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ЯК ПОВЕРНУТИ СВОЇ ГРОШІ І ЩО З БОРГАМИ
	З травня газ 
тернополянам почала 
надавати компанія 
«Нафтогаз України». 
Однак більшість у червні 
вчасно заплатили за 
комуналку не новій 
компанії, а «Газпостачу»

	Ми детально 
розповідаємо про всі 
зміни, кому і як тепер 
потрібно платити. Як 
повернути свої гроші,  
не виходячи з дому?  
І що буде з 
боржниками? с. 6-7
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

НОВИНИ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

На Тернопільщині перераху-
вали пенсії 232 581 особі. Усі 
розрахунки пенсійних виплат 
провели в автоматизованому ре-
жимі без додаткових звернень 
до органів Пенсійного фонду. 
Про це повідомили в головному 
управлінні Пенсійного фонду 
України в області.

Перерахують 
індивідуально 

— З 1 липня 2022 року у зв'яз-
ку з підвищенням показників 
прожиткового мінімуму, відпо-
відно до статті 7 Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік», збіль-
шено розміри пенсій, які були 
призначені на рівні мінімальної 
пенсії за віком, — повідомили 
у пресслужбі Пенсійного фон-
ду. — Якщо до складу пенсії 
входять підвищення, надбавки, 
доплати, розмір яких визнача-
ється, виходячи з прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, пенсії перера-
ховуватимуться в кожному ви-
падку індивідуально.

Пенсіонерам, які працюють, 
перерахунок проведуть після 
звільнення з роботи або при-
пинення діяльності. Йдеться 
про тих, хто провадить діяль-
ність, пов’язану з отриманням 
доходу, що є базою нарахуван-
ня єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне 
страхування.

Від 1 липня 2022 року роз-
мір прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб підвище-
но з 1934 до 2027 гривень або 
на 93 гривні. Виходячи з цього, 
мінімальний розмір пенсійної 
виплати з цієї дати не може 
бути нижчим, ніж 2 027 гри-
вень. Відповідно, збільшено 
максимальний розмір пенсій 
до 20 270 гривень.

Перерахують 
інвалідам війни і УБД 

— Головне управляння Пен-
сійного фонду України в області 
з 1 липня провело перерахунок 
складових пенсійних виплат, 
які базуються на розмірі про-
житкового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність: мі-

німальної пенсії за віком, доп-
лати за понаднормативний стаж 
для непрацюючих пенсіонерів, 
підвищення надбавок, інших 
пенсійних виплат, установлених 
законодавством, — повідомили 
у пресслужбі.

Також, перерахунку, відповід-

Гроші  Пенсіонерам, які працюють, 
розрахунок проведуть після звільнення з 
роботи або припинення діяльності. Цього 
року буде ще один перерахунок пенсій. 
Коли і кому її підвищать?

но до зростання прожиткового 
мінімуму, підлягають:

  надбавка до пенсії за особли-
ві заслуги згідно з Законом 
України «Про пенсії за осо-
бливі заслуги перед Украї-
ною» (20%-40%);
  доплати відповідно до Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціально-
го захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань»;
  щомісячна державна адресна 
допомога особам з інвалідні-
стю внаслідок війни та учас-
никам бойових дій.

Окрім того, проведено пере-
рахунок надбавки, призначеної 
відповідно до Закону України 
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Результати 
проведеного 
перерахунку 
будуть вже при 
отриманні пенсії у 
липні

У ЛИПНІ ПЕРЕРАХУЮТЬ ПЕНСІЇ

Розміри підвищення пенсій з 1 липня 2022 року кожному пенсіонерові визначено 
індивідуально залежно від того, яку складову пенсійної виплати перераховано

Не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги! 
Чому це важливо, пояснюють рятувальники
ВИДАВНИЦТВО РІА 

Україна щодня платить високу 
ціну за те, щоб наступні поко-
ління жили у мирі й добробуті, 
тому важливо кожен з цих днів 
докладати максимум зусиль, аби 
наблизити це довгоочікуване 
мирне майбутнє.

Ми у жодному разі не маємо 
боятися, але водночас повинні 
бути обачними і обережними, 
коли є реальна загроза життю, 
йдеться у зверненні ДСНС.

Саме для цього працює система 
оповіщення, яку усі ми назива-
ємо «Тривога». Дедалі більше 
людей сприймають її недостат-
ньо відповідально, що становить 
неабияку загрозу. Спитайте себе, 
чи варте горнятко кави у кав’яр-
ні вашої безпеки, коли ви чуєте 
пронизливий звук сирени? Чи 

Проте усі ми бачимо, що маємо 
справу із грубим порушенням 
усіх норм міжнародного права 
і кожен з нас є ворожою ціллю. 
Об’єкти критичної інфраструк-
тури, заклади охорони здоров’я, 
місця із масовим перебуванням 
людей і житлові будинки так 
само є ціллю для держави-теро-
риста, про що свідчить красно-
мовна статистика.

Так, за підрахунками рятуваль-
ників, які велись на території 
України за винятком тимчасо-
во окупованих територій, з по-
чатку війни внаслідок ворожих 
атак кількість загиблих серед ци-
вільного населення сягає майже 
3 тисячі людей. З початку року 
в Україні сталося вже майже 
48 тисяч пожеж, з яких майже 
7 тис. 300 випадків виникли 
внаслідок обстрілів.

— Тому ми вкотре нагадуємо 
громадськості про необхідність 
дослухатися до наших порад, 
які не тільки рятують життя, а й 
наближають Перемогу. Щоразу, 
коли лунає сигнал повітряної 
тривоги ми закликаємо спуска-
тися у найближче укриття. Ми 
також закликаємо уважно вивчи-
ти інформацію про те, де знахо-
дяться найближчі до вас укриття 
та пам’ятати про правило «двох 
стін». Не давайте ворогу шансу 
збільшити кількість жертв цієї 
війни — дбайте про свою без-
пеку і наближайте нашу спільну 
Перемогу! — закликають ряту-
вальники.

Тернопільська міська рада вко-
тре нагадує громадянам, під час 
сигналу оповіщення «Повітря-
на тривога» необхідно пройти 
в найближче укриття, з метою 

збереження життя та здоров’я.
В безпечному місці необхідно 

перебувати до моменту сповіщен-
ня про відміну.

Звук сирени вмикається при 
будь-якій загрозі, яку фіксують 
радари, тож знаходитися у мага-
зинах чи закладах громадського 
харчування заборонено.

«Звичайно, що працює система 
протиповітряної оборони, але ма-
ємо зробити все від нас залежне, 
щоб ніхто не постраждав. Бере-
жіть себе та своїх близьких!» — 
йдеться у повідомленні.

Тернопільська обласна військо-
ва адміністрація теж звертається 
до жителів Тернополя та області 
бути максимально обережними, 
не ігнорувати сигнали повітряної 
тривоги, спускатися в укриття та 
максимально дотримуватися за-
ходів особистої безпеки.

знаєте ви, де знаходиться най-
ближче укриття, коли чуєте її 
звук під час прогулянки у пар-
ку? Чи готові ви втрачати рід-
них, коли чуєте сигнал «Увага 
всім!»? Правильні відповіді на ці 
питання — це і є наш внесок 
у спільну Перемогу, коли воро-
жі атаки націлені не на військові 
об’єкти, а на наше існування як 
нації загалом.

ДСНС робить усе можливе, 
аби вкотре нагадати, що пра-
вила безпеки написані кров’ю, 
а нехтування цими правилами 
може мати незворотні наслідки. 
Як приклади — атака на торго-
вельний центр у Кременчуці і 
удар по центру Вінниці, де попри 
сигнал тривоги громадяни про-
довжували перебувати на місці 
надзвичайної ситуації. Мирне на-
селення — не військовий об’єкт. 

«Про донорство крові та її ком-
понентів». Розмір надбавки з 
1 липня 2022 року становить 
250,80 гривні.

Зміни будуть і в 
грудні

У зв'язку із підвищенням по-
казника прожиткового мінімуму 
загалом в області перерахова-
но пенсії для 232 581 особи. Усі 
перерахунки пенсійних виплат 
проведено в автоматизованому 
режимі без додаткових звернень 
до органів Пенсійного фонду.

Суми, на які зросли пенсії 
громадян, у кожної особи бу-
дуть індивідуальні і залежать від 
складових пенсійної виплати, 

які напряму розраховуються від 
величини прожиткового міні-
муму.

Результати проведеного пе-
рерахунку пенсіонери поба-
чать уже при отриманні пенсії 
у виплатний період липня: з 
4 по 25 число.

Розмір прожиткового мініму-
му для непрацездатних осіб з 
1 грудня 2022 року становити-
ме 2093 гривні, тому наступний 
перерахунок пенсій у зв'язку з 
підвищенням прожиткового мі-
німуму для осіб, що втратили 
працездатність з віком, буде 
проведений з 1 грудня поточ-
ного року.
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з початком війни цінності карди-
нально змінилися.

— Збереження життя дітей — це 
наразі основний пріоритет у роботі 
всіх закладів освіти. Ми вирішили 
зробити ремонт нашого укриття. 
Воно є великим, загальна площа 
у понад 500 квадратних метрів. 
За виділені з міського бюджету 
кошти нам вдалось облаштувати 
лише одне з його приміщень (кім-
нат), але плани на майбутнє має-
мо дійсно грандіозні, — розповідає 
директорка.

Працівники дитячого садка реа-
лізовували свою ініціативу два тиж-
ні. Батьків вихованців не залучали, 
провели ремонт власними силами. 
Колектив закладу спільно вирішу-
вав, як краще дати лад інтер’єру 
укриття ще радянського зразка.

— Довелося з нуля зробити 
підлогу, адже тут лежала земля. 
Боролися із сирістю, пофарбува-
ли стіни. У сховищі є вентиляція, 

сюди ще раніше провели світло. 
Найбільше роботи пішло на санву-
зол. Там ми поклали плитку, про-
вели воду, придбали й вбудували 
туалети та умивальники. Тепер 
укриття повністю відповідає усім 
санітарно-гігієнічним нормам, — 
каже директорка.

Колектив дитсадка організував 
тут наявність аптечки для надання 
домедичної допомоги, запас питної 
та технічної води.  

Закупили навіть харчування та 
посуд на випадок, якби щось тра-
пилось і довелося пересидіти у схо-
вищі. Якщо діти втомлені й хочуть 
відпочити — у кімнаті стоять ліжка.

Аби в укритті було не так сумно, 
працівники закладу розмалювали 
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У садку розробили 
чіткі інструкції для 
переходу в укриття. 
Вихователь збирає 
з помічником свої 
групи

Якщо вихованці дитсадка втомились — у сховищі є ліжка 
ось такі зі звірятами

Є все необхідне для перебування там малечі у разі 
небезпеки

 Укриття повністю відповідає сучасним санітарно-гігієнічним нормам

БЕЗПЕКА

КОЖЕН ПОХІД ДО СХОВИЩА — 
НІБИ ГРА У ФОРМІ КВЕСТУ 
Діти  В одному з дитячих районних 
садочків створили сучасне укриття 
відповідно до вимог воєнного часу. У 
випадку тривоги вихователі проводять 
там повноцінні заняття для малечі. Тут є 
спальні місця, де можна відпочити

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

Дитячий садочок розташований 
в одному з райцентрів Тернопіль-
щини. З міркувань безпеки ми 
не вказуємо назву закладу та його 
розташування, оскільки безпека 
дітей та спокій батьків і педаго-
гічного колективу — на першому 
місці.

Скільки тривав ремонт та облаш-
тування старого протирадіаційного 
сховища до нових умов? Яким по-
винне бути ідеальне укриття, аби 
навчальний процес успішно старту-
вав з вересня? «RIA плюс» відвідали 
садочок і про все дізнались.

Екскурсію закладом дошкільної 
освіти нам проводить директорка 
пані Ірина. Жінка спершу працю-
вала тут музичним керівником, 
а згодом очолила садочок та керує 
ним майже десять років.

— До війни в нас функціонува-
ло 12 груп, які відвідували понад 
двісті дітей віком від 2 до 6 років. 
Колектив закладу налічує вісімде-
сят різних працівників. Загалом, 
на Тернопільщині існує всього два 
настільки масштабних дитсадки — 
наш та ще один в обласному цен-
трі, — говорить пані Ірина.

Навчальний заклад три тиж-
ні тому відновив роботу. Зараз 
приймають малечу лише батьків, 
котрі працюють, займаються з 
ними за стандартним графіком — з 
7.30 до 18.00. На момент відкриття 
дитсадка захисне укриття вже було 
повністю готовим.

Обладнали 
власними силами 

Пані Ірина розказує, що цей 
дошкільний заклад єдиний у мі-
сті побудували одразу зі стандарт-
ним протирадіаційним укриттям. 
Щоправда, воно було в поганому 
санітарному стані й не до кінця 
підходило під можливе перебу-
вання там дітей. Раніше колектив 
садочка не вбачав нагальної по-
треби в реорганізації сховища, та 

стіни: яскравими квітами й фігур-
ками звірят (творила помічниця 
вихователя).

— Ми облаштували для малечі 
справжнє освітньо-розважальне 
середовище: є куточок для відпо-
чинку, зображувальної та ігрової 
діяльності, театральний куточок, 
для усамітнення. Перед відкриттям 
садочка сховище укомплектували 
різним навчальним матеріалом, 
тому при небезпеці вихователі 
можуть провадити тут повноцінні 
заняття, — додає пані Ірина.

Укриття згідно з документацією 
розраховане на понад 200 осіб. Сьо-
годні у дитсадку працює небагато 
груп, і попри те, що облаштоване 
всього одне приміщення, по ме-
тражу й нормах, висунутих ДСНС 
України, сюди вміщаються всі — і 
дітвора, й колектив закладу.  

Був навіть 
ляльковий театр

Пані Ірина каже, що доводи-
лось під час тривоги евакуювати 
малечу вже тричі. Перший раз був 
організаційним, тривога тривала 
40 хвилин. Дітворі провели екс-
курсію укриттям, показали, чим 
тут можна займатися.

— Ми щороку проводили для 
вихованців тренінги, зокрема під 
час Тижня безпеки. Діти знають, 
як діяти, коли почули звук сирени. 
Єдине, що такого надійного схо-
вища в садочку раніше не мали, — 
пояснює нам жінка.

Вдруге при повітряній загрозі 

сповіщає людей про пожежу.  
— Ми вчимо малечу, що сире-

на — це звук допомоги, який каже 
про небезпеку. Коли війна — треба 
допомогти, в першу чергу, самому 
собі. Звучить сигнал тривоги, отже 
біжимо в укриття й рятуємось. Діти 
знають, найцінніше — це збере-
ження власного життя, — каже 
директорка.

Планують 
доопрацювати 

В одному з кутків сховища сто-
їть скляний мольберт. Директор-
ка пояснює — використовують 
у садочку нетрадиційні освітні 
техніки, однією з яких є малю-
вання на склі.  

Також тут влаштовують лялько-
ві вистави, є змодельована сцена. 
Біля дверей стоїть ящик з піском. 
Вихователі практикують з дітьми 
цікавий психологічний метод, та-
кий як піскотерапія.  

— Звісно, вони можуть просто 
з ним погратися за бажання. Вза-
галі, інвентар, який був у садочку, 
але ми не використовували його 
щодня, знесли сюди й тепер кори-
стуємось цими речами при триво-
зі, — говорить пані Ірина.

В цьому дошкільному закладі 
у мирний час проводили багато 
розважальних заходів. Тепер теж 
намагаються вшановувати народні 
свята й традиції, увагу приділяти 
національно-патріотичному ви-
хованню. Мають заняття з Ос-
нов безпеки та життєдіяльності, 
квести й ігри, багато цікавих та 
пізнавальних відеоматеріалів.  

— В нас діє чотири інклюзив-
них групи. Батьки малечі з осо-
бливими освітніми потребами 
тісно співпрацюють із вихователя-
ми. Всі зацікавлені, аби діти мали 
необхідну базу знань, елементар-
ні навички самообслуговування. 
В звичайних групах батьки теж 
залучені до життя малечі. Жод-
ного разу не чула від них слова 
«ні», — усміхається пані Ірина.

Щодо укриття, то планів щодо 
доопрацювання колектив має чи-
мало. Найперше планують облаш-
тувати всі приміщення, зробити 
експериментальну студію та зони 
для інших активностей, приміром, 
занять спортом.

— Нехай сховище нам ніколи 
не згодиться, але знатимемо, що 
діти тут точно будуть у безпеці! 
Це головне! — завершує розмову 
директорка.

діти відвідали виставу лялькового 
театру просто в укритті, а третього 
разу вчилися — мали зображуваль-
ну діяльність. Це було у день, коли 
тривога тривала годину.  

Ми запитали в пані Ірини, як 
проходить евакуація, і виявилось, 
що в садочку розробили чіткі ін-
струкції. Кожен вихователь збирає 
з помічником свої групи. Праців-
ники закладу, котрі присутні на ро-
боті (медсестри, кухарі, музкерів-
ники, психологи тощо) знають, 
хто кому допомагає. Після сигналу 
«Увага всім!» та повідомлення про 
тривогу у групі в соцмережах, всі 
швидко збираються та спускають-
ся до укриття. Також є спеціальні 
маршрути переміщення дитячих 
груп до ПРУ.

— Там кожна група має ок-
ремий столик, де зібраний на-
вчальний матеріал. Вихователі 
заздалегідь готують плани занять. 
Дітей розвантажуємо емоційно. 
Кожен похід до сховища для них 
ніби квест, — усміхається жінка. — 
Вони шукають фігурки. Групи 
мають свою емблему. Вихователь 
говорить малечі, мовляв, сьогодні 
шукаємо русалку. На тривогу діти 
реагують спокійно.

З вихованцями садочка вихо-
вателі неодноразово проводили 
інструктажі, як чинити у певних 
ситуаціях. Приміром, дітям пока-
зували мультики про сирену. Там 
розповідалось, що вона звучить 
не лише коли в країні військовий 
стан. Є сирена швидкої, є та, що 
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ТЕРНОПОЛЯНИН КАЖЕ, ЩО ЙОГО 
НЕЗАКОННО ЗАТРИМАЛИ ТА БИЛИ

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

У понеділок, 27-го червня, тер-
нополянин Андрій Томашевський 
вирішив зайти до кафе на бульварі 
Петлюри. Там він, каже, очікував 
на свого товариша.

— До мене підійшла власниця, 
так зрозумів, що їй не сподобалося, 
що я там знаходжуся. Я сказав, що 
це заклад громадського харчування, 
тож я можу там перебувати. Вона 
відійшла, через певний час знову 
підійшла й почала казати, що зараз 
викличе поліцію, — розповідає То-
машевський. За його словами, для 
неприязні не було жодних підстав.

Хотів дізнатися 
причину 

— Поліцейські прийшли, підійш-
ли до мене і одразу кажуть: «Да-
вай документи». Я думаю, а чого 
документи, на якій підставі? Вони 
кажуть: документи, воєнний стан 
і пішло-поїхало. Я бачу, що вони 
нічим не аргументують. Просто 
війна і все. Думаю, ні, хлопці, так 
не піде, — згадує Томашевський.

Чоловік переконаний, що навіть 
за умов війни громадяни не поз-
бавляються своїх прав, відтак по-
ліцейські мали оголосити підстави, 
через які вони просять показати 
документи.

Вважаючи, що поліція чинить по-
рушення, пан Томашевський дістав 
телефон та хотів знімати на відео 
своє спілкування з правоохоронця-
ми, але, на думку поліціянтів, і це 
заборонено у воєнний час.

— Почали мені говорити, що 
не маю права робити відеозйом-
ку. Я почав питати, на якій під-
ставі? Їх відповідь: «Ми тобі нічого 
не зобов’язані». Я ставив телефон 
із ввімкненою камерою на стіл, 
побачив, що другий поліцейський 
тягне руки, щоб телефон забрати, 
то я його швидше забрав, — каже 
Томашевський.

Правоохоронці, продовжує, зов-
сім не цікавилися тим, що сталося 
у закладі. Лиш вимагали в нього 
документи, без пояснення підстав 
та забороняли знімати відео. Коли 
чоловік знову намагався ввімкну-
ти відеозапис — не давали йому 
то зробити.

— Я побачив, що хлопці почина-
ють нагліти, я поставив їм пряме 
запитання, чи я затриманий? Вони 
кажуть, що ні. Кажу: «Добре, я піду 
в супермаркет тоді. Якщо вам буде 
треба щось уточнити, зачекайте 
біля виходу». Як тільки почав іти, 
вони стали поперед мене, ми тебе 
нікуди не пустимо, ми виклика-
ли наряд, — каже чоловік. Якраз 
у цей час приїхали інші правоохо-
ронці. Вони також не намагалися 
розібратися у цій ситуації, а одразу 
почали просити документи. І знову 
без аргументації вимоги.

— Вони повторювали: «Ти ди-
версант, ти п’яний». Все на купу, — 
каже Томашевський.

Чоловік хотів сфотографувати но-
мер поліцейської автівки, але і це 
йому не дали зробити. Натомість, 
наголошує, пошкодили один із двох 
його телефонів.

— Знову почали говорити, що 
я диверсант, скрутили мене, запаку-
вали та кинули в машину. Сказали, 
що я затриманий і кинули. Не пові-
домили ні аргументованої причини 
затримання, мали б роз’яснити пра-
ва. Якщо затриманий, то за фактом 
якого порушення. Нічого не пояс-
нили, — каже Томашевський.

Переконує: усі 
руки — сині 

Неприємна ситуація мала про-
довження і в авто.

— У машині вони почали ма-
тюкатися дуже сильно. З цього 
я зробив висновок, що їх нагрудні 
камери та відеореєстратор в авто 
не працювали. Хоча вони мають 
працювати. Бачачи, що вони ма-
тюкаються, обзивають мене, на од-
ному телефоні я таки включив 

диктофон, а на другий хотів зняти 
на відео їх поведінку. Але двоє по-
ліцейських, які сиділи по боках від 
мене, почали хапати мене за руки, 
намагаючись їх викрутити та били 
по долонях, щоб забрати телефони. 
Від цього потім і утворилися син-
ці, — уточнює терноплянин.

У райвідділі 
У чоловіка був рюкзак, коли при-

були до відділу поліції, продовжує 
пан Томашевський, вирішили про-
вести його огляд. На що, вважає, 
також не було підстав.

— Для огляду мають бути до-
тримані певні норми. Якщо лю-
дина в чомусь підозрюється, якщо 
є речі заборонені в обігу. Просто 
так це не робиться. Але вони все 
одно зробили поверхневий огляд. 
Так, у мене був газовий балончик 
та складний ніж, але я маю право 
їх носити, були документи на це. 
Вони не вилучили нічого, — розпо-
відає Андрій Томашевський.

Правоохоронці, каже, також ви-
рішили відвезти його на освідчення 
на стан алкогольного сп’яніння.

— Там у мене все показало 
по нулях. Тоді лікар спитав, чи є 
в мене якісь травми? Я відповів 
про синці на руках, бо вони вже 
почали тоді проявлятися. Не знаю, 
чи він то зафіксував, але начебто 

Конфлікт  Тернополянин стверджує, 
що правоохоронці вчинили проти нього 
не одне порушення, а суд вже виправдав 
його за звинуваченням у хуліганстві. 
За розповіддю чоловіка, все сталося в 
одному із кафе Тернополя. Яка версія у 
правоохоронців і в керівництва закладу? 
Чи справді все так було? Розбиралися 
журналісти «RIA плюс»

Андрій Томашевський наполягає, що його хапали та били по руках

Суд закрив справу про «хуліганство» Томашевського

фіксував. Хоча і синці тоді тільки 
починали проявлятися, — каже То-
машевський.

У райвідділі правоохоронці 
склали протоколи затримання та 
за хуліганство. Після цього його 
відпустили додому.

Пізніше Томашевський залишив 
кілька заяв на поліцейських за на-
ступні порушення — грабіж, бо ви-
ривали телефони, обмеження волі.

Суд хуліганства 
не знайшов 

Уже 4 липня суд розглядав спра-
ву щодо хуліганства пана Тома-
шевського. Як розповів чоловік, 
то справу закрили за відсутності 
правопорушення, бо жодних до-
казів вчинених ним порушень по-
ліцейські до справи не долучили.

Натомість за заявою чолові-
ка на порушення поліцейських, 
запевняє співрозмовник, у по-
ліції не проводили необхідних 
дій, навіть не вносили відомості 
в ЄРДР. Відтак чоловік звернув-
ся до слідчого судді Тернопіль-
ського міжрайонного суду, який 
зобов’язав поліцію це зробити. 
Зняти сліди насильницьких дій, 
за розповіддю Томашевського, 
його за більше, ніж тиждень часу, 
ніхто так і не скерував. Такими 
темпами і синці зникнуть.

У власниці своя 
версія 

Ми побували у закладі, де все 
сталося. А також поспілкувалися 
із власницею кафе. Пані Олексан-
дра запевняє, що все було інакше. 
Не так, як розповів чоловік.

— Він був неадекватний. Зачі-
пав усіх моїх працівників, мене 
чіпав. Він став коло барної стійки, 
замовив пиво і чіплявся до дівчат 
моїх. Вони бачили, що він неа-
декватний. Випив пиво. Я йому 
сказала: «Сядьте за столом. Бере-
те продукцію та повинні присісти. 
Присів, і офіціанти обслуговують». 
Він тоді почав ходити навколо бі-
льярдного столу, зазирати. Я ж 
не знаю, що він там робить. Така 
ситуація, що як щось підозрі-
ле, то треба викликати охорону. 
Я натисла кнопку, вони приїхали, 
і вже далі вони розбиралися. Наша 
ситуація з ним на тому закінчила-
ся, — розповідає пані Олександра.

При цьому жінка запевняє, що 
поліція не била Томашевського. 
Втім, і відбувалося це вже, за слова-
ми чоловіка, не в приміщенні кафе.

Що кажуть у поліції?
За поясненням ситуації ми звер-

нулися до обласного управління по-
ліції. Хотіли дізнатися версію подій 
від правоохоронців. А також, чи 
працювали у поліцейських нагрудні 
камери, аби можна було об’єктивно 
дізнатися всі обставини подій, а ще 
поцікавилися, чи проводять вну-
трішню перевірку щодо законності 
дій правоохоронців.

— Особи встановлені, перевір-
ка проведена, матеріали скеровані 
в ДБР, — ось так коротко відповів 
на наші запитання начальник від-
ділу комунікації головного управ-
ління Нацполіції в області Сергій 
Крета та відправив за коментарями 
до ДБР.

«RIA плюс» підготували інфор-
маційний запит щодо цієї ситуації 
до Державного бюро розслідувань. 
Там тиждень готували відповідь, 
але деталей справи так дізнатися 
і не вдалося. Бо в бюро до цих 
пір чомусь не отримали матері-
али справи. Принаймні, так нам 
відповіли.

 «За описаними вами подіями ві-
домості внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань Тернопіль-
ською обласною прокуратурою та 
одночасно доручено проведення 
досудового розслідування Четвер-
тому слідчому відділу, що розташо-
вується у Тернополі. Станом на час 
надання цієї відповіді (13 липня), 
матеріали до Четвертого слідчого 
відділу не надходили», — йдеться 
у відповіді ДБР.

Юристи ж кажуть, що під час 
дії воєнного стану деякі права і 
свободи громадян дійсно обмежені.

— Яскравим прикладом є запро-
вадження комендантської години. 
З її введеням українці обмежені 
у свободі пересування в певні го-

дини. Але більшість прав і свобод 
все ж таки залишаються. Тобто є 
тими самими, що і до 24 лютого, — 
розповідає юристка Марія Бочан.

За її словами, перевірка доку-
ментів у осіб під час дії воєнно-
го стану уповноваженими на це, 
у даному випадку поліцейськими, 
не змінилася.

— Тобто співробітник поліції, 
підійшовши до особи, має пред-
ставитись і обов'язково вказати 
причину зупинки-перевірки. Ці 
підстави визначені у ст. 32 Закону 
України «Про національну полі-
цію». Рекомендую з ними ознайо-
митися, щоб бути в курсі, за що 
можуть вас попросити документи, 
а за що — точно ні. Так, серед них 
порушення заборон, що введені під 
час воєнного стану або, якщо особа 
схожа до тієї, яка перебуває в роз-
шуку тощо, — пояснює Бочан.

Також, за словами юристки, як 
і було раніше, особи мають право 
фіксувати своє затримання, пере-
вірку документів на власні пристрої.

— У такому випадку поліцей-
ські не вправі самовільно вилучати 
особисту власність особи, якою є 
в даному випадку телефон, — під-
сумовує юристка.

Як нам розповіли у Терно-
пільській обласній прокуратурі, 
окружна прокуратура визначи-
ла підслідність справи за ДБР і 
провадження, ніби, вже є там. 
Деталей поки не озвучують. Чим 
завершиться справа, ми повідо-
мимо згодом.

Юристи ж кажуть,  
що під час дії 
воєнного стану деякі 
права і свободи 
громадян дійсно 
обмежені

Відео і більше 
фото дивіться, 
засканувавши 
qr-код
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рала система ще не є остаточним 
підсумком. Треба, щоб люди були 
приблизно одного віку і навіть їх 
вага та зріст відповідали одне од-
ному. Не етично буде пересадити 
серце 55-річної людини 20-річній. 
Треба, щоб у донора не було гепа-
титів, онкології, захворювань крові 
та ще багатьох інших. Тож, поки 
ми їхали до Тернополя, переві-
ряли все це, — розповідає Сергій 
Руденко.

Тим часом у Чорткові лікарі-ре-
аніматологи підтримували життя 
донора за допомогою спеціальної 
апаратури та медикаментів. Бо 
після смерті мозку можливо під-
тримувати інші органи та функції 
навіть кілька діб.

Операція 
Близько 23-ї години лікар та 

його команда прибули до Терно-
поля. Частина лишилися в облас-
ній лікарні, щоб готувати до пер-
есадки реципієнта, інша частина 
команди вирушила до Чорткова, 
щоб забрати серце донора.

— Там, на місці, вони ще раз 
пересвідчуються, що все підходить, 
дійсно. Що серце нормально пра-

цює. Тоді ми в Тернополі взяли 
реципієнта до операційної, діста-
лися до його серця, підключили 
штучний кровообіг та чекали, поки 
донорське серце буде на під’їзді 
до Тернополя. Адже якщо ми за-
рано видалимо серце реципієнта, 
а щось станеться з машиною, яка 
везе серце донора — може статися 
дві трагедії. Як тільки ми дізна-
лися, що машина вже заїжджає 
в місто і буде за 15 хвилин, ми 
видалили серце реципієнта. Як-
раз приїхав донорський орган і ми 
почали його вшивати. Це зайняло 
у нас десь годину двадцять до того 
моменту, коли серце забилося. Ос-
новний етап операції скінчився 
десь о сьомій ранку, і я поїхав 
одразу до Вінниці, бо на 11-ту го-
дину в мене там була запланована 
інша операція, — згадує Руденко.

Повернення до 
повноцінного життя 

Команда лікаря ще на добу ли-
шилася у Тернополі, щоб слідку-
вати за станом реципієнта та про-
консультувати місцевих фахівців 
щодо подальших дій.

— Перші тиждень-два після 
пересадки серця реципієнт має 
бути в лікарні в ізольованій па-
латі. Йому дають препарати, щоб 
не було відторгнення чужорідної 
тканини. Вони пригнічують імуні-
тет. Будь-яка ГРВІ може призвести 
до смерті. Тому він в ізольованій 
палаті, доступ до нього обмеже-
ний. Але дистанційно ми стежимо 

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

Обмежений час та відповідаль-
ність цієї операції за своєю на-
пругою в сотні разів переважають 
найкращі гостросюжетні фільми.

Трагедія одного — 
порятунок іншого 

На початку липня до Чортків-
ської лікарні потрапив 37-річний 
чоловік. Лікарі констатували 
у нього геморагічний інсульт.

— Розрив судини, обширний ін-
сульт, мозок загинув, — розповідає 
Сергій Руденко. — Лікарі конста-
тують смерть мозку, потім чека-
ють ще шість-дванадцять годин, 
щоб пересвідчитися, що не було 
помилки, і мозок дійсно загинув. 
Після цього вони йдуть говори-
ти з родичами померлого. Рідні 
цього чоловіка погодилися, щоб 
його органи взяли для пересадки 
іншим людям, — каже Руденко.

Дані донора вносять до єдиної 
бази, і вона автоматично знахо-
дить людину, яка потребує на таку 
операцію.

Серце працювало 
тільки на 22% 

38-річний чоловік з Одеси мав 
захворювання серця з 2016-го 
року. З 2021 він перебував у базі 
тих, хто очікує на трансплантацію.

— Його серце працювало тільки 
на 22%, у той час коли нормою 
є 65–70%, — пояснює Сергій Ру-
денко.

Коли сталося нещастя з чолові-
ком у Чорткові, а його родичі дали 
згоду на забір органів, Сергій Ру-
денко був у відрядженні у Вінниці, 
де проводив операцію. Реципієнт 
(той, кому роблять пересадку) з 
Одеси. Операційна команда інсти-
туту Амосова — у Києві.

— Одна з найбільших склад-
ностей при пересадці серця — це 
встигнути все зробити вчасно. Бо 
з моменту, коли забирають серце 
у донора, до моменту, коли воно 
знову запрацює у іншої людини, 
може пройти максимально чотири 
години. Такий термін забезпечує 
спеціальний розчин, у який по-
міщають орган. Розчин консервує 
його до безпосередньої пересад-
ки, — розповідає подробиці Ру-
денко.

Лікарі витрачають близько пів 
години на те, щоб забрати серце 
у донора, а годину-півтори вши-
вають його реципієнту.

Відтак, коли стало відомо про 
те, що є донор у Чорткові, було 
прийняте рішення проводити опе-
рацію у Тернополі, як найбільш 
логістично підходящій локації, 
щоб все встигнути зробити вчасно.

Лікар, який їхав із Вінниці, 
та його команда, що прямува-
ла з Києва, у дорозі готувалися 
до операції.

— Мені дали дані донора, його 
вік, діагноз, що було, що йому ро-
били. Те ж саме і з реципієнтом. 
Адже те, що є донор та реципієнт і 
навіть те, що його автоматично об-
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УПЕРШЕ ПЕРЕСАДИЛИ СЕРЦЕ 
Медицина   Ми дізналися подробиці 
першої в історії Тернопільщини 
пересадки серця. Журналісти «RIA 
плюс» поговорили із Сергієм Руденком, 
доктором медичних наук, завідувачем 
відділу хірургічного лікування ішемічної 
хвороби серця Національного інституту 
серцево-судинної хірургії імені Амосова

за його показниками, аналізами. 
Все йде за планом, динаміка пози-
тивна і він за деякий час повністю 
відновиться, — розповідає Руденко.

До повноцінного життя 38-річ-
ний одесит зможе повернутися 
десь за два місяці. За цей період 
має зростися грудина, яку розпи-
лювали, щоб дістатися до серця.

— Він ще прийматиме пев-
ні ліки, але загалом буде вести 
звичайний спосіб життя, — каже 
Руденко.

Лікарі 
Тернопільщини 

Столичний фахівець відзначає 
вклад лікарів Тернопільщини в те, 
що донорське серце вдалося збе-
регти та провести трансплантацію. 
Почалося все з того, що чоловіка 
вчасно доправили до лікарні, ще 
до того, як загинув мозок.

— Донора підключили до апа-
рату штучної вентиляції легенів 
і медикаментозно підтримували 
в реанімації. Органи збереглися, 
але мозок загинув, на жаль. Теоре-
тично так діяти мають всі медики 
в країні. Відверто кажучи, кон-
диціонування донора, підтримка 
усіх його параметрів — це наба-
гато важче, ніж просто відвезти 
хворого в реанімацію. Це дуже 
важка робота. Це ювелірна робота 
реаніматологів. Коли констатува-
ли смерть мозку і його готують 
до забору органів. Також вони 
говорили з рідними, щоб вони 
дозволили використати органи для 
донорства. Дуже позитивна робо-
та показує їх кваліфікацію. Щодо 
Тернопільської обласної клінічної 
лікарні, всі співробітники відділен-
ня кардіології допомагали. Умови 
у відділенні та в операційній іде-
альні, — хвалить колег Руденко.

Про лікаря 
Серг ій Ру-

денко — доктор 
медичних наук, 
завідувач відділу 
хірургічного ліку-
вання ішемічної 
хвороби серця 
Національного 

інституту серцево-судинної хірургії 
імені Амосова. В Україні це була 
десята пересадка серця, яку він 
проводив. До того він навчався 
та робив їх за кордоном.

Загалом же в Україні є більше 
десятка фахівців, які можуть про-
водити такі операції.

— Теоретично, майже кожен 
кардіохіруг має вміти проводити 
подібні операції. Якби більше ро-
дичі давали згоди, це можна було б 
робити у багатьох обласних лікар-
нях, — розмірковує Руденко.

 На операцію лікар їхав із Вінниці, а його команда — з Києва

Чотири години на 
серце: донор у 
Чорткові, реципієнт 
в Одесі, лікар у 
Вінниці, а операція в 
Тернополі

Зазвичай подібні операції 
в Україні відбуваються не дуже 
часто, приблизно, раз на місяць. 
У той же час, від 24-го лютого 
це перша така операція, яку про-
водили фахівці інституту імені 
Амосова.

— Якби це було кожного тиж-
ня — це було б настільки добре… 
Але, на жаль, не так часто. Десь, 
десяток на рік, — підсумовує Ру-
денко.

Мама донора 
Під одним із дописів у фейсбуці 

про цю пересадку написала відгук, 

ймовірно, мама чоловіка, який 
став донором.

«Мій син помер, але його серце 
не перестало битися у грудях ін-
шої людини і я молю Бога за те, 
щоб серце мого сина билося ще 
дуже багато років. Можливо, ко-
лись цей молодий чоловік захо-
че стати моїм названим сином. 
А моєму синочку нехай буде цар-
ство небесне. Нехай спочиває з 
Богом. Амінь. 

Мій любий синочку, ти на-
завжди залишишся жити в мо-
єму серці», — написала Віра 
Михалків.

 Закінчили пересадку близько 7-ї ранку

Одесит зможе повернутися до повноцінного життя за 2 
місяці, прогнозують медики



6 RIA плюс, 20 липня 2022ТЕМА

ТЕРНОПОЛЯНИ МАСОВО ЙДУТЬ 
ПОВЕРТАТИ ГРОШІ ЗА ГАЗ
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Із самого ранку 13 липня хо-
лод та злива у Тернополі не за-
вадили десяткам людей приїхати 
до приміщення ДП «Газпостач» 
ТОВ «Тернопільміськгазу», що 
на перехресті вулиць Колон-
тая — Острозького. Це єдиний 
офіс компанії у місті, тож черга 
велика. Більшість тут — пенсі-
онери.

Прийшли повертати 
гроші 

Стояли в черзі тернополяни 
та жителі прилеглих населених 
пунктів, щоб подати заяву для 
повернення коштів. З травня газ 
тернополянам почала надавати 
компанія «Нафтогаз України». 
Однак більшість людей у червні 
вчасно заплатили за комуналку 
не новій компанії, а «Газпо-
стачу», який вже не обслуговує 
тернополян. Повідомлення про 
зміни почали надходити лю-
дям у поштові скриньки лише 
наприкінці червня, коли ті вже 
заплатили за комуналку. Дехто 
дізнався про зміни кілька днів 
тому від сусідів чи знайомих.

Люди у черзі обурюються — 
чому ДП «Газпостач» не може 
перерахувати сплачені кошти на-
пряму «Нафтогазу»? Навіщо по-
трібно годинами стояти у черзі?

— Я заплатила за газ за тра-
вень, а тепер мені прийшла нова 
платіжка від «Нафтогазу», що 
треба знову заплатити за травень 
їх компанії, — розповідає терно-
полянка пані Надія. — Телефону-
вала в «Газпостач», мені сказали 
прийти і принести копії доку-
ментів та квитанції про оплату. 
Тоді будуть робити повернення 
коштів на мою банківську картку. 
Зробила всі копії — паспорта, 
ідентифікаційного коду, кви-
танції, надала реквізити банку. 
Сама я дізналась про зміну по-
стачальника газу тижнів два тому, 
коли вже давно заплатила за ко-
мунальні послуги. А у вівторок, 
12 липня, прийшла нова платіжка 
від «Нафтогазу». Тож вирішую 
ці питання.   

Дехто запитує — навіщо ство-
рили проблеми людям? Чому 
не можна було завчасно попе-
редити про зміни, щоб споживачі 
не платили гроші старій компа-
нії, або ж чому не можна, щоб 
компанія перерахувала сплачені 
гроші «Нафтогазу»?

— За травень заплатив за газ 
370 гривень, тепер треба їх по-
вертати і платити «Нафтогазу», — 
розповідає пан Василь. — Ще 
нової платіжки не прийшло, але 
вже скоро має бути. Як треба по-

вертати кошти, дізнався від зна-
йомих. Обурює це ставлення, що 
маємо стояти під дощем і «відво-
йовувати» свої гроші. Варто було 
заблокувати банківські рахунки 
«Газпостачу», щоб дурно гроші 
не платили, а тепер треба мок-
нути годину, щоб їх повернути.   

Дехто прийшов до підприєм-
ства для того, щоб дізнатися, чи 
потрібно переукладати договори 
та що взагалі означає зміна по-
стачальника газу.

— Прийшов папірець у пошто-
ву скриньку, що змінюється по-
стачальник газу, а що робити з 
тим — не знаємо, — розповідає 
пан Павло. — Запитували у селі 
на пошті — нічого не знають. 
Тому приїхав до «Газпостачу», 
а тут така черга, ще й дощ. При-
їду вже, коли буде краща погода. 
Те, що змінився постачальник, 
дізналися тиждень тому, коли 
прийшло повідомлення. Але ні-
хто нічого не пояснив, що нам 
робити та як. Треба з’ясовувати 
самому.

Щоб прийняти заяву про по-
вернення коштів, потрібно кілька 
хвилин. Ті, хто приніс готові ко-
пії документів — справляються 
швидше. Якщо їх немає — пра-
цівники «Газпостачу» роблять 
на місці.

Працівники підприємства 
кажуть — більшість людей, які 
приходять для перерахунків та 
повернення коштів, — пенсіоне-
ри. Такий потік вже кілька днів. 
Люди продовжують приходити 
до підприємства, незважаючи 
на погоду.

Що каже 
керівництво 

Директорка ДП «Газпостач» 
ТОВ «Тернопільміськгаз» Галина 
Голоюха розповідає — споживачі 
можуть звертатися до підприєм-
ства за перерахунком відповідно 
до графіка: з понеділка по чет-
вер з 8.00 до 17.00, п'ятниця — 
з 8.00 до 16.00 (обідня перерва 
12.00–12.48). В офісі працюють 
чотири оператори, які приймають 
заяви від споживачів.  

— У нас черги людей, які хо-
чуть повернути сплачені за по-
слуги гроші, — каже Галина Го-
лоюха. — Людей, які заплатили 
за використаний у травні газ, 
дуже багато. Це понад 50 тис. 

Перерахунок  Біля офісу ДП 
«Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» 
черги з десятків людей. Таку картину 
місцеві спостерігають вже кілька днів 
поспіль. Журналіст «RIA плюс» побував 
у ДП «Газпостач», поспілкувався 
зі споживачами та керівництвом 
підприємства. Чи обов’язково стояти 
в черзі та чи можна повернути гроші 
дистанційно – про це у матеріалі

Біля офісу щодня десятки людей. Вони приходять уточнити інформацію та подати заяви на 
повернення коштів

На прийом заяви потрібно кілька хвилин. Це роблять 
чотири працівники «Газпостачу»

споживачів. Якщо всі докумен-
ти в порядку — потрібно кілька 
хвилин на одного споживача, 
щоб прийняти заяву та все зві-
рити. Також є люди, які хочуть 
щось з’ясувати, уточнити. Це теж 
забирає час.

Загалом підприємство обслу-
говувало понад 120 тис. спожи-
вачів газу. Це жителі Тернополя 
та колишнього Тернопільського 
району.

Чи можна подати 
заяву онлайн 

Годинами стояти в черзі — 
не обов’язково. Подати заяву 
про повернення коштів можна 
онлайн.

— У нас на сайті є зразок за-
яви, яку потрібно заповнити, 
та перелік копій документів — 
паспорт, код платника податків, 
квитанцію про оплату та банків-
ський рахунок. Цю заяву з до-
кументами необхідно відправити 
на нашу електронну пошту, — 
каже директорка підприємства.

Перелік документів, необхід-
них для написання заяви та по-
вернення коштів:

  паспорт та ідентифікаційний 
код (РНКОПП) власника 
особового рахунка та/або 
особи, яка сплачувала за газ 
від імені або за власника ра-
хунка, або особи, яка є спад-
коємцем;
  оригінали платіжних доку-
ментів про сплату за при-
родний газ на загальну суму, 
що відповідає або перевищує 
суму до повернення (перепла-
ти);
  довідка (з банку) з реквізита-
ми вашого банківського ра-
хунка для повернення коштів.

Подати заяву з необхідними 
сканкопіями документів, підпи-
сану електронно-цифровим під-
писом (ЕЦП), потрібно на ел. 
адресу: admin@gazpostach.te.ua. 
Зразок заяви можна завантажити 
на сайті підприємства.

Кошти намагаються поверта-
ти якомога швидше, однак може 
знадобитися кілька днів. Як по-
яснює Галина Голоюха, наразі 
до підприємства надходять тисячі 
звернень про перерахунок щодня 
як в електронному вигляді, так 

і в звичайному, які приносять 
споживачі до офісу підприємства.

Ті, хто першими звернувся 
до підприємства або подав елек-
тронну заяву — вже отримали 
повернення.

Не перерахували 
автоматично 

Ми також запитали, чому спла-
чені за травень кошти не можна 
було перерахувати одразу до «На-
фтогазу», щоб уникнути довгих 
черг та клопоту для споживачів?

— Ми б теж хотіли, щоб була 
така можливість, аби сплачені 
нам кошти перерахувати до «На-
фтогазу», але поки ще немає та-
кого рішення. Це могли б зро-
бити зі сторони «Нафтогазу». 
Тоді ми б змогли перерахувати 
їм кошти по кожному спожива-
чу, але поки такої можливості 
немає, — кажуть тут.

«Нафтогаз» рекомендує новим 
споживачам звертатися до попе-
редніх постачальників для по-
вернення сплачених за травень 
коштів.

Що робити 
боржникам 

Як пояснили на підприємстві, 
борги споживачів за газ за попе-
редні місяці (до травня 2022 року) 
необхідно оплатити ДП «Газпо-
стач» ТОВ «Тернопільміськгазу». 
Заборгованість не переходить 
до нового постачальника газу, як 
і переплати за попередні місяці 
(до травня 2022 року).

Борги необхідно сплатити, 

вони нікуди не зникнуть. Зроби-
ти це можна кількома способами. 
За допомогою банків (у відділен-
нях або онлайн–кабінетах):

  Державний Ощадний Банк 
України;
  Укрексімпбанк;
  ПриватБанк.

Оплатити заборгованість можна 
і в будь–якому відділенні «Укр-
пошти». Також є можливість це 
зробити через особистий кабінет 
на сайті підприємства.

Що буде з 
«Газпостачем» 

Як розповіла директорка під-
приємства, зміна постачальни-
ка газу вплинула на їх роботу. 
Наразі компанія займається по-
верненням коштів. Однак ДП 
«Газпостач» не припинить свою 
діяльність та не зникне.

— Ми продовжимо свою ро-
боту, оскільки ми надаємо свої 
послуги різним комерційним 
підприємствам, — каже дирек-
торка. — Але, безумовно, це 
вплинуло на нас та наших пра-
цівників. Зокрема, вісім праців-
ників доведеться скоротити. Це 
приблизно половина штату. Ми 
допомагаємо їм знайти нові місця 
роботи, дехто вже сам знайшов 
собі роботу.

Борги необхідно 
сплатити, вони 
нікуди не зникнуть. 
Зробити це  
можна кількома 
способами

Для заванта-
ження заяви для 
перерахунку
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Перевіряємо дані та тиснемо «Далі». 

Обираємо «Так, підписати в форматі 
ASIC-E». 

Завантажуємо заяву, яку потрібно під-
писати, та тиснемо на кнопку «Підписати 
в форматі ASIC-E».

Очікуємо кілька секунд, поки відбува-
ється накладання електронного цифро-
вого підпису на документ.

Тепер ми можемо завантажити підпи-
саний документ. 

Відправляємо заяву
Тепер, коли ми маємо усе необхідне, 

можна надсилати заяву до ДП «Газпостач» 
ТОВ «Тернопільміськгаз».

Надсилати документи потрібно на 
електронну пошту підприємства admin@
gazpostach.te.ua.

Завантажуємо заяву, підписану ЕЦП, 
та копії інших необхідних документів.

Тепер чекаємо на повернення коштів. 
Для цього може знадобитися кілька днів.

Як написати заяву на 
повернення коштів

Тепер, коли ми маємо електронний 
цифровий підпис, можна завантажити та 
заповнити заяву. Її можна завантажити 
на сайті ДП «Газпостач». Для цього за-
скануйте QR-код із сусідньої сторінки.

Далі потрібно відредагувати файл та 
внести потрібні дані на місці пропус-
ків. Це ваші дані – ПІБ, адреса, номер 

особового рахунку, телефон. 
Також потрібно на місці пропусків 

вказати сплачену суму, яку ви хочете 
повернути, номер рахунку та прізвище 
і ім’я абонента.

Вказуємо дату написання заяви. Місце 
підпису залишаємо порожнім, оскільки 
це електронна заява.

Також нам потрібно відсканувати 
або сфотографувати копії документів: 
паспорт, індивідуальний податковий 
номер (ІПН), квитанцію про оплату 
коштів, довідку з реквізитами рахунку, 
на який буде повернуто кошти.

Як підписати заяву ЕЦП
Тепер заяву потрібно підписати за до-

помогою ЕЦП. Як розповіла директор-
ка ДП «Газпостач» Галина Голоюха, це 
можна зробити на сайті Центрального 
засвідчувального органу. 

Переходимо за посиланням та оби-
раємо спосіб підписання документа. У 
нашому випадку це за допомогою «Елек-
тронного підпису».  

Завантажуємо файл нашого ЕЦП, 
вводимо пароль до нього у відповідну 
форму та після цього тиснемо кнопку 
«Зчитати». 

На панелі функцій зліва потрібно об-
рати розділ «Бізнес». 

Наводимо на цей пункт курсор – з'яв-
ляється спливаюче вікно з послугами. 
Обираємо «Електронний цифровий під-
пис для фіз. особи». 

Перевіряємо вказані дані. Система 
«підтягує» їх автоматично. Тиснемо на 
кнопку «Дані вірні». 

Тепер потрібно вигадати пароль до ва-
шого ключа – мінімум 8 символів (ла-
тинські букви та цифри). Після цього 
тиснемо «Далі». 

Наступний крок – підтвердження опе-
рації. На ваш телефон відправлять СМС 
з чотиризначним кодом. Вводимо його. 

В результаті ви отримуєте файл. Він 
автоматично буде завантажений на ваш 
комп’ютер. Це і є ваш ЕЦП.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–9 VADIMEV15@GMAIL.
COM

Нові платіжки з боргом за травень та 
червень, вже від «Нафтогазу», почали 
приходити тернополянам. Кардинальної 
різниці у ціні газу немає. У «Нафтогаз 
України» вартість природного газу 7,96 
грн за метр кубічний. У ДП «Газпо-
стач» вартість була 7,99 грн. Різниця 
– 3 копійки.

Загалом ДП «Газпостач» обслугову-
вало понад 120 тис. споживачів газу. 
Це жителі Тернополя та колишнього 
Тернопільського району – розповідає 
директорка підприємства Галина Го-
лоюха.

Скільки людей 
заплатили у травні

– Людей, які заплатили за використа-
ний у травні газ, дуже багато, – каже ди-
ректорка підприємства Галина Голоюха. 
– Це понад 50 тис. споживачів. Наразі 
ми проводимо повернення коштів. Для 
цього споживач повинен подати заяву. 
Це можна зробити не лише, прийшовши 
до офісу. Можна подати заяву онлайн, 
прикріпивши документи. Ми б хотіли, 
щоб була можливість, аби сплачені нам 
кошти перерахувати до «Нафтогазу» по 
кожному споживачу. Це було б про-
стіше і нашим працівникам, і нашим 
споживачам. Однак такого рішення у 
«Нафтогаз України» не прийняли. Там 
радять новим споживачам звертатися до 
старого постачальника для повернення 
коштів.

Якщо ви плануєте подати заяву 
онлайн – вам знадобиться електро-
нний цифровий підпис (ЕЦП). З його 
допомогою потрібно підписати заяву. 
Без цієї умови подати електронну заяву 
не вийде.

Саме наявність ЕЦП та підписання 
документа викликає у багатьох тернопо-
лян чимало питань – де взяти цифровий 
підпис? Що робити, якщо його немає? 
Як «підписувати» документ?

– Я ще міг би завантажити заяву, за-
повнити її, відсканувати чи сфотографу-
вати копії документів та відправити на 
електронну пошту, – каже тернополянин 
пан Сергій. – Але я не маю цифрового 
підпису. Де його брати та як ним скори-
статися – не знаю. Тож, ймовірно, буду 
йти до офісу і писати заяву особисто.

Як отримати ЕЦП
Щоб подати заяву онлайн, в першу 

чергу варто отримати електронний ци-
фровий підпис. Отримати його може 
кожен. Зробити це можна за допомогою 
онлайн-банкінгу. Спершу переходимо 
та авторизуємося на сайті «Приват24». 

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ОНЛАЙН
Інструкція  Ми покроково пояснимо вам те, 
як подати заявку онлайн для повернення коштів 
за надані послуги, а також, як створити власний 
електронний цифровий підпис та підписати з його 
допомогою документ. Про це читайте у матеріалі

ТЕМА
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чаківського, бо всі документи і 
автографи самого бурмістра, ад-
воката і письменника вказують 
тільки форму «Лучаковський»), 
Торговиця, Старий Поділ, біль-
шості імен, які раніше писалися 
неправильно (хоч, варто було б 
записати не Рєпін, а Ріпин, а ще 
краще дати вулиці ім'я місцевого 
митця, яких ми, на жаль, мало 
знаємо). На жаль, межі доскона-
лості нема. Місту все ще бракує 
імен людей, які його прославили, 
які тут жили, зростали, бували. На-
приклад, я пропонував дати імена 
Софії Окуневської, Януша Корчака, 
Софії Яблонської і Романа Тури-
на, майстра Леонтія (архітектора 
церкви Різдва Христового), компо-
зиторів Кароля Ратгауса і Генрика 
Топольницького, графів Федоро-
вичів. Надіюся, з часом вони таки 
з'являться на мапі міста.

Питання дискусійне 
Як правильно називалось древнє 

поселення, досліджувала і покійна 
тернопільська краєзнавиця Любо-
мира Бойцун.

— «Топі» чи «Сопільче»? В са-
мому документі 1540 року все-таки 
Сопільче, хоча в словнику геогра-
фічному Топільче маємо, — роз-
повідала краєзнавиця. — До речі, 
поляки також допускали, що, мож-
ливо, на цьому місці могло бути 
і до того якесь поселення. 100% 
не можна стверджувати. Але в са-
мому документі є дуже суперечлива 
фраза, яку можна перекласти, як 
«заснувати», або «заново відно-

засновано наш Тернопіль. Назва 
є в документі, з якого й почалася 
історія міста, — каже історик. Це 
локаційний привілей на заснуван-
ня укріпленого поселення (містеч-
ка-фортеці) Тарнополє в пустому 
(пустельному) місці Сопільче (до-
слівно латинською мовою: in loco 
deserto Sopilcze). Документ знайде-
но тернополянином Василем Блоз-
вою на початку 2000-х у Головному 
архіві давніх актів (Варшава, Поль-
ща), копію його допоміг роздобути 
доктор історії Ігор Скочиляс. Де-
тально проаналізував і ввів до на-
укового обігу його тернополянин, 
завідувач відділу Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею Олег 
Гаврилюк. Документ уперше був 
опублікований повністю у 2010 році 
в книзі О. Гаврилюка (в співавтор-
стві). Тепер він є у вільному доступі.

На першій сторінці документа 
можна побачити назву «Сопільче» 
на латині.  

— Слово Сопільче має виразну 
українську етимологію, із прас-
лов'янськими коренями, — каже 
Володимир Окаринський. — Ви-
водити неіснуючу назву «топільче» 
від нібито древньоруського «топі» 
(болота) немає сенсу. По-перше, 
це неавтентична назва, по-друге, 
вона літературна — існувала тільки 
в літописанні, натомість практич-
но всі назви місцевостей — усного 
походження, а по-третє — «топєй», 
непрохідних боліт у яких топили-
ся, тут не було. Натомість, назва 
«Сопільче» нагадує українське 
«сопілка», і походить від прасло-
вянського кореня sopěti «сопіти, 
з шумом дихати; дути в трубку». 
Можливо, «дихання», дзюрчання 
річки Серет спричинилося до цієї 
назви (дякую за правдоподібне 
припущення Валерію Лазарюку). 
Висловлювалася думка, що назва 
походить від «сопух» (сморід), од-
нак вона має недостатньо доказів. 
Як би там не було, назва задокумен-
тована 482 роки тому в найпершо-
му документі міста, а сама по собі 
вочевидь ще давніша. То хто ми 
такі, щоб її перекручувати?

Тож виправлення історичних та 
орфографічних неточностей пан 
Окаринський вважає правильним 
рішенням.

— Повернення на мапу міста 
історичної назви вважаю справед-
ливим. Це ж саме стосується імен 
вулиць Лучаковського (а не Лу-

Зміни в назву внесли, враховуючи 
думку істориків.

Як пояснює Мар’яна Зварич, 
назва «Топільче» з’явилась знач-
но пізніше, лише наприкінці 19-го 
століття. Тож історичну неточність 
виправили.

— Топі — це болота, а Сопіль-
че — це назва поселення, що було 
на території Тернополя до його 
офіційного заснування, — пояс-
нює речниця міськради. — Аналіз 
актових документів середини та 
другої половини XVI століття дає 
підстави для з'ясування первинної 
назви, яку мало середньовічне по-
селення, що знаходилося в межах 
історичної частини майбутнього мі-
ста. Переважна більшість польських 
істориків першої половини XIX 
століття дають однозначну відпо-
відь — Сопільче (Sopilcze). Дещо 
згодом, вже у другій половині XIX 
століття, відомий західноукраїн-
ський дослідник минулого про-
фесор Ізидор Шараневич, якого 
не можна звинуватити у необ'єк-
тивності, стверджував, що: «Там, 
де ныні місто Тернопфль, були ще 
пусти поля Сопильче». Займався 
питанням історії заснування мі-
ста і професор I-ї тарнопольської 
міської цісарсько-королівської ви-
щої гімназії доктор філософії Ян 
Ленєк, який поділяв думку своїх 
попередників. Подібні висловлю-
вання зустрічаємо й у інших дослід-
ників кінця XIX століття. І тільки 

у 1892 році Людвік Дзедзіцький 
вперше вводить у науковий обіг 
назву «Топільче» (Topilcze).

Повернення давньої 
історичної назви 

Історик та краєзнавець Воло-
димир Окаринський поясив, що 
означає нова назва та чому пра-
вильна назва древнього поселення 
саме Сопільче.

— Чому рішення перейменувати 
тернопільський гідропарк, надавши 
йому назву «Сопільче», правильне? 
По-перше, це є поверненням дав-
ньої історичної назви, — пояс-
нює історик. — Натомість, назва 
«Топільче» є неправильною і вона 
була наслідком друкарської помил-
ки у енциклопедичному виданні 
1892 («Slownik geograficzny Krуlestwa 
Polskiego i innych krajуw slowialskic», 
том 12). Це стаття Л. Дзєдзіцько-
го про тодішній Тарнополь. Назва 
«Топільче» раніше ніде не зустрі-
чалася, натомість Сопільче є у ба-
гатьох дослідженнях і українських, 
і польських істориків.

Сопільче (польською і латин-
ською транслітерацією Sopilcze) — 
саме так називалося місце, в якому 

Потреба у створенні 
нового парку 
виникла після 
того, як збудували 
житловий масив 
«Дружба»
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Гідропарк — наймолодший парк 
Тернополя. Його офіційно відкрили 
у 1985 році. Він розташований між 
житловими масивами «Дружба», 
«Оболоня» та «Центр».

Раніше на цьому місці був пустир. 
Туди зливали пульпу, коли очищали 
Тернопільський став.  

Потреба у створенні нового парку 
виникла після того, як збудували 
житловий масив «Дружба». Дорога, 
на місці якої тепер центральна алея 
гідропарку, обвітрювалась, її взим-
ку замітало снігом. Тож на місці 
пустиря почали створювати новий 
парк.  

Назвали парк «Піонерським». Тут 
облаштували відпочинкові зони, во-
дойми, звіринець, кілька дитячих 
майданчиків. Парк став одним із 
улюблених місць відпочинку тер-
нополян.

Після здобуття незалежності, пар-
ку дали назву древнього поселення, 
що існувало на місці Тернополя — 
«Топільче».  

Що пишуть 
тернополяни 

Однак тепер назву змінили, 
а точніше — змінили першу літе-
ру назви. Тепер у місті гідропарк 
«Сопільче». Це викликало неабияку 
хвилю обговорень серед тернопо-
лян. Дехто підтримує таке рішення, 
але більшість не розуміють, навіщо 
потрібно було змінювати назву, яка 
не має нічого спільного з росією 
чи СРСР.

У соціальних мережах чимало 
тернополян обурюються — навіщо 
замінили назву парку. Переважна 
більшість проти нової назви, але є 
і ті, хто підтримує рішення.

«Для чого міняти назву, то що, 
російська назва? Хай буде стара 
назва», — пише Лілія Сосніч.

«Сопільче» не подобається. Що 
це за соплі?! Топільче хіба пов'я-
зане з русизмом?» — пише Руслана 
Погорілець.

«Топільче з дитинства асоціюва-
лося у мене із тополями, красива 
милозвучна назва», — пише Зоряна 
Март.

«Потрібно. Слід вивчати істо-
рію», — пише Володимир Салук.

«Я думаю, що це не просто так 
перейменували парк, кому цікаво, 
то порийтеся в архівах, хочеться 
вірити, що то правильне рішен-
ня», — пише Андрій Кузик.

Як вносили зміни
Ми звернулися за коментарем 

до міської ради та запитали, навіщо 
варто було змінювати назву парку. 
Адже назва «Топільче» не пов’язана 
ані з росією, ані з радянським ми-
нулим. Так назвали парк зі здобут-
тям Україною незалежності.

Речниця міської ради Мар’яна 
Зварич пояснила — у рішенні щодо 
парку ідеться про внесення техніч-
них змін (виправленні історичних 
та орфографічних неточностей). 

«ТОПІЛЬЧЕ» ТЕПЕР «СОПІЛЬЧЕ»: 
ЧОМУ ПЕРЕНАЗВАЛИ ГІДРОПАРК 
Історія  Зміна назви гідропарку 
викликала чимало суперечок та 
обурення у тернополян. Як до зміни назви 
«Топільче» на «Сопільче» ставляться 
історики та чому обрали саме таку назву 
– про це ми розповідаємо у матеріалі

Такий вигляд мав пустир напередодні будівництва парку

Гідропарк став одним з улюблених місць відпочинку
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вити». Там є таке поєднання слів 
на латині.

Однак думки, що правильно саме 
«Сопільче» притримуються не всі. 
Історик, краєзнавець, доцент Тер-
нопільського національного педа-
гогічного університету Петро Гуцал 
вважає, що правильна назва посе-
лення саме «Топільче».

— Я вважаю, що питання, як 
саме правильно — Топільче» чи 
Сопільче, дуже дискусійне. Спра-
ва в тому, що не існує топонімів 
до слова «Сопільче», на відміну 
від «Топільче». «Топі» — давньоу-
країнське слово. До того ж, доку-
менти, на які посилаються деякі 
історики, не є оригінальними (ру-
кописними). Зокрема, ми маємо 
лише пізніші друковані варіанти. 
У опублікованих документах, які 
наразі ми маємо, зустрічаються 
два варіанти назви поселення. 
Чому так могло статися? Ці до-
кументи є друкованими, які спи-
сували з рукописів. А латинські 
літери «Т» та «С» дуже схожі. Тому 
під час передруку могла виникну-
ти помилка і букви переплутали. 
Якби ми мали оригінали докумен-
тів — їх вже могли вивчати спеці-
алісти «під мікроскопом». Тоді б 
можна було поставити крапку. 
Моя думка — правильно все-таки 
«Топільче». Але для національної 
історії це питання не є суттєве, 
хоча, безумовно, цікаве.

Тож, як бачимо, єдиної думки 
серед істориків та краєзнавців, як 
правильно називалось поселення, — 
немає.
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Обстріли українських міст ще 
раз підтверджують — окупанти 
нищать цивільні об’єкти, де 
можуть бути скупчення лю-
дей. Тож нехтувати повітряни-
ми тривогами в жодному разі 
не можна.

Якщо під час повітряної 
загрози ви були на вулиці — 
варто знайти безпечне місце 
та спуститися до найближчого 
укриття.

Міський голова Тернополя 
нагадав місцевим, де у місті 
знаходяться укриття. На інте-
рактивній карті вказані адре-
си, тип укриття (найпростіше, 
протирадіаційне або сховище) 
та його вмістимість. Однак чи 
всі вони доступні для населен-
ня та відкриті? Чи мають вони 
принаймні мінімальні умови для 
того, аби перечекати повітряну 
загрозу? Журналіст «RIA плюс» 
перевірив деякі з них.

Деякі сховища не доступні для 
звичайних тернополян. У місь-
кій раді повідомляють, що схо-
вища, які розміщені у міських 
лікувальних закладах, призна-
чені лише для медперсоналу і 
хворих, які перебувають у мед-
закладі! Укриття, які є у дитячих 
садках, призначені винятково 
для евакуації дітей під час від-
відування закладу дошкільної 
освіти.

Ми шукали укриття та схови-
ща неподалік найбільших місць 
скупчень людей.

У районі Центрального рин-
ку та автовокзалу завжди багато 
людей. Тут є кілька супермарке-
тів та торгових центрів. Однак 
укриттів є кілька.

Танцорова, 11 
Протирадіаційне укриття 

на 150 осіб знаходиться непо-
далік КП «Тернопільводоканал». 
Сюди радять йти у ТЦ «Орна-
ва». На вході до торгового цен-
тру вказано, що це найближче 
укриття. До нього приблизно 
250 метрів.

Вхід розташований на вулиці 
до підвального приміщення. Од-
нак там було зачинено. Інфор-
мації, у кого знаходяться клю-
чі — немає. Працівники офісів 
біля укриття розповіли — під 
час тривог укриття відкрива-
ють. Є чергові, які це роблять 
і вдень, і вночі.

Всередині знаходиться кілька 
приміщень. В одному з них — 
студія звукозапису. Там також 
ховаються люди. До укриття 
приходять переважно праців-
ники магазинів та компаній, 
які працюють поруч, а також 
мешканці будинків.

Видавництво 
«Збруч» 

У ТЦ «Орнава» також пові-
домили, що є ще одне укриття 
поблизу. Воно у будівлі ви-
давництва «Збруч», хоча його 
не нанесено на карту міської 
ради. До нього від торгового 

центру приблизно 350 метрів. 
Приблизно така ж відстань і від 
входу до Центрального ринку.

На вулиці вказівників, що 
тут є сховище, ми не поміти-
ли. Однак у самій будівлі вони 
є. До нього можна спуститися 
сходами. Як розповів черго-
вий, сховище постійно відкри-
те — його не зачиняють. Сюди 
спускаються працівники офісів. 
Також можуть приходити місце-
ві. Вночі у будівлі є черговий, 
який також може при необхід-
ності впустити людей. Однак 
через комендантську годину 
до сховища йдуть під час ро-
бочого дня.

Ми переконалися, що схови-
ще було відчинене. Саме при-
міщення невелике. Тут є ма-
траци, дитячі іграшки. Також 
ми побачили запас питної води, 
розетки. Ще в укритті розстав-
лені стільці. Також є два входи 
до укриття з різних боків при-
міщення.

Вулиця Багата, 1 
На карті укриттів вказано, що 

це сховище на 70 осіб. Однак 
вхід до нього ми так і не знайш-
ли. Ворота до двору зачинені 
на замок. Іншого входу у двір 
немає.  

Кооперативний 
коледж 

Ще одне укриття у самому 
центрі на карті укриттів вказано 
за адресою вул. Руська, 17. Тут 
знаходиться кооперативний ко-
ледж. Протирадіаційне укриття 
розраховане на 350 осіб.

На жаль, працівники коледжу 
не показали нам, як пройти 
до нього. Лише запевнили — 
воно працює, до нього є віль-
ний доступ і під час тривоги 
до укриття спускається навчаль-
ний колектив закладу. Також 
скористатися сховищем можуть 
і місцеві.

Вул. Старий Ринок, 1 
Це найпростіше укриття 

на 136 осіб. Це підвали житло-
вого будинку. Потрапити все-
редину, на жаль, не вдалося — 
під’їзд зачинено. Працівники 
магазинів у цьому будинку роз-
повіли, що не знають, де саме 
вхід в укриття.  

До слова, у багатоквартир-
них будинках сховище — це 
підвальне приміщення. Про 
це нагадує міський голова Тер-
нополя. Тож якщо поруч біля 
вашого будинку немає обладна-
ного протирадіаційного укриття 
чи сховища — варто спускатися 
до підвалу. Не ігноруйте три-
вогу!
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ДЕ ХОВАТИСЯ ПІД ЧАС ТРИВОГИ 
Укриття   Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, чи доступні укриття, до яких 
радить ховатися міська рада у випадку 
повітряної тривоги. Які умови у сховищах? 
Чи є санвузли, місця для сидіння або 
принаймні вільний доступ до укриття? Ми 
перевірили!

У районі ринку 
Центрального 
та автовокзалу 
завжди багато 
людей. Однак 
укриттів є кілька

У сховищі видавництва «Збруч» поклали матраци та дитячі іграшки 

Укриття на Майдані Волі має фільтри для повітря, 
санвузол, місця для сидіння, вогнегасники

Майдан Волі, 4 
Це протирадіаційне укрит-

тя на 170 осіб. Вхід до нього 
знаходиться з внутрішнього 
двору. На вході є відповідні 
вказівники. Двері були відчи-
нені. За ними — решітка і схо-
ди до укриття. На вході товсті 
металеві двері, як у більшості 
протирадіаційних укриттів. 
Всередині є все необхідне. Тут 
ми побачили місця для сидін-
ня, ще один вихід. Також був 
запас води і санвузол — туалет 
та рукомийник. Помітно, що їх 
встановили нещодавно. Вода 
в крані є. Також є заготовле-
ний запас води.

Біологічний корпус 
медуніверситету 

Ще одне укриття розташоване 
біля Театрального майдану в са-
мому центрі міста. Тут багато за-
кладів громадського харчування, 
магазинів. Тож це найближче 
місце, куди можна йти у разі 
повітряної загрози. Це проти-
радіаційне укриття на 170 осіб.

На дверях медичного корпусу 
інформація про укриття, теле-
фон до чергового. Щоб потра-
пити до укриття — потрібно 
зайти всередину приміщення і 
спуститися вниз по сходах. Є 
вказівники, що це укриття.

Як розповіла комендант 
корпусу Олена Басараба, сюди 
можуть приходити і приходять 
місцеві, працівники різних за-
кладів. Пускають всіх. Тим паче, 
наразі навчання не проходить, 
тож студентів немає. Укриттям 
користуються працівники уні-
верситету. Вночі також є чер-
говий.

У одному з приміщень уні-
верситетський гардероб. У ін-
шому — зала для хореографії. 
Також санвузол. Олена Басараба 
каже — в частині підвального 
приміщення триває ремонт — 
розширюють укриття. Є три 
входи. Також буде ще додат-
ковий санвузол. Є вентиляція 
та все необхідне.

— Думаю, закінчать ремонт 
до початку навчання. Тоді 
укриття зможе вміщувати знач-
но більше людей. Укриттям мо-
жуть скористатися не лише на-
вчальний колектив та студенти 
університету, а і звичайні меш-

канці, яких застала повітряна 
тривога, — каже комендантка.

На пошті 
Ще одне сховище на 150 осіб 

розташоване на перехресті ву-
лиць Чорновола — Коперника. 
Приміщення переобладнано для 
проведення концертів. Зазви-
чай воно відкрите і сюди йдуть 
тернополяни у разі тривоги. Од-
нак о 12.30 вхід був зачинений, 
тож потрапити всередину нам 
не вдалося.

На Танцорова укриття було зачинене – його відкривають 
лише під час тривоги

ЩОБ ПОБАЧИТИ КАРТУ 
УКРИТТІВ – ВІДСКАНУЙТЕ 

QR-КОД
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ТЕТЯНА БАКАЙ, DIANA.OLIJNYK@
GMAIL.COM, 0-96-317-80-27 

Ми підібрали 10 турбаз, у 
яких ви можете як відпочити 
з друзями, так і  провести 

час разом із сім’єю в своє 
задоволення. У добірці ті 
заклади, які мали найвищу 
оцінку та позитивну кіль-
кість коментарів на ТОП-20. 

БІЛЬШЕ ФОТО  ТА 
ВІДГУКИ ТОП-20 

ДИВІТЬСЯ ЗА  
QR-КОДАМИ

ВІДПОЧИНОК

ТОП 10 ТУРБАЗ, ЯКІ ВАРТО 
ВІДВІДАТИ ЦЬОГО ЛІТА 
Тернопільщина   Попри 
війну хочеться хоч на вихідні 
знайти можливість провести час з 
рідними та трішки відпочити

Котовель (60 км від Тернополя) 

Графік роботи: щодня з 00.00 до 23.59 
Ціна: якщо до 10 осіб, то проживання за добу варту-
ватиме 3000 гривень, чан йде окремою вартість  400 
гривень за годину. 
Адреса: м. Бережани, Лісники
Контакти: 0962009200

 це чудове місце в Бере-
жанах для хорошого відпо-
чинку. Створені умови для 
комфортного перебування 
на території. Поруч ліс, тому 
складається враження, наче 
ви у Карпатах. На місці є 

все, що потрібно для від-
починку, а також відмінна 
баня, басейн та оздоровчий 
чан. Якщо їхати із сім’єю, 
то дітям теж знайдеться за-
няття, так як на території є 
гойдалки та батути.

Садиба Дарка (16 км від Тернополя)

Графік роботи: у будні з 10.00 до 23.00,  
у вихідні зачинено. 
Ціна: від 820 до 1130 гривень за 1 ніч.
Адреса: с. Товстолуг, вул. Шевченка, 12
Контакти: 0679223276

На березі мальовничої річ-
ки Гнізна. У розпорядженні 
гостей комфортні  кімнати з 
усіма зручностями. 

Відпочинок у Садибі 
включає в себе оздоров-
лення у бані на дровах, 

вечірні посиденьки в аль-
танці з мангалом, а також 
для любителів активного 
відпочинку є риболовля та 
піші прогулянки на свіжо-
му повітрі з мальовничими 
краєвидами.

Смерекова хата (93 км від Тернополя) 

Графік роботи: щодня з 00.00 до 23.59
Ціна: сімейний номер – 1000 гривень за добу. 
Адреса: с. Кімната, Кременецький район, вул. Набереж-
на, 29
Контакти: 0977235304

 на березі мальовничої 
річки Гнізна. У розпоря-
дженні гостей комфортні  
кімнати з усіма зручностя-
ми. Відпочинок у Садибі 
включає в себе оздоров-
лення у бані на дровах, 

вечірні посиденьки в аль-
танці з мангалом, а також 
для любителів активного 
відпочинку є риболовля та 
піші прогулянки на свіжо-
му повітрі з мальовничими 
краєвидами.

Карахова (70 км від Тернополя)
Графік роботи: у будні з 
09.00 до 18.00, у вихідні 
зачинено
Ціна: 1000 гривень доба на 
двох
Адреса: с. Куряни, Бережан-
ський район, вул. Карахово
Контакти: 0984599373

Тиша, затишок й неймо-
вірна природа – все це про 
відпочинок Карахова (70 км 
від Тернополя). Неймовірна 
погода у будь-яку пору року, 
затишна тераса, сауни та 
чани на вибір змушують по-
вертатись сюди знову і знову. 
Є розваги на різний смак, і 
кожен може обрати заняття 
собі до душі. Особливістю 

цього місця є трав’яні чаї 
та нереальна пастила. 

«Тридев‘яте царство» (108 км від 
Тернополя)
Графік роботи: щодня 
з 23.59 до 00.00  
Ціна: двомісний стан-
дарт – 500 гривень
Напівлюкс – 650 
гривень
Дворівневий люкс – 
1100 гривень
Контакти: (03541) 
51-4-31 – директор
0673506648 – адміністратор 
Адреса: смт. Скала-Подільська, вул. Юрдига, 19,  
Борщівський район

Історичне містечко Ска-
ла-Подільська запрошує на 
відпочинок у «Тридев‘яте 
царство» (108 км від Терно-
поля). Ще одне хороше місце 
для відпочинку з сауною та 
басейном, щоб отримати 

насолоду від свого вікенду. 
Заворожує і інтер’єр комп-
лексу, так як зовні будівля 
схожа на замок. Відпочива-
ючи саме тут, складається 
враження наче потрапили у 
справжню казку. 

Хутором В‘юн – база неподалік 
Тернополя (28 км від Тернополя) 
Графік роботи: що-
дня з 00.00 до 23.59 
Ціна: двомісний но-
мер за 1 ніч варту-
ватиме 700 гривень. 
Вілла вартуватиме 
від 2200 гривень до 
7500 залежно від 
кількості осіб та 
виду номера. 
Контакти: 
0683073990
Адреса: с. Покропивна, біля Озерни, Зборівський район
 

база неподалік Тернопо-
ля (28 км від Тернополя) 
серед мальовничої природи 
з комфортними умовами та 
відмінним сервісом. Якщо ви 
мрієте втекти та відпочити 
від міської метушні, то це 
саме для вас. Так як тут є 

можливість позасмагати на 
лежаках, попаритись у бані 
та просто прогулятись біля 
ставку. Любителям активно-
го відпочинку пропонується 
спортивна рибалка, настіль-
ний теніс, волейбольний 
майданчик та стрільба з лука. 

Оазис Пляж

Графік роботи: щодня з 10.00 до 21.00
Контакти: 0670774499
Адреса: с. Глядки, вул. Над Ставом, 10с
 

Відпочинковий комплекс 
на набережній Івачівського 
ставу. Для гостей є пляж, 
відкриті басейни, коктей-
лі, кальян та смачні страви. 

Прекрасне місце для відпо-
чинку з друзями та сім’єю. 
Також гарне місце розта-
шування з чудовим видом 
на став

«Панорама HILL»

Графік роботи: щодня з 10.00 до 22.00
Ціна: за 3 доби від 2970 гривень
Контакти: 0685189997
Адреса: Горішня Вигнанка, Тернопільська область, вул. 
Чортківська, 48

Стильний та сучасний 
відпочинковий комплекс у 
Чорткові (75 км від Терно-
поля). Це привабливе місце 
як для жителів, так і гостей 
міста. У «Панорама HILL» 
на вас чекають оздоровчі 
чани, SPA, басейни та усі 
зручності для відпочинку із 
сім’єю чи друзями. Також 
вас здивує неймовірна кух-

ня, особливістю якої є піч-
гриль, винайдена в Іспанії 
кілька десятиліть тому. Усі 
делікатеси готуюсь з вели-
чезною любов’ю, тому до 
приготування ставляться 
з особливою ретельністю. 
Краєвиди навколо пере-
хоплюють подих, тому це 
місце є чудовою локацією 
для фотосесій. 

Центр вільного часу «Панорама»

Графік: у будні дні з 09.00 до 20.00, у вихідні з 09.00 до 
23.00
Ціна: бюджетний номер з двома окремими ліжками за 1 
ніч вартуватиме 550 гривень, великий двомісний номер – 
850 гривень 
Адреса: с. Підлісці, вул. Почаївська, 2
Контакти: 0979511111 – піцерія, ресторан
0965854534 – готель 

сімейний комплекс для 
відпочинку, що розташова-
ний неподалік мальовничого 
Кременця. Кожен гість може 
знайти заняття, яке припаде 
йому до душі. Місце зручне 
для відпочинку і маленькою 

компанією, і великим колек-
тивом. Ресторан та піцерія 
тішать доброю кухнею та 
ввічливим обслуговуванням. 
Тут є сауна, тренажерний 
зал, кімната для дітей та ба-
гато іншого.

База відпочинку «Над Стрипою»

Графік роботи: щодня з 00.00 до 23.59
Ціна: стандарт «Еко» від 650 грн за ніч, номер в ет-
но-стилі від 1200 грн за ніч, двоповерховий номер від 900 
грн за ніч, економ 2-місний від 600 грн за ніч
Контакти: 0963822757
Адреса: с. Скоморохи, Бучацький район

Пропонує все для актив-
ного, здорового та ком-
фортного відпочинку. Це 
унікальне та затишне місце 
знаходиться на березі річки 
Стрипа в селі Скоморохи (92 
км від Тернополя). Тихий 
милозвучний шум річки та 
неймовірні водоспади до-

поможуть вам відчути повну 
гармонію із природою. Для 
релаксу та оздоровлення пра-
цюють дві бані. Для любите-
лів активного відпочинку є 
сплави по Дністру, екскурсії 
на водоспади, джип-ралі, ве-
лосипедні тури та пішохідні 
маршрути.
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відповідає, що ця справа не нова 
для нього, адже в зоні ООС воював 
у такому ж роді військ, щоправда 
підпорядковувався військово-мор-
ським силам. Тоді боронив Марі-
уполь. І додає:

— Мені не було різниці, де за-
хищати Україну.

Навчається у процесі 
У бригаді ім. Данила Апостола 

«Михалича» призначили началь-
ником ремонтної артилерійської 
майстерні. Тут він лагодить гарма-
ти і гаубиці, що виходять з ладу.

Навчання пройшов ще 
у 2015 році на Яворівському по-
лігоні, щоправда тоді ще — на ра-
дянські зразки. На закордонні, які 
поступають на озброєння лише те-
пер, навчається у процесі роботи. 
Каже, що освоювати їх неабияк 
цікаво.

Командир підрозділу, у якому 
служить Ігор Михайлович, знає 
англійську, багато переклав ін-
струкцій, проходив спеціальне 
навчання. Наш герой багато ін-
формації про нове озброєння по-

черпнув від нього.
— Будова гармати приблизно 

однакова, принцип дії той са-
мий, — каже майстер. — А працю-
вати цікаво, бо освоюєш гаубиці 
нового типу. Робота приносить 
задоволення, коли розумієш, що 
повертаєш у стрій ту, що несе по-
гибель ворогам.

«Дівчатка» працюють 
інтенсивно 

У попередніх матеріалах ми пи-
сали, що гармати хлопці на фронті 
називають «дівчатками». Зачіпаємо 
цю тему, і наша розмова жвавішає.

— Це такий зашифрований 
сленг, — розповідає «Михалич». — 
Ми тут всі жартуємо, шукаємо 
позитив, наскільки це можливо. 
Є у нас «дівчинка», європейська 
модель, яка самостійно може пе-
реїхати з місця на місце, ми її на-
зиваємо «мотоблоком». Можливо, 
не варто цього писати, бо якось 
не пасує «дівчинку» називати так 

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

«Дівчинка», європейська модель, 
модель з-за океану…

Саме так, ніжно, на військовому 
сленгу бійці тернопільської арти-
лерійської бригади називають свою 
незамінну супутницю — гармату.

Ми поспілкувалися із чоловіком, 
який бачить кожну таку «дівчинку» 
наскрізь, знає достеменно всі її 
особливості і отримує моральне за-
доволення, повертаючи їх у стрій, 
бо вони несуть погибель ворогам.

Ігор Мартинюк у стрій повер-
нувся в перший день повномасш-
табного нападу русні, 24 лютого. 
З початку російсько-української 
війни на сході воював у зоні ООС: 
був і мобілізованим, і контрактни-
ком. З металом працює — скільки 
себе пам’ятає. У цивільному житті 
був і зварювальником, і майстром 
підземних газопроводів, а ще 
навчав нові покоління в Підга-
єцькому аграрному ліцеї. Вдома 
власноруч збудував майстерню і 
робить у ній усе. Навіть мотоблоки 
та трактори.

Зараз робота досвідченого тала-
новитого майстра вкрай необхідна 
там, де він є, за що його дуже ці-
нують колеги по службі і вважають 
незамінним.

Призвали в перший 
день

Неспокійний день 24 лютого 
був для Ігоря черговим робочим 
днем. У перерві між справами він 
вийшов у магазин за сигаретами. 
Проходив повз військкомат. Тут 
промайнула думка зайти і нага-
дати про себе у зв’язку з подіями 
цього дня, та в цей же час йому 
зателефонували. З військкомату.

Дружина, яка ще три години 
тому проводжала його на робо-
ту, почувалася злегка розгублено, 
знову проводжає чоловіка — уже 
на війну.

— Мені зателефонували десь 
між 11 та 12 годинами, сказали, 
що в обід відправка, — каже Ігор 
Михайлович. — Я буквально по-
ставив дружину перед фактом, та 
вона, напевне, була до цього го-
това. Знала, що я не уникав тоді, 
у 2015-му, і не буду ховатися тепер, 
тому сприйняла досить спокійно.

З військкомату направили щой-
но мобілізованого Ігоря в терно-
пільську артбригаду. На запитання, 
чи хотів потрапити в артилерію, 

Ми тільки приїхали, 
ще не встигли 
вийти, як за 30 м 
зірвалася ракета 
і вибила вирву до 
п’яти метрів
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ПОВЕРТАЄ У СТРІЙ ГАРМАТИ
Армія   Наш герой — начальник 
ремонтної артилерійської майстерні 
Ігор Мартинюк, на псевдо «Михалич». 
Продовжуємо авторський проєкт «Героям 
Слава»

З металом працює — скільки себе пам’ятає. Вдома власноруч збудував майстерню і робить 
у ній усе. Навіть мотоблоки та трактори

Завдяки бійцю і хлопцям, які разом з ним служать, усі 
системи працюють справно і виконують свої головні завдання

ГЕРОЯМ СЛАВА

неповажно.
З-за океану зразки за деякими 

характеристиками досконаліші 
за «європейок», веде далі спів-
розмовник. Та донедавна ЗСУ 
воювали на радянських і досить 
успішно. Саме тому, за словами 
військового, не варто недооціню-
вати сил противника, він має саме 
радянську зброю, хоч і застарілу, 
та «бере» кількістю.

— Попередні в дечому було 
легше ремонтувати, ніж ці, — по-
рівнює майстер. — У радянських — 
все залізне, а тут складніші матері-
али: алюміній, титан… Волонтери 
нам підтягнули зварку для кольо-
рових металів, ремонтуємо по од-
ній-дві за день. Хоч і імпортні, але 
теж ламаються. Робота є постій-
но, бо дуже інтенсивно працюють 
наші «дівчатка».

Фронт роботи — 
радіусом 90 км 

Після влучань ворогом, за сло-
вами спеціаліста, гаубиці зазвичай 
уже не підлягають відновленню. 
Можна іноді із двох пошкодже-
них зробити одну. Якщо ж техніка 
не піддається ремонту в польових 
умовах — відправляють на ре-
монтний завод, там більше по-
тужностей. Та перед тим ретельно 
оглядають, шукаючи альтернативні 
шляхи вирішення проблем.

— Ми обслуговуємо озброєн-
ня в радіусі приблизно 90 кіло-
метрів. Адаптуємо наявні деталі, 
вдаємося до технічних хитрощів. 
Більшість ремонтуємо на позиціях, 
встановлюємо причину, ліквідує-
мо несправності, — веде далі на-
чальник ремонтної артилерійської 
майстерні. — Декотрі привозять 
до нас, тому завжди хтось із хлоп-
ців залишається на місці. Наразі є 
певні проблеми із забезпеченням 
запчастинами до гармат, що пе-
редали нам партнери, — воно й 
не дивно, адже для ЗСУ це нове 
озброєння. Дуже суттєво нам до-
помагають волонтери, мої колиш-
ні співробітники. Передають усе 
необхідне максимально: і дрібні 
розхідні матеріали, і електроін-
струменти, передали навіть авто-
мобіль. Іноді на виїздах ремонтна 
бригада потрапляє під обстріли. 
Найбільше запам’ятався приліт 
ракети місяць тому.

— Ми тільки приїхали, ще 
не встигли вийти, як за 30 метрів 
від машини зірвалася ракета і ви-
била вирву до п’яти метрів в гли-
бину і до десяти завширшки, — 
пригадує Ігор Михайлович. — Ку-
сок глини впав на дах машини, 
проламав його, Богу дякувати, ми 

залишилися живі. Уже після цього, 
коли дивилися на воронку, з’яв-
лялися моторошні відчуття. Тоді, 
на жаль, один наш воїн загинув, 
були троє «трьохсотих».

Рук майстра бракує 
вдома 

Вдома на Ігоря чекає дружина, 
молодший син і 84-річний батько. 
Батько, як і син, любить майстру-
вати. В майстерні і зараз знаходить 
собі розраду. Чоловіки завжди там 
працювали удвох. Зробили мотоб-
лок і тракторець, які і зараз полег-
шують життя вдома. Мами давно 
немає, а тепер, коли син і внук 
в армії, старенький часто розчулю-
ється: молиться і плаче, мовляв, 
«не знаю, як я маю це пережити, 
але я сильний, я їх дочекаюся».

Дружина підтримує, запевняє, 
що все з хлопцями має бути добре, 
а нам зізнається, що дуже бракує 
чоловіка поруч, вдома, де все зро-
блено його руками. Каже, що таке 
відчуття, наче одну руку відібрали.

Більше того, на фронті воює і 
старший їхній син. Він залишив 
у Польщі роботу, повернувся 
у перший же день і пішов у ЗСУ.

— Ми тут молимося усі, всією 
родиною, і на роботі, просимо 
Бога, щоб наші хлопці поверну-
лися живі і здорові, — каже дружи-
на Галина. — На роботі збирають 
кошти на ЗСУ і все, що потрібно 
передають Ігорю. Він хоче там 
облаштувати майстерню зі всім 
необхідним, як і тут.

Розповіла Галина, що вдома 
чоловік спроектував та збудував 
майстерню самостійно — цеглинка 
до цеглинки, навіть розчин сам за-
мішував. Усе, де потрібен був май-
стер, скрізь — справа рук самого 

господаря. І ремонти, і опалення, 
і машини… Він для неї і опора, і 
підтримка, і порадник.

Дружина — теж 
боєць 

Зараз допомагає по господарству 
молодший. Хоч і цей поривається 
на фронт.

— Разів шість уже був у військ-
коматі, а йому відмовляють, — 
каже пані Галина. — Хлопці розу-
міють, що третього з дому не варто 
відправляти, мабуть, бояться що 
нерви мої не витримають.

Галина — теж боєць, натомість 
чуємо від начальниці Підгаєцького 
управління експлуатації газового 
господарства Галини Пенкаль-
ської. Зараз саме під її керівниц-
твом і працює дружина нашого 
героя. А колись, ще до АТО, 
працював і сам Ігор Михайлович. 
Тому усім дружнім колективом всі 
зусилля спрямовують на тих, кого 
знають, і в кому впевнені.

«Дивіться, бо як попаде до Мар-
тинюка, то щоб не розкритикував 
вас», — це слова, якими вона моти-
вує теперішніх працівників. І тим 
все сказано. Цілеспрямований, ви-
могливий, строгий, небагатослів-
ний, та може твердо відповісти, 
як щось не так, каже начальниця.

— Побудував кілометр газопро-
воду, газифікував будинки, мав 
п’ять бригад зварювальників під 
своїм керівництвом, — продовжує 
Галина Пенкальська. — Більше 
10 років ми працювали разом. 
На той час я була головним ін-
женером Підгаєцького управління 
експлуатації газового господарства. 
Як-небудь — це не про нього. 
Його патріотизм якраз і виража-
ється у справах.

Що кажуть колеги по службі?
Ігор Михайлович — чудовий 

майстер. На ходу зміг  пере-
вчився з радянських систем на 
іноземні, працює не покладаючи 
рук, професіонал своєї справи, 
кажуть колеги. 

Завдяки йому і хлопцям, які 
разом з ним служать, усі системи 
працюють справно і виконують 
свої головні завдання.

— Він прийшов до нас мобі-
лізований з самого початку вій-
ни, — каже командир ремонтної 
роти тернопільської артбригади 
Олександр, на псевдо «Ключ». 
— Перші враження — скромний, 

мовчазний. Як виявилось, він був 
фахівцем по ремонту протитан-
кових гармат «Рапіра», спеціаліст 
по обслуговуванню артилерій-
ської частини гармати, хороший 
зварювальник. З часом став фа-
хівцем і з «трьох сімок». Якось 
ми із завдання їхали разом, роз-
говорилися, в розмові — простий 
чоловік, а в процесі роботи стало 
зрозуміло, що має великий хист і 
робить свою справу професійно, 
не хизуючись. Поважаю його за 
те, що на свої роки не побоявся, 
пішов знову, а його досвід нам 
дуже необхідний. 
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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, проме-
над, римс. брук, хвилька, катушка, старе місто, 
римс. камінь, цеглина, бордюр дорож, тротуа 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

 ВАПНО ГАШЕНЕ, НЕГАШЕНЕ, ЦЕМЕНТ М-400, М-500, 
ПІСОК В МІШКАХ, ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ЦЕГЛА, ВІДСІВ, 
КАМІНЬ, ДОСТАВКА. (067)350-38-83, (050)711-55-70  

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

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

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

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

 Камінь бутовий Галущинецький на фундаменти. 
огорожі, щебінь, фр. 20-50, 50-80, 80-120, на 
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 каналіз. 
полімерпіщ.,чавунні, доставка (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

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

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

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

 Перемички віконні, прогони, різні розміри, 
опорні подушки, в наявності та під 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, ЧОР-
НОЗЕМ, 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, можлива 
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 фрак-
цій, з доставкою. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

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

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

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

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

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

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

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

 БРИГАДА З УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, «БАРАНИК», «КО-
РОЇД». «БАЙРАМІКС». (098) 822-45-87  

 БРИГАДА З УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, «БАРАНИК», «КО-
РОЇД». «БАЙРАМІКС». (068) 594-18-18  

 ВАГОНКА, АРКИ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ, 
ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ФАСАДИ, НАБРИЗК, 
ПЕРЕПЛАН. ЯКІСТЬ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (098) 235-25-91  

 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, ВІБРОКАТОК, ВІБРОМАШИН-
КА, БРУКІВКА ЗА ЗНИЖКОЮ. (096) 562-43-33  

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

 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, перестінки. 
(096) 692-72-38  

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

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

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

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

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

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУР-
КА, «БАРАНИК», «КОРОЇД», ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, 
ПРАЦЮЄМО З МАТЕРІАЛОМ ЗАМОВНИКА, Є ВЛАСНІ 
МАТЕР (096)801-09-30, (097)414-80-51  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУ-
ДИНКИ «З НУЛЯ», ОГОРОЖІ З КАМЕНЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
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 ЕЛЕКТРОПО-
ВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТ-
КИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-04-13  

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 130-45-70  

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

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

5.5 РІЗНЕ  

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

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

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

 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. ПРО-
СТОРУ, 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 
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

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

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

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

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

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

 ЗАВСКЛАДОМ НА ПРОДУКТОВУ ГУРТОВНЮ, ПОЗ-
МІННО, З/П ВІД 20 000 ГРН. (067) 351-50-53  

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

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

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

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН «БУНКЕРМУЗ», 
ГР. 2/2, 9-22 ГОД., З/П 2 РАЗИ В МІСЯЦЬ, РОЗ-
ВОЗКА ДОДОМУ. (063) 987-21-72  

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

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

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

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

 РИХТУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ПОЛІРУ-
ВАЛЬНИК, 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, ШТУКАТУ-
РИ, З/П 10 000 ГРН. (097) 250-23-41  

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

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

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

7.3 ШУКАЮ  

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

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

 Бухгалтер візьме на обслуговування підприєм-
ця на єдиному податку, з найманими працівни-
ками, або без, (віддалено) (098) 582-15-58  

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

 ЧОЛОВІК ШУКАЄ РОБОТУ РІЗНОРОБОЧОГО, ПІД-
СОБНИКА. (096) 344-69-73  

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

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

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

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

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

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

 Шукаю роботу різноробочого, підсобника 
(068) 961-97-50  

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

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

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

11.3 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, 

КАРТРИДЖІ І ПЛАТИ З ІГРАМИ ДЛЯ НЕЇ.,Є ВАЙ-

БЕР. (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  

 Камера морозильна «Норд», 150 см, хор. ст., 
договірна. (098) 038-42-86  

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

13.3 КУПЛЮ  

 ХОЛОДИЛЬНИК, КОЛОНКА ГАЗОВА, КОТЕЛ, 
ПРАЛЬНА МАШИНКА. (097) 951-35-88  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  

17.3 КУПЛЮ  

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

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Електроінструмент з Європи, дрелі, пер-
фора тори ,  т орцов ки ,  л обзи ки ,  фени , 
кархери, болгарки, ключі ,  фрезери,бен-
зопили ,ремонт ,серв іс  (097 )484-20-46 , 
(099)094-45-22  

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, ДОРО-
ГО, ВУЛ.ГАЙОВА, 30, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. 
(067)350-20-60, (067)350-20-58  

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

 АНТЕНИ ДЛЯ СУПУТНИКОВОГО І Т2, ПІДКЛЮ-
ЧЕННЯ VIAST, XTRA ТВ, СМАРТ-ТВ ПРИСТАВКИ, 
РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ, ТЮНЕРІВ, ПОСЛУГИ 
ЕЛЕКТР., САНТЕХ (067) 605-08-30  

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

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

 РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИК ІВ  УС ІХ  МАРОК  У 
ЗАМОВНИКА ,  ГАРАНТ ІЯ .  42 -30 -82 ,  ( 096 ) 
460-73-08  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за 
ст.130 КУпАП, ст.286,286-1 КК,при поз-
бавл. водійс. посвідч., ДТП, страх. спори.
Св.3335/10 (096) 694-29-68  

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

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

 Адвока т :  реєс трац і я ,  л і к в і д ац і я  ТОВ , 
ФОП, ПП «під ключ», кримін., адмін. пра-
воп., податк., господ., страх. спори,ДТП.
Св.№3335/10 (096) 694-29-68  

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

26.4 МЕДИЧНІ  

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  

 Тренажери з Європи, орбітреки, велотрена-
жери, бігові доріжки, велосипеди, електр. 
велосипеди,крісла, лежаки,вудки, дошки для 
пресу (097)484-20-46, (099)094-45-22  

27.3 КУПЛЮ  

 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 УМО-
ВАХ, МОЖЛ. ДОСТРОКОВОГО ПОГАШ., ЛИШЕ 
ПАСПОРТ, КОД (067) 440-14-03  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  

 Клей «Корега», 80 грн. 52-00-44  

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

29.3 КУПЛЮ  

 Статуетки (фігурки), мельхіор, національ-
ний 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,  
банки, 0,5. 1, 3 л, сумка «Оріфлейм», ма-
трац ортопедич., телефон кнопковий «Нокіа» 
(096) 249-47-00  

 Бляха оцинкована, 143х71х1, труба н/ж, 33 
мм, картбюратор К131, воскопічка парова, 
насос масляний ГАЗ-21, труба водопровід-
на,159 (068) 078-22-42  

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

 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, 
РОЗДРІБ, ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИ-
ВКИ, ВАЗИ, СФЕРИ, ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, 
КАМІНИ (067)352-20-62, (096)060-65-72  

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

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

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

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

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

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

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 
2000 грн., таганок газ. 4-конф., 600 грн., 
рамки вулика , 30 шт.,  10 грн./шт., (067) 
859-87-86  

 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшени-
ця, ячмінь, соя, кукурудза, с ічкарня для 
соломи, електрична, в-во Польщі.  (097) 
624-75-13  

 Холодильники, пральні машинки, газові пли-
ти, пилососи, кавоварки, тренажери, м/х 
печі, інструмент, поб. техн, б/к,електровело-
сипед (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  

30.2 КУПЛЮ  

 БАЛОН ГАЗОВИЙ, 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  

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

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

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

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

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

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загубл. атестат, додаток про повну заг. се-
ред.осв. ВК №17954428 вид. Львівс. серед.
спец.муз.школ.-інтерн. на ім’я Колоногова 
Ю.Є. вважати недійсними  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї 
БС №140133 НА ІМ’Я КОСТЕЦЬКА Н.Б., КОСТЕЦЬ-
КИЙ В.Й. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВІЙСЬКО-
ВОЗОБОВ’ЯЗАНОГО №3974/1375 НА ІМ’Я СЕНЬ-
КІВ К.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублений військовий  квиток МО №177884 
на ім’я Гуменюк О.Л. вважати недійсним  

 З а г у б л е н и й  в і й с ь к о в и й   к в и т о к  Н К 
№5952437 на ім’я Капелусь Р.М. вважати 
недійсним  

 Загублений військовий  квиток №013762 на 
ім’я Воробець П.О. вважати недійсним  

 З а г у б л е н и й  в і й с ь к о в и й  к в и т о к  М О 
№445901 на ім’я Терлецький А.П. вважати 
недійсним  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ВОДІЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТА-
ХОГРАФА UAD0000006FQK000 ВІД 02.09.2020Р 
НА ІМ’Я ВАСЬКО І.А. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.
1.2 ПРОДАМ

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

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

 ВАЗ-2108 92/син/1500 газ-бензин, «вален-
тина», пробіг 42 тис.км, хор. ст. договірна 
(095)755-89-23

 Мазда-3-седан 2007/асф/1600(097) 067-
83-45

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ

3.2 ПРОДАМ

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

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

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

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

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

 Трактор МТЗ-1221,2014р.в., відм.ст., плуг 
оборотний, 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, 
картоплесадж., картоплекоп., роторна та 
сегмен. косар.КЗН,тюкопрес «Клаас, «Джон-
Дір» (097) 869-73-90

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

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)

 АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М, ОБ-

СЛУГОВ.ВЕСІЛЬ, ПОДОРОЖЕЙ,ЕКСКУРСІЙ,УРОЧИСТ 

ПОДІЙ, ВІДПОЧИНКУЛІЦ.АВ №338418 ВІД 16.05.07. 

(067) 208-46-48

 АВТОВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДЬ-ЯКИМ 
ВАНТАЖНИМ А/М, Є ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, КОМ-
ФОРТНО, ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ. №338418/15.05.07.. 
(063) 866-50-83

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

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

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

 АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ БОРТО-
ВИМ А/М, ДО 5 Т, 5,6Х2,5 М, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИ-
КІВ. СВІД. (096) 457-88-42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРОМ 
(098) 444-43-50

 Інформація про транспортні перевезення а/м 
КамАЗ, камінь, пісок, щебінь, цегла. (067)351-
21-97, (050)588-73-97

3.5 АВТО-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ

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

4. НЕРУХОМІСТЬ
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05

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

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.

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

 ВУЛ.15 КВІТНЯ 4/5/Ц 24/12/6(096) 806-75-75

 вул.Бандери 3/5/п 31/17/7 рем.(096) 557-70-59

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

 вул.Галицька 2/9/ц 41,6/20/12 «Енергія» 33 500 
(067) 334-78-89

 вул.Злуки 3/5гурт.,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. 5/9/Ц 43КВ.М Н/Б,ВЛ 35 
999 (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 36/19/825 000 (097) 944-
32-25

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

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

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

 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 34/18/623 000 (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

 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 га-
раж(098) 692-05-01

 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.ДОВЖЕНКА 6/6/Ц 91/64 31ГОРИЩЕ(063) 638-
18-10

 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

 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,си-
ра(067) 128-51-71

 вул.Лучаківського ц/б 73,03кв.м д/у, на озе-
ро(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.Тарнавського 4/10/ц 67 кв.м д/у,сира(067) 
128-51-71
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 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

 вул.Іллєнка 4/11/ц 45 кв.м і/о,є/р(098) 692-05-01

 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

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

 вул.Валова75/-/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 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,си-
ра(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.м25 800 (067) 350-
36-62

 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 11 км від Тернополя, еколог. село65 
кв.мгаз., пічка, вода, льох, свердл., 0,15га,побл.
заліз., автобус. зупинка, церква- (097) 130-76-23

 Будинок2п. 390кв.мпідв., манс., і/о, м/п, мож-
на на 2 сім’ї, під комерцію, 0,2 га, свердлови-
на, тор295 000 у.о. (096) 734-68-47

 Будинок Березовиця400кв.мгаз, рем., і/о, 
меб., літ. кух., с/в, кух., 2 кім, свердл., гараж, 
огорожа, септ99 000 у.о. (096) 734-68-47

 БУДИНОК С.БЕРЕЖАНКА, ЛАНОВЕЦЬКИЙ Р-Н 3 
КІМ., ГАЗ,ПІЧ. ОПАЛЕННЯ, ГОСП. БУД., КРИНИЦЯ, 
0,25 ГА, ГОРОД, ТОРГ10 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.Богданівка54 кв.мжилий, 0,21 га55 
000 у.о. (067) 787-33-64

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

 БУДИНОК С.ОСТАШІВЦІ, ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н ГАЗ, 
СВІТЛО, ВОДА, ГОСП. БУД., САД, ГОРОД0,2 ГА4 300 
У.О. (098) 892-09-56

 Будинок с.Смиківці, вул.Сонячна210 кв.мцо-
кольне 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-н70 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 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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ

 1-кім. квартиру, р-н «Текстильника», меб., поб. 
тех., є/р, і/о, окр.кім., підселення для жінки. 
(098) 692-05-01

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

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

 2-КІМ. КВАРТИРУ, Р-Н З-ДУ «ОРІОН», МЕБ., ПРАЛ. 
МАШ., ЖИЛА, 165 У.О.+КОМ. (067) 259-31-31

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

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

 Кімнату в гуртожитку, Дружба. (097) 371-47-55

 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.ПРОСВІТИ, 1 
ПОВ., 64 КВ.М, ПІДВАЛ, 76 КВ., МОЖНА ОКРЕМО, 
І/О, 18 КВТ, ПОРУЧ ДИТ. МАЙДАН., ДОГОВІРНА 
(0670 177-48-29

 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, 3 000 грн. (096) 734-68-47

 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНЕ, ВУЛ.БРОДІВ-
СЬКА, Є/Р, МЕБ., 40, 15, 20 КВ.М, ОКР. С/В, І/О, 10 
000 ГРН. (067) 259-31-31

 Продуктовий магазин, Дружба, 35 кв.м, зупин-
ка, педуніверситет, обладнання, холод., 7 000 
грн.+ком. (096) 734-68-47

 Підселення для дівчини, окрема кімната,Н.Світ, 
1 500 грн.+ком., підселення для хлопця в окр. 
кім., вул.Симоненка, 1400 грн.+ком. (067) 424-
26-05

4.9 КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

4.10 ЗНІМУ

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

 1-, 2-кім. квартиру, гуртожиток або кімнату на 
підселення, розгляну всі варіанти, терміново. 
(067) 424-26-05

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

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

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

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

 Винайму квартиру, розгляну всі варіанти, (Іри-
на) (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 
житло, 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 НАПІВЦОКОЛЬНЕ, ВУЛ. 
КИЇВСЬКА, 80 КВ.М, Н/Б, ЗДАНЕ,ВЛАСНИК, 15 000 
ГРН./КВ.М (067) 259-31-31

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, 
договірна (067) 128-51-71  
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Практичні поради:  
формула емоційного зцілення

Щодня п’ять хвилин перед сном 
і п’ять хвилин після пробудження 
проведіть наодинці із собою.

Крок 1. 
Згадайте проблему, яка викли-

кає у вас неприємні відчуття. Зо-
середьтеся на ній. Постарайтеся 
подумки уявити, наскільки сильно 
вона вплинула на вас. Оцініть ін-
тенсивність своїх переживань за 
шкалою від «0» до «10», де «0» — 
нейтральне відчуття, при якому ви 
відчуваєте себе нормально, а «10» 
— максимально погане відчуття.

Крок 2. 
Почніть масажувати акупунк-

турні точки на своєму тілі, не за-
буваючи при цьому говорити собі 
щось добре впродовж двох хвилин.

Крок 3. 
Знову сфокусуйтеся на пробле-

мі. Зрозумійте, наскільки сильні 
тепер негативні відчуття. Оцініть 
їх силу від «0» до «10». Зазвичай 
на цьому етапі больовий поріг 
знижується.

Крок 4. 
Повторіть крок 2. Повторюйте 

цей цикл доти, поки стрес, емоції 
або проблема вас не покинуть зов-
сім. Як правило, це займає 7–12 
хвилин.

Постійне очікування чогось і роздуми про це частково 
роблять нас нещасливими, ми втрачаємо здатність 
радіти тут і зараз, каже о. Олексій Філюк

Щастя — це вибір людини, а не наслідок або результат 
якоїсь дії оточуючих, наголошує Тетяна Білінська

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

Відпочинок? Гарні фото? 
У когось свято і він поділився 
своєю радістю з іншими? Від-
пустка? Як можна радіти в той 
час, коли в країні війна і щодня 
гинуть люди. Це основний ме-
седж соцмереж протягом останніх 
кількох місяців. Причому в ко-
ментарях рідко добирають слова, 
висловлюючи своє обурення ща-
сливими посмішками на обличчі 
інших по той бік екрана.

Чи справді варто приховувати 
бодай найменшу радість? Може 
й справді варто сумувати і до кін-
ця війни перестати повноцінно 
жити? Або навпаки — пробу-
вати жити тут і зараз попри всі 
негаразди і те, що наше життя 
розділилось на «до» 24 лютого 
і «після» — про це «RIA плюс» 
поспілкувались зі священником 
Олексієм Філюком та психоло-
гинею Тетяною Білінською.

Радіти кожному дню 
та дрібничці 

Дивлячись на наше життя, ми 
постійно кудись поспішаємо та 
біжимо, ми не вміємо насолоджу-
ватися життям, яке нам дарував 
Господь, — каже отець Олексій 
Філюк. — Ми постійно перебу-
ваємо в гонитві за чимось, або 
кимось, постійно чекаємо чогось 
нового, що відрізняється від того, 
що є у нас сьогодні. І ось тут 
виникає питання: а коли ми буде-
мо радіти сьогоднішньому дню? 
Адже те, що тут і зараз, в наших 
руках, то і є щастям, бо ж час так 
швидко зникає…

Час летить, час пролітає, висли-
зає від нас, ми постійно живемо 

в іншому часі — між минулим і 
майбутнім — і не помічаємо сьо-
годення, переконаний священ-
ник. Зараз годинник показує нам 
майже 8 годину, але ми живемо 
не цією годиною, а завтрашніми 
справами, або післязавтрашні-
ми планами, думаємо про те, що 
станеться через місяць, або рік, 
якими ми будемо в майбутньому 
і що матимемо!

Постійне очікування чогось і 
роздуми про це частково роблять 
нас нещасливими, ми втрачає-
мо здатність радіти тут і зараз, — 
каже о. Олексій Філюк. — Тому 

нам потрібно змінювати свої 
думки на основі Божого Слова, 
які в подальшому змінять і наше 
з вами життя на краще. Любити 
Бога і ближнього, молитися і ра-
діти кожному дню та дрібничці.

Моліться за мир та перемогу 
ЗСУ в цій війні, пийте чай з улю-
бленої чашки, смакуйте морози-
во, годуйте пташок, посміхайтеся 
перехожим, радить священник.

Говоріть своїм половинкам, 
що кохаєте одне одного, більше 
подорожуйте, насолоджуйтесь 
кожним прожитим моментом, — 
радить отець Філюк, — та ко-
лекціонуйте спогади, адже вони 
не закінчуються та не мають тер-
міну дії. Бог вам у поміч!

Багато людей вірять, що коли 
вони матимуть те, чого зараз 

ЗДОРОВ'Я

ЧИ ВАРТО РАДІТИ ЖИТТЮ І НЕ 
ПРИХОВУВАТИ ЦЬОГО В ЧАС ВІЙНИ
Підтримка  Моліться за мир та 
перемогу ЗСУ в цій війні, пийте чай 
з улюбленої чашки, годуйте пташок, 
посміхайтеся перехожим, говоріть своїм 
половинкам, що кохаєте, подорожуйте, 
насолоджуйтесь кожним прожитим 
моментом, радить священник. Якщо ви 
хочете стати щасливим, то станьте прямо 
зараз, будьте щасливі попри все, радить 
психологиня

 … а коли ми 
будемо радіти дню? 
Адже те, що тут і 
зараз, то і є щастям, 
бо ж час так швидко 
зникає...

в них немає, то тоді вони ста-
нуть спокійними, коханими та 
щасливими. Вони конвульсивно 
намагаються досягнути бажаного, 
але в процесі гонитви не відчува-
ють нічого з вищеперераховано-
го, вважає психологиня Тетяна 
Білінська.

Ганяються за тим, 
чого немає 

Багато хто з них все життя га-
няється за тим, чого у них немає, 
і при цьому не стають тими, ким 
хочуть стати, — каже Тетяна Бі-
лінська. — А виявляється все про-
сто, бо головний секрет успішної 
людини, — це досягнення стану 
внутрішньої гармонії, задоволен-
ня собою та навколишнім світом, 
це і називається «щастям».

Парадокс в тому, що людина 
може досягти цього стану, щойно 
зрозуміє: все залежить від її вибо-
ру. Бігати за щастям чи купатися 
в ньому, адже щастя не знахо-
диться, не купується, воно є 
невід’ємним правом людини з 
самого народження.

Якщо ви хочете стати щасливи-
ми, то станьте прямо зараз, будь-
те щасливими попри все, — ра-
дить психологиня. — Щастя — це 
вибір людини, а не наслідок або 
результат якоїсь дії оточуючих.

То як же досягти розуміння 
себе та стати цілісною та гар-
монійною особистістю?

Люди часто досить однобоко 
дивляться на життя. Найсклад-
ніше — це виявити внутрішній 
конфлікт. Тому дуже важливо 
зробити зупинку у звичному тем-
пі життя і спрямувати вектор сво-
єї уваги всередину. Оце реальний 
та найважливіший крок до ви-
явлення своєї сили. Тобто треба 
відсторонитися і подивитися як 
у кіно, збоку, що є насправді, 
що відбувається, що відчувається, 
радить психологиня.

Внутрішній конфлікт 
дає перекоси 

Коли відчуваєте напруження, 
важкість, образу, страх за май-
бутнє, жаль за минулим, пекуче 
відчуття провини чи бажання 
кудись швидше втекти — це все 
сигнали внутрішнього конфлік-
ту. Цей внутрішній конфлікт і 
дає перекоси, викривлене життя, 
хвороби, … і мрії, які завжди за-
лишаються просто мріями, каже 
психологиня.

Тому, друзі, це питання можна 
вирішити тільки тоді, коли ви 
прийняли рішення взяти відпо-
відальність за себе у свої руки та 
зайнятися відновленням особи-
стісної цілісності, — наголошує 
Тетяна Білінська.

«Відклейтеся» від автоматичної 
реакції, вирівняйте свій емоцій-
ний стан та перестаньте тріпотіти 
як осиновий лист без вітру. Тве-
резо, реально зі сторони поди-
віться на ситуацію, що турбує.

Навчіться приймати те, що є та 
те, що не у ваших силах зміни-
ти. Дайте ситуації проявитися в її 
справжньому обличчі. Визначте 
власні відчуття від цього прояву: 
на що спрямоване ваше незадо-
волення? Що саме ви не при-
ймаєте? Що при цьому відчува-
єте? Що за цим ховається? Що 
не хочете знати про себе? Яку 
свою слабку сторону страшно 
показати? Спробуйте прийняти 
як факт всі неприємні обставини, 
допущені помилки та речі, які 
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не дають вам рухатися вперед.
Старайтеся ввійти в стан усві-

домлення: людина, в основному, 
соромиться та уникає небажа-
ної своєї «слабкої» якості, але 
треба усвідомити, що без неї — 
саме цієї «слабкої» якості чи 
риси, — людина не буде ціліс-
ною та гармонійною. Бо єдність 
цілісного це: життєва стратегія 
людини+обрана стратегія+ від-
кинута грань («слабка» якість чи 
риса).

То з чого ж почати?
Прощення — це перше пра-

вило для життя в мирі і спокої. 
Навчіться прощати і інших, і 
себе, якими не були б їхні та 
ваші дії, слова і вчинки. Тільки 
так ви зможете жити без гніву і 
образи. Часом ми дійсно не мо-
жемо змінити ситуацію. І все, що 
можемо зробити, це прийняти її 
й продовжувати спокійно жити.

Відфокусуйтеся. Прийміть свою 
заховану «слабку» грань на тілес-
ному, емоційному та ментальному 
(розумовому рівні). На тілесно-
му — розслаблення, наповнення 
енергією, емоційному — співчуття 
і наповнення любов’ю, розумо-
вому — бачення стратегії пози-
тивного прояву в житті, зв’язків 
та закономірностей.

Перейдіть на новий рівень 
самосприйняття. Подивіться 
на себе та постарайтеся зрозу-
міти своє призначення.

Робіть те, чого ніколи не ро-
били. Пишайтеся своїми досяг-
неннями, навіть малими.

«Підзарядіть» своє життя. Пе-
ріодично «заряджайте» власне 
життя новими цілями, мріями та 
ідеями, це допоможе вам жити 
цікавіше й осмислено. Вчіться 
відпочивати і розслаблятися.

Ведіть журнал подяки. Перед 
сном записуйте в нього кілька 
речей, за які ви в житті вдячні. І 
вже за тиждень ви зрозумієте, що 
ви, виявляється, багата і щаслива 
людина, а через місяць ви усві-
домлюєте, що ваше життя повне 
хороших і позитивних речей.

Відновлення цілісності. Коли 
всередині людини, в душі, при-
родним чином народжується 
вдячність — то можна вважати, 
що цілісність відновлено.

Контролюйте себе. Постійно 
перевіряйте, чи живете ви від-
повідно до усіх вищеописаних 
правил. Якщо щось пішло не так 
і ви збилися зі шляху, поверніться 
назад і почніть все спочатку. Всі 
ми люди, тому можемо забувати 
час від часу про те, що насправді 
цінне і важливе.
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А куди можна звернутися в 
Україні, щоб перевіряти тих 
людей які тут в Європі тим 
займаються? Тому що ми тут 
віддаємо з довірою такі речі 
які потребує війна... а тепер 
не довіра починає пробуджу-
ватися.... хоча і знаємо і імена 
та прізвища таких людей....

Vladimir Manoli

От я якось не можу збагну-
ти, що це коїться. В Косто-
полі продають форму, взуття, 
бронежилети прямо над до-
рогою на базарчику, з авто-
буса видно, ніхто не штрафує. 
Через інтернет можна купити 
- теж нічого, а от пишуть за-
тримали на Тернопільщині? 
Що тут не так?

Жанна Харковець

Люди купляють  передають 
з заграниців, а рідні наших 
воїнів купляють у таких не-
людів.

Liuba Nazarczyk

Це зрада! Злодії, як не бо-
яться Бога

Maria Dubovska

Borys Pidmogylnyi цеж теж 
мародерство

Сергей Мансеров

Кому війна, а кому мама 
рідна

Olga Piskorska 

Такий закон на стороні 
злодіїв

Ольга Кужіль

Самі б таке боялися роби-
ти; значить хтось кришували

Галина Точинська

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала 590 коментарів.
У статті йшлося, що четверо 

чоловіків, маючи дозволи на 
виїзд до Європейського союзу, 
ввозили до України гуманітарну 
допомогу для потреб ЗСУ та вну-
трішньо переміщених осіб. 

На ділі завезені вантажі роз-
поділяли між учасниками зло-
чинної групи та реалізовували 
на території власних домого- 
сподарств.

Нещодавно викрили проти-
правну діяльність оперативники 
управління стратегічних розслі-
дувань в Тернопільській області 
спільно зі слідчими Кременець-
кого районного управління по-
ліції.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Заклади освіти Тернополя та області 
впродовж кількох місяців надавали 
тимчасовий прихисток для переселенців

На Тернопільщині переселенці вже 
переїжджають в облаштоване для них 
містечко з усіма зручностями

Стаття зібрала понад 30 ко-
ментарів.

У статті йшлося, що у зв’язку 
з початком нового навчального 
року, дирекція шкіл розпочинає 
підготовку класів, спортзалів 
шкіл до прийому учнів.

Внутрішньо переміщені особи 
змушені будуть покинути закла-
ди освіти, в яких проживають. 
Як повідомили в Тернопільській 
ОВА, у зв’язку з початком нового 

ЧОЛОВІКИ ПРОДАВАЛИ 
ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ДЛЯ ЗСУ

Школи готують до навчання: де будуть жити переселеці

 На Тернопільщині викрили групу осіб, які продавали 
гуманітарну допомогу 

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

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

Конфіскацію всього майна

Світлана Свиридюк

Коли вже нажеруться!

Holyk Lyubomyra 

Стид і позор!!!!!!!

Tatyaha Trishcuk

Справжні патріоти....

Віра Басараба 

Прив'язати до стовба, нехай 
люди бачать мородерів, і по-
ставити вязку прутиків. Люди 
самі почнуть їм дякувати

Evgen Tarka 

Наказати, щоб другі боя-
лись таке робити. Ні совісті, 
ні стида.

Галина Ключник 

Не бояться,що нажиті гро-
ші з продажу відіб'ються го-
рем їм і їхнім дітям!

Зоя Гладка 

Це тому що в нас (кумов-
сто, сватовство)  і вони  зна-
ють, що їм  нічого  за це  не  
буде.

Таня Путий

Теребовля ,колишній ОТ 
орлятко від залізниці ,є їдаль-
ня і опалення

Наталі Таращук

Тільки не мужчин в те міс-
течко. Бо досить їм казки 
розказувати. Що черга, що 
немає місць на військову 
службу. І так далі...

Дмитро Гундяк

А по сільських хатах  їх 
,,порожніх багато

Ніна Погар

Дмитро Гундяк а зимою 
що? Там є опалення?

Ліля Козачук

Оля Крук не пишіть дур-
ниць.Не дай Боже опинитися 
на їх місці....

Homenyuk Mariya 

Дякую усім хто своїми 
руками допомагав готувати 
школи! А хто гордий і за-
знаний то знайте що є до-
брі люди в цьому світі! Всім 
добра!

Ярина Герасимчук

В Тернопільській області 
багато таборів, які не функ-
ціонують декілька років. І 
просто стоять без діла. Хіба 
не можна привести до ладу і 
розселити туди людей?

Татьяна Горошко

Ліля Козачук  Там є ко-
тельня. Є баня так було пару 
років тому. Щоб це все від-
новити потрібен ремонт. Там 
понад 300 гектарів землі. Ста-
ровинні дерева яким понад 
300-350 років. Там колись 
жила польська княгиня.

Дмитро Гундяк

Ліля Козачук модульні 
містечка також розраховані 
тільки на теплу пору року.

 Татьяна Горошко 

Ліля Козачук та вони дро-
вами палити будуть,як це 
робили в себе вдома.

Sergii Werner

Татьяна Горошко Вірно 
один такій табір є в селі 
Яблунів якщо по старому то 
Гусятиньський р-н. Там мож-
на розмісти від 250 до 350 лю-
дей. Є школа я столова парк. 
Був непоганий табір для дітей 
сиріт чи просто сходу. Там 
є це умови, тільки потрібно 
провести все порядок.

Дмитро Гундяк 

Паскудні шпикулянти, 
потрібно негайно позакри-
вати ці базарні точки цей 
страшний безлад, торгують 
на тротуарі...... позорище. 
Діти віддають з копілочки 
свої збереження, а доросле 
падло ненажерливе краде і 
перепродує.

Марія Мазурик

ТРЕБА В КК України по-
бачити статтю… за продаж 
чи роздача будь-якої гума-
нітарної допомоги караєть-
ся позбавленням волі від 10 
до 15 років із конфіскацією 
майна, а другу частину цієї 
статті - ті самі дії, вчинені 
із гуманітарною допомогою, 
яка призначалася для людей 
із фізичними вадами чи для 
людей бездомних чи дітей 
до 12 років чи для ветеранів 
війни… від 15 до 25 років а 
якщо це все під час надзви-
чайного стану чи воєнного 
чи погорілим-затопленим-25 
років із суворим режимом....а 
якщо ті дії вчинялися із при-
криттям волонтерства,черво-
ного хреста чи через нестачі 
речей даних померли особи 
до 5 осіб-довічне позбавлення 
волі із конфіскацією майна 
без права на зміну покарання 
на легші, а якщо ці дії(чи че-
рез ці дії)на війні,надзвичай-
ній ситуації,пандемії,померло 
від 5 осіб-СМЕРТНА кара,а 
якщо дана особа під час війни 
продавала гуманітарну допо-
могу ворогові-відродження у 
в'язниці 5 років і потім смерт-
на кара й конфіскація майна 
а близьким людям(особам)
позбавляються довічно будь 
які пільги ПРЕМІЇ дотації та 
інші соціальні виплати крім 
по інвалідності.....ХТО за то 
подбайте петицію Зеленсько-
му....

Світлана Стрижак 

Волонтер-то велика та не 
благодатна справа, обісруть 
усі,але ніхто не знає,ще скіль-
ки власних коштів ще часом 
треба докласти,щоб виста-
чило на бензину,коли злрпи 
їхати бояться,а їде жінка,яка 
хлопцям-маму замінити,і ні-
хто не знає,як ти вдома силь-
но молишся ,щоб не зали-
шитися круглою сиротою,бо 
мені наприклад не важливі 
потім чи медалі,чи ті кош-
ти,я маму мати хочу і вона їде 
підтримку дати хлопцям як 
мама,яку я ділю з хлопцями 
і боюсь кожної поїздки втра-
тити!Не говоріть погано про 
волонтерів,бо не всі такі,як 
Ви собі думаєте,і багато з них 
жертвують і життям і сім'ями 
і своїм здоров'ям і всім решта.

Gaina IvasykД
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навчального року, їх переселять 
в облаштоване для них містечко 
з усіма зручностями 

Своєрідний табір для тимча-
сового проживання ВПО, який 
може помістити до 100 людей, 
створили в рамках проекту Дер-
жавного фонду регіонального 
розвитку.

Пропонуємо коментарі читачів 
сайту 20minut.ua, зберігаючи ор-
фографію допичувачів.
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Віра Сирота з родиною мешкає 
у Звинячі, що на Чортківщині. 
Раніше була асистенткою зуб-
ного лікаря у рідному селі, але 
через реформування медицини 
стоматологічний кабінет закрили. 
Тепер жінка працює статисткою 
у поліклініці Чорткова.

Їй 44 роки і вона з дитинства 
на сцені. Розповідає, що ще 
у школі писала поезії, надсилала 
листи у редакції газет, де щось 
друкували, а щось ні. Ніколи й 
не сподівалась, що згодом полю-
бить віршування так, як ніщо і 
ніколи до цього.

11 років тому плани на май-
бутнє пані Віри кардинально 
змінилися. Вона впала з вишні і 
зламала коліно, сповна відчувши 
сенс фрази «людина з інвалідні-
стю». І якщо для когось такий 
поворот долі є трагедією, то Віра 
натомість говорить: отримала 
своєрідний поштовх займатись 
тим, що дійсно любить, що при-
носить їй справжнє задоволення.

Про інтуїцію й незламність, 
спонтанні рішення, які кар-
динально змінили життя, і як 
творчість та молитва врятували 
жінку від хвилювань, коли близь-
кі з Маріуполя півтора місяця 
не виходили на зв’язок, ми по-
спілкувались з Вірою Сиротою. 
Розмову подаємо у форматі «за-
питання-відповідь».

За покликанням — 
журналістка 

— Чому кваліфікована медик 
захотіла стати медійницею?

— Медичною сестрою з яко-
гось часу я не змогла працювати 
через пошкоджену ногу. А щодо 
журналістики, то маю вже бага-
торічні навички. Дуже люблю 
писати, спілкуватися з людь-
ми. Друкувалась у газетах «Наш 
день», «Свобода», «Голос народу» 
тощо. В одному випуску виходи-

ли по 2–3 моїх матеріали. Чотири 
роки тому подумала: а чому це 
не може перерости у професію?

Одного разу, коли вкотре під-
тверджувала групу інвалідності, 
прочитала про те, що триває 
набір студентів у Тернопільську 
філію університету «Україна». 
Навчання для людей з певними 
фізичними проблемами там без-
коштовне, треба тільки успішно 
пройти співбесіду. Два роки я ду-
мала, чи мені це потрібно, а тоді 
наважилась! Зібрала необхідні до-
кументи й поїхала до обласного 
центру.

Пройшла дві співбесіди. Всі 
в Тернополі дивувались, мовляв, 
навіщо мені у такому віці повтор-
но здобувати вищу освіту? Мене 
підтримала Анна Зварич — за-
ступниця начальника управління 
освіти і науки. Запитала, чи дуже 
хочу навчатись, я сказала: «Так!» 
А вона мені: «Тоді не сумнівайся 

й роби те, що хочеш!» Це також 
було стимулом розвиватись далі 
в омріяному напрямку — жур-
налістиці.

— Довелось ще якісь іспити 
складати перед університетом?

— Так, ЗНО для абітурієнтів 
ніхто не відміняв. Я добре знала 
українську мову, а от до літерату-
ри майже не готувалась. Не було 
часу, та й направду дізналась 
про цю частину іспиту всього 
за кілька днів. Взяла у племін-
ника книгу, почала гортати. 
Добрячу половину творів навіть 
не читала, адже у школі вчила-
ся давно, а програма змінилась. 
Тому складала ЗНО фактично без 
підготовки.

Професії  Те, чим займається ця 
жінка, не передати кількома словами. 
Вона за освітою медик, але також 
пише й декламує вірші, співає у різних 
колективах, фотографує й активно 
дописує у регіональну пресу. Віра Сирота 
з Чортківщини довела, що навіть у 40 
років можна вступити до університету 
й здійснити свою давню мрію – стати 
журналісткою

ІНТЕРВ'Ю

І МАТИМЕШ ТИ ІМ'Я ВІРА... 

У перші тижні 
війни було 
дуже складно. 
Зовсім нічого не 
писалось. Я багато 
молилась

 У 40 років пані Віра наважилась здійснити мрію — стати журналісткою

 На сцені Віра Сирота виступає зі студентських років. 
Неодноразово ставала лауреаткою мистецьких конкурсів 

Я була впевнена у тому, що 
гарно напишу твір і це врятує 
мене з балами. Врешті, вийш-
ло так, що більше набрала саме 
за літературу (усміхається — 
прим.). Чи то інтуїція допомогла, 
чи вміння аналізувати щось. Маю 
у характері наполегливість. Якщо 
взялась за якусь справу — мушу 
довести її до успішного фіналу. 
Зараз закінчую останній курс. За-
лишилась остання сходинка — і 
ось-ось триматиму в руках ди-
плом бакалавра журналістики…

— Як далі розвиватиметесь 
у цій спеціальності?

— Відчуваю у собі сили бути 
«газетною» журналісткою. Ще 
не мала досвіду попрактику-
ватись у тележурналістиці, але 
прагну створити якусь дитячу 
програму. Загорілась цією ідеєю 
давно. 25 лютого якраз мала їхати 
на прослуховування й перевірку 
дикторських здібностей, та по-
чалась війна… Все це відклалося 
на невизначений термін.

Молилась за мир і 
наших захисників 

— Як захопилися поезією й зро-
зуміли, що це точно ваше?

— Якось у лікарні в Микулин-
цях я зустрілась із вже покійним 
Богданом Герасимчуком — се-
кретарем Тернопільської об-
ласної організації Національної 
спілки журналістів України. Він 
на той час тільки оформився, 
а я наступного дня мала їхати 
додому. Вечорами ми зі старши-
ми жінками сиділи на лавочках 
у парку й співали. Я читала їм 
свої поезії, які пишу з юнацьких 
літ. Того дня обставини склались 
так, що мене слухав пан Богдан. 
Він сидів неподалік і почув мій 
вірш, присвячений сестрі Тетяні. 
Опісля підійшов познайомитись.

Запитав, звідки я, уточнив 
прізвище. А сестра моя, до речі, 
теж є членкинею НСЖУ і знайо-
ма з паном Богданом. Він дуже 
здивувався й попросив мене по-
читати ще якийсь вірш. Я обрала 
про Україну. Дослухавши, Богдан 
Герасимчук поцікавився, чи ця 
поезія десь друкувалась, адже 
дуже гарна. Я щиро здивувалась.

Мабуть, саме в той момент 
відчула, що у мені щось є, адже 
така відома особистість оцінила 
мою творчість, почувши лише 
два вірші. Далі ми ще годину 
розмовляли, пан Богдан радив 
видати книгу, та тоді я не мала 
достатньо поезій. Обрала інший 

шлях — зареєструвалась у Фей-
сбуці і почала публікувати вірші 
на загал. Хотілось, аби вони були 
потрібними, а люди їх читали.

— Про що пишете?
— Тематика поезій абсолютно 

різна. Можу написати про пого-
ду або квіти, щось патріотичне, 
про кохання. Як це відбувається? 
Сапаю городину, щось побачи-
ла і в голові народився перший 
рядок. До вечора все обдумала, 
а тоді написала. Рідко роблю це 
на замовлення. Творю тоді, коли 
є натхнення: ввечері або вночі. 
Вірші закидаю на свій Ютуб-ка-
нал, але на його розвиток бракує 
часу.

— Чи вплинуло на вашу твор-
чість російське вторгнення? Як 
саме?

— У перші тижні війни було 
дуже складно. Зовсім нічого 
не писалось. Я багато моли-
лась: за мир, за наших воїнів, 
за власних родичів, котрі воюють 
на передовій. Мої близькі люди 
з Маріуполя — невістка, сваха 
та семирічна внучка двоюрідної 
сестри, й півтора місяця не ви-
ходили на зв’язок.

Я часто ходила до собору Петра 
і Павла в Чорткові й молилась 
там. Просила в Бога, аби рідні 
знайшлися живими і неушкодже-
ними. Яскраво горіли свічки, і 
я вірила, що з ними все добре, 
при тому, що вся сім’я вже впала 
у відчай. Перед Великоднем ми 
дізнались, що так і є — вони ви-
жили. Це було щось неймовірне! 
А перша моя поезія, написана 
у воєнний час, має назву «Сам 
Бог малює Україну». Згодом мені 
полегшало й повернулась до ак-
тивного віршування.

Любить спостерігати 
за небом 

— Знаю, що ви співаєте у ме-
дичному хорі та ансамблі «Вер-
биченька». Як почалося це захо-
плення?

— Всюди, де можу, співаю! 
В ансамблі з часів студентства, 
тобто понад 30 років, а у хорі 
медиків — з 1999-го. Були пе-
ріоди, коли залишала цю спра-
ву — то через декретну відпустку, 
то через зламану ногу. Працю-
вала тоді у Звинячі, а звідти 
на репетицію до райцентру треба 
щоразу добиратись приблизно 
30 кілометрів. Це час та гро-
ші. Спів покинула і думала вже 
не повертатись…

Одного разу привітала керів-

ника хору з іменинами. А він 
мені: «Віро, ми так хочемо, аби 
ти знову була з нами! Розумію, 
що тобі далеко їздити, але може 
хоч зрідка? Нам так сопрано бра-
кує і тебе бракує, чесно кажу!» 
Коли почула це, вирішила знову 
влитись у музичний колектив.

Наш хор неодноразово був 
лауреатом й переможцем різних 
конкурсів. Минулоріч ми взяли 
друге місце на фестивалі імені 
Юрія Стельмаха у Чорноморську. 
З колективом їздили до Києва, 
в Житомир, Трускавець, Медобо-
ри, Тернопіль тощо. Колись ви-
ступали в Білорусі, мали співати 
в Болгарії, та через коронавірус 
не склалося. Я ще є учасницею 
церковного хору в рідному селі.

— Розкажіть про любов до фо-
тографії — вочевидь, останнє 
ваше захоплення.

— Коли навчалася у школі, 
відвідувала фотогурток. Тоді 
ми робили кадри на старенькі 
плівкові фотоапарати, щось там 
проявляли. Десь у мене навіть 
збереглись ті перші горе-фото-
графії. Тоді мені почала подоба-
тись ця справа. Хоч і доросла, та 
дуже люблю дивитися на хмари. 
Маючи в руках телефон, можу 
фотографувати будь-що: і небо, 
і росу на траві, і троянди на по-
двір’ї.

У 2021 році випадково дізна-
лась про конкурс світлин, який 
організовували в Луцьку. Пере-
читала умови й вирішила взяти 
участь. Чесно кажучи, приєм-
но здивувалась, коли отримала 
за свій знімок перше місце. Вдру-
ге я взяла участь у київському 
фотоконкурсі імені Марії При-
ймаченко для людей з інвалідні-
стю. Теж стала дипломанткою. 
Теорії фотографії взагалі не знаю, 
однак маю якесь внутрішнє від-
чуття кадру, яке виручає…

— Як з цим всім даєте раду? 
Коли відпочиваєте?

— Моє улюблене місце — це 
гойдалка у дворі, зроблена чоло-
віком. Іноді сиджу там, спогля-
даю все, надихаюсь природою. 
Ще люблю допомагати людям, 
коли можу це зробити! Маю 
11-річного сина, з ним дивимось 
футбол. Я фанатію від «Шах-
таря» і «Динамо». Маю багато 
друзів у різних областях та кра-
їнах, хороше оточення, родину 
й підтримку. А що ще треба для 
щастя? Тепер лише перемогу 
України, а вона буде! Вірю, що 
Бог нам неодмінно допоможе!
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Коли 63-річна Лариса Шурхо-
вецька чує від переселенців: «Нас 
ніхто ніде не чекає!», відповідає 
їм: «А що саме маєте на увазі? 
Хочете, аби хтось взяв вас на руч-
ки й поніс кудись, залишивши 
домівку, дітей, свої справи? Це 
так не працює!» 

В Маріуполі жінка була успішною 
бізнесменкою — багато років співп-
рацювала з відомою косметичною 
компанією, входила у політпартію, 
неодноразово відвідувала тренінги 
як учасниця й менторка. З чоло-
віком на двох мають троє дорос-
лих дітей: його донька і два сини 
пані Лариси. Дочекались онуків, їх 
у щасливого подружжя аж п’ятеро. 
Життя вирувало…

— З 2014 року нашим свідомим 
рішенням з чоловіком стало спілку-
ватись українською. Взагалі, 99,8% 
жителів Маріуполя розмовляють 
російською. Але після початку 
агресії росії проти України для нас 
мова стала маркером «свій-чужий». 
На мітингах, на які я виходила, з 
острахом дивилась на тих російсько-
мовних людей, яких поважала — чи 
свої вони, чи ні. Говорити рідною 
мовою — це вибір! Маю правило 
у бізнесі: якщо не хочете обирати 
самі, то вибір зроблять за вас, і 
не впевнена, що він вам сподоба-
ється, — каже жінка.

Розмова з Ларисою Шурховець-
кою тривала 2,5 години. Вразило те, 
наскільки маріуполька безстрашна, 
а ще — мудра.

Казала, що з 
козацького роду 

Свою історію пані Лариса починає 
з розповіді про діда. Він народився 
й жив на Полтавщині. Мав п’ятеро 
дітей, прокидався вдосвіта і тяжко 
працював на землі. Коли прийшла 
радянська влада, а посаду голови 
села зайняв п’яничка, діда маріу-

польки назвали куркулем і зробили 
безправним.

— Він, жаліючи родину сіль-
ського голови, щороку давав його 
дружині з дітьми мішок пшона та 
жита. Завдяки цьому діда з дружи-
ною і маленькими дітками вислали 
не до Сибіру, а в Маріуполь. Там 
вже існував завод «Азовсталь». Мій 
дід — здоровий, кремезний чоловік, 
отримав роботу вантажника в чу-
жому для себе місті, — говорить 
переселенка. — Він був в умовах, 
де його ніхто й ніде не чекав, але 
не склав руки й «повернув» власне 
життя на 180 градусів!

Дід пані Лариси власними руками 
збудував великий будинок, заклав 
чудовий виноградник. Виписував 
найякісніші сорти ягоди і робив 
смачнюче домашнє вино. Сам ал-
коголь не пив, але продавав іншим. 
Родина жила дуже заможно.

— Я веду до того, що фраза пе-
реселенців: «Нас ніхто не чекає!», 
фальшива. В діда теж усе забрали 
«совєти», але він не здався, — наго-
лошує мені жінка.

Її мати теж натерпілась вдосталь. 
Її у 17-річному віці як остарбайтерку 
забрали до Німеччини. 

— Жінок змушували виснажливо 
працювати. Вони не бачили шма-
точка хліба тижнями. Коли Німеч-
чина капітулювала, в товарняку 

мама повернулась додому. В Марі-
уполі отримала клеймо «зрадниця 
Батьківщини», а у спину їй шипіли 
«німкеня». Мати була дуже худа піс-
ля пережитого, а на роботу брали 
хіба на будівництво. Вона могла там 
загинути, адже не мала сили, — роз-
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ВІД ПЕРЕЖИТОГО НЕ ВПІЗНАЛА СИНА
Війна   Лариса Шурховецька звикла, 
що всього слід досягати власноруч. 
Корінна маріуполька від початку війни 
провела у рідному місті кілька місяців. 
Мужність, сила волі і патріотична позиція 
Лариси вражають. Вона пережила таке, 
що не кожному під силу витримати

повідає Лариса Шурховецька.
Тоді хрещена Лариси — перу-

карка, допомогла її матері здобути 
цей же фах. Освоївши професію, 
жінка поїхала до Мурманська. До-
мовлялася з капітанами суден даль-
нього плавання і стригла моряків. 
За це отримувала гроші та їжу. Ніхто 
не запитував в неї, де знаходилась 
під час Другої світової війни.

— Там мама познайомилася з 
моїм батьком. Він сирота з Черні-
гівщини, у 8 років залишився сам. 
Пас худобу в селі і кожна родина 
по черзі його годувала. Тоді пішов 
до армії на 25 років. Одружилися, 
я народилась вже у Маріуполі. Діда 
з бабою розкуркулили, і поки батьки 
заробляли гроші, мене залишали з 
ними. Вони люблять читати, навчи-
ли цьому й мене, — розказує пані 
Лариса. — Я змалку вибирала най-
більші книги: історичні романи або 
про пригноблених жінок зі Сходу 
України. Так сформувалась моя по-
зиція — ніколи й нікому не дам себе 
захопити. Я вільна! Завжди казала, 
що зі славетного козацького роду, 
аби боялись. Хоча, точно не впевне-
на, чи у сім’ї був хтось із козаків…  

Росіяни — ніякі нам 
не брати 

Мати Лариси понад усе хотіла, аби 
донька мала музичну освіту й грала 
на піаніно. Тому жінка оплачувала 
дитині навчання, їздила на заробіт-
ки. Свого часу Лариса Шурховецька 
на відмінно закінчила Свердловське 
музучилище. Здобула чотири спеці-
альності: диригент хору, вчителька 
музики, вчителька сольфеджіо та 
фортепіано, педагогиня для тих, 
хто грає на народних інструментах.

— Так, мамине бажання я здій-
снила. Але вчителька музики отри-
мувала мізерну зарплатню. Я захоті-
ла спробувати себе у бізнесі. Почула 
про компанію косметики Mary Kay. 
Минулого серпня виповнилось вже 
25 років тісної співпраці з компані-
єю, — говорить маріуполька.

Каже: бізнесом займалась за прин-
ципом «не бреши». За чесність пані 
Ларису в місті дійсно поважали.

Вдома вона входила у партію 
«Сила людей», як і багато інших 
місцевих підприємців, котрі нео-
дноразово робили добрі справи для 
загального блага. Особливо складно, 
каже пані Лариса, було в Маріуполі 
восени 2019-го. Місто залишилось 
без прикордонників, морпіхів, азов-
ців, без будь-яких оборонців. Місто 
кинули напризволяще. Партія ор-
ганізовувала мітинги.

— Ми виходили до драмтеатру зі 
своїми гучномовцями. «Сила людей» 
тоді налічувала всього 43 людини, 
а мітингували 15–18 осіб. Але нас 
боялися!  — розповідає пані Лариса.

Ще влітку 2021 року чоловік про-
сив її зібрати речі й покинути місто. 
Лариса відмовлялась, розуміючи, що 
якщо поїдуть — то назавжди. 

Вторгнення почалось 24 лютого 
2022 року.

— Зараз зовсім інша війна, ніж 
у 2014-му. І якщо у 2014-му ми зро-
зуміли, що росіяни нам не брати, 
то з лютого 2022-го запам’ятали собі, 
що вони й НЕ ЛЮДИ. Так не може 
чинити цивілізований народ! — ви-
гукує маріуполька.

«Лупили» кожен 
будинок 

Лариса Шурховецька каже: мала 
надію на краще до моменту, доки 
не побачила, як орки нищать бу-
динки цивільних. Їх не цікавив мор-
ський порт, великі заводи, житлові 
масиви — все рівняли із землею. 

— Наша домівка порівняно близь-
ко біля «Азовсталі», на третьому 
поверсі багатоповерхівки. Ми на-
вчилися по звуку розрізняти літаки: 

До війни Лариса була успішною бізнес-вумен, 
партійницею та тренеркою 

Жінка зі своїм онуком у місцевому парку. Довоєнна 
світлина 

На мітингах 
з острахом 
дивилась на тих 
російськомовних, 
яких поважала – 
свої вони чи ні

чи це розвідник, чи винищувач з 
ракетами. Другий зазвичай несе з 
собою дві ракети. Одну кидає десь, 
там вибухає. Ми сидимо і чекаємо, 
куди влучить наступна. Так по колу. 
Шибок в оселі не було з 2 березня. 
Згодом вибуховою хвилею «вибило» 
віконні коробки, вони обвалились 
всередину дому. Ми не мали змо-
ги бігати з підвалу в підвал. Я була 
виснажена вкрай, тому сиділа в ко-
ридорі, на подушці, й читала книги, 
куплені восени у мирному Маріу-
полі, — сумно зітхає пані Лариса.

Місто залишилось без комуніка-
цій. Чоловіки десь добували дрова 
й воду, чергували біля вогнища та 
готували їжу. Лариса говорить, що 
коли тільки вибило скло, її коха-
ний затулив вікна дошками. Їх 
по 6–7 разів відривало вибуховою 
хвилею щодня. Але він вперто брав-
ся за молоток та цвяхи і прибивав 
все на місце. Це його заспокоювало.

— В нас завжди було погано з 
водою в Маріуполі. З перших днів 
вторгнення все стало плачевним. 
Якось чоловік приніс два відра води 
з калюжі. Сказав: «Якщо не мати-
мемо що пити — фільтруватимемо 
цю», — каже вона.

Невдовзі, коли залишатись у влас-
ній квартирі стало небезпечно, по-
дружжя пішло до старшого сина. Він 
моряк і мав би вирушати в черго-
вий рейс ще 17 лютого. Але захворів 
на ковід і залишився у місті. Батькам 
про це не повідомив. Третього чи 
четвертого березня, пригадує пані 
Лариса, якийсь хлопець приніс їм 
води. Жінка перелякалася.

— Думаю, звідки він знає адре-
су? Подякувала за воду, а той каже: 
«Мамо, ти що мене не впізнаєш?» 
Це був мій син-моряк, втомлений 
хворобою й війною. Мені стало 
страшно. Я не впізнала власного 
сина, уявляєте?! — каже вона.

Вранці Лариса з чоловіком ви-
рушили додому, аби забрати решту 
харчів, котрі залишились. З їхньої 
вулиці лунав страшенний гул.

— Ми йдемо туди, а люди біжать 
навпроти. Кажуть: немає вашого 
будинку. Все зникло в один мент. 
Чоловік відмовився піти та глянути, 
чи це правда. Раніше ми бачили, як 
в дім неподалік нашого влучила гли-
бинна бомба. Не хотілось побачити 
таку ж яму на місці свого! Повер-

нулись до сина, — говорить вона.
Згодом жінка вперто наполягла, 

аби вони з дружиною разом з діть-
ми (внучці 28 лютого виповнилось 
два роки, онук теж маленький) ева-
куювалися з міста. Виїхати можна 
було тільки у бік росії. Молода сім’я 
після численних вмовлянь поїхала 
до тітки в Ростов-на- Дону. Вряту-
ватись могли й Лариса з чоловіком. 
Жінка стояла на своєму: дітей туди 
відправила, а сама не поїду!

— Ми залишились тільки двоє. 
Рашисти лупили кожен будинок 
по кілька разів, — розказує Лариса 
Шурховецька.

На вулиці було неможливо роз-
вести вогнище й готувати через об-
стріли, котрі не вщухали. Особливо 
жінка лякалась, як їде танк. Має 
музичну освіту й каже, що ця техніка 
не ляскає і не бряжчить, а гуде тихо, 
ніби трансформаторна будка. Цей 
звук ні з чим не зрівняти…

Молилася 
до пращурок 

Одного разу чоловік пані Лари-
си отримав серйозне поранення 
осколком.

— Раніше ми розпалювали вог-
нища між домівками, але це стало 
небезпечним. Коханий стояв під 
одним із будинків. Він простягнув 
руку, аби забрати кашу з вогню, та 
отримав осколок у руку. Його кон-
тузило. Я перелякалась, — ділиться 
пережитим жінка.

Лікарню неподалік інтенсивно 
обстрілювали. Лариса побігла в су-
сідній під’їзд, де мешкає стомато-
логиня. Боялась, що не зупинить 
кровотечу чоловікові і той помре. 
Лікарка допомогла. Кров зупинили…  

— Опісля я не могла спати. Про-
сто сиділа в кутку. Хотілось захисту, 
але у Бога не вірю. Пригадала, що 
жінки мають зв’язок з усім жіно-
чим родом. Звернулася до своїх 
пращурок, мовляв: «Дівчатка, кого 
знаю, кого ні — благаю, поможіть!» 
Я опікувалась чоловіком. Тут моїм 
форс-мажором стало вижити… — 
зітхає маріуполька.

Як Лариса Шурховецька вряту-
валася з Маріуполя? Про дружбу з 
українськими військовими, побачені 
смерті та шлях до Тернополя через 
росію, Литву, Латвію та Польщу. 
Продовження історії читайте згодом.
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«Простір, дружній до дітей» 
спрямований на адаптацію дітей, 
які є внутрішньо переміщеними 
особами, та прибули з регіонів 
України, особливо постраждалих 
від війни. Сюди приходить пе-
реважно малеча з Харківщини, 
Донеччини та Луганщини, міст 
Сіверськодонецька, Лисичан-
ська, Херсону (ті, що встигли 
виїхати до окупації). Долучитись 
до цікавих заходів можуть всі 
охочі.

Проєкт, до слова, фінансується 
іноземними партнерами «Каріта-
су», зацікавленими у допомозі й 

емоційній підтримці дітей у во-
єнний час.

Про це розповідає соціальний 
педагог дитячого «Простору, 
дружнього до дитини» Анаста-
сія Гурська. Заняття для малечі 
проводять двоє соціальних педа-
гогів, двоє психологів і двоє ані-
маторів. З дітьми-переселенцями 
вони працювали ще з березня 
на базі «Карітасу». Однак тоді 
ця справа не була масовою й 
спрямовувалась на тих людей, 
які знайшли прихисток у благо-
дійному фонді на Замонастир-
ській.  

Повноцінно «Простір, дружній 
до дітей» почав діяти у травні, 
коли команда переїхала в окреме 
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НАДІЙНИЙ ТИЛ 

ПРОЄКТ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ 
ЗАПУСТИЛИ У ТЕРНОПОЛІ

Відпочинок  Насичене дозвілля 
для малечі – переселенців з інших 
міст України, організовують у 
«Просторі, дружньому до дітей». 
Проєкт благодійного фонду «Карітас» 
у Тернополі діє з травня. Для дітей 
проводять цікаві заняття, майстер-класи 
та кількаденні табори. Також колектив 
«Простору…» виїжджає у громади області. 
Як долучитись до проєкту та які ідеї його 
молода команда має на майбутнє – 
читайте у матеріалі

приміщення, котре облаштувала 
для своїх потреб.

Діти розмовляють 
про війну 

Анастасія розповідає, що про-
водити заняття для малечі у «Ка-
рітасі» було не надто зручно. Бра-
кувало місця для руху, заважали 
іншим мешканцям фонду.

— Якось наша керівниця пані 
Аліна побачила оголошення, 
що неподалік в оренду здається 
приміщення. Власник погодився 
нам його надати. Пліч-о-пліч з 
переселенцями із «Карітасу» ми 
перефарбували стіни на свій 
смак, красиво облаштували ін-
тер’єр, закупили меблі. Плануємо 
тут ще якийсь кінозал зробити 
невдовзі. У цьому приміщенні 
комфортно. Діти мають багато 
простору для активностей, а ще 
тут вони у цілковитій безпеці, — 
каже Анастасія Гурська.

Приходити до «Простору…» 
може малеча різного віку. До всіх 
дітей колектив проєкту знаходить 
індивідуальний підхід. Заняття — 
не тільки майстер-класи, а й на-
вчальні та розважальні. З дітьми 
працюють психологи.

— Всі ми розуміли, що малеча, 
яка пережила воєнні події, в Тер-
нополі нікого не знає і не має чим 
себе зайняти. Тому у наш простір 
набираємо групи до 20 дітей. Так 
психологам легше побачити, як 
вони комунікують між собою, чи 
має хтось емоційні проблеми. Ба-
гато дітей-переселенців замкне-
ні. Дехто, крім війни, ні про що 
більше не говорить, — пояснює 
Анастасія.  

Щотижня для учасників про-
стору влаштовують інтерактивні 
виїзди на різні локації. До при-
кладу, нещодавно малеча відві-
дала Головне управління ДСНС 
України в Тернопільській облас-
ті. Рятувальники провели міні-
екскурсію.

До Дня вишиванки колектив 
«Простору, дружнього до дітей» 
організували велике свято, участь 
в якому взяли 200 внутрішньо пе-
реміщених дітей.

Співпрацюють зі 
священниками 

Соціальний педагог Анастасія 
Гурська наголошує, що їхня ко-
манда також їздить у територі-
альні громади області, у парафії, 
де проживають діти-переселенці. 
З інформацією про людей, які 
оселились у певному населеному 
пункті, допомагають парафіяльні 
священники.  

— З перших воєнних тижнів 
до благодійного фонду привози-
ли гуманітарну допомогу меш-
канці ОТГ нашого краю. Ми 
вносили до списку всіх дітей, 

а опісля зв’язувалися з їхніми 
батьками, чи не хочуть долучи-
тись до таких занять. Потім або 
створювали групи у Viber, або 
публікували оголошення про 
наш приїзд на сайті «Карітас 
Тернопіль». Анонси давали і 
в інші соцмережі, — розповідає 
Анастасія. — За такою схемою 
працюємо й донині. Ще створи-
ли Google-форму, де можна са-
мому зареєструватись на заняття.  

Нещодавно малеча відвідувала 
табір, ініційований простором. 
Він тривав упродовж чотирьох 
днів, з 10.00 до 15.00, і мав дуже 
насичену програму. Тепер ко-
манда проєкту щомісяця про-
водитиме подібне.

— Табір щоразу буде орієнто-
ваним на іншу вікову категорію. 
Ми влаштували його для малечі 
8–10 років. Далі буде для під-
літків, а опісля — для дітей від 
6 до 8 років. Креативні заняття 
весь час будуть змінюватись, — 
каже дівчина.  

Аби ваша дитина долучи-
лась до «Простору, дружнього 
до дітей», стежте за оновлення-
ми на офіційних сторінках БФ 
«Карітас»:

  у Фейсбуці: https://www.
facebook.com/caritasternopil/ 
  в Інстаграмі: https://www.
instagram.com/caritas_ternopil/ 
  у  Т е л е г р а м - к а н а -
лі: https://web.telegram.
org/k/#5369197733 

Там є вся необхідна інформа-
ція про місце проведення занять, 
час, умови тощо.

Заняття проводять кваліфіковані соціальні педагоги, психологи та аніматори З дітьми-переселенцями працюють ще з березня

Малеча отримує масу позитивних вражень та нових знань 
Повноцінно «Простір, дружній до дітей» діє з травня в 
окремому приміщенні 

Діти мають багато 
простору для 
активностей, а ще 
тут вони у безпеці. 
Приходити може 
малеча різного віку
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Дівчата радо поділились, як 
зробити обереги-ангели та до-
дають, що виготовили їх вже 
понад 200.

— Процес виготовлення анге-
ликів складається з таких двох 
етапів: спершу робимо жовті кри-
ла, а потім вже сам тулуб синього 
кольору, і вкінці це все змотуєть-
ся, — розповідає Христина, яка 
відвідує гурток п’ять років. — 
Тулуб ми робимо із синтепону, 
скручуємо в кружок і кладемо 
всередину синьої тканини. Пе-
ремотуємо це ниткою декілька 
разів і зав’язуємо вузлик так, щоб 
вийшла голова та тулуб, — каже 
Неля, яка ходить на гурток вже 
шість років.  

Ірина Качанова, вихователька 
у гуртку образотворчого мисте-
цтва, розповідає, що її гурток 
також відвідують діти з 6 років.

— Часто ще приходять мої 
випускники, які вже навча-
ються в університетах, але все 
одно ходять до мене на заняття 
і беруть участь у різноманітних 
благодійних акціях, — розпові-
дає пані Ірина. — На День захи-
сту дітей старші мої вихованці 
проводили майстер-класи для 
менших дітей, і всі обереги, які 
виготовили на цьому занятті, ми 
відправили воїнам. З початком 
війни вважаємо своїм обов’яз-
ком підтримувати захисників. 
Ініціативу проявляють як діти, 
так і їхні батьки, які приходили 
та допомагали.

ДОПОМОГА АРМІЇ

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

Коли розпочалась війна, гурток 
«Весела бісеринка» Станції юних 
техніків продовжував заняття. Ке-
рівник гуртка та народна майс-
триня Тетяна Семенець разом із 
вихованцями-школярами відразу 
включились у волонтерську ро-
боту.

— Ми почали багато малювати, 
писати листи та робити ангеликів, 
які оберігали б наших хлопців, — 
розповідає пані Тетяна. — Згодом 
діти самі вже почали ділитися 
своїми ідеями, що можна зробити 
в подарунок, який йде в додачу 
до сіток та кікімор, які потім від-
правляють воїнам.

Діти створили багато виробів: 
брелки, ангелики, патріотичні ко-
тики, які потім поїдуть до баталь-
йону «Котиків», червоно-чорні 
браслети та медальйони з три-
зубом.  

Є і багато ангеликів з ниток, 
які будуть супроводжувати на-
ших воїнів та допомагати, коли 
це потрібно. А на їхніх крилах 
тернополяни пишуть, від кого цей 
ангелик та якісь свої побажання.

Від хмаринки 
до Перемоги 

— Якось із дітьми придумали 
плакат «Від хмаринки до Пере-
моги», на якому ті, хто писали 
листи, наносили зображення, ро-
били ангелики, ставили відзна-
ку. Підтримуючи військових, ми 
рухаємось до Перемоги, — каже 
пані Тетяна.

Своїми враженнями також охо-
че діляться вихованці, які відві-
дують цей гурток.

— Ми створюємо малюнки, 
пишемо листи і за це отримує-
мо наклейки, які кріпимо на цей 
плакат, — розповідає Вероніка, 
активна учасниця гуртка. — За-

МАЛЕЧА СТВОРЮЄ УНІКАЛЬНІ 
ОБЕРЕГИ ДЛЯ ВОЇНІВ
Волонтери  З початком війни 
учасники тернопільського гуртка 
«Весела бісеринка» розпочали активну 
підтримку наших воїнів, роблячи обереги 
та відправляючи їх з гуманітарною 
допомогою захисникам. Тим самим вони 
дякують за те, що воїни боронять країну

звичай у своїх листах я пишу: 
«Дякую вам за те, що ви нас 
рятуєте».

Гурток відвідують діти, почи-
наючи з першого класу, а буває, 
що і з п’яти років вже приходять 
малюки, яким це подобається.

— Дехто ходить довгі роки, тож 
ці діти стають для мене друзями, 
приходять за порадою чи просто 
поділитись якимись своїми се-
кретами, — продовжує керівниця, 
пані Тетяна.  

Здебільшого учасники гурт-
ка — це жіночий колектив, проте 
зустрічаються і хлопці або, на-
приклад, дівчата приводять сво-
їх братиків, і вони також таким 
займаються тут.

— Коли у Тернопіль почали 
приїжджати переселенці, то у нас 
також було двоє хлопчиків з Хар-

кова, які плели браслети. Ось 
такі творчі є хлопці, — пригадує 
майстриня.

На самому початку війни були 
малюнки здебільшого на воєнну 
тематику та більш патріотичні, 
а зараз на картинах — будь-що, 
аби підняти настрій та бойо-
вий дух бійців. Все, що роблять 
на гуртку, обов’язково передають 
воїнам.

Як створюють 
обереги 

Батько однієї із вихованок 
захищає країну, а його донька 
малює та клеїть наклейки, щоб 
передати таткові і нагадати, як 
сильно його чекають вдома.
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Дівчата-вихованці гуртка створили вже понад двісті 
ангеликів

Для захисників передають патріотичні та мотивуючі 
малюнки

Хлопцям роблять медальйони з тризубом, які носять 
«під серцем»Учасники гуртка самі пропонують креативні ідеї, каже керівниця гуртка пані Тетяна

Діти продовжили відвідувати гурток з перших днів війни 

Батько однієї 
вихованки захищає 
Україну, а вона 
малює та клеїть 
наклейки, щоб 
передати таткові
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
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***
Хлопець пояснює своїй дівчині, 
на що схожа любовна прелюдія 
з погляду чоловіків:
—  Ось уяви собі — ти дуже го-
лодна і прийшла в кафешку...
—  Ну і?..
—  Купуєш там свій найулю-
бленіший бургер і 10 хвилин 
гладиш його, гладиш...

***
Чим більше в жінці загадок, 
тим очевидніше, що розгадка 
— гроші.

***
Як роблять жінки:
- Все! Не дзвони мені більше!
І сидять чекають.

***
Нещодавно була у подруги в 
гостях і помітила, що у неї якось 
дивно росте волосся на ногах, 
острівцями якимись. М'яко 
поцікавилася, чи не хвороба 
це, бува. Відповідь була неспо-
діваною: іноді їй просто ліньки 
голити ноги повністю і вона 
робить це в тих місцях, де на 
її джинсах розташовані дірки, 
щоб не палитися.

***
—  Мадам! Ви ніколи не були 
одружені?
—  Ні!

—  Ой! А я таки думаю, звідки 
таке щасливе, не зворушене 
побутом обличчя!

***
Коли жінка гладить тебе по 
голові — це не похвала.
Це вона перевіряє, в який бік 
голова відкручується.

***
Жіночі реалії...
Готуєшся до вечірки — солярій, 
салон краси, нове вбрання...
Через кілька чарок усім стає 
пофіг, який ти маєш вигляд, і 
тобі самій у тому числі...

***
Одна моя знайома одного разу 
спитала, чи не надто багато 
макіяжу у неї на обличчі.
Я сказав, що моя відповідь 
залежить від того, збирається 
вона вбивати Бетмена чи ні.

***
Коли жінка каже чоловікові: 
«Мені для щастя потрібно 
зовсім небагато», вона має на 
увазі все!

***
—  Дівчино, у вас очі якісь 
голодні та весь час бігають. 
Ходімо, я їх нагодую і покладу 
спати.

***
Жінка навіть не замислюєть-

ся, чого їй не вистачає, поки 
подруга не похвалиться...

***
Ось купиш річ, пару днів ходиш 
щаслива! А потім бац, і знову 
носити нема чого.

***
Пішла купувати сукню, не 
влізла.
Засмутилася і купила торт.
Вліз, падлюка!

***
Найчастіше жінка, без якої 
жити не можна, і жінка, з якою 
жити неможливо — одне й те 
саме обличчя!

***
—  А навіщо жінки зранку пши-
кають балончиками на голову?
—  Це вони тарганів травлять.

***
Жіночі глянцеві журнали:
Стор.1. Ти красива та доскона-
ла, завжди залишайся собою!
Стор.2. Як скинути 30 кілогра-
мів за 2 тижні.

***
—  Привіт, чим займаєшся?
—  Чим може займатися поряд-
на, заміжня жінка о 10 годині 
вечора?!... Штурмую холодиль-
ник!!!

***
Цей незручний момент, коли 

ти зайшов до дівчини на чай і 
хочеться лише чаю.

***
Коли дівчата ображаються, 
вони кажуть: «Все нормально» 
з виразом обличчя «Я тебе 
щойно чотири рази прокляла».

***
Те, що дівчина була напідпитку, 
видавали її червоні очі, бо так 
промазати губною помадою на 
тверезу голову неможливо.

***
Дівчата, стріляючи очима, не 
кидайте потім поранених.

***
Дівчата, не сподівайтесь на 
свою зовнішність! Неухиль-
но підвищуйте свій інтелект! 
Пам'ятайте, що розум ще не 
зіпсував жодного гарного 
обличчя!

***
Я жінка нервова, тому телефон 
у мене дешевий і посуд одно-
разовий.

***
Побачив сьогодні: за кермом 
новенького Porsche сидить 
дівчина.
На задньому склі наклейка: «Ні, 
не вгадали... У кредит взяла!»

***
Бувають такі жінки, яких краще 
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один раз побачити, ніж сім 
разів почути.

***
Детально розпитайте жінку, 
яка постійно твердить: 
«перевелися справжні чо-
ловіки!», який, на її думку, 
чоловік справжній...
З'ясується: це той, хто при-
несе до неї додому мішок 
із кількома мільйонами 
доларів, а сам назавжди 

зникне у тумані.
***

Чим менше дівчина схожа 
на принцесу, тим сильніше 
вона мріє зустріти принца.

***
—  Нікуди я з тобою не піду!
—  А чого тоді вирядилася і 
нафарбувалася???
—  А щоб ти бачив, яка 
красуня з тобою нікуди не 
пішла.



Цьоготижня 
іменини  
святкують

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

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

ТЕЛЬЦІ Для Тельців зараз 
дуже сприятливий час 
для саморозвитку, нових 

починань. Тому якщо ви давно 
прагнули записатися на якісь 
семінари або тренінги, піти 
на курси з вивчення ще однієї 
мови, не гайте часу. Втілюйте 
свої бажання. Витрачений час і 
набуті вами знання незабаром 
стануть вам у нагоді.

БЛИЗНЮКИ Липень для 
багатьох представників 
знаку зодіаку Близнюки 

буде дуже активним періо-
дом, сповненим підготовкою 
фундаментальної основи для 
реалізації нових ідей та проек-
тів, розкриття свого творчого 
потенціалу.

РАКИ Раки у липні мо-
жуть нарешті видихнути 
та відпочити від наполег-

ливої, тяжкої праці. Проведіть 
цей період часу за улюбленими 
заняттями, наповніть себе 
новими враженнями та емоці-
ями, проведіть час з друзями в 
улюбленому кафе за ароматним 
горнятком кави, пройдіться улю-
бленими місцями. 

ЛЕВ Левам необхідно 
абстрагуватися від не-
сприятливих ситуацій та 

оточити себе «муром спокою», 
оскільки ваші емоції можуть 
з вами зіграти злий жарт і 
негативним чином позначитися 
на ситуації, що призведе до не-
гативного вирішення проблеми 
з наслідками передусім саме 
для вас.

ДІВА Дівам варто звер-
нути увагу на фінанси, 
оскільки липень є не 

найкращим місяцем для вели-
ких чи необдуманих покупок 
та інвестування в угоди, які вам 
прогнозують великий та швид-
кий прибуток. Краще синиця в 
руках, ніж журавель у небі.

ТЕРЕЗИ Це місяць 
фінансових покращень, 
величезних професійних 

успіхів та просування кар’єр-
ними сходами. Ви дуже багато 
працювали не тільки над по-
кращенням своїх професійних 
навичок, але й зробили великий 
внесок у реалізацію проєктів.

СКОРПІОН Зірки реко-
мендують перепочити 
та спробувати оціню-

вати різні ситуації абстраго-
вано, неначе зі сторони. Доля 
підготувала для вас рятівника, 
який прийде на захист: це може 
бути кохана людина, родич або 
колега, від якого ви не могли 
очікувати допомоги.

СТРІЛЕЦЬ Липень для 
багатьох Стрільців буде 
місяцем великих пер-

спектив. Є велика вірогідність 
неочікуваної ділової пропозиції, 
котра може позитивно вплинути 
на ваш соціальний та фінансо-
вий стан у майбутньому.

КОЗЕРІГ Для Козеро-
гів липень підготував 
перспективні та нові 

можливості, пов’язані не тільки 
із сімейними питаннями, але й  
роботою, бізнесом та фінансо-
вою сферою. Зірки зійшлися так, 
що неначе сама доля проведе 
вас через сприятливі та перспек-
тивні напрями діяльності.

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

во не втратити. Будьте напого-
тові, оскільки другий місяць літа 
– це час переломних моментів, 
який може кардинально змінити 
ваше життя.

РИБИ Рибам липень 
рекомендує більше при-
ділити увагу собі. Настав 

час, коли ви можете побути 
егоїстом. Цей місяць є сприят-
ливим для того, щоб вирішити 
питання, котрі накопичилися за 
довгий час.

СЕРЕДА,

20 ЛИПНЯ

+15°С     +20°С +14°С     +28°С

ЧЕТВЕР, 
21 ЛИПНЯ

+13°С     +26°С +14°С     +25°С

П’ЯТНИЦЯ, 
22 ЛИПНЯ

+14°С     +28С +15°С     +28°С

СУБОТА, 
23 ЛИПНЯ

+16°С     +32°С +12°С     +22°С

НЕДІЛЯ, 
24 ЛИПНЯ

+19°С     +28°С +19°С     +22°С

ПОНЕДІЛОК, 
25 ЛИПНЯ

+13°С     +25°С +15°С     +22°С

ВІВТОРОК, 
26 ЛИПНЯ

+13°С      +29°С +15°С     +26°С
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Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

20 липня 
Герман, Євдокія, Лукіан, 
Фома, Остап, Євдокія, 
Єфросинія.

21 липня 
Прокопій, Олександр, 
Сава.

22 липня 
Андрій, Іван, Кирило, 
Панкратій, Феодор, 
Костянтин, Михайло, Ян.

23 липня 
Олександр, Антоній, 
Георгій, Данило, Єгор, 
Леонтій, Маврикій, 
Нестор, Петро, Стефан.

24 липня 
Аркадій, Євфимія, 
Лев, Никодим, Ольга, 
Альона, Олена, Ілона.

25 липня 
Іван, Михайло, Арсеній, 
Вероніка, Марія, Гавриїл, 
Григорій, Євфимій, 
Іоанн, Михайло, 
Серапіон, Симон, 
Феодор.

26 липня 
Антон, Гаврило, Степан, 
Юліан, Сара, Стефан.

—  Ех, Вадику... Повернути б 
нашу першу зустріч. Я б не 
прийшла!

***
Це не в мене нема дівчини? Це 
в дівчини мене немає.

***
—  Ти образилася?
—  Ні.
—  Ти точно не образилася?
—  Ні.
—  Тоді чому ти не відповідаєш?
—  Я зайнята.
—  Чим же?
—  Продумую план помсти.

***
Жінкам на замітку: коли чоловік 
каже: «Все добре» — значить 
правда все добре.

***
Заснула у трамваї. Прокидаюсь, 
розумію, що підклала руки під 
голову і вмостилася у чоловіка 
на колінах. Стало соромно, не 
знала, як би непомітно підве-
стися і звалити.
Мабуть, чоловік побачив, що 
я прокинулася, і промовив з 
усмішкою:
—  Та ви спіть, спіть, я свою 
зупинку ще хвилин десять тому 
проїхав.

***
—  Люсю, ну що ти так повільно 
їдеш? Ми й так уже запізнює-
мося!
—  Я так більше не можу!
—  Що таке?
—  Сядьте хтось поруч і кричіть 
на мене. Я так в автошколі 
звикла...

***
Дуже мудра жінка одного разу 
нічого не сказала.

***
—  А ви хто?
—  Я жінка вашої мрії!
—  Так? Ні, я не про таку мріяв!
—  А збулася така!

***
Коли жінка бачить знижку на 
50%, то її мозок відключається 
на стільки ж.

***
—  Люсю, ти взагалі якось на 
фотках краще виходиш, ніж у 
житті... Може тому, що ти на 
фото мовчиш?

***

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ МІСТ

ПЛОЩА РИНОК

ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО

БУЛО:
Такий вигляд мав фасад вокзалу у 
1917 році

БУЛО:
Міст над залізницею був 
зруйнований

БУЛО:
Такою була Площа Ринок під час 
війни. Стояли кіоски та прилавки

БУЛО:
Вулиця фактично не змінилась і не 
була зруйнована війнами

СТАЛО:
Після реконструкції зовнішній 
вигляд вокзалу змінили

СТАЛО:
Згодом його відновили. Він тепер 
має інший вигляд

СТАЛО:
Тепер тут прибудинкова територія. 
Поруч паркують авто

СТАЛО:
На перших поверхах будівель 
тепер магазини та ресторани

З одного ракурсу

Тернопіль під час 
Першої світової


