа‑
ючи інтереси усіх дітей. Є свої 
застереження — і дитина навча‑
тиметься дистанційно. Дитині 
не можуть відмовити в дистан‑
ційній формі навчання.

Вирішуватимуть 
батьки дітей 

Міський голова Тернополя 
Сергій Надал каже, що отримує 
багато повідомлень щодо навчан‑
ня дітей у школах.

— Зараз складно прогнозува‑
ти, як буде розвиватися ситуація 
далі. Але я можу сказати точно: 
ризикувати життями дітей ні‑
хто не буде, — запевнив Сергій 
Надал. — По‑перше, навчатися 
дитині дистанційно чи в класі, 
за умови, що діти повернуться 
за парти у школи, — вирішува‑
тимуть батьки дітей. Щоб про‑
довжити навчання дистанційно, 
достатньо буде написати заяву 
на ім’я директора.

Окрім того, спеціальна комісія 
обстежує захисні укриття шкіл 
і згодом надасть свої висновки. 
Їх не оголошуватимуть публічно, 
каже міський голова.

— Директор школи повідомить 
батькам про стан сховищ, — за‑
певнив Сергій Надал. — УВАГА! 
Кошти на захисне укриття бать‑
кам здавати не потрібно! Якщо 
вам відомі такі випадки, напи‑
шіть мені — https://t.me/Nadal_
Online_bot.

Школи і садки області мають укриття або підвальні приміщення, які можна 
використовувати як укриття

Цокольні приміщення 
визначені як 
тимчасові укриття 
мають закрити. Це 
робитимуть мішками 
з піском

ЗА ЯКУ ВИ ФОРМУ НАВЧАНЯ

20minut.ua запитали читачів: А ви готові відправити 
дитину в школу з нового навчального року?
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На вулиці Гетьмана Мазепи є 
стара колонка–качалка. На пер‑
ший погляд може здатися, що 
нею ніхто не користується, або 
вона взагалі не працює. Навко‑
ло колонки було сухо. Механізм 
«йде» важко, однак щойно ми 
почали прокачувати — з крана 
одразу полилася вода. Спершу 
вода мала ледь помітний жовту‑
ватий відтінок, однак вже за кіль‑
ка прокачок вона була прозора.

Наступна колонка, яку ми пе‑
ревірили, була на вулиці Дружби. 
Це нова німецька качалка. Ме‑
ханізм працює добре — колон‑
ка нова, однак щоб пішла вода, 
довелося прикласти зусилля — 
прокачувати приблизно 30 се‑
кунд. Лиш після цього почала 
текти вода. Вона одразу потекла 
прозора.

На вулиці Острозького та‑
кож була нова колонка. Вона 
розташована неподалік зупин‑
ки громадського транспорту та 
житлових будинків. Як ми помі‑

тили — нею користуються часто. 
Навколо — мокро. До колонки 
підходять люди, щоб вмитися 
в спеку.

— Дуже спекотно, щойно вий‑
шов з маршрутки і підійшов вми‑
тися, — розповідає тернополянин 
пан Василь. Раніше тут була стара 
колонка, качати її було важко.

Вода з колонки тече чиста. Щоб 
почала текти вода — треба прока‑
чати її приблизно 10–20 секунд.

Вода з колонки 
тече чиста. Щоб 
почала текти вода 
– треба прокачати 
її приблизно 10–20 
секунд

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

Загалом у місті є приблизно 
60 колонок–качалок на балан‑
сі КП «Тернопільводоканалу». 
Однак, на жаль, деякі з них 
не працюють. Ще на початку 
лютого, до повномасштабної ро‑
сійсько‑української війни, у місті 
загалом в робочому стані були 
40 колонок.

Чи ремонтують 
колонки 

Ми звернулися за коментарем 
до КП «Тернопільводоканалу» та 
запитали, чи вдалося збільшити 
кількість робочих колонок.

— Станом на 1 червня справ‑
ними були орієнтовно 50 коло‑
нок‑качалок у різних куточках 
Тернополя. Навесні відремонту‑
вали півтора десятка трубчастих 
колодязів, усі регулярно переві‑
ряємо та «прокачуємо», — пові‑
домив речник КП «Тернопільво‑
доканалу» Антон Федорців.

Колонки розташовані у різних 
мікрорайонах міста.

Також у місті замінили деякі 
старі качалки на нові — німецькі.

— Сучасними колонками поль‑
сько‑німецького виробництва 
замінили старі, які працювали 
в середмісті, на «Новому світі» 
та масиві «Дружба». Наразі вста‑
новили всі 6 колонок‑качалок, 
отриманих за сприяння асоціації 
«Укрводоканалекологія» від ко‑
лег з‑за кордону, — повідомили 
у водоканалі.

Чи працюють 
колонки 

Журналіст «RIA плюс» пере‑
вірив, а чи працюють колонки 
насправді та чи чиста вода тече 
з них.

КОЛОНКИ–КАЧАЛКИ ДЛЯ ВОДИ
Експеримент  Тернопіль – одне з 
небагатьох міст, де залишились колонки–
качалки для води. Їх можна побачити 
біля зупинок громадського транспорту, 
неподалік житлових будинків та в парках.
Журналісти «RIA плюс» перевірили, чи 
працюють вони. Де встановили нові 
німецькі качалки та чи користуються 
ними тернополяни? Про це у матеріалі!

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

Дехто користується качалками, щоб освіжитись у літню спеку

Цвіте вода там, де немає течії та багато 
латаття з очеретом

Біля аераційних фонтанів та вздовж парку 
Шевченка вода чиста

Нові німецькі качалки встановили на місце старих

У місті загалом приблизно 50 працюючих качалок у 
різних мікрорайонах

Наступна нова колонка вста‑
новлена біля зупинки громад‑
ського транспорту на вулиці Зба‑
разькій. Дехто ледь не приймає 
душ, після того, як виходить із 
громадського транспорту. На ву‑
лиці сильна спека, тож ця колон‑
ка стає в нагоді тернополянам, 
які чекають на транспорт під 
палючим сонцем. Щоб потекла 
вода — потрібно всього кілька 
секунд. Дехто навіть п’є воду з 
колонки.

Ще одна колонка–качалка 
є у парку ім. Тараса Шевчен‑
ка. Це вже повноцінний бювет. 
Його відкрили на Водохреще 
у січні. Цю воду можна пити. 
Дехто приходить сюди з фляга‑
ми, щоб набрати питної води. 
Помітно, що сюди часто прихо‑
дять люди — навколо мокро. Для 
того щоб пішла вода, потрібно 
кілька секунд.

У водоканалі також нагаду‑
ють, що воду зі звичайних ко‑
лонок–качалок варто використо‑
вувати для технічних цілей. Пити 
воду або використовувати її для 
приготування їжу можна після 
того, як ви її прокип’ятите.

Також у водоканалі нагадують, 
що через різну глибину свердло‑
вин та розташування колонок, 
щоб почала текти вода, до де‑
яких колонок треба прикласти 
більше зусиль та довше прока‑
чувати її.

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

Тернопільський став знову по‑
чав зацвітати. У деяких місцях 
відчутно неприємний запах. Ди‑
віться, який вигляд має водойма 
тепер.

Уже традиційно наприкінці 
червня – початку липня терно‑
поляни помічають цвітіння Ставу. 
Неприємний запах розноситься 
вздовж набережної.

Цього року вода почала зацві‑
тати біля дамби. Там вода засто‑
юється. Вона покрилась шаром 
латаття та водоростей. Коли на 
вулиці прохолодно – неприємно‑
го запаху фактично немає, однак 
у спеку сморід починає розноси‑
тися навколо.

Незважаючи на цвітіння – по‑

руч рибалять тернополяни. Їм це 
ніяк не заважає.

Ми також пройшлися вздовж 
набережної до пляжу «Циганка». 
Більше ніде цвітіння води ми не 
помітили. Лише в деяких місцях 
біля берега розрослося латаття та 
водорості, однак вода не мутна та 
без запаху.

Не цвіте поки що і водойма 
навколо острівця «Чайка» у парку 
ім. Шевченка. Тож місцеві спо‑
кійно гуляють вздовж набережної 
та не відчувають неприємного за‑
паху, однак чи на довго?

Екологи кажуть – причиною 
неприємного запаху та кольоро‑
вих «розводів» на воді є цвітіння 
водоростей. Також у деяких міс‑
цях ставу вода застоюється. До 
того ж, його потрібно очищати 
та робити це регулярно.

Тернопільський став знову цвіте та «пахне»! Більше фото 
дивіться, заска-
нувавши QR-код
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кондиціонування. Однак замість 
прохолодного салону — «духов‑
ка». Кондиціонер не працює. 
На весь салон лише одне неве‑
лике віконечко. Тут ми зафіксу‑
вали рекорд — 37 градусів!

Автобус № 38 
Це найновіші автобуси, які 

закупили до початку війни. 
В цьому автобусі працював 
кондиціонер. Однак у салоні 
все ж було жарко — 32 граду‑
си. Все ж, завдяки прохолодно‑
му повітрю їхати було значно 
легше. Через це спеки в салоні  
не відчутно.

Тролейбус № 2 
Це один із нових тролейбусів, 
які курсують містом. Вигляда‑

ють вони значно краще, ніж 
старі, але бракує кондиціо‑
нера. В салоні 30 градусів. 
Їхати важко.

Автобус № 29 
Це один із нових низь‑

копідлогових автобусів 
МАЗ. Кондиціонерів у них 
немає, тож у салоні дуже 
спекотно. Температура — 
34 градуси. Вікна відкриті, 
але протягу немає. Коли 
на зупинці відчиняють 
двері — пасажири поруч 
відчувають полегшення 
через свіже повітря.

Автобус № 23 
Це червоні низькопідло‑

гові автобуси МАН. Тут ми 
сподівалися проїхатися з 
комфортом, адже такі ав‑
тобуси обладнані системою 

Маршрут № 13 
В цій маршрутці було 

значно спекотніше. Тем‑
пература сягала 34 гра‑
дусів. Вікна і люки були 
відкриті навстіж, але 
це не надто допомага‑
ло — в салоні душно та 
важко дихати. Сидін‑
ня обшиті замінником 
шкіри, через це на со‑
нячній стороні вони 
розігріваються. Сідати 
на такі не комфортно.

Тролейбус 
№ 10 

Це двосекційний 
тролейбус. Всі вікна 
у ньому були відкриті. 
Але це ніяк не рятує — 
всередині 35 градусів. 
Дихати важко. В сало‑
ні було небагато людей, 
тож пасажири пересіда‑
ли на сидіння не на со‑
нячній стороні.

У Правилах 
немає вимог до 
температури в 
салоні громадського 
транспорту ні літом, 
ні в зимовий період

МІСТО

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

Перевірити температуру у гро‑
мадському транспорті ми ви‑
рушили у обідню пору, коли 
найбільш спекотно. Темпера‑
тура повітря коливалась від 
29 до 30 градусів. Ми побува‑
ли у різному транспорті, який 
є у місті — від старих «маршру‑
ток» та тролейбусів до сучасних 
низькопідлогових автобусів.

У транспорті — 
«пекло» 

Для вимірів температури ми 
використали паспортований 
термометр. Він пройшов по‑
вірку в ДП «Полтавастандарт‑
метрологія». Похибка, відповід‑
но до сертифіката, становить 
+‑1 градус за Цельсієм. Тож 
його показники можна вважа‑
ти точними.

Маршрут № 18 
Температура в цій маршрут‑

ці трохи нижча, ніж на вули‑
ці — 28 градусів. Всі вікна та 
люки були відчинені. Шторок 
на вікнах немає. Завдяки протя‑
гу їхати трохи легше, хоча все ж 
жарко.

ЯКА ТЕМПЕРАТУРА У ГРОМАДСЬКОМУ 
ТРАНСПОРТІ ТЕРНОПОЛЯ
Експеримент 
 У спекотні 
дні у Тернополі 
температура 
на вулиці сягає 
понад 30 градусів. 
Журналісти «RIA 
плюс» перевірили, 
чи комфортно 
їздити у таку погоду 
в громадському 
транспорті. 
Де виявилось 
найбільш 
спекотно та чи є 
кондиціонери у 
нових автобусах? 
Про це читайте у 
матеріалі

У маршрутках відкривають всі вікна та аварійні люки, 
однак це не допомагає

У низькопідлогових МАНах виявилося найбільш спекотно 
та душно. Салон майже не провітрюється

 У нових Еталонах працювали кондиціонери, хоча і вони не можуть 
впоратися зі спекою 

У нових автобусах невеликі віконця, тому салон провітрюється погано

Чи є вимоги 
до температури 

У «Правилах надання послуг 
пасажирського автомобільно‑
го транспорту», затверджених 
постановою Кабінету Міні‑
стрів України ще від 18 лютого 
1997 року, немає вимог до тем‑
ператури в салоні громадсько‑
го транспорті ані в літній, ані 
в зимовий період.

І це насправді дуже погано, 
адже, по суті, про комфорт па‑
сажирів у міському транспорті 
зовсім не йдеться.

Те, що немає регулювання 
температурного режиму у гро‑
мадському транспорті, підтвер‑
дили і в міській раді Тернопо‑
ля. Законодавством не регу‑
люється температурний режим  
у маршрутках, тролейбу‑
сах, автобусах, — повідомила  
речниця міськради Мар'яна 
Зварич.
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ціни на продукти в магазинах 
продовжують зростати. Основні 
інгредієнти борщу дорожчають, 
тож це вже не така й дешева стра‑
ва. Ми побували у кількох місце‑
вих супермаркетах та порівняли 
вартість продуктів.

Скільки коштує 
приготувати борщ 

Ціни на молоді овочі «куса‑
ються». Картопля, буряк, цибуля, 
морква — переважно молода.

Для розрахунків ми обрали 
класичний рецепт. На велику ка‑
струлю знадобиться пів кі‑
лограма буряків, пів 
кілограма карто‑
плі, 400 грамів 
с в и н и н и , 
200 грамів 
м о р к в и , 
300 грамів 
к а п у с т и , 
200  гра ‑
мів цибулі, 
70 грамів то‑
матної пасти. 
Так вийде при‑
близно 5 л борщу.

Картопля в магазинах пе‑
реважно молода, по 30–35 грн. 
Лише в деяких крамницях ще є 
залишки минулорічної картоплі 
по 8–10 гривень за кілограм. Бу‑
ряк коштує 35–46 грн. Морква — 
28 гривень за кілограм.  

Капусту можна купити по 25–
35 гривень.

Вартість свинини у місцевих 
супермаркетах — у середньому від 
100 до 140 гривень за кілограм, 
залежно від частини. До при‑
кладу, ошийок коштує 100 грн, 
окіст — 110 грн.

Ціни на «борщовий набір» 
зросли у порівнянні з минуло‑
річними. Як змінилась вартість 
продуктів — дивіться на графіці.

Минулого року каструля бор‑
щу коштувала 96 грн. Цього року 

вартість — вже 119 гривень. Ця 
страва подорожчала на 23%.

Скільки коштує 
готовий борщ 

Також ми порівняли вартість 
готового борщу у різних мага‑
зинах та закладах громадського 
харчування. У відділі кулінарії 
«Сільпо» можна купити борщ 
по 6,9 грн за 100 грамів. Він за‑
пакований по 300–400 грамів.  

У супермаркеті NOVUS ми 
знайшли Литовський холодний 
борщ по 9,9 грн за 100 грамів.  

Порція борщу (300 грамів) 
у кафе «Пиріжкова», що на буль‑
варі Т. Шевченка, коштує 18 грн.

У закладі La Pizza порція 
борщу (400 г) вартує 

75 грн. Також 
до борщу дода‑

ють пампуш‑
ки з час‑
ником — 
50 грамів.  

У ресто‑
рані «Оскар» 
порція борщу 

(200 г) коштує 
40 гривень.  
Порція борщу 

(350 г) у закладі «Ла 
бочка» коштує — 86 гривень.
У ресторані «На небі» борщ з 

копченим свинячим реберцем, 
салом та цибульковим хлібцем 
коштує 89 гривень. Вага порції — 
440 грамів.

У ресторані «Старий млин» 
квасковий борщ можна купити 
за 129 гривень. Його подають 
у хлібі, запеченому на дровах. 
Загальна вага — 500 грамів. ІН
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СПОЖИВАЧ

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ФАЙНИЙ БОРЩ
Гаманець   Журналісти «RIA плюс» 
порахували, скільки коштує приготувати 
борщ у Тернополі. Наскільки змінилися 
ціни на продукти у порівнянні з минулим 
роком. Також порівняли ціни на 
традиційну страву у місцевих кафе та 
ресторанах

Минулого року 
каструля борщу 
коштувала 96 
грн. Цього року — 
119 грн. Ця страва 
подорожчала на 23%

Вартість борщового набору

 Як змінилися ціни на  
продукти за рік

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

Щоб борщ вийшов справді смачним, го‑
сподині радять брати всі необхідні продукти, 
багато жирних ребер, сметани. Смачні борщі 
від досвідчених господинь — з підкопченими 
ребрами, галушками, куркою і навіть рибою.

Рецепт борщу від  
Марії Храпчинської з Борщева

Вода – 5 л
Ребра – 2‑4 шт. (можна копчених)
Квасоля – 250 г
Буряк – 4 шт.
Капуста – 1 середня
Картопля – 4 шт.
Помідори – 4 шт.
Цибулина – 1 шт.
Сметана – 300 г
Зелень петрушки і кропу, сіль, мелений 

перець – до смаку.
У каструлю налити холодної води. Покласти 

квасолю і свинячі ребра. Чим більше реберець, 
тим краще. Варити до напів готовності. Треба 

пробувати квасольку, чи зм’якла. Половину 
буряка нарізати кружальцями, а потім солом‑
кою і кинути в каструлю, щоб закипіло, далі 
– картопля, а згодом капуста. Тоді в одній 
сковорідці на олії посмажити тертий буряк, 
до нього перетерти помідори. А в другій — 
засмажити сметану з цибулею. Все додати до 
борщу. Якщо використовуєте свіжі томати, 
томатної пасти не потрібно. Якщо борщ вий‑
шов не дуже кислим, можна додати пів чайної 
ложки оцту. Головне, щоб був червоним. А 
в кінці його слід заправити товченим часни‑
ком. Подаючи до столу, дати ложку сметани, 
посипати кропом і петрушкою.

 
Рецепт борщу від Галини Веселовської 

з Монастирки
Вода – 10 л
Ребра – 2 кг
Картопля – 1 кг
Буряк – 1 кг
Квасоля – 300 г
Капуста – 300 г
Цибуля – 200 г

Помідори – не менше півкілограма, якщо 
томатна паста – 0,5 л

Болгарський перець – 300 г
Відварити ребра з квасолею. Коли ребра 

майже готові, додати картоплю. Буряк на‑
терти на тертці, засмажити на сковорідці до 
готовності, можна тушкувати його разом із 
морквою, додавши смалець. Наприкінці, коли 
картопля майже готова, додати капусту. Потім 
зробити зажарку – цибульку підтушкувати на 
смальці. Додаєте також томатну пасту або терті 
помідори. Поперчити, посолити до смаку. 
До зажарки дати трохи часнику. Коли борщ 
зварений, влити до нього зажарку. Не забути 
додати лавровий лист, перець горошком.

Хто любить борщ із болгарським перцем чи 
ратундою, можна спасерувати їх із цибулькою.

 
Рецепт борщу від Григорія Гоцка (від 

господинь із села Шершенівка) – борщ «Га‑
лицький»

Яловичина – 350 г
Буряк – 1 шт.
Картопля – 3 шт.

Морква – 1 шт.
Капуста – 300 г
Цибуля – 1 шт.
Петрушка – 1 корінь
Томатна паста – 1 ст. л.
Буряковий квас – 2 скл.
Жир – 2 ст. л.
Борошно – 1 ст. л.
Перець, лавровий лист, сметана, зелень, 

сіль — до смаку.
Буряк нарізати соломкою, протушкувати 

з бульйоном, томатною пастою, жиром та 
частиною бурякового квасу. Буряк заква‑
сити заздалегідь за тим же принципом, як 
малосольні огірки. Ріпчасту цибулю, корінь 
петрушки та моркву нарізати соломкою і об‑
смажити на жирі з додаванням наприкінці 
смаженого просіяного борошна. І ще трішки 
протушкувати. У кип’ячений м’ясний буль‑
йон покласти нарізану кубиками картоплю, 
соломкою капусту, варити ще 10‑15 хвилин. 
Потім додати сіль, перець, лавровий лист. За 
10 хвилин до готовності влити решту кип’я‑
ченого бурякового квасу.

Рецепти смаколика від борщівських господинь
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ВІКТОРІЯ НАУМЕНКО 

Голова обласної ради Михайло 
Головко у попередніх випусках 
газети вже розповідав про те, як 
війна постукала у наші двері, що 
змінилося на Тернопільщині та 
в його особистому житті. У про‑
довженні розмови ми детально 
запитали у нього про те, як живе 
і буде жити Тернопільщина в умо‑
вах воєнного часу, від чого нам 
доведеться відмовитися, наскіль‑
ки змінилася економічна ситуація 
в регіоні та як вона позначиться 
на кожному з нас.

Далі подаємо розмову у форматі 
інтерв’ю.

— У попередній розмові ми з вами 
говорили про обласний бюджет, 
його наповнення і про ті кроки, які 
важливо зробити, аби вижити. Чи 
є затримки із виплатою зарплат бю-
джетникам, як здійснюється оплата 
праці апарату обласної ради?

— Усім важко. Задля економії 
ми прийняли рішення скоротити 
виплати для працівників облас‑
ної ради на 20%. Щодо заробітної 
плати працівникам комунальних 
структур, то всі вони збережені. 
Звісно, нам доведеться відмовити‑
ся від додаткових виплат, від про‑
ведення реконструкцій, ремонтів 
і так далі. Про масові звільнення 
наразі мова не йде. Але якщо війна 
затягнеться, то нас чекають ско‑
рочення. Адже коштів у бюджеті 
просто не вистачить.

— Як не допустити краху еко-
номіки?

— Максимально вкладатися 
в роботу. Працювати, розвивати 
бізнес, купувати, сплачувати по‑
датки.

— Що буде з дорогами в облас-
ті? Через війну заплановані робити 
поставлені на паузу?

— Минулоріч нам вдалося зага‑

лом зробити більше 200 км дер‑
жавних доріг і так само, орієнтов‑
но, — і місцевих. Це був гарний 
показник, тож такими темпами 
планували рухатися і цього року. 
У моїй програмі була пропозиція, 
щоб за п’ять років каденції всі до‑
роги місцевого значення привести 
до відповідного ладу. Однак війна 
внесла корективи. Зараз все при‑
зупинено.

— Що ще планували зробити? Від 
яких важливих програм довелося 
відмовитися?

— Ми виготовили документацію 
і хотіли провести реконструкцію 
тернопільського аеропорту. Також 
планували здійснити реконструк‑
цію в обласній та дитячій облас‑
ній лікарнях. Це проєкти на суму 
понад мільярд гривень у рамках 
програми «Велике будівництво».

Ще в планах було реорганізува‑
ти біатлонну школу. На це мали 
виділити 158 мільйонів. Ми мог‑
ли б мати найпотужнішу біатлонну 
базу.

У нас був шанс побудувати 
і льодову арену, обласна рада в ме‑
жах програми співфінансування 
мала виділити 20 мільйонів (за‑
галом 200).

Було дуже багато амбітних пла‑
нів. Сподівалися, що цей рік буде 
дуже продуктивним і ми зможемо 
багато зробити задля розвитку на‑
шого краю. Тепер найголовніше — 
перемогти ворогів. А до всіх планів 
обов’язково повернемося.
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ЩОБ ПЕРЕМОГТИ, МУСИМО 
ПОЗБУТИСЯ РОСІЙСЬКОЇ ОТРУТИ
Війна   П’ять місяців війни внесли дуже 
багато корективів у наше життя. Ми, 
українці, з перших днів максимально 
мобілізували зусилля на боротьбу з 
ворогом. І наша єдність дає позитивний 
результат. Як пересічні громадяни, так 
і представники влади мають і надалі 
лишатися цілісним механізмом, який 
зможе розірвати пута агресора

Михайло Головко закликає провести тотальну 
українізацію. Адже не можна бути в духовному рабстві 
наших ворогів

Голова облради постійно зустрічається з військовими, 
аби дізнатися про ситуацію і допомогти. Бути надійним 
тилом — те, що ми мусимо робити!

Мова – 
ідентифікатор свій 
і чужий. Не можна 
мовою агресора, 
окупанта будувати 
самостійну державу

— Чи успішною є комунікація 
міської та обласної рад? Разом, як 
кажуть, і батька легше бити, а тим 
паче — знищувати тих, хто прийшов 
на нашу землю.

— Є повна взаємопідтримка та 
допомога. Максимально потрібно 
згуртовуватися. Ми разом стоїмо, 
разом робимо все, щоб допомогти 
державі.

— Ви часто буваєте на Сході, 
спілкуєтесь з головами різних гро-
мад. Яка ситуація там? Наскіль-
ки важливий діалог регіонів? Що 
можемо зробити ми, у тилу, аби 
пришвидшити перемогу?

— Є регіони, які дуже постраж‑
дали. Вони мають постійно дба‑
ти про безпеку місцевих жителів, 
займаються питаннями евакуації 
людей, збереження інфраструкту‑
ри міст. Звісно, вони розраховують 
на нашу підтримку. Перш за все, 
це гуманітарна допомога у вигляді 
продуктів харчування, медикамен‑
тів, промислових товарів. Завжди 
дякують, завжди на зв’язку. Також 
ми стараємося забезпечити усім 
необхідним внутрішньо переміще‑
них осіб, які рятуються від війни. 
Мені не соромно за Тернопіль‑
щину, тому що в цьому плані ми 
робимо все від нас залежне.

Мусимо завжди тримати руку 
на пульсі, аби допомогти захисни‑
кам, які боронять нас від ворогів 

— Напевне, коли повертаєтеся 
додому, присутнє відчуття, що в нас 
тут все зовсім по-іншому, що ко-
жен прожитий у спокої день — це 
сьогодні велика радість?

— Так і є. Коли бачиш, які 
зруйновані регіони, де зараз три‑
вають бойові дії, коли спілкуєшся 
з воїнами, оглядаєш умови, у яких 
вони змушені перебувати, то, звіс‑
но ж, переосмислюєш життєві 
цінності. Допомогти їм із тран‑
спортом та іншими необхідними 
речами — це найменше, чим мо‑
жемо віддячити. Тому стараємося 
постійно підтримувати.

— Але і спроможність людей 
віддавати теж впала. Наскільки 
вагомою є підтримка і західних 
партнерів?

— Люди і правда багато віддали. 
У декого зовсім нема грошей, лиш 
на проживання. А в декого бра‑
кує найнеобхіднішого. Активність 
щодо допомоги на заході Європи, 
як бачимо, теж періодично вщухає. 
Ситуація ускладнюється. Логістика 
стала надто дорогою. Часто товар 
дорожче доставити, ніж придба‑
ти. Без зовнішньої підтримки світу 
Україні буде непросто вистояти. 
А наша країна, як я вже говорив, 
воює за весь цивілізований світ. 
Тож він повинен нам допомогти.

— У чому зараз є найбільша по-
треба? Які запити від наших захис-
ників отримуєте?

— Бракує важкого озброєння. 
Це — найперше. «Їде, буде», — обі‑
цяють. Але — нема того, що тре‑
ба нашим воїнам, аби знищувати 
окупантів. Якби Україні надали 
необхідне озброєння, то Перемогу 
ми отримали б значно швидше.

Інша проблема, як я уже зазна‑
чав, — це логістика. Дуже дороге 
пальне. На заправках просто ма‑
родерство з такими цінами! Але 
попри всі обставини та виклики 
ми розуміємо, за що ми боремо‑
ся. Ми усвідомлюємо, що ціна 
нашої Перемоги не буде малою. 
Боремося за Україну. Країну, яка 
має унікальні природні ресурси, 
чудовий народ та заслуговує бути 
вільною. Зрештою, ми повинні 

здолати цю імперію зла на чолі з 
божевільним диктатором.

— Що ми можемо зробити задля 
Перемоги?

— Максимальна мобілізація усіх 
наших зусиль. Хтось втомився фі‑
зично, хтось морально, у когось 
бізнес не працює, хтось все втра‑
тив. Але всі ми знаємо, що най‑
темніша ніч — перед світанком. 
Вистоїмо і переможемо. Росіяни 
деморалізовані, а наші хлопці 
на передовій — аж ніяк! Вони 
сповнені оптимізмом та просять 
усіх нас вірити в краще, довіря‑
ти їм і робити все можливе для 
пришвидшення Перемоги.

— Кожен із високопосадовців 
озвучує своє бачення щодо визна-
чення слова «Перемога». А яка у вас 
його дефініція?

— Ми вже перемогли, бо висто‑
яли. Це для нас успіх, бо при нава‑
лі орди не втратили своєї гідності і 
мужньо боронимо Україну. Фрак‑
ція «Свобода» давно попереджала 
про загрозу російської присутності 
у нашій державі. Вони зробили 
нас залежними від нафторесурсів, 
вони контролювали нашу енерге‑
тику, були втягнуті в наш фінансо‑
вий сектор. Ми прогнозували, що 
війна буде. Ми мали вісім років 
на підготовку до повномасштабної 
війни. Але, на жаль, ними не ско‑
ристалися.

Повномасштабна ж перемога, 
як на мене, — це повернення всіх 
наших земель і територій. Це роз‑
вал тої недоімперії московії, яка 
є північніше від нас. Доки вона 
існуватиме, ми ніколи не будемо 
мати спокою. І ми чітко розуміє‑
мо, що найближче десятиліття, як 
мінімум, основною нашою стра‑
тегією має бути безпековий на‑
прямок. Розвиток потужної армії, 
військово–промислового комп‑
лексу за сучасним стандартами. 
Україна, власне, буде форпостом 
для всієї Європи. Росіяни, як ба‑
чимо, програють у всьому — ідеях, 
технологіях, поведінці.

— А як щодо заборони всього ро-

сійського, зокрема мови та релігії. 
Яка позиція у обласної ради?

— Ми маємо повністю відмо‑
витися від їхньої культури, віри, 
мови. У нас не може бути повно‑
масштабної Перемоги, поки в нас 
діє церква московського патріарха‑
ту, як п’ята колона, як структура, 
яка співпрацює з рашистами, яка 
готує агентуру, яка проводить ди‑
версії, яка часто є навідником і 
коректувальником вогню. Коли ми 
у Заходу просимо закрити небо від 
російських ракет, то, перш за все, 
мусимо закрити свої душі від ро‑
сійської отрути. Тому тут потрібно 
поставити крапку, раз і назавжди, 
інакше, війна триватиме роками. 
Я не хочу, щоб наші діти і далі 
знали, що таке війна. Наші нащад‑
ки заслуговують насолоджуватися 
плодами вільної незалежної Украї‑
ни, а не потерпати від російського 
ярма. Тому «Свобода» ініціювала 
законопроєкт у парламенті про за‑
борону російської православної 
церкви в Україні. Сподіваємось, 
що це станеться якомога швидше.

— А як щодо області?
— Позиція влади на всіх рів‑

нях — не розхитувати ситуа‑
ції, вирішити це питання після 
війни. Закон має бути прийня‑
тий на рівні парламенту. Але, зі 
свого боку, я наполягатиму, щоб 
обласна рада висловила чітку по‑
зицію щодо цього питання. Зараз 
ми збираємо підписи громадян 
в області, аби показати депутатам 
обласної та Верховної рад, що 
зміни на часі, і ми повинні діяти. 
Ми не маємо права зробити по‑
милку. Ми не повинні допускати 
поразок на внутрішньому фрон‑
ті. Ми маємо провести тотальну 
українізацію, мати свою церкву, 
а не бути носіями того, що нас 
знищує.

Мова — ідентифікатор свій і 
чужий. Не можна мовою агре‑
сора, окупанта будувати само‑
стійну державу. Ми не можемо 
бути в духовному рабстві у наших 
ворогів.
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У нього ключова і вирішаль‑
на роль, від якої залежить робо‑
та гармати. І працювати треба 
швидко, щоб встигнути за день 
розгромити противника із 12‑ти 
вогневих позицій. Вправність на‑
відника гармати вимагає не лише 
умінь та знань, а й швидкості і 
фізичної витривалості. Саме тому 
воїн, про якого розповімо цього 
разу, довго не виходив на зв'язок. 
Напрямок, де він тепер, є най‑
важчим. Ворога там — як сарани.

Вдома чекають 
брати і сестри 

Богдан Дишлевич — «пульс» ар‑
тилерії. У дитинстві захоплювався 
футболом і тенісом, та не думав, 
що м’ячі колись замінить на артс‑
наряди. До речі, один такий заряд 
всього на третину легший за са‑
мого солдата.

Міцний і стійкий психологіч‑
но — його не спиняють ні об‑
стріли, ні, на жаль, втрати, кожен 
наказ для нього є надважливим 
дорученням, кажуть військові, які 
служать із ним.

За сотні кілометрів з війни че‑
кають мама, дві старших сестри і 
два молодших брати. Найменшо‑
му — всього 5 рочків. Найбільше 
не вистачає Богданові зараз саме 
його щирих тісних обіймів, а ще — 
маминого борщу.

Минає перший рік 
служби 

Військова справа хлопця ваби‑
ла змалечку. Після 11‑го класу 
він здобув спеціальність тракто‑
риста, та до армії пішов, як тільки 
з’явилася можливість. Підписав 
контракт на три роки, щойно від‑
значивши своє повноліття.

У липні йому виповниться 
вже 19, тобто минає перший рік 
служби. За цей час він пройшов 
навчання в Німеччині, яке дало‑
ся йому напрочуд легко. У скла‑
ді тернопільської артилерії його 
«бойовим конем» стала гаубиця 
«М‑777». Старший солдат, який 
проходив курси разом із Богданом, 
на псевдо «Німець», розповів, що 
герой нашого матеріалу проявив 

себе найкраще із групи та пока‑
зав чудові результати у наведенні 
на ціль. Тепер його успіхи тішать 
усіх в бойовому розрахунку. Хлоп‑
ці розповідають, що коли старший 
офіцер доводить, що «накрили 
жирну цілюшку», то приємно і 
за Україну, і за людей, і за свій 
колектив, що вибиває ворога з 
рідної землі.

Артилерія «накрила» 
у лісі 

Окупантів тернопільська артиле‑
рія відсуває в бік кордону, однак 
чужинської орди відчутно більшає, 
спостерігає навідник. На превели‑
кий жаль, не обходиться без втрат, 
і що найстрашніше — серед своїх 
побратимів. Так, у квітні Богдан 
втратив друга. Ворожа артилерія 
«накрила» хлопців у лісі на Хар‑
ківщині.

— Ми тоді не мали куди поді‑
тися, ховалися просто під дерева‑
ми, — згадує Богдан, та пояснює, 
що при постійних змінах вогне‑
вих позицій часом зупиняються 
у місцях, де немає окопів. — Так 
півтори години просиділи під сна‑

рядами. Це страшно.
Ворожа розвідка, за словами 

Богдана, вираховує техніку захис‑
ників, тому іноді так трапляється, 
та, на щастя, не часто. Було і зов‑
сім недавно — московські посіпа‑
ки пошкодили техніку та спалили 
особисті речі хлопців, тоді артоб‑
стріл тривав приблизно сорок хви‑
лин. Наші захисники усі вціліли, 
техніку відновили, одяг довезли 
волонтери. Найчастіше розрахунок 
підрозділу зупиняється на зазда‑
легідь підготовлених позиціях, де 
є все необхідне для безпечного 
перебування — окопи, польова 
кухня, вода.

Їжі та води, навіть у спеку, хлоп‑
цям вистачає, рідна земля багата 
джерелами, розповів солдат, єдине, 

Зважаючи на молодий вік, 
Богдан Дишлевич вражає ко‑
лег стресостійкістю. Обов’язки 
навідника – чи не найвідпові‑
дальніші, та разом з тим все тре‑
ба робити якомога швидше. Ні 
втома, ні страх його не змусять 
відступати, розуміє важливість, 
необхідність виконання завдань, 
діляться військові. 
– Богдан розуміє необхідність 
наказів і ніколи не «дає задню», 
– відгукується командир гар‑
мати старший солдат Ваграм з 
позивним «Веґро». – На будь‑
яке завдання він зголошується 
завжди в числі перших. А ще 
він постійно прагне навчати‑
ся новому. Є старші бійці, які 
зупинилися на досягнутому, а 

він – гнучкий і талановитий, 
цікавиться усім, прагне вдоско‑
налюватися.
Також командир гармати зазна‑
чив, що у навідника ключова 
і вагома роль, від нього зале‑
жить важлива робота. Богдан з 
повним усвідомленням відпові‑
дальності виконує свої головні 
обов’язки.  
Із Богданом служить військо‑
вий, з яким вони разом їздили 
на навчання до Німеччини. У 
нього навіть псевдо «Німець», 
та, як з’ясувалося, до поїздки 
це стосунку не має. Як заре‑
комендував себе герой нашого 
матеріалу, запитуємо й у нього. 
–  За п’ять днів ми групою ви‑
вчилися на командира гармати, 

номера обслуги і старшого на‑
відника, — розповів «Німець». 
– Богдан ще тоді показав, що 
може працювати швидко і якіс‑
но. Я донедавна був у нього ко‑
мандиром гармати. Ми розуміли 
один одного з пів слова. Ним 
задоволені всі. 
Також «Німець» розповів про 
так звані «перекати». Це зміна 
вогневих позиції. Справа не 
для слабких. Адже з позиції на 
позицію артилеристи можуть 
переїхати до 12 разів на день. 
Дванадцять розгортаннь і згор‑
тань бойових розрахунків! Це 
вимагає фізичних зусиль. Та по‑
при все тут Богдан справлявся 
на відмінно, його наведення 
були швидкі і продуктивні. 

Що кажуть побратими?  
Здібний у навчанні, умілий у бою

У надскладних 
військових умовах 
тернопільським 
артилеристам 
дуже допомагає 
взаємопідтримка
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СТАВ НАВІДНИКОМ У 18 РОКІВ
Армія   Продовжуємо серію публікацій 
з авторського проєкту «Героям слава». 
Наш наймолодший респондент – солдат 
Богдан Дишлевич. Йому лишень 18

Богдан підписав контракт на три роки, щойно відзначивши своє повноліття

Родина у воїна велика і дуже дружна. Рідні підтримали його 
рішення щодо служби, розуміючи усі прагнення і мрії

Їжі та води навіть у спеку вистачає, лише бракує маминого 
борщу. Як є можливість – готують самі

ГЕРОЯМ СЛАВА

в чому відчувають нестачу — це 
домашня їжа. Як є можливість — 
готують самі.

Чи допомагають 
місцеві?

На запитання, чи допомагають 
місцеві, відповідь чуємо неодно‑
значну. Ми не можемо називати 
місць перебування військових, але 
зауважимо, що подекуди ситуація 
продовжує бажати кращого.

— Звісно, є люди, які тут, в ро‑
сійськомовних регіонах, звертають‑
ся українською — дякують, благо‑
словляють, а є й такі, що «тягнуть» 
за проросійською пропагандою, — 
неохоче відповідає військовий. — 
На них ми намагаємося не зважати, 
але це непросто, важко звикнути.

У надскладних військових умо‑
вах тернопільським артилеристам 
дуже допомагає взаємопідтримка. 
Жарти, які зрозуміють лише свої, 
безцінні поради, підбадьорення. Із 
психологічним навантаженням ко‑
жен справляється індивідуально, та 
кожен відчуває, що він — не сам.

— При будь‑яких обставинах ми 
підтримуємо один одного, міцніє 
дружба, — зауважує солдат. — Це 
те, що хочеться залишити після 
Перемоги і пронести крізь роки.

Гармата об’єднала чоловіків різ‑
ного віку, з різних куточків Украї‑
ни. Лише в цьому матеріалі нашими 
співрозмовниками стали вихідці з 
трьох різних областей — Хмельнич‑
чини, Рівненщини та Волині. А ра‑
зом з ними служать тернополяни, 
франківчани.

Маму оберігає від 
тривог 

Родина в Богдана велика і дуже 
дружна. Вони підтримали його рі‑
шення щодо служби, розуміючи 
усі прагнення і мрії. З початком 
повномасштабного вторгнення, 
звісно, хвилюються, але підтрим‑
ки не поменшало. Мамі Богдан 
не розповідає про небезпеки, обе‑
рігаючи її від тривог.

— Спілкуючись із рідними, 
хочеться повернутися додому 
скоріше, — ділиться думками 

навідник. — Найменший братик 
дуже любив проводити зі мною 
час, я вчив його грати у футбол. 
Він часто запитує, коли я приїду?

Найкращими оберегами вій‑
ськових є фото їхніх дітей, їх 
вони носять біля себе. Коли є 
час, Богдан переглядає світлини 
рідних у смартфоні, намагаючись 
подумки бути поруч. Каже, що це 
допомагає відволіктися. Завдяки 
їм у хлопця формуються нові цілі: 
повернутися з війни та створити 
свою міцну, велику і таку ж друж‑
ну сім’ю.



12 RIA плюс, 6 липня 2022

RIA №2712

№27  06.07.2022

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

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

 Блоки, відсів, камінь, щебінь, білий, сірий, пісок, 
цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97  

 Бордюр дорожній, тротуарний, вібропресова-
ний, плитка тротуарна, різна товщина, можлива 
доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

 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, БЕЗКО-
ШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ. 
42-48-02, (067) 925-87-31  

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

 Двері міжкімнатні, 200х60, 200х70, б/к, (068) 
665-20-05  

 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 фундамен-
ти. огорожі, щебінь, фр. 20-50, 50-80, 80-120, 
на бетон, дороги, відсів, на підсипку, мул. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів, пі-
сок, 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 антипарку-
вальні, лотки водовідвідні, бордюри дорож-
ні, 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 кана-
ліз. полімерпіщ.,чавунні, доставка (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

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

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

 Паркани металеві, жалюзі-паркан, ранчо-пар-
кан, штахетник, металеві парапети, мет.ша-
пки 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 замовлен-
ня, можлива доставка, розвантаження, монтаж. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

 Пісок в мішках, щебінь гранітний дрібний в міш-
ках, 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, ЧОРНОЗЕМ, 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, 
пустотіла, можна поштучно, доставка під замов-
лення (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 ЦЕГЛА М100, ДОСТАВКА МАНІПУЛЯТОРОМ АБО СА-
МОВИВІЗ. (067) 352-04-35  

 Цегла червона (повнотіла, пустотіла), силікат-
на біла, вогнетривка, можна поштучно, можли-
ва доставка та вивантаження. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

 Цемент М-500, М-400, м.Ів.-Франківськ, мішки 
по 25 кг, завжди свіжий, будь-яка к-сть, можли-
ва доставка. (067)516-10-00, (099)516-10-00  

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  
 «АРМСТРОНГ», ДЕКОРАТИВНЕ НАНЕСЕННЯ, ФАРБУ-
ВАННЯ, ШПАТЛЮВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР (096)203-
16-84, (098)761-83-82  

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

 АКУРАТНА БРИГАДА ВИКОНУЄ ШТУКАТУРКА, ГІПСО-
КАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЯКІСНО, 
НЕДОРОГО (098) 828-92-08  

 АКУРАТНО ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТ-
ЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА, 
ЛАМІНАТ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (098) 027-39-39  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Гіпсокартонні роботи, штукатурка, стяжка, шпат-
лювання, фарбування,  підвісні стелі, перестін-
ки. (096) 692-72-38  

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

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

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

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНІМ, ШТУЧНИМ КАМЕНЕМ, 
ЦОКОЛІ, 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, відко-
сів, штукатурка, шпатлювання, лінолеум, плитка, 
плінтуси. (096) 322-35-48  

 Стяжка, плитка, паркет, ламінат, вагонка, вста-
новл. дверей, наличники, плінтуси, є транспорт, 
виїзд в райони (097)279-03-73, (097)443-40-74  

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, БАЛКОНІВ, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, ШПАЛЕРИ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ЛА-
МІНАТ, ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ РОБІТ, (ВОЛОДИМИР). (098) 
080-06-25  

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕН-
НЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИ-
ВИЙ 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  

 Шліфую паркет без пилу, настеляю паркет, 
ламінат, вагонку, лакую, шпатлюю, є пило-
сос,швидко, якісно, є транспорт, виїзд в район 
26-83-43, (097) 279-03-73  

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІД-
СОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУ-
КАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВ-
КОВИЙ РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56  

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: АКУРАТНІ МАЙСТРИ З ЄВРОРЕМОНТУ 
ВИКОНАЮТЬ РОБОТУ «ПІД КЛЮЧ», МОЖНА ПОДИВИ-
ТИСЯ НА РОБОТУ. (098) 178-57-14  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БАЛКОНИ, ДЕРЕВ. КАРКАС, ПО-
КРИТТЯ, ПЕРЕКРИТТЯ, ФАЛЬЦ, УТЕПЛЕННЯ, РЕМОНТ, 
ПІДШИВКА ПІДДАШКІВ, ОБШИВАННЯ ДИМАРІВ. (097) 
309-98-54  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: МАЙСТЕР ЗА ВИКЛИКОМ, ДРІБНИЙ РЕ-
МОНТ, ЧИСТКА БОЙЛЕРІВ, НАСТЕЛЯННЯ ПАРКЕТНОЇ 
ДОШКИ, ЛАМІНАТУ, САНТЕХНІКА, ЕЛЕКТРИКА. (096) 
173-52-86  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ  «ПІД КЛЮЧ», БУД., СТЯЖКА, 
ПАРКЕТ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА,  ЕЛЕКТРИКА, ШТУКАТ., 
МАЛЯРКА,  ГІПСОКАР., ВСТАН.ДВЕРЕЙ (096) 919-12-91  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, НАТЯЖНІ СТЕ-
ЛІ, ЄВРОРЕМОНТ. (067) 849-46-54  

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

 Інформація: євроремонт квартир, плитка, шпат-
лювання, сантехніка, встановлення камінів, му-
рування. (098) 679-19-61  

 Інформація: євроремонт, шпатлюв., побілка, шпа-
лери,  декоративна штукатурка. (098) 584-81-56  

 ІНФОРМАЦІІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, 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 
складі, до 4 000 кв.м. (067) 588-80-46  

6. МЕБЛІ  

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

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

 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  

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

 ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є ТКА-
НИНА, 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  

 Ремонтуємо, збираємо меблі, столярні роботи. 
(098) 601-92-46  
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 БАРМЕН, ОФІЦІАНТИ. (097) 988-52-59  

 ВАНТАЖНИКИ-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ В ОРГАНІЗА-
ЦІЮ (066) 289-08-32  

 ВОДІЙ А/М ДАФ, САМОСКИД, НАПІВПРИЧІП, ЗЕРНО-
ВОЗ (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  

 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ, 45-60 Р., ДЛЯ ЖІНКИ ПОХИЛОГО 
ВІКУ, М.ТЕРНОПІЛЬ. (097) 221-06-63  

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

 ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДО-
ДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

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

 МОНТАЖНИК СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ, ДОСВІД, ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИК АБО БРИГАДА, З/П ДОГОВІРНА. (096) 405-
50-20  

 ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ З ЧПК, ДОВОЗКА НА РОБОТУ 
І ДОДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДО-
ДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В РЕСТОРАН, 
ГР. 2/2, 10- 22,30 ГОД. НОЧІ, З/П 500 ГРН./ЗМІНА 
(067) 577-91-09  

 ПРАЦІВН. БУД.ПРОФ. РІЗНОРОБОЧІ, МУЛЯР, ШТУКА-
ТУР, БЕТОНУВАЛЬНИК, ВОДІЇ ФУРИ А/М КАМАЗ, МА-
ШИНІСТИ ЕКСК, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВ.,КРАНІВНИК (067) 
352-53-80  

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

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

 ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО, ДОВОЗКА НА РОБО-
ТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 ПРАЦІВНИКИ ПЕКАРНІ, ЗНАННЯ ВИПІКАННЯ НА ДРО-
ВАХ, (ПІЧКА, ЗАМІС ТІСТА), С.ПІДГОРОДНЄ, ДОБА 
ЧЕРЕЗ ДВІ, З/П ВІД 1000 ГРН,/ЗМІНА (066)892-37-29, 
(098)532-80-15  

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, 
З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

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

 РЕАЛІЗАТОР ЧЕБУРЕКІВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК. (063) 
135-54-41  

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

 РІЗНОРОБОЧІ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П 
ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

 СЛЮСАРИ-СКЛАДАЛЬНИКИ ПОБУТОВИХ ВИРОІВ, ДО-
ВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 
352-72-89  

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

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

 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДО-
МУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 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  

 ШУКАЮ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЮ ЗА ЖІНКОЮ, З ПЕРЕПИ-
СОМ КВАРТИРИ. (067) 881-38-09  

7.3 ШУКАЮ  
 Акуратні майстри з євроремонту шукає роботу 
плиточника, гіпсокартонника, шпатлювальника. 
(068) 328-02-60  

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

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

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

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

 МОЛОДІ ХЛОПЦІ ШУКАЮТЬ РОБОТУ РІЗНОРОБОЧИХ 
АБО КОПАННЯ ЗЕМЛІ. (096)491-56-47, (068) 332-
24-58  

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

 ЧОЛОВІК, 53 Р., ШУКАЄ РОБОТУ ОХОРОННИКА В ТЕР-
НОПОЛІ, ДОСВІД. (068) 640-99-82  

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

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

 Шукаю роботу з мурування огорож, або іншу на 
будівництві, малі об’єми. (096) 116-17-32  
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 Шукаю роботу майстра або підсобника на будів-
ництві. (097) 861-54-26  

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

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

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

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

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

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

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

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

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

11.2 ПРОДАМ  
 Антени супутникові, без абонплати, комбіно-
ваний комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс при-
ставки для IP ТВ, ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 
392-34-74  

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

11.3 КУПЛЮ  
 ТВ LCD, ПЛАЗМА, З ПОБИТИМИ МАТРИЦЯМИ, НА З/Ч, 
РОБ. СТ., НЕРОБ. СТ. (097) 012-34-25  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  

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

 Машинка швейна «Чайка-142», б/к, на з/ч. (096) 
501-77-87  

13.3 КУПЛЮ  
 Холодильник, колонка газова, котел, пральна 
машинка. (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, ДО-
РОГО, ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, 
КОЛОНКИ, САМОВИВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096) 
957-35-52  

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  

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

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  
 ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ З ЄВРОПИ, ДРЕЛІ, ПЕРФОРА-
ТОРИ, ТОРЦОВКИ, ЛОБЗИКИ, ФЕНИ, КАРХЕРИ, БОЛ-
ГАРКИ, КЛЮЧІ, ФРЕЗЕРИ,БЕНЗОПИЛИ,РЕМОНТ,СЕР-
ВІС (097) 484-20-46  

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

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

 Срібло технічне, реле, роз»єми, термопари, кон-
денсатори, ніхром, нікель, олово, бабіт, побідіт, 
ріахорди. (067) 496-40-00  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

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

24.3 КУПЛЮ  
 БАНКИ 3 Л. (096) 609-43-14  

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 Виклик майстра для ремонту ТВ, налаштуван-
ня СМАРТ-ТВ, встановл. супутн. антен,продаж, 
прошивання, рем.тюнерів, Т2 (067) 293-42-89  

 ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАН-
ТАЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬ-
НОГО СМІТТЯ, КОПАЛЬНІ РОБОТИ, КОШЕННЯ ТРАВИ. 
(096) 457-88-42  

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

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

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

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

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

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

 Адвокат: у сімейн. справах, розлуч., поділ май-
на,визнач.місця прожив.дит., алімен.,визнан.
батьківства, позбавл.батьк.прав.Св000483 (097) 
601-08-90  

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  
 ТРЕНАЖЕРИ З ЄВРОПИ, ОРБІТРЕКИ, ВЕЛОТРЕНА-
ЖЕРИ, БІГОВІ ДОРІЖКИ, ВЕЛОСИПЕДИ, ЕЛЕКТР. 
ВЕЛОСИПЕДИ,КРІСЛА, ЛЕЖАКИ,ВУДКИ, ДОШКИ ДЛЯ 
ПРЕСУ (097)484-20-46, (099)094-45-22  

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

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

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

29.3 КУПЛЮ  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

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

 ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ 
ПАМ’ЯТНИКІВ ТА ВИРОБІВ З ГРАНІТУ, ЗАЛИВКА ТА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ МОГИЛ. (067)350-74-14, (067)493-
71-32  

 Виготовляю пам’ятники, вироби з граніту, опа-
лубки, висока якість, оптимальні ціни, досвід. 
(067) 208-21-04  

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

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

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

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

 Конвектор, хор. ст., 1 200 грн., килим, 2,5х2 м, 
800 грн., ТВ  «Самсунг», великий екран, 1 800 
грн., бак від унітазу, 50 грн. (096) 920-42-98  

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

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

 Машинка пральна «Донбас-206», нова, дешево, 
ТВ «Самсунг»CS29Z45HSQ, нитки для вишиван-
ня «Муліне». (068) 379-83-14  

 МЕБЛІ, Б/К, ЧОЛОВІЧІ КОСТЮМИ, ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, 
ВАННА ДЛЯ КУПАННЯ НЕМОВЛЯТ, БЕТОННІ ПЕРЕМИЧ-
КИ. (097) 000-48-10  

 Оприскувач рослин, шланг для поливу, дзеркало, 
телефони кнопкові, електроплита, настільна еле-
трожаровня, банки, посуд різний. (097) 592-77-23  

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

 Плита газова, б/к, недорого. ванна стал., недо-
рого (097) 279-03-73  

 Підсилювач Wi-Fi сигналу S15881, сигналу Репі-
тер, TL850, можл. обмін. (068) 537-26-92  

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

 Склобанки, 0,2-3 л, бутлі, 5л, 15 л, б/к, машин-
ка для стрижки волосся,м’які кірслі,, 3 шт., б/к,, 
ліжко металеве без боковин. (097) 060-28-64  

 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  

 ТВ «Філіпс», холодильник «Донбас» (098) 630-
13-62  

 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, яч-
мінь, соя, кукурудза, січкарня для соломи, елек-
трична, в-во Польщі. (097) 624-75-13  

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНКИ, ГАЗОВІ ПЛИ-
ТИ, ПИЛОСОСИ, КАВОВАРКИ, ТРЕНАЖЕРИ, М/Х ПЕЧІ, 
ІНСТРУМЕНТ, ПОБ. ТЕХН, Б/К,ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД 
(097) 484-20-46  

 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  
 ВАЛЯНКИ, ЩІЛЬНИЙ ВАЛЯНИЙ ВОЙЛОК. (098) 805-
55-55  

 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  

 Монети старовинні, нагороди, паперові гроші, чер-
воні коралі, посуд, годинники СРСР, вироби зі срі-
бла, інший антикваріат, дорого. (066) 113-22-67  

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

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

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

 ЧОЛОВІК, 41/170/70, ОДРУЖЕНИМ НЕ БУВ, ПОЗНАЙО-
МИТЬСЯ З ДІВЧИНОЮ БЕЗ СІМЕЙНОГО МИНУЛОГО ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ СІМ’Ї. (068)887-60-04, (098)427-40-95  

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

 Чоловік, 45 р., познайомиться з пишною тернопо-
лянкою для приємних зустрічей. (099) 124-93-66  

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

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

 53 р., медсестра, познайомиться з порядним чо-
ловіком, без шкідливих звичок. (096) 756-63-97  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСН. НА 53% 
ЧАСТИНИ КВАРТ. №408 ПО ВУЛ.КИЇВСЬКА, БУД. 6, 
М.ТЕРНОПІЛЬ ВИД.НА ІМ’Я УРБАНОВСЬКИЙ П.С ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене тимчасове посвідчення №1205874 на 
ім’я Петровський В.В. вважати недійсним  

 Загублений диплом вид. ТДМУ  ім.Горбачев-
ського на ім’я Фріхат Рафік Махмуд Мухаммед 
вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ К15 №049122 ВИД. ПІДГА-
ЄЦЬКИМ ПАЛ ВІД 30.06.2015 НА ІМ’Я ДРАПАК Т.Р. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДОДАТОК ДО АТЕСТАТУ ПРО ПОВНУ 
ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ТЕ №43101393 НА ІМ’Я 
ГОСПОДАРИСЬКО А.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

RIA №27 15

№27  06.07.2022

№27  06.07.2022

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-2106 85/зел/-, газ-бензин, КПШ-5, після 
капремонту (098) 015-22-07 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Трактор МТЗ-82, 2004 р.в., плуг, культиватор, кар-
топлесаджалка, 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., оборотний, куль-
тиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. (095) 569-58-40 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 
 АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М, ОБСЛУГОВ.
ВЕСІЛЬ, ПОДОРОЖЕЙ,ЕКСКУРСІЙ,УРОЧИСТ ПОДІЙ, ВІДПО-
ЧИНКУЛІЦ.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 
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБОВО, 
ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418 (098) 
020-29-52 

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

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

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

 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 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. 
 вул.Бандери 3/5/п 31/17/7 рем (098) 692-05-01 

 вул.Великого 6/9/п 36/18/7 б.з. (096) 557-70-59 

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

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

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

 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.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 

 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 

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

 Березовиця,вул.Зелен 4/10/ц 70кв.м і/о,гар 
(096) 557-70-59 

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

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

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

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

 вул.Корольова 3/6/ц 71/42/12 і/о, підвал 65 900 
(067) 334-78-89 

 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 3/9/ц 60 кв.м рем (096) 557-70-59 

 вул.Чалдаєва 7/10/ц 65 кв.м і/о,є/р (096) 557-
70-59 

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

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

 ДРУЖБА 3/10/Ц 62 КВ.М Н/Б, СИРА 36 000 (067) 717-
45-86 

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

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

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

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

 СХІДНИЙ 56 КВ.М І/О, РЕМ 38 000 (067) 717-45-86 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 БОРЩІВ,ВУЛ.БАНДЕРИ 1/4 85 КВ.М Є/Р (068) 799-
86-53 

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

 вул.Київська 2/9/ц 64/40/9 х/ст (098) 692-05-01 

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

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

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

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

 вул.Макаренка 4/5/ц 42 кв.м 26 500 (067) 350-
36-62 

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

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

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 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 м.Теребовля 78 кв.мнадвірні будівлі, 
0,208 га20 000 у.о. (067) 350-36-62 

 БУДИНОК С.АНГЕЛІВКА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н 2-ПОВ 
174 КВ.МЖИЛА 78 КВ.М, 5 КІМ., 0, 12 ГАДОГОВІРНА 
(098) 484-89-30 
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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-2106 85/зел/-, газ-бензин, КПШ-5, після 
капремонту (098) 015-22-07 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Трактор МТЗ-82, 2004 р.в., плуг, культиватор, кар-
топлесаджалка, 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., оборотний, куль-
тиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. (095) 569-58-40 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 
 АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М, ОБСЛУГОВ.
ВЕСІЛЬ, ПОДОРОЖЕЙ,ЕКСКУРСІЙ,УРОЧИСТ ПОДІЙ, ВІДПО-
ЧИНКУЛІЦ.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 
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБОВО, 
ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418 (098) 
020-29-52 

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

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

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

 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 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. 
 вул.Бандери 3/5/п 31/17/7 рем (098) 692-05-01 

 вул.Великого 6/9/п 36/18/7 б.з. (096) 557-70-59 

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

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

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

 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.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 

 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 

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

 Березовиця,вул.Зелен 4/10/ц 70кв.м і/о,гар 
(096) 557-70-59 

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

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

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

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

 вул.Корольова 3/6/ц 71/42/12 і/о, підвал 65 900 
(067) 334-78-89 

 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 3/9/ц 60 кв.м рем (096) 557-70-59 

 вул.Чалдаєва 7/10/ц 65 кв.м і/о,є/р (096) 557-
70-59 

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

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

 ДРУЖБА 3/10/Ц 62 КВ.М Н/Б, СИРА 36 000 (067) 717-
45-86 

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

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

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

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

 СХІДНИЙ 56 КВ.М І/О, РЕМ 38 000 (067) 717-45-86 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 БОРЩІВ,ВУЛ.БАНДЕРИ 1/4 85 КВ.М Є/Р (068) 799-
86-53 

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

 вул.Київська 2/9/ц 64/40/9 х/ст (098) 692-05-01 

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

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

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

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

 вул.Макаренка 4/5/ц 42 кв.м 26 500 (067) 350-
36-62 

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

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

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 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 м.Теребовля 78 кв.мнадвірні будівлі, 
0,208 га20 000 у.о. (067) 350-36-62 

 БУДИНОК С.АНГЕЛІВКА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н 2-ПОВ 
174 КВ.МЖИЛА 78 КВ.М, 5 КІМ., 0, 12 ГАДОГОВІРНА 
(098) 484-89-30 
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 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, стодола, 
гараж, підв., 0,18 га,- (098) 481-34-36 

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

 БУДИНОК С.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.Скоморохи, Тернопільський р-н 0,42 
гадоговірна (096) 284-20-01 

 Будинок с.Старе місто, Підгаєцький р-н 0,25 га- 
(096) 284-20-01 

 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 

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

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

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.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 ГАПІД 
САДІВНИЦТВО, РІВНА, ДОКУМ.ДОГОВІРНА (067) 991-
47-59 

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-кім. квартиру, вул.Лучаківського, меб. (096) 
123-51-79 

 1-кім. квартиру, м.Тернопіль, 1/2 будинку, м.
Тернопіль, терміново, власник, договірна (096) 
439-91-88 

 1-кім. квартиру, м.Тернопіль, є/р, і/о, меб., поб.
тех., підселення для одної жінки. (098) 692-05-01 

 1-кім. квартиру, Центр, без посередників. (096) 
305-43-16 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ, ВСІ УМО-
ВИ, 51-43-38, (067) 684-99-36 

 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 

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

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, І/О, МЕБ., ВЛАСНИК. (066) 
507-49-06 

 Візьму на квартиру в окрему кімнату жінку, дівч., 
хл., для сім’ї без дітей, без шкідл. звичок, вул.
Київська, і/о, інтернет. (096) 542-03-08 

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

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

 Візьму на підселення в окрему кімнату хлопця 
або 2 хлопців, Дружба, окр. вхід, без господаря, 
недорого, власник, (з 18 год.). (096) 171-78-84 

 МАГАЗИН, ОВОЧЕВИЙ НОВИЙ РИНОК, 36,6 КВ.М, 
ХОЛОДИЛЬНИК 12 КУБ.М,/40 КУБ (098)532-80-15, 
(067)399-86-88 

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

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-ОФІСНЕ, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКО-
ГО, 2 ПОВ., 52 КВ.М, 30 КВ.М, 22 КВ.М, І/О, (096) 
683-10-43 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Винайму будинок в селі, можна старий під дачу. 
(068) 778-54-64 

 ВИНАЙМУ БУДИНОК В ТЕРНОПОЛІ, НА ТРИВ. ТЕРМІН, 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, (Ірина) 
(067) 869-16-96 

4.11 РІЗНЕ 
 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.Сам-
чука, 1 пов., 68 кв.м, докум., 42 000 у.о. (067) 
350-25-63 

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, НАПІВ-
ЦОКОЛ., 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, до-
говірна (067) 128-51-71  
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Іван Рудзевич грає у футбол з дитинства Збірна, в яку входить юнак, лідирувала на Дефлімпійських іграх

Свої спортивні здобутки хлопець присвячує Україні 

ні збори я потрапив у 2020 році. 
Вони проходили у Скадовську 
на Херсонщині. Можна сказати, 
що саме з того часу почалася 
наша підготовка до змагань.

Звісно, тренування проходи‑
ли нелегко, особливо в остан‑
ній тримісячний період, який 
ми провели за кордоном. Через 
війну, розпочату російськими 
окупантами, було важко зосере‑
дитись як морально, так і фізич‑
но, знаючи, що в Україні в цей 

момент гинуть невинні люди, 
а ти нічим не можеш допомогти. 
Але наш капітан та тренерський 
штаб змогли налаштувати та під‑
готувати команду до змагань. Та 
й усі чудово розуміли, що дороги 
назад немає…

Ми усвідомлювали, що фут‑
бол — це наша своєрідна під‑
тримка Батьківщини. Українці 
непереможні, а наш національ‑
ний дух ніхто не в силі зламати! 
Моя команда це довела…

— Що не сподобалось у ході 
змагань?

— Трохи розчарував рівень 
організації та якість полів 
у груповому етапі, однак вже 
у фінальній частині поля були 
достойного рівня. Ми з хлоп‑
цями налаштовувались винят‑
ково на золоті медалі. Інше нас 
не влаштовувало!

Наша команда дійсно тримає 
високу планку, в ній добре піді‑
брані учасники, кваліфікований 
тренерський штаб. Ми неодно‑
разово посідали призові місця 
у всіх змаганнях, тому перемо‑
га на Дефлімпійських іграх не є 
випадковістю. Вона заслужена й 
впевнена, а таких, я сподіваюсь, 
ще буде дуже багато.

— Чим тобі запам’яталася Бра-
зилія?

— Це дуже хороша країна, 
мальовнича, зачаровує своєю 
природою. В Бразилії привітні 
люди, які нас підтримували та 
допомагали. Трішки здивувала 

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

Чим юнаку запам’яталась ця 
екзотична країна? Що в його 
житті змінилося з початком 
російсько‑української війни? 
Ми особисто поспілкувалися з 
Іваном Рудзевичем та дізналися 
про його членство у команді «Ін‑
васпорт», навчання на вчителя 
фізкультури в тернопільському 
університеті й плани на май‑
бутнє. Нашу розмову подаємо 
у форматі «запитання‑відповідь».

Є професійним 
футболістом 

— Розкажи про себе більше.
— Я народився у селі Шмань‑

ківчики Чортківського райо‑
ну. У місцевій школі навчався 
до 4 класу. Згодом — з п’ятого 
по дев’ятий класи — у Колин‑
дянській школі. Після 9 класу 
вступив до Тернопільської спе‑
ціальної школи на вулиці Лесі 
Українки, де провів наступні два 
роки. Зараз мені 20 і я студент 
4 курсу факультету фізично‑
го виховання Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені Володимира 
Гнатюка. Обрав таку спеціаль‑
ність через те, що спорт мені 
дуже близький до душі, і себе 
без нього вже не уявляю.

— Коли захопився футболом? 
Поділися своїми кар’єрними здо-
бутками.

— Відколи себе пам’ятаю, м’яч 
був біля ніг. Старші хлопці ганя‑
ли у футбол, завжди брали мене 
із собою, а я, хоч і наймолодший 
серед них, показував непогані 
результати. Граючи, постійно 

прагнув стати найкращим з усіх, 
самовдосконалювався, покращу‑
вав свій рівень та майстерність.

До сьогодні на досягнутому 
не зупиняюсь! Тепер футбол — 
це моя робота, тому слід профе‑
сійно ставитися до різних дета‑
лей. Приміром, берегти власне 
здоров’я, стежити за харчуван‑
ням та тримати себе у формі. 
Було чимало різних змагань міс‑
цевого, обласного та всеукраїн‑
ського рівня, у яких брав участь. 
Всі вони для мене важливі, адже 
це емоції, досвід та практика.

— Як давно ти входиш у ко-
манду «Інваспорт»? Чим вона 
особлива?

— «Інваспорт» — це місце‑
ва тернопільська команда для 
футболістів з вадами слуху. 
В кожній області є подібна ко‑
манда. В «Інваспорт» мене ще 
у 2018 році запросив тренер Ми‑
рослав Танчик, до слова, також 
чемпіон Дефлімпійських ігор з 
футболу. Я тоді якраз почав нав‑
чання у Тернополі. З командою 
ми їздили на велику кількість 
всеукраїнських змагань з фут‑
болу або футзалу.

Одразу 
налаштувалися 
на «золото» 

— Як проходили Дефлімпійські 
ігри? Скільки команда до них тре-
нувалася?

— Дефлімпійські ігри — це 
ті ж самі Олімпійські ігри, 
але для спортсменів із вадами 
слуху. Цьогоріч вони відбу‑
валися у Бразилії, в місті Ка‑
шіас‑ду‑Сул. Це були 24 Літні 
Дефлімпійські ігри. Вперше 
в дорослу збірну на тренуваль‑

ІНТЕРВ'Ю

НАШ ЗЕМЛЯК СТАВ МЕДАЛІСТОМ 
СВІТОВОГО МАСШТАБУ

Дефлімпіада  Футболіст Іван Рудзевич 
родом із маленького села на Чортківщині. 
З дитинства не уявляє себе без футболу 
20-річний юнак, та це й не дивно. 
Попри численні перемоги в обласних та 
всеукраїнських спортивних змаганнях, 
цьогоріч Іван вразив увесь світ, здобувши 
золото на XXIV Літніх Дефлімпійських 
іграх в Бразилії
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Тепер футбол — це 
моя робота, тому 
слід професійно 
ставитися до різних 
деталей, приміром, 
берегти здоров'я

погода, думав, що там буде со‑
нячно, а постійно лили дощі. 
Завдяки поїздці у цю державу, 
я зміг пізнати іноземну культуру 
й зовсім інше життя.

«Вірю, що Україна 
переможе!» 

— Які хобі маєш? Чи є у тебе 
свій футбольний кумир?

— Окрім футболу, мені та‑
кож цікаво грати у настільний 
теніс. Ще люблю риболовлю 
та подорожі з друзями. Маю 
у 21 столітті можливість спо‑
стерігати за такими «зірками», 
як Роналдо і Мессі. Чомусь всі 
постійно сперечаються між со‑
бою, хто з них кращий. А мені 
навпаки — імпонує гра обох, 
вони різні за всіма показника‑
ми й у них є чому повчитися. 
Це люди, які вже закарбовані 
в історії світового футболу та є 
кумирами багатьох.

— Що у твоїй роботі, як про-
фесійного спортсмена, змінилося 
у воєнний час?

— Непросто було повертатися 
в українські реалії після трьох 
місяців життя за кордоном. 
Не знав, що мене тут чекає, що 
відбуватиметься далі. Зі спортом 
наразі теж ситуація незрозуміла. 
Але я намагаюся тримати себе 
у формі й попри все тренува‑
тись. Вірю, що Україна скоро 
переможе й усе налагодиться.

— Які маєш плани на майбут-
нє?

— Життя — річ складна! Неві‑
домо, що буде завтра! Планів 
на майбутнє маю багато. Хочу 
надалі займатися футболом, здо‑
бувати досвід і покращувати свої 
навички. Вірю, що Україна пере‑
може, що все буде добре. Слава 
Збройним силам! Слава Україні! 
Мирного неба над головою усім 
нам…

RIA №2716

Дійсний лише для подачі оголошення у №28 від 13.07.2022р.

 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, стодола, 
гараж, підв., 0,18 га,- (098) 481-34-36 

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

 БУДИНОК С.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.Скоморохи, Тернопільський р-н 0,42 
гадоговірна (096) 284-20-01 

 Будинок с.Старе місто, Підгаєцький р-н 0,25 га- 
(096) 284-20-01 

 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 

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

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

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.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 ГАПІД 
САДІВНИЦТВО, РІВНА, ДОКУМ.ДОГОВІРНА (067) 991-
47-59 

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-кім. квартиру, вул.Лучаківського, меб. (096) 
123-51-79 

 1-кім. квартиру, м.Тернопіль, 1/2 будинку, м.
Тернопіль, терміново, власник, договірна (096) 
439-91-88 

 1-кім. квартиру, м.Тернопіль, є/р, і/о, меб., поб.
тех., підселення для одної жінки. (098) 692-05-01 

 1-кім. квартиру, Центр, без посередників. (096) 
305-43-16 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ, ВСІ УМО-
ВИ, 51-43-38, (067) 684-99-36 

 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 

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

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, І/О, МЕБ., ВЛАСНИК. (066) 
507-49-06 

 Візьму на квартиру в окрему кімнату жінку, дівч., 
хл., для сім’ї без дітей, без шкідл. звичок, вул.
Київська, і/о, інтернет. (096) 542-03-08 

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

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

 Візьму на підселення в окрему кімнату хлопця 
або 2 хлопців, Дружба, окр. вхід, без господаря, 
недорого, власник, (з 18 год.). (096) 171-78-84 

 МАГАЗИН, ОВОЧЕВИЙ НОВИЙ РИНОК, 36,6 КВ.М, 
ХОЛОДИЛЬНИК 12 КУБ.М,/40 КУБ (098)532-80-15, 
(067)399-86-88 

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

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-ОФІСНЕ, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКО-
ГО, 2 ПОВ., 52 КВ.М, 30 КВ.М, 22 КВ.М, І/О, (096) 
683-10-43 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Винайму будинок в селі, можна старий під дачу. 
(068) 778-54-64 

 ВИНАЙМУ БУДИНОК В ТЕРНОПОЛІ, НА ТРИВ. ТЕРМІН, 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, (Ірина) 
(067) 869-16-96 

4.11 РІЗНЕ 
 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.Сам-
чука, 1 пов., 68 кв.м, докум., 42 000 у.о. (067) 
350-25-63 

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, НАПІВ-
ЦОКОЛ., 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, до-
говірна (067) 128-51-71  
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Всьому свій час. Зараз по‑
трібна допомога хлопцям на 
передову. А пам'ятник після 
війни поставимо. Зараз не 
на часі.

Галина Гузєєва 

Пам'ятник почекає, а бити 
ворога потрібно вже і негай‑
но. А тому всі кошти, які не 
є першої необхідності, тільки 
на перемогу!

Марія Якимів 

Зараз почистіть стьоки води 
на вулицях, після перемоги 
буде другий піар. Ремонтуєте 
дороги, щоб в війну не було 
видно скільки вкрали. Зробіть 
Збаражське кільце.

Оля Дзіндзірович

Мрія і Тернопіль, а що 
спільного? Людина носталь‑
гує за радянщиною.

Микола Басараба 

Мрію ми відновимо, а 
пам'ятник варто поставити 
нашим пілотам‑винищува‑
чам.

Світлана Ізініцька 

Літаки, танки, гармати... 
назад у совок? Та й який 
стосунок має Мрія до Тер‑
нополя?

Марта Лісова

Надал має свої плани на 
цей клаптик землі 9‑повер‑
хівку від креатор буд.

Читач23 

Навіщо завжди щось ста‑
вити, просто приберіть нехай 
буде чисто

Орест Т

А чому ніхто не згадає про 
привида Києва?

Stepan Kruk 

Клас. Буде водночас щось 
нове, наше і "зустрінемось 
біля літака" теж залишиться

Наталія Булат 

Боюсь, що той пеньок не 
витримає

Маріанна Чукля 

"Мрія" має літати, не 
пам'ятником стояти...

Tetiana Chyzhevska 

Залиште в спокою цей 
клаптик землі...

Орест Т. 

Нашо, краще каналізацію 
зробити

Андрій Бойко 

Я за. Люди привикли до 
літака

Тетяна Барладин 

якщо не Мрія, то Байрак‑
тар точно))

Олег Волович

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала 132 коментарі.
Нагадаємо, петиція щодо вста‑

новлення на місці демонтованого 
літака на масиві «Східний» макета 
українського літака, знищеного 
авіанальотом Ан‑225 «Мрія» днями 
з'явилася на сайті міської ради.

Станом на 3 липня петицію 
підписали 58 тернополян із 300 
необхідних.

Підтримати ініціативу можна 
впродовж 24 днів на сайті місце‑
вих петицій.

Думки наших читачів розділили‑
ся. Одні висловлювали захоплення 
цією ідеєю, інші писали, мовляв, 
не на часі, краще переказати гроші 
на ЗСУ. Також люди пропонують 
інше використання цієї частини 
міста.

Пропонуємо коментарі наших 
читатів, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Під час воєнного стану без часових обмежень можуть 
перетинати кордон чоловіки чотирьох категорій 
— з висновком про непридатність чи відстрочку, з 
інвалідністю, багатодітні чи батьки/опікуни дитини з 
інвалідністю, і чиї близькі родичі загинули в АТО

Стаття зібрала 43 коментарі.
Публікуємо коментарі наших 

читачів, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

ТЕРНОПОЛЯНКА ПРОПОНУЄ 
ВСТАНОВИТИ МАКЕТ ЛІТАКА «МРІЯ»

Пропонують розширити список для виїзду за кордон

У квітні цього року у Тернополі демонтували аварійний 
літак на масиві «Східний». Рішення ухвалив виконком. На 
цьому місці буде пам’ятник Героям України, запевняв тоді 
ж міський голова Сергій Надал

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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Макет в повний розмір!

Дмитрів Василь 

Так всі дослуховуються до 
якоїсь там тернополянки. А 
та тернополянка не перейма‑
ється тим, що йде знищення 
парків у кармани місцевих 
князьків та їх маріонеток 
місц.влади.

Viktor Aleksandrovich Ka 

Люди просять грошей на 
відновлення квартир, навіть 
вікна засклити дуже дорого

Надія Паук 

Нехай дозволять всім виїзд, 
або нікому, що за брєд?

 Ira Sokolovska 

Коли кажуть що розширять 
тоди 90 % звузять

Іван Опшитош

був час заробляти, на жаль 
прийшов час воювати. і не 
важливо скільки в мужика 
дітей 1 чи 10.

Женя Федорчук 

Нічого собі.
А хто ж буде захищати 

Україну???
Та з  2‑ма дітьми тьма!!!!

Ольга Налужна 

Та чого ви всі тут підстри‑
буєте? Це тільки проект за‑
кону. Ніхто за нього не про‑
голосує. Це "відволікалочка" 
загальної уваги.!!!!

Ирина

Боляче, хтось на війні без 
ротації, без відпочинку вдень 
і вночі, на жарі без води, а 
хтось за кордон бабло товк‑
ти, спитайте у поляка чи він 
би поїхав за кордон коли у 
Польщі війна, одна відраза 
до таких чоловіків

Оксана Єфіменко

Згоден повністю, бо з по‑
ляками жив і знаю, як вони 
люблять свою ойчизну. А у 
нас половина переселених зі 
сходу в душі і зараз ‑ путін 
пріді.

Богдан Ярома 

Щось я не можу зрозуміти 
як тепер бути тим хто на вій‑
ні? я вважаю що чим більше 
дітей в чоловіка тим швидше 
має  бути на передовій. чому 
один тато має воювати за зем‑
лю для дітей іншого тата?????

Женя Федорчук

якщо у мого сина немає 
дітей бо він не одружений і 
він на війні з третього дня 
то чого він має бути там до 
кінця війни а інші позагра‑
ницями заробляють гроші 
??? Може пора підмінити 
тих хто пішов першими??? 
Чи та решта що висиділась 
має втікати бо сім'я???

Надія Кристюк
Краще хай їдуть закордон 

гроші заробляють, аніж тут 
шаряться. А силовиків у нас 
й так вже під мільйон.

David Starr 

Напевно є такі мужики, що 
тільки  вміють розмножува‑
тись, і їх дітям землю мають 
захищати ті, хто не має дітей.

 Женя Федорчук 

Ми  їх вибирали, а вони ро‑
зікрали.Тепер за кордон змо‑
тали, а ми в нещоті зостали. 
А тепер йдіть захищати тих 
неробів, що ще залишились. 
От і є правда на Україні??? За 
СССР була Правда Газета...

Lubov Berbetsa 

Всі повиїжджають. Тільки б 
прийняли закон. Вважаю, що 
мають заборонити виїзд всім, 
бо одні воюють, а багатодіт‑
ні зароблять на закордонних 
автомобілях і відпочивають із 
сім'ями на морях. Якщо вже 
у нас війна, то своїх дітей 
мають захищати всі батьки і 
не має значення, чи їх у тебе 
1 чи 3. Кожна дитина хоче 
бачити свого татка живого і 
здорового.

Богдана Мельник 

Я б встановив пам'ятник 
волі свободи та мужності на‑
шого народу, на якому мають 
бути відображені  воїни за‑
хисники ...волонтери ...карта 
цілісності та символи незлам‑
ності дух нашого народу...

Ігор Савірко 

Що би там не поставили, а 
зустрічі і надалі будуть "біля 
літака". Так як і залишилося 
в нас у Тернополі "біля моло‑
ка" "біля бурячка" "біля танка" 
хоч давно їх нема.

Зараз миру хочеться, пере‑
моги і на це великі кошти по‑
трібні. Залишіть пам'ятники, 
вулиці на потім.

Хлопцям молитва і техніка 
потрібна

Наталя Тюріна

Я ‑ за макет Мрії. Хороша 
ідея, тим більше, в мене є 
сумнів, що коли‑небудь цей 
літак буде відбудовано. Літак 
в мирний час здійснював біля 
10 вильотів в рік і балансував 
на грані рентабельності... Але 
то наша історія і наша світ‑
ла сторінка незалежності. І 
у Тернополі буде своя Мрія. 
Крім того, думаю назавжди 
залишиться в пам'яті місце‑
вість "біля літака"...

Олексанндр Довгаль

Давайте! А на озері макет 
корвета "Тернопіль", а на 
"Універмазі" макет колиш‑
нього костьолу, а навколо 
ДЮСШ "Спартак" макет 
колишнього замку Тарнав‑
ського. А кожному, хто такі 
ідеї висуває, на голову вста‑
новлювати макет головного 
мозку. Курячого.

Володимир Кобильник

Смішно виглядають допи‑
си, що це не наявні і кош‑
ти мають йти на війну, і це 
при тому, що місцева влада 
зажерлася, коли роздала та 
продовжує роздавати не за‑
дякую землю, в тому числі 
і в парках, під забудову з 
ущільненням, не будуючи 
інфраструктури, а це школи 
та дитсадки. Місто просто за‑
сипають, а ми говоримо не‑
начасі. Зачекайте завершення 
війни і тоді спитати не буде в 
кого, бо вони з грошенятами 
житимуть за кордоном.

Читач75
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Ініціатива  Тернопіль став першим 
українським містом, де відкрився проєкт 
«СпівДія заради Дітей». Заняття для 
малечі регулярно проходять у Центрі 
науки. Долучитись до них можуть і 
переселенці, і містяни. Майстер-класи, 
інтерактиви, руханки, спільний перегляд 
кумедних мультиків та відеороликів

РЕПОРТАЖ

СТАРТУВАВ ПРОЄКТ «СПІВДІЯ 
ЗАРАДИ ДІТЕЙ»

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

Маленька Лікерія приїхала з 
Києва, прихопивши із собою 
улюблену іграшку — плюшевого 
ведмедика. У столиці вона відві‑
дувала садочок, за яким скучила. 
Постійно сидіти вдома дівчинці 
нудно, тому її мама, дізнавшись 
про проєкт, вперше привела до‑
нечку до Центру науки. Тут Лікерія 
знайшла подругу.

Її звати Іринка і вона теж пере‑
селенка — прибула до Тернополя 
з мамою й татом, а згодом до них 
приєдналися бабуся з дідусем. Ді‑
вчинка добре пам’ятає все пережи‑
те у рідному місті, мовляв, якщо 
там недалеко від її дому постій‑
но лунали обстріли, то тут спати 
мирно й спокійно. Заняття Іринці 
дуже подобаються.

Менторам «СпівДія заради Ді‑
тей» малеча із захопленням роз‑
повідає про своїх домашніх улю‑
бленців — котиків та песиків, хатні 
клопоти, прогулянки, катання 
на кораблику по Тернопільсько‑
му ставі й тугу за мирним життям. 
У Центрі науки діти швидко знахо‑
дять нових товаришів, спілкуються 
й розважаються.

Психоемоційне 
розвантаження 

«СпівДію заради Дітей» реалі‑
зує команда благодійного фонду 
«СпівДія» за підтримки UNICEF 
і Міністерства молоді та спорту 
України. Проєкт діятиме в 10 різ‑
них містах нашої держави на трид‑
цяти локаціях, де навчатимуть 
дітей.

Стартувати вирішили в Терно‑
полі. Тут відкрили стаціонарний 
простір у Центрі науки, де прохо‑
дять заняття з малечею. Перше з 
них відбулось ще 13 червня.

— Коли ми тільки реєструва‑
лись на проєкт, думали, що про‑
сто приходитимемо сюди декілька 
разів у тиждень і проводитимемо 
майстер‑класи. Але виявилось, 

що подібні ініціативи зараз вкрай 
необхідні. Як тільки наш колек‑
тив оголосив про початок занять, 
за два дні ми набрали мінімальну 
кількість діток для груп на цілий 
місяць. Внутрішньо переміщена 
малеча зазнала внаслідок війни 
великого стресу, тому з ними слід 
працювати фахівцям і «розванта‑
жувати» їх емоційно, — каже Ка‑
терина Посохова, координаторка 
проєкту у Тернополі.

За перший тиждень роботи ко‑
манда проєкту прийняла 60 діток. 
Тепер до занять щодня долучають 
все більше і більше малечі. Завітати 
до Центру науки можуть не лише 
ВПО, а й тернополяни. Тут нікому 
точно не відмовлять.

Пані Катерина розповідає, що 
педагоги групують всю охочу 
до навчання малечу у сталі гру‑
пи. З кожною працюють упродовж 
місяця. Зареєструвати на проєкт 
можна дітей з 5 до 12 років. Для 
них проводять збалансовані занят‑
тя трьох типів: пізнавальні, розва‑
жальні і рухливі. Все абсолютно 
безкоштовно.

— Ми працюємо щодня. При‑
ймаємо за день дві групи дітей: з 
10.00 до 13.00, та з 14.00 до 17.00. 
Заняття тривають три повноцінні 
години. Робота з малечею залежить 
від їхньої вікової категорії, — гово‑
рить Катерина Посохова.

Щоп’ятниці у Центрі науки про‑
ходять відкриті заняття для дітей, 
які ще не потрапили у сталі групи 
й очікують своєї черги на новий 
місяць.

Також у місті організували мо‑
більну бригаду, яка відвідує на‑
вчальні заклади з прихистками 

У Центрі науки  
діти швидко 
знаходять нових 
товаришів, 
спілкуються й 
розважаються

Ментори проєкту це педагоги з великим досвідом

Діти в рамках проєкту власноруч садили цибулю

На заняттях поєднано пізнавальну, розважальну й 
рухливу активності

для переселенців. Кожного місяця 
працюють в іншій школі, туди без 
проблем може приходити малеча 
звідусіль. Таким чином проєкт на‑
близили до тих, кому далеко або 
складно їхати до Центру науки.

Свої проєкти несуть 
додому 

Програма «СпівДії заради Дітей» 
максимально насичена. Заняття 
у новій групі традиційно почина‑
ється зі знайомства. Якщо малеча 
зустрічалась напередодні — обго‑
ворюють, як у кого справи, прига‑
дують імена. Ментори взаємодіють 
із кожним вихованцем, дають їм 
завдання, аби діти подружилися 
між собою.

— Опісля переходимо до ос‑
новного заняття. У червні в нас 
тема «Професії». Заздалегідь ми 
поспілкувалися з малечею про те, 
ким вони хочуть стати в майбут‑
ньому. Тепер щоразу вивчаємо 
якусь нову професію, перегляда‑
ємо ролики — адаптовані під вік 
й інтерактивні, — говорить коор‑
динаторка Катерина.

Команда проєкту завжди робить 
так, щоб діти йшли із заняття не з 
порожніми руками. Вони несуть 
додому свої креативні вироби. Ка‑
терина Посохова каже: помітили 
з педагогами, що чимало малечі 
не мали такого досвіду раніше.

— Нещодавно діти проходи‑
ли тему «Фермер» і створювали 
на майстер‑класі макет власної 
ферми. Де ми все для цього взя‑
ли? — усміхається жінка. — Піс‑
ля робочого дня ментори ходили 
по місту й збирали природні ма‑
теріали. З них малеча зробила свої 
мініпроєкти. Коли темою занят‑
тя була спеціальність дизайнера, 
дітвора розмальовувала футбол‑
ки, а опісля — дефілювала в них 
по подіуму.

Також нещодавно садили ци‑
булю у стаканчики й забирали 
додому, аби там доглядати за рос‑
линками.

— Після закінчення навчальних 
занять проводимо рефлексію: що 
сподобалось дітям, а що ні. Вони 
кажуть свої побажання і ми на‑
магаємось їх реалізувати. Навіть 
влаштовували тут кіносеанси й 
піжамні вечірки якось! Найбіль‑
ше експериментує старша група. 
Люблять починати й закінчува‑
ти заняття з настільних ігор. Ми 
підтримуємо їхні ідеї, — говорить 
пані Катерина.

Учасники проєкту діти з різ‑
них регіонів України: з окупова‑
них територій, з півдня та сходу. 
За словами Катерини Посохової, 
на першому‑другому занятті вони 
трішки сором’язливі, не довіряють 
менторам і решті малечі. Але зго‑
дом, у процесі гри, всі розкрива‑
ються, стають розкутішими.

Тим більше, колектив «СпівДії 
заради Дітей» налічує п’ятеро фа‑
хівців, які мають великий досвід 
роботи з дітьми. Це вчителі та 
педагоги з позашкільної освіти, 
люди, котрі працювали в дитячих 
таборах. Є також два психологи.

Повертають 
до мирного життя 

Менторка проєкту Вікторія ро‑
дом із Попасної на Луганщині. 
Вона нещодавно влаштувалася 
сюди на роботу, за спеціальністю 
вчителька й удома була заступни‑
ком директора з виховної роботи. 
Має 22 роки педагогічного стажу.

— Малеча обожнює руханки, 
активні ігри. Під час них вони 
жартують, розпитують одне одного 
про щось, діляться смаколиками. 
Також об’єднує дітей творча робо‑
та. У виробах втілюють свої емо‑
ції. На малюнках скрізь українські 
прапори, діти пишуть «Херсон — 
це Україна», «Сіверськодонецьк — 
це Україна» тощо. Вони говорять 
про мир і щиро цього прагнуть, — 
розповідає Вікторія.

Координаторка проєкту Катери‑
на Посохова додає, що на заняттях 
тему російського вторгнення ні‑
хто не піднімає, але вона постійно 
спливає на поверхню. Коли вихо‑
ванці щось малюють — це нерідко 
танки, солдати, зброя, інші атри‑
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бути війни. Тоді все це з малечею 
обговорюють психологи.

Одна з них — Ірина, прибула 
до Тернополя з Маріуполя ще 
у перший місяць війни. Дізналась 
про «СпівДію заради Дітей» у Цен‑
трі науки випадково: знайшла ого‑
лошення у фейсбуці, подала заявку 
й успішно пройшла співбесіду.

Жінка каже, що кожен ментор 
у них має свої обов’язки. Примі‑
ром, у віковій групі 5–8 років вона 
спілкується з батьками малечі, 
відповідальна за вступну частину 
й рефлексію. Для іншої групи — 
8–9 років, Ірина проводить все 
заняття.

Для молодших діток передба‑
чено багато руху, для старших — 
творчості.

— Звісно, з такою кількістю 
малечі працювати непросто. Але 
наша команда дуже любить дітей. 
Ми підзаряджаємось від них пози‑
тивом, надихаємось. Маленьким 
переселенцям потрібно багато 
спілкуватися не лише зі своїми 
близькими, а й з іншими дітками. 
Наш проєкт повертає їх до мир‑
ного життя, — говорить психолог 
та менторка Ірина.

Зареєструвати свою дитину 
на заняття можна в телеграм‑ка‑
налі «СпівДії заради Дітей», там є 
уся необхідна інформація: https://t.
me/kidsternopil 

— Маємо також сторінку 
на Фейсбуці, де публікуємо оголо‑
шення, повідомлення про нові на‑
бори у групи. В нас є дуже проста 
форма для реєстрації на заняття. 
Далі ментори проєкту протягом 
двох днів зв’яжуться з вами й усе 
пояснять, — завершує Катерина 
Посохова.
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Вікторія довго відкладала кош‑
ти та заощаджувала, аби закінчити 
спеціальні курси й стати кваліфіко‑
ваним спеціалістом з SMM і тарге‑
тованої реклами.

— Перші зі сторінок, якими 
я опікувалась, теж були пов’язані 
зі сферою краси. Перед початком 
війни мені запропонували престиж‑
ну вакансію молодшого спеціаліста 
в агентстві з маркетингу. Слід було 
створювати «таргет» для різних мага‑
зинів та вести їхні соцмережі. Коли 
путін напав на Україну, я залиши‑
лася без роботи… Нікому не було 
діла до реклами! — починає свою 
розповідь жінка.

З хендмейд‑майстринею Вікторі‑
єю з Києва ми поспілкувались про 
враження від «дороги в нікуди», 
аби лиш врятуватись, перебування 
у Тернополі і як війна вплинула на її 
творчість.

Точно знала — 
тікатиме 

Вікторія розповідає, що у ніч з 
23 на 24 лютого ніяк не вдавалося 
заснути через тривожні передчуття. 
Прокинулась від того, що в автівок, 
припаркованих під будинком, спра‑
цювала сигналізація, і почула звуки, 
ніби хтось кидає петарди.

— Потім стало тихо і я заснула. 
Вже о 4–5 ранку на телефон масово 
приходили сповіщення, всі телефо‑
нували й писали, мовляв, війна по‑
чалась. Я кинулась читати новини, 
увімкнула телевізор, аби зрозуміти, 
що відбувається. Намагалася трима‑
ти себе у руках! — Вікторія пригадує 
свої емоції.

Далі жінка зібрала «тривожну» ва‑
лізу. Говорить: спершу розгубилася, 
не знала, які речі туди пакувати і як 
діяти далі.

— У 2014 році до нас приїхали 
родичі з Луганщини. Спостерігаючи 
за їхнім станом і поведінкою, тоді 
я знічев’я сказала чоловіку: «Вони, 
мабуть, ще до 2022‑го боятимуться 
кожного шелесту!» Ніхто й не спо‑
дівався, що відтепер лякатимемось 
найменшого дивного звуку і ми. Тоді 
я ставила собі запитання: «Що буду 
робити, якщо війна завітає і у мій 
дім?» Точно знала одне — тікатиму, 
жити як в ЛНР та ДНР не буду, — 
каже нам Вікторія.

Вона ще того дня пропонувала 
виїжджати до Львова, та чоловік 

не захотів, бо засумнівався у пра‑
вильності цього рішення. Подружжя 
залишилось у столиці.

— Десь об 11.00 я пішла до бан‑
комату зняти готівку. Стояла в чер‑
зі майже півтори години. Опісля 
купила найнеобхідніші продукти. 
Повернувшись додому, весь час 
моніторила новини. Дуже боялась 
ночі, адже коли темно — то нічого 
не видно і ще страшніше. Ми ви‑
рушили до батьків чоловіка, хоча й 
не знали, чи там буде безпечніше, — 
розповідає жінка.

У підвал родина позносила стіль‑
ці й ковдри. Ввечері над будинком 
низько пролетіла авіація, не зна‑
ли — «наші» це літаки чи російські. 
Жахливий гул стояв приблизно п’ять 
хвилин. Невдовзі Вікторія дізналася, 
що ворог наступає й «бомбить» Ір‑
пінь та аеропорт у Гостомелі.

— Відтоді атаки окупантів до яко‑
гось моменту тривали регулярно. 
Десь після 24.00 я заснула. Лягла 
в ліжко одягнена, аби можна було 
одразу вибігти з квартири при небез‑
пеці. Вдалося поспати лише неповні 
2 години. О четвертій ранку за ві‑
кном почувся свист! Над будинком 
щось пролетіло й вибухнуло непо‑
далік. Тоді я дізналась, як працює 
ППО! Над нами збили ворожу ра‑
кету, і вона впала за декілька метрів. 

Ми спустилися до підвалу. Коли ста‑
вало тихіше й надто мерзли — під‑
німалися у квартиру, — каже вона.

Над головою — 
винищувачі…

Наступного дня ситуація була 
спокійнішою. Вікторія з чоловіком 
по черзі спали по дві‑три години, 
остерігаючись нових «прильотів».

— Я щодня просила чоловіка, аби 
ми рятувалися з міста. Він відмовляв 
і все наше оточення переконувало 
залишатися. Місцева блогерка, 
яка із сім’єю мешкала недалеко 
від нас, виклала у сторіс відео, що 
вони виїхали. Я знала, що у Києві 
вже нереально заправити автівку, 
звернулася до неї за порадою. Бло‑
герка, на щастя, відповіла, повідо‑
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

У ТЕРНОПІЛЬ ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ 
ЯК ГОСТЯ, А НЕ ПЕРЕСЕЛЕНКА
Історії   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… 

мила, якою дорогою ліпше тікати, 
де немає блокпостів і «рашистів», де 
знайти бензин. Мій чоловік після 
чергової розмови, врешті, погодився 
їхати, — зітхаючи, говорить жінка.

Столицю подружжя покидало 
на третій день повномасштабного 
вторгнення. Збирались максималь‑
но швидко, Вікторія взяла з собою 
подушки, ковдру й документи, деякі 
продукти в дорогу. Ніби знала, що 
це все знадобиться…

— Ми виїхали, затори були стра‑
шенні! За нами буквально летіли 
ракети, я встигла сфотографувати 
тільки їхній слід. Дякувати Богу, що 
покинули Київ саме у той день, адже 
згодом на шляху, яким добирались, 
ЗСУ розбили колону орків. До нас 
зателефонували родичі чоловіка, які 
теж тікали з міста іншою дорогою. 
Вони обганяли нас на 100–200 кі‑
лометрів, — розказує Вікторія.

Жінка з коханим рятувалися «в ні‑
куди», аби вижити. Через дві години 
дороги Вікторія усвідомила, що біль‑
ше не чує гомону від пострілів та 
вибухів. Стало спокійніше, вдихнула 
повітря на повні груди й зрозуміла, 
що вчинили правильно.

— З чоловіком бачили, як повсю‑
ди знімають дорожні знаки. Стояло 
чимало блокпостів. Ми самотньо 
їхали десь серед полів, а над головою 
пролетіли два винищувачі, невідомо 
чиї. Було дуже страшно. Зустріли 
немало української військової тех‑
ніки, яка рухалася в напрямку сто‑
лиці, — пригадує вона.

Пережила жахливий 
затор 

Наближаючись до Вінниці, Ві‑
кторія знайшла контакти людей 
із Хмельницького, які здавали 
в оренду кімнату. Вона зателефо‑
нувала до них і забронювала житло 
на одну ніч для себе з чоловіком та 
його родичів.

— О 21.00 ми потрапили в затор 
на в’їзді у Хмельницький. Авто 
розтягнулись на кілометри і не ру‑
хались. В декого з тих, хто тікав 
із різних регіонів України, закін‑
чилося пальне, доводилось ці ма‑
шини тягнути. Людям ставало зле, 
всі нервували, адже мало спали й 
погано харчувалися. Якась дівчина, 
вийшовши з автівки, знепритомніла, 
її приводили до тями. Ми не могли 
добратись у місто аж до 5 ранку! Це 
був найстрашніший мій затор! — 
розповідає нам Вікторія.

У Хмельницькому новини були 
невтішні: родичі її чоловіка, ко‑
трі в’їхали у місто раніше, після 
24.00 поїхали за адресою орендо‑
ваної кімнати і там їх спіткала дивна 
ситуація. Якісь озброєні чоловіки 
не впустили їх всередину…

— Родичі знайшли єдиний номер 
у готелі за 2500 грн. Я не знала, хто 
ці особи, які погрожували близьким 
зброєю: може це російські солдати, 
може адреса була неправильна… Ми 
втомилися, були без сну четверту 
добу, мріяли помитися і нормаль‑
но сходити до туалету. Я розплака‑
лась, — говорить жінка.

Чоловік Вікторії не міг нормально 
керувати автівкою, злипались очі. 
Подружжя, виїхавши з Хмельниць‑
кого, знайшло заправку і кілька го‑
дин проспало в машині. Жінка каже: 
добре, що захопила з дому ковдру, 
адже надворі стояла мінусова тем‑
пература.

О 8–9 годині вона знову відновила 
пошуки житла, майже зневірившись.

— Я знайшла в інтернеті номер 
тернополян, котрі пропонували 
кімнату. Чоловік всю дорогу гово‑

Вікторія є спеціалісткою у б’юті-сфері. Довоєнне фото 
героїні матеріалу 

Український вінок — символ мирного неба. Їх жінка 
зробила власноруч

У Тернопіль жінка хоче приїхати ще раз і подякувати тим, 
хто їй допоміг 

Над будинком 
щось пролетіло 
й вибухнуло 
неподалік. Тоді 
я дізналася, як 
працює ППО!

рив, що мене вкотре обдурять або й 
гірше. Але у Тернополі нас зустрі‑
ла волонтерка Наталя. Вона надала 
оселю, де ми провели наступні два 
тижні. Згодом перебралися у квар‑
тиру до її бабусі. Тому у Файному 
місті встигла пожити у різних мі‑
крорайонах, — усміхається Вікторія.

Любов до хендмейду 
та повернення 

За словами Вікторії, творчість для 
неї — це душевний відпочинок. Чим 
жінка тільки не захоплювалась: і 
розписом одягу, і створенням ви‑
робів з епоксидної смоли, і креа‑
тивними патріотичними віночками…

— Розмальовувати речі я навчи‑
лась у 2019 році. Останній раз роз‑
писувала щось перед війною. По‑
тім натхнення пропало. Можливо, 
невдовзі повернусь до свого хобі. 
Натомість за період вторгнення зна‑
йшла для себе нове захоплення — 
плести віночки, — говорить жінка.

Вона розповідає, що український 
вінок — це знак мирного, ясного 
неба над головою для того, хто його 
носить, а ще оберіг від злих сил та 
нещасть. На стародавніх зобра‑
женнях жінки‑Богині завжди мали 
на голові убір з квітів, трав та зілля. 
Вікторії захотілося власноруч робити 
такі талісмани…

— Ще одне моє творче ремесло з 
2015 року — це вироби з епоксидної 
смоли. Для нього потрібен окремий 
стіл, а ліпше кімната, де має бути 
ідеально чисто. Працювати слід 
у масці й рукавичках через шкідливі 
випари, — пояснює вона.

У центрі Тернополя жінка гуляла 
лише раз. Відчувала сильну прови‑
ну за те, що в інших містах гинуть 
люди, а вона тут — у безпеці. Це 
«синдром вцілілого»..

— Згодом ми повернулися до Ки‑
єва. Їхали через Макарів, там все 
зруйноване. В Ірпінь дозволяли за‑
їжджати тільки службовим маши‑
нам. Стільки автівок СБУ, поліції, 
швидких, рятувальників, як там, 
я ще ніде не бачила. У столиці тепер 
знову вирує життя. Я сподіваюся, 
що все буде добре! Хоча, вночі мені 
часто сниться, як знову доводиться 
тікати… — говорить Вікторія.

Вона хоче ще раз приїхати до Тер‑
нополя, але вже не як переселенка, 
а як гостя.

— Мрію пройтися біля ставу, 
побачити фонтани. Мені багато 
розповідали про ваш фестиваль 
«Файне місто»! Обов’язково заві‑
таю до тернополян, котрі надали 
мені прихисток свого часу, ще раз 
їм подякую й обніму! — завершує 
нашу розмову киянка.
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Про те, як організували свою 
роботу та скільки педагогів пліч‑
о‑пліч готують смачні страви для 
наших захисників, розповіла 
Людмила Кохман – вчителька та 
координаторка штабу гуманітар‑
ної допомоги у Великогаївській 
громаді.

До хлопців їде все 
свіженьке

Пані Людмила говорить, що 
їхня громада з початку війни 
активно долучилася до допомоги 
Збройним силам України, адже 
всі місцеві жителі з нетерпін‑
ням чекають великої Перемоги 
та кожного дня намагаються її 
пришвидшити.

– Особливо стараються педа‑
гоги навчальних закладів, котрі 
готують їжу для наших захисни‑
ків. Ми також цим займаємось! 
– зауважує жінка.

Спершу Великогаївська ЗОШ 
стала надійним прихистком для 
внутрішньо переміщених осіб. 
Тут щодня приймали понад 180 

переселенців. Для тих, хто по‑
страждав від війни і тимчасово 
оселився у школі, вчителі забез‑
печили триразове харчування: 
гарячі й ситні сніданки, обіди 
та вечері.

– Люди жили тут до десятка 
днів, а далі вирушали деінде. 
Дехто мешкав по два тижні, 
адже втратив свої домівки і не 
мав куди переїхати, – каже пані 
Людмила.

Колектив закладу поділився 
на «бригади» по кілька осіб, які 
працювали на кухні від 6 ранку 
до 12 ночі, аби встигнути все 
приготувати. Коли переселенці 
роз’їхалися, вчителі продовжили 
свою справу й відтоді готують та 
передають смаколики нашим вій‑
ськовим у «гарячі точки».
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ПРИГОТУВАЛИ ТОННИ ЇЖІ ВОЇНАМ

Допомога армі  З перших днів 
повномасштабного російського 
вторгнення на кухні Великогаївської 
загальноосвітньої школи вирує рух. 
Колектив закладу щодня передає велику 
кількість смаколиків для українських 
військових на фронті

– Нікого з вчителів не потріб‑
но було змушувати чи кликати 
зайвий раз. В нас тут працює по‑
над 30 педагогів щодня. Постійно 
маємо багацько справ, тільки на 
вихідні не збираємось, – уточнює 
Людмила Кохман.

У школі намагаються зробити 
все, аби їжа до хлопців доїхала 
свіжою. Дещо зі страв вакууму‑
ють, адже надворі досить спе‑
котно, дещо заморожують. На 
кожну баночку, відерко й іншу 
тару клеять саморобну етикетку.

Підсумки за 100 
днів війни

Пані Людмила про меню роз‑
повідає охоче, ділиться, що воно 
у педагогів дуже насичене й різ‑
номанітне, бо готують дійсно за 
найкращими рецептами від ве‑
ликогаївських господинь.

– Ліпимо пельмені та варени‑
ки, робимо картопляні пеньочки, 
готуємо картоплю, випікаємо пе‑
чиво й солодощі тощо. Тепер ми 
навіть пилок фасуємо, – усміха‑
ється жінка. – Це для наших во‑
їнів, які проходять реабілітацію у 
лікарні. Люди приносять цей пи‑
лок, відповідно, треба його десь 
застосувати. Він чудово піднімає 
імунітет, тому буде помічний для 
хлопців.

Людмила Кохман говорить, що 
нещодавно гуртом підрахували 
все те, що вже відправили на 
передову за 100 днів російсько‑ 
української війни.

– Вчителі приготували понад 8 
тисяч кілограмів картоплі, більше 
5 тисяч кілограмів сухого печива. 
Його випікають жінки з кожно‑
го села нашої громади й везуть 
сюди, у школу, як своєрідний 

координаційний центр. Тут ми 
випічку фасуємо й запаковує‑
мо. Також передали захисникам 
більше трьох тисяч кілограм ва‑
реників з різними начинками, 
– пояснює жінка.

До слова, тільки за минулий 
тиждень від Великогаївської 
ЗОШ на передову поїхало 90 
банок горіхів з медом, 120 літрів 
вареників, 68 кілограмів випіч‑
ки, 84 кілограми закруток, 118 
кілограмів круп, 160 кілограмів 
картоплі та 22 кілограми карто‑
пляних пеньочків.

– Горішки з медом запако‑
вуємо у маленькі баночки, аби 
захисникам було зручно їсти, 
адже на лінії зіткнення справж‑
ні польові умови. Ще готуємо 
м’ясні тушонки. Першу партію 
– 1000 банок, вже відправили. 
Наразі почали новий відлік та 

вже зробили 400 штук, – каже 
пані Людмила.

Справа поставлена 
на конвеєр

Колектив навчального закладу 
тісно й стабільно співпрацює з 
центром «Наша сила» з Терно‑
поля, волонтери якого забирають 
звідси їжу та везуть хлопцям на 
передову. Іноді, як каже Людми‑
ла Кохман, трапляються випад‑
ки, коли військові вирушають на 
фронт та беруть харчі.

Приготування страв вчителі 
Великогаївської ЗОШ успішно 
поєднували з навчальним проце‑
сом. Школа щодня відчинена з 9 
ранку, тут кипить робота.

– Ми дистанційно проводили 
уроки з 9.00 до 14.00. Після обіду 
всі приходять на кухню й до 17 
години орієнтовно готують їжу 
захисникам, – каже жінка.

Поділитися своїми враженнями 
від командного духу й спільного 
діла з нами захотіла Ольга Майка 
– вчителька української мови та 
літератури. Вона каже, що зараз 
куховарство у школі ідеально на‑
лагоджене і поставлене ніби на 
конвеєр. Кожен з педагогів від‑
повідальний за свій мініпроцес.

– Ми гуртом збираємося і 
працюємо. За один день може‑
мо зробити дуже багато. Волон‑
терство зблизило наш колектив. 
Всі вчителі добровільно прихо‑
дять сюди, жертвують свій час, 
сили і здоров’я для перемоги. Я 
особисто живу за трьома прави‑
лами: будь добрим, роби добро 
і не втомлюйся від нього! Ще з 
дитинства пам’ятаю, що добро 
завжди перемагає. У час війни 
інакше й бути не може… – за‑
вершує нашу розмову пані Ольга.

Пані Людмила — координаторка штабу гуманітарної допомоги (перша на фото)

На передову вже відправили 1000 банок тушківок

Вчителі встигали поєднувати волонтерство з навчальним 
процесом 

Меню у великогаївських господинь різноманітне Серед смаколиків, які тут готують — горішки з медом для 
бійців. Вони поживні та калорійні 

Колектив школи 
поділився на 
«бригади» по кілька 
осіб, які працювали 
на кухні від 6 ранку 
до 12 ночі
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ками і нині здають іспити та через 
це відсутні.

У Підгородньому з командою і 
Юлія Журавок. Втім, вона на тре‑
нуванні відсутня, бо поїхала на об‑
стеження, де у неї діагностували 
травму коліна. Відтак деяку частину 
підготовки їй, на жаль, доведеться 
пропустити.

Легенда в команді 
Також виявила бажання трену‑

ватися з «командою Б» легендарна 
українська біатлоністка Валентина 
Семеренко.

— Я вважаю, що це дуже вели‑
кі плюси для нас. Така досвідчена 
спортсменка, такого рівня — вона 
буде мати дуже великий вплив 
на молодих спортсменок. Перш 
за все в організації, в харчуванні, 
в побуті. Я хочу, щоб молоді дівча‑
та подивилися, у чому відмінність. 
Коли ти просто виходиш на трену‑
вання і коли ти професійно живеш 
цим. Дуже велика різниця, — пояс‑
нює Ященко. Відповідно, вболіваль‑
ники можуть очікувати побачити 
Валентину Семеренко на змаганнях 
і в новому сезоні. Тим більше, що 
Ігор Ященко переконаний, що Ва‑
лентина зможе не тільки допомогти 
«команді Б», а й їй цілком по силах 
скласти конкуренцію і показувати 
високий рівень у головній команді.

Присутні на тренуванні біат‑
лоністки тим часом завершують 
стрілецькі вправи. Роблять кілька‑
десятметрове коло на стрільбищі, 
розташовуються на килимках і від‑
працьовують стрільбу. Після цього 
невеличка підготовка до бігової 
роботи — і побігли. За контурами 
біатлонної траси під палючим сон‑
цем дівчата долають близько 15 кі‑
лометрів дистанції.

Змагання 
У кінці липня спортсменки 

«команди Б» будуть брати участь 
у юніорському чемпіонаті України 
з літнього біатлону. За його підсум‑
ками буде визначено склад збірної 
України на літній чемпіонат світу, 
який відбуватиметься у німецько‑
му Рупольдингу. У військовий час 
складно прогнозувати щодо умов 
підготовки, але за попередніми 
планами у «команди Б» мають бути 
забезпечені всі умови.

— Завдяки Міністерству спорту, 
федерації біатлону, центру олім‑
пійської підготовки у нас в планах 
є вихід на перший сніг у Швеції 
разом з національною командою. 
Буде можливість провести спільні 
контрольні тренування. Визначи‑
тися остаточно зі складами і потім 
вже заходити в сезон, — розповідає 
Ященко.

Тренування під час 
війни 

Одразу на початку зборів у ко‑
манді провели збори.

— Ще раз поговорили, що у нас 
в країні війна, непростий час. По‑
трібно бути готовими до різних 
сюрпризів. Десь закусити язика, 
закатати рукава і працювати, роби‑
ти свою справу більш професійно 
з впевненістю, що ми можемо це 
зробити, — пояснює Ященко.

За словами тренера, у своїх підо‑
пічних він бачить додаткову мотива‑
цію тренуватися у цей складний час. 
Раніше можна було помітити, що 
хтось дозволяє собі якусь розслабле‑
ність, недисциплінованість, то зараз 
дівчата повністю вмотивовані, щоб 
показати себе.

— Це їх самих надихає працювати 
на тренуваннях, це надихає нас тре‑
нерів, така їх мотивація. Всі знають, 
що в країні війна, всім тяжко. Треба 
працювати, треба виходити на між‑
народну арену і показувати, що ми з 
України, — мотивує Ященко.

Тренування без 
рідних 

Ранкове тренування у дівчат 
тривало понад три години. Майже 
півтори години на стрільбищі і біль‑
ше півтори години бігової роботи. 
Втомлені та розпечені дівчата охо‑
лоджуються під розпорошувачем, з 
якого поливають газон. Тренування, 
кажуть, даються не просто.

— Поки важко, у нас був удар‑
ний перший збір з нашим новим 
тренером Ігорем Леонідовичем. 
До того ж, ти кожен день дума‑
єш, що в нас війна. О, в нас війна. 
Не по собі від того. Весь час ду‑
маєш та не знаєш, що буде далі, 
що буде зі змаганнями. Були вдома 
в Чернігові, спали, над головою дві 
ракети пролетіли. Ти вже думаєш, 
ну все, вже, мабуть, нікуди на збір 
не поїдеш, — розповідає Валерія 
Дмитренко.

Думки про війну не сприяють тре‑
нуванням, підтверджує цю думку і 
Лілія Стеблина.

— Мені було важко, бо я довгий 
час не була вдома в Києві, була 
на заході України. Мене часом 
гризло сумління, що я от тут живу 
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Українські спортсменки вперше 
починають підготовку до сезону 
на Тернопільщині.

Війна застала українських біат‑
лоністів в активній фазі сезону. 
Адже наприкінці лютого мова ще 
не йшла про кінець сезону. Біат‑
лоністи активно виходять на старти 
до кінця березня. Але для більшості 
українських спортсменів тоді сезон 
і закінчився. Значній частині з них 
довелося спортивну форму зміни‑
ти на військову. І весняний період, 
коли зазвичай біатлоністи відпочива‑
ють, цьогоріч спортсмени проводили 
у розташуванні силових відомств. І 
тільки ближче до часу, коли слід по‑
чинати підготовку до нового сезону, 
у Міністерстві спорту домовилися з 
Міноборони та Нацгвардією про те, 
щоб спортсменів відпустили готува‑
тися до старту сезону.

На базу в Підгородньому ми 
прибули о 9.00 ранку у понеділок, 
4 липня. О цій годині у жіночої 
команди Б почалося тренування. 
Команда Б — це фактично другий 
склад національної команди, який 
виступає на других за силою світо‑
вих змаганнях — Кубку IBU. Також 
до тренувань залучаються юніорки, 
ну а якщо спортсменки з команди Б 
проявлять себе, то і вони можуть 
пробитися до основної команди та 
виступати на рівні Кубка світу.

Вперше 
на Тернопільщині 

— Жіноча «команда Б» вперше 
у цьому сезоні зібралася місяць тому, 
вперше і в Тернополі. Але були при‑
ємно вражені умовами на стрільби‑
щі. Також умовами складності біго‑

ГОТУЮТЬСЯ ДО НОВОГО СЕЗОНУ

Біатлон  На базі у Підгородньому 
стартові етапи підготовки проходили 
спортсмени «команди Б». Чоловіки уже 
перебазувалися далі, скоро залишать 
Тернопільщину і жінки

вої траси. Для перших зборів це до‑
сить непогане місце. На цьому етапі 
тут все нас влаштовує, — розповідає 
тренер команди Б жіночої збірної 
України з біатлону Ігор Ященко.

Зараз базовий період підготовки: 
розвивають аеробні якості, прово‑
диться багато силової роботи задля 
закладення основи фізичної підго‑
товки. Розраховують, що саме ці 
основи дадуть можливість більш 
на високому рівні пройти прийдеш‑
ній сезон.

Тим часом на стрільбищі дівчата 
відпрацьовують стрільбу. Тренер на‑
зиває порядковий номер мішені, і 
спортсменки мають вразити саме її. 
У більшості підходів вдається закри‑
ти всі п’ять цілей всім біатлоністкам.

Цього дня на вогневому рубе‑
жі п’ять спортсменок. Валерія 
та Христина Дмитренко, Любов 
Кип’яченкова, Надія Бєлкіна та 
Лілія Стеблина.

Далі — на Львівщину 
Уже за кілька днів «команда Б» 

вирушить на наступну локацію під‑
готовки, до Сянок, що на Львівщи‑
ні.

— Там будемо робити вже більш 
серйозну роботу, більш інтенсивну, 
не будемо забувати і про силову під‑
готовку. Намагатимемося якомога 
якісніше підготуватися до зими, — 
каже Ященко.

Переїзд на іншу базу зумовлений 
іншою висотою локації, там май‑
же 900 метрів над рівнем моря, і 
в цьому є плюси для підготовки. 
Також у траси складний рельєф, що 
є корисним для тренувань.

Там до команди Б приєднаються 
ще троє спортсменок із Львівщини: 
Олена та Юлія Городні, а також 
Вероніка Шевчик. Вони є студент‑
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Валерія Дмитренко зізнається, що старт підготовки 
дається важко

Любов Кип'яченкова шостий місяць не бачить рідних

Надія Бєлкіна за біговою роботою

Біатлоністки вперше починають підготовку до сезону на Тернопільщині

спокійно, а люди там. Чому на них 
летить стільки всього? Ніхто не за‑
слуговує на це. Просто жахливо, що 
від дурної думки, якихось дурних… 
Я не хочу розуміти, що спонукає 
людину на такі вчинки. Ніхто не за‑
слуговує на те, що в якийсь день ти 
не прокинувся через те, що якийсь 
бовдур запустив ракету, — розмірко‑
вує Стеблина.

Вже більше пів року не була вдома 
біатлоністка Любов Кип’яченкова. 
24 лютого вона була на зборі в Сян‑
ках, що на Львівщині, та готувалася 
до стартів на Кубку IBU.

— О сьомій ранку сусіди почали 
галасувати, піднімати кіпіш. Я зов‑
сім не зрозуміла, що відбувається. 
Зібралася, як зазвичай на зарядку. 
Виходжу, а в мене старші хлопці 
питають: а ти куди? Я кажу, що 
на зарядку. «Любо, яка зарядка, 
війна на дворі! Збирайся додому їдь. 
Я не звернула на це уваги, я тільки 
прокинулася, у мене є тренувальний 
план, є робота, яку треба виконати. 
Приходжу до тренерів, вони мені 
також: «Любо, до нас в країну при‑
йшла війна. О 5‑й ранку на нас 
напали наші сусіди з російської 
федерації», — згадує Кип’яченкова.

Спортсменка родом з Харків‑
щини, відтак вона так і не нава‑
жилася поїхати додому. Спочатку 
Любов та ще кілька біатлоністів при‑
їхали на базу у Підгороднє, потім де‑
який час жила у знайомих у Хмель‑
ницькому, а з початком зборів знову 
прибула на Тернопільщину.

— Уже шостий місяць, як я не ба‑
чила свою родину. Як поїхала після 
нового року, другого січня і по сьо‑
годнішній день. Рідні сумують, 
не знають, коли приїду. Але напе‑
ред також не загадуємо, бо сьогод‑
ні більш‑менш все нормально, а як 
буде далі? Знаєте, це мабуть, перший 
раз, коли я так довго не була вдома. 
Бувало 2–3 місяці, але не 6. Тому 
важкувато морально. Але знаєте, 
я думаю, що кожен має займатися 
своєю справою, тоді буде порядок, 
і ми так швидше досягнемо пере‑
моги, — підсумовує Кип’яченкова.
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— Ну що, дівчата, вже знайшли 
собі симпатичних айтішни-
ків, які одержують зарплату в 
доларах?
— Ти що, курс не бачила? Наві-
що симпатичних...

***
Читаю статус дівчини: «...Твоє 
життя пахне моїми духами».
Мила дівчино, дивися, щоб 
твоє життя не запахло його 
шкарпетками!

***
Бог створив жінок без почуття 
гумору, щоб вони любили чо-
ловіків, а не сміялися з них.

***
Мужики, відповідально 
заявляю вам, що, якщо жінка 
кличе вас на чашечку чаю, то це 
грубий прийом і безсовісний 
обман! Чай, можливо, буде 
лише вранці. Чекати доведеть-
ся всю ніч!

***
Жінки без чоловіків — як кішки: 
теж кричать — хто на дітей, хто 
на підлеглих.

***
Ось, крім жартів, попросив 
свою дівчину не вигадувати 
аргументи у суперечці, коли 
закінчуються її власні, а просто 
казати: «Ой, все!»

Після цього моє життя помітно 
спростилося.

***
У мене з моєю дівчиною два 
стандартні ланцюжки сварок:
1. Я накосячив — вона злиться 
— я злюсь — я перепрошую — я 
винен.
2. Накосячила вона — вона 
злиться — я злюсь — перепро-
шую я — винен знову я.

***
Щоб не зіпсувати собі життя 
і не вигадувати собі кохання 
там, де його немає, періодично 
нагадуй собі: якщо чоловік хоче 
бути з тобою, він обов'язково 
буде.

***
Жіноча логіка:
Навіщо все спрощувати, коли 
все можна ускладнити?

***
Купивши тур до Таїланду, Люся 
спробувала там смажених 
коників.
Після цього таргани в її голові 
притихли й стали лагідними та 
ввічливими.

***
— Дорогий, я хочу шубу. Вона 
лише 200 коштує!
— Ми не купимо шубу за 200.
— Потім 400 буде!

— Потім не купимо за 400.
***

— Ти раніше була не такою...
— Нууу так вийшло оновлення, 
стежити ж треба!

***
— Давай я приїду і ми погово-
римо.
— Ні, ми лаятимемося по смс, 
бо якщо я тебе побачу, то пере-
стану злитися.

***
Бісить, коли мене запитують: 
«Ви розлучилися? Пройшло 
кохання, зав'яли помідори?»
За своїм городом стеж, дачниця 
хрінова!

***
— Як вважаєш, Вадику, це фото 
можна на аватарку ставити чи 
через чубчик не варто?
— Нормально, Люсю. З такими 
грудьми про чубчик можна не 
паритися.

***
Він пішов, а я мовчала...
А так хотілося танцювати!
***
Листування по ICQ:
— Мені 14, моєму хлопцеві 
скоро буде 21. Я не знаю, що 
йому подарувати...
— Кримінальний кодекс?
***

Люся прокинулася після гучної 
тусовки й з жахом зрозуміла, 
що вона втратила сережки. На 
жаль, більше Люсі втрачати 
нічого...

***
Терміново! Шукаю чоловіка для 
своєї подруги! А то вона така 
ділова, скрізь гуляє, ні в кого не 
відпрошується... Аж бісить...

***
Привозить до мене швидка 
мадемуазель 24-х років зі скар-
гами на біль, що тягне внизу 
живота.
На моє запитання:
— Вагітності були?
Відповідь:
— Ні.
— Від вагітності чим оберігає-
тесь?
— Нічим, мій хлопець сказав, 
що у нас із ним різні групи крові 
й тому завагітніти я не зможу.

***
І хто це вигадав, що з жінками 
складно? Підійшов, обійняв, 
сказав, що гарна, розумна... 
Якщо зовсім нічого в голову не 
лізе, спитай: «Я не зрозумів, ти 
схудла, чи що?»

***
Раніше я завжди шкодувала, 
що не народилася хлопчиком.
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А тоді я порозумнішала і 
зрозуміла, що бути дівчин-
кою з характером хлопчика 
набагато вигідніше.
***
Зустрічаються дві подруги:
— Привіт, чого така сумна?
— Та вчора з хлопцем по-
знайомилася...
— І що?
— Та начитаний, гарний, 
підтягнутий, стильно вдя-

гається.
— І в чому проблема?
— Так спитала, щоб бути 
впевненою, чи є в нього 
своя квартира? Відповів, 
що нема. Загалом, відшила 
його у своїй манері, щоб 
назавжди!
— Так в чому проблема?
— Так сьогодні зранку погуг-
лила — виявляється, у нього 
свій острів!



Цього 
тижня 
іменини  
святкують

ОВЕН Активні фінансові 
операції можна плану-
вати до початку серпня. 

Проте остерігайтеся спонтанних 
витрат. Зараз очікуйте на нову 
інформацію, активні перемо-
вини, візит гостей. Із середини 
липня певна ясність проступить 
у секторі кар’єри, досягнень, 
статусу та публічності. 

ТЕЛЕЦЬ Липень буде 
місяцем кульмінації, 
завершення планів та 

проєктів, особливо перша поло-
вина. Пригальмувати вас буде 
складно завдяки енергії сміли-
вості, здобуттю нових навичок, 
новим знайомствам. Можливий 
переїзд. Можлива поїздка. 

БЛИЗНЮКИ До середини 
місяця — сприятли-
вий час для продажу 

непотрібного, для нових цін на 
свої послуги. В цілому наводити 
лад у справах та позбавлятися 
зайвого можна до кінця серпня. 
Будуть йти і люди із вашого 
оточення. Можна взяти паузу, 
буде певне полегшення. 

РАК До середини місяця 
— фокус на ставлення 
до себе, пошук нового 

стилю, новий план на життя, 
ініціатива. Час завершення та 
кульмінація процесів, отриман-
ня результату. Будете працювати 
активно онлайн на велику ауди-
торію. Проявіть ініціативу. 

ЛЕВ Ви будете тяжіти до 
внутрішнього самопі-
знання, завершення 

справ, визволення, очищення 
простору. Це час коли виник-
не багато роботи, можливе 
просування в кар’єрі, активності, 
багато клієнтів. Також можливо 
доведеться відстоювати свою 
позицію в суді. 

ДІВА Може з'явитися 
нове оточення, нові 
мрії та плани. Можливі 

поїздки, участь у міжнарод-
них проєктах, спілкування з 
іноземцями, представниками 
іншої релігії. Можливий початок 
судового процесу чи оформлен-
ня юридичних документів. 

ТЕРЕЗИ Можливі нова 
робота, інформація по 
роботі, зміна керівни-

цтва, правил на роботі, нова 
пропозиція щодо кар'єри, 
вибрати нову мету та напрямок 
у роботі та кар'єрі. На початку 
липня бажання та питання – а 
куди далі розвиватися і в який 
бік. Нові клієнти, новий проект. 

СКОРПІОН Можливе 
отримання відповіді за 
документами, новина 

про родичів. Можливе кохання 
з іноземцем або людиною іншої 
релігії, поїздка за кордон, гро-
шові надходження, допомога 
фінансова, побачення. Цей час 
підходить для початку навчання

СТРІЛЕЦЬ Гарний 
місяць для завершення 
справ, але події можуть 

сповільнюватись. Час, щоб 
бути гнучкими у плані фінан-
сів, можливі серйозні покупки 
чи продажі. Може додатись 
роботи, можливі зміни в роботі. 
Ваша щоденна рутина змінюва-
тиметься. Можлива операція. 

КОЗЕРІГ До середини 
місяця вас переповнюва-
тиме енергія співпраці, 

може з'явитися нова людина у 
вашому житті, нова співпраця, 
новий друг. Романтичні стосунки 
можуть бути доленосними, на-
віть якщо роман буде коротким, 
ви його ніколи не забудете. 

ВОДОЛІЙ До 13 числа у 
Водоліїв будуть основни-
ми теми роботи, побуту, 

здоров'я, режиму сну, щоден-
них обов'язків. Можливо, варто 
зайнятися своїм здоров'ям та 
відвідати лікаря, почати раніше 
вставати чи змінити свій режим 
харчування. Добре позбавляти-
ся шкідливих звичок.

РИБИ Липень для Риб 
дуже добрий місяць для 
завершення якихось 

справ, для отримання резуль-
татів того, що було раніше, або 
для підготовки до чогось, що 
буде вже у серпні, вересні. До 
середини липня у вас будуть 
якісь справи, пов'язані з дітьми. 
Дорослі діти вас можуть здиву-
вати чимось. 

СЕРЕДА,

6 ЛИПНЯ

+16°С     +21°С +20°С     +22°С

ЧЕТВЕР, 
7 ЛИПНЯ

+13°С     +24°С +16°С     +24°С

П’ЯТНИЦЯ, 
8 ЛИПНЯ

+14°С     +22°С +16°С     +25°С

СУБОТА, 
9 ЛИПНЯ

+13°С     +16°С +16°С     +23°С

НЕДІЛЯ, 
10 ЛИПНЯ

+13°С     +20°С +16°С     +19°С

ПОНЕДІЛОК, 
11 ЛИПНЯ

+13°С     +18°С +14°С     +20°С

ВІВТОРОК, 
12 ЛИПНЯ

+16°С      +23°С +14°С     +25°С
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RIA плюс,  
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Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

6 липня: 
Святослав, Олексій, 
Агрипина, Олександр, 
Алексій, Антоній, 
Артем, Герман, Йосип, 
Митрофан, Петро, 
Феодор

7 липня: 
Антон, Яків, Іван, Микита

8 липня: 
Василь, Давид, Денис, 
Євфросинія, Костянтин, 
Микола, Никон, Петро, 
Прокопій, Симен, 
Феодор, Феодора

9 липня: 
Георгій, Давид, Єгор, Ніл, 
Іоанн, Павло, Тихон, Ян

10 липня 
Олександр, Володимир, 
Георгій, Іоанна, Мартін, 
Самсон

11 липня: 
Василь, Герман, Григорій, 
Йосип, Сергій

12 липня: 
Павло, Петро, Симон

Я — дівчина з принципами — до 
весілля готувати не буду.

***
Старшокласниця каже подрузі, 
у якої вони напередодні відзна-
чали день народження:
— Як же все-таки дістають бать-
ки своїми ідіотськими питання-
ми вранці, на кшталт: «Хто там 
був?» або «Що ви там їли?». 
Наче я пам'ятаю...

***
Вчора посварився зі своєю 
дівчиною, і вона кинулася під 
колеса вантажівки.
Її врятувало лише те, що маши-
на була припаркована.

***
Питання вірменському радіо:
— Чому одні дівчата виходять 
заміж, а інші вискакують?
Відповідь:
— Ті, що вискакують, надто 
довго сиділи в засідці.

***
Після 30 років у жінок слаб-
шають м'язи вух, і локшина 
перестає триматися.

***
Іду додому з універу. Назустріч 
мені йде вродлива дівчина. 
Вона подивилася на мене і 
мило посміхнулася. Відразу 
настрій піднявся. Приходжу 
додому, дивлюся в дзеркало: 
я шапку навиворіт одягнув. 
Швами назовні. Все стало на 
свої місця.

***
— Мамо, ну чому ти боїшся 
залишати мене одну вдома на 
ніч? Я вже не маленька!
— Ось тому, доню, і боюсь...

***
Ніколи й нікому не скаржся на 
чоловіка.
Ти завтра його пробачиш, а в 
очах твоїх друзів він залишить-
ся людиною, яка не заслуговує 
на повагу.

***
Піклуючись про красу, слід 
починати із серця та душі, 
інакше ніяка косметика та дієта 
не допоможуть!

***
Вчора випрала пуховик... Тепер 
я маю вітрівку...

ФОНТАНИ

ЦЕНТРАЛЬНА АЛЕЯ

ФОНТАН

ЦЕНТР ПАРКУ

З одного ракурсу

Як змінився парк 
Нацвідродження

БУЛО:
Такий вигляд мав фонтан 
«Олімпіада» у центрі парку

БУЛО:
З центральної алеї відкривався вид 
на житловий масив «Сонячний»

БУЛО:
На «Співочому полі» проводили 
різні заходи та концерти

БУЛО:
Так виглядав парк після його 
створення. Ще молоді дерева, які 
нещодвано висадили

СТАЛО:
Тепер фонтан повністю відремон-
тували. Він змінив свій вигляд

СТАЛО:
Тепер дерев більше. За ними не 
видно багатоповерхівок

СТАЛО:
Сцену і досі використовують за 
призначенням

СТАЛО:
Тепер парк заріс деревами. Після 
реконструкції оновили алеї та 
зробили нові зони для прогулянок


