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У ЦЕНТРІ МІСТА ХОЧУТЬ ВІДКРИТИ ІГРОВУ ЗАЛУ

	Минуло понад 
2,5 роки від ліквідації 
незаконних гральних 
залів у Тернополі, і 
тепер у місті готуються 
до відкриття нового, в 
історичному центрі. Ми 
дізналися подробиці

	Що говорить 
закон та чи є дозволи 
на діяльність? Де буде 
розташована ігрова 
зала? Що відомо про 
компанію, яка взялася 
це робити? с. 8
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Ми звернулися до керівництва 
ДП «Газпостач» ТОВ «Терно-
пільміськгазу» з інформаційним 
запитом, щоб дізнатися, кому 
тепер повинні сплатити забор-
гованість ті, хто користувався 
їх послугами. Чи повинні борж-
ники сплачувати заборгованість 
ДП «Газпостач», чи борг тепер 
варто повертати «Нафтогазу 
України». Також ми запитали, 
як діяти тим, хто помилково 
сплатив за послуги у травні 
не «Нафтогазу України», а «Газ-
постачу».

Чим тепер займатиметься під-
приємство? Про це — згодом. 
Ми опублікуємо відповідь, щой-
но її отримаємо.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Павло Посохов.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

Тернополяни тепер мають 
платити за газ не ДП «Газ-
постач» ТОВ «Тернопільмісь-
кгазу», як це робили раніше, 
а новому постачальнику, яким 
став «Нафтогаз України». Де-
хто обурюється — ще у червні 
заплатили за комунальні послу-
ги. Кошти за газ перерахували 
«Тернопільміськгазу». Що ро-
бити тепер?

— Я завжди вчасно подаю по-
казники лічильників і сплачую 
за комунальні послуги. За тра-
вень вже сплатив за газ, як і 
зазвичай — за допомогою мо-
більного банкінгу, бо так зруч-
но — можна одним платежем 
одразу заплатити за газ, воду, 
обслуговування будинків та 
інші комунальні послуги. Але, 
як з’ясувалось, я мав платити 
вже не «Тернопільміськгазу», 
а новому постачальнику. Раху-
нок мені надійшов з «Терно-
пільміськазу». Тепер не знаю, 
що я маю робити, чи повинен 
я повертати ці кошти, чи їх 
переправлять до «Нафтогазу» 
автоматично.

Тож у багатьох людей виникло 
чимало запитань про ці зміни. 
Чи варто укладати нові догово-
ри? Кому подавати показники 
лічильника? На скільки змі-
няться платіжки?

Чому змінився 
постачальник 

Як повідомили у газопоста-
чальній компанії «Нафтогаз 
України», понад 8,8 млн україн-
ських домогосподарств з травня 
почали отримувати газ саме від 
їх компанії. Серед них — всі 
споживачі ТОВ «Тернопіль-
міськгаз». Також змінились по-
стачальники і в інших містах. 
Зокрема до «Нафтогазу» авто-
матично підключено спожива-
чів ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ 
«ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ», 
ТОВ «ГАЗ РЕСУРС КОМПА-
НІ», ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» 
та ТОВ «Черкасигаз Збут» та 
інші.

Попередні газзбути не змог-
ли виконати свої функції перед 
8,8 млн побутових споживачів, 
бо не домовилися про нові 
угоди про закупівлю палива з 
«Нафтогазом» і не змогли забез-
печити населення необхідним 
ресурсом. Тож тепер послуги 

тернополянам надаватиме «На-
фтогаз України». Нові договори 
укладати не потрібно. Поста-
чальник змінився автоматично.

Повідомлення від 
«Нафтогазу» 

Про те, що ваш постачаль-
ник газу змінився — тернопо-
лян повідомляють за допомогою 
листів, які розносять у поштові 
скриньки.  

У повідомленнях від «На-
фтогазу» вказано, що ви тепер 
новий клієнт газопостачаль-
ної компанії. Також наведена 
інструкція, як створити свій 
особистий кабінет. З його до-
помогою ви зможете:

 � дізнаватися стан рахунку та 
сплачувати за газ онлайн;
 � отримувати рахунки та дета-
лізації нарахувань;
 � отримувати довідки та доку-
менти.  

Ціна на газ теж змінилася. 
У «Нафтогаз України» вона 
складає 7,96 грн за метр кубіч-
ний. У ДП «Газпостач» вартість 
була 7,99 грн. Тож ціна трохи 
знизилась. 

Також можна платити на 1% 
менше. Це можна зробити 
у своєму особистому кабінеті 
на сайті «Нафтогазу». Однак 
знижка діє, якщо заплатити 
до 15-го числа місяця. Рахун-
ки надходять після 12-го числа 
місяця.

У ПрАТ «Тернопільміськгаз» 
зазначають, що 130 125 спожи-
вачів почали отримувати газ від 
«Нафтогазу України».

— На ПрАТ «Тернопільмісь-
кгаз» ці зміни ніяк не вплинули, 
оскільки ми надаємо послуги 
транспортування газу. Змінився 
постачальник газу. Раніше це 
був ДП «Газпостач», тепер — 
«Нафтогаз України». Це впли-
нуло на ціну газу для спожи-
вачів. Вартість газу (без тран-
спортування), тепер 7,96 грн 
за куб, тоді як раніше вартість 
була 7,99 — розповів головний 
інженер ПрАТ «Тернопільмісь-
кгазу» Володимир Даткун.

Комуналка � У травні тернополяни 
почали отримувати побутовий газ у 
свої квартири та будинки від іншого 
постачальника. Ним стала компанія 
«Нафтогаз України». Тож платити 
тепер доведеться їм. Як це вплине на 
споживачів? Як змінилась ціна на газ 
та чи можна платити менше? Про це 
розповідаємо у нашому матеріалі

Як створити свій 
кабінет 

Журналісти «RIA плюс» 
спробували зареєструвати свій 
кабінет на сайті «Нафтогазу». 
Пояснюємо, як це зробити. Для 
цього необхідно перейти на сайт 
MY. GAS.UA.

Спершу необхідно ввести но-
мер вашого особового рахун-
ку. Знайти його можна у нових 
повідомленнях «Нафтогазу» з 
інструкцією. Якщо таке пові-
домлення вам не надійшло — 
необхідно самостійно дізна-
тися номер вашого особового 
рахунку. Для цього вам потрібен 
ЕІС-код (16 символів). Це пер-
сональний газовий номер об'єк-
та газопостачання. Його можна 
знайти у платіжках за розподіл 
чи постачання газу.  

Також можна зателефонува-
ти та дізнатися цей код в кон-
такт-центрі ПрАТ «Тернопіль-
міськгаз» за номером (0352) 
56 14 00.

Далі необхідно перейти у чат-
бот GASUA у Viber, Telegram або 
NaftogazGasSupply у Facebook 
Messenger та ввести ЕІС-код 
(16 символів). Так ви дізнає-
тесь номер особистого рахунку.

Тепер можна ввести його 
у форму для реєстрації нового 
кабінету.  

Після цього вводимо три пер-
ші літери прізвища власника 
рахунку.  

Обираємо спосіб підтверджен-
ня — телефон, електронна пош-
та або соціальні мережі.

Вигадуємо свій пароль.  
Тут можна дізнаватися про за-

боргованість, сплачувати за по-
слуги. Також можна сплачувати 
за послуги й іншими способа-
ми — за допомогою сайтів та 
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Тепер послуги 
надаватиме 
«Нафтогаз 
України». Нові 
договори укладати 
не потрібно

ЗМІНИВСЯ ПОСТАЧАЛЬНИК ГАЗУ

мобільних застосунків банків, 
у відділеннях банків та на «Укр-
пошті», за допомогою чатботів 
«Нафтогазу України».

Паперові рахунки також над-
силатимуть. Їх тернополяни 
отримуватимуть у поштові 
скриньки. Тож реєструвати-
ся у електронному кабінеті 
не обов’язково.

Подавати показники лічиль-
ника необхідно, як і раніше. Тут 
змін немає. Для формування 
рахунків «Нафтогаз України» 
використовує показання, які 
їм передають оператори газо-
розподільчих мереж. Важливо 
подавати показники вчасно: з 
1 по 5 число кожного місяця.

Постачальник газу змінився з початку травня, тож платити треба за новими реквізитами

ЕІС код можна знайти на старих платіжках від ДП 
«Газпостач»
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служив із 1987-го по 1989-й рік. 
15 лютого його підрозділ вийшов 
звідти останнім.

53-річний Степан Савка із рід-
ного Криму переїхав на Львівщину 
у 2002 році з дружиною Марією 
і на той час ще єдиною дити-
ною — донькою Юлею. До цього 
у Сімферополі здобув вищу освіту 
у будівельній галузі. До війни пра-
цював у Львові за фахом, а в сім’ї 
з’явилося ще двоє синів.

У 2014-му, як тільки росія розпо-
чала збройну агресію проти Украї-
ни, Степан не зміг бути осторонь, 
звернувся у військкомат із рішучим 
бажанням стати на захист Держави.

— Я хотів потрапити у львівську 
80-ту бригаду, мені відмовили, 
тому що на той час був батьком 
трьох неповнолітніх дітей, плюс 
ще контузія з Афганістану. Дове-
лось зачекати, пішов добровольцем 
на четверту хвилю мобілізації, через 
рік, 10 березня, уже у тернопільську 

артилерію, — пригадує пан Сте-
пан. — Рік відслужив, а мобілізо-
ваним можна підписувати контракт 
на півроку, ось і підписую уже 12-й 
раз, і кожного пів року надіюся, 
що закінчиться війна.

Будемо йти до кінця 
Упродовж служби у бригаді ім. 

Данила Апостола «Афган» був 
номером обслуги, навідником 
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Ми щодня 
випускаємо стільки 
снарядів, будь-хто 
би розвернувся і 
залишив позиції, а 
вони лізуть...

Касетний снаряд, всередині 60 гранат типу ф‑1. У повітрі 
розривається і розлітається по землі. Це заборонена зброя

Що кажуть побратими по службі? 
Степана Савку цінують за ор-

ганізаторські здібності, вміння 
знайти підхід, переконати. Він 
розуміє кожного як батько і 
користується великим автори-
тетом. 27 травня указом Пре-
зидента України нагороджений 
Орденом «За мужність» ІІІ сту-
пеня.

— У  Степана Романовича 
завжди чистота і порядок, де 
б він не був, навіть якщо це 
— бліндаж, в якому земля си-
плеться, — так відгукується про 
нашого Героя офіцер відділення 
морально-психологічного забез-

печення Олександр на псевдо 
«Степ». — Завжди активний і на 
позитиві — попри всі перипетії. 
Я ніколи не бачив, щоб він су-
мував. На шостому десятку він у 
прекрасній фізичній формі і ще 
дає фору молодим, організовує 
спортивні мінізмагання, в яких 
йому немає рівних. З 2019 року 
ми працюємо разом. Він зараз 
на передових позиціях. На жаль, 
я не можу озвучити статистики 
з його військової ефективності, 
позаяк це інформація не для по-
ширення, лише впевнено можу 
сказати, що він є незамінним.

ГЕРОЯМ СЛАВА

САМ ІЗ КРИМУ. СІМ РОКІВ  
УЖЕ ВОЮЄ ЗА УКРАЇНУ
Війна � Найдраматичніше в цій історії 
те, що наш Герой родом із Криму, а по той 
бік фронту воюють його близькі родичі. 
Якщо б доля звела їх на полі бою – каже, 
що прийматиме рішення за законами 
війни. Шкодувати ворогів не буде

ОКСАНА ЧМИЛЕНКО, 097– 747‑64‑68, 
OKSANA.CHMYLENKO.20@GMAIL.COM 

Головний сержант командир од-
ного з підрозділів тернопільської 
артбригади Степан Савка на псевдо 
«Афган». Досвідчений військовий, 
рекордсмен за кількістю випуще-
них у ворога артснарядів, направду 
запеклий патріот і відданий справі 
керівник. За що і нагороджений 
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Батько трьох дітей 
Стати на захист Батьківщини 

його спонукала агресія росії на схо-
ді країни, однак до війська не бра-
ли, бо на той час він був батьком 
трьох неповнолітніх дітей. Пішов, 
як тільки старша донечка досягла 
повноліття — у 15-му. 

Вражений, як озвіріли ті, хто 
воювали з ним пліч-о-пліч в Аф-
ганістані: нищать його рідну землю.

Найважливішим для нього є 
повернути сім’ям хлопців живи-
ми і здоровими. Він тричі обдумує 
кожне рішення, обираючи найбез-
печніший варіант. Однак біль втра-
ти відчув уже не раз. Війна є війна.

Свої слова наш співрозмовник 
підкріплює девізами — «Ніхто крім 
нас», відомим йому з часів, коли 
він ще був десантником в Афга-
ністані, та артилерійським «Вогонь 
запеклих не пече». Залишається їм 
вірним, бо не виходить по-іншому. 
Каже, що армія у нього в крові. 
Пригадує, як мріяв після 10 класу 
навчатися в повітряно-десантно-
му командному училищі, під час 
проходження строкової служби по-
трапив до інших десантних військ. 
А після армії не зміг навчатися 
за омріяним напрямком через кон-
тузію, отриману на миротворчому 
фронті. До слова, в Афганістані 

гармати, командиром гармати. З 
першого дня війни його підрозділ 
брав участь у бойових діях і постій-
но працював на лініях зіткнення.

— Головна моя ціль — вивести 
хлопців живими і здоровими додо-
му, — це слова, з яких Роман Сте-
панович розпочав нашу розмову і 
повторив декілька разів упродовж 
інтерв’ю. — У багатьох хлопців, як і 
у мене, позакінчувалися контракти, 
та ніхто додому не їде. Якщо взя-
лися, то треба йти до кінця, щоб 
відпочивати вдома з чистою душею.

Переживає за своїх солдатів 
Стапан Романович, як за власних 
дітей. Особливо за наймолодших. 
Мовляв, у нас вже — внуки, а в них 
ще все попереду. Воює переважно 
із хлопцями із заходу України. Ра-
зом пройшли чернігівський та жи-
томирський напрямки, блокуючи 
підходи нахабної орди до столиці. 
Тоді, у перші дні повномасштабно-
го наступу, було особливо важко. 
Працювали на старих гарматах, 
ворог лютував дико, були втрати 
серед особового складу.

Орки бояться 
«дівчинки» 

Ситуація різко змінилася у кра-
щий бік, коли на озброєнні з’я-
вилася новітня іноземна техніка. 
Навчання на нових гаубицях Сте-
пан пройшов у Литві.

— Вони маневрені, високоточні, 
практичні, — розповідає про гарма-
ту «М-777» командир. — На старих 
гіацинтах ми по 5 пострілів робили, 
тут єдиний — і точний, тому ре-
зультатами дуже задоволені, адже з 
кожним пострілом — орків на ве-
ликий відсоток стає менше — це 
без сумніву. Вони там тремтять, 
земля у них з-під ніг втікає, коли 
ми працюємо.

Влучні потрапляння надихнули 
хлопців писати «послання» на сна-
рядах. Кожен залишає щось від 
себе. Чи пишуть звідти, запитує-
мо. «Ну, ми ж осколків не розди-
вляємося», — сміється у відповідь 
головний сержант.

— Щодня прилітає, — продов-
жує уже суворішим тоном спів-
розмовник. — Чути свист — і всі 
10–15 осіб на тебе дивляться і чека-
ють команди, а ти в частки секунди 
приймаєш рішення: або в укриття, 
або залишаємо «дівчинку» і їдемо.

«Дівчинкою» наш Герой називає 
гаубицю. Каже, що техніку часом 
пошкоджують, та вона завжди під-
лягає ремонту, найважливіше для 
артилеристів — не затримуватися 
довго на одній позиції. І так на-
вчилися маневрувати, що їх важко 
вистежити.

— Коли стріляємо з одного міс-
ця, вони починають свою «арту» 

Душа завзятого воїна зболена 
гіркотою родинних стосунків. 
У Криму залишився його рідний 
брат, туди ж колись переїхав і брат 
дружини. Там у них виросли сини. 
Наче вирок долі — обидва племін-
ники воюють проти України.

— Ми з дружиною колись ча-
сто спілкувалися з братами, а з 
початком війни на сході стосунки 
похолодніли, а зараз обірвалися 
остаточно, — з сумом ділиться 
український військовий. 

Ангелик від доні 
Уже шостий день, як командир 

не телефонував додому, пише 
«есемески», а вдома хочуть почу-
ти голос. Каже, що спілкується з 
рідними при можливості, та мож-
ливість випадає нечасто. Дружи-
на працює пекарем, середущий 
син — абітурієнт, наймолодший 
переходить у сьомий клас. Донь-
ка уже має власну сім’ю, завдяки 
їй пан Степан став дідусем. Діти 
хвилюються, кажуть, що люблять і 
чекають. Дочка ще колись, у 15-му 
році, подарувала таткові ангелика, 
а разом з ним іконку Матері Божої.

— З першого дня він зі мною 
їздить: сяду раненько в машину, 
протру його, прочитаю молитвоч-
ку — все як годиться, і відчуваю 
якусь незриму енергію, — чутливо 
доповнює сказане військовий. — І, 
знаєте, це таки — сила Божа. Чуєш, 
свистить, а ти стоїш і думаєш лише 
про те, щоб всі були живими, ві-
зуально шукаєш кожного солдата 
і супроводжуєш їх усіх поглядами, 
як вони розбігаються по укриттях, 
і жодного страху не відчуваєш.

стягувати, — гово-
рить сержант. — 
Бувало, що ми 
від’їхали, а вони 
вцілили точні-
сінько туди, де 
нас уже немає.

Траєктор ія 
переміщення 
гармати має 
бути хитрою і 
непередбачу-
ваною — все 
продумує Сте-
пан Савка, 
як командир 
підрозділу.

Нищать 
врожай 

На час за-
пису інтерв’ю 
пану Степану 
саме дали відпо-
чити. Іноді військові теж 
мають вихідні — щоб пе-
редихнути, випрати речі, 
спокійно поспілкуватися 
з рідним, розвантажитися 
фізично і морально. Однак 
не цього разу. Ворожі засід-
ки активізувалися: знову — 
переміщення позицій, 
неспокій.

— Вони просто нелю-
ди, немає таких слів, яки-
ми можна їх охарактери-
зувати. Спалюють поля. 
Місцеві віддають нам свої 
трактори, а наші хлопці, 
хто вміє їздити, переорю-
ють смугами, щоб хоч ча-
стину хліба врятувати, — з 
криком душі продовжує 
командир. — Я знаю, 
що ми боронимо. 
За моєю спиною — 
діти, дружина, родина. 
А задля чого вони ідуть, м и 
не можемо зрозуміти. Щодня ви-
пускаємо стільки снарядів! Будь-
хто адекватний уже би розвернувся 
і залишив позиції, а вони лізуть як 
хробаки з-під землі.

З болем військовий розповів, 
що декотрі населені пункти його 
підрозділ був змушений тимчасово 
покинути. Та впевнений, що це 
тимчасово:

— Відвоюємо, переможемо і 
Крим повернемо! — переконаний 
захисник.

Племінники воюють 
проти України 

Відвідати Крим — це особиста 
мрія життя пана Степана, там по-
ховані його батьки, і до жодного з 
них він не зміг навіть на похорон 
поїхати, бо розуміє, що це був би 
білет в один кінець.

Степана Савку цінують за 
організаторські здібності, 
вміння знайти підхід, 
переконати. Він розуміє 
кожного як батько і 
користується великим 
авторитетом
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ЯК ПЕРЕВІРЯЮТЬ ТА ГОТУЮТЬ 
УКРИТТЯ У ШКОЛАХ ОБЛАСТІ

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

Якщо ситуація в Україні буде 
стабільною, навчальний процес, як 
і зазвичай, розпочнеться з 1 верес-
ня. Однак цього року доведеться 
адаптуватися до нових умов.

— Тернопільська область го-
тується до освітнього процесу з 
1 вересня, — каже начальниця 
управління освіти і науки ТОДА 
Ольга Хома. — У якій формі він 
розпочнеться — ми будемо бачити 
вже безпосередньо перед початком 
навчання, зважаючи на ситуацію 
в області та в Україні загалом. 
Форма навчання для кожного 
закладу буде різною. Не всі за-
клади почнуть навчання в режимі 
офлайн. Будуть заклади, де нав-
чання буде у змішаній формі або 
з дистанційною формою.  

А поки триває підготовка. В пер-
шу чергу — готовність закладів 
забезпечити безпечне перебування 
дітей та вчителів під час повітря-
них загроз.

Перевіряють 
наявність укриттів 

На форму навчання вплине 
наявність укриття. Як розповіла 
Ольга Хома, фактично всі грома-
ди Тернопільщини вже створи-
ли спеціальні комісії, які почали 
перевіряти заклади освіти та стан 
найпростіших укриттів, де у ви-
падку повітряної загрози зможуть 
ховатися діти та навчальний ко-
лектив.

Під час повітряних тривог 
навчання призупинятиметься і 
діти разом зі вчителями повин-
ні будуть спуститися до укриттів. 
Якщо укриття немає, або ж воно 
не відповідає вимогам — навчання 
у школі буде проходити дистан-
ційно.

— Станом на 6 липня вже дві 
громади в області надали звіти 
про об’їзд своїх освітніх закла-

дів, — каже начальниця управ-
ління. — Наразі ми, спільно з 
представниками ДСНС, здійс-
нюємо об’їзд закладів для пере-
вірки укриттів. Оглядаємо не лише 
укриття, а і протипожежні вимоги. 
Навчальний процес зможуть по-
чати заклади тільки після рішен-
ня ради оборони області. Також 
місцеві органи влади не можуть 
самостійно оглянути укриття без 
участі представників ДСНС, бо 
такі акти не будуть розглядатися 
військовою адміністрацією для 
погодження. Ми в першу чергу 
хочемо бачити акт від ДСНС щодо 
укриттів. Тільки з цим актом буде 
погоджено тип освітнього процесу 
в конкретному закладі.

Ольга Хома каже — по кожно-
му освітньому закладу рішення 
погоджуватимуть окремо, від-
повідно до висновку представ-
ників ДСНС, а не для громади 
в цілому.

Наразі вже перевірили при-
близно 60% навчальних закладів 
в області. У Тернопільському ра-

йоні обстежено 42% навчальних 
закладів, у Кременецькому районі 
обстежили 61% захисних споруд 
у навчальних закладах. У Чортків-
ському районі — 31% закладів — 
повідомив начальник Головного 
управління ДСНС України у Тер-
нопільській області Віктор Маслей.

Однак наразі точних чисел, 
скільки закладів зможуть вийти 
на офлайн–навчання або працю-
ватимуть дистанційно — не нази-
вають, оскільки директори шкіл 
ще мають час до кінця літа випра-

Освіта  Хоча до початку навчального 
року лишається трохи менше двох 
місяців, у освітніх закладах активно 
готуються до цього. В першу чергу – 
готують укриття на випадок повітряних 
тривог. Хто та як перевіряють заклади 
освіти? Коли має початися навчання та у 
якій формі? Які вимоги до укриттів та що 
робити, якщо страшно відпускати дитину 
на офлайн–навчання? Про це у матеріалі!

Батьки самі можуть обрати для дитини дистанційне навчання  

вити недоліки.
Навчатися у звичній формі 

зможуть діти навіть у тих закла-
дах, де немає власного укриття, 
але директори уклали договори з 
іншими організаціями, поруч зі 
школою, які їх мають. Тобто, як 
пояснюють в управлінні освіти, 
діти можуть під час повітряної 
тривоги разом зі вчителями пе-
рейти до укриття, яке знаходить-
ся поруч зі школою.

— На жаль, не всі заклади мають 
на балансі свої укриття, — додає 
Віктор Маслей. — Тому ми спіль-
но з представниками управління 
освіти та керівниками навчальних 
закладів шукаємо можливі укриття 
для учасників навчального проце-
су у пристосованих приміщеннях 
інших балансоутримувачів. В та-
кому випадку будуть розроблені 
алгоритми дій та маршрути під 
час повітряної тривоги для таких 
закладів.

Також в області є заклади, де 
укриття не зможуть вмістити 
всіх дітей та навчальний ко-
лектив. Тож керівники закладів 
мають час скласти власний спо-
сіб проведення навчання, щоб 
на території школи перебувала 
та кількість дітей та персоналу, 
яка зможе сховатися в укритті.

Тож ситуація у кожній школі 
буде різною. Десь всі діти будуть 
навчатися у звичній формі, а десь 

через відсутність або неготовність 
укриття навчання буде дистан-
ційне. Будуть заклади, де зможуть 
навчатися в офлайн–режимі лише 
частина дітей.

— Якщо, до прикладу, у за-
кладі є укриття, яке розраховане 
на 200 осіб, а навчається та працює 
там 700 осіб, то керівник має роз-
робити власний план навчального 
процесу, — каже Ольга Хома.

Які вимоги до споруд 
Начальник головного управлін-

ня ДСНС у Тернопільській облас-
ті розповів, на що в першу чергу 
звертають увагу спеціальні комісії 
в укриттях.

— Ми створили відповідні ко-
місії, які обстежують навчальні 
заклади. Є рекомендації щодо 
укриттів для потреб навчального 
процесу. Під час обстеження наші 
фахівці надають рекомендації для 
балансоутримувачів, щоб випра-
вити недоліки захисних споруд. 
В першу чергу до укриття має бути 
вільний доступ. Укриття не повин-
но бути захаращеним. Укриття має 
бути забезпечене питною водою. 
Обов’язково повинен бути санву-
зол. Є розрахунки по площі. Для 
дитини більше 12 років — 1 метр 
квадратний, менше 12 років — 
0,5 метра квадратних. Виходячи 
з цих розрахунків обраховуємо 
кількість осіб, які можуть пере-

бувати в укритті. Це приміщення 
повинне відповідати санітарним 
та протипожежним нормам.

Якщо є певні недоліки — на них 
вказують представники ДСНС і 
керівники закладів можуть їх ви-
правити.

Можна обрати 
форму навчання 

Деякі батьки переживають 
через те, що діти навчатимуться 
у школах. Однак в управлінні 
освіти запевнили — якщо у за-
кладі дозволять офлайн–навчан-
ня, батьки можуть звернутися 
до директора школи, щоб їх 
дитина навчалася дистанційно.

Це стосується не лише тих ді-
тей, які наразі виїхали до інших 
міст чи за кордон, а і тих, хто 
залишається на місцях — каже 
Ольга Хома.

— Рішення приймають батьки. 
Якщо ви не вбачаєте участь вашої 
дитини в навчанні офлайн — ви 
можете спокійно на ім’я керів-
ника закладу написати заяву, 
що ви хочете, аби ваша дитина 
навчалася дистанційно. Це сто-
сується не лише дітей, які пере-
бувають за кордоном чи в інших 
областях, а і тих, хто перебуває 
у Тернопільській області. Ко-
жен має право обрати той тип 
освітнього процесу, який вони 
вважають потрібним.

Якщо укриття 
розраховане на 200 
осіб, а навчається 
700, то керівник 
має розробити план 
навчального процесу

Новообраний депутат Тернопільської міської ради 
Олександр Вільчинський склав присягу

ВИДАВНИЦТВО РІА

Під час засідання позачергової 
16-ї сесії Тернопільської міської 
ради 11 липня відбулися зміни у 
складі депутатського корпусу та 
депутатських комісіях.

У зв’язку із достроковим припи-
ненням депутатських повноважень 
(смертю) Олександра Смика, Тер-
нопільська міська територіальна 
виборча комісія визнала депутатом 
Тернопільської міської ради у єди-

ному багатомандатному виборчому 
списку кандидатів від Тернопіль-
ської обласної організації «Порядок. 
Відповідальність. Справедливість» 
Вільчинського Олександра Кази-
мировича.

Постанова прийнята 24 червня 
2022 року №109, повідомили в Тер-
нопільській міській раді.

Новообраного депутата також 
включили до персонального скла-
ду постійної комісії з гуманітарних 
питань та до депутатської фракції 

«Порядок. Відповідальність.Спра-
ведливість».

Відповідно до чинного законодав-
ства депутат склав присягу.

Нагадаємо, Олександр Смик був 
українським бардом, драматургом, 
за життя видав понад 20 поетичних 
збірок, неодноразово друкувався у 
літературно-краєзнавчих часописах. 
Йому було 64 роки. Він був депута-
том Тернопільської міської ради по 
округу №2, куди належать Центр, 
Новий світ, Бакаїха, Оболоня.

Олександр Вільчинський став депутатом міської ради
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сприятливі умови для розвитку 
планктону. Та вже на початку 
липня Став знову почав зацвітати, 
зокрема, біля дамби. Тернополяни 
скаржились на неприємний запах.

Виходить, що водорості не спра-
цювали? Які причини чергового 
«цвітіння» води, а згодом і масової 
загибелі риби після зливи? Чи се-
зонне таке явище? Ми запитали 
про це в тернопільських екологів, 
які досліджували питання Ставу

Звичайно, ключову причину за-
гибелі риби можна встановити на 
основі лабораторних досліджень, 
які провела місцева Екоінспекція. 
Їхні працівники на наступний день 
після події відібрали проби води 
та дослідили їх. На даний час, ці 
результати не оприлюднені, тому 
коментувати зарано. На Терно-
пільський став впливає ряд фак-
торів, зокрема і людський. Риба 
не є найчутливішою у Ставі. Якщо 
страждає вона – то страждає вся 
підводна флора і фауна. 

Щодо того, чому риба загину-
ла, треба розбиратись у кожному 
з припущень. Подібної за масшта-

бами події все ж не трапилося на 
інших водоймах. А тут все пояс-
нили задухою і нестачею кисню, 
але це надто узагальнена відповідь, 
яка має по своїй суті куди серйо-
зніші проблеми. Кисень зникає 
не тільки через спеку, а й через 
ряд інших чинників, – ділиться 
думками еколог Леонід Бицюра. 

Експерт додає, що сильний дощ 
у вихідні змив різні нечистоти з 
вулиць міста, в першу чергу, сміт-
тя та хімічні речовини, органіку 
і неорганіку. У Став потрапили 
фекальні стоки, отрутохімікати з 
полів, залишки нафтопродуктів та 
небезпечні речовини, пов’язані з 
викидами автомобілів. Це все є 
традиційною бідою у Тернополі.

– А загалом Став функціонує 
як своєрідна нирка. Він «очистив» 
місто від залишків токсичних ре-
човин, які концентрувалися пов-
сюди, – пояснює еколог.  

Віднайти екологічний баланс 
можливо, як запевняє експерт, і 
додає, що їм вдалося з кінця серп-
ня 2020 року практично на півтора 
роки стабілізувати стан Ставу. Та 
це цілий комплекс робіт, які по-
трібно здійснювати постійно (!), 
під чітким лабораторним супрово-
дом сучасних лабораторій, до при-
кладу, Дністровського басейнового 
управління водних ресурсів, що в 
Івано-Франківську.

Для ілюстрації – для роботи з 
громадами і підприємствами вони 
користуються аналітикою, що 
включає більше сотні показників. 

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

Що цьогоріч очільники міста 
зробили для того, аби очистити 
воду у Cтаві й уникнути її цві-
тіння? Які думки й припущення 
тернопільські екологи мають щодо 
факторів масової загибелі риби? 
Чи є ймовірність повтору такого 
явища до кінця літа? Що з цим 
можна вдіяти? 

Що сталося у Ставі 
«Днями, після сильних злив, 

у Тернопільському ставі (навколо 
острівця «Чайка») виявлено факт 
загибелі риби. Над встановлен-
ням причин на місці працювали 
правоохоронці, представники 
Державної екологічної інспекції, 
Тернопільдержрибоохорони та 
Держпродспоживслужби», — таке 
повідомлення 5 липня опубліку-
вали на сайті міськради.

Містянам, які прогулювались 
набережною Ставу, було важко 
не помітити безліч мертвої риби, 
котру винесло до берегів, а осо-
бливо — не відчути жахливий за-
пах, адже риба на сонці починала 
гнити.  

За попередніми даними, таке 
явище спричинила нестача кисню 
у водоймі, бо температура зовніш-
нього повітря довго залишалась 
високою. Про це розповів Мико-
ла Ткач, директор комунального 
підприємства «Об’єднання парків 
культури і відпочинку Тернополя». 
Держпродспоживслужба здійснила 
відбір проб води для аналізу.

Працівники об’єднання парків 
ще 5 липня зібрали мертву рибу 
й повністю очистили від неї во-
дойму. Попри це, проблема зі 
Ставом досі актуальна. У ньому 
регулярно спостерігається цвітіння 
води, а рибний мор за деякими 
прогнозами може невдовзі пов-
торитись. Якщо не вдатись до ра-
дикальних екологічних заходів — 
наше «блакитне серце» рано чи 
пізно не врятуєш.

Дещо таки вже зробили. При-
міром, наприкінці травня у став 
засипали суспензію хлорели та 
синодесмусу, що ніби є найді-
євішим способом біологічного 
очищення водойм. За словами 
Миколи Ткача, пише Суспільне, 
цьогоріч закупили 300 кілограмів 
водоростей. Їх розсіюватимуть там, 
де найбільше застоюється вода — 
на прибережних територіях Ставу.

— Ці місця були визначені попе-
редньо спеціалістами. Від готелю 
«Галичина» вздовж набережної. 
Також біля «Острівка закоханих». 
Цього року, як минулого року, бу-
демо заселяти водорості в острівок 
«Чайка», — розповів «Суспільно-
му» директор об’єднання парків.

Помітний ефект від «лікування» 
зеленими водоростями пообіцяли 
вже найближчим часом: вони мали 
би поглинати шкідливі речовини, 
збагатити водоймище киснем, 
зменшити цвітіння та створити 
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ЧОМУ ЗАГИНУЛА РИБА У СТАВІ? 
Екологія   Кілька днів тому біля 
острівця «Чайка» та вздовж набережної 
Тернопільського ставу можна було 
побачити сотні мертвих рибин. Екологічне 
лихо трапилось після сильної зливи у 
минулі вихідні. Дослідження проб води 
досі тривають, але попередню причину 
загибелі риби вже назвали – її, мовляв, 
спричинила нестача кисню у водоймі 

Жодна місцева лабораторія такої 
точності забезпечити не здатна. 
Також просто застосовувати те, 
що було актуальним у 20 столітті 
– порожня справа. Екстремальні 
погодні умови, складна структу-
ра стоків вимагає одночасного 
застосування різних технологій. 
Тому лише внесення «зелених 
водоростей», за словами Бицюри 
– недостатньо.

– Зазвичай у лабораторних 
умовах зелені водорості заміща-
ють синьо-зелені, але у відкритих 
системах вони можуть вести себе 
геть по-іншому. Крім того, ціано-
бактерії дуже швидко пристосо-
вуються до несприятливих умов, 
тому потрібно постійно змінювати 
штами для їх нейтралізації, – роз-
повідає пан Леонід.

Всі причини загибелі риби, які 
назвав еколог, такі: висока тем-
пература повітря, водорості, які 
поглинали кисень з води, токсичні 
речовини, котрі потрапили у во-
досховище під час дощу, змиви 
з полів, проблеми з дощовими 
колекторами, збільшення пло-
щі забудов і зменшення кілько-
сті зелених ділянок, що можуть 
втримувати вологу, інтенсивність 
та динаміка опадів, відсутність ка-
налізування у навколишніх селах.

Що каже влада?
Чому ж у Ставі померла риба?
– Загибель риби спричинила 

нестача кисню у водоймі, оскіль-
ки температура зовнішнього по-
вітря була високою тривалий час. 
Згідно з експертним висновком, 
попередньо наданим лабораторією 
Держпродспоживслужби, підтвер-
джено недостатню кількість кисню 
у воді, – відповіла прессекретар 
міськради Мар’яна Зварич.

Також 7 липня на сайті міської 
ради опублікували новину про те, 
що фонтан у парку імені Тараса 
Шевченка відтепер працюватиме 
довше — з 9.00 год. «Аерація доз-
воляє збагачувати воду киснем, а 
це і зупинятиме процес «цвітін-
ня», і рятуватиме від палу тутешніх 
риб», йшлося у повідомленні.

Ми написали інформаційний за-
пит до Тернопільської міськради, 
щоб дізнатись, хто відповідальний 
за подібні оказії та догляд за ста-
ном Ставу. Ще запитали, скільки 
коштів на водорості, які не «до-
помогли», витратили з міського 
бюджету та як в подальшому 
вирішуватимуть питання цвітін-
ня водойми й загибелі риби, чи 
консультувалися з місцевими еко-
логами? 

Як тільки отримаємо відповідь 
– оприлюднимо. Також чекаємо 
висновку про аналізи проб води від 
екоінспекції Тернопільської області.

Думки екологів щодо причин масової загибелі риби відрізняються

Екстремальна 
погода, складна 
структура стоків 
вимагає одночасного 
застосування різних 
сучасних технологій

ЛЕОНІД БИЦЮРА, 
ЕКОЛОГ, В. О. 
ЗАВІДУВАЧА 
КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ 
ТА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я У ЗУНУ 
ЧЛЕН МІЖНАРОДНОЇ 
ВОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ 
IWA

– Неправильна думка, що загибель 
риби – це щорічний і незмінний 
процес. Навіть за критичного збігу 
негативних факторів, які впливають 
на процеси у водоймі, ми здатні 
впливати на такі явища та зберегти 
водні організми.
Цьогорічна масова загибель риби 

в Тернопільському водосховищі – 
наслідок цілого комплексу еколо-
гічних проблем. Разом з тим, вони 
є типовими для більшості поверх-
невих вод України, які зараз знахо-
дяться в катастрофічному стані. Не-
дбале витрачання водних ресурсів, 
критична зношеність та неефектив-
ність очисних споруд, відсутність 
належного каналізування, захмарні 
втрати води при транспортуванні, 
на фоні кліматичних змін і недо-
статньої водності, створюють ви-
сокі ризики для населення країни. 
Водойми урбанізованих територій, 
зокрема і наше водосховище, – на 
жаль, не є винятками.

«Ставом просто потрібно займатися!»

ОРЕСТ СІНГАЛЕВИЧ, 
ЕКОЛОГ (РАНІШЕ 
ЗАЙМАВ ПОСАДУ 
НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ 
ТА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ ОБЛДЕРЖ‑
АДМІНІСТРАЦІЇ) 

– Подібне явище стається через 
задуху. Річ у тім, що температура 
зовнішнього повітря піднімається, а 
водний режим понижений. У воді 
знижується кількість кисню, і тому 
риба помирає виключно з фізич-
них причин. Це відбувається вже 
багато років поспіль. Я не вникав 
у цьогорічний випадок, але все 
очевидно. До ставу точно потра-
пили забруднені поверхневі води. 
Це також вплинуло на зниження 
рівня кисню, а він є нейтралізато-

ром забруднюючих речовин. Далі 
постраждала риба. Деякі журналіс-
ти писали, що вона померла че-
рез наслідки потужної зливи, бо 
у водойму потрапили нечистоти з 
вулиць міста та сіл при Тернополі, з 
полів. Чи пов’язана загибель риби 
з опадами? Ні, це не так. У Став не-
має скидів забруднених стічних 
вод, хіба невелика кількість може 
«йти» з Білої, — каже еколог.
Повторна загибель риби цілком 
можлива до кінця літа. На запи-
тання, чи корисно було вносити у 
водойму водорості хлорели та си-
нодесмусу, Орест Сінгалевич каже, 
що йому про це сказати важко.
– Чи дієвим це було, чи ні – потріб-
не окреме ретельне дослідження. 
Тому я не можу нічого про це ска-
зати, – говорить чоловік.

«Загибель риби не пов’язана із 
сильною зливою!»

ВАСИЛЬ ГРУБІНКО, 
ІХТІОЛОГ ТА ЕКОЛОГ

– Риба померла че-
рез нестачу кисню. 
За кілька днів до 
дощу надворі була 
температура у 30-
31 градус. Отрути в 
озері ніякої не було. 

Теоретично, таке явище є сезонним. 
Позаторік риба гинула у парку 
«Топільче». Зазвичай це відбува-
ється у стоячій воді і не залежить 
від величини водоймища. Риба 
часто гине біля острова «Чайка», 
тому міська влада розглядала про-
єкт про водне «перемішування». 
Вочевидь, його запустити не вда-
лось. Минулого року не вийшло, 
а тепер питання не розглядали, бо 

немає грошей. Ще лепту у загибель 
риби внесло розкладання водорос-
тей, які гниють. У травні, на щастя, 
запустили хлорелу і синодесмус у 
великий став. На це кошти знайш-
ли, але інженерні роботи по очистці 
води не проводились, – розказує 
пан Василь.
Чоловік припускає, що якщо спе-
ка триматиметься до кінця літа, то 
загибель риби знову можлива. Си-
туація, за його словами, залежить 
і від фонтанів.
– Вони довго не працювали, бо 
вочевидь очільники Тернополя 
економили електрику. Ввімкне-
ні аераційні фонтани хоч трохи 
рятують рибу, бо насичують воду 
киснем і риби мають чим дихати, 
– додає Василь Грубінко.

«Фонтани зможуть хоч трохи 
врятувати рибу!»
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ПАВЛО ПОСОХОВ, 066–097‐51‐37, 
PAVLO.POSOKHOV@GMAIL.COM

Потрібно було з’їздити до 
Києва та повернутися назад до 
Тернополя. Відтак я придбав 
квиток до столиці на потяг, який 
вирушав із Файного міста в ніч з 
п’ятниці на суботу о 00.10.

Дозвіл — квиток на 
потяг

Оскільки в місті комендант-
ська година починається о 23.00, 
а прийти ще до неї і сидіти кіль-
ка годин в очікуванні бажання 
немає, то постає питання: як 
дістатися до вокзалу та не от-
римати штраф чи не опинитися 
зранку замість Києва у військ-
коматі?

— Немає ніяких проблем, коли 
патруль зупиняє автомобіліста. 
Він каже «я їду на залізничний 
вокзал, мені треба забрати дочку 
чи сина з потяга», вчиняється 
поліцейське піклування, про-
вели, людина забрала, поїхали 
додому, немає ніяких проблем, 
— розповідав раніше на брифінгу 
керівник Нацполіції Тернопіль-
щини Олександр Богомол.

Однак сам себе відвезти на 
вокзал на власному авто я не 
можу. Тоді я зателефонував до 
тернопільських служб таксі. У 
обох, куди додзвонився, мені 
відповіли, що працюють і вно-
чі також.

Оскільки раніше чув відгуки, 
що авто таксі вночі можна чека-
ти дуже довго, тому я звернувся 
до служби підтримки прокату 
електросамокатів. Там мене 
також запевнили, що їх можна 
взяти напрокат і в нічний час.

Був у мене й третій варіант. 
Згідно з вирахуванням маршруту 
навігатором, від мого будинку 
до залізничного вокзалу пішки 
– 27 хвилин. Тож вирішив, що у 
крайньому випадку піду на вок-
зал. А коли зустріну поліцію чи 
військовий патруль – то вони 
вчинять обіцяне «поліцейське 

піклування» і ще й швидше 
підвезуть до вокзалу.

Час настав
Чим ближче до відправлен-

ня потягу, тим більшим було 
хвилювання, що я не встигну. 
О 23.10 почав телефонувати до 
тернопільських служб таксі. До 
першої вдалося додзвонитися 
одразу. Мені пообіцяли знайти 
авто, але довго то зробити не 
вдавалося. Сказали, що зателе-
фонують, коли знайдуть. Тоді я 
став дзвонити до іншої служби, 
у якій мені також вдень сказали, 
що вони працюють, але доводи-
лося слухати тільки автовідпо-
відач. Диспетчер слухавку так і 
не піднімав. Минуло 15 хвилин 
очікування, і я вирішив, що час 
виходити пішки, аби встигнути. 
Уже коли я стояв на порозі, мені 
передзвонили зі служби таксі й 
сказали, що авто буде протягом 

5-ти хвилин. Я вийшов до під’їз-
ду, ще почекав кілька хвилин 
на машину таксі. Якраз встиг 
підслухати розмову чоловіка те-
лефоном із поліцією. Він питав, 
що йому буде, якщо його п’яним 
зустріне поліція, а він неадек-
ватний, коли п’яний. За словами 
незнайомця, йому вкрай необ-
хідно було дістатися ресторану 
в центрі міста, бо він залишив 
там авто, а в ньому ключі від 
квартири. Поліцейський теле-
фоном терпляче пояснював, 
що можуть просто поговорити, 
скласти протокол або ж і вру-
чити повістку до військкомату. 
Тим часом, приїхало моє таксі, 
чоловік здивовано спитав: «А що 
можна викликати таксі вночі?» і 
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НА ВОКЗАЛ ТА З ВОКЗАЛУ В 
КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ
Ми перевірили   Кореспондент «RIA 
плюс» розповідає про те, як діставався 
до залізничного вокзалу після початку 
комендантської години та повертався 
звідти також у нічний час

побіг кудись в іншому напрямку, 
а я рушив на вокзал. 

Поліція наше авто не зупиня-
ла, нікого з правоохоронців ми 
не зустріли. Швиденько я прибув 
на залізничний вокзал.

Тут вже були люди у формі, 
але вони нікого не перевіряли. 
Принаймні, у мене на очах. Тож 
я сів у потяг і о 00.10 відправився 
до столиці.

Знову до Тернополя
Розібравшись зі своїми спра-

вами у Києві, у неділю я прибув 
до столичного залізничного вок-
залу. Потяг, який їхав до Тер-
нополя, відправлявся о 18.44, а 
прибути до Тернополя мав після 
третьої години ночі. По дорозі 
ми стояли деякий час, пропуска-
ючи інші потяги. Прибули з не-
великим запізненням.

Я знову почав телефонувати 
до таксі, ще в потязі. Цього разу 
мені відповіли в обох службах, 
пообіцяли знайти авто — але ні. 
Я бачив, що на парковку біля 
залізничного вокзалу заїжджають 
таксі з логотипами тернопіль-
ських служб. Але щасливчиком, 
за яким приїздили вони цієї 
ночі, був не я.

Комендантська година у Тернополі триває з 23.00 до 5.00. Дістатися до залізничного 
вокзалу та назад додому можливо, але це спричиняє чимало хвилювань

Я бачив, що на 
парковку біля 
залізничного вокзалу 
заїжджають таксі з 
логотипами служб 
міста

Повернувшись з поїздки вночі, скористатися таксі не 
вдалося. Додому журналіст йшов пішки

Тоді я відкрив додатки двох 
служб прокату електросамока-
тів. І в одному з них я побачив 
вільного двоколісного в кількох 
сотнях метрів від вокзалу.

Підійшов, відсканував, але не 
поїхав. Кілька хвилин витратив 
на те, щоб відштовхнутися та 
поїхати, але — зась.

Вночі пішки 
Тернополем

Тут я зрозумів, що в мене 
лишається тільки третій варі-
ант нічного пересування – йти 
додому пішки. Вийшов на вули-
цю Руську та пішов у напрямку 
свого району — «Канади».

Вуличне освітлення не пра-
цює, тож підсвічував собі дорогу 
ліхтарем. На спуску з мосту, вже 
на проспекті Бандери побачив 
поперед себе трьох людей. Ду-
мав, що наздоганяю патруль. 
Проте, оскільки вони на мене 
не звернули уваги, а ще й самі 
звернули на вулицю Татарську, 
можна зробити висновок, що то 
було хибне припущення. Двоє 
чоловіків та жінка теж, очевид-
но, йшли з потягу.

Дорога в цей час доби не є 
абсолютно порожньою. Раз на 
кілька хвилин проїжджали повз 
цивільні авто. Також о цій порі 
активно працюють сміттєвози, а 
ще одного разу повз мене про-
їхав велосипедист (все це близь-
ко четвертої ночі).

А ось перехожих я більше не 
зустрічав. Уже звернув з про-
спекту Бандери на вулицю Ко-
новальця, вважаючи, що зараз 
дійду додому так і не зустрівши 
«страшного» патруля. І майже 
цієї ж миті на машині, яка про-
їжджала повз, ввімкнули про-
блискові маячки, і авто поліції 
зупинилося поруч зі мною.

Поліцейська, не виходячи з 
автівки, спитала, звідки та куди 
йду? Далі уточнила, чи можна 
подивитися мої документи та чи 
є у мене квиток з потяга? Отри-
мавши ствердні відповіді, пані 
вийшла з авто. Звірили дані у 
паспорті з прізвищем у квитку, а 
також переконалася, що квиток 
саме з сьогоднішнього потягу.

Побачивши, що у мене в 
паспорті прописка у Харків-
ській області, поліцейська ще 
попросила довідку внутрішньо 
переміщеної особи. Тут я почав 
казати, що в мене ще є доку-
мент, що я став на облік у Тер-
нопільському військкоматі, але 
вона на те не звернула уваги. 
У довідці ВПО вона перекона-
лася, що там вказана дійсно та 
адреса, яку я назвав та поруч з 
якою я перебував, і на цьому ми 
попрощалися.

У Тернополі почав накра-
пати дощ. Здається, саме часу 
спілкування з поліцією мені не 
вистачило, аби прийти додому 
сухим. «Поліцейського піклу-
вання» щодо мене не вчинили.

Ось такий досвід подорожі до 
вокзалу та з вокзалу нічним Тер-
нополем під час комендантської 
години. Не страшно і не боляче, 
проте хвилююче.

Єдине питання, яке залиша-
ється актуальним: коли служ-
бам таксі дозволять працювати 
в нічний час? Адже насправді у 
деяких людей може виникнути 
необхідність терміново прибути 
на залізничний чи автовокзал, у 
лікарню тощо. Йти пішки в тем-
ну пору доби, наприклад, з ди-
тиною – така собі ідея, так само 
– як і чекати до 6.00 на вокзалі. 
Ще 11 квітня очільник військо-
вої адміністрації Тернопільської 
області Володимир Труш казав, 
що службам таксі заборонено 
працювати під час комендант-
ської години. Водночас, за його 
словами тоді, служби таксі мо-
жуть возити громадян, які мають 
дозволи на переміщення під час 
комендантської години.

Проте, як нам відповіли в об-
ласній військовій адміністрації, 
ситуація щодо роботи таксі з 
квітня не змінилася.

— Щодо таксі, то можуть їзди-
ти у комендантську годину авто-
мобілі служб, які мають укладені 
договори з підприємствами, які 
забезпечують життєдіяльність мі-
ста, та критичної інфраструк-
тури. Зокрема, перевозити 
працівників, — повідомили в  
ТОВА.
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ців, депутати підтримали рішен-
ня про перейменування вулиць 
у м.Тернопіль Тернопільської 
міської територіальної громади:

 � Вулицю Танцорова на вулицю 
Старий Поділ;
 � Вулицю Живова на вулицю 
Торговиця;
 � Вулицю Макаренка на вули-
цю Іванни Блажкевич;
 � Вулицю А. Чехова на вулицю 
Олени Теліги;
 � Вулицю Агрономічна на ву-
лицю Дарії Віконської;
 � Вулицю Ю. Гагаріна на вули-

ВИДАВНИЦТВО РІА 

Депутати Тернопільської місь-
кої ради підтримали перейме-
нування 13-ти вулиць. Про це 
повідомили на сайті місцевого 
органу самоврядування. Спе-
ціальна комісія опрацьовувала 
назви вулиць, які необхідно 
перейменувати, а тернополяни, 
водночас, пропонували варіанти 
нових назв.

За результатами обговорень, 
враховуючи звернення мешкан-

ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ 13 ВУЛИЦЬ

Декомунізація � У Тернополі 11 липня 
відбулася позачергова сесія міської ради, 
на якій депутати підтримали рішення про 
перейменування понад десятка вулиць

ЗМІНИ

Теплохід «Герой Танцоров» тепер має назву «Ян Амор Тарновський»

Вносити зміни у прописку — реєстрацію місця 
проживання — не потрібно, запевняють у міськраді
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ВИДАВНИЦТВО РІА

У Тернополі 11 липня відбу-
лася позачергова сесія міської 
ради, на якій депутати підтрима-
ли рішення про перейменування 
13 вулиць. Чи потрібно терно-
полянам переоформляти доку-
менти, роз'яснили у міськраді.

Переоформляти документи на 
житло чи землю не потрібно, 
повідомили у Тернопільській 
міськраді

Якщо право власності на 
об’єкт нерухомого майна вже 
внесено у державний реєстр 
прав, то зміни не вносяться.

Якщо ви лише оформлюєте 
договір купівлі-продажу, чи про-
водите інші дії з переоформлен-
ня житла чи земельної ділянки, 
то оформлення буде відбуватися 
одразу на нову адресу. Якщо у 
вас є діючі документи (право 
власності) на нерухомість, то 
переоформляти такі  документи 
не потрібно.

Вносити зміни у прописку (ре-
єстрацію місця проживання) не 
потрібно.

Тернополянам, які зареєстро-
вані на відповідних вулицях, не 
потрібно звертатися за додатко-

вими послугами чи довідками.
При цьому відповідні зміни 

в документах тернополян, що 
свідчать про реєстрацію місця 
проживання, будуть вноситися в 
поточному порядку в разі зміни 
реєстрації місця проживання чи 
необхідності отримання витягу з 
реєстру Тернопільської міської 
територіальної громади.

За зверненням особи, посадова 
особа органу реєстрації в день 
звернення особи або її законно-
го представника, видає витяг з 
реєстру територіальної громади 
з відповідними змінами. Витяг 
також можна сформувати через 
Єдиний портал державних по-
слуг Дія.

Витяг повинен містити уні-
кальний електронний іденти-
фікатор (QR-код), який фор-
мується автоматично. Витяги з 
реєстру територіальної громади, 
отримані в електронній або па-
перовій формі, мають однакову 
юридичну силу.

Також відповідні управління 
міської ради, які здійснюють ве-
дення відповідного обліку заре-
єстрованих самостійно внесуть 
зміни у власні реєстри. Відтак, 
усі структурні підрозділи, які на-

Перейменування вулиць: чи потрібно зараз 
змінювати всі документи тернополянам

цю Івана Гавдиди;
 � Вулицю Достоєвського на ву-
лицю Ілярія Бриковича;
 � Вулицю М. Глінки на вули-
цю Миколи Леонтовича;
 � Вулицю М. Ломоносова 
на вулицю Квітки Цісик;
 � Вулицю Пушкіна на вулицю 
Захисників України;
 � Вулицю Л. Толстого на ву-
лицю Євгена Мєшковського;
 � Вулицю Чалдаєва на вулицю 
Патріарха Любомира Гузара;
 � Вулицю Бригадна (за винят-
ками будинків 12–26) на ву-
лицю Петра Батьківського;
 � Вулицю Бригадна (нумерація 
будинків 12–26) на вулицю 
Покрови.

Враховуючи пропозиції філо-
логів, істориків та краєзнавців, 
внесено також технічні зміни 
у діючі назви вулиць м. Терно-

ЧИ ПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ, ЯК 
ЗМІНИЛИ НАЗВИ ВУЛИЦЬ

поля:
 � Вулицю Є. Гріга читати як 
вулицю Едварда Ґріґа;
 � Вулицю Об’їздна читати як 
вулицю Об’їзна;
 � Вулицю Монюшко читати 
як вулицю Станіслава Мо-
нюшка;
 � Вулицю Лук’яновича читати 
як вулицю Дениса Лукіяно-
вича;
 � Вулицю Лучаківського читати 
як вулицю Володимира Луча-
ковського;
 � Вулицю Братів Гжицьких 
читати як вулицю Братів 
Ґжицьких;
 � Вулицю І. Репина читати як 
вулицю Іллі Рєпіна;
 � Вулицю Кардинала Сліпого 
читати як Патріарха Йосифа 
Сліпого.

У назві вулиці села Городище 

Тернопільської міської терито-
ріальної громади:

Вулицю Прифермирська чи-
тати як вулиця Прифермерська.

Також назву парку «Топіль-
че» у Тернополі змінено на парк 
«Сопільче», а теплохід «Герой 
Танцоров» стане теплоходом, 
названим на честь засновника 
міста — «Ян Амор Тарновський».

У міській раді зазначають, 
що тернополяни подали понад 
2500 пропозицій щодо перейме-
нування вулиць. Історики та 
краєзнавці провели обговорення.

Як переконують в ОДА, пе-
рейменування вулиць не зав-
дасть додаткових незручностей 
для тернополян, адже мешкан-
цям не потрібно буде переро-
бляти документи, а нові назви 
вулиць змінюватимуться автома-
тично у всіх реєстрах та сервісах.

дають адміністративні послуги 
через ЦНАП та використову-
ють у роботі інформацію про 
реєстрацію, і надалі самостій-
но отримуватимуть необхідну 
інформацію із змінами.

Юридичним особам, ФОПам 
та громадським організаціям 
потрібно внести зміни до відо-
мостей Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань.

Граничний термін внесення 
таких змін не встановлений.

Юридичні особи. Для внесен-
ня таких змін, можна звернутись 
до будь-якого державного реє-
стратора або нотаріуса області 
в межах свого місцезнаходжен-
ня. Для цього подається заява 
про державну реєстрацію змін 
до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі (форма 2, 
затверджена наказом Мін’юсту 
від 18.11.2016 р. № 3268/5).

Якщо адреса фігурує в уста-
новчих документах, до них теж 
доведеться внести зміни. У та-
кому разі юридичним особам ра-
зом із заявою необхідно подати 
протокол/рішення загальних 

зборів учасників (або іншого 
уповноваженого органу управ-
ління), а також нову редакцію 
установчих документів (підписи 
на цих документах мають бути 
нотаріально посвідчені).

Фізичні особи–підприємці 
можуть здійснити державну 
реєстрацію зміни свого міс-
цезнаходження/проживання 
через будь-якого державного 
реєстратора  або нотаріуса в ме-
жах України незалежно від свого 

місця проживання. Для цього 
подають заяву про державну ре-
єстрацію змін до відомостей про 
фізичну особу–підприємця, що 
містяться  в Єдиному державно-
му реєстрі (форма 1, затверджена 
наказом Мін’юсту від 18.11.2016 
р. № 3268/5).

Нагадаємо, тернополяни по-
дали понад 2500 пропозицій 
щодо перейменування вулиць. 
Історики та краєзнавці провели 
обговорення.

ОПИТУВАННЯ НА САЙТІ 20MINUT.UA
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Чи відповідає 
вимогам 

Але чи може гральний заклад 
працювати у приміщенні готелю 
«Тернопіль»? Вимоги до облаш-
тувань гральних закладів чітко 
прописані в Законі України «Про 
державне регулювання діяльності 
щодо організації та проведення 
азартних ігор».

Для букмекерських пунктів, за-
лів гральних автоматів та казино 
вимоги до облаштування різні.

У статті 38 чітко описані ви-
моги до приміщення, де облаш-
товують залу ігрових автоматів.

Залу можна облаштувати на те-
риторії готелів категорії «три 
зірки», «чотири зірки» та «п’ять 
зірок». «Тернопіль» має три зір-
ки, тож у ньому може бути роз-
міщена зала гральних автоматів.

Відповідно до закону, гральні 
заклади дозволено облаштову-
вати в готелях, які відповідають 
вимогам. А от у житлових ба-
гатоквартирних будинках, як це 
робили раніше незаконні кази-
но, — заборонено.

За допомогою інструментів 
Google Maps ми виміряли від-
стань до найближчих шкіл. Від 
зали гральних автоматів до Шко-
ли-ліцею № 6 на вулиці Руській 

формаційним запитом. Наразі 
очікуємо на відповідь, чи нада-
вала Комісія дозвіл на відкриття 
грального закладу у Тернополі. 
Яке обладнання може бути роз-
міщене в залі гральних автоматів. 
Про це розповімо згодом.

Ми також звернулися із запи-
том до ТОВ «Імерія азарту» та 
запитали, що саме буде розміще-
но у гральному закладі? На який 
термін було орендовано примі-
щення та коли планують відкрит-
тя? Які саме гральні автомати тут 
будуть? Відповідь опублікуємо, 
щойно її отримаємо.

У міській раді Тернополя по-
відомили — контроль за діяль-
ністю гральних закладів, від-
повідно до закону, покладений 
на Комісію з регулювання азарт-
них ігор та лотерей. За норма-
ми податкового законодавства 
стежить податкова. Організація 
азартних ігор у залах гральних 
автоматів розпочинає діяльність 
після отримання ліцензії на про-
вадження діяльності у гральному 
залі та після отримання ліцензій 
на кожен гральний автомат — по-
яснюють у міськраді. Тож міська 
влада не здійснює контролю та 
не видає дозволи на ведення ді-
яльності гральним закладам.

інших машин, устаткування та 
товарів; наданням інших допо-
міжних комерційних послуг.

Статутний капітал компанії — 
30 млн гривень.

ТОВ «Імперія азарту» фігурує 
у цивільній судовій справі. Зо-
крема, до Рівненського міського 
суду звернулась місцева житель-
ка. Вона вимагала суд заборо-
нити проводити ремонтні робо-
ти та відкриття грального залу 
у приміщенні місцевого готелю. 
Школа, де навчається її дитина, 
знаходиться неподалік готелю, 
тож жінка вимагала не допу-
стити відкриття зали гральних 
автоматів.

Однак суд відмовив позивач-
ці у задоволенні позову 26 січня 
2022 року.

Чи є ліцензія 
Як вказано на сайті компанії, 

вона має дозвіл на ведення сво-
єї діяльності. Ліцензія на здійс-
нення діяльності з організації та 
проведення азартних ігор у залах 
ігрових автоматів, видана Комісі-
єю з регулювання азартних ігор 
і лотерей, рішення про видачу 
ліцензії № 393 від 29.06.2021.

Ми перевірили наявність доз-
волів у реєстрах Комісії з регулю-
вання азартних ігор та лотерей. 
ТОВ «Імперія азарту» дійсно має 
дозволи на проведення азартних 
ігор у залах гральних автоматів. 

Зокрема, у реєстрі Комісії з регу-
лювання азартних ігор і лотерей 
вказано про дозволи на ведення 
діяльності у дев’ятьох містах. Це 
Суми, Луцьк, Кропивницький, 
Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, 
Рівне.

Тернополя у переліку ми 
не знайшли. Можливо, дозвіл ще 
не внесли до відкритого реєстру. 
Тож ми звернулися до Комісії з 
регулювання азартних ігор з ін-

Тернополя в 
списку дозволів у 
реєстрах Комісії 
з регулювання 
азартних ігор та 
лотерей не знайшли

РЕЗОНАНС

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

У грудні 2019 року у Тернополі 
закрили десятки незаконних за-
лів ігрових автоматів. Вони були 
буквально на кожному кроці — 
біля вокзалів, житлових будин-
ків, на ринках та інших місцях. 
На деяких локаціях могло бути 
і п’ять залів поруч.

Минуло понад 2,5 роки від 
ліквідації незаконних гральних 
залів у Тернополі, і тепер у місті 
готуються до відкриття нового, 
в історичному центрі. Ми дізна-
лися подробиці.

Що відомо про 
заклад 

Гральний заклад готується 
до відкриття у приміщенні го-
телю «Тернопіль». На першому 
поверсі деякі вікна закрили бане-
рами із зображеннями гральних 
карт, кубиків та фішок. На вході 
назва закладу — WIN Club. Він 
розташований біля сходів у парк 
імені Шевченка.

На сайті WIN Club вказано про 
підготовку до відкриття клубів 
у Києві, Хмельницькому, Сумах, 
Кривому Розі, Львові. Серед них 
є і Тернопіль. Відкриття заплано-
ване — у 2022 році. Точної дати 
не вказано.

Як вдалося з’ясувати, WIN 
Club — один з найбільших 
в Україні мереж залів гральних 
автоматів. ТОВ «Імперія азарту», 
якій належить бренд, зареєстро-
вана у січні 2020–го року у місті 
Київ.

Основний вид діяльності — ор-
ганізація азартних ігор. Також, 
як йдеться на сайті аналітичної 
платформи YouControl, компанія 
надає в оренду й експлуатацію 
власне чи орендоване нерухоме 
майно; займається діяльністю по-
середників, що спеціалізується 
на торгівлі іншими товарами; 
неспеціалізованою оптовою тор-
гівлею; іншими видами роздріб-
ної торгівлі в неспеціалізованих 
магазинах; діяльністю рестора-
нів, надання послуг мобільного 
харчування; консультуванням з 
питань комерційної діяльності 
й керування; надання в оренду 

ЗАЛУ ГРАЛЬНИХ АВТОМАТІВ 
ХОЧУТЬ ВІДКРИТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ?
Бізнес � В одному з приміщень готелю 
«Тернопіль» триває ремонт та підготовка 
до відкриття грального закладу. 
Що говорить закон та чи є дозволи 
на діяльність? Про це дізнавались 
журналісти «RIA плюс»

 Вхід до зали гральної зали розташований біля сходів до парку ім. Шевченка

 На вікнах приміщення зображені гральні фішки, карти та кубики
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понад 630 метрів. До ЗОШ № 4, 
що на вулиці Грушевського, трохи 
більше 510 метрів. До спеціалізо-
ваної школи № 3 — приблизно 
550 метрів. Також, відповідно 
до закону, у залі повинно бути 
розміщено від 50 до 250 гральних 
автоматів.

Ми також звернулися до Комі-
сії з регулювання азартних ігор і 
лотерей з питанням, чи відповідає 
приміщення готелю «Тернопіль» 
всім вимогам закону для облаш-
тування зали гральних автоматів.

Також ми очікуємо на відпо-
відь керівництва ПРАТ «Тер-
нопіль–Готель». Ми запитали, 
на який термін було надано 
приміщення в оренду та яка його 
площа? Відповідно до закону, 
зала гральних автоматів повин-
на займати не менше 300 метрів 
квадратних.

Думки тернополян щодо ле-
галізації грального бізнесу від-
різняються. Дехто вважає, що 
це лише шкодить суспільству, і 
всі казино та зали гральних ав-
томатів мають бути заборонені. 
Дехто ж впевнений — боротися 
з тіньовим бізнесом неможливо, 
тому його потрібно було легалізу-
вати та «загнати у рамки закону».

Продовження в наступному 
номері.

1) безпосередньо у приміщен-
нях, у яких розміщені органи 
державної влади, інші державні 
органи, органи місцевого само-
врядування;
2) ближче, ніж за 500 (п’ятсот) 
метрів до дошкільних закладів 
освіти, закладів загальної се-
редньої освіти, позашкільної, 
спеціалізованої, професійної 
(професійно-технічної) та фа-
хової передвищої освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях 

культових будівель та споруд, а 
також приміщеннях, що нале-
жать релігійним організаціям;
4) у приміщеннях, що належать 
до житлового фонду, або інших 
приміщеннях жилих будинків, 
у тому числі багатоквартирних;
5) в об’єктах незавершеного 
будівництва, кіосках, навісах і 
пересувних малих архітектурних 
формах, інших тимчасових спо-
рудах для провадження підпри-
ємницької діяльності.

Забороняється розташовувати 
зали гральних автоматів:
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Того вечора все почалось зі 
сварки, яка переросла в бійку. 
33-річний Володимир вхопив ме-
талеву каструлю і вдарив тестя 
Михайла по голові. Тесть від уда-
ру впав на підлогу, а Володимир 
продовжував товкти старого но-
гами, не даючи піднятися. Яко-
їсь миті Михайло вхопив ножа, 
яким чистив рибу, і встромив 
зятеві у груди, в ділянку серця. 
Як згодом підтвердили експерти, 
у Володимира було проникаюче 
ножове поранення лівої поло-
вини передньої поверхні грудей 
із ушкодженням серцевої сороч-
ки та передньої стінки правого 
шлуночка серця, що призвело 
до настання смерті.

У будинку с. Барнадівка Тере-
бовлянського району, де трапи-
лося нещастя, мешкали батько, 
його донька, зять та п’ятирічний 
онук. Пенсіонер впродовж ос-
танніх років сильно зловживав 
алкоголем, через це в родині 
виникали конфлікти. Поліція 
неодноразово приїжджала на ви-
клики про сімейне насильство та 
сварки. У суді дружина загиблого 
стала на бік батька. А сваха ви-
магала найсуворішого покарання 
для вбивці сина.

Просили 8 і 10 років 
тюрми 

Минулого року суд першої 
інстанції засудив Михайла 
за умисне вбивство, вчинене 
при перевищенні меж необхід-
ної оборони. 60-річному жителю 
Теребовлянщини оголосили ви-
рок. Якщо чоловіка спочатку зви-
нуватили в умисному вбивстві, 
за що передбачене покарання 
до 15 років ув’язнення або на-
віть довічний термін за ґратами, 
то за вбивство зятя він і близько 
такого терміну не відбуватиме.

Не погодившись із вироком, 
потерпіла Ольга та прокурор 
у справі подали апеляційні 
скарги. Днями Тернопільський 
апеляційний суд таки відправив 
пенсіонера за грати.

Не погодившись із рішенням 
місцевого суду, прокурор та 
потерпіла Ольга Т. подали апе-
ляційні скарги, в яких просили 
вирок місцевого суду скасувати 
та перекваліфікувати дії обви-
нуваченого зі ст. 118 КК Украї-
ни на ч. 1 ст. 115 КК України і 
призначити покарання у вигля-
ді позбавлення волі: прокурор 
просив строком 8 років, потер-
піла — 10 років, — повідомили 
у пресслужбі Тернопільського 
апеляційного суду. — Свою ви-
могу прокурор обґрунтовував 
тим, що суд першої інстанції 
неправильно застосував закон 
України про кримінальну відпо-
відальність, а фактичні обставини 
справи не відповідають виснов-
кам суду.

Санкція ст. 118 КК України 
передбачає покарання у виді ви-
правних робіт строком до 2-ох 
років, обмеження волі — до 3-ох 
років або позбавлення волі 
до 2-ох років. А санкція ч. 1 ст. 
115 КК України — йдеться про 

умисне вбивство, — передбачає 
покарання у виді позбавлення 
волі на строк від семи до п'ят-
надцяти років.

Місцевий суд визнав не до-
веденими дії обвинуваченого 
Михайла Г. за ч. 1 ст. 115 КК 
України та перекваліфікував їх 
на ст. 118 КК України. Однак 
у вироку виклав лише зміст об-
винувачення, сформульованого 
органом досудового розсліду-
вання, але не сформулював об-
винувачення, визнаного судом 
доведеним за ст. 118 КК України.

Повторював: «Що 
я наробив» 

Допитаний у судовому засі-
данні Михайло повністю визнав 
свою вину у заподіянні смерті 
Володимирові. Однак наполягав, 
що злочин вчинив, обороняю-

чись від дій зятя, хоча смерті 
йому не бажав. Також розповів, 
що останнім часом стосунки 
із зятем значно погіршились і 
той неодноразово бив його. Ці 
свідчення підтвердили сусіди та 
його дочка, яка була дружиною 
загиблого.

Односельчанка у суді прига-
дала, як Володимира вже повез-
ли в лікарню, а вона підійшла 
до розгубленого Михайла. Той 
плакав і лишень повторював: 
«Що я наробив»…

Зять після удару в серце ще 
зумів вийти на вулицю і впав. 
На момент сварки в помешканні 
була і його дружина, але втру-
титися у розбірки найдорожчих 
чоловіків не змогла через травму 
ноги.

Пораненого чоловіка, який 
стікав кров’ю, побачили сусі-
ди, поклали у власне авто та 
поїхали назустріч швидкій, яку 
одразу викликали. Володя по-
мер в автомобілі сусідів близько 
20.30 у с. Кровінка. До лікарні 
його не довезли кілька кіломе-
трів.

Поліція неодноразово приїж-
джала на виклики про сімейне 
насильство та сварки за цією 
адресою, повідомляли правоохо-
ронці. Остання суперечка завер-
шилася летально для 33-річного 
зятя. На момент суперечки обоє 
чоловіків були напідпитку.

Вдарив ножем, яким 
чистив рибу 

Того дня літній чоловік був 
вдома і, стверджував, що зять по-
вернувся з роботи знервований та 
агресивний. Тесть каже, той був 
напідпитку. Сваритись почали ще 
перед входом до будинку. І тоді 
зять вдарив каструлею старого, 
від чого той втратив свідомість 
та впав. Коли опритомнів, зять 
продовжував товкти його ногами. 
Тесть, прикриваючись руками, 
просив зупинитись. І донька кри-
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ВБИВСТВО НА ТЕРЕБОВЛЯНЩИНІ
Кримінал   Михайло у суді повністю 
визнав свою вину у заподіянні смерті 
зятеві Володимирові. Розповів, що 
останнім часом стосунки із зятем значно 
погіршились і той неодноразово бив його

Тесть встромив 
ножа у серце 
зятя і плакав: «Не 
вмирай, я того не 
хотів». Знаходимо 
у документах

Апеляційний суд ухвалив новий вирок — чоловіка визнали винуватим за ст. 118 КК 
України та призначили йому покарання у виді позбавлення волі строком на ті ж два роки

Від чергового удару тесть упав на стіл та, вхопивши ножа, 
яким до того чистив рибу, вдарив зятя

чала з кухні, аби не бив батька. 
Від чергового удару тесть упав 
на стіл та, вхопивши ножа, яким 
до того чистив рибу, вдарив зятя.

Зять підвівся і побіг на дорогу, 
де упав. Тесть благав: «Не поми-
рай», кричав сусідам, аби викли-
кали швидку та приклав до рани 
зятя рушник. Але життя молодого 
чоловіка врятувати не вдалося.

— Я дуже шкодую, що так 
сталось, не хотів вбивати зятя, 
а вдарив ножем, аби захисти-
ти себе, — стверджував Микола 
у суді. Та щораз просив проба-
чення у доньки…

Літній чоловік пригадував, як 
Володя не раз його бив. А за кіль-
ка днів до трагічних подій душив 
старенького під ясенем. Свідком 
цього була сусідка.

Мати убитого чоловіка розпо-
віла у суді, що її син проживав 
у зятях у с. Бернадівка. Між 
чоловіками часто траплялися 
конфлікти, бо тесть зловживав 
алкоголем. За словами свахи, син 
кілька разів мав намір переїхати 
до іншого села, але невістка була 
проти. Саме за умисне вбивство 
потрібно судити її свата, надовго 
запроторивши за ґрати.

Донька Михайла і дружина Во-
лоді розповідала у суді, що чула, 
як чоловік з батьком сварились і 
бачила все через вікно. Причи-
ною конфлікту було те, що бать-
ко хотів йти на вулицю за межі 
господарства, а чоловік був проти 
цього. Якоїсь миті чоловік почав 
бити батька, а собака кусала його 
за штани, захищаючи старшого 
господаря. Саме щоб відігнати 
пса, Володимир, мовляв, вхо-
пив у руки каструлю, яка висіла 
на огорожі. Але потім вдарив 
нею батька по голові, від чого 
той впав і втратив свідомість. 
Як батько бив Володю у груди, 
каже, не бачила, бо той стояв 
до неї спиною. Потім лише по-
мітила, як чоловік раптово побіг 
із подвір`я в сторону вулиці села, 
а в руках батька був кухонний 
ніж, який був у крові.

Жінка вказала, що її чоловік 
раніше безпричинно чіплявся 
до її батька та не раз бив його.

Сусід пригадав, як Микола 
сидів біля непритомного зятя 

на вулиці і намагався врятува-
ти йому життя та просив сусідів 
допомогти зупинити кров. Чима-
ло сусідів у суді зазначили, що 
не раз бачили синці на тілі Ми-
коли. І припускали, що то справа 
рук його зятя.

Коли Володимира повезли 
в лікарню, односельчанка прига-
дує, як підійшла до розгубленого 
Миколи. Той плакав і лишень 
повторював: «Що я наробив»…

Два роки тюрми 
за смерть зятя 

Суд першої інстанції, оцінив-
ши докази всіх сторін, дійшов 
до висновку, що винуватість пен-
сіонера у вчиненні ним умисного 
вбивства при перевищенні меж 
необхідної оборони, доведена 
при встановлених судом фактич-
них обставинах поза розумним 

сумнівом, а його дії слід кваліфі-
кувати за ст. 118 ККУ. Його засу-
дили до 2 років позбавлення волі. 
Майже два місяці, поки чоловік 
перебував під вартою, із серпня 
до жовтня 2020 року, йому мали 
зарахувати до строку відбуття по-
карання. Проте прокурор і потер-
піла подали апеляційні скарги.

Днями колегія суддів Терно-
пільського апеляційного суду 
прийшла до переконання, що 
апеляційні скарги прокурора та 
потерпілої Ольги Т. на вирок Те-
ребовлянського районного суду 
від 22 липня 2021 року слід за-
довольнити частково. Вирок суду 
першої інстанції скасувала та 
ухвалила новий, яким Михайла 
визнано винуватим за ст. 118 КК 
України та призначила йому по-
карання у виді позбавлення волі 
строком на ті ж два роки.

Колегія суддів апеляційного суду вирішила задовольнити 
апеляції прокурора і потерпілої частково
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НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Аналізи дітям є важливим і 
обов’язковим діагностичним еле-
ментом медичного обстеження 
дитини. Лабораторні аналізи для 
малечі в Тернополі дають змогу 
найповніше оцінити стан їхнього 
здоров’я, поставити або уточнити 
діагноз, призначити ефективне та 
правильне лікування.

Лабораторні аналізи — це дослі-
дження, які проводяться для ви-
явлення відхилень від нормальних 
показників у біологічному мате-
ріалі (кров, сеча, кал, харкотиння 
тощо), порівняння отриманих по-
казників із клінічною картиною, 
постановки діагнозу та моніторин-
гу ефективності лікування.

Клініко–діагностична лабора-
торія КНП «Тернопільська міська 
комунальна лікарня» — сучасна 
медична лабораторія, яка забез-
печує можливість повного лабо-
раторного обстеження пацієнтів.

Про її роботу детально розпо-
відає завідувачка Ірина Швайка.

— Лабораторія має два структур-
ні підрозділи: стаціонарний та по-
ліклінічний. У поліклінічний звер-
таються батьки дітей, які мають 
направлення від дільничних пе-
діатрів або спеціалістів вторинної 
ланки. У стаціонарному підрозділі 
обслуговують тих, хто перебуває 
на лікування у стаціонарі. Також 
тут досліджують біологічний мате-
ріал, який відбирають у поліклініч-
ному відділенні, — пояснює вона.

Не потрібно йти 
за результатом 

Працює лабораторія щоденно 
з 8.00 до 15.12. Забір матеріалів 
відбувається з 8.00 до 10.00. У ста-
ціонарному підрозділі є черговий 
лікар, який працює цілодобово. 
Тож у потрібний час завжди може 
дослідити матеріали пацієнтів, які 
перебувають на стаціонарному лі-
куванні, або ж поступають у ста-
ціонар.

Якщо ви отримали направлення 
на обстеження від свого педіатра, 

вам потрібно звернутися у місь-
ку поліклініку за адресою вул. 
Федьковича, 16. Тут проводять 
гематологічні та загально клінічні 
обстеження.

— Батькам необхідно зверну-
тися у процедурний кабінет, де 
відбувається венозний забір кро-
ві. У подальшому цей біоматері-
ал транспортується у стаціонарне 
відділення (вул. Клінічна, 1 а), де 
розташована основна лабораторія. 
Батькам не потрібно йти за ре-
зультатами. Їх в електронному 
вигляді отримують ті лікарі, які 
скеровували малечу на обстежен-
ня, — уточнює пані Ірина.

Тепер детально про те, які саме 
дослідження виконують спеціаліс-
ти міської дитячої лікарні.

Які обстеження 
проводять 

Отож, перша група — це ге-
матологічні обстеження. Сюди 
відносять загальний аналіз крові, 
підрахунок лейкоцитарної форму-
ли, постановка ШОЕ (швидкість 

осідання еритроцитів). А також — 
рахуємо ретикулоцити (це первин-
ні клітини, з яких в подальшому 
виходять еритроцити — прим. 
авт.).

До загальних клінічних обсте-
жень також відносять загальний 
аналіз сечі, аналіз сечі за Нечи-
пуренком, аналіз калу на яйця 
гельмінтів, шкребок на ентеробіоз 
(ентеробіоз — це гельмінтоз, який 
викликається личинками гостриків 
і клінічно проявляється свербежем 
та частими кишковими розлада-
ми — прим. авт.).

До біохімічних обстежень нале-
жать: печінкові проби, ревмопро-

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR‑КОД.

У КЛІНІКО‑ДІАГНОСТИЧНІЙ 
ЛАБОРАТОРІЇ 
ПРОВОДЯТЬСЯ НАСТУПНІ 
ОБСТЕЖЕННЯ:

КОЛИ ДИТИНІ ПОТРІБНО ЗДАВАТИ 
ЛАБОРАТОРНІ АНАЛІЗИ:

 � загально-клінічні обстеження, 

 � гематологічні обстеження, 

 � біохімічні дослідження, 

 � імунологічні дослідження, 

 � цитологічні дослідження, 

 � дослідження системи згортання, 

 � бактеріологічні обстеження.

 � Контроль зростання та розвитку новонароджених 
і дітей грудного віку.

 � Планові обстеження та моніторинг здоров’я.

 � Профілактичне обстеження перед вступом до ди-
тячого дошкільного закладу (садок), загальноос-
вітньої школи, для відвідування спортивної секції 
або басейну.

 � Для постановки й уточнення діагнозу, контролю 
якості лікування.

 � Підготовка до оперативного втручання.

 � Перед вакцинацією та для визначення рівня захисту 
антитіл після проведеної вакцинації, для аналізу 
поствакцинального імунітету.
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Поліклінічне відділення клі-
ніко–діагностичної лабора-
торії працює за адресою: вул. 
Федьковича, 16. Графік робо-
ти: пн–пт, з 8.00 до 15.12. Забір 
матеріалів – з 8.00 до 10.00.
Стаціонарне відділення роз-
ташоване на вул. Клінічна, 1 
а. Цілодобово, без вихідних. 
Для пацієнтів, які перебувають 
на лікування у стаціонарі. А та-
кож сюди звертаються ті, хто не 
має направлення від сімейного 
лікаря чи педіатра і готовий са-
мостійно оплачувати послугу.

Довідка
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СПІВПРАЦЯ

УСІ АНАЛІЗИ ДЛЯ ДІТЕЙ У 
ТЕРНОПОЛІ — БЕЗКОШТОВНІ
Здоров’я   Аналізи допомагають не 
тільки правильно встановити діагноз, а 
й врятувати життя. Зверніть увагу на те, 
що виконати всі обстеження у Тернополі 
можна зручно та ще й безоплатно в 
одному місці

Завдяки лабораторним дослідженням лікарі бачать об’єктивну картину стану здоров’я 
маленького пацієнта, стежать за перебігом захворювання та ефективністю лікування

Усі необхідні 
обстеження 
безкоштовно можна 
у зручний час 
пройти у міській 
дитячій лікарні

би, ліпідограма (це комплекс, який 
складається з вимірювання загаль-
ного холестерину, тригліцеридів, 
холестерину ЛПНЩ («погано-
го холестерину») і холестерину 
ЛПВЩ («хорошого холестерину»), 
-ліпопротеїдів, коефіцієнта ате-
рогенності — прим. авт.). Також 
визначають групу крові, електро-
літний обмін.

До імунологічних обстежень 
відносять: визначення кількості 
гормонів щитоподібної залози, 
дослідження вуглеводного обміну 
(глюкований гемоглобін), С–пеп-
тид (пептид, що утворюється при 
розщепленні проінсуліну), рівня 
інсуліну, визначення індексу 
HOMA-IR — це дослідження, що 
визначає резистентність до інсу-
ліну шляхом оцінювання вмісту 
глюкози та інсуліну натще у сиро-
ватці крові та розрахунок індексу 
інсулінорезистентності.

Також у міській дитячій лікар-
ні визначають рівень вітаміну Д, 
дослідження на ряд інфекцій, іму-
ноферментне визначення імуно-
глобулінів до ряду інфекцій (ві-
рус Епштейна–Бара (герпес 4–го 
типу), герпесу 1, 2, 6–го типів, 
Цитомегаловірус — рід ДНК-вміс-
них вірусів родини герпесвірусів). 
Окрім того, у лабораторії можуть 
точно порахувати рівень імуно-
глобулінів до аскарид, лямблій, 
токсокар. Спеціалісти досліджу-
ють згортальну та протизгортальну 
системи. Це — визначення часу 
і тривалості кровотечі на основі 
аналізу крові з пальчика у дітей, 

а також проведення коагулогра-
ми — це комплексний аналіз кро-
ві для оцінки гемостазу. Завдяки 
йому можна своєчасно виявити 
проблеми системи згортання крові 
та запобігти виникненню наслід-
ків цих проблем, у першу чергу, 
це — кровотечі або підвищене 
згортання крові.

Треба зауважити, щоб пройти 
бактеріологічні обстеження, та-
кож потрібно мати направлення 
свого педіатра чи вторинного 
спеціаліста.

Унікальні 
дослідження 

Унікальність лабораторії полягає 
в тому, що тут виконують і ряд 
онкогематологічних досліджень.

— Ми проводимо цитоморфо-
логічне дослідження — пункта-
ту кісткового мозку. А також — 
цитоморфологічне дослідження 
біологічних рідин організму з 
подальшою постановкою діагно-
зу, — говорить Ірина Швайка. — З 
імунологічних також визначаємо 
маркери гепатитів В і С. Ще хочу 
додати про визначення імуногло-
булінів Ig A, Ig M, Ig G, Ig Е.

Зважаючи на такий величезний 
спектр досліджень, батькам тер-
нопільських малюків не потрібно 
ходити і шукати якусь приватну 
лабораторію. Усі необхідні обсте-
ження безкоштовно (за скеруван-
ням лікаря) можна у зручний час 
пройти у міській дитячій лікарні.

Обладнання лабораторії — су-
часне та прогресивне. Лікарня 

повністю забезпечена всім необхід-
ним. Так, тут є три автоматичних 
гематологічних аналізатори, а та-
кож два біохімічних аналізатори, 
один імунохемілюмінесцентний, 
напівавтоматичний, аналізатор 
електролітів, аналізатор сечі.

Загалом у лабораторії працю-
ють 34 медики. З них лікарі–ла-
боранти — 3, один лікар–бакте-
ріолог, чотири імбіолога, один 
біохімак, один спеціаліст з ла-
бораторної імунології. Решта — 
лаборанти і молодший медичний 
персонал.

Як потрапити 
на обстеження 

Щоб виконати певні досліджен-
ня у лабораторії, батьки спершу 
повинні отримати направлення від 
педіатра. Лікар повинен обов’язко-
во сформувати електронне направ-
лення, з 16–значним номером. Та-
кож на обстеження у клініко–діа-
гностичну лабораторію скеровують 
спеціалісти вторинної ланки. Вони 
також дають два номери — один 
короткий, а інший — 16–значний.

Якщо у пацієнта нема направ-
лення? У такому випадку пацієнт 
має звернутися у стаціонар, у клі-
ніко–діагностичну лабораторію. 
Із собою потрібно мати картку, 
адже в закладі працює термінал. З 
цінами батьки можуть ознайоми-
тися на сайті лікарні. Звернутися 
за обстеженнями на платній основі 
можуть також і дорослі.

Як же правильно підготуватися 
до здачі аналізів? Зазвичай про це 
розповідають дільничний педіатр, 
або медсестра дільничного педіа-
тра, або ж спеціаліст вторинної 
ланки, або, відповідно, медсестра, 
яка з ним працює.

На загальний аналіз крові ди-
тина може йти після легкого сні-
данку, або ж випивши склянку 
води. На визначення глюкози — 
снідати не можна. Щодо аналізу 
сечі, тут є ряд вимог. Попередньо 
варто провести гігієну зовнішніх 
статевих органів дитини, зібра-
ти в чисту посудину ранішню 
сечу. Про підготовку до більш 
специфічних аналізів розкаже 
лікар–педіатр, або спеціаліст 
вторинної ланки.
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Лише у самому Тернополі від 
початку року, за інформацією 
патрульної поліції, зафіксовано 
шість дорожньо-транспортних 
пригод за участю велосипедистів. 
Можливо, комусь може здатися, 
що їх кількість невелика. Але при 
цьому варто розуміти, що в ше-
сти ДТП — шість травмованих 
людей.

Багато людей, дійсно, могли б 
пересісти на велосипеди і їздити 
у справах, на роботу або на зу-
стріч із друзями на двоколісних. 
Але чи є умови?

З центру 
на «Канаду» 

Вирішуємо проїхати на велоси-
педі з вулиці Медової, що в Цен-
трі, на вулицю Вербицького, яка 
на «Канаді».

Одразу, вийшовши на поріг 
будинку, опиняємося перед схо-
дами, якими велосипед потрібно 
стягнути донизу. Доведеться тро-
шки понести велосипед на собі, 
а не себе на велосипеді. Добре, 
що сходинок кілька, відтак спу-
скаємося на землю і намагаємося 
виїхати з двору.

Тут, очікувано, про жодну ве-
лодоріжку не йдеться. Відповідно 
їдемо за правилами дорожнього 
руху, по проїжджій частині. А тут 
ще й чисельні ями на подвір’ї за-
важають це робити. Але і з цим 
впораємося. На вулиці Медо-
вій, як і на наступній, по дорозі 
до центральної — Руської про 
велодоріжки мова не йде. Їдемо, 
згідно з правилами дорожнього 
руху, крайньою правою смугою.

Втім, і центральна вулиця 
міста також розчаровує своєю 
непристосованістю для велоси-
педистів. Велодоріжок — немає. 
Помічаємо колег-велосипедистів, 
які відверто порушують прави-
ла дорожнього руху. Один мчить 
до місця призначення по тротуа-
ру, ледь не збиваючи пішоходів. 
Інший, замість руху в крайньому 
правому ряду — розташовується 
в крайньому лівому, ще й повер-
тає ліворуч, що для велосипеди-
стів — зась.

У великому потоці машин цен-
тральної вулиці Тернополя доволі 
дискомфортно їздити на велоси-
педі. Хоча припускаю, що тим, 
хто робить це постійно, більш 
звично та комфортно лавіювати 
між автівками. З іншого боку, 
коли по Руській наближаєшся 
до перехрестя з вулицею Хмель-
ницького та вона максимально 
звужується — там вже не до ла-
віювання. Навіть на велосипеді 
не просочитися між авто. Відтак 
доводиться також втрачати час 
у тягнучці.

Далі, з виїздом на проспект 
Бандери їхати стає спокійніше. 
Вже і досвіду на двоколісному 
більше та і простору для руху 
також. Єдине, що крутити пе-
далі догори — не те, щоб було 
великим задоволенням.

Але так тишком-нишком ді-
стаємося до місця призначен-

Центральна  
вулиця міста 
розчаровує 
непристосованістю. 
Велодоріжок — 
немає
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ТЕРНОПОЛЕМ НА ВЕЛОСИПЕДІ:  
ЧИ КОМФОРТНО ТА БЕЗПЕЧНО
Інфраструктура   «RIA плюс» 
перевірили, наскільки зручно їздити у 
Тернополі на велосипеді

Біля центрального входу до «Сопільче» 
є велопарковка

На Руській замість руху в крайній правій смузі 
велосипедист розташовується в крайній лівій

Біля велодоріжки у парку «Сопільче» і знаків немає, і 
розмітка, яка колись була, майже повністю стерлася

Найчастіше пішоходи не займають доріжку для 
велосипедистів

На велодоріжці в парку «Сопільче» просіла і понищилася 
бруківка

ТРАНСПОРТ

є і вона цілком зрозуміла, адже 
саме на велодоріжку припадає 
більшою мірою тінь. В той час, 
як на пішохідній зоні — частіше 
відкрите сонце.

Втім, очевидно, що у вихідні 
дні на набережній стає більше 
людей, відповідно менше місця. 
Це навіть спонукало тернополя-
нина Олександра Колодійчука 
створити петицію, де він вимагає 
зменшити ширину велодоріж-
ки на одну третину. Мовляв, 
місцями вона займає половину 
набережної. Відтак, за слова-
ми автора, людям доводиться 
тіснитися на пішохідній зоні, 
а велодоріжка, нібито, лиша-
ється пустою.

ня, щоправда, велодоріжок так 
і не зустріли.

Велодоріжки 
у парках 

Насправді, велодоріжки у Тер-
нополі розташовані переважно 
у рекреаційних зонах. І переваж-
но несуть розважальні функції, 
ніж дійсно транспортні. За допо-
могою велодоріжок не вдасться 
дістатися з одного району міста 
в інший. Хіба тільки части-
ну маршруту. Або ж приїхати 
до парку, або на набережну та 
там просто покататися.

Наприклад, велодоріжка у пар-
ку «Сопільче» (перейменували 
з «Топільче» 11 липня — прим. 
ред.) розпочинається ні з чого. 
Там і знаків немає, і розмітка, 
яка колись була, майже повністю 
стерлася. Пішоходи, яких ми зу-
стрічали вдень 5-го липня йшли 
по своїй частині алеї. Ті ж, які 
йшли велодоріжкою, побачивши 
велосипед, сходили з неї. Лиш 

один чоловік, який зустрівся нам, 
не зійшов зі шляху, а на наше 
«бі-біп», лиш посміхнувся та й 
пішов далі.

Закінчується велодоріжка, як і 
починалася — нічим, виходячи 
на перетин з центральною але-
єю парку. Куди подітися далі 
законослухняному велосипеди-
сту — це питання залишається 
відкритим.

Біля центрального входу 
до «Сопільче» є велопарковка, 
в кого є замок і не страшно ли-
шити там свого двоколісного, той 
цілком може там запаркуватися.

А перейшовши через пішо-
хідний перехід, опиняємося 
на набережній Ставу. Тут також 
облаштовано велодоріжку, і на-
віть розмітка ще не стерлася. 
Шлях веде від Руської вулиці і 
аж до пляжу «Циганка».

5-го липня тут не було люд-
но, відтак пішоходи не пере-
шкоджали руху велодоріжкою. 
Хоча спокуса перейти саме туди 

Велодоріжка на 
набережній Ставу. 
На думку деяких 
тернополян, вона 
заширока
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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, БЕЗ-
КОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖ-
КИ. 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  

 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 (стов-
пи електричні), 9,5м, 10,5м, стояки вібропресо-
вані, 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  

 РИШТУВАННЯ, ДО 200 КВ.М, АБО ОРЕНДА, ТЕРМІНО-
ВО (097) 575-49-79  

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

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

 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 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  

 РЕМОНТ КВАРТИР, ВНУТРІШНІ РОБОТИ, ШТУКАТУР-
КА, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІСПОКАРТОН, ПЛИТКА, ЛАМІ-
НАТ, ШПАЛЕРИ. (067) 354-87-15  

 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 ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА 
МАТЕРІАЛІВ, 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  

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУР-
КА, «БАРАНИК», «КОРОЇД», ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, 
ПРАЦЮЄМО З МАТЕРІАЛОМ ЗАМОВНИКА, Є ВЛАСНІ 
МАТЕР (096) 801-09-30  

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

 Циклювання паркету без пилу, 220 В, зачи-
щення 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 ПІДСОБНИ-
КИ, 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: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУ-
ДИНКИ «З НУЛЯ», ОГОРОЖІ З КАМЕНЯ, ПЕРЕГОРОД-
КИ, СТЯЖКИ, ДАХИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. (097) 
481-77-50  

 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 ЕЛЕКТРО-
ПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, 
ПЛИТКИ, 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: 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 НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР, 
КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097) 
331-85-45  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ПЛИТКА, УТЕПЛЕНННЯ ВАТОЮ, ПІНОПЛАСТОМ ТОЩО, 
ВИЇЗД ПО РАЙОНАХ (098) 512-80-72  

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  

 Диван, б/к, стіл розсувний, стіл-»книга» компак-
тний, бамбетель, ліжко ясеневе, розкладне, мі-
ні-диван розкладний (097) 482-69-16  

 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  

 ВАНТАЖНИК, СКЛАДАЛЬНИК КОРПУСНИХ МЕБЛІВ. 
(063) 998-64-00  

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

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

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

 ВОДІЙ ТАКСІ 098-134-00-86  

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

 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ЗА ЛЮДИНОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, 
З/П ДОГОВІРНА (068) 741-63-46  

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

 ЕКСКАВАТОРНИК НА ЕКСКАВАТОР JCB, НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ. (067) 352-38-90  

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

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

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

 МЕНЕДЖЕР-ЕКСПЕДИТОР (МЕТАЛОБРУХТ), БАЖАНО 
ВЛАСНИЙ БУС, В/О, КОМУНІКАБ., (067) 547-31-51  

 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  

 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 В САУНУ (067) 350-26-54  

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ЦЕНТР, НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ 
ДЕНЬ, ПН-СБ., 9-11 ГОД. (067) 983-10-70  

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

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

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

 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 для ремонту одягу, гр. 9-18 год., 2 дні 
вих. в тиждень, (098) 506-22-00  

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

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

7.3 ШУКАЮ  
 Акуратні майстри з євроремонту шукають робо-
ту плиточника, гіпсокартонника, шпатлювальни-
ка. (068) 328-02-60  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Бригада з мурування огорож шукає роботу. 
(096) 460-52-49  

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

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

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

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

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

 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 доглядальниці в Тернопіль, 
досвід. (068) 155-02-04  

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

 Шукаю роботу водія кат. «В», бажано КПШ-авто-
мат, (097) 277-12-60  

 Шукаю роботу з миття вікон в квартирах, офісах, 
будинках, будь-якої складності. (098) 449-43-86  

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

 Шукаю роботу миття вікон, прибиральниці. (097) 
110-12-91  

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

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

 Шукаю роботу різноробочого. (066) 083-84-59  

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

 Шукаю роботу.різноробочого, підсобника, з/п пого-
динна, розгляну будь-які пропозиції. (067) 687-01-64  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

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

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

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

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  
 Вулканізація - будівельний вагончик, метал. кон-
тейнер (5 т), 2,7х2,1х2,4, мет. (1,5 т), 1,2х1х1,6 
м. (096) 405-50-20  

 Електроінструмент з Європи, дрелі, перфора-
тори, торцовки, лобзики, фени, кархери, бол-
гарки, ключі, фрезери,бензопили,ремонт,сервіс 
(097)484-20-46, (099)094-45-22  

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

 Машинка швейна «Текстіма», безпосадочна, 
промислова, 100 у.о. (067) 983-10-70  

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  

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

 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 КУ-
пАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч., 
ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 694-29-68  

 Адвокат Черничинець С.П. ДТП, кредитні, сімейні, 
земельні, господарські, кримінальні та інші спра-
ви. СВ №000201 (068)475-43-93, (050)339-61-09  

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

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

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

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

 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  

26.5 РІЗНІ  
 Ремонт одягу, ремонт та пошиття хутряних ви-
робів , Центр. (067) 506-22-00  

 Ремонт та пошиття, закрій вишитих сорочок, ве-
чірніх та випускних суконь, верхній одяг, сукні, 
жіночі костюми, швейне ательє, Центр 22-00-82, 
(067) 506-22-00  

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  
 Тренажери з Європи, орбітреки, велотренаже-
ри, бігові доріжки, велосипеди, електр. вело-
сипеди,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  

29.3 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  

 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, 3,5х2,5, 1 100 грн. ,килим, 3х2, 900 
грн., кавоавтомат, 5000 грн, обігрівач масл., від 
600грн.,масл., 9 ребер, 1100 грн. (050)541-78-
33, (068)842-50-55  

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

 ЛІЖКО ДУБОВЕ, ГОЙДАЛКА, ДВЕРІ, ЛАВКИ, СТОЛИ, 
(067) 645-58-69  

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

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

 Причіп до мотоблока  вироби зі скла, стакани, 
посуд, банки скляні, 1,8 л, 1,5 л, 0,9 л, 0,7, 0,5л, 
(067) 150-87-33  

 Стіл розкладний, диван-»кникжка», 2 000 грн., 
оверлог 52 кл., м’який куток , 2 000 грн., стін-
ка до вітальні, б/к, стіл журнальний (067) 300-
08-54  

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

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

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

 Холодильники, пральні машинки, газові плити, 
пилососи, кавоварки, тренажери, м/х печі, ін-
струмент, поб. техн, б/к,електровелосипед (097) 
484-20-46  

 ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕП-
ТИК, КАС, ТОЩО, БОЧКИ ЕМАЛЬОВАНІ ХАРЧО-
ВІ, 200 Л, ТЕХНІЧНІ, 200 Л. (067)350-20-60, 
(067)350-20-58  

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

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

 Каністра, холодильник, колонка газова котел, 
машинка пральна, (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, 
червоні коралі, посуд, годинники СРСР, вироби 
зі срібла, 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  

 62/170/80, познайомиться з жінкою відповідного 
віку для спільного проживання, бажано з Гуся-
тинського р-ну. (097) 762-40-58  

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

 Тернополянин, матеріально забезпечений, по-
знайомиться з жінкою, 38-47 р., не схильною до 
повноти, для створення сім»ї (097) 716-07-93  

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

 Хлопець, ріст 180 см, познайомиться з дівчиною 
30-35 р., без шкідливих звичок, для створення 
сім’ї. (066) 083-84-59  

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

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  

 ТЕРНОПОЛЯНКА, 53 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЧОЛОВІ-
КОМ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, НЕОДРУЖЕНИМ, ДЛЯ  
СЕРЙОЗНИХ ЗУСТРІЧЕЙ (096) 590-44-20  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загубл. свід. про право власн. на кварт.№47 по 
вул.Б.Лепкого, буд.8,м.Тернопіль,на ім’я Пав-
ловська О.В., Павловський В.В.,В.В.,Т.В вважати 
недійсним  

 Загублене посвідчення водія тракториста-маши-
ніста вид. Підгаєцьким СПТУ-24 на ім’я Свінціць-
кий  І.І. вважати недійсним  

 Загублене посвідчення господарського суду 
Тернопільської області на ім’я Кульчицька Т.М. 
вважати недійсним  

 Загублений військовий квиток (тимчасове по-
свідчення) №1207023 від  09.12.1999 р. на ім’я  
Яківчук В. В. вважати недійсним  

 Загублений диплом бакалавра вид.ТАНГ вид 
1997 р.на ім’я Мельничук О.Б. вважати не-
дійсним  

 Загублений диплом вид. Тернопільським медич. 
університ. ім. І.Я. Горбачевського стоматолог. 
ф-ту від.2010р.  на ім’я Олійник М.В. вважати 
недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМАТЕ №45442320 
ВИД. ТНТУ ІМ. І.ПУЛЮЯ НА ІМ’Я ПРОЦ Ю.В. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 Загублений техпаспорт на а/м Ауді-А4, 2012 
р.в., прохання повернути за винагороду. (096) 
307-41-86  
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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 

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

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

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

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

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

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

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

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

 Блок двигуна з головкою до а/м Пежо-Експерт, 
2000 дизель (068) 763-30-65 

 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 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 

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

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

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

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

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

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

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

 Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., оборот-
ний, культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. 
(095) 569-58-40 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 
 АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М, ОБ-
СЛУГОВ.ВЕСІЛЬ, ПОДОРОЖЕЙ,ЕКСКУРСІЙ,УРОЧИСТ 
ПОДІЙ, ВІДПОЧИНКУЛІЦ.АВ №338418 ВІД 16.05.07. 
(067) 208-46-48 

 АВТОВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДЬ-ЯКИМ ВАН-
ТАЖНИМ А/М, Є ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, КОМФОРТ-
НО, ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ. №338418/15.05.07.. (063) 
866-50-83 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЯМИ КА-
МАЗ-САМОСКИД, 12Т, БОРТ. ТЯГАЧ, 13,6М,22Т, АВ-
ТОКРАН ЗІЛ-ГЯ (СТР.15М) ФАВ-БОРТ 2 Т, ЕКСК. JCB 
(097)979-86-31, (050)234-67-25 

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ 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. 
 б-р Вишнівецького -/9/п 34/18/6 парк 19 500 
(097) 239-78-88 

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

 вул.Бандери 5/-/ц 33/18/6 зв.ст 18 500 (097) 
239-78-88 

 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. 8 000 
(067) 350-25-63 

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

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

 вул.Київська-Тарнав. 5/10/ц 43 кв.м сира,вл 36 
000 (067) 259-31-31 

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

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

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

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

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

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

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

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

 вул.Овочева 2/5/ц 41,5/20/10 21 000 (067) 334-
78-89 

 вул.Тарнавського 3/10/ц 40 кв.м д/у,сира (067) 
128-51-71 

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

 Дружба 2/5/ц 34/18/6 23 000 (067) 787-33-64 

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 1/4 30/-/14,2 Н/Б 16 500 
(096) 805-95-25 

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 2/4 52/-/27 Н/Б 28 000 
(096) 805-95-25 

 пл.Ринок 2/9/ц 38/19/10 н/б 30 000 (097) 239-
78-88 

 СМТ.КОЗОВА 2/5/Ц 36,6 КВ.М Є/Р,ЛАМІНАТ 17 000 
(098) 697-58-71 

 Сонячний 8/10/ц 40 кв.м д/у, сира (067) 128-51-71 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 
 б-р Галицького 5/-/ц 46/26/6 жила 26 000 (097) 
239-78-88 

 б-р Петлюри 4/9/ц 30/16/7 не кут. 19 500 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Карпенка 1/5 42 кв.м є/р, і/о,о/к 35 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Київська 7/9/п 50/30/9 рем,о/к 26 000 (097) 
239-78-88 
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 вул.Л.Українки ц/б 52/20/9 і/о,рем., 31 200 
(097) 239-78-88 

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

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

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

 вул.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.Тарнавського 4/10/ц 67 кв.м д/у,сира (067) 
128-51-71 

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

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

 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 

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

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

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

 Сонячний ц/б 70,5 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 б-р Галицького 5/9/ц 64/40/9 х/ст (097) 239-78-88 

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

 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.Валова 75/-/10 можл. добудови 49 000 (096) 
734-68-47 

 вул.Винниченка 3/5/к 55,7кв.м розпаш. 29 500 
(067) 350-25-63 

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

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

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

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

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

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

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

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

 вул.Микулинецька 80 кв.м 2р.,сира,вл 45 000 
(067) 259-31-31 

 вул.Тарнавського ц/б 95 кв.м д/у,сира (067) 
128-51-71 

 Н.Світ 2/9/ц 80/58/12 сира, док 42 400 (067) 
787-33-64 

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

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 Будинок 2п. 390кв.мпідв., манс., і/о, м/п, мож-
на на 2 сім’ї, під комерцію, 0,2 га, свердловина, 
тор295 000 у.о. (096) 734-68-47 

 Будинок Березовиця 400кв.мгаз, рем., і/о, меб., 
літ. кух., с/в, кух., 2 кім, свердл., гараж, огоро-
жа, септ99 000 у.о. (096) 734-68-47 

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

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

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

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

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

 Будинок с.Вербовець газ, вода, світло, пічне 
опал., прибуд., 0,3 га, власник, терміново, торг6 
000 у.о. (098) 614-61-79 

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

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

 Будинок с.Петрики 2-пов 158 кв.мцегл., 5 кім., 
кух., 2 л., свт., газ, вода, підвал, город, побл. 
маршр, або орендоговірна (067) 150-87-33 

 Будинок с.Смиківці, вул.Сонячна 210 кв.мцоколь-
не приміщення, 3 котли, с/в, кух.20 кв.м, 1 пов. 2 
кім., 2 і 3 пов. сирі,135 000 у.о. (067) 350-25-63 

 Будинок с.Ілавче, Теребовлянський р-н 70 кв.мгаз, 
криниця, 3 госп. буд., 2 підвали, 0,5 га, можл. ча-
стина 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 ДАЧНА С.ПЕТРИКИ 0,06 ГА (0,12 ГА), КА-
ДАСТР. НОМ., ЖИЛА ВУЛ., ГАРНЕ МІСЦЕ, КОМУН., 
ВЛАСНИКДОГОВІРНА (096) 190-59-55 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.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.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.Лукіяновича, для молодої 
сім’ї. (098) 983-80-44 

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

 1-кім. квартиру, р-н «рогатки», для пари або жін-
ки, на тривалий термін. (096) 557-70-59 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. (096) 
305-43-16 

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

 2-кім. квартиру, вул.Карпенка, (067) 983-10-70 

 2-кім. квартиру, вул.Київська, жила, меб., поб. 
тех., 200 у.о. (067) 259-31-31 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.КОРОЛЬОВА, БАЖАНО ДЛЯ 
СІМ’Ї, МОЖНА З ДІТЬМИ, 6 500 ГРН. (096) 846-17-01 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 2 ХЛОПЦІВ.. (098) 963-26-72 

 Візьму на квартиру 3 студенток або студентів, 
Центр (068) 379-83-14 

 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 3-КІМ. КВАРТИРУ СІМ’Ю, 
БАЖАНО МУЛЯРА АБО ЮРИСТА (093) 180-21-29 

 ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ ДІВЧИНУ, СОНЯЧНИЙ, З ГО-
СПОДИНЕЮ. (096) 439-91-42 

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

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

 Приміщення комерційне, вул.Шпитальна, 48 кв.м, 
кутове, і/о, 10 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 Приміщення комерційне, Дружба, 40 кв.м, і/о, рем, 
с/в, вода, зупинка, 3 500 грн. (096) 734-68-47 

 Приміщення нежитлові, вул.Валова, 1 пов., 2 
кім., 42 кв.м, комун., цокольне, 34 кв.м, окремі 
входи, парковка, окремий заїзд, (097) 299-38-75 

 Приміщення офісні, вул.Бродівська, каб. 15, 
20,30 кв.м, 12 кв.м, с/в, рем., 200 грн./кв.м. 
(067) 259-31-31 

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

 Продуктовий магазин, Дружба, 35 кв.м, зупин-
ка, педуніверситет, обладнання, холод., 8 000 
грн.+ком. (096) 734-68-47 

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

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

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

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

 ДІЛЯНКУ ЗЕМЕЛЬНУ ПІД ЗАБУДОВУ, ЛЬВІВСЬКА 
ТРАСА, С.ОСТРІВ, МІСЦЕ ПОДВІЙНЕ ПІД ЗАБУДОВУ 
ГАРАЖА, СТАРИЙ БУДИНОК ПІД ЗНОС, ВІД ВЛАСН. 
(067) 645-58-69 

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

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

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

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

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

 Винайму 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 підсе-
лення, розгляну всі пропозиції, терміново (067) 
354-37-89 

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

4.11 РІЗНЕ 
 Продаються будинки, побл. Тернополя, від 15 
000 у.о. до 250 000 у.о., під дачі, окремі під жит-
ло, різні. (096) 734-68-47 

 Продаються ділянки земельні, с.В.Гаї, від 9 000 у.о. 
за 0,1 га, до 0,5 га, гарні місця. (096) 734-68-47 

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

 Продається 2-кім. квартира, вул.Мостова біч., 
6/6/ц, 64,5 кв.м, кух.14,2 кв.м, техн. пов. 45 
кв.м, під квартиру, 62 000 у.о. (067) 350-25-63 

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

 Продається приміщекння комерційне, вул.Сам-
чука, 1 пов., 68 кв.м, докум., 42 000 у.о. (067) 
350-25-63 

 Продається приміщення, вул.Київська, напівцокол., 
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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Найдешевші кавуни з Туреччини – 25 грн/кг

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

Вже закінчився сезон полуниці, 
тож її вже важко знайти на ринку 
та в супермаркетах. Добігає кінця 
сезон черешень. Раніше її везли 
із Мелітополя. Однак цього року 
є місцева та із сусідніх областей.

Минулого року в цей період 
починався сезон кавунів та динь, 
які везли з Херсонщини. Однак 
тепер на прилавка лише імпортна 
продукція.

Звідки везуть та які 
ціни

Журналіст «RIA плюс» побував 
у трьох мережах супермаркетів мі-
ста «АТБ», «Сільпо» та NOVUS, а 
також на місцевому ринку.

Дефіциту на окремі фрукти та 
ягоди ми не помітили. Деякі ви-
рощені в Україні, а деякі привезли 
з–за кордону.

Українських кавунів, на жаль, 
ми не знайшли ні в магазинах, ні 
на ринку. Їх везуть із Туреччини. 
Вартість висока – від 25 гривень. 
Найдешевше виявилось на ринку. 

Продавці кажуть – цього року 
українських кавунів тернополяни 
можуть і не побачити.

– Українських кавунів наразі 
немає, – каже один із продавців. 

– Можливо, будуть з Микола-
ївської області, але там врожай 
невеликий, посадка зірвалась, та 
і саджають їх там переважно для 
свого ринку. Тому у нас цього 
року можливо українських ка-
вунів не буде, а можливо їх буде 
дуже мало.  

Дині також турецькі – від 31 грн 
за кілограм.

Абрикоси переважно всі з Гре-
ції. Лише в одного з продавців 
на ринку ми знайшли українські 
– привезли з Миколаєва. Вони 
виявились найдешевшими – по 
45 гривень за кілограм. 

Персики та нектарини теж 
грецькі. Ціни на них від 40 гри-
вень. 

Черешня є як з Тернопільщи-
ни, так і з Закарпаття. Коштує 
вона від 35 грн на ринку.

Найдорожчими виявились 
ягоди. Ціни на них «кусались» 
і минулого року.

СПОЖИВАЧ

ЗВІДКИ ВЕЗУТЬ ТА СКІЛЬКИ 
КОШТУЮТЬ ЯГОДИ ТА ФРУКТИ 
Споживач  На прилавках 
супермаркетів та на ринку можна 
побачити чимало літніх фруктів та ягід. 
Щоправда через російсько–українську 
війну багато товарів везуть з-за кодону. 
Через це ціни, м’яко кажучи, «кусаються». 
Ми дізналися, що можна купити у 
Тернополі. Чи є фрукти та ягоди, які раніше 
везли до міста з півдня та сходу? Про це у 
матеріалі
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Продавці на ринку 
кажуть – цього року 
українських кавунів 
тернополяни 
можуть і не 
побачити

ВАРТІСТЬ ФРУКТІВ ТА ЯГІД У ТЕРНОПОЛІ

Продають «золоті» 
ягоди

На ринку продають лохину та 
чорницю. Ціна за кілограм – 
250–300 гривень. Деякі продавці 
продають банками. 35 грн – пів 
літра, 70 – літр. Ці ягоди везуть 
зі Львівщини.   

У супермаркетах ціни вищі. 
Деякі ягоди продають на вагу. 
Є і запаковані у лотках. 

У супермаркетах ми знайшли 
українську смородину, журав-
лину, ожину, якої ще немає на 
ринку.

Більшість фруктів та ягід де-
шевше купувати на ринку, ніж 
у магазинах.

ВИДАВНИЦТВО РІА 

Як і під час карантину, Укрпош-
та продовжує працювати і під час 
війни: всі 4 місяці компанія випла-
чувала пенсії, соціальну допомогу та 
субсидії в усіх областях, здійснювала 
торгівлю продуктами та товарами 
першої необхідності, приймала 
комунальні та інші види платежів 
і навіть оформлювала передплату 
на улюблені видання.

Саме завдяки пересувним відді-
ленням Укрпошта змогла надавати 
послуги на всій території України 
з початку війни.

Наслідки війни відчули всі. Че-
рез внутрішню міграцію відділення 
Укрпошти на заході країни стали 
приймати більше клієнтів. І хоч 
Укрпошта по всій Україні надає 
однакові послуги, опиняючись 
у новому місті, клієнти часто звер-
талися до операторів та листонош із 
проханням роз’яснити, як працює 

пошта і які послуги можна отримати.
«Ми бачимо, що у людей є багато 

питань, особливо у тих, хто змінив 
місце проживання і, відповідно, 
відділення, в якому обслуговувався 
раніше. Пенсіонери цікавляться, чи 
можна отримувати пенсію через від-
ділення Укрпошти, чи з доставкою 
листоношею. Багато питають про 
фінансові послуги. Тому Укрпош-
та в червні почала проводити Дні 
Укрпошти в громаді, де начальни-
ки відділень разом із працівниками 
обласних дирекцій Укрпошти від-
повідають на всі питання клієнтів», 
повідомила директор Тернопільської 
дирекції АТ «Укрпошта» Любов 
Гринчишин.

Найчастіше клієнти запитують про 
отримання пенсій.

Чи займається Укрпошта достав-
кою пенсій, бо до війни говорили, 
що відділення будуть закриватися.

Укрпошта надає всі необхідні 
жителям послуги у пересувних та 

стаціонарних відділеннях. Всього 
в Тернопільській області працюють 
299 відділень: 209 стаціонарних та 
90 пересувних. І в стаціонарному, і 
в пересувному відділенні пенсіонери 
можуть отримати пенсії. Тим, кому 
пенсії додому приносила листоно-
ша, так само будуть отримувати свої 
гроші з доставкою додому. Доставка 
пенсії — це не просто рядова послуга 
Укрпошти. Компанія несе відпові-
дальність перед кожним клієнтом і 
мусить доставити соціальні виплати, 
субсидії та пенсії всім адресатам.

Якщо пенсіонер раніше отримував 
пенсію на банківську картку, а за-
раз хоче перейти на обслуговування 
до Укрпошти, потрібно звернутися із 
відповідною заявою до Пенсійного 
Фонду України. Зараз навіть не по-
трібно їхати до Пенсійного фонду — 
все можна оформити на місці. Що 
і як зробити, підкаже листоноша 
або оператор найближчого до вас 
відділення поштового зв’язку.

Чи можна отримувати пенсію 
в Укрпошті, якщо в селі немає від-
ділення?

У ті населені пункти, де немає 
стаціонарних відділень, приїжджа-
ють пересувні. Крім пенсій, у пере-

сувних відділеннях можна отримати 
всі послуги, що і в стаціонарних: 
оплатити комунальні та інші види 
платежів, оформити передплату, 
відправити або отримати посилку, 
придбати продукти та товари першої 
необхідності. Графік роботи пере-
сувного відділення у вашому селі 
можна уточнити у листоноші або 
у старости.

Як отримати пенсію на новому 
місці?

Для тих українців, які змінили 
місце проживання та хочуть про-
довжувати обслуговуватися в Укр-
пошті, зокрема отримувати пенсію 
чи інші виплати, потрібно оформити 
переадресацію. Якщо ви виїхали з 
місця фактичного проживання, ви 
можете отримати свої виплати на-
ступним чином:

1. Зателефонуйте:
до Контакт-центру Укрпошти 

за номером телефону 0 800 300 545 та 
оберіть кнопку 2 — розділ «Пенсії, 
соціальні виплати та субсидії» (всі 
дзвінки безкоштовні), або передай-
те інформацію через електронний 
кабінет.

2. Повідомте про необхідність от-
римання пенсії, грошової допомоги 

за іншою адресою та передайте на-
ступну інформацію:

 � прізвище, ім’я та по батькові 
одержувача пенсії та/або гро-
шової допомоги;
 � адресу отримання пенсії/гро-
шової допомоги до березня 
2022 року;
 � паспортні дані (серія та номер 
паспорта);
 � номер телефону одержувача 
пенсії/грошової допомоги;
 � спосіб отримання виплати 
(на відділення або за домаш-
ньою адресою);
 � нову адресу доставки: індекс 
відділення Укрпошти або ад-
ресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або 
грошову допомогу поштовим пере-
казом, повідомте оператору додат-
ково код переказу, який отримали 
в смс-повідомленні.

Ваші кошти виплатять за заявле-
ною адресою проживання протягом 
кількох днів.

Якщо ви поки не визначилися з 
місцем отримання виплати та бажа-
єте її отримати на будь-якому авто-
матизованому відділенні Укрпошти, 
повідомте про це оператору.

Про роботу Укрпошти в умовах воєнного стану
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і де ж знаходиться це місце 
з смачною водою в Терно-
полі?. Я з крана вже рока-
ми сирої води не п'ю,тільки 
кип'ячену .

Таня Вигнанець

Під час війни всякі такі ідеї 
дуже доречні. Сьогодні є купа 
можливостей дістати воду, а 
завтра цей бутиль може стати 
спасінням для багатьох

Marianna Gordiy 

Halyna  Martynovuch вже 
привозили.. коли вода зали-
шась, то вона ввечері змочу-
вала асвальт, бо ж бочки тре 
забирати. Ось тобі і абонент-
ська плата)))

Оксана Дяків

Водоканал, що хоче, той 
робить, треба ціну підняти, 
піднімем бочку поставити, 
поставим сам, собі, господар, 
а ви люди платіть, за ржаву 
воду

Volodymyra Karpyak 

Краще водоканал встановив 
питиєві фонтанчики і охолод-
жуючі, обприскуючі рамки. 
Пошліть когось з водокаеалу 
в Європу, щоб подивився як 
в цивілізованому світі

Зоряна Довгань

А потім це все спишуть у 
наші платіжки? Чи це буде 
списувати місцевий бюджет, 
як новий спосіб з водокана-
лом 50/50?

Олена Шведик

Під шумок війни вони 
буДуть чудити, що хочуть!!! 
Падли!

Арсен Степанич

краще джерельні колонки. 
зробити їх потрібно часу, але 
це на довго. бочки пластикові 
це бруд!!!

Lyuba Khorosh

Замовляла бутильовану; за-
раз їжджу до джерела, бо вона 
мені смачнішаТак що, навряд 
у водоканалу буде смачніше

Galya Genda-Oleskiv

А де водоканал буде брати 
ту воду?

Галина Мартинович 

Оксана Дяків ще за ту до-
ставку тре буде платити

Галина Мартинович 

Бочка  пластикова -вода 
кипяток, а смак?

Марія Матвієць 

21 рік,чисто дитячий вчи-
нок.

Ольга Довгань 

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала 131 коментар.       
Нагадаємо, під час останнього 

відключення води у місті в різних 
мікрорайонах Тернополя «Тер-
нопільводоканал» облаштував 16 
тимчасових пунктів роздачі питної 
води. 

Упродовж двох днів привезли 
туди орієнтовно 35 тисяч літрів 
води для тих, хто забув чи не 
встиг зробити запаси заздалегідь. 
Поруч із сучасними ємностями-єв-
рокубами чергували працівники 
водоканалу.

В адміністрації підприємства ка-
жуть, експеримент не лише вдався, 
а й перевершив сподівання!

Як сприйняли ініціативу терно-
поляни, читайте в матеріалі.

Публікуємо відгуки читачів сай-
ту 20minut.ua, зберігаючи орфогра-
фію дописувачів.

Заради селфі 21‑річний хлопець виліз на пам’ятник. Він 
відповідатиме за дрібне хуліганство

Стаття зібрала 68 коментарів.
Публікуємо найцікавіші до-

писи, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» ПЛАНУЄ
ЗРОБИТИ ЛОКАЦІЇ З ПИТНОЮ ВОДОЮ

Хлопець зробив селфі на пам'ятнику Ґереті

Коли у Тернополі не було води через промивання мереж, 
водоканал вивіз у мікрорайони 16 пластикових бочок. На 
підприємстві планують робити так і в майбутньому

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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О! Свіже бабло!

Дмитрів Василь 

Спішіть

Оля Яворівська 

А вона не буде кип’ятком

Світлана Гарасюк

Навіщо???

Марі Хомів

Зробив і зробив

Yulya Tsimbalista 

Пластмасова бочка з пит-
ною водою у спеку +33 в тіні 
, ... ото вже нап'юся тої супер 
водички ...

Щось як придумають, то 
хоч стій аби не впасти ....

Остап Водовіз

Вода з такої бочки буде 
смердюча. Краще хоч пару 
труб поміняти за ті кошти.

Маша Корчевська 

І будуть вираховувати з нас, 
а в пластмасовій бочці, що це 
буде за вода?

Мирослава Реник 

Треба щоб ця вода з сква-
жини, скоріш буде технічна, 
брав з підвозної накип осад є

Петро Кушнір

Було б стидно,якби не-
знайшли,пам,ятник біля 
поліції

Петро Кушнір

Вони якісь дикі,чи що? Як 
не знав,що не можна вила-
зити?

Зоряна Багрій 

Яка у вас питна? Но бабло 
гребете за технічну воду… сам 
пий свою воду.

Roman Valuon 

Наприклад, в Чехії, це пра-
цює, тільки тару відповідну 
потрібно...

Bohdan Bilyk 

А для чого він фотогра-
фував усю вулицю? Хіба не 
заборонено знімати місця де 
ти знаходишся? За це треба 
карати по закону.

Лана Швець

Коли кажуть що розширять 
тоди 90 % звузять

Іван Опшитош

а що то за мода  лазити по 
памятниках  можна і вам  на  
голову вилізти  щоб кращий 
краєвидбу

Читач22 

Популяризація в молодіж-
ному середовищі і наруга над 
пам’ятниками це різні речі! 
Якби це було дозволено то за 
друге, не було б статті в ККУ!

Anna Datskiv 

Рлдітєлі разрвшать буду на 
раші а тут Украіна,до путі і 
нехай хоч на голову вилізуть 
а тут культура

Nadia Nadia 

Люди, скажіть, а замотува-
тися в Прапор України, як в 
ганчірку, - на футболах-фес-
тивалях - це не кощунство? 
Це культура?

Ирина

Мене, наприклад, більше 
хвилює петиція про легалі-
зацію одностатевих шлюбів, 
яку прийняв до розгляду Пре-
зидент.

Ирина

У військовий час фотогра-
фувати цілу вулицю , мені 
здається це не дитячий вчи-
нок , а може бути наводчик 
за гроші .

Вони ж знищують україн-
ський народ.

Mariya Kiryk 

Живодерів на тарнавсько-
го які незаконно торгують 
тваринами та знущаются із 
них чогось не чіпають. В нас 
що можна домовитися із по-
ліцієюї і твій бізнес будуть 
кришувати?

Анонім 

Вчинок дитячий чисто...а 
ще не розумію того такого 
акценту що з Херсона.Скіль-
ки наших місцевих чудить і 
то не фото на пам'ятнику...
Зробили зауваження і як на 
мене цього достатньо ,але у 
нас виправдовують чомусь 
дохторш ,що вилітають в ко-
мендантську годину в церкву 
і то нічого страшного - про-
сто нерви ,просто з чоловіком 
посварилась.

Оксана Західна

На жаль дуже велика кіль-
кість дикунів(не залежно чи 
з Херсона чи з Тернополя)
які нічим не відрізняються 
від русні

Любомир Брода 

Як на мене, то ТЕРНО-
ПІЛЬСЬКА  наркоманка, 
що заїхала в церкву на ма-
шині - значно гірша, ніж той 
херсонський хлопчина.

Ирина 

я думаю що 21 рік вже має 
бути трохи розуму так як на 
21 ,а не на 5 рочків...здоровий 
хлопчисько лізе на пам'ят-
ник... смішно!

Holyk Lyubomyra 

Це дуже добре, тому що не 
завжди набираєш води тієї 
кількості, що знадобиться, а 
потім залишки приходиться 
виливати. А так можна взяти 
собі, коли закінчилась і не 
переживати.

Raisa Priymak

А де ж студні!!! Їх раніше 
було по декілька на вулиці... 
Кому мішали? Куди поділи-
ся? Подекуди ще польські 
стояли. Заглушили, корпуси 
на металобрухт, бо чавун... А 
що далі? Відновіть.

Ruslan Semenov

Краще б труби в будинках 
міняли, що б з кранів текла 
нормальна вода, а то прихо-
диться для пиття постійно 
купувати воду, і за що нам 
постійно підвищують ціну за 
воду? І, зрештою, президент 
видав указ, який забороняє 
під час війни збільшувати 
плату за комуналку, але, 
видно, для нашого мера і 
голови водоканалу, закон 
не писаний!

Світлана Стрижак 

Атракціон небаченої ще-
дрості від водоканалу, який 
потім буде включений нам в 
рахунки, бо хтось з праців-
ників буде обслуговувати цю 
пластмасову воду і отримува-
ти за це зарплату плюс інші 
витрати...На бювети витра-
чено купу коштів, а толку? 
Господаря нема в місті....

Галина Олійник 
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Наша розмова з Олександром і 
Русланом Новосадами відбулась 
буквально за два дні до початку 
повномасштабного вторгнення. 
Матеріал мав би вийти у суботу, 
26 лютого, але війна внесла ко-
рективи і всім було не до освіти…

Тепер, коли невдовзі розпочнеться 
новий навчальний рік, розповідаємо 
про цих двох ініціативних та ам-
бітних братів, без яких неможливо 
уявити школу № 9.

— У школі необхідні як жін-
ки-вчителі, так і чоловіки. Це як 
у сім’ї: є слово матері, а є батькове 
слово. На жаль, зараз педагогів-чо-
ловіків бракує. Я у свою чергу, як 
керівник навчального закладу, 
щасливий, що в нас є Олександр 
і Руслан Віталійовичі. Вони — про-
фесіонали, компетентні, розумні та 
виважені. Хлопці швидко влились 
у наш колектив, їх поважають вчи-
телі та люблять діти, адже жодного 
разу нікому не відмовили у скруті. 
Я ними дуже пишаюсь, вони великі 
молодці! — ще тоді, йдучи зі мною 
до кабінету на зустріч із вчителя-
ми, їх розхвалив директор школи 
№ 9 Григорій Рибак.

27-річні Олександр та Руслан за-
кінчили фізико-математичний фа-
культет ТНПУ імені Володимира 
Гнатюка, але зробили це неодночас-
но. Так склалися обставини. Тому 
Олександр вчителює майже шість 
років, а Руслан менше — цьогоріч 
виповнюється п’ятий рік педагогіч-
ного досвіду.

Чим вони такі особливі? Чому чо-
ловіки-педагоги потрібні у школі? 
Чи складно близнюкам працювати 
в одному колективі? Які кумедні ви-
падки траплялися з ними під час 
навчального процесу? Як вирішують 
дитячі конфлікти, відпочивають піс-
ля роботи і про особисте — ми про 
все у них розпитали.

Просили вчепити 
табличку з іменем 

— Мріяли стати вчителями з ди-
тинства?

Олександр: Ні, такого в нас 
на думці точно не було. Але вийшло 
так, що склавши ЗНО після 11 кла-
су, вступили на «фізмат» у Терно-
полі.

Руслан: Нам з дитинства подо-
баються технічні спеціальності. 
Могли подати документи до інших 
університетів, але там був великий 
конкурс.  

Наша бабця колись сама хотіла 
стати вчителькою, але їй це не вда-
лось. Тому вона дуже хотіла, аби ми 
освоїли цю спеціальність. Ми ще 
у школі всім допомагали, роз’ясню-
вали що-небудь на уроках.

Олександр: Ніхто не любить ма-
тематики. А у нас все виходило — 
знали математику, фізику і хімію 
якнайкраще. Ми час від часу бра-

ли участь у регіональних олімпіадах. 
Однокласники постійно просили: 
«Допоможіть!» Ми всій школі під-
собляли, а згодом і на факультеті.

— Чого обрали саме інформатику?
Олександр: Бо нам запропонували 

вакансії вчителів саме з цього пред-
мета. Маємо дипломи з університе-
ту, де вписано багато спеціалізацій. 
По суті, ми фізики, але викладаємо 
інформатику. 

Руслан: Навчальна програма з 
інформатики постійно змінюється. 
Слід самому регулярно освоювати 
нові технології. Тому молоді вчите-
лі — універсальні.

— Як ви обоє почали працювати 
в одній школі?

Олександр: Я сюди прийшов пер-
шим. Пішов на роботу після універ-

ситету. А через рік у нас з’явилось 
ще одне вільне місце, і в колектив 
влився Руслан.  

Руслан: Нас всі постійно плута-
ють. Ми разом працюємо у школі 
чотири роки. Більшість вчителів за-
пам’ятали, хто Олександр, а хто — 
Руслан, але дехто досі не розпізнає. 
Жартують, мовляв, вчепіть табличку 
на шию, кого як звати.  

Інформатику не вчать 
з книжкою на дивані

— Зараз діти на смартфонах 
роблять те, чого ми з вами раніше 
не вміли. Чи не ускладнює це роботу 
вчителям інформатики?

Олександр: Це дуже заважає, якщо 
чесно. Нерідко діти вважають себе 
експертами в інформатиці лише 
тому, що вміють користуватись те-
лефоном. Але їхні знання обмежені 
іграми та часом у соцмережах. Ми 
іноді комбінуємо на заняттях ви-
кладання предмета на комп’ютері і 
на смартфонах. Приміром, є чимало 
програм, котрі доступні у мобільній 
версії. Це справді зручно!  

Руслан: У смартфоні є можливості 
для вивчення векторної графіки — 
щось малювати, складати з фігурок. 
В молодших класах я провів кілька 
уроків, на яких діти проходили тес-
ти з телефону, синхронізували дані: 
фотографували на телефон, а кар-
тинка з’являлась на комп’ютері. Учні 
не нудьгували.  

— Що наразі найбільше зацікавлює 
малечу в інформатиці?

Олександр: Створювати ігри 
у програмі Sketch. Там є готові блоки 
команд, є котик і треба змушувати 
його рухатись. Замість кота можна 
підібрати інших персонажів. Вони 
всі можуть щось робити. Ми вчимо 
дітей власноруч творити мультики. 

Освіта  Олександр та Руслан Новосади 
– молоді вчителі інформатики й обоє 
працюють у школі №9 імені Іванни 
Блажкевич. Хлопці змалку люблять 
техніку, навчалися на одному факультеті 
й обрали спільну спеціальність. Як це: 
одночасно бути для дитини вчителем, 
батьком і наставником 

ІНТЕРВ'Ю

БРАТИ-БЛИЗНЮКИ НАВЧАЮТЬ 
ІНФОРМАТИКИ У ШКОЛІ №9

Вони геть різні, 
кожен має 
свій характер, 
інтереси, плани 
на майбутнє та 
бачення професії

 Олександр та Руслан Новосади геть різні за характером, мають свої інтереси й плани 
на майбутнє

Руслану більше подобається працювати з молодшими 
класами. Діти обожнюють, коли уроки динамічні, ігрові

Також навіть у звичайній презента-
ції в PowerPoint показуємо учням, 
як зробити так, аби об’єкти руха-
лись. Створюємо анімацію. Діти 
задоволені, якось шестикласники 
три уроки підряд не відволікались 
на смартфони.

Руслан: Ми експериментуємо із 
формами занять. З інформатики 
треба мало теорії і багато практики. 
В нас на «фізматі» колись викладач 
говорив: «Інформатика за книжкою 
і на дивані не вчиться!» Сідайте 
за комп’ютер!  

Олександр: Я завжди кажу на пе-
драдах, що інформатика — це ніби 
трудове. Не працюючи за комп’юте-
ром, нічого не навчитесь!

— Які у вас стосунки з учнями?
Руслан: В нас у цьому аспекті 

розподіл: злий тато і добрий тато. 
Я більш лагідний, а Саша — навпа-
ки. Мені легше з молодшими дітьми.  

Олександр: Я проводжу уроки для 
старших класів, а вони можуть на-
коїти всяке. Слід бути строгим іноді, 
але я вже звик. Якщо є якісь дитячі 
конфлікти, хтось на когось обра-
зився, просто кажу: «Винні обоє! 
Миріться!» В них відразу стається 
розрив шаблону (сміється), зника-
ють негативні емоції, бо як так!

Діти називали 
клоном 

— Коли прийшли на роботу, яким 
було ставлення колективу до вас?

Олександр: Оскільки ми — інфор-
матики, а у навчальному процесі 
скрізь залучена комп’ютерна тех-
ніка, всі до нас з перших днів роботи 
звертаються з різними проблема-
ми і труднощами. Я спершу навіть 
не мав змоги нормально проводити 
уроки. Закликали до себе, особливо 
жінки з бухгалтерії гукали: «В мене 
немає інтернету!», «В мене програ-
ма не працює!», директор звертався: 
«Хлопці, ходіть поможіть вибрати 
техніку, яку купити до школи»!  

— Що відчували, коли проводили 
свій перший урок?

Олександр: Було страшно, якщо 
чесно. Діти одразу ставили нам міль-
йон запитань, хотіли дізнатись, хто 
ми такі. Питали навіть, чи одружені 
і чи маємо дітей (сміється). Це три-
вало десь два-три місяці.

Руслан: Важко звикали до кон-
спектів, методичних рекомендацій. 
Певну базу мали з університету. 
Наш викладач — Віктор Іванович 
Мацюк, «надресирував» студентів, 
навчив методики. На його парах 
ми моделювали шкільні уроки: 

хтось був педагогом, а інші учня-
ми. Аналізували чужі помилки й 
свої, практикувались. Нас добре 
підготували до проведення уроків. 
Єдине — я спершу не вмів правиль-
но розрахувати час занять.  

— Розкажіть кумедні випадки, які 
траплялися у вашій роботі з дітьми.

Олександр: Ми близнюки. У нас 
в комп’ютерному класі є вішак, де 
залишаємо верхній одяг. Хтось з нас 
проводить урок, а інший заходить 
у клас, чіпляє куртку і йде. То діти 
іноді сиділи з круглими очима, як 
таке можливо, називали нас «кло-
нами», казали, що двоїться в очах. 
Перші два роки у школі нас постій-
но плутали. Запитували на коридорі: 
«А ви наш вчитель чи не наш?» 

— Як було на дистанційці?
Олександр: Вчителям інформа-

тики важко в таких умовах, але 
навіть не з дітьми, а зі старшими 
колегами. Всіх мали підготувати 
до онлайн-навчання, роздати ін-
струкції, налаштувати комп’ютери. 
Старші вчителі приходили до школи 
і ми під’єднували їх до уроків. Я три 
роки поспіль вів для педагогів курс 
зі створення та ведення електронних 
блогів. Тепер це робить Руслан.  

Руслан: У нас проблем не виника-
ло. Ми нерідко асинхронно прово-
дили уроки: записували або створю-
вали дітям відеозавдання, викладали 
його на платформі шкільного сайту. 
В нас така карма, що завжди мусимо 
всіх навчати. Тепер старші колеги 
вже всі, на щастя, вміють користува-
тись Zoom, Google Meet та іншими 
платформами.

«Низька зарплата  
не лякала» 

— Про що б ви хотіли попереди-
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ти хлопців, які зараз навчаються 
на вчителів?

Олександр: Так, у педагогів справ-
ді низька зарплата. Також у школі 
все геть не так, як навчають в уні-
верситеті. Аби працювати, треба 
мати міцні нерви, вміння тримати 
дисципліну у класі та відстоювати 
свою думку. Існує ще й конфлікт 
інтересів між тобою як молодим 
працівником і старшими колегами. 
Доводиться вчитись комунікувати, 
доводити своє бачення.

Руслан: Це слід робити з мінімаль-
ною кількістю конфліктів! (смієть-
ся). А ще хлопці мають бути готові 
не тільки викладати свій предмет. 
В колективі більше жінок, тому вони 
звертатимуться до вас, аби щось під-
крутили, полагодили, посунули тум-
бочку, переставили меблі! Низька 
зарплата нас не лякала через те, що 
ми поки неодружені. На себе грошей 
вистачає, але з перспективою, що 
буде сім’я — грошей дуже мало.

— Чим захоплюєтесь?
Олександр: Радіоелектронікою. 

Любимо ремонтувати техніку, за-
мінювати деталі. За цілий день наго-
воришся у школі, а ввечері хочеться 
щось руками робити. 

Руслан: Я теж малюю, читаю 
книги.

— І насостанок, які маєте плани 
на майбутнє?

Олександр: Я не впевнений, що 
буду педагогом у майбутньому. Ми 
не з Тернополя. Знімаємо кварти-
ру. Це досить дорого обходиться. 
В плані будування сім’ї — треба 
або мати другу роботу, або роботу 
з нормальним доходом.

Руслан: Я б хотів бути вчителем 
у подальшому. Мені це дуже подо-
бається…
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вартість:
 � не перевищує або дорівнює 
409 365 грн — сплачується 3%;
 � більше ніж 409 365 грн, але 
не перевищує або дорівнює 
719 490 грн — сплачується 4%;
 � більше ніж 719 490 грн — 
сплачується 5%.

Ринок України ще не готовий 
до масового користування елек-
тромобілями, переконаний авто-
експерт Сергій Хмаров, співза-

окремих пільг щодо оподатку-
вання», — повідомив Святослав 
Вишневський. — За ним легкові 
електроавтомобілі звільнено від 
сплати на обов’язкове державне 
пенсійне страхування при першій 
реєстрації. Зауважимо, ця норма 
не стосується гібридних авто — 
автомобілів, які оснащуються 
двигуном внутрішнього згоряння 
і електромотором.

Перша реєстрація 
700 грн 

Тепер перша реєстрація елек-
трокарів без сплати пенсійного 
збору в сервісному центрі МВС 
коштує приблизно 700 гривень. 
Крім того, алгоритм процедури 
незмінний і відбувається, як і 
звичайна реєстрація авто (де-
тальніше про послугу — за по-
силанням у довідці наприкінці 
тексту — прим. авт.).

До речі, від 1 січня 2022 року 
при визначенні сплати вартості 
збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування під час 
першої державної реєстрації лег-
кового автомобіля слід застосо-
вувати такі розрахунки, залежно 
від вартості легкового автомобіля 
без урахування податку на додану 

вартість реєстрації електромобі-
лів. Мито й ПДВ на електрокари 
залишаються нульовими.

Нагадаємо, що електромобілі 
в Україні стали доступнішими 
з 1 липня, повідомляє видання 
«Фокус». Закон № 7418, який на-
був чинності, не тільки скасував 
безплатне розмитнення, а й ввів 
нові пільги при купівлі електро-
карів. Тепер при покупці електро-
мобіля ще й не потрібно сплачу-
вати збір до пенсійного фонду. Як 
відомо, він стягується за першої 
реєстрації автомобіля на території 
України, незалежно від того, нова 
машина чи вживана. Якщо авто 
перепродається, то пенсійний збір 
не потрібно платити.

Слід зазначити, що з 1 липня 
повернули акциз на електромо-
білі, але він невеликий — 1 євро 
за 1 кВт·год ємності батареї. На-
віть у дорогих електрокарів із 
великим запасом ходу ємність 
зазвичай не перевищує 100–

120 кВт/год, тобто максимальна 
сума акцизу — 120 євро. Мито й 
ПДВ на електромобілі залиша-
ються нульовими і після 1 липня, 
повідомляє видання «Фокус».

— 1 липня вступив в дію За-
кон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих 
актів України щодо перегляду 

Отримати консультацію щодо 
послуг сервісних центрів МВС 
можна за телефоном (044) 
290-19-88 або на сторінці 
Головного сервісного центру 
МВС у Фейсбук.

 Довідка

Експерти авторинку 
прогнозують, що 
попит екологічні 
машини через 
скасування податків 
збільшиться

ГРОШІ

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

Електромобілі звільнили від 
сплати на обов’язкове державне 
пенсійне страхування при першій 
реєстрації. Як усе відбувається, 
розповідає начальник регіональ-
ного сервісного центру ГСЦ МВС 
в Тернопільській області Святос-
лав Вишневський.

Експерти авторинку прогнозу-
ють, що через попит на екологічні 
машини та скасування податків 
їх кількість збільшиться. Яка си-
туація в нашій області?

Було 12, стало 426 
За п'ять років у десятки разів 

таки побільшало електромобі-
лів і на Тернопільщині. Якщо, 
скажімо, ще в першому півріччі 
2017 року в сервісних центрах 
Тернопільщини зареєстрували 
всього 12 електрокарів. У той же 
період 2022-го, зважаючи на вій-
ну, реєстрацію пройшли вже 426, 
а це у понад 35 разів більше, аніж 
ще 5 років тому. Якщо порівню-
вати минулий і теперішній рік, 
то цифра зросла втричі. Кількість 
зареєстрованих щоріч електроав-
томбілів дивіться на графіці.

Що впливає на збільшення 
попиту? Очевидно, проблеми 
із наявністю пального в умовах 
війни. До того ж, скасування збо-
ру до пенсійного фонду знизило 

ЗРІС ПОПИТ НА ЕЛЕКТРОКАРИ. ЧИ 
ВИГІДНІ ВОНИ У КОРИСТУВАННІ?
Авто � Легкові електроавтомобілі 
звільнили від сплати на обов’язкове 
державне пенсійне страхування при 
першій реєстрації. Зверніть увагу, що ця 
норма не стосується гібридних авто — 
автомобілів, які оснащуються двигуном 
внутрішнього згоряння і електромотором

Порівняно з минулим роком кількість електрокарів на Тернопільщині зросла втричі

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

Тернопільський автоексперт 
розповідає про плюси і мінуси у 
користуванні електромобілем. А 
також ми порахували, чи вдасться 
зекономити водіям.

— Наш ринок не готовий до 
масової появи електрокарів — це 
не настільки вдала перспектива, 
як уявляють, — каже автоексперт 
Сергій Хмаров. — Якщо запас ходу 
чи іншими словами зарядки авто у 
«Теслі» розрахований на 500–550 
км, «Рено» чи «Нісан» проїдуть в 
середньому 120–200 км. Для умов 
пересування містом це «ок». Якщо 
людина має кабінетно-офісну ро-
боту – все добре. Проте якщо 
робота чи стиль життя пов’язані 
з постійними поїздками — елек-
трокар абсолютно не підходящий 
варіант. 

Для прикладу візьмемо поїздку 

між Тернополем і Хмельницьким. 
Відстань близько 120 км. Якщо ви-
рушаєте електромобілем, ви можете 
зекономити кошти, проте втратите 
чимало часу. Адже, скажімо, щоб 
електромобіль зарядити бодай на 
70%, аби дістатись до місця при-
значення, потрібно 2–2,5 години. 

Наголошуємо, підрахунки при-
близні. І враховуємо вартість паль-
ного станом на 7 липня.  

Електромобіль
Економія грошей, втрата по часу. 

Поїздка, за підрахунками експерта, 
обійдеться приблизно у 170–250 
грн. Але втратите 2–2,5 год часу 
(коли заряджатиметься авто). 

Авто на газі
Кількість газу, яка піде на поїзд-

ку, залежить від об’єму двигуна. В 
середньому це

12 л/100 км. Множимо на вар-

тість 1 л газу за 37 грн, у результаті 
на паливо до Хмельницького піде 
приблизно 450 грн. «Плюс» — за-
правок достатньо, газ є всюди.  

Авто на бензині
Кількість пального, яка піде на 

поїздку, залежить від об’єму двигу-
на. В середньому це 7–8 л бензину 
на 100 км. Множимо на вартість 1 
л за 52 грн, виходить, що на пальне 
для поїздки до Хмельницького ви 
витратите близько 520 грн. «Плюс» 
— заправок є достатньо. «Мінус» 
— бензин є не всюди. 

Авто на дизпаливі
Кількість пального, яка піде на 

поїздку, залежить від об’єму двигу-
на. Рахуємо розхід 4–6 л на 100 км, 
— це середнє споживання сучасних 
дизельних двигунів. Множимо на 
вартість 1 л дизпалива за 57 грн. На 
поїздку в результаті ми витратимо 

приблизно 340 грн. «Плюс» — ба-
гато заправок. «Мінус» — пальне 
є не всюди. 

Кому вигідний 
електрокар?

— Якщо водій на електромобілі 
планує, скажімо, подолати 200–
300 км, відповідно, лише 4–6 год 
у нього піде на зарядку, — каже 
Сергій Хмаров. — Перспектива 
така собі. Електрокар на нині для 
середньостатистичного менеджера, 
який рухається містом на авто — не 
підходящий варіант. Як і для тих, 
хто цінує час. «Електричка» нато-
мість вигідна для домогосподарок.

Якість і сервіс щодо обслугову-
вання таких авто в Україні і, зокре-
ма на Тернопільщині,  поки також 
шкутильгають, вважає автоексперт. 
Та й кількість зарядок теж залишає 
бажати кращого. 

— В Європі зараз заборонена 

експлуатація авто, які не мають 
систем, котрі впливають на еко-
логію — йдеться здебільшого на 
«дизпаливі» авто, — каже Сергій 
Хмаров. — У нас в цьому плані 
менше вимог. Тому найдешевший 
варіант за вартістю витраченого 
пального. 

Електромобіль також підійде для 
родини, в якій вже є одне авто, 
що заправляють газом, бензином 
чи дизпаливом. А електрокар буде 
корисним у випадку коротких по-
їздок.  

— Щодо електромобіля, якщо ми 
враховуємо суто експлуатацію, ста-
ном на сьогодні перевагою є лише 
пересування містом, — каже Сергій 
Хмаров. — Якщо між областями, 
включаючи тривалі в часі доза-
правки, це не так вже й вигідно. 
Якщо людина цінує час і від цього 
залежать її гроші, електричка – не 
його варіант.

Аналізуємо з експертом плюси і мінуси електромобіля
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сновник ГО «Автоексперти Укра-
їни». Це авто буде ідеальним для 
тих, хто, скажімо, вранці виїжджає 
на роботу і ввечері повертається 
додому. Або для домогосподарок. 
Тим, хто має у планах на день 
ще кілька робочих поїздок, він 
навряд чи підійде. Не стане він 
корисним і для тих, хто планує 
поїздку між областями. Ви зеко-
номите на вартості палива, проте 
втратите час.

Скільки електромобілів зареєстрували на 
Тернопільщині за останні 5 років
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Різні адміністративні установи 
Великогаївської ОТГ у воєнний 
час «змінили» кваліфікацію й пе-
ретворились у своєрідні волонтер-
ські організації, адже не можуть 
стояти осторонь, допоки наші 
захисники на лінії зіткнення смі-
ливо обороняють рідну державу 
від ворогів.

Саме тому їхні колективи з пер-
ших днів вторгнення опікуються 
внутрішньо переміщеними особа-
ми, шукають їм прихистки й оселі, 
забезпечують усім для комфорт-
ного проживання у селах громади.

Зверталися з усіх 
гарячих точок 

Про те, як працює Центр на-
дання адміністративних послуг 
у селі Великі Гаї, нам розповіла 
його начальниця — Наталія Ви-
соцька. Жінка, до слова, також 
відповідальна за поселення та роз-
міщення ВПО зі східних областей.

— Приймати переселенців гро-
мада почала з 27 лютого. Того дня 
вночі в автобусі прибули перших 
200 осіб. Загалом за весь воєнний 
період в нашій ОТГ офіційно заре-
єструвались понад 2 тисячі пересе-
ленців. Це люди з різних міст і ре-
гіонів: Харкова, Запоріжжя, Києва, 
Одещини, Миколаївщини, інших 
точок зіткнення, де відбувались 
активні бойові дії, — говорить пані 
Наталія.

Усіх переселенців одразу скеро-
вували до великогаївського ЦНА-
Пу на процедуру реєстрації довід-
ки ВПО. Завдяки їй люди могли 
подати документи, аби регулярно 
отримувати державну й не тільки 
фінансову допомогу.

— Постраждалих від війни ми 
розселяли по окремих будинках 
в 15 селах громади. Ще обладна-
ли прихисток на 150 осіб у Вели-

когаївській ЗОШ. Там постійно 
чергували вчителі й контролювали 
весь процес розселення. Людям 
видавали одяг, пюре та дитяче хар-
чування, памперси, засоби гігіє-
ни, все необхідне для тимчасового 
проживання, — розказує Наталія 
Висоцька.

За її словами, громада підста-
вила надійне плече багатьом оди-
ноким та особам пенсійного віку, 
багатодітним мамам, переселенцям 
з тваринами — котами та собака-
ми. Люди з інвалідністю стояли 
на обліку у місцевих амбулаторіях.

— Наразі у нас залишились 
мешкати 387 внутрішньо перемі-
щених осіб. Їм забезпечили тепло 
й затишок. Хто як міг — так і до-
лучився! — каже пані Наталія.

40 соцпакетів 
у тиждень 

Директор Центру соціального 
обслуговування Великогаївської 
ОТГ Василь Когут запевняє, що 
волонтери з 24 лютого і до ниніш-
нього дня постійно привозять 
у села громади матеріальну допо-
могу. Хоча, уточнює чоловік, тепер 
її кількість через певні причини 
в рази зменшилась.

— В основному, ми підтримує-
мо внутрішньо переміщених осіб. 

Систематично підбиваємо міні-
підсумки у цій справі і результат 
наступний: зазвичай допомагаємо 
40 переселенцям у тиждень. Ра-
ніше цифра була більшою, адже 
зверталися більше приїжджих лю-
дей зі своїми потребами, — каже 
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ЯК ДОПОМОГЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
АДМІНУСТАНОВИ У ВЕЛИКИХ ГАЯХ
Війна  За період російського 
вторгнення у Великогаївській об’єднаній 
територіальній громаді прийняли понад 2 
тисячі переселенців. Працівники місцевих 
адмінустанов у будь-яку пору дня готові 
надати допомогу тим, хто втратив 
домівки через злочини окупанта. Яку 
саме та наскільки масштабно – читайте у 
нашому матеріалі

пан Василь.
За понад три тижні війни у Цен-

трі соціального обслуговування со-
ціальні набори вручили приблизно 
чотирьом сотням постраждалих від 
дій окупанта. Пакети складають з 
продуктів харчування, пральних та 
засобів гігієни тощо.

Крім того, у громаді постійно 
проводять різні акції. За словами 
Василя Когута, до Міжнародно-
го дня захисту дітей його Центр 
потішив дітлахів-переселенців со-
лодощами, іграшками й іншими 
дрібничками, аби підняти настрій.

— Маємо програму, затверд-
жену сільрадою, згідно з якою 
ми на знакові дати й свята допо-
магаємо відповідним категоріям 
населення. Цьогоріч внутрішньо 
переміщені особи отримали ще й 
великодні кошики, — розповідає 
директор.

Василь Когут каже: станом 
на сьогодні намагаються виділяти 
соцпакети новоприбулим людям, 
бо для них це потрібніше. Але все 
залежить від ситуації.

— Матеріальна допомога одно-
разова, але є сім’ї, які приходять 
до Центру щотижня й отримують 
нові набори. Ще підтримуємо по-
требуючих, які мешкають у наших 
селах: малозабезпечені родини, 
людей з інвалідністю, пенсіонерів 
тощо, — додає пан Василь.

Колектив його установи також 
передав потрібну амуніцію для 
80 українських військовослуж-
бовців на передовій. Допомогли 
різними речами й 44-й окремій 
артилерійській бригаді імені Да-
нила Апостола, що дислокується 
у Тернополі.

До розселення 
залучені старости 

Мар’яна Заблоцька працює спе-
ціалістом першої категорії відділу 
культури у Великих Гаях, однак 
в активну волонтерську роботу 
влилася вже 25 лютого.

— Ми почали обдзвонювати 
мешканців громади, які б могли 
безкоштовно прийняти у себе вдо-
ма внутрішньо переміщених осіб. 
Розміщували переселенців у шко-
ли і в приміщенні молодіжного 
центру, за який я відповідальна. 
Чергували допізна, аби люди мали 
де переночувати. Вранці розселяли 
їх по окремих будинках, — розпо-
відає жінка.

Пані Мар’яна запевняє, що пра-

цівники відділу культури спілкува-
лись напряму зі старостами кож-
ного села ОТГ. Все організовували 
швидко й якісно, адже переселен-
ці врятувались із гарячих точок і 
немало натерпілись. Найбільше 
постраждалих від війни людей 
прийняли у селі Скоморохи.

— Тішить те, що наші місцеві 
мешканці дуже йдуть на контакт! 
Вони гостинні й дружелюбні. Ма-
ємо у громаді внутрішню групу 
в соцмережах, де й відбувалась 
комунікація. Згодом створили 
гарячу лінію, на яку зі своїми 
проблемами й турботами можуть 
звернутися переселенці. Тепер че-
каємо Перемоги й намагаємось її 
на максимум наблизити, — гово-
рить Мар’яна Заблоцька.

Колектив адмінустанов Великогаївської ОТГ змінив професію у час війни 

У ЦНАПі переселенцям видають спеціальні довідки ВПО

У соціальні набори входять продукти, засоби 
гігієни та інше 

До волонтерства залучені всі старости сіл 
Великогаївської громади 

У Центрі соцобслуговування допомагають 40 
переселенцям у тиждень 

Приймати 
переселенців 
громада почала з 
27 лютого. Вночі в 
автобусі прибули 
перших 200 осіб
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— Коли планується реліз компо-
зиції?

— Вона вже на стадії фінального 
зведення, але попереду ще робота 
над відео. Дуже хочемо, щоб ре-
ліз був липневим. О, до речі, саме 
в липні 2015 року вийшли наші пер-
ші сингли «Лиса гора» та «В рядах 
Безсмертних».

Власноруч створив 
щит 

— Для зйомок кліпу ваш гурт спе-
ціально їздив на передову. Чи складно 
було організувати таке? Не боялися 
ризикувати своїм життям?

— Так, для зйомок певної частини 
виднограю треба було зганяти туди 
й назад. Ми поїхали саме до підроз-
ділу, котрим керує наш Назар, адже 
хочемо цим кліпом залучити гляда-
чів до збору коштів на потреби його 
воїнів, що входять до складу 2 окре-
мого батальйону ДУК «Правий сек-
тор». Навіть про приблизне місце 
вам не скажу з очевидних причин. 
Організовувати нічого не довелось.

Потрібно було просто йти за пли-
ном подій, бути їх свідком, та філь-
мувати. За життя якось не думалось, 
не боялось. Раз ми є одним фрон-
том, дехто вже вісім років під по-
стійними обстрілами, то чому вони 
мають не боятись, а я боятись? Та й 
скажіть, яке місце в Україні є зараз 
безпечним?

— Як відреагували військові на по-
дібну затію?

— Все йшло дуже гладко. Коли 
ми приїхали, багато хто нас навіть 
впізнав та розпитував про справи 
«Кудня». Тому коли десь щось 
знімалось, бійці охоче долучались 
і ніхто не встидався опинитись 
в кадрі (сміється.). Особливих кур-
йозів не траплялось, але місцями 
було весело.  

— Ви виготовили унікальний де-
рев’яний щит для кліпу? Як довго 
його робили та що символізує цей 
масштабний виріб?

— Щит я створював рівно місяць. 

Від ідеї до готового виробу спливло 
рівно 30 днів. Закінчивши роботу, 
в той же день поїхав на передову 
до Назара і хлопців. Щит, як ви-
пливає з назви пісні, є головним 
предметом візуального і смислового 
наповнення й оформлення синглу. 
Він символізує український опір ор-
динським навалам, що неодноразово 
загрожували Європі. Щит взагалі 
виготовлявся для обкладинки, але 
як же не зняти відео, коли у тебе є 
такий об’єкт?

— Цікаво, як везли його на пере-
дову?

— Кинули в машину, та й повез-
ли! Я гадав, що можливо він при-
вертатиме увагу на блокпостах, але 
серед пакунків з допомогою, техза-
собами та тією горою продуктів, що 
люди назбирали бійцям, щит вигід-
но загубився в багажному відділенні 
і щасливо доїхав з нами до пункту 
призначення.  

Не має бути часу 
на відчай!

— Ким із музикантів надихаєтесь 
наразі? Кого слухаєте найбільше?

— У моїх колонках ще більше 
лунають українські банди. Здебіль-
шого, це наші black metal-колективи. 
Усі ці мною давно шановані вико-
навці є зараз свідомі у своїй грома-
дянській позиції, в підтримці Украї-
ни у війні з окупантом. Ніякої вати. 
Nokturnal Mortum, Khors, Drudkh… 
Дуже тішусь, дізнаючись, що якісь 
мої кумири світової рок-музики за-
ймають проукраїнську позицію та 
офіційно про це виголошують, і ба 
більше — своєю творчістю допома-
гають нам, збираючи кошти на по-
треби війська. Це неабияк окриляє 
і додає сил. Цей список великий.

Виокремлю хіба що латвійський 

МУЗИКА

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

Перший склад «Новимного Куд-
ня» сформували Назар Сарабун, 
Роман Деркач та Руслан Гірчак. 
Акустичне тріо разом зіграло кілька 
пісень на благодійному вечорі про-
сто неба на центральному майдані 
Тернополя ще у грудні 2014 року.

Тоді відбувався захід на підтрим-
ку добровольців — захисників Дон-
басу від московських зайд. Вдруге 
хлопці виступили на благодійному 
фестивалі «Сталевий Промінь Волі» 
30 січня 2015 року, куди прийшли 
вже з назвою, більшим репертуаром 
та доповненим складом в особі ба-
систа Томаша Кантелюка і драмера 
Антона Нечипіра. Цю дату музи-
канти вважають за офіційний день 
народження ансамблю «Новимний 
Кудень».

— Відтоді зі мною залишився 
працювати над піснями лише Ро-
ман. Ростик Фук приєднався до нас 
навесні 2015-го. Перший виступ із 
ним відбувся для вояків-доброволь-
ців на одній із військових баз. Назар 
Сарабун тепер воює, на його місці 
Роман, а на бас-гітарі з 2019 року — 
Василь Трощанський. З початку 
2021 року на барабанах грає Павло 
Дмитраш. Він дуже любить Іва-
но-Франківськ і втік туди, — розпо-
відаючи, усміхається вокаліст гурту 
Руслан Гірчак. — Павло зігрався з 
тамтешньою ватагою «Брати Ста-
ніслава», то тепер на дві групи. За-
галом, за весь цей час склад наш 
часто змінювався.

Про що пісня «Український щит» 
і які сенси в неї закладено? Як реа-
гували наші захисники, потрапивши 
у кадр на зйомках? Що тепер є най-
важливішим для кожного свідомого 
українця? Подальшу розмову з музи-
кантом Русланом Гірчаком подаємо 
у форматі «запитання-відповідь».  

Про роль України 
«в театрі абсурду» 

— Розкажіть, що співаєте зазви-
чай, на яку тематику створюєте 
пісні?

ЗНЯЛИ КЛІП НА ПЕРЕДОВІЙ
Війна � Гурт «Новимний Кудень» існує у 
Тернополі з 2014 року. Нещодавно хлопці 
їздили на передову до бійців «Правого 
сектору», де знімали патріотичний 
відеокліп до своєї нової композиції 
«Український щит». Музиканти планують, 
що реліз пісні буде липневим і вже 
скоро містяни та любителі heavy-металу 
зможуть почути її на всіх платформах. 
Подробиці — читайте в інтерв’ю

— Всі наші композиції є про лю-
бов. Навіть якщо ми, для прикладу, 
співаємо про те, як український мес-
ник (Кат — маскот групи, символ, 
головний персонаж творів) страчує 
паразита-чиновника, то це тільки з 
любові до рідної землі та народу.

— Чи важче стало творити у во-
єнний час?

— Якщо ви маєте на увазі пов-
номасштабну фазу війни, то від її 
початку в мене народилось дві пісні, 
а ще дві в зародку. Не раз чув від 
Ростика, що якось йому тепер гіта-
ра, як не своя. От на нього вОйна 
повпливала гірше. А за решту з гур-
ту не знаю. Тепер у нас ще більше 
прагнення гуртуватись і творити, 
адже робимо це задля перемоги. 
«Новимний Кудень» фактично утво-
рений на війні та волонтерстві, тому 
ми просто продовжуємо йти своїм 
шляхом.  

— Про що розповідає пісня «Укра-
їнський щит»? Як довго її писали?

— Український щит — пісня про 
«до і після»: яким світ був і яким 
повинен стати, якщо ми, звісно, 
люди розумні. Вона про роль Укра-
їни у цьому, сучасному, між «до» 
та «після», світі. Про роль в театрі 
абсурду, де світ вигодовує тирана, 
а потім той іде війною й погрожує 
тотальним ядерним знищенням. 
Композиція також про єдність із 
нами найближчих дружних країн, 
котрі допомагають стримувати орду, 
і про заклик іншим ставати пліч-
о-пліч, а не спостерігати, наскіль-
ки міцним виявиться Український 
щит. Писалась пісня дуже швидко 
й легко, вируючи словами, фразами, 
римами в голові цілодобово, у по-
стійному потоці із новин, подій та 
сирен.
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  Сучасний склад тернопільського музичного гурту

 Петеріс Кветковскіс записує соло для пісні «Український щит»

Бійці «Правого сектору» охоче долучались до зйомок

Skyforger, лідер котрого — Петеріс 
Кветковскіс, доєднався до роботи 
над піснею «Український щит», за-
писавши партію соло-гітари. Його 
банда активно бере участь у різних 
благодійних концертах, де збирають 
кошти для ЗСУ, організовує подібні 
акції. Тішить, що автори альбомів, 
які я люблю з юності, виявились 
нашими справжніми друзями.

— Що робитимете далі?
— До великої вОйни ми поча-

ли запис другого альбому, встигли 
накопичити матеріал для кількох 
пісень. І раптом в процес встряг 
«Український щит»! Маємо намір 
випустити сингл, дописати альбом 
та видати його якнайшвидше, але 
після перемоги України над моско-
вією. Слід якнайшвидше перемогти 
ворога і завершити роботу над но-
вою платівкою, включивши в неї 
нову пісню. Це і є найближчі плани, 
якими зараз горить «Новимний Ку-
день».

— Чим, на вашу думку, мотиву-
вати себе людям, аби не впадати 
у відчай?

— У відчай впадають, коли ні-
чого не роблять. Треба так, щоб 
не було на це часу, а ще на роз-
брат, чвари та всякі дурниці. Слід 
робити будь-що для перемоги — 
найголовнішої спільної мети 
українців і всього цивілізованого 
світу! Об’єднуватись і допомагати 
ЗСУ! ЗСУ зараз — це ВСЕ! Це наш 
бог, мама і тато. Це наша запорука 
свободи і життя взагалі. Це брама 
в майбутнє. Допомагайте війську 
та один одному! Словами пісні 
«Український щит» — «єднатись 
у праці святій». Нас чекають ве-
ликі зміни, але для цього треба 
працювати, «щоб жити й пишатися 
ім’ям Земляни».

Слід перемогти 
ворога і завершити 
роботу над 
новою платівкою, 
включивши в неї 
нову пісню
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 27

Дівчата, годі вже витрачати свої 
нерви! Подзвонила, запитала:
— Живий?
— Живий!
— Додому прийдеш?
— Ні!
— Ок, на тебе готувати не буду...
Зібралася, нафарбувалась і 
пішла! Все!

***
Якщо дівчина просить тебе 
залишити її одну, залиш її 
одну. Тільки в жодному разі не 
залишай її одну! Коротше, удачі 
тобі, братику.

***
Бувають моменти, коли хочу за-
між. Тоді я одягаю халат, капці, 
бігуді та йду варити борщ... За 
годину мене відпускає.

***
Чоловіки, не намагайтеся 
зрозуміти жінок. Мало того, 
що жінки іноді миють голову 
окремо від тіла, так деякі ще й 
чубчик миють окремо від усієї 
голови.

***
Дівчатам на замітку...
Як швидко одружитися:
1. Встановити диван біля ТБ та 
розетки.
2. Поставити поруч пиво.
3. Насипати їжу.

4. Відкрити двері до квартири.
5. Чекати.

***
Що? У вас закохалася дуже 
гарна жінка, і їй байдужа ваша 
зарплата, все одно, скільки 
часу ви проводите в гаражі або 
з друзями, вона терпить ваш 
вічний футбол по телевізору й 
обожнює, коли ви свято лежите 
на дивані? Обережно, не робіть 
різких рухів. А то прокинетеся!

***
Багато самотніх дівчат відрізня-
ються прекрасним смаком.
Мабуть, тому вони й самотні.

***
Ходив з дівчинкою в один 
садок, в одну групу, в школі в 
один клас, у коледжі в одній 
групі... у фейсбуці дивлюся — їй 
27 років, а мені 38...

***
Жінка має бути як мед! З одного 
боку — м'яка та солодка! А з 
іншого — влип так улип!

***
Якщо дівчина не пам'ятає, де 
залишила гумку для волосся, 
це не означає, що вона забула, 
що ти казав їй 6 місяців тому о 
17.43.

***
Якщо ти, йдучи від своєї маши-

ни, не обертаєшся хоча б раз 
— ти вибрав не ту машину. Те 
саме і з жінками.

***
Наша секретарка Світлана 
приходить на роботу пішки. 
Довгоноге, сліпучо плати-
нове створіння. Шлагбаум, 
побачивши її, щоразу високо 
піднімається. Хоча він взагалі 
для машин. Зацікавившись цим 
феноменом, ми виявили наг-
лядача шлагбаума. Він коротко 
пояснив: «Так я висловлюю 
своє захоплення!»

***
Подруга скаржиться іншій:
— Уявляєш, мій хлопець, коли 
вип'є, починає мене домага-
тися. Але я йому відмовляю, 
бо переконана, що до весілля 
не можна це робити у п'яному 
вигляді. А коли мій хлопець 
тверезий, він каже, що він не 
мій хлопець і навіть не вітаєть-
ся. Це якийсь глухий кут.

***
Тяжка жіноча доля — мізки по-
винні бути чоловічими, руки — 
ніжними, виглядати — молодо, 
працювати як кінь і посміхатися 
при цьому, посміхатися!

***
Якщо ви розумна і красива, у 

вас хороша фігура, ви їсте все 
і не гладшаєте, у вас є кохана 
людина й у вас гарні стосунки 
з батьками — діагноз один: ви 
відьма!

***
Жінка завжди приносить щастя. 
Спочатку ти щасливий з нею, 
потім ти щасливий без неї.

***
Найнадійніший тест — басейн. 
Якщо дівчина біля басейну 
боїться намочити волосся, щоб 
не зіпсувати зачіску, біжіть геть. 
Якщо вона з реготом стрибає у 
воду — стрибайте слідом.

***
Одна сказала:
— З роками всі навколо розум-
нішають, а я так само гарна!

***
Кажуть: «Дівчата не вміють 
битися».
Ви просто не вмієте їх обра-
жати.

***
Жінка створена робити чо-
ловіка щасливим... Де б цей 
нещасний не ховався!

***
Познайомились на сайті зна-
йомств.
Він пише:  «Я сподіваюся, ти не 
худа?»
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Ось він вже мені подоба-
ється!

***
— Йося! Що ти собі дозво-
ляєш?!
— А шо таке, Фірочко?
— Негайно почни дозволяти 
собі більше!

***
Кожна жінка сама по собі є 
унікальною. Але якщо вона 
надто унікальна — вона 

сама по собі.
***

— Люсю, ти чим захоплю-
єшся?
— Малюванням та вер-
ховою їздою. А ти чим, 
Вадику?
— Ти не повіриш, але ху-
дожницями та наїзницями.
***
Жінка не має кращого макі-
яжу, ніж щастя в її очах.



Цьоготижня 
іменини  
святкують

ОВЕН Зірки радять 
Овнам почекати з пере-
їздом, мандрівками чи 

зміною квартири. Принаймні 
приймайте рішення у другій 
половині місяця. На любовному 
ж фронті якраз усе зміниться на 
краще — самотні серця знайдуть 
собі пару, а пари стануть ще 
міцнішими.

ТЕЛЕЦЬ Липень для 
представників знаку 
стане місяцем випробу-

вань. Упертим Тельцям варто 
стримати свій запал і частіше 
прислухатися до порад близь-
ких. Фінанси вимагатимуть від 
вас особливої уваги — можливі 
грошові втрати. 

БЛИЗНЮКИ Одному із 
найнепостійніших знаків 
Зодіаку — Близнюкам — 

знову доведеться боротися з 
безліччю спокус. Головне, не під-
даватися емоціям і не приймати 
поспішних рішень. Пам'ятайте 
правило трьох хвилин, коли 
треба ще раз обдумати крок. 

РАК До 19 липня включ-
но планета Меркурій все 
ще перебуватиме у сузір'ї 

Рака. Тому представникам знака 
варто поспішити у здійсненні 
всіх своїх ідей. Саме зараз для 
цього найсприятливіший час. 
Головне, встигнути. А ось з 20 
липня варто зайнятися профі-
лактикою здоров'я.

ЛЕВ Для Лева час 
активних дій настає з 20 
липня, коли Мерку-

рій входить до цього сузір'я. 
Зірки кажуть, що липень ніби 
спеціально створено для Левів 
— вони будуть вражати своїм 
красномовством, яскравим 
зовнішнім виглядом та привнос-
ити у життя свято. 

ДІВА Зірки радять пред-
ставникам знака у липні 
серйозно зайнятися 

своїм здоров'ям. Це найкращий 
місяць для профілактичних дій 
— так можна отримати заряд 
енергії на зиму. Не варто цього 
місяця робити різких кроків у 
плані фінансів. 

ТЕРЕЗИ Цього місяця 
Терезів не підводитиме 
інтуїція — тому можна 

повністю на неї розраховувати. 
Зірки будуть прихильні до всіх, 
хто захоче взяти шлюб — час 
подумати про весілля. А ось від 
далеких поїздок варто відмови-
тись — місце, в якому ви зараз, 
виявиться найкомфортнішим.

СКОРПІОН Для представ-
ників знака настає досить 
напружений період у 

всьому, що стосується фінансів. 
Будьте уважні під час укладання 
угод — є можливість обману. Не 
варто й позичати — повернення 
грошей може затягнутися. В 
липні не буде перешкод.

СТРІЛЕЦЬ Легким на 
підйом представникам 
знака у липні варто утри-

матися від будь-яких поїздок. 
Можна собі дозволити невелику 
подорож лише наприкінці мі-
сяця. Зайва емоційність здатна 
зруйнувати давні стосунки, тому 
намагайтеся бути стриманими 
у всьому. 

КОЗЕРІГ Середина літа — 
час, щоб представники 
знака відновили свої 

сили. Зірки рекомендують Ко-
зерогам вирушити в подорож, 
змінити обстановку, а можливо 
і побути на самоті. Накопичення 
енергії допоможе пережити 
осінь та зиму.

ВОДОЛІЙ Фінансо-
во-стабільний місяць 
для представників знака. 

Можливе отримання прибутку 
чи підвищення. Найприємніше, 
що для цього вам не треба буде 
робити зусиль — це плід вашої 
кропіткої роботи. Найкращим 
видом відпочинку стануть поїзд-
ки на природу з друзями.

РИБИ Для творчих пред-
ставників знаку настає 
час змін. Зараз усі ваші 

найбожевільніші задуми можуть 
стати реальністю. Намагайтеся 
не піддаватися емоціям і більше 
покладайтеся на здоровий 
глузд. Можна починати ремонт 
чи переїжджати у нову квартиру. 
Шлюби, укладені у липні, вияв-
ляться міцними.

СЕРЕДА,

13 ЛИПНЯ

+12°С     +18°С +13°С     +19°С

ЧЕТВЕР, 
14 ЛИПНЯ

+14°С     +26°С +16°С     +26°С

П’ЯТНИЦЯ, 
15 ЛИПНЯ

+15°С     +24°С +17°С     +22°С

СУБОТА, 
16 ЛИПНЯ

+12°С     +24°С +12°С     +22°С

НЕДІЛЯ, 
17 ЛИПНЯ

+11°С     +20°С +15°С     +19°С

ПОНЕДІЛОК, 
18 ЛИПНЯ

+10°С     +20°С +12°С     +21°С

ВІВТОРОК, 
19 ЛИПНЯ

+13°С      +21°С +13°С     +22°С
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Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

13 липня
Андрій, Арсеній, 
Варфоломій, Василь, 
Динара, Яків, Іван, Іона, 
Матвій, Михайло, Никон, 
Петро, Степан, Тимофій, 
Тихон, Пилип, Хома

14 липня
Ангеліна, Олексій, 
Аркадій, Василь, Дем’ян, 
Іван, Косма, Костянтин, 
Лев, Никодим, Петро

15 липня
 Арсеній

16 липня
 Олександр, Анатолій, 
Антон, Костянтин, Марк, 
Демид, Пилип, Ян

17 липня 
Олександра, Олексій, 
Анастасія, Євфимій, 
Марія, Микола, Ольга

18 липня 
 Анна, Афанасій, 
Варвара, Василь, 
Єлизавета, Сергій

19 липня 
Антоній, Валентин, 
Василь, Віктор, Інокентій, 
Лукіан, Теодор

Жіночий список справ:
Пряме волосся — закучерявити. 
Кучеряві — випрямити.
1. Відростити волосся.
2. Коротко підстригтися.
3. Нити, що хочеться довге 
волосся.
4. Повторити перші три пункти.
1. Місяцями відрощувати нігті.
2. Трошки надламати один.
3. Спробувати підпиляти.
4. Психанути й зрізати все до 
дідька.
1. Спеціально слухати сумні 
пісні.
2. Накрутити себе.
3. Розплакатися...

***
— Люсю, що ти хотіла б від 
життя?
— Будиночок біля моря з видом 
на справжнього чоловіка.

***
За кожним великим чоловіком 
стоїть велика жінка. Так, ці жін-
ки вміють підкрадатися.

***
Не знаю, чого я від нього хочу. 
Але поки цього не отримаю — 
не заспокоюся.

***
Якщо дівчина знає собі ціну — 
то я знаю її професію.

***
Доросла самостійна незалежна 
жінка, я хочу лягти на підлогу і 
ридати доти, доки все не стане 
так, як я хочу.

***
Будь-яку жінку можна поста-
вити в глухий кут фразою: Ось 
ти мені дай відповідь на своє 
запитання...

***
Як бути жінкою:
1. Знаходиш собі хлопця, у 
якого все гаразд.
2. Назавжди стираєш усмішку з 
його самовдоволеної пики.

***
Ти не п'єш? Зовсім? Як мені тоді 
сподобатися тобі?

***
— Дорогий, хочу пофарбувати-
ся влітку в рудий.
— Навіщо?
— Хочу щось оригінальне зро-
бити з головою.
— Почитай книгу.

БУВ РЕСТОРАН

ОНОВИЛИ МІСТ

ЖИЛИ ЛЕБЕДІ

ОНОВИЛИ НАБЕРЕЖНУ

З одного ракурсу

Як змінився острівець 
«Чайка»

БУЛО:
На фото 50–х років створення 
острівця та будівництво ресторану

БУЛО:
Раніше місток до острівця був 
дерев’яний

БУЛО:
На водоймі раніше жили лебеді, 
яких годували місцеві

БУЛО:
Такий вигляд раніше мала водойма 
та набережна Ставу

СТАЛО:
Тепер тут лише відпочинкова зона 
та вуличні тренажери

СТАЛО:
Згодом його замінили на новий – 
на бетонних опорах

СТАЛО:
Тепер тут прилітають лише качки

СТАЛО:
Вздовж берега водойми тепер 
працюють аераційні фонтани 


