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 У його ногу на території «Азовсталі»
чотири рази поцілив снайпер! Але Тарас
не перестає багато жартувати, навіть з
кулі, що досі носить із собою «на пам'ять»
у нозі. Він не мав військового досвіду, але
змушений був навчитися виживати

 У Маріуполі минули швидкі бойові
навчання. Пережити довелося багато,
побаченого не забути ніколи. У подробиці
чоловік не вдається, бо в полоні, каже,
багато побратимів. Зараз на реабілітації,
але попри травми, планує повернутися
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ЯКЩО ТРИВОГА ЗАСТАЛА У
РЕСТОРАНІ — ДЕ ЗНАЙТИ УКРИТТЯ?
Сховища  Під час повітряної тривоги
заклади громадського харчування
повинні припиняти свою діяльність.
Так вирішила рада оборони області.
Журналісти «RIA плюс» дізналися,
що робити, якщо ви в ресторані, а
прозвучала сирена? Чи є укриття та чи
доступні вони для всіх тернополян, а
не лише для працівників та відвідувачів
закладів

На інтерактивній карті укриттів
міської ради побільшало місць,
куди можуть ховатися тернопо‑
ляни у разі повітряної загрози.
Більшість нових — це підвали
будинків. Вони є найпростішими
укриттями. У міській раді наго‑
лошують — якщо поруч немає
облаштованого сховища — варто
спуститись до підвалу.

воги заклади громадського хар‑
чування повинні припинити об‑
слуговувати населення — нагадує
начальник обласної поліції гене‑
рал Олександр Богомол.
— Хочу наголосити, що під час
повітряної тривоги підприємства,
у тому числі заклади громадсько‑
го харчування, не обслуговують
людей, — каже Олександр Бого‑

Ми розуміємо,
що «прилетіти»
може будь–де. У
нас є достатньо
безпечних місць,
щоб сховатися

Готують нові укриття
Нові укриття облаштовують
не лише у підвалах будинків, а і
в приватних закладах, де є така
можливість, розповів міський го‑
лова Сергій Надал під час брифін‑
гу ради оборони Тернопільської
області. Сховатися там можуть
всі, хто опинився під час пові‑
тряної загрози поруч.
— У місті тривають роботи зі
збільшення укриттів не лише
на базі житлового фонду, а і
в приміщеннях приватної, дер‑
жавної та комунальної власно‑
сті, — зазначив міський голова
Сергій Надал. — З’являються
нові приміщення, які будуть про‑
марковані. Будь–хто зможе туди
прийти. Ми інформуватимемо та
наноситимемо їх на мапу.
Наразі працюють відповідні
комісії, які перевіряють приватні
заклади, де можна облаштувати
укриття. Їм дозволять працювати
під час тривог.
— У нас є ряд закладів, які
відповідають вимогам безпеки, —
каже міський голова. — Вони
можуть використовуватися як
укриття для людей. Спеціальна
комісія їх наразі обстежує. Ми на‑
дамо можливість таким закладам
працювати, але за умови, що туди
матимуть доступ всі тернополяни.
Речниця міської ради Мар’яна
Зварич додала — наразі прово‑
дять роботу з адміністраціями
закладів торгівлі та ресторанного
господарства щодо забезпечення
загального доступу до приміщень,
що можуть слугувати як укриття
для населення. Деякі вже надають
укриття для населення та мають
відповідні повідомлення на вході
до закладу.
Однак під час повітряної три‑

мол. — Не ігноруйте повітряні
тривоги. Ми бачили трагедію
у Вінниці. Ми розуміємо, що
«прилетіти» може будь–де. У нас
є достатньо безпечних місць, щоб
сховатися під час тривоги.
Журналісти «RIA плюс» побува‑
ли у різних закладах громадського
харчування та запитали у ресто‑
раторів, як вони працюють під
час повітряної загрози?
У деяких закладах вже є укрит‑
тя. Є і такі, що лише облаштову‑
ють безпечні місця у підвальних
приміщеннях. У решті, де немає
підходящих приміщень, радять
ховатися у найближчих укриттях.

Ресторан «Оскар»
У цьому закладі є укриття.
На вхідних дверях — оголошення,
що укриття для населення працює
у робочий час з 11.00 до 23.00. Під
час повітряної тривоги сюди зай‑
ти можуть всі охочі.
Головний бухгалтер закладу
Тамара Чупанова розповідає —
наразі у робочий час у заклад
можуть прийти тернополяни, які
проживають у сусідніх будинках,
працівники офісів поруч та ті,
кого застала тривога неподалік
їхнього закладу.
Укриття — це одна із залів рес‑
торану, яка розташована у під‑
вальному приміщенні.
— Від початку війни наш заклад
був відкритий для усіх тернополян
та гостей міста як укриття, — роз‑
повідає Тамара Чупанова. — Тут
є столи, диванчики, туалетні

кімнати. Найбільш комфортно‑
го приміщення в цьому районі,
певно, немає. До нас приходили
жителі прилеглих будинків, бо,
самі знаєте, у якому стані підва‑
ли там. Пускали людей під час
тривоги цілодобово.
Так працював заклад до початку
липня. Як розповіла пані Тамара,
приміщення не мало офіційного
статусу сховища, тож деякий час
місцевим все ж радили переходи‑
ти до інших укриттів неподалік,
про які повідомляли у міській
раді. Тепер заклад знову надає
укриття.
— У міській раді все ж зверну‑
лись до рестораторів та підпри‑
ємств, щоб ті, хто мають при‑
стосовані приміщення, відкрити
їх для місцевих, — каже бухгал‑
тер. — Звичайно, ми погодилися
це зробити. Укриття працює з
11.00 до 23.00. На дверях у нас є
оголошення, що тут можна схо‑
ватися.
Тамара Чупанова каже — під
час тривог люди приходять до за‑
кладу.
— Звичайно, приходять до на‑
шого укриття. Це переважно пра‑
цівники прилеглих офісів, дехто
з жителів будинків поруч. Зараз
людей не так багато — може бути
кілька десятків. У перші дні війни
це могли бути і понад сотня лю‑
дей, — каже вона.

Сім’я ресторанів
Файне Місто
Тернопільський ресторатор Пе‑
тро Заставний продовжує — у де‑
яких їхніх закладах є укриття. Їх
наразі доводять до ладу, щоб туди
могли ховатися як відвідувачі, так
і перехожі.
— Намагаємося максимально
їх облаштувати відповідно до ви‑
мог. На жаль, поки що влада нам
не надала чітких вимог, тож ми
шукаємо їх у відкритих джерелах.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин»
чергує журналіст Юлія Іноземцева.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

У ресторані «Оскар» одна
із залів у підвальному
приміщенні, де під час тривоги
ховаються тернополяни

ВАДИМА ЄПУРА

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

Деякі сховища працюють
від початку війни

До прикладу, у «Клубі Файного
Міста» у нас є великий підвал.
У закладі «На Небі», «Паса» та
YOUNG — є також підвальні
приміщення, де ми облаштову‑
ємо укриття, — каже ресторатор.
У «Клубі Файного Міста» вже є
оголошення про наявність укрит‑
тя, яке працює з 10.00 до 21.00.
Петро Заставний запевняє — усі
укриття будуть доступні для всіх
жителів міста.

NA Пошті
Одне зі сховищ розташоване
у будинку на перехресті вулиць
Чорновола–Коперника у закладі
«NA ПОШТІ». На інтерактивній
карті міської ради вказано, що
сховище розраховане на 150 осіб.
Працює воно від початку війни.
Як розповів орендар приміщен‑
ня підприємець Ігор Мамус, під
час тривоги сховище відчинене —
сюди можуть прийти тернопо‑
ляни.
— Наразі у закладі відбуваються
мистецькі виставки, концерти, —

каже підприємець. — З перших
днів війни приміщення доступне
для всіх мешканців. У випадку по‑
вітряної тривоги є відповідальні,
які відчиняють укриття. Воно до‑
ступне для населення і вдень, і
вночі.

Якщо укриття немає
У деяких закладах, на жаль,
немає підходящих приміщень.
Ресторатор гастропабу NATURA
Володимир Харкавий розповів —
під час повітряної тривоги гостям
закладу радять перейти до най‑
ближчого укриття.
— Ми розмістили у закладі ін‑
формацію про адреси найближчих
укриттів, які подає міська рада.
Якщо починається тривога — офі‑
ціанти розраховують клієнтів та
радять перейти до укриття. Але ті
зазвичай вирішують залишитися
у закладі, — каже він.
Також адреси найближчих
укриттів ми побачили на вході
до закладу PastaFresca біля Теа‑
трального майдану.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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

ГЕРОЯМ СЛАВА
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БЕЗЖАЛЬНО НИЩИТЬ РУСНЮ

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

Матеріал без зазначеного пріз‑
вища, посади та навіть позивного
військового міг б видатися міфом,
якби не реальні звитяги підрозділу,
де він служить. Зокрема, знищен‑
ня серйозної техніки противника,
ліквідація кацапських полковників
тощо.
Він часто в цій війні ходив по‑
руч зі смертю, один з найкращих
офіцерів, працює на найнебезпеч‑
ніших напрямках, кажуть про нього
в командуванні. За що і представ‑
лений до нагородження Орденом
Богдана Хмельницького.
Щоразу перед початком розмо‑
ви у респондентів проєкту «Геро‑
ям слава» запитуємо, чи можна
публікувати прізвище, псевдо,
ім'я, звання, посаду. Більшість
без вагань погоджуються. Однак
чергова історія нас змусила бути
обережнішими. Окупанти на уже
недоступному в українських медіа
контенті за нашого героя оголосили
винагороду. Було відео, де назвали
його псевдо та прізвище, а ось ім’я
та по батькові вказали неправильні.
Тому з міркувань безпеки не буде‑
мо наштовхувати ворога на збіги.
Назвемо нашого героя Назарі‑
єм. Він фаховий військовий, ко‑
мандир одного із артилерійських
підрозділів.

Запалює успіх
Служба стала для Назарія свідо‑
мим вибором.
Має військову освіту. Був у зоні
ООС. Тоді здебільшого працюва‑
ли в режимі припинення вогню.
А зараз воює переважно в гарячих
точках.
— Активні бойові дії розпочали‑
ся 25 лютого цього року, а вночі
на 26‑те виїхали на позиції, — роз‑
повідає офіцер. — Їхали в ешелоні,
коли оголосили війну, зрозуміли,
що приступаємо до виконання
завдань. Мене з моїм підрозділом
відправили окремо від дивізіону.
Тоді ми успішно відпрацьовували
доручення в Чернігівській області,

ще на гарматі «Гіацинт». Против‑
ники просувалися з напрямку Сум.
Тактика їхня була не особливо про‑
думана. Вони колонами йшли через
всю територію, яка оборонялася,
тому їх легко вражали.
Система артилерії з нашого боку
працює на відстань майже до 28 кі‑
лометрів. Інформацію про результа‑
ти роботи надавало командування.
За словами співрозмовника, тоді
на початку війни, саме сповіщення
про вдалі результати роботи най‑
більше мотивували бійців.
— Враження були суперові! —
емоційно ділиться Назарій. — Охо‑
плював азарт, нас ця інформація
заряджала позитивом. Бійці мене
спонукали працювати ще актив‑
ніше, коли бачили, що недарма
старалися.
За словами офіцера, кожен
у його підрозділі добре виконує свої
обов’язки, тому все виходить. Він
задоволений правильним порядком
роботи. Каже, що хлопці рвуться
у бій, як тигри. Бойовий дух під‑
тримують жартами, які розуміють
тільки свої.

Біля нас крутилася
бабця: «Хлопчики,
може вам — води,
може — пиріжків»…
І через два дні —
прилетіло
Найважче — тепер
За п'ять місяців війни бойова ко‑
манда змінювала напрямки роботи,
поступало нове озброєння. З нови‑
ми системами хлопці отримували
особливе задоволення від роботи.
Офіцер згадав, як на одному із на‑
прямків кацапня вийшла з білими
прапорами.
— З Київської області ми працю‑
вали по Чернігівській, — продов‑
жує Назарій. — Три тижні стріля‑
ли по противнику і, врешті, вони
здалися. Далі їхні позиції зачистив
Правий сектор.
Загалом підрозділ Назарія зни‑

АРХІВ АРТБРИГАДИ

Війна  Повелитель людської долі
та всіх стихій за давньогрецькою
міфологією. Саме таке псевдо обрали
побратими для Героя нашого матеріалу.
Продовжуємо серію публікацій із
спецпроєкту «Героям слава»

Один із найкращих офіцерів працює на найнебезпечніших напрямках, представлений
до нагородження Орденом Богдана Хмельницького
щив чимало техніки ворожої ар‑
тилерії — танки, системи БМП,
так звані «Піони». Останній уражає
на відстань до 40 кілометрів.
На запитання, коли було найваж‑
че, офіцер, не задумуючись, відпо‑
вів, що зараз. Саме через активність
ведення бойових дій. А бувало,
що противник обстрілював зі всіх
сторін так, що навіть важко було
виявити, звідки стріляють.
— Ми не могли зрозуміти, хто
по нас працює, саме по нашій
позиції був дуже великий і го‑
лосний прихід, — розповідає про
найнебезпечнішу атаку русні Наза‑
рій. — Хлопці-розвідники виявляли
засідки, і ми їх знищували.
— Були моменти, що за нами лі‑
тали безпілотники, приміром, «Ор‑
лан‑10», — пригадує офіцер. — Ми
від нього відірвалися, потім місця,
де він нас відстежував, обстрілю‑
вали.
Прильоти артилерії наш співроз‑
мовник називає «рок-н‑роллом».
Перші приходи зловили на ізюм‑
ському напрямку. Окопів не було,
бо постійно змінювали позиції.
Тоді ворог дуже прицільно влучав,
снаряди падали біля техніки, але
дивом не потрапив жоден осколок.
На щастя, тоді ніхто із бойового
складу не постраждав.
Утім, за час війни командир
пережив втрату побратима. Каже,
що відмовлявся вірити. Офіційне
підтвердження дуже боляче сприй‑
няв. Та мусів прийняти цю безпо‑
воротність. Були четверо поранених
одночасно. Зворушливо розповів,
як віз їх до лікарні, розмовляв з
ними всю дорогу, щоб не втратили
свідомості. А вони зізнавалися, як
люблять свого командира. Двоє із
них — уже в строю, інші двоє до‑
лучаться найближчим часом. Зараз
телефонують, розказують, як цього
прагнуть.

Артилерія береже
кров піхоти

Щоб не вполював ворог — хлопці змінюють до 20-ти,
а часом і більше позицій за день

Якщо в ООС артилеристи пе‑
ребували переважно в режимі
очікування, адже більше воювала
піхота на передніх лініях, то за‑
раз — постійна активність. Щоб
не вполював ворог — хлопці змі‑
нюють до 20‑ти, а часом і більше,
позицій за день.
— Артилерія береже кров піхо‑
ти, — зауважує командир. — Зараз
роботи багато, працюємо перека‑
тами, це втомлює. Ми не можемо
затримуватися довго на одному

місці, бо ворог полює на нові
системи. Гаубиця «М‑777», або,
як ми її називаємо, «три сокири»,
для перекатів не дуже зручна. Ми
виснажуємося. Однак з неї легко
вести вогонь, тому результативність
значно покращилася.
Цікаво, що, за спостереженнями
офіцера, ворог тактики перекатів
не застосовує. Орки вкопуються
«самохідкою» та, якщо і зміщують
позиції, то на незначні відстані.
— Систему не рятує обкопуван‑
ня, — дивується фаховий військо‑
вий. — У книгах з бойової роботи
все розписане — фантазію треба
вмикати! Ворог цього не робить.
Також за час війни Назарій за‑
уважив, що противник особливо
казиться на релігійні свята. Івана,
Петра-Павла — буквально не пе‑
ребирав, куди стріляти. А ось
державних українських свят вони
не знають. На День Конституції,
приміром, було стабільно. Пробу‑
вали підсипати нашим солі на 9‑те
травня, та наші підсипали їм біль‑
ше.

Продавали й місцеві
Допомагає хлопцям і місцеве
населення. Найбільше відчувала‑
ся підтримка на чернігівському,
київському і на харківському на‑
прямках. А є регіони, де місцеві
працюють на руку ворогу.
— Бувало, що і продавали, — без
подиву констатує співрозмовник. —
Якось ми зосередилися у місці, про
яке ніхто не знав. Але біля нас часто
крутилася одна бабця: «Хлопчики,
може вам — води, може — пиріж‑
ків»… «Не треба, бабцю, дякуємо»
і через два дні — прилетіло. Потім
та ж бабця пробувала відправити
нас додому, на захід. Ми спілку‑
валися з головою одного із сіл
та дізналися, що більшість таких
«українців» виїхали в рускій мір.
Сумно, звичайно, що люди, яких
ти оберігаєш, можуть так просто
тебе здати. Та ми їм пробачаємо.
Вони ж «зазомбовані».
Суттєво допомагають волонте‑
ри, залишаючись для військових
інкогніто.
Телефонують, запитують, що
потрібно першочергово, звідти й
відштовхуються — везуть усе.
Найбільше, чого хочеться за‑
раз — це додому. А там — до смаку
буде все.
Вдома чекає дружина з малень‑
кою донечкою, мама, тато, сестра,
похресниця.

До речі, дружина — старший бо‑
йовий медик, була в зоні ООС ще
раніше за чоловіка. Познайомилися
вони в частині в Тернополі. Поло‑
нила серце Назарія дівчина весе‑
лою вдачею і позитивним підходом
до будь-яких труднощів. Допоміг
зав’язатися стосункам важкий ме‑
дичний наплічник.

Доня цілує екран
— Ми ходили на полігони, і коли
я бачив, як вона носить рюкзак,
розміром майже як сама, завжди
шкодував і допомагав їй носи‑
ти, — лагідно всміхаючись, про‑
довжує військовий. — Вона часто
посміхалася і до всього ставилася
з позитивом. Через два роки після
знайомства ми одружилися.
Про цей же наплічник нам роз‑
повіла і дружина. Їй їх стосунки
швидше були схожі на шкільну
любов. Погоджується, що може й
були ще охочі їй допомагати, та
вона помічала лиш Назара. Він же
її вразив розсудливістю і серйоз‑
ністю.
Зараз подружжя плекає донеч‑
ку. Дитині всього рік і два місяці,
а вона уже намагається активно
говорити. Вдома тата показує
на фотографіях, і, коли пролітає
літак, теж вигукує, що там татко.
Серед іграшок у дівчинки є БТР,
він також їй нагадує про татуся,
адже це його подарунок. Бачить
тата лише у смартфоні, та і тим
зустрічам безмежно тішиться. Пе‑
редає «цьом», навіть цілує екран.
Найчастіше батько чує фразу
«повертайся додому», часом дру‑
жина жартує, що залишить ди‑
тину на дідуся з бабусею і приїде
допомагати йому. На те чоловік
відповідає, що досить їй воювати.
Вважає, що більше коханій дружині
пасує роль мами і мріє про трійко
діточок.
Військова дружина розуміє його
службу, у розмовах кожного разу
застерігає, щоб був обережний.
За кожен день дякує Богу. Зізна‑
ється, що їй нелегко, але нама‑
гається розуміти і не турбувати
зайвий раз, як би не хотілося по‑
чути його голос. Знає, що чоловік
завжди зайнятий, а якщо і є вільна
хвилинка — хай краще поспить,
відпочине.
А у нього — стабільно все добре,
саме це він каже своїм.
Знає, що з його посадою до від‑
пустки далеко, тому й робить усе
можливе, щоб наблизити Перемогу.
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У перші місяці повномасш‑
табного вторгнення західні мі‑
ста України прийняли рекордну
кількість переселенців. Щодня
в громади приїздили сотні жите‑
лів з Донецька, Маріуполя, Києва,
Чернігова та Ірпеня. За останніми
даними, озвученими на брифінгу
обласної військової адміністрації,
наша область прийняла понад сто
тисяч осіб. Враховуючи, що люди
тікали від війни з однією валізою,
вони потребували тимчасового
прихистку, систематичного хар‑
чування, засобів гігієни, базових
речей як для дорослих, так і для
малечі.

Майже вся команда
— переселенці
Зі слів виконавчого директора
громадської організації «Асоціація
Української Миротворчої Шко‑
ли» Олександра Кобця, майже вся
команда також є переселенцями
в Україні. Тож не з чуток знає,
як важко влаштуватись на новому
місці. Ініціативна група вирішила
підтримати людей і запустити про‑
граму під назвою «Згуртованість
та допомога внутрішньо перемі‑
щеним особам».
— З перших днів перебування
у Тернополі я вирішив бути ко‑
рисним, тож пішов волонтерити
в місцевий благодійний штаб.
Допомагав хлопцям розванта‑
жувати продукти харчування,
засоби гігієни, дитячі речі. Там
я побачив, що приходить багато
гуманітарної допомоги з Іспанії,
Італії, Німеччини, Франції і тоді
подумав, а чому б і нам не допома‑
гати людям. Зібравши 30 березня
команду, ми порадились і виріши‑
ли змінити свій вектор роботи з

просвітницької, якою займались
до повномасштабного вторгнення,
на волонтерську. Ось так і стар‑
тувала наша перша програма, що
направлена на допомогу ВПО, —
розповідає Олександр Кобець.
Вже на початку квітня коман‑
да передала перші базові набори
переселенцям, які проживають
у Стрілківській громаді (Львів‑
ська область), Калуській громаді

Ми вирішили
змінити свій
вектор роботи
з просвітницької
на волонтерську
допомогу
(Івано-Франківська область). А з
травня близько 6 тонн гуманітар‑
ної допомоги доставили у місто
Тернопіль та три громади Терно‑
пільської області: Саранчуківська,
Зборівська, Товстенська.
— Завдяки співпраці з місце‑
вими активістами нам вдалось
отримати контакти громад, де
проживають переселенці. Зате‑
лефонували, розповіли про себе,
отримали від громад офіційний
лист і домовились про доставку
гумвантажу. Ось так відправляли
людям продукти та засоби гігіє‑
ни. Працюємо прозоро, аби наші
донори бачили, що всі кошти та
продукти йдуть винятково тим,
хто цього потребує. Для нас це
важливо, — наголошує Олександр.
Інформація про добрі справи
організації набула розголосу, тож
вже за кілька тижнів до «Асоціації
Української Миротворчої Школи»
стали надходити прохання щодо
забезпечення людей гарячими обі‑
дами. Що і стало стартом для за‑
пуску проєкту під назвою «Гарячі

ОЛЕКСАНДРА КОБЦЯ

Надійний тил  Громадська
організація «Асоціація Української
Миротворчої Школи» вже понад чотири
місяці допомагає тим, хто через бойові
дії покинув дім. Продуктами, засобами
гігієни вдалось забезпечити сотні
переселенців в Івано-Франківській,
Львівській та Тернопільській областях.
А ось внутрішньо переміщених осіб
у Тернополі годують навіть гарячими
обідами. Уже вдалось видати 3000
порцій. Як усе відбувається, розповідаємо

Обід складається з першої, другої страв, а також є салат, компот та хліб
та смачні страви для українських
переселенців».
— Обід складається з першої,
другої страв, а також є салат, ком‑
пот та хліб. Зазвичай, на перше
люди отримують борщ, суп або
бульйон. На друге — кашу, кар‑
топлю з м’ясом, котлетою чи со‑
сисками. Їжа має бути корисною,
збалансованою, і, звичайно ж,
смачною. Саме тому звернулись
до підприємців з проханням го‑
тувати не як для клієнтів, а як
вдома. Всі обіди готують щодня,
після чого їх ділять на порції і
доставляють. Нам важливо, аби
переселенці відчували, що про них
піклуються,— каже координаторка
проєкту Тетяна Шкодівська.
Проєкт реалізовано завдяки
партнерству з французькою гу‑
манітарною неурядовою органі‑
зацією «ACTED». Обіди надходили
до двох тернопільських прихист‑
ків, серед них — і гуртожиток
Тернопільського вищого профе‑
сійного училища сфери послуг
та туризму, що розташований
за адресою: Карпенка, 20. Зі слів
директорки навчального закладу
Галини Грушко, переселенці за‑
доволені, і це — найголовніше.
— Так вийшло, що з початку
повномасштабного вторгнення
гуртожитки нашого навчального
закладу стали прихистками для пе‑

реселенців. Один прихисток під
опікою закладу міського харчуван‑
ня, а ось із другим виникли деякі
труднощі. Тоді ми познайомились
з представниками громадської ор‑
ганізації, і вони сказали, що мо‑
жуть надавати допомогу у вигляді
гарячих обідів. І ми погодились.
Обіди завжди розфасовані, свіжі і
смачні. Принаймні, ми не бачили,
аби люди викидали щось чи були
незадоволені, — каже пані Галина.

Їжа інколи нагадує
мамину
Переселенець Антон з Херсон‑
щини живе з дівчиною у прихист‑
ку вже два місяці. Нам говорить,
приємно здивований, що забез‑
печують не лише безкоштовним
житлом, а й обідами. До того ж,
страви і справді, наче домашні.
— Начитались різних історій
у соціальних мережах, як деякі
переселенці і на вокзалах спали, і
люди навіть допомагати не хотіли.
То коли приїхали і заселились, ми
не очікували, що тут навіть без‑
коштовно ще й годуватимуть. Їжа
реально смачна, інколи мені навіть
нагадує мамину. Думаю, не по‑
трібно пояснювати, наскільки
це важливо для кожної людини,
особливо в такий складний час, —
каже пан Антон.
Наразі більшість переселенців

вже або влаштувались на роботу,
або активно волонтерять у штабах.
Тож не так потребують гарячих
обідів, як вечері. Зі слів коорди‑
наторки проєкту Тетяни Шко‑
дівської, розглядають можливість
масштабувати проєкт.
— Ми так думаємо, що вечері
мають бути не менш збалансова‑
ними та смачними. Приблизно
вони складатимуться з м’яса, риби,
а на гарнір — запечена картопля,
рис, гречка чи макарони. Планує‑
мо готувати вечері на 300 пересе‑
ленців щодня. За нашою програ‑
мою, порції вистачить, аби людина
нормально наїлась, — розповідає
пані Тетяна.
Планується, що безкоштовні ве‑
чері видаватимуть переселенцям
до кінця цього року. Проте все
залежить від фінансування про‑
грами та відгуків людей.

Довідка
Громадська організація «Асоціація Української Миротворчої Школи» відкрита для надання допомоги та співпраці.
Звернутися можна, написавши
на офіційну сторінку у Фейсбук.
(https://www.facebook.com/
UPBSassociation)

До Дня міста «Алею зірок» поповнять новими
іменами. Можна пропонувати кандидатів
ВИДАВНИЦТВО РІА

З нагоди святкування 482‑ї
річниці м. Тернополя симво‑
лічна «Алея зірок», що на ву‑
лиці Гетьмана П. Сагайдачного,
поповниться новими іменами.
Подати пропозиції щодо кан‑
дидатів на присвоєння зірки
можна упродовж липня, по‑
відомляють у Тернопільській
міськраді.
З метою вшанування та уві‑
ковічення на «Алеї зірок» імен

видатних співаків, музикантів,
художників, представників ін‑
ших видів мистецтв, символіч‑
на «Алея зірок», що на вулиці
Петра Конашевича-Сагайдачно‑
го, поповниться новими імена‑
ми.
Пропозиції щодо кандидатів
можна подати у довільній формі
в управління культури і мис‑
тецтв Тернопільської міської
ради керівниками вищих на‑
вчальних закладів міста, гро‑
мадськими організаціями та

галузевими спілками, устано‑
вами, підприємствами та орга‑
нізаціями, громадянами. Термін
подачі — до 31 липня 2022 року
на електронні адреси: kultura_
mr.ter@ukr.net, zvern.te@gmail.
com, ternopil_rada@ukr.net.
Управління культури і мис‑
тецтв надасть отримані пропо‑
зиції організаційному комітету
з відзначення Дня міста для
розгляду кандидатур щодо вста‑
новлення бронзових плит з їх
іменами на «Алеї зірок».

Нагадаємо, «Алею зірок»
у Тернополі заклали у 2011 році
і щороку на ній з'являються нові
пам'ятні бронзові зірки.
У 2021 році на ній з’явилися
нові бронзові зірки:
 Героям Чорнобиля;
 Блаженнішому Святославу
(Шевчуку) — Отцеві та Главі
Української греко-католиць‑
кої церкви, Верховному архі‑
єпископу Києво‑Галицькому,
Митрополиту Київському;
 Олегу Герману — науковцю,

письменнику, громадському
діячеві, члену Національної
Спілки письменників Украї‑
ни, Національної Ліги укра‑
їнських композиторів, Премії
імені братів Богдана і Левка
Лепких, Заслуженому діячеві
мистецтв України;
 Василю Феленчаку — музи‑
канту, диригенту, засновни‑
ку і художньому керівнику
Галицького муніципального
камерного оркестру, Народ‑
ному артистові України.

ПРОБЛЕМИ
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У ГУСЯТИНІ ЖІНКА ВИМАГАЄ
СПРАВЕДЛИВОСТІ
Конфлікт  У Гусятині жінка подала
позов до суду на селищну раду. Вона
вимагає облаштувати в її будинку
спеціальний підйомник для інвалідного
візка та компенсувати завдану моральну
шкоду. Через хворобу вона не може
самостійно покидати свою квартиру,
адже живе на третьому поверсі

Через хворобу має інвалідність
46‑річна Ольга Кундис із Гуся‑
тина. З 2012 року жінка почала
погано ходити та була змушена
користуватися інвалідним віз‑
ком. Хвороба прогресує і, якщо
вона раніше могла мінімально
пересуватися самостійно, то з
2020 року її м’язи атрофувались
настільки, що самостійно зроби‑
ти жодного кроку вона не може.
Без допомоги рідних покинути
свою квартиру вона не може,
адже живе на третьому повер‑
сі. Ліфта у багатоквартирному
будинку немає, тож доводиться
щоразу долати сходи.

Тижнями не покидає
квартиру
Жінка розповідає — через те,
що вона проживає на третьому
поверсі, вона фактично опини‑
лась у полоні. Покинути кварти‑
ру їй допомагає чоловік. Улітку
може покинути свою квартиру
частіше — кілька разів на тиж‑
день. А от з осені до весни буває
і таке, що місяцями не покидає
житло.
— Самостійно спуститися схо‑
дами я не можу, — каже Ольга. —
Мені допомагає мій чоловік. Він
працює, тож поки на роботі —
я самотужки покинути кварти‑
ру не можу. До мене приходять
батьки, які допомагають вдома,
але спустити мене сходами,
звичайно, не мають сили. Тож
я фактично в полоні через те,
що наш під’їзд не обладнаний
для людей з інвалідністю. Я у бу‑
динку не одна на візку. Поверхом
вище є сім'я з дитиною, яка має
інвалідність.
Жінка каже — зверталась
до сільради та до голови. Але
ніякої реакції не було — лише
обіцянки.
— Раніше я зверталась до сіль‑
ської ради, щоб цю проблему ви‑
рішити. Постійно щось обіцяли,
але далі обіцянок діло не доходи‑
ло. Тепер вирішила подати позов
до суду. Можливо, це допоможе
вирішити питання.
Жінка каже — з грудня 2020–
го року писала звернення до се‑
лищної ради, аби їм забезпечи‑
ли безперешкодний доступ до їх
житла — поставили підйомник.
У сільраді за цей час створили
Відділ соціального захисту та охо‑
рони здоров'я населення та за‑
твердили «Програму соціального
захисту населення територіальної
громади Гусятинської селищної
ради на 2022 рік». Однак у ній
не передбачили облаштуван‑
ня безперешкодного доступу
до житлових будинків для людей
з інвалідністю.
— Наша сільська рада посила‑

ється на недосконалість закону,
відсутність алгоритмів дій, нор‑
мативних актів, тощо. Однак
у Львівській міській раді чомусь
таких проблем не виникає, у мі‑
сті облаштовують десятки під‑
йомників у будинках, де живуть
люди з інвалідністю, а не поси‑
лаються на недосконалість зако‑
нодавства, — каже жінка.

Що кажуть
у сільраді
Ми звернулися за коментарем
до Гусятинської селищної ради.
Як нам пояснили — на жаль,
наразі немає можливості облаш‑
тувати спеціальний підйомник
у будинку жінки.
Також у селищній раді зверну‑
лися до суду з відзивом на позов.
Просять суд відмовити в задо‑
воленні позовних вимог пані
Кундис.
— Ми звернулися до суду з по‑
ясненням. У ньому ми чітко опи‑
сали позицію селищної ради та
причини, через які ми, на жаль,
не маємо змоги встановити під‑
йомник у будинку, — розповів
секретар Гусятинської селищної
ради Ігор Лисак.

Закон на боці жінки.
Всі громадяни
повинні мати рівні
права і можливість
безперешкодно
потрапити до житла
У сільраді визнають — факт
того, що всі проблеми із забезпе‑
ченням безперешкодного доступу
до різних будівель людям з інва‑
лідністю ще не вирішені — при‑
крий. Наводять причини, чому
наразі це неможливо зробити.
Насамперед посилаються на за‑
конодавчу неврегульованість та
суперечливі нормативно–правові
акти, які б визначали механізм
реалізації прав та виконання
обов’язків. Стаття 46 Консти‑
туції України гарантує право
громадянам на соціальний за‑
хист. Відповідно до цієї статті,
соціальний захист здійснюється
за кошти зі страхових внесків
на загальнообов’язкове соціальне
страхування, а не кошти з міс‑
цевих бюджетів.
Також у сільраді посилаються
на те, що квартира, де проживає
жінка, не належить до житлового
фонду, який знаходиться у віда‑
ні Гусятинської селищної ради.
Вона належить жінці на праві
спільної часткової власності.
Розводять руками — брак
бюджетних коштів. А при‑
клад Львівської міської ради вва‑
жають недоречним, оскільки бю‑
джет Гусятинської селищної ради
на 2022 рік складає 122,8 млн

АРХІВ ОЛЬГИ КУНДИС

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

Без допомоги чоловіка пані Ольга не може покинути свою квартиру
грн, а Львівської міськради —
12,9 млрд.
Щодо компенсації мораль‑
ної шкоди — у селищній раді
вважають, що орган місцевого
самоврядування не вчиняв про‑
типравних діянь щодо жінки, тож
вимога відшкодувати моральну
шкоду вважають безпідставною.
Однак головне, на що поси‑
лаються у сільраді — під’їзд бу‑
динку обладнаний «розумним
пристосуванням» для безпере‑
шкодного доступу позивача.

Чим обладнаний
під’їзд
«Розумним пристроєм» у сіль‑
раді назвали пандус, який можна
встановити на сходах.
— Те, що вони назвали «ро‑
зумним пристосуванням» — та‑
ким не є, — каже пані Ольга. —
Цей пандус встановлював мій
тато, щоб спростити можливість
мого пересування. Але ви самі
можете бачити, що це таке. Фак‑
тично ми користувалися ним
кілька разів. Він не є безпеч‑
ним, оскільки кут нахилу вели‑
кий. Колеса візка ковзають. Це
небезпечний пандус. Ним навіть
зі сторонньою допомогою небез‑
печно користуватися. Чоловік
спускає мене сходами на візку.
Це важко, але, принаймні, без‑
печніше.
Відповідно до Державних бу‑
дівельних норм України «Інклю‑
зивність будівель і споруд», нахил
пандуса у будівлі не повинен пе‑
ревищувати 8 градусів.
Активіст та голова ГО «Гуся‑
тинське об'єднання людей з ін‑
валідністю» Іван Космина також
каже — те, що у сільраді назвали
«розумним пристроєм» у під’їзді
будинку пані Ольги — знущання.
Пандус є небезпечним, до того ж,
сільрада не має ніякого стосунку
до його встановлення.
— Можливо, представники
сільської ради провели б експе‑

Небезпечний пандус у сільраді назвали «розумним
пристосуванням»
римент і спробували самостійно
скористатися таким пандусом, —
каже Іван Космина. — Закон
на боці жінки. Всі громадяни
України повинні мати рівні пра‑
ва і можливість безперешкодно
потрапити до свого житла та
інших будівель. Суд повинен
поставити крапку, адже дії сіль‑

ської ради, інакше як знущан‑
ням над людьми з інвалідністю,
назвати не можна.
Ми звернулись до селищної
ради Гусятина з інформаційним
запитом, щоб дізнатися, чи ви‑
давали дозволи на облаштуван‑
ня пандусу у будинку. Відповідь
очікуємо.
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Вбивство  У загиблого було зламане
все, що можна в тілі людини поламати,
казали правоохоронці, коли виявили
тіло чоловіка на смітнику та затримали
ймовірного вбивцю. Ушкодження були
такими, що вибиті ревнивцем зуби
застрягли в трахеї. Били металевою
трубою – довго і жорстоко
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875‑33‑60

У Бережанах на смітнику во‑
сени минулого року знайшли
тіло молодого чоловіка зі сліда‑
ми насильницької смерті. Днями
суд відправив за ґрати чоловіка,
якого звинуватили у цьому мо‑
торошному вбивстві.
У цій історії замішане кохання,
мова йде про любовний трикут‑
ник. Більше того, у вбивстві тоді
запідозрили колишнього чолові‑
ка цивільної дружини загиблого.
Справа набула неабиякого ре‑
зонансу, і допоки не затримали
ймовірного вбивцю, силовики
Тернопільщини майже тиждень
мовчали. Згодом прокурор Тер‑
нопільської області Андрій Ми‑
колайчук та начальник головного
управління Нацполіції в області
Олександр Богомол розповіли де‑
талі вбивства.
Нагадаємо, повідомлення про
знайдене тіло на несанкціонова‑
ному сміттєзвалищі у с. Шибалин
надійшло правоохоронцям, коли
вони 8 листопада 2021 р. оформ‑
ляли смертельну ДТП у цьому ж
селищі. Місцевий мешканець на‑
віть одразу не міг розпізнати —
людина це чи тварина. Тіло, як
згодом повідомив експерт, про‑
лежало там не менше 3–4 тижнів.
Воно було загорнуте у простирад‑
ла і ковдру. Загиблому на вигляд
було років 30.

Вбивство дуже
жорстоке — прокурор
Ми свідомо не надавали інфор‑
мацію, аби допомогти у роботі
оперативних підрозділів у роз‑
критті даного злочину, — наго‑
лосив тоді обласний прокурор. —
Мова йде про вбивство. На пер‑
ший погляд, воно побутове. Але
водночас є дуже жорстоким.
На тілі загиблого не було жи‑
вого місця. Ушкодження були та‑
кими, що вибиті ревнивцем зуби
застрягли в трахеї. Били метале‑
вою трубою — довго і жорстоко.
Як кажуть силовики, «удари зав‑
давали металевим предметом».
— У нього було зламане все,
що можна в тілі людини по‑
ламати, — розповів Олександр
Богомол. — Фактично, людину
закатували. Зламані ребра, вибиті
зуби, перелом нижньої щелепи
у двох місцях, перелом під’язи‑
кової кістки, переламана грудна
клітка, велика крововтрата…
Відомості про подію внесли
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кри‑
мінального кодексу України.
Йдеться про умисне вбивство.
Протягом доби не могли вста‑
новити особу загиблого. Згодом
правоохоронці вийшли все-таки
на слід ймовірного вбивці. Чо‑
ловік напередодні повернувся із

заробітків з‑за кордону, і, щоб
не утік туди знову, ніхто не по‑
ширював інформацію, що тіло
знайшли.

Сказав: «Всьо, Саша
жмур»

ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТОВК ДО СМЕРТІ ТА ВИКИНУВ
БЕЗДИХАННЕ ТІЛО НА СМІТНИК

Причетним до вбивства вия‑
вився колишній чоловік цивіль‑
ної дружини загиблого. Жінці
тоді було 25, і в неї є маленька
Суд визнав чоловіка винним
дитина.
Під час слідчого експеримен‑ може бути оскаржений
ту жінка зізналася, що після
з’ясування стосунків між двома
конкурентами колишній чоло‑ що на тілі є татуювання на плечі
вік повернувся і сказав до неї: ззаду, на лопатці, на лівій руці та
«Всьо, жмур». Вона пробувала спереду на грудях. За цими тату і
уточнити, хто «цей жмур?». Той впізнала сина. Причиною смерті
відповів: «Саша жмур». Колиш‑ Саші став перелом під’язикової
ній чоловік підтвердив, що він кістки.
За попередньою версією слід‑
вбив теперішнього коханого.
Гепнув арматурою по голові. ства, бійка між чоловіками пе‑
Жінка розповіла, що піднялась реросла фактично у катування.
нагору у свою кімнату і побачи‑ Аби приховати тіло, ревнивець
ла посередині підлоги кров. Тіла вивіз забитого до смерті кон‑
коханого вона не бачила. На її курента на сміттярку і покинув
запитання, мовляв, як і де вона там, навіть не прикопавши.
тепер має спати, той сказав, щоб Коли до колишнього чоловіка
вона не боялася, що він все при‑ прийшли з обшуком, він навіть
бере. Згодом і справді прибрав не знав, що тіло суперника вже
знайшли. Йому оголосили підоз‑
25-річна кохана обох ру, а невдовзі суд обрав для нього
чоловіків, яка знала, міру запобіжного заходу — пе‑
ребування під вартою без права
що цивільний чоловік внесення застави.
Підозрюваний зізнався у ско‑
зник після бійки і
єному, причому мав на ситуацію
його вбив колишній
власне бачення. Він не запере‑
чоловік, — мовчала
чував, що бив, все розповів і
показав під час слідчого експе‑
та запевнив, мовляв, можеш йти рименту.
спокійно спати, там вже нічого
Попереднім жертвам
немає.
«На її запитання: «Де тіло?», вдалось вижити
Як вдалось з’ясувати «RIA
обвинувачений відповів, що
немає різниці, де воно є, — йдеть‑ плюс», обоє чоловіків майже
ся у матеріалах справи. — Наступ‑ однолітки. У підозрюваного вже
ного дня вона знову питала, де були раніше проблеми із зако‑
тіло. Й той відповів, щоб вона ном. Ухвалами Бережанського
не переживала, бо тіло він вивіз, районного суду Тернопільської
але як саме і куди, не казав. На її області від 22 січня 2014 року та
запитання, що робити далі і чи 7 грудня 2020 року кримінальні
звертатися в поліцію, колишній провадження за ч. 1 ст. 126 та
чоловік відповів: «Якщо відкри‑ за ч. 1 ст. 125 Кримінального
єш рота, то буде тоді гірше і по‑ кодексу України закриті за від‑
їдеш туди само, де і Саша. Про мовою потерпілих від обвину‑
вачення у формі приватного
це ніхто не повинен знати».
Жінка запевняла, що не раз обвинувачення. А вироком Бе‑
потрапляла під гарячу руку чо‑ режанського районного суду від
ловіка, тому вона боялась за своє 1 грудня 2015 року чоловік за‑
життя і здоров’я. Відповідно, суджений за ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст.
125 та ст. 395 Кримінального
мовчала».
кодексу України до остаточного
Впізнала сина
покарання у виді позбавлення
за тату
волі на строк 5 років 2 місяців.
Про зникнення цивільного Йдеться знову-таки про побит‑
чоловіка вона до поліції не по‑ тя. Щоправда, попереднім його
відомляла, в розшук не подавала жертвам вдалось вижити…
ні вона, ні мати загиблого, яка
Родом підозрюваний із Бере‑
проживає на Зборівщині, адже жан, убитий — з колишнього
ще раніше вона була позбавлена Зборівського району. Причина
батьківських прав на сина. Проте конфлікту і бійки — колишня
жінка стала потерпілою у суді. дружина одного, і цивільна уби‑
Вона ж опізнавала тіло Сашка. того.
Перед тим попередньо описала,
24 червня Бережанський рай‑

у вбивстві і присудив 10 років позбавлення волі. Вирок

Аби приховати тіло, ревнивець вивіз забитого до смерті
конкурента на сміттярку і покинув там, не прикопавши
суд проголосив вирок у справі ре‑
зонансного вбивства. Ім’я обви‑
нуваченого чоловіка ми не нази‑
ваємо, адже вирок ще не набрав
чинності і може бути оскаржений
в апеляційній інстанції.
У судовому засіданні обвину‑
вачений свою вину у вчиненні
вбивства визнав повністю, запев‑
нив суд про своє щире каяття, що
жалкує про вчинене і запевнив
суд, що таке більше не повто‑
риться. Нагадав, що він актив‑
но сприяв розкриттю злочину й
допомагав слідству. Просив суд
врахувати такі обставини й су‑
воро його не карати.
Потерпіла, мати закатовано‑
го чоловіка, у судове засідання
не з`явилася, подала суду пись‑
мову заяву про розгляд справи
без її участі та без участі її пред‑
ставника.

Убив і пішов
по горілку
У будинку в Бережанах, де
відбулося вбивство, все було
в крові. Обвинувачений чоло‑
вік детально розповідав під час
слідчого експерименту, як товк
Сашу. Як той впав після кількох
ударів обличчям догори, а він
продовжував бити металевою
палицею по голові та по тулубу.
Саша намагався прикрити облич‑
чя руками, а також ногами від‑

штовхував підозрюваного. Це все
тривало близько 10 хв, доки Саш‑
ко не перестав пручатись і пода‑
вати ознаки життя. Побачивши
це, підозрюваний накрив його
простирадлом, за ноги витягнув
надвір та залишив тіло ліворуч
від входу в будинок. Сходив
на АЗС, придбав пляшку горіл‑
ки й, повернувшись до будинку,
сів біля входу й випив її. Після
цього відшукав простирадло,
загорнув у них тіло, завантажив
його у багажник свого автомобі‑
ля і вивіз труп до сміттєзвалища,
що біля с. Шибалин Тернопіль‑
ського району. Там кинув його
у яму. Потім повернувся в буди‑
нок, прибрав у кімнаті й поїхав
до себе на роботу.
Визнати винним у вчинен‑
ні кримінального правопору‑
шення, передбаченого ч. 1 ст.
115 Кримінального кодексу Укра‑
їни, за яким призначити йому
покарання у вигляді 10 років
позбавлення волі, — таким був
вирок Бережанського райсуду. —
Строк відбуття покарання обви‑
нуваченому рахувати з 7 грудня
2021 року.
Вирок суду може бути оскар‑
жений до Тернопільського апе‑
ляційного суду області через
Бережанський районний суд
протягом 30 днів з дня його
проголошення.

МІСТО
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ПОРІВНЯЛИ ЦІНУ НА ТАКСІ В МІСТІ
Транспорт  «RIA плюс» дізналися,
скільки коштує проїхати однакову відстань
на різних службах виклику таксі
ПАВЛО ПОСОХОВ, 066–097 51 37,
PAVLO. POSOKHOV@GMAIL. COM

У Тернополі працює не одна
служба таксі. Ми обрали чотири
відомих та одну нову для міста
службу та перевірили, скільки
буде коштувати у них поїздка
за однаковим маршрутом.
Перший маршрут — з корот‑
кою відстанню поїздки — 2 кі‑
лометри. Від готелю «Тернопіль»
до приміщення McDonalds. Ін‑
ший маршрут довший — 6 кі‑
лометрів 700 метрів: від церкви
святого апостола Петра, що
на вулиці Володимира Вели‑
кого, до того ж таки McDonalds.

549
Диспетчери цієї служби ска‑
зали, що вони не можуть наз‑
вати вартість поїздки, оскільки
вартість поїздки розраховується
за лічильником. За тим, щоб
дізнатися тарифи, відправили
на сайт служби, але в пошуках
тарифів — можна «ногу злама‑
ти». Зателефонували ще раз і
тоді диспетчери порадили ввес‑
ти в пошуку разом із назвою
слово тарифи і тільки після
цього ми їх знайшли. Відтак,
згідно з даними на офіційному
сайті служби за півтора кіло‑
метра поїздки треба заплатити
35 гривень. Кожен наступний
кілометр коштує 12,99 гривні.
Відтак поїздка за обраним
нами маршрутом, який має дов‑
жину 2 кілометри, коштувала б
приблизно 42 гривні.
За таким самим підрахун‑
ком дізнаємося, що обрана
нами довша поїздка від церкви
на вулиці Володимира Великого
до McDonalds обійдеться орієн‑
товно в 103 гривні.

Пілот
У цій тернопільській службі
виклику таксі також відмовили‑
ся розрахувати вартість поїзд‑
ки, також пояснивши це тим,
що працюють за лічильником.
Але розповіли про тарифи, які
діють. 35 гривень коштуватиме
«мінімалка» — перші кілометр
та 300 метрів поїздки. А кожен
наступний кілометр коштува‑
тиме також 13 гривень.
Відтак наша поїздка, довжи‑
ною 2 кілометри коштувати‑
ме майже 44 гривні. А довша
(6,7 км) обійдеться орієнтовно
в 105 гривень.
— Ви так само враховуйте ін‑
тенсивність руху, інші речі. Ви
розумієте, що навіть знаючи ці
розцінки, детально вирахуєте.
Хіба, приблизно собі прикину‑
ти, — пояснила нам диспетчерка
цієї служби.
Варто зазначити, що на сай‑
ті компанії вказані тарифи для
трьох різних класів авто і теле‑
фоном нам назвали найдорожчі.
В той же час біля тарифів класу
«економ» вказано, що на них
припадає лише 5% автопарку,
виходить, що і шансів на таку
поїздку буде значно менше.

Uklon
Ця служба виклику авто пра‑
цює в багатьох містах України.
Щоб замовити авто, не потрібно
нікуди телефонувати, а потрібно
скористатися додатком у своєму

смартфоні. Приємний бонус, що
вартість поїздки ви можете по‑
бачити ще до того, як викличете
таксі. Також є функція вибору
класу, за більш представниць‑
ке авто треба заплатити трошки
більше.
Тож, стандартна поїздка
за нашим двокілометровим
маршрутом від готелю Терно‑
піль до McDonalds коштуватиме
43 гривні.
Маршрут від церкви святого
апостола Петра до McDonalds —
84 гривні.

Bolt
Ще одна служба, яка пред‑
ставлена не тільки в Тернопо‑
лі, а й в багатьох інших містах
України. Тут також для замов‑
лення таксі не потрібно ніку‑
ди телефонувати, а варто лише
завантажити додаток компанії.
Наша коротша поїздка тут
коштуватиме 40 гривень, а дов‑
ша — 82.

OnTaxi
Ця служба у таксі почала пра‑

Як бачимо, на
короткі відстані
вартість поїздки
від різних служб
відрізняється
мінімально
цювати лише навесні. Можна
сказати, що це служба-пересе‑
ленець, яка раніше працювали

У Тернополі працює не одна служба таксі. Ми обрали чотири відомих та одну нову для
міста службу та перевірили, скільки буде коштувати у них поїздка за однаковим маршрутом
в багатьох містах України, куди
прийшла війна. І слідом за па‑
сажирами та водіями, які були
змушені евакуюватися, зокрема
і до Тернополя, служба також
вирішила працювати у місті.
Замовити таксі також можна,
використавши фірмовий дода‑
ток. Є функція вибору класу
авто.
Поїздка за тарифом «еко‑
ном» від готелю «Тернопіль»
до McDonalds коштуватиме —
40 гривень, а від церкви святого
апостола Петра, що на Володи‑
мира Великого до McDonalds
–77 гривень.
Також варто зауважити, що

ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ 2 КМ
Готель «Тернопіль» - McDonalds
Bolt

40 грн

OnTaxi

40 грн

549

42 грн

Uklon

43 грн

Пілот

44 грн

в усіх названих службах бува‑
ють підвищені тарифи, коли
є великий попит на авто. Він
буває в години-пік, у святкові
дні, або коли на вулиці негода.
Тоді тариф може бути дорож‑
чим. А у службах, де ви викли‑
каєте таксі через додаток, то ще
й самостійно можете збільши‑
ти вартість поїздки, щоб водій,
обираючи замовлення, віддав
перевагу саме вашому.
Готель «Тернопіль» McDonalds (2 км)
Bolt — 40 грн
OnTaxi — 40 грн
549 — 42 грн
Uklon — 43 грн

Пілот — 44 грн
Як бачимо, на короткі від‑
стані вартість на поїздки від‑
різняється мінімально в різних
службах.
Церква святого апостола Пе‑
тра (вул. Володимира Великого)
— McDonalds (6,7 км)
OnTaxi — 77 грн
Bolt — 82 грн
Uklon — 84 грн
549 — 104 грн
Пілот — 105 грн
А ось при поїздках на більш
довгі дистанції різниця у вар‑
тості поїздки у різних службах
таксі в Тернополі вже є більш
суттєвою.

ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ 6,7 КМ
Церква святого апостола Петра (вул.
Володимира Великого) — McDonalds
OnTaxi

77 грн

Bolt

82 грн

Uklon

84 грн

549

104 грн

Пілот

105 грн
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ЧИ ВИГІДНО КУПУВАТИ ГОТОВИЙ
БІЗНЕС У ТЕРНОПОЛІ?
Гроші  У місті є чимало підприємців,
які започаткували свою справу – від
власних майстерень та невеликих
кав’ярень до готелів та супермаркетів.
Дехто продає свій бізнес з усім
необхідним. Ми дізналися, який готовий
бізнес можна купити у Тернополі та
скільки це коштуватиме

На сайті оголошень ми по‑
рівняли пропозиції у Тернополі
з продажу готового та працю‑
ючого бізнесу. Вибір є вели‑
кий. Можна знайти пропозиції
за кілька десятків тисяч гривень,
а є і бізнес за десятки мільйонів.
Ми зібрали найцікавіші пропо‑
зиції.

45 000 грн — Магазин дитячого одягу

Магазин у Центрі міста про‑
дають, як вказано в оголошен‑
ні, у зв’язку з виїздом за кор‑
дон. Приміщення знаходиться
в оренді, тож за нього треба буде
платити окремо. Вартість облад‑
нання — 10 000 гривень. Є товар
на суму 3500 доларів (приблизно
103 000 грн).

118 000 грн — Доставка
суші та піци

Це бізнес з доставки суші та
піци у Тернополі. Продавець
вказує, що бренду понад 4 роки.
Є база постійних клієнтів. Все
необхідне для роботи є — примі‑
щення, де готують їжу, в оренді.
Є вся необхідна техніка, стійки
для прийому замовлення. Та‑
кож є сайт для отримання за‑
мовлень, розкручена сторінка
у соцмережі.

66 000 грн — Швейна
майстерня

Майстерня розташована в ра‑
йоні Центрального ринку, де є
великий потік людей. Є облад‑
нання — дві швейні машинки,
трьохнитковий оверлок, побу‑
това праска, меблі. Майстерня
готова до повноцінної роботи
та має постійну клієнтську базу.

170 000 грн — Кав’ярня

В приміщенні зроблений ре‑
монт, вкладень не потрібно, все
працює, є напрацьована база по‑
стачальників. Загальна площа
30 кв. м. Приміщення в оренді.
Все обладнання у власності.

201 000 грн — Виготовлення бетонних парканів

Є пропозиція з продажу го‑
тового бізнесу з виготовлення
бетонних парканів. Є 30 різних
форм та 250 дерев'яних щитів
(піддонів для готової продук‑
ції), вібростіл, бетонозмішувач.
Готові розказати технологію та
навчити виготовляти продукцію.

310 000 грн — Продуктовий магазин

У працюючому магазині є все
необхідне — металеві стелажі,
касова зона, товар. Приміщення
в оренді, але можливий перепис
оренди.

369 000 грн — Магазин
риболовних товарів

Магазин працює понад 10 ро‑
ків — вказує продавець. Є ве‑
лика кількість товару, вітрини з
підсвіткою, скляні вітрини, сте‑

лажі. Ще наявний одяг, куртки,
штани, футболки з вішаками.
Передають всю базу постачаль‑
ників, сторінку у фейсбуці, ін‑
стаграмі.

443 000 грн — Цифровий
друк на текстилі

Суть бізнесу — друк принтів
на одязі — футболках, толстов‑
ках, екосумках тощо. Прода‑
ють необхідне обладнання для
друку, спеціальний термопрес,
комп’ютер з ліцензійним про‑
грамним забезпеченням, сто‑
ли, залишки футболок. Також
до вартості входить сайт ком‑
панії, сторінки у соцмережах,
база постачальників тощо. При‑
міщення знаходиться в оренді.

458 000 грн — Кав’ярня з
обладнанням

СОГОЛОШЕННЯ OLX

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

Кав'ярню з морського контейнера можна транспортувати

Продають двоповерхову
кав’ярню із морського кон‑
тейнера. На другому поверсі —
літній майданчик для клієнтів.
В середині кав’ярні також є зона
зі стільцями. Є обладнання —
кавомашина, дві кавомолки,
фритюрниця, холодильник.
Контейнер можна транспорту‑
вати у будь–яке місце.

676 000 грн — Магазин
електротехніки із сервісом
ремонту

Магазин знаходиться в орен‑
дованому приміщенні. В ціну
входить понад 500 позицій това‑

Вибір великий.
Можна знайти
пропозиції за
кілька десятків
Більшість магазинів працюють у орендованих приміщеннях, а не у власних
тисяч гривень, а є й
бізнес за мільйони
ру та запчастини, вітрини, сто‑
ли, стелажі, вивіски, охоронна
сигналізація, інструмент для ре‑
монту техніки тощо. Продавець
вказує, що магазин має прибу‑
ток щомісяця, враховуючи ви‑
трати оренди, податків, охорони
та інших витрат.

14 050 000 грн — Супермаркет

Супермаркет розташований
у мікрорайоні «Дружба». Все‑
редині ремонт, автономне опа‑
лення, пожежна та охоронна
сигналізації. Загальна площа
626 кв. м. Є підвал. Можлива
реконструкція з надбудовою.

34 000 000 грн — Готель

У комплекс входить три при‑
міщення — готель, банкетний
зал та пекарня для виготовлення
кондитерських виробів та кави.
Кожний із будинків має окрему
інфраструктуру (паркінг, кух‑
ня, задню кімнату, туалети).
Все влаштовано так, щоб можна
було провести декілька урочи‑
стих заходів одночасно.

Дехто готовий продати бізнес та навчити технологіям виробництва продукції

ЕКСКЛЮЗИВ
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У 38 НОВЕ СЕРЦЕ І ДРУГА МАМА
Здоров'я 
Реципієнт
вже впевнено
самостійно ходить.
Лікарі запевняють,
що його вже
можна вважати
реабілітованим.
Зараз чоловік
готується стати
названим сином
матері донора серця

З палати № 1 кардіологічного
відділення Тернопільської об‑
ласної лікарні виходить чоловік
у масці. У холі відділення його
зустрічає натовп журналістів та,
здається, ледь не весь медичний
персонал відділення, усі також
у масках. Андрію Чурзіну 38 ро‑
ків, і 8 липня йому пересадили
серце від донора. Імунітет чо‑
ловіка ще не до кінця віднов‑
лений, тому маскового режиму
тут дотримуються суворо.
«RIA плюс» уже розповідала
деталі цієї операції. Як лікарі
їхали до Тернополя з Вінниці
та Києва, а реципієнт з Оде‑
си, а донорське серце було
у Чорткові. Встигнути зробити
пересадку треба було за чотири
години.
На календарі — уже 26 липня.
— Майже бігаю, — у доброму
гуморі починає розмову Чур‑
зін. — Почуваю себе відмінно.
У порівнянні з тим, як було
до операції та після неї — це
дві різні речі. До операції була
постійна задишка, недомагання.
Не міг ані ходити нормально,
ані дихати, — пояснює Чурзін.

Хвороба у юному
віці
У 2016‑му році йому по‑
ставили діагноз дилатаційна
кардіоміопатія (захворювання
міокарда, що характеризується
розширенням лівого або/та пра‑
вого шлуночка з порушенням
скоротливої функції).
— У мене серце розвалювало‑
ся. Просто розвалювалося, воно
не тримало нічого, як йому на‑
лежить, — Андрій пояснює свій
діагноз, як сам розуміє.

ПАВЛА ПОСОХОВА

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

Бригада медиків, які займалися реципієнтом. Вони раді, що все вдалося
За його словами, проблеми
із серцем мав з дитинства, але
ситуація загострилася та стала
критичною у 2016‑му році. Лі‑
карі припускають, що то стало
наслідком професійної діяль‑
ності.
— Я працював автослюсарем.
Надихався кислотою і через це
мої проблеми вилізли назовні, —
розповідає Чурзін.
Через п'ять хвилин розмови з
журналістами, на чолі у чолові‑
ка з’являються краплини поту.
Втім стоїть на ногах та говорить
Андрій Чурзін впевнено.

До операції дуже
боявся, що мене
розкриють та
закриють знову.
Адже вже мав
невдалу спробу
Рік тому чоловік став у чергу
для пересадки важливого орга‑
ну. Дізнався про те, що операція
йому була необхідна ще шість
років тому. Але тоді в Украї‑
ні не було можливості ставати
у чергу та робити пересадки.
— Чекати треба довго. Але
я завжди чекав та сподівався.
Найголовніше, що здійснилося
те, про що мріяв, — каже спів‑
розмовник.

Софія Маслій займалася реабілітацією Чурзіна

Отримати ще одну
маму
З родиною чоловіка, серце
якого пересадили Андрію, він
ще не спілкувався, але має по‑
дібні наміри.
— Поки ще навіть не уявляв
собі, як відбуватиметься ця роз‑
мова, що я казатиму, — зізна‑
ється Чурзін.
Мати донора писала в комен‑
тарях у інтернеті, що їй хотілося
б, аби чоловік, якому пересади‑
ли серце її сина, став їй назва‑
ним сином у майбутньому.
— Я читав її відгуки в інтер‑
неті. Хочу з нею познайомитися.
Я охоче погодився б на її про‑
позицію, — каже чоловік.
Рідна мати Андрія чекає
на нього в Одесі. З дружиною
Чурзін розлучений. Вона разом
з їхнім 8‑річним сином після
повномасштабного російсько‑
го вторгнення поїхали до Ні‑
дерландів. Андрій постійно
на зв’язку з малим. Каже, що
син знає, яку операцію робили
його батьку, і дуже радий че‑
рез те, що все вдалося і минуло
добре.
— До операції дуже боявся,
що мене розкриють та закри‑
ють знову, — розповідає Чур‑
зін. Адже йому вже намагали‑
ся пересадити донорське серце
в лютому у Вінниці. Тоді чоло‑

Чурзін каже, що почувається значно краще, ніж до
операції. Планує просто жити
віка підготували до пересадки,
розкрили грудну клітку, але
донорське серце зупинилося, і
пересадка не відбулася.

Лікарі про
реабілітацію
Тернопільські лікарі, які бра‑
ли участь у першій в історії ре‑
гіону пересадці серця та 18 днів
доглядали чоловіка після втру‑
чання, кажуть, що все минуло
вдало.
— За короткий час чоловік
вже активно себе поводить,
гуляє на вулиці під контролем
медиків. Вони вже не завжди
його наздоганяють. Він має те‑
пер все життя приймати певні
препарати. Але пересаджений
орган має працювати дуже довго
та ефективно. Людина житиме
якісно, — каже кардіолог Воло‑
димир Мороз.
Щоб все було успішно, пе‑
ревірки проводять ще на етапі
до операції. Співставляються
показники донора та реципі‑
єнта. У даному випадку все пі‑
дійшло ідеально.
Зараз, за словами медика,
можна вважати Чурзіна вже ре‑
абілітованим. Адже цей процес
починається одразу після того,
як закінчується операція.

— Реабілітація — це не є
якийся окремий момент, що
десь вона буде. Закінчується
операція, пацієнт прийшов
до свідомості і з цього момен‑
ту починається реабілітація:
дихальна, фізична, соціальна, —
пояснює Мороз.
Сам процес відновлення про‑
ходить нормально, без усклад‑
нень.
— Найперше, що для нас було
втішним, коли побачили, що він
добре спить, гарно їсть. Коли
вийшов вперше на вулицю сво‑
їми ногами, без сторонньої до‑
помоги, — це нас дуже потіши‑
ло. І взагалі ми раді, що він так
скоро виписується зі стаціонару.
Минуло два з половиною тижні,
пацієнт у гарному гуморі, у хо‑
рошій фізичній формі, хороший
психологічний стан, — пояснює
лікарка Софія Маслій, яка за‑
ймалася реабілітацією Чурзіна.
26 липня Андрій Чурзін за‑
лишає Тернопільську обласну
лікарню та їде до столичного
інституту імені Амосова, де
пройде ще кілька необхідних
для нього процедур.
На запитання про свої по‑
дальші плани Андрій Чурзін з
усмішкою відповідає так: Жити.
Тільки жити.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ — КРОК ДО УСПІХУ

НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Вчасно простягнути руки помо‑
чі, підтримати, надихнути — так
важливо, особливо, якщо мова за‑
ходить про діток. Наукою доведе‑
но, що як раніше розпочинається
реабілітаційний процес, тим більші
шанси на успіх. Раннє виявлення
та корекція проблем у розвитку
дитини дає можливість попере‑
дити появу подальших вторинних
відхилень у розвитку, забезпечити
максимальну реабілітацію, а для
значної частини дітей відкриває
можливості для повноцінного
життя. А комусь знадобиться і
паліативна допомога.
У Тернополі отримати такий вид
підтримки можна у міській дитячій
лікарні. Там працює «Центр ме‑
дичної реабілітації та паліативної
допомоги». Спеціалісти надають
послуги за спеціальностями: фі‑
зична та реабілітаційна медицина,
фізична терапія, ерготерапія, ди‑
тяча неврологія, дитяча ортопедія,
фізіотерапія, педіатрія, лікувальна
фізкультура, спелеотерапія, паліа‑
тивна допомога дітям, катамнес‑
тичне спостереження, постковідна
реабілітація діток тощо. Центр ре‑
абілітації співпрацює з Міністер‑
ством соціальної політики України
та надає послуги з реабілітації для
дітей з обмеженими можливостя‑
ми за замовленням міністерства,
що свідчить про високий рівень
реабілітаційних програм у закладі.

Робота в умовах
війни
Попри війну робота Центру
не припиняється, але є певні
особливості, говорить медичний
директор з реабілітації «Центру ме‑
дичної реабілітації та паліативної
допомоги» Майя Голяк.
— Ситуація лишається неста‑
більною, періодично звучать
сигнали тривоги. Ми працюємо
за тим самим принципом, що і
до повномасштабного військово‑
го вторгнення росії на території
України. За винятком гідротера‑
пії, оскільки під час сповіщення
про небезпеку потрібно швидень‑
ко забрати дитину, просушити і
одягнути її, на це йде час. Решта
послуг відбувається у звичному
режимі, — уточнює пані Голяк.
Скерувати у Центр може як

педіатр, так і інший лікуючий лі‑
кар. Уже під час першого візиту
до закладу уся команда спеціаліс‑
тів оглядає дитину, з’ясовують усі
моменти стосовно стану здоров’я і
вже потім складають індивідуаль‑
ний план лікування та реабілітації.
У подальшому відстежують і кон‑
тролюють ефективність результату.
— Надзвичайно важливою є
участь батьків на всіх етапах реа‑
білітації. Без неї просто нереально
очікувати на колосальний резуль‑
тат, — продовжує співрозмовни‑
ця. — Батьки залучені до процесу,
розуміють і виконують завдання,
які дають спеціалісти. Якщо ди‑
тинка має певну складну пробле‑
му, то вона вимагає і серйозного
підходу, періодичності виконання
вправ і процедур, догляду та по‑
ведінки. Процес тривалий — він
не обмежується стінами закладу,
а й має бути продовжений вдома.
Під час війни на території об‑
ласті приїжджають багато жителів
з інших регіонів країни. Вони по‑

Активною на всіх
етапах є участь
батьків. Без неї
просто нереально
очікувати на
результат
требують реабілітації, тож робота
Центру є досить актуальною, про‑
довжує директор міської дитячої
лікарні Андрій Артимович.
— Центр ми створили минуло‑
го року. Цей напрям роботи був
не настільки популярним в ста‑
рій системі організації охорони
здоров’я. Натомість сама медична
реформа передбачає велику ува‑
гу до процесу реабілітації чи під‑
тримки хворих. У процесі війни
ми побачили ще більшу потребу.
Адже у районах бойових дій є ба‑
гато як дорослих, так і діток, які
потребують допомоги саме тако‑
го реабілітаційного напрямку. Ще
до війни ми були настільки потуж‑
ними і успішними в цій сфері, що
до нас на реабілітації приїздили
діти із десятьох областей. Наразі
ми продовжуємо удосконалювати‑
ся і бути помічними. Незважаючи
на економічні виклики, спричине‑
ні війною, знаходимо можливості

Безкоштовні консультації
столичних спеціалістів
Кваліфіковані спеціалісти з
Інституту серця Міністерства
охорони здоров'я України їдуть
у Тернопільську міську дитячу
лікарню, аби проконсультувати
вас із питань кардіології, інтер‑
венційної кардіології, інвазив‑
ної електрофізіології, рентге‑
нендоваскулярної діагностики
та лікування, хірургії серця і
магістральних судин, судинної
хірургії, трансплантології і по‑
єднаних галузей та медичної

реабілітації..
У такий складний час у вас є
можливість у Тернополі пройти
консультацію у найкращих фа‑
хівців України.
29 липня. З 8.00.
Для запису телефонуйте
за номером телефону:
+380962081722.
Тернопільська міська дитяча
лікарня працює, аби наші дітки
були здорові та щасливі!

АРХІВ ЛІКАРНІ

Медицина  Міська дитяча лікарня
стала першопрохідцем у напрямку
дитячої реабілітації та паліативної
допомоги. Результати вражають як
батьків, так і медиків. Працівники Центру
реабілітації детально розповідають, хто
може звернутися до них

Батьки мають брати активну участь у реабілітаційному процесі. Лише виконуючи
вказівки медиків, можна досягти результату
купувати реабілітаційну техніку,
яка буде користуватися попитом.
Ми беремо тільки те, що потрібно
нашим пацієнтам. Тож недаремно,
що послуги, які надаємо, є дуже
популярними, — наголошує пан
Артимович.

Багато переселенців
Серед пацієнтів останнім часом
переважають внутрішньо перемі‑
щені особи. Це — діти і їхні батьки
з тимчасово окупованих територій
чи регіонів, де тривають активні
бойові дії. Зважаючи ще й на літо,
кількість пацієнтів стрімко зросла.
Для іногородніх діток забезпе‑
чується проживання, харчування
та високоспеціалізована допомога.
Медичний директор з реабіліта‑
ції «Центру медичної реабілітації
та паліативної допомоги» — це,
перш за все, командна робота.
Працівники різного профілю з
високим рівнем підготовки дають
позитивний результат у реабілітації
дітей.
— Наш Центр має фахових
спеціалістів — є лікарі фізичної
реабілітаційної медицини, ліка‑
рі–педіатри, неврологи та ортопе‑
ди. Також працюють фізичні тера‑
певти, які працюють у медицині,
але не мають медичної освіти. Є
ерготерапевти та їхні асистенти.
Психологи, психотерапевти, ло‑
гопеди та дефектологи, — перера‑
ховує Майя Голяк.
Для того, щоб потрапити
в Центр, варто дотримуватися
наступного алгоритму. Перший
крок — звернення до лікуючого
лікаря — або це педіатр, або інший
спеціаліст вторинної ланки.
Діти можуть отримати комп‑
лекс послуг, яких потребують. Є
різні види терапії: індивідуальні
заняття з фізичним терапевтом,
ерготерапевтом із проведенням
механотерапії, і кінезітерапії, м'я‑
зево-суглобових технік, гідротера‑
пія, фізіотерапевтичні процедури
тощо..

Найсучасніші
методики
Лікарня постійно подає запити
на збільшення бази медичного об‑
ладнання, без якого не обійтися.
Така робота — у пріоритеті, і бать‑
ки дуже задоволені результатом,
продовжує директор закладу.
— Завдання адміністрації —
знайти кошти і можливість, аби
поповнити нашу технічну базу.
Попри війну фінансово долуча‑
ється і міська рада. Тож ми маємо

Медичний директор з реабілітації «Центру медичної
реабілітації та паліативної допомоги» Майя Голяк
такий хороший результат, — каже
пан Артимович.
Це якщо говорити про реабі‑
літацію, а як щодо паліативної
допомоги?
Остання — активна комплексна
допомога тіла, розуму і душі хворої
дитини із невиліковними хворо‑
бами протягом її життя, а також
підтримка її родини. Вона спря‑
мована на підвищення якості жит‑
тя пацієнта. І починається, коли
невиліковне захворювання тільки
діагностовано і триває незалежно
від того, отримує дитина спеці‑
альну (спрямовану на лікування)
терапію чи ні.
У Центрі працює мультидис‑
циплінарна команда, яка надає
всі необхідні послуги. Підтримка
має бути постійною — як фізично,
так і психологічно. Працівники
закладу стараються забезпечити
все необхідне.
— Паліативна допомога — це
не є робота одного дня. По суті,
потрібно забезпечити постійний
супровід дитини, починаючи від
моменту встановлення складного
діагнозу і супроводу малечі фак‑
тично протягом всього її життя.
Ми тримаємо постійний контакт
із батьками, виїжджаємо додому,
у телефонному режимі постійно
з’ясовуємо, що дитина потребує, —
каже Майя Голяк.
Лишень у Тернопільській грома‑
ді паліативну допомогу отримують
80 дітей.

— Наш заклад був першим в об‑
ласті, який уклав із НСЗУ договір
щодо надання таких послуг. Нині
є спроби інших закладів також
цим займатися. Маючи досвід, ми
готові бути партнерами та співпра‑
цювати. Адже робота буде постій‑
но і безперервно. До особливих
діток потрібен особливий підхід.
Оскільки ми є законодавцями ро‑
боти в такій сфері, готові ділитися
позитивним досвідом із колега‑
ми, — уточнює Андрій Артимович.
Дуже важливо, щоб батьки
у ранньому віці звертали ува‑
гу на дітей, спостерігали за їх
психомоторним і мовним роз‑
витком та самостійно виявляли
певні порушення (утримування
голівки, перевертання, стеження
за предметами очима, маніпуля‑
ція з предметами, непосидючість,
повільний або поганий розви‑
ток мови, загальної моторики,
часті інфекції, судомні напади,
обмеженість запасу загальних по‑
нять тощо), що дасть можливість
за допомогою фахівців Центру
провести відповідну корекцію та
повернути дитину до повноцін‑
ного життя.

Контакти
вул. Федьковича, 16 та вул. Клінічна, 1а, м. Тернопіль.
Контактний номер:
067 3610225, 095 5011569.

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

ІСТОРІЇ

11

RIA плюс, 27 липня 2022

АРХІВ ТАРАСА

ЗВІЛЬНЕНИЙ ІЗ ПОЛОНУ: ІСТОРІЯ
ВОЇНА, ЩО ЗАХИЩАВ «АЗОВСТАЛЬ»

У Маріуполь Тарас добровільно погодився відвезти
гуманітарну допомогу

Тараса у Тернополі зустріли друзі

Герої війни  На меткомбінаті Тараса
серйозно поранили, тому наразі він
проходить лікування в одному з медичних
закладів Тернополя. Історію нашого
земляка читайте у матеріалі

(«Кава без кофеїну»). Інколи
я на вулиці граю. Точніше, грав.
До війни… Насправді, хочеться
займатися музикою більш про‑
фесійно. В майбутньому хочу
розвиватись у цьому плані. Го‑
ловне не зупинятися, а там буде
видно! — говорить хлопець.
Цікаво, що коледж свого часу
він закінчив за спеціальністю
«касир у банку». З офісного
працівника Тарас перетворив‑
ся на військового після початку
війни.
— Раніше я займався музикою.
Планів вступити до лав Зброй‑
них сил не було. Вторгнення росії
24 лютого стало для мене своє‑
рідним рубежем, коли бойовий
дух, патріотизм та переживання
за рідну землю, за Україну взя‑
ли своє. Почалась мобілізація, і
я подався в тероборону, — каже
він.
Невдовзі збирали добровольців,
які б не побоялись завезти гума‑
нітарну допомогу (медикаменти,
харчі та необхідні речі) оборон‑
цям «Азовсталі» в Маріуполі.
Металургійний комбінат на той
час інтенсивно атакував ворог.
— Я попросився поїхати, і мене
взяли. Це не було примусово,
лише за власним бажанням, —
додає військовий Тарас.

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

Нагадаємо, під час останнього
обміну полоненими, додому по‑
вернулись 144 українських солда‑
ти, з яких — 95 захисники «Азов‑
сталі», повідомляли в Головному
управлінні розвідки Міністерства
оборони. За їхніми даними, се‑
ред визволених були бійці різ‑
них військових формувань: ЗСУ,
полку «Азов», Нацгвардії, Вій‑
ськово‑морських сил, Державної
прикордонної служби, сил ТРО,
Нацполіції тощо.
Майже всі військові мали важ‑
кі ушкодження, зокрема вогне‑
пальні та осколкові поранення,
вибухові травми, опіки, перело‑
ми, ампутації кінцівок тощо. Їм
надали медичну та психологічну
допомогу.
«RIA плюс» знайшли серед
звільнених з полону оборонців
«Азовсталі» тернополянина,
коли натрапили на допис його
товаришок в соцмережі. Дівчата
опублікували фото зустрічі з ним,
а ще короткий ролик, на якому
Тарас знову взяв до рук улюбле‑
ний інструмент…
«В тебе може виникнути вра‑
ження, що на фото дюжина
внуків, які хочуть поділити спад‑
щину свого діда! Але насправді
по центру Тарас, який нещодавно
повернувся з полону і зараз про‑
ходить лікування. В його ногу
на території «Азовсталі» чотири
рази поцілив снайпер! Але Та‑
рас не перестає багато жартувати,
навіть з кулі, що досі носить із
собою «на пам'ять» у нозі.
Я не можу передати слова‑

ми, які радісні емоції пережи‑
ла, коли він до рук взяв гітару
і знову заграв свої добрі пісні.
На мить опинилась разом з ним
в офісі до 24 числа. Ось вона —
сила музики, яка йде від нього.
Нехай кожен почує цей прекрас‑
ний голос, який западає у саму
душу!» — написала Ірина, по‑
друга бійця.
На відео Тарас переспівав ві‑
дому пісню американського ви‑
конавця Джонні Кеша «Hurt». Її
слова після пережитого бійцем

Те, що я побачив
насправді у
Маріуполі, далеке
від теорії, якої нас
навчали. Слід бути
готовим до всього!
звучать особливо трепетно: «Try
to kill it all away, But I remember
everything» («Спробуйте все це
вбити, але я все пам’ятаю»).
Розмовляючи з Тарасом, ми
заздалегідь запитали, чи можна
торкатись теми його перебування
на «Азовсталі», а згодом — у ро‑
сійському полоні. Він відповів,
що поки не бажано. Ще не час…

Поїхав до Маріуполя
як доброволець
Тарас з юнацьких літ полю‑
бляє музику. Він ніде спеціаль‑
но не вчився цьому, самостійно
освоїв гру на гітарі. Розповідає,
що знайомі у Тернополі часто
запрошували його виступати
на творчі проєкти.
— Раніше були зустрічі КБК

До війни хлопець активно займався музикою, іноді грав
навіть на вулиці

вчилися користуватись зброєю та
воювати в команді. Все це три‑
вало упродовж дня. Натомість
на «Азовсталі» своя дисципліна…
— Там були бойові виходи,
треба було працювати на пов‑
ну. До Маріуполя я не воював
у «гарячих» точках. Це був мій
перший досвід! Ми мали хороших
«Від твоєї роботи
командирів, котрі все докладно
залежить життя»
пояснювали. Ти швидко вникав
Тернополянин говорить, що у військову справу. Віддають
хоча й не мав спершу всіх потріб‑ наказ — виконуєш! Такого, як
них знань, та воювати йому було «не можу» чи «не хочу», не іс‑
не складно. Крім того, у теробо‑ нує. Від твоєї роботи залежить
роні проходив бойову підготовку. життя побратимів на позиціях.
— Направду, оця підготовка і Потрібно було стримувати страх,
коли ти перебуваєш на справж‑ нести службу чітко й ретельно, —
ньому завданні — це зовсім різні пояснює захисник.
речі. Тобто, те, що я побачив на‑
Тарас на «Азовсталі» виконував
справді у Маріуполі, далеке від обов’язки рядового солдата, а ще
теорії, якої нас навчали. Там слід був стрільцем. Стрільбу освоїв під
бути готовим до всього! — каже час підготовки у ТРО. Поступо‑
нам Тарас.
во довелось ознайомлюватись з
В теробороні, за словами бійця, іншою зброєю і виходити з нею
особливий графік. Вранці підйом, на завдання.
розминка та біг, далі сніданок.
— «Базу» я якусь мав, а вже
Опісля заняття: відпрацьовували на місці була практика. У Ма‑
надання домедичної допомоги, ріуполі пройшли мої швидкі

бойові навчання, — усміхається
тернополянин.

Повернеться
на фронт
До лікарні на реабілітацію Та‑
рас потрапив майже 1,5 тижні
тому, після звільнення з воро‑
жого полону. Зараз відходить від
складної операції.
— У ногу кілька разів влучив
снайпер. Завдяки старанням лі‑
карів відчуваю себе чудово. По‑
малу поправляюсь, пробуватиму
ставати і ходити, — каже боєць.
Дізнавшись про те, що містяни
масово поширюють відео, де він
грає на гітарі й співає, Тарас аб‑
солютно не здивувався. Таке для
нього не вперше, сміється, мов‑
ляв, реакцію мав звичайну. Інші
ролики та фотографії з музичних
виступів, на жаль, втрачені. Те‑
лефон загубив у Маріуполі.
— Після одужання далі працю‑
ватиму! Від військового обов’яз‑
ку я ж не звільнений! Повернусь
на фронт! Роботи ще багато! —
ділиться планами військовий.
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ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ КАМЕНЕМ, КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВКОЮ ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ.
ДОРІЖ (068) 905-04-13

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 гранітного щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-8631, (050)234-67-25
Блоки, відсів, камінь, щебінь, білий, сірий, пісок, цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97
Бордюр дорожній, тротуарний, вібропресований, плитка тротуарна, різна товщина,
можлива доставка, розвантаження, монтаж.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Бруківка вібропресована: креатив, променад,
римс. брук, хвилька, катушка, старе місто,
римс. камінь, цеглина, бордюр дорож, тротуа
(097)979-86-31, (050)234-67-25

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

Перемички віконні, прогони, різні розміри,
опорні подушки, в наявності та під замовлення, можлива доставка, розвантаження, монтаж.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
ПИЛОМАТЕРІАЛИ НА ДАХ: КРОКВИ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, КОНТРЛАТИ, БРУС, ДОШКИ, З ДОСТАВКОЮ, НА
ЗАМОВЛЕННЯ. (068) 801-27-27

Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі
бетонні, 2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бордюри,
автозупинки залізобетонні, доставка (097)97986-31, (050)234-67-25

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

Плити перекриття, 2-12,6 м, ширина 1,2 м, 1,5
м, плити полегшені вис. 16 см, різні розміри та
навантаження, на замовлення. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, щебінь,
білий, сірий, камінь, грубий, дрібний, відсів,
шлак, цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97

Геотекстиль голкопробивний, поверхнева міцність 100,150, 200,300 г/кв.м, для доріг, тортуарів, 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)91530-30

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,
пісок, шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла.
(067)351-21-97, (050)588-73-97
Керамзит фасований в мішках, насипом, фракції 10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можл.
доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Кулі антипаркувальні, напівсфери антипаркувальні, лотки водовідвідні, бордюри дорожні, магістральні та тротуарні. (097)979-86-31,
(050)234-67-25

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

«КОРОЇД», «БАРАНИК», КРИХТА, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ,
ДОСТАВКА, ПОКАЗ РОБІТ., ДОСВІД 10 Р. (098) 95267-81

«Короїд», «бараник», набризк, штукатурні
роботи, утеплення фасадів, дахів. (067) 35146-56
«КОРОЇД», БАРАННИК, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, СВОЄ РИШТУВАННЯ, ДОСВІД
РОБІТ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 700-92-04

РЕМОНТ КВАРТИР, ВНУТРІШНІ РОБОТИ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІСПОКАРТОН, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАЛЕРИ. (067) 354-87-15
РЕМОНТ КВАРТИР, ЯКІСНО, ДОСТУПНІ ЦІНИ, ШТУКАТУРКА ГІПСОВА, ШПАТЛЮВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, СТЕЛІ, ГІПСОКАРТОН. (098) 734-57-89

Стяжка, штукатурка внутр., зовн., є підсобники,
бетонозмішувач, риштування. (098) 461-10-16
ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНОВОЮ ПІНОЮ «ДОБРА ПІНА» - 100% ЕКОЛОГІЧ.,
ВИКОР. ЗЗОВНІ, ВСЕРЕДИНІ ЛІЦ. АЕ №640177.
30.03.15 (050)437-02-88, (067)674-60-47

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

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

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

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

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

БРУКІВКА, 70 КВ.М, Б/К, ВІДМ.СТ. (067) 351-62-24

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

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

Пісок в мішках, щебінь гранітний дрібний в
мішках, керамзит в мішках, цемент в мішках,
відсів в мішках, можлива доставка (097)97986-31, (050)234-67-25
Пісок, глина, чорнозем, відсів, з доставкою а/м
ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-86-31, (050)234-67-25

АРКИ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, КОРОБИ, ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА
ТОЩО. (096)203-16-84, (098)761-83-82
БРИГАДА ВИКОНУЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТОМ, МІНВАТОЮ, ЕНЕРДЖІ, ДОПОМОГА У
ВИБОРІ МАТЕРІАЛІВ ЗА ГУРТОВИМИ ЦІНАМИ. (097)
472-53-45

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

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

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА,
КОРОЇД,БАРАНИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 95269-62

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

УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛІВ, ЗНИЖКИ. ЛІЦ. АГ №575-507 (067) 35146-56

БРИГАДА З УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, «БАРАНИК», «КОРОЇД». «БАЙРАМІКС». (068) 594-18-18
БРУКІВКА, ВКЛАДАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА. (067) 351-46-56

Утеплення фасадів будинків, пінопластом, мінватою, елевація, короїд, бараник, шпатлюв.,
відкоси, рем. балконів «під ключ», гарант (097)
393-76-21

ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ (СІРИЙ, БІЛИЙ), ВІДСІВ
(СІРИЙ, БІЛИЙ), ЦЕГЛА (ЧЕРВОНА, БІЛА), ВАПНО,
ЦЕМЕНТ, ЧОРНОЗЕМ, ЧОРНОЗЕМ,ВИВІЗ СМІТТЯ
(097) 665-63-44

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕННЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М,
МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56

Стовпці залізобетонні, довжина від 2 до 5 м, на
огорожу, для садівництва, перерізом 6х8 см.
(097)979-86-31, (050)234-67-25

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

Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм,
труби залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм,
можлива доставка. (097)979-86-31, (050)23467-25
Цегла вогнетривка, червона, біла, повнотіла,
пустотіла, можна поштучно, доставка під замовлення (097)979-86-31, (050)234-67-25
Цегла червона (повнотіла, пустотіла), силікатна біла, вогнетривка, можна поштучно, можлива доставка та вивантаження. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
ЦЕМЕНТ М-400, М-500, В-ВО ІВ.-ФРАНКІВСЬКА, З
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)97986-31, (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

Шифер 8-хвильовий, плоский, вис. якість,
цвяхи шиферні, цемент, труби азбестоцементні, можл. 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

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)

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

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

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

Циклювання паркету без пилу, 220 В, зачищення кутів, є транспорт, виїзд в райони. (098)
531-71-11

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

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

ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ВІБРОКАТОК, ВІБРОМАШИНКА, БРУКІВКА ЗА ЗНИЖКОЮ. (096) 562-43-33

ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, ЗОВНІШНЯ, Є ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ, РИШТУВАННЯ. (098) 46110-16

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

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

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

Штукатурка внутрішня, зовнішня,, шпатлювання, плитка, стяжка, інші будівельні роботи.
(098) 463-95-78

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

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

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

Гіпсокартонні роботи, шпатлювання, фарбування, штукатурка, стяжка. (097) 908-91-70
Гіпсокартонні роботи, штукатурка, стяжка,
шпатлювання, фарбування, підвісні стелі, перестінки. (096) 692-72-38
Еоклогічне чисте перетирання гіпсом, вапяна
побілка щітками. (068) 679-25-38
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ,
СХОДИ, ПОДВІР»Я. (067) 452-27-67

ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, ЗМІШУВАЧ, РОЗЧИНОНАСОС.
(067) 452-27-67
ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (096)
533-70-05
ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ,
ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56
ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56
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ШТУКАТУРНІ РОБОТИ:ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПОМІРНІ
ЦІНИ, МОЖЛИВА ОПЛАТА ПО ПЕРЕРАХУНКУ. (067)
452-27-67

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

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

ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ,
ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 90504-13

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ ВАННОЇ КІМНАТИ, ПЛИТКА,
САНТЕХНІКА, ХОЛОДНА І ГАРЯЧА ВОДА, КАНАЛІЗАЦІЯ, МОНТАЖ-ЧИСТКА БОЙЛЕРІВ. (096) 173-52-86
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР,
КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА.
(097) 331-85-45
ІНФОРМАЦІЯ: ФУНДАМЕНТНІ РОБОТИ, МУРУВАННЯ
З ГАЗОБЛОКУ. (097) 472-53-45
ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМ.,
МАШИННЕ ШЛІФУВ. СТІН ТА СТЕЛЬ БЕЗ ПИЛУ,
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТОЩО. (098) 835-03-40

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУДИНКИ «З НУЛЯ», ОГОРОЖІ З КАМЕНЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, СТЯЖКИ, ДАХИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. (097)
481-77-50

ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», БУД., СТЯЖКА,
ПАРКЕТ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ЕЛЕКТРИКА, ШТУКАТ.,
МАЛЯРКА, ГІПСОКАР., ВСТАН.ДВЕРЕЙ (096) 91912-91

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

№30

5.5 РІЗНЕ

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

Стіл розкладний, 80х80, ліжко 2-спальне, матрац ортопед., 200х180 (095) 900-35-37

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

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

ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є
ТКАНИНА, ПРУЖИНИ, ПОРОЛОН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВ,
В РАЙОНИ, ВИГОТОВЛ. НОВИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕН. (097)675-90-94, (095)143-47-38

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

ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02

27.07.2022

ПАРКУВАЛЬНИК В РЕСТОРАН, ГР. 3/3, 8-20 ГОД.,
9-22 ГОД., БЕЗКОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ, З/П 7 800
ГРН. (067) 351-51-44
ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН «БУНКЕРМУЗ», ГР.
2/2, 9-22 ГОД., З/П 2 РАЗИ В МІСЯЦЬ, РОЗВОЗКА
ДОДОМУ. (063) 987-21-72

ВАНТАЖНИКИ-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ В ОРГАНІЗАЦІЮ (096) 145-38-08

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

ВОДІЙ А/М УРАЛ, З МАНІПУЛЯТОРОМ. (098) 11401-99

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

ЕЛЕКТРИК (097)442-75-99, (067)380-51-99
ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ
7.2 ПРОПОНУЮ

КУХАР, РЕАЛІЗАТОР ДЛЯ ЧЕБУРЕЧНОЇ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ (063) 135-54-41

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

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

БУХГАЛТЕР, ДОСВІД ВІД 3 РОКІВ, З/П 14 000 ГРН.
(098) 723-05-89

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

ВАНТАЖНИК НА ПРОДУКТОВИЙ СКЛАД, ЧОЛ.,ДО 50
Р., РОБОТА ПОЗМІННА, З/П В МЕЖАХ 16 000 ГРН.
(067) 351-50-53
ВАНТАЖНИК, СКЛАДАЛЬНИК КОРПУСНИХ МЕБЛІВ.
(063) 998-64-00

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

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

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

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

КАСИР В МАГАЗИН БУДМАТЕРІАЛІВ «КИШЕНЯ МАЙСТРА», Р-К «ЗАХІДНИЙ», З/П 8 000 ГРН. (097) 98197-97

ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75

ПРОДАВЕЦЬ В МАГАЗИН БУДМАТЕРІАЛІВ «КИШЕНЯ
МАЙСТРА», БЕРЕЗОВИЦЯ, ВУЛ.ГАГАРІНА, З/П ВІД 8
000 ГРН. (097) 981-97-97

ОХОРОНЕЦЬ. (093) 536-67-63
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26.2 ЮРИДИЧНІ (ЛІЦЕНЗІЯ)
Автомобіл. адвокат: допом. у справах за
ст.130 КУпАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч., ДТП, страх. спори.
Св.3335/10 (096) 694-29-68

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
ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ДОСВІД РОБОТИ,
ВУЛ.ЗЛУКИ, Р-Н «ТЕКСТИЛЬНИКА» (096) 76396-05
ПІДСОБНИКИ, МУЛЯРИ, ФАСАДНИКИ, МАЙСТРИ З
ЄВРОРЕМОНТУ (067) 351-46-56
РИХТУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ПОЛІРУВАЛЬНИК, ФАРБУВАЛЬНИКИ А/М, ХІМЧИСТКА НА
СТО,20-40 Р., НАВЧАННЯ, З/П 25 000 ГРН. (096)
888-88-69
РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНУ САДИБУ, С.В.ГЛИБОЧОК, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З/П 450 ГРН./ДЕНЬ
(098) 579-74-13
РІЗНОРОБОЧІ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ,
З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89
СЛЮСАРИ-СКЛАДАЛЬНИКИ ПОБУТОВИХ ВИРОІВ,
ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА.
(067) 352-72-89
ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ (КОВБАСНІ ВИРОБИ), З
ВЛАСНИМ А/М, У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ШТАТУ, З/П % З ПРОДАЖУ. (096) 514-52-32
ФАСАДНИКИ, ПРИВАТНІ БУДИНКИ, БАГАТОПОВЕРХІВКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТОМ, З/П ВІД
150 ГРН./КВ.М. (067) 351-46-56
ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89
ШТУКАТУРИ МАШИННИМ СПОСОБОМ, РУЧНИМ,
З/П ВІД 45 ГРН./КВ..М (067) 351-46-56

7.3 ШУКАЮ
Бригада майстрів шукає роботу. (096) 49110-23
БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ ОДНОРАЗОВІ, БАГАТОРАЗОВІ РОБОТИ З ПОСЛУГІВ РОЗВАНТАЖУВАННЯ
ВАГОНІВ, ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, МЕБЛІВ
(097) 076-83-71

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

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) 89823-68
БРУХТ ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ,
КОЛОНКИ, САМОВИВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096)
957-35-52

20. ДИТЯЧІ РЕЧІ
20.2 ПРОДАМ
МАНЕЖ-ЛІЖКО, СКЛАДНИЙ, HELLO BALLY,В-ВО
ІТАЛІЇ, СУМКА ПЕРЕНОСНА, СТІЛ ГОДУВАЛЬНИЙ,
КОЛЯСКА 3 В 1,СІРО-РОЖ., В-ВО ПОЛЬЩІ, НЕДОРОГО (096) 311-34-63

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

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА
ІНСТРУМЕНТИ
23.2 ПРОДАМ

Адвокат: реєстрація, ліквідація ТОВ, ФОП, ПП
«під ключ», кримін., адмін. правоп., податк.,
господ., страх. спори,ДТП.Св.№3335/10
(096) 694-29-68
Адвокат: сімейні, спадкові, житл. справи,
розлуч., под.майна, алім., позбавл. батьк.
прав, побач. з дит., опіка, усин.Св.№3335/10
(096) 694-29-68

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА
ВЕЛОТЕХНІКА
27.2 ПРОДАМ
Тренажери з Європи, орбітреки, велотренажери, бігові доріжки, велосипеди, електр.
велосипеди,крісла, лежаки,вудки, дошки для
пресу (097)484-20-46, (099)094-45-22

27.3 КУПЛЮ
Бінокль, в-во СРСР, футляр, ремінець, підзорна труба (068) 332-24-46
Велосипед, будь-який стан. (095) 308-17-69

29. ХОБІ, ТВАРИНИ,
АНТИКВАРІАТ
29.2 ПРОДАМ
Кошенята домашні, в хороші руки, (097) 60740-56

29.3 КУПЛЮ

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

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

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА
ТА УПАКОВКА

30.1 ПРОДАМ

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

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

Чоловік шукає роботу сторожа, жінка шукає
роботу по догляду за людьми похилого віку,
швачки. (096) 741-04-72

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

Шукаю роботу доглядальниці за людиною похилого віку, можна цілодобово, відповідальна, досвід. (098) 374-76-32

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

Бухгалтер візьме на обслуговування підприємця на єдиному податку, з найманими працівниками, або без, (віддалено) (098) 58215-58

Шукаю роботу доглядальниці на 2-3 год. в
день. (097) 191-84-47
Шукаю роботу майстра з євроремонту, гіпсокартонника, штукатура, електрика іншу. (097)
710-08-96
Шукаю роботу муляра з каменя, цегли під
розшивку (067) 131-98-49
Шукаю роботу охоронця, сторожа, розгляну
усі пропозиції (097) 920-78-85
Шукаю роботу різноробочого. (098) 466-87-37
Шукаю роботу шпатлювальника, штукатура,
плиточника, гіпсокартонника. (068) 093-29-27
Шукаю роботу.різноробочого, підсобника,
з/п погодинна, розгляну будь-які пропозиції.
(067) 687-01-64

24.3 КУПЛЮ

26. ПОСЛУГИ
26.1 ПОБУТОВІ
ВИКЛИК МАЙСТРА ДОДОМУ З РЕМОНТУ ТВ, LED,
LCD, (097)075-07-50, (095)814-77-77
ВИКЛИК МАЙСТРА З РЕМОНТУ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ВЕЛИКА БАЗА ЗАПЧАСТИН, (097)012-34-25,
(095)814-77-77
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

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІАТС
10.3 КУПЛЮ
Телефон мобільний, нероб. ст. (096) 208-00-54

11. АУДІО-, ВІДЕОТЕХНІКА,
ФОТОТОВАРИ ТА МУЗ. ТЕХНІКА
11.2 ПРОДАМ
Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори, антени, встановлення. (096) 943-56-11

11.3 КУПЛЮ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ УСІХ МАРОК У ЗАМОВНИКА, ГАРАНТІЯ. 42-30-82, (096) 460-73-08
РЕМОНТ ШВЕЙНИХ МАШИНОК. (067) 355-64-36
УКРАЇНСЬКІ КАНАЛИ, Т2, ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ АНТЕН ДЛЯ ПРИЙОМУ ЦИФР. ТБ Т2,
ПІДКЛЮЧ. ЦИФР. ПРИСТАВОК НА АНДРОІД ДО ТВ
(097) 075-07-50

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

ЯКІСНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИНОК, ВЕЛИКА БАЗА ЗАПЧАСТИН (097)012-34-25, (095)81477-77

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

ЯКІСНИЙ РЕМОНТ ТВ ВСІХ МОДЕЛЕЙ, LED, LCD, З
ВИЇЗДОМ ПО МІСТУ ТА РАЙОНУ. (097)012-34-25,
(095)814-77-77

30. РІЗНЕ
Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини,
сумка «Оріфлейм», матрац ортопедич., телефон кнопковий «Нокіа», кросівки чол., р.42
(096) 249-47-00
АПАРАТ ДОЇЛЬНИЙ, ХОР. СТ., 5 000 ГРН. (097)
561-12-73

Виготовляю пам’ятники, вироби з граніту,
опалубки, висока якість, оптимальні ціни,
досвід. (067) 208-21-04
ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИВКИ,
ВАЗИ, СФЕРИ, ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, КАМІНИ
(067)352-20-62, (096)060-65-72
ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ПАМ»ЯТНИКИ, ГРАНІТНА, КОЛОТОРІЗАНА БРУКІВКА, НАДМОГИЛЬНІ СПОРУДИ, РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАРИХ.
(096)464-59-14, (050)172-82-02
ДРОВА ТВЕРДИХ ТА М’ЯКИХ ПОРІД, ДОСТАВКА,
НЕДОРОГО. (097) 381-37-05

Килими, 3,5х2,5, 1 100 грн. ,килим, 3х2,
900 грн., кавоавтомат, 5000 грн, обігрівач
масл., від 600грн.,масл., 9 ребер, 1200 грн.
(050)541-78-33, (068)842-50-55
Килими, посуд, б/к, добрий стан, світильники, (096) 943-56-10
КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, 6Х2,45 М, 20 ФУТІВ,
5 ФУТІВ, 3 ФУТИ. БУДКА НА А/М, БУДІВНИЦТВО, РІЗНІ ТОЩО (067)350-20-60, (067)35020-58

Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А,
2000 грн., таганок газ. 4-конф., 600 грн.,
(067) 859-87-86
Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця,
ячмінь, соя, кукурудза, січкарня для соломи,
електрична, в-во Польщі. (097) 624-75-13
Холодильники, пральні машинки, газові плити, пилососи, кавоварки, тренажери, м/х
печі, інструмент, поб. техн, б/к,електровелосипед (097) 484-20-46
ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК, КАС, ТОЩО, БОЧКИ ЕМАЛЬОВАНІ ХАРЧОВІ, 200 Л, ТЕХНІЧНІ, 200 Л. (067)350-20-60,
(067)350-20-58

30.2 КУПЛЮ
Балон газовий, каністра, холодильник, колонка газова котел, машинка пральна, (068) 33059-10
КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР
ТА СТАН, АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО.
(067)350-20-60, (067)350-20-58

Монети старовинні, нагороди, паперові гроші, червоні коралі, посуд, годинники СРСР,
вироби зі срібла, інший антикваріат, дорого.
(066) 113-22-67
ПІР»Я З ПУХОМ, ГУСЯЧЕ, КАЧИНЕ, СВІЖЕ, Б/К,
ПЕРИНИ, ПОДУШКИ, ДОРОГО (067) 220-41-57

31. ЗНАЙОМСТВА
31.1 ВІН ПИШЕ
58/170/73, САМОТНІЙ ЧОЛОВІК ШУКАЄ ДОБРУ
ЖІНКУ, 55-60 Р., ДЛЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ, ТЕРНОПОЛЯНКУ АБО З СЕЛА ПОБЛ. ТЕРНОПОЛЯ (098)
357-78-44

Тернополянин, самотній, інтелігентний, познайомиться з спокійною, лагідною, до 47 р.,
тільки тернополянкою, для створ. сім’ї (068)
020-59-77
Чоловік, 65 р., без шкідл. зв., познайомиться з симпатичною жінкою пишної форми, яка
знає смак кохання. (068) 645-32-05

31.2 ВОНА ПИШЕ
44 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї З
ПОРЯДНИМ, НАДІЙНИМ ЧОЛОВІКОМ, БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, З СЕРЙОЗНИМИ НАМІРАМИ, (068)
537-16-18

Жінка, 72 р., в/о, активна, познайомиться з
чоловіком для спілкування, зустрічей, можливо для створення сімї, проживання в селі
(099) 502-88-59
Тернополянка, 57 р., матеріально забезпечена, познайомиться з серйозним чоловіком
для життя, (з 16 год.). (068) 089-69-95

32. ВІТАЮ
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
Загубл. труд. книжку, війс.квиток, диплом
про освіту, посвідч. водія, трактор.-маш. на
ім’я Дячик Я.К. прох. повернути за винагор.
(068) 514-50-62
Загублений атестат про повну загальну середню освіту ХМ №12508581 від 20.06.2000
р. на ім’я Отрубчак І.І. вважати недійсним

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

Загублений атестат про середню освіту ТЕ
№13383823 вид. СЗОШ №23 м.Тернополя на
ім’я Руцький Ю.Я. вважати недійсним

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

Загублений військовий квиток (тимчасове посвідчення) ТП №1207805 на ім’я Іваницький
Т.С. вважати недійсним

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

Загублений військовий квиток на ім’я Яцюк
П.М. вважати недійсним

Паркет (дуб, бук, ясен) , батареї чавунні, таври 6м №18, крихта марм. для оздобл., бочки
мет. 200 л, шифер 8-хв., ліжко дитяче (067)
713-19-42
ТВ «Філіпс», 49 см, 1 500 грн.., телефон «Нокіаг» кнопковий, сарафан, бриджі, світ. кол.,
р.М, босоніжки, р.39, 400грн., кросівки (097)
081-76-10

Загублений військовий квиток №217843 на
ім’я Рогач Р.А. вважати недійсним
Загублений додаток до диплома ТЕ
№19169488 на ім’я Музика С.В. вважати недійсним
ЗАГУБЛЕНІ ЧЕРВОНИЙ ДИПЛОМ МОЛОДШОГО
СПЕЦІАЛІСТА, АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГ. СЕРЕДНЮ
ОСВІТУ ВИД. ДВНЗ «ВХТІТ» НА ІМ’Я ШКОДІНСЬКА
М.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
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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 ВАНТАЖНИКИ. 24/7 СВІД. (068) 775-84-92
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, МЕБЛЕВОЗ, ДО 5 Т,
БЕЗ ВИХІДНИХ, ВАНТАЖНИКИ, ХОРОШІ ЦІНИ, ПО МІСТУ,
ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №351851 (096) 942-42-42

27.07.2022

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВІД 1 Т ДО 5 Т, РІЗНИЙ
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБОВО, ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418
(098) 020-29-52
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО 5 Т, БУДЬ-ЯКИЙ ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, БУДЬ-ЯКИЙ НАПРЯМОК, ПО
МІСТУ, ОБЛАСТІ. ЛІЦ. АВ №338418 (063) 278-40-40
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ АВТОБУСАМИ, БУСАМИ (5-50 МІСЦЬ) ЛІЦ.
АВ№338418 ВІД 16.05.07 Р. (067)208-46-48,
(066)464-67-66

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.
1.2 ПРОДАМ

2.3 КУПЛЮ

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

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

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ

ВАЗ-2105 92/чер/ договірна (096) 784-76-24
ВАЗ-2106 1992/син/1300 пробіг 138 тис.км,
КПШ-5, фаркоп, кап. рем двиг., експорт. вар.,
оцинков., з Німеччини, компл. зим 1 350 у.о.
(068) 514-59-25
ВАЗ-2106 85/зел/-, газ-бензин, КПШ-5, після
капремонту (098) 015-22-07
ВАЗ-2106 85/зел/ газ-бензин, КПШ-5, після
капремонту договірна (098) 219-20-18
ГАЗ-2410-Волга, 90/біл/-, газ-бензин, після
капремонту, договірна (098) 015-77-47
ГАЗ-2410-Волга 90 р.в. газ-бензин (068) 553-64-45

3.2 ПРОДАМ
Балони газ-пропан на різні автомобілі, різні
об’єми (098) 872-60-60
Блок двигуна з головкою до а/м Пежо-Експерт,
2000 дизель (068) 763-30-65
Бочка на воду МЖТ-3,2, МЖТ, 10, 16 куб.м,
європак «Борекс», «Красилів», 8 м, 2009 р.в.
(095) 682-05-55
Двигуни до а/м М-412, Фіат-125Р, ГАЗ-2410
(067) 838-57-72

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., оборотний, культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. (095) 569-58-40

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)
АВТОБУСНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТ.А/М, ОБСЛУГОВ.
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, КОМФОРТНО,
ЦІЛОДОБОВО. ЛІЦ. №338418/15.05.07.. (063) 866-50-83
АВТОВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ ФУРГОНОМ,
23 КУБ.М, Є ВАНТАЖНИКИ. ЛІЦ. АВ №338418 ВІД
16.05.07. (067) 208-46-48

Інформація про вантажні перевезення бусом
Мерседес-Спринтер, довгий, до 2,5 т, по місту, області, Україні, недорого (096) 909-84-13
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ А/М MAN-ТЯГАЧ,
13,6Х2,5 М, БОРТОВИЙ, ВІДКРИТИЙ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ
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, ТЕЛЕСКОП 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 КАМАЗ-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 JCB3CХ: КОТЛОВАНИ, СЕПТИКИ, СТАВКИ, ФУНДАМЕНТИ, ТРАНШЕЇ ПІД ВОДУ, ГАЗ, СВІТЛО, ПЛАНУВАННЯ.
(067) 368-31-55

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

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

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

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

1.4 РІЗНЕ

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

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

Продається техпаспорт, реєстраційний номер,
номер рами на автомобільний причіп, договірна. (068) 514-59-25

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

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

Інформація про транспортні перевезення а/м
КамАЗ, камінь, пісок, щебінь, цегла. (067)35121-97, (050)588-73-97

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

вул.Карпенка 1/5 42 кв.м є/р, і/о,о/к 34 000
(067) 350-25-63

Сонячний 3/5/ц 24/12/6 не кут.,терм 15 000
(097) 239-78-88

вул.Київська 6/9/п 50/30/9 рем,терм 26 500
(097) 239-78-88

С о ня чни й 8/10/ц 40 к в.м д / у , с ира ( 0 67)
128-51-71

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.

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

ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин, договірна (068)
335-09-22
Мазда-3-седан 2007/асф/1600 (097) 067-83-45

1.3 КУПЛЮ
А/м на з/ч, робочий, неробочий стан (097)
277-11-35
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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 Галицького 5п. 31/18/6 жила, терм 18
500 (097) 239-78-88
Б-Р КУЛІША 5/9/Ц 43 КВ.М Н/Б,ЗД,ВЛ 35 900
(067) 259-31-31

б-р Куліша ц/б 34 кв.м і/о,рем,меб 30 000
(097) 239-78-88
б-р Петлюри 6/9/ц 30/16/7 не кут.,терм 19
700 (097) 239-78-88
вул.Бандери 3/5/п 31/17/7 рем. (096) 55770-59
вул.Злуки 3/5 гурт.,кух.на 5 сімей, не кут. 7
000 (067) 350-25-63

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, В/П
10 Т, ДОВЖИНА КУЗОВА 6 М, ШИРИНА 2,45 М, ДОВЖИНА СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРОМ
(098) 444-43-50

27.07.2022

вул.Кривоноса 3/5/ц 24 кв.м жила, терм 15
000 (097) 239-78-88
вул.Л.Гузара 3/5/п 46/26/6 о/к, терм 27 000
(097) 239-78-88
вул.Л.Українки 5/-/ц 36/19/7 не кут. 23 700
(097) 239-78-88
вул.Л.Українки 5/5/ц 36/19/8 25 000 (097)
944-32-25
вул.Лозовецька 5/5/ц 18 кв.м кіім. 8 000
(067) 334-78-89
вул.Лучаківського 2/10/ц 45,55 кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71
вул.Лучаківського ц/б 63,15кв.м д/у, на озеро (067) 128-51-71
в у л.Льв і в ськ а ц /б 46 к в.м д/у,си р а (067)
128-51-71
вул.Тарнавського 3/10/ц 40 кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71

вул.Злуки 3/9/ц 37/20/7 н.,терм 21 700 (097)
239-78-88

вул.Тарнавського 5/-/ц 31/18/6 не кут.,терм
18 500 (097) 239-78-88

вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м рем,бойл (098) 69205-01
вул.Київська -/9/п 34/18/6 і/о, жила 20 700
(097) 239-78-88

б-р Галицького 5п. 46/26/6 і/о,о/к 31 000
(097) 239-78-88
б-р Куліша -/9/п 51/30/9 і/о,рем,меб (097)
239-78-88
б-р Петлюри 3/9/п 50/30/9 о/к,терм 30 000
(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 гараж
(098) 692-05-01

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

Дружба 2/5/ц 34/18/6 23 000 (067) 78733-64

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

ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА 3/9/Ц 62,1 КВ.М ВЛ 23 000 ГРН.
(067) 259-31-31

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

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

вул.Мостова біч. 4/6/ц 72 кв.м жила,н/б 72
000 (067) 350-25-63
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Приміщення, Дружба, на зупинці, 30 кв.м,
рем, с/в, під будь-який вид діял., 100
у.о.+ком. (096) 734-68-47
Підселення для дівчини, окрема кімната,
Н.Світ, 1 500 грн.+ком., підселення для дівч.
в окр. кім., вул.Липова, 3 000 грн. (067) 42426-05

4.9 КУПЛЮ

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

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

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

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

вул.Макаренка 4/5/ц 42 кв.м 25 800 (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
Центр 5/5 75/40/9 стал., арка 49 000 (096)
734-68-47

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ
1-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ЛУКІЯНОВИЧА, ДЛЯ МОЛОДОЇ СІМ’Ї. (098) 983-80-44

Березовиця, вул.Зелена,21 кв.м (096) 55770-59

вул.Просвіти -/9/п 48 кв.м о/к. терм 33 500
(097) 239-78-88

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК

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

ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.БАЙКІВЦІ 0,12 ГА, КАДАСТРОВИЙ № 61252806000:2001:3647- (067) 70680-21

ВУЛ.ЛУЧАКІВСЬКОГО Ц/Б 94 КВ.М Є/Р,І/О 65 000
(067) 259-31-31

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ

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

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

ВУЛ.15 КВІТНЯ 1П. 89,8КВ.М КУТОВА, ТОРГ 37
000 (067) 902-44-84

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

вул.Савури 3/5/ц 40 кв.м жила,терм 21 000
(097) 239-78-88

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

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

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

1-кім. квартиру, р-н «Текстильника», меб.,
поб. тех., є/р, і/о, окр.кім., підселення для
жінки. (098) 692-05-01
1-кім. квартиру, Східний, 3/5, 24 кв.м, 2 000
грн.+ком. (067) 336-96-65
2-кім. квартиру, вул.Злуки, 80 кв.м, є/р, і/о,
поб. тех., 400 у.о.+ком. (097) 944-32-25
2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, МЕБ., ХОЛ.,
ПРАЛ. МАШ., ЖИЛА, 165 У.О.+КОМ. (067) 25931-31

Візьму на квартиру 2 дівчат (067) 593-02-71
ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 2 ПРАЦЮЮЧИХ ДІВЧАТ,
АБО ХЛОПЦІВ, АБО СТУДЕНТІВ, МОЛОДУ СІМ»Ю
БЕЗ ДІТЕЙ, СОНЯЧНИЙ, ПОБЛ. «СІЛЬПО», ВЛАСНИК. (067) 278-80-27
ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ПРАЦЮЮЧИХ ХОЛПЦІВ АБО
ДІВЧАТ. (096) 389-75-28

вул.Шашкевича 5/-/ц 46/26/6 і/о, х/ст 36
500 (097) 239-78-88

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

вул.Іллєнка 4/11/ц 45 кв.м і/о,є/р (098) 69205-01

Кімнату в гуртожитку, Дружба. (097) 37147-55

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

Магазин на зупинці, Дружба, 35 кв.м, з обладнанням, холодил., 7 700 грн. (096) 73468-47

побл.Центру ц/б 56/30/10 і/о, о/к 37 500
(097) 239-78-88
Сонячний ц/б 70,5 кв.м д/у,сира (067) 12851-71

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН.
вул.Бандери 3/5/п 52 кв.м кол,х/ст (096)
557-70-59
вул.Винниченка 3/5/к 55,7кв.м розпаш. 29
300 (067) 350-25-63
вул.Злуки 3/9/п 64/40/9 о/к 30 700 (097)
239-78-88
вул.Л.Гузара 3/5/п 60/40/6 о/к,терм 31 000
(097) 239-78-88
вул.Лучаківського 2/10/ц 89 кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71
вул.Лучаківського 2/10/ц 96,9кв.м д/у,сира
(067) 128-51-71

1-, 2-кім. квартиру, без посередників. (067)
350-25-63
1-, 2-кім. квартиру, будь-який район, можна
новобудову або іншу, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново (098) 06161-01
Квартиру в Тернополі, будь-який район, розгляну всі пропозиції, без посередників. (098)
541-50-92
ПАЇ, ДОРОГО, ВІД 1 ГА, ПАЇ В ОРЕНДІ, ДОПОМОГА
В ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, СПАДЩИНА, СЕРТИФІКАТИ. (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
район, розгляну всі пропозиції, порядність
гарантую. (098) 061-61-01
Винайму квартиру, будь-який район, для
сім’ї, розгляну всі пропозиції. (098) 54150-92
Винайму квартиру, розгляну всі варіанти,
(Ірина) (067) 869-16-96

4.11 РІЗНЕ
Продаються приміщення цокольні, пр.Тарнавського, 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

Будинок с.В.Глибочок 72 кв.мнадвірні будівлі, хор. місце, 0,19 га17 500 у.о. (067) 78733-64
БУДИНОК С.ОСТАШІВЦІ, ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н ГАЗ,
СВІТЛО, ВОДА, ГОСП. БУД., САД, ГОРОД 0,2 ГА4
300 У.О. (098) 892-09-56

Будинок с.Смиківці, вул.Сонячна 210 кв.мцокольне приміщення, 3 котли, с/в, кух.20
кв.м, 1 пов. 2 кім., 2 і 3 пов. сирі,135 000
у.о. (067) 350-25-63
Будинок с.Ілавче, Теребовлянський р-н 70
кв.мгаз, криниця, 3 госп. буд., 2 підвали, 0,5
га, можл. частина на виплат.договірна (097)
663-60-64

Дійсний лише для подачі оголошення у №31 від 03.08.2022р.

Продається приміщекння комерційне, вул.
Самчука, 1 пов., 68 кв.м, докум., 42 000 у.о.
(067) 350-25-63
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 КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНІ, ВУЛ.БРОДІВСЬКА, 15, 20, 12 КВ.М, Є/Р, С/В, 10 000 ГРН.
(067) 259-31-31

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

ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, ВУЛ.
КИЇВСЬКА, НАПІВЦОКОЛЬ, Н/Б, 80 КВ.М, ВЛ., 15
000 ГРН./КВ.М. (067) 259-31-31

Продається приміщення, вул.Київська, ц/б,
79,9 кв.м, власник. (067) 128-51-71
Продається приміщення, пл. Ринок, ц/б, 80
кв.м, власник. (067) 128-51-71
Продається терміново відділ жіночого одягу з товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15
кв.м, договірна (067) 128-51-71

СПОЖИВАЧ
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ДЕ У ФАЙНОМУ МОЖНА ЗАМОВИТИ
ПРОДУКТИ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

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

Ринок доставки продуктів хар‑
чування та їжі в Україні шалено
розвивався під час активної фази
пандемії коронавірусу. Діяли різні
карантинні обмеження, замовити
страви дистанційно можна в кілька
кліків, це економило час та сили,
відповідно онлайн-сервіси швидко
набирали популярності.
Тернопіль — не виняток. Тут
окрім локальних компаній із
доставки, котрі створені у місті,
працювали також всеукраїнські та
міжнародні.
Повномасштабне російське
вторгнення значно «прорідило»
ряди місцевих фудтех-стартапів —
вони буквально виживали в нових
умовах або тимчасово (чи назавж‑
ди) поставили бізнес на паузу.
Для розквітлих під час пандемії
сервісів найважче стало у березні,
коли масово закривались заклади
харчування, не було товарів або їх
асортимент зменшився. Попри це,
зараз ситуація налагодилась.
Ми дізналися нинішню ситуацію
з компаніями з доставки продук‑
тів та їжі у Тернополі. Що сервіси
пропонують покупцям і які є ню‑
анси? Чи все можна замовити, і
чи не влетить це вам у копієчку?
Скільки часу чекати на доставку?

Zakaz.ua
Цей міжнародний сервіс достав‑
ки продуктів із гіпермаркетів був
заснований у 2010 році. На да‑
ний момент замовити що-небудь
у Тернопіль можна лише з десяти
великих роздрібних продуктових
мереж: NOVUS, «Ашан», «Пчіл‑
ка маркет», «Восторг», «Еко
Маркет», КОСМОС, «Таврія
В», VARUS, «Мега Маркет» та
ULTRAMARKET. Ми обирали
товари із супермаркету NOVUS.
Оформити онлайн-замовлення
на сервісі можна цілодобово. Для
отримання замовлення треба вка‑
зати номер телефону винятково
українських провайдерів зв’язку.
При оформленні покупки можна
залишити коментар для збирача
як до кожної позиції товару, так
і до замовлення в цілому. Також є
шанс попросити збирача зателефо‑
нувати до вас, коли він пакуватиме
продукти.
При отриманні замовлення, згід‑
но із Законом України про права
споживачів, можна відмовитись
від будь-якого доставленого то‑
вару. Не повертаються лише пі‑
дакцизні товари: алкогольна та
тютюнова продукція. На сайті
Zakaz.ua зазначено, що товари
групи «суперфреш»: кулінарія,
свіжі м’ясо, риба, фрукти-овочі,
незавакуумовані ковбасні або де‑
лікатесні вироби — перевіряються
в присутності кур’єра. Їх повер‑
нення теж можливе за умови збе‑
реження чека.
Залежно від об’єму замовлення

та категорій обраних товарів, ваше
замовлення упаковують в один чи
більше пакетів обраної мережі (їх
вартість оплачується окремо). Під
час транспортування заморожені
та охолоджені продукти везуть
у термоящиках. Побутову хімію
кладуть окремо від їжі.
На сервісі є три способи до‑
ставки — кур’єром, самовивіз та
«Новою Поштою». Ми обрали
варіант «кур’єром», і виявилось,
що ця послуга наразі у Тернополі
недоступна. Доставляють продук‑
ти тільки у Києві, Миколаєві та
Рівному.
Натомість на Zakaz.ua отри‑
мати придбану їжу можна через
самовивіз або доставку «Новою
Поштою» на 19 тернопільських
відділень. Обмежень щодо ваги
замовлення немає. Купити мож‑
на майже все: фрукти та овочі,
«молочку», м’ясо, рибу, птицю,
дитяче харчування, напої, бакалію,
засоби гігієни, товари для тварин,
одяг та взуття, речі для хобі та від‑
починку тощо. Є обмеження —
«Новою Поштою» не відправляють
швидкопсувні продукти, алкоголь
і тютюнові вироби. На сайті діє
чимало акційних пропозицій та
знижок.
Ми взяли набір рандомних про‑
дуктів, аби подивитись, скільки
вартує доставка. Вона не залежить
від номера й адреси відділення

російське вторгнення
«прорідило» ряди
місцевих фудтехстартапів. Та
зараз ситуація
налагодилася
НП, а від маси замовлення й та‑
рифів, встановлених поштою. Ціна
доставки до Тернополя стартує від
98 гривень. Вартість може зміни‑
тись після збірки товарів, як пише
на сайті.
Під час оформлення замовлення
є змога обрати зручний для вас час
доставки на відділення. Про при‑
буття замовлення туди вам надіш‑
лють СМС-повідомлення. Товари
зберігаються у відділенні «Нової
Пошти» 5 календарних днів.
Важливо, що ціни та наявність
товару в гіпермаркеті здатні змі‑
нюватись, тому фактична сума за‑
мовлення може відрізнятися, осо‑
бливо, якщо ви обрали доставку
на майбутній день. При зміні ціни
більше, ніж на 5 гривень за одну
позицію, чи зміни «вагового» то‑
вару більше ніж +/- 200 грамів від
вказаної у замовленні маси, збирач
інформує про це покупця.

Bolt Food Україна
Це європейська компанія, яка
стрімко розвивається не тільки
в аспекті доставки продуктів та їжі,
а й в інших напрямках. В Терно‑
полі вона, на жаль, поки не пра‑

ІНФОГРАФІКА ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

Продукти  Які відомі сервіси з доставки
продуктів та готових страв наразі діють
у Тернополі, а які призупинили роботу?
Скільки в середньому коштує замовити
«їжу в телефоні»? Що можна придбати
онлайн та чи є певні обмеження? Про все
читайте у матеріалі

цює, ми вводили різні адреси,
аби перевірити. Це не пов’язано
з війною. Як вказано на офіцій‑
ній сторінці Bolt Food у Фейсбу‑
ці, зараз доставка та самовивіз з
улюблених ресторанів і маркетів
доступні лише у Києві, Львові,
Дніпрі, Одесі, Харкові та Вінниці.
Можливо, невдовзі сервіс з’явить‑
ся і у нас.

Glovo
Іспанська компанія з доставки
їжі та інших покупок діє у більш,
ніж двадцяти країнах світу.
У жовтні 2018 року вона почала
свою роботу на ринку України.
Тернополяни можуть замовити
на цьому сервісі кур’єрську достав‑
ку їжі із закладів і супермаркетів,
речі з магазинів, ліки, косметику
та багато іншого.
З Glovo у нашому місті тісно
взаємодіє багато ресторанів і кафе.
На сайті є багато фільтрів, за яки‑
ми можна обрати бажану їжу. Час
доставки залежить від вашого
місця розташування. Ми ввели
у пошуковий рядок випадкову
адресу «вулиця Руська», кур’єр
привезе туди страви за період від
5 до 60 хвилин. Відразу показує
вартість доставки, вона коштує
30 гривень.
На сайті компанії подані дані
про те, які місцеві заклади харчу‑
вання наразі не працюють. Вони
виділені чорно-білим кольором.
Їх усього п’ятнадцять.
Доставка продуктів можли‑
ва лише з трьох супермаркетів:
АТБ, ОККО та ОККО Alcostope.
Вартість — 40 гривень, час — від
15 до 55 хвилин. Є багато акцій.
Замовити можна абсолютно всі
категорії товарів. В магазині АТБ
ми взяли набір продуктів на певну
суму, аби перевірити, чи співпа‑
де ціна доставки при оформленні
замовлення із тією, яка зазначена
в умовах.
Вона справді становить 40 гри‑
вень і є фіксованою, тобто не за‑
лежить від адреси покупця. Мож‑
на запланувати доставку на зруч‑
ний вам день і годину.

Сервіс доставки Metro не працює під час війни
Слід пам’ятати, що вартість
пакета буде додана до загальної
суми замовлення. При купівлі
вагових товарів до чека також
рахується вартість пакуваль‑
них матеріалів. Glovo залишає
за собою право в будь-який час
змінювати ціни на своєму сайті.
Вони набирають чинності відразу
після публікації.
Ціна доставки харчів також
може включати чайові для кур’є‑
ра та/або місцевого закладу, роз‑
мір яких визначається винятко‑
во на розсуд замовника. У разі
дощу або поганих погодних умов
покупець зобов’язується спла‑
тити додатковий збір за послуги
кур’єрської доставки.

Rocket
Українська компанія з достав‑
ки їжі та продуктів під брендом
Rocket за допомогою мобільно‑
го застосунку довгий час діяла
у Тернополі. Але у зв’язку з вій‑
ною сервіс ще в березні припинив
роботу на всій території держави.
Цей проєкт заморожено до момен‑
ту, коли знайдеться нове джерело
фінансування.

Fozzy Group
Доставку з власних супермарке‑
тів «Сільпо» компанія відновила
нещодавно. У Тернополі сервіс
повноцінно працює, пропонує
клієнтам замовити продукти, піцу,

суші і велику кількість готових
страв. Ви можете обрати «плано‑
ву» доставку або скорегувати час
приїзду кур’єра.
Вартість доставки фіксована і
становить 49 гривень. Вона не за‑
лежить від адреси по місту. Ми
пробували замовити продукти
на вулицю Руську і на Макси‑
ма Кривоноса, ціна залишалась
незмінною. Мінімальна сума для
замовлення 300 гривень.
Діє умова, що при купівлі то‑
варів на 1500 гривень, доставка
вартує всього 1 гривню. Вага за‑
мовлення має бути до 100 кг.
У «Сільпо» використовують мі‑
німум пластику, тому фірмові й
одноразові пакети коштують як
у магазині. Їхню вартість додають
у чек за узгодженням з вами. Так
як у деяких містах діє закон про
заборону продажу алкоголю вно‑
чі, через це відповідні часові про‑
міжки недоступні для доставки та
самовивозу замовлень, які містять
алкогольні напої. Така інформація
є на сайті сервісу.

Metro
Це міжнародна торговельна
компанія, що спеціалізується
на обслуговуванні власників закла‑
дів роздрібної торгівлі. Зайшовши
на сайт і обравши адресу марке‑
ту в Тернополі, одразу «вибиває»
повідомлення: «Шановні клієнти!
Наразі сервіс доставки не працює!»
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ДЕПОЗИТФОТО

ОНЛАЙН ЧИ ОФЛАЙН НАВЧАННЯ:
ЯКИЙ ФОРМАТ ОБИРАЮТЬ БАТЬКИ

Рішення щодо того, яким буде наступний навчальний рік,
приймуть лише після 25 серпня
Стаття зібрала майже 20 ко‑
ментарів.
Нагадаємо, новий навчальний
рік в українських школах роз‑
почнеться 1 вересня 2022 року
та триватиме до 30 червня 2023
року.
Органи місцевого самовряду‑
вання провели опитування щодо
форми навчання в закладах Тер‑
нополя та області.
Більшість батьків (40-45%)
розглядають дистанційну форму
навчання. Лише 9% опитуваних
хочуть, щоб їхні діти відвідували
заклади освіти.
Рішення щодо того, яким буде
наступний навчальний рік, при‑
ймуть лише після 25 серпня. Все
залежить від ситуації в області
ближче до початку освітнього
процесу, зазначила начальниця
управління освіти та науки Тер‑
нопільської ОВА Ольга Хома.

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.
не кто не пойде школу
каникулы зарас
Ба Клашан
Онлайн
Walja

Я за дистанційну форму
навчання. Ховатися у підвали
я думаю не дуже гарна ідея
під час навчання, це при тому
що деякі школи мабуть не
мають достатньо просторого
бомбосховища. Та й взагалі
кожен може дбати про свою
безпеку сам, наприклад виї‑
хати у безпечне місце на дачу
і там навчатися онлайн.
Читач81
По всій Україні тільки дис‑
танційне навчання до закін‑
чення війни! Безпечних місць
немає. Зруйновано близько
300 шкіл, а ми хочемо реш‑
ту поповнити учнями. Шка‑
рлет на кого працює? Очне
навчання до кінця війни це
злочин проти дітей.
Геннадій Коваленко
Тільки онлайн навчання,
школи стануть ціллю номер
один для ракет, і яке очне
навчання може бути коли
повітряна тривога триває по
декілька годин, це лише стрес
для дітей, викладачів та бать‑
ків. Ніхто не буде відповідати
за життя наших дітей. Знання
можна надолужити, а повер‑
нути життя ніхто не зможе.
Без здорових та головне жи‑
вих дітей не буде ніякої нації
Сергей Лепетухин

ви що здуріли? на дво‑
рі війна вони збираються у
школу дітей відправляти, не
дай боже щось по дорозі ста‑
неться хто відповідати буде

Тільки онлайн!!! Як можна
таке ще думати і втілювати в
дію в країні війна, а вони в
школу дітей відправляти зі‑
брались. Ви на кого працю‑
єте?? !! Мало ще дітей вбили
москалі?
Ity Kitty

Evgen Tarka
Тільки дистанційно. За мою
дитину відповідати ніхто не
буде. Діти, які хочуть вчити‑
ся, будуть вчитися і дистан‑
ційно

Нам сказали що навчання
онлайн бо є бомбосховище
Melisa melisa

оксана михальська

Топити за фізичну присутність
дітей у школах коли над головою
літають ракети - це треба бути
безголовим йолопом. Плани 'а
ми будемо ховати дітей у схови‑
ща' які генеруються міносвіти
- це казки для бідних розумом.
Особливо коли 'сховище' - це
тупо підвальне приміщення.
Воно хіба що від поруч впавшої
ракети прикриє, варто тільки ра‑
кеті потрапити в школу - і до
сраки будуть такі "сховища". Це
я не кажу про те як діти зі всієї
школи повинні у сховищі "про‑
довжувати навчальний процес".
Це тіпа як? В одному нерозді‑
леному приміщені з обмеженою
площею вчителі повинні різним
класам робити начитку? Я розу‑
мію що багатьом батькам навіть
такий варіант подачі навчального
матеріалу підняв би IQ, але це
точно ніфіга не краще ніж нав‑
чання онлайн. Ну і ще - багато
дітей за кордоном. І сюди заради
ідіотських ідей про офлайн нав‑
чання вертатися не будуть поки
тут небезпечно. Онлайн формат
дає цим дітям можливість про‑
довжувати вчитися в українській
школі, що буде потім такою ма‑
ленькою цеглою для того щоб
ті діти вернулися в Україну. Бо
інакше вони змінять школу на
локальну, а їх батьки будуть ду‑
мати - "ну ми вже і школу змі‑
нили, дитина мову вчить, в мене
робота локальна, а в Україні де‑
білів дофіга на економічна кри‑
за, дають паспорти кацапській
наволочі, зата згоріла, нафіг
вертатися". І ще - кацапня ска‑
же дякую тупості чиновників і
батьків які настоять на оффлайн
навчанні і буде ціленаправлено
бити по школах. Бо немає такої
ницості на цьому світі, на яку не
піде кацап.
Вася Васичкин

Життя дітей важливіше,то‑
му я за дистанційне навчан‑
ня… Діти котрі хочуть вчи‑
тися при любому навчанні
вчаться,звичайно одне з ін‑
шим не порівняти,та думаю
втрачений рік в навчанні
можна надолужити ніж втра‑
чене життя.
Gaina Ivasyk
Коронавірус, тепер - війна.
При триваючому дистанцій‑
ному навчанні ми втратимо
ціле покоління. Хоча б змі‑
шаний формат із створеними
укриттями. Діти хочуть на‑
вчатися, і точно не дистан‑
ційно!
святослав герчаківський
краще дистанційне ,не ду‑
маю що буде приємно вчи‑
тися коли над головою буде
летіти ракета , безпека понад
усе!
катяяя
А нас опитували,і за офлайн
навчання проголосували 90%
батьків.Тому дивно чути циф‑
ру у 9%.І яким чином органі‑
зувати дистанційне навчання
для дитини,яка йде в 1 клас?
олена копестинська
Відколи це 40-45% це біль‑
шість? Бачу в когось погано
з математикою.Але для чого
стільки мусолити цю тему.
олена копестинська
А нас ніхто не опитував!!!
Читач32
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

Чому тернополяни замальовують написи «укриття»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

На рахунок надписів це
комусь на руку,будуть знати
де люди є,

Комунальники повідомляють, що жителі будинків
конфліктують із працівниками обслуговуючих
підприємств та навіть зафарбовують інформаційні написи
Стаття зібрала 9 коментарів.
Нагадаємо, управителям бу‑
динків міська влада поставила
завдання очистити укриття від
сміття і ознакувати сховища, а
по місту влада планує встановити
дорожні вказівники із зазначен‑
ням адрес укриттів.
Деяким тернополянам така
ініціатива не сподобалася, адже
вважають, що нанесення напи‑
сів на стіни будинків порушує
законодавство.

Як повідомляють комуналь‑
ники, жителі будинків конфлік‑
тують із працівниками обслуго‑
вуючих підприємств та навіть
зафарбовують інформаційні
написи.
Тернополян просять постави‑
тися з розумінням до необхід‑
ності інформування щодо роз‑
міщення укриттів.
Пропонуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.

Ярослав Іванців
А хто у ваших підвалах має
прибирати?Самі довели до та‑
кого стану.В мене в підвалі
чистота жити можна.
Ярослав Іванців
Підвал по Лепкого просто в
жахливому стані, але прибра‑
ний, реально накриття
Помідоріно Батькович
100% Там всі такі будинки.
Ці надписи понаписували, а
довести то до ладу ні.
Homenyuk Mariya
Тому що неприбрано в тих
укриттях ,сморід. Неможливо
пару хвилин там бути нето
що деякий час. Просто жах
на Київській 14
Даша Савків

Вже би, з часу війни, пора
побудувати справжні бомбо‑
сховища, хоча би на кож‑
ному масиві Тернополя. З
усіма вимогами життєдіяль‑
ності, вентиляціями, кілько‑
ма виходами на віддалі від
будівель.
Бо наші хрущовські підва‑
ли не призначені для цього
моменту а будівлі при ра‑
кетному обстрілі, складуться
ще до прильоту ракети, а
люди не зможуть вижити в
підвалах де наявні диряві і
забиті каналізаційні труби.
Така каналізація при по‑
шкодженні потравить людей
газами, а аварійні виходи і
вентиляційні канали мають
бути на певній відстані від
будівлі в залежності від ви‑
соти будівлі.
Досить красти державні
гроші а настав час проек‑
тувати та будувати воєнни‑
ми темпами справжні бом‑
босховища для цивільного
населення.
Читач72

Тому що ганьба такому
жеку, який обслуговує бу‑
динки по Київський! Це не
"укриття", а сором! Сморід,
вода, стоки каналізації, му‑
сор. Невже не можна зробити
або зремонтувати нормальні
труби??? Тому і не хочеться
йти в такі "укриття"...
Alina Kushyk
Це не укриття, а накриття,
бо панельні будинки після
вибуху складаються, і люди
заживо будуть похоронені,
краще вже бути на вулиці. А
час показує, що саме зараз
треба будувати бомбосхови‑
ща, а не торгово-розважальні
центри
irina zhizhina
Тому що це не укриття, а
підвали будинків.
Ліля Козачук
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

НАДІЙНИЙ ТИЛ
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ЯК ТЕРНОПОЛЯНИ ЦІЛИМ
БУДИНКОМ ДОПОМАГАЮТЬ ЗСУ
Ініціатива  Мешканці 15 Квітня, 3
збираються усім будинком у дворі,
роблять нитки для кікімор. Прийшовши
з роботи, попри втому, вони все одно
стараються зробити корисну справу, щоб
наблизити нашу перемогу

Світлана, Юля, Леся, Іванка,
Таня, Оленка, Віра, Неля, Алла,
пані Леся, Юля, Мар’яна, Галя,
Іра, Надя, Тамара, Христина,
Костя, Уляна, Оксана, Христя,
Єва, Настя, Кирил, Марко, Ар‑
тем — це все великий та дружний
колектив щирих та небайдужих
людей, які проживають у будинку
№ 3 на вулиці 15 Квітня.

Плели сітки
на Станції
Коли розпочалась війна, вони
зібрались та почали думати, чим
можна допомогти нашим воїнам.
— З 26 лютого ми почали шу‑
кати, куди можна долучитись,
щоб наблизити нашу перемогу
і тоді на Станції юних техніків
побачили, як хлопці роблять
станки для того, щоб плести сіт‑
ки, — розповідає жителька цього
будинку пані Віра. — Не довго
думаючи, я разом із Світланою та
сином Костею пішли допомагати
плести ці сітки.
Два тижні Віра та Світлана
ходили на Станцію юних техні‑
ків та плели ці сітки, проте вже
через два тижні потрібно було
повертатись на роботу, але і по‑
кидати заняття з плетіння сіток
теж не хотілось.
— Просто піти на роботу і ні‑
чого не робити ми собі дозволити
не могли, тому що кожен воїн
має повернутися додому живим, і
тоді я прийшла на Станцію юних
техніків і запитала у Тетяни Се‑
менець, чи можна було б робити
це вдома, — каже Віра. — Коли
нам сказали, що можна брати
додому, то ми взяли мішки,
щоб пороти їх та зробити нитки
на кікімори.
Так як ще був березень,
то спершу вони збиралися у ко‑
ридорі будинку, бо на вулиці було
ще холодно.
— Спочатку нас було троє: я,
Світлана та Тетяна Анатоліївна,

а вже згодом стали долучатися
й інші жителі будинку, — каже
Віра.

Приємно, коли
дякують воїни
Коли надворі ставало тепло,
то дівчата почали виходити у двір
та пороти ці мішки на лавках і
тоді до цього стали долучатись
ще більше людей. Окрім цього,
дівчата ще крутили джгутики для
того, щоб потім пришивати їх
на кікімори.
— Я зустрічалася з багатьма
хлопцями, які мають знайомих,
то когось із родини на передо‑
вій, і вони почали просити, чи

Нас почали просити,
чи можемо ми
для них пошити ці
кікімори і звісно, що
ми нікому не могли
відмовити
можемо ми для них пошити ці
кікімори і, звісно, що ми нікому
не могли відмовити, — розпові‑
дає Віра.
Мотивує дівчат те, що коли
хлопці отримують кікімори,
то дзвонять і розповідають свої
історії, як довго вони лежали
в цих кікіморах та що ніхто їх
не помітив. Також дуже приєм‑
но, коли воїни дякують дівчатам
за ту велику справу, яку вони для
них роблять.
— Коли я чую всі ці історії,
то розумію, що я буду це роби‑
ти незалежно від того як знайти
на це час, — додає Віра.
Хлопці намагаються будь-яким
чином подякувати дівчатам, так
як вони допомагають їм залиши‑
тись живими.
— Одні хлопці передали нам
печиво, то ми відкрили його тут
у дворі та роздавали дітям, а одні
подарували грамоту волонтер‑
ському руху на вулиці 15 Квітня
і це було дуже приємно, — роз‑

За роботою жінки часто діляться своїми історіями чи
кулінарними рецептами

ТЕТЯНИ БАКАЙ

ТЕТЯНА БАКАЙ, 096– 317‑80‑27,
DIANA.OLIJNYK@GMAIL.COM

У дворі зазвичай збирається до 20 людей і кожен знайшов собі заняття: хтось крутить
нитки, хтось їх нарізає, а хтось поре мішки
повідає Світлана, жителька цього
будинку.
Переважно у дворі збирається
до 20 людей і кожен знайшов
собі заняття: хтось крутить нит‑
ки, хтось їх нарізає, а хтось поре
мішки.
— Ми збираємось після робо‑
ти, навіть якщо дуже втомлені,
бо розуміємо, що хлопцям на пе‑
редовій набагато важче і в них
немає ні свят, ні вихідних, тому
це і є нашим стимулом стара‑
тись для них так само, як вони
стараються для нас, — розповідає
Світлана.

Наче одна сім’я
Коли дівчата почали збиратись
ось так у дворі, то це їх дуже
сильно зблизило. Всі вони ста‑
ли наче одна велика сім’я, які
діляться своїми життєвими іс‑
торіями та навіть кулінарними
рецептами.
— Для того, щоб наповнювати
кікімори позитивом, ми почали
згадувати якісь позитивні момен‑
ти свого життя, смішні пригоди,
анекдоти, — каже Світлана. — Це
нас дуже згуртувало. Ми після
нашої перемоги обов’язково бу‑
демо продовжувати збиратись ось
таким колективом.
Дівчата роблять це та вірять
у Перемогу, але допоки війна ще
триває, то вони нізащо не поки‑
нуть цю справу, тому що нашим
захисникам потрібна допомога.
— Ця робота нас не тільки на‑
дихає, а ще й дуже згуртовує і
тому ми зараз робимо це все лише
з охотою і залюбки, незважаючи,
хто і до якої годин працює, ми
збираємось і працюємо до 11 го‑
дини вечора, — розповідає Олена,
жителька будинку.
Ці люди — хороший приклад
того, як можна допомагати нашим
воїнам, не виходячи далеко із бу‑
динку. Побувши кілька хвилин
у цьому колективі, ти почуваєшся
неначе вдома і наповнюєшся по‑
зитивом та ще більшим бажанням
допомагати нашим захисникам.

Коли жінки почали працювати у дворі будинку, охочих
допомогти ставало більше

Дорослим допомагають і діти
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БІБЛІОТЕКА СТАЛА МІСЦЕМ СИЛИ
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ МАРІУПОЛЯ
Ініціатива  У червні відділ міського
абонементу Тернопільської обласної
бібліотеки заснував незвичайний проєкт.
Його ціль – об’єднати маріупольців,
котрі знайшли тимчасовий прихисток
у Тернополі. Хто приходить на зустрічі
та чому вони необхідні? Що найбільше
здивувало вихідців із Маріуполя у
Файному місті? Читайте у матеріалі

АРХІВ ВІРИ ГОРОШОК

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

Маріупольці під час зустрічей обговорюють пережите

Ідея започаткування проєкту
«Тернопіль — бібліотека — Ма‑
ріуполь» виникла цілком спон‑
танно, розповідає завідувачка
відділу міського абонементу
ТОУНБ Віра Горошок. До пані
Віри зателефонувала знайома і
розповіла історію маріупольки
Лариси, від якої сльози в очах.
Нагадаємо, історію активної і
мужньої жінки ми розповідали
у попередньому випуску газети
у матеріалі «Від пережитого не впі‑
знала сина».
— Ця жінка за спеціальністю
вчителька, у рідному місті керувала
власним бізнесом. Її будинок зруй‑
нували російські окупанти, ледь
врятувалась від смерті. Коли ворог
атакував Маріуполь, пані Лариса
вирішила їхати кудись на Захід‑
ну Україну. Хтось пропонував їй
тікати до росії, але вона навіть
подумки не могла такого припу‑
стити. Залишилась на Батьківщи‑
ні… До Тернополя родина жінки
потрапила випадково, — ділиться
з нами почутим завідувачка.

Жінка загорілась
ідеєю віднайти
земляків та зібрати
їх разом. Для цього
створила групу у
соцмережі

До бібліотеки приходять люди різного віку й професій

Пані Ларисі передали контакти
Віри Горошок. Невдовзі мешканка
Маріуполя зателефонувала до неї і
домовилась про зустріч. До колек‑
тиву відділу міського абонементу
Лариса звернулася з цікавим про‑
ханням — виділити приміщення,
де маріупольці могли б збиратися
мінікомпанією. Це поклало поча‑
ток проєкту.

Зустрічі проходять
щосуботи

Атмосфера зустрічей із чаюванням — дружня й домашня

На базі Тернопільської обласної
універсальної наукової бібліоте‑
ки вирішили створити своєрідне
душевне пристановище для меш‑
канців «міста Марії».
Назву «Тернопіль — бібліотека —
Маріуполь» теж обрали недаремно.
— Наше місто, за словами пані
Лариси, зустріло маріупольців гос‑
тинно й щиро, але є життєва му‑
дрість: «Свій шукає свого!» Жінка
загорілась ідеєю віднайти земляків
та зібрати їх разом. Для цього ки‑
нула клич у соцмережі й створила
групу. А у ТОУНБ вільного місця
чимало. Є великі зали, де вла‑
штовуємо семінари, конференції
тощо. Є кімнатки, аби спілкувати‑
ся тет-а‑тет. Маріупольцям цього
було достатньо. Бібліотека стоїть
посередині, адже саме вона умов‑

но об’єднала два настільки різних
міста, — пояснює Віра Горошок.
Мета проєкту — організація зу‑
стрічей внутрішньо переміщених
осіб із Маріуполя. Поки їх відбу‑
лось три — по суботах 11, 18 та
25 червня. Першого разу, за сло‑
вами пані Віри, люди просто зна‑
йомилися між собою, розмовляли.
Далі завідувачка відділу міського
абонементу ТОУНБ запропонувала
переселенцям, аби кожні їхні по‑
сиденьки були різнотематичними.
— Чули пісню «Батько наш Бан‑
дера, Україна мати»? Напередодні
Дня батька ми запросили на зу‑
стріч Івана Янюка — волонтера
й кандидата історичних наук, хо‑
рошого друга бібліотеки. Він під‑
готував для переселенців лекцію
про Степана Бандеру. Маріупольці
хотіли дізнатись більше правдивої
історичної інформації від експер‑
та, котрий «в темі». Іван Янюк їм
в цьому допоміг, — сміється пані
Віра.

Обговорюють
пережите
Відділ міського абонементу з
перших воєнних тижнів працює з
ВПО: проводять благодійні акції,
масові заходи, на які запрошують
переселенців. Саме тому Терно‑
пільська обласна універсальна
бібліотека пропонує жителям
Маріуполя не лише спілкування
в комфортних умовах, а й інші
безоплатні послуги.
— Це консультації психотерапе‑
вта, психолога, юриста, зустрічі з
соціальними працівниками (якщо
у цьому є потреба), духівниками
тощо. Маємо хорошу співпрацю
з фахівцями багатьох спеціаль‑
ностей. Також маріупольці мають
змогу відвідувати курси з вивчен‑
ня української мови, — уточнює
завідувачка.
Загалом, впродовж зустрічей пе‑
реселенців із гарячими напоями й
солодощами, у дружній атмосфері
обговорюють довільні теми, свої
клопоти й переживання. На фоні
розмов вмикають спокійну музику,
аби люди могли хоч на годину-дві
заспокоїтись та відволіктись від
пережитого.
Учасниками проєкту «Терно‑
піль — бібліотека — Маріуполь»
є люди різного віку й професій.
Це підприємці, вчителі, викладачі,
молода родина журналістів.
— Всі вони були кимось вдома,
досягли успіху. Сьогодні вони за‑
лишилися без нічого. Попри це,
маріупольці не занепадають духом
і прагнуть освоїтись тут, почати
життя з нового аркуша. Утриман‑
цями бути не хочуть. Лариса що‑
разу телефонує мені і зі словами
подяки каже: не звикла до такої
теплоти й відвертості, яку спізнала
у Файному місті… — завершує Віра
Горошок.

СПОРТ
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У минулому сезоні тернопільські дівчата грали у Першій
лізі Чемпіонату України

Футбол  «RIA плюс» поспілкувалася
з Володимиром Левчуком, головним
тренером тернопільської жіночої
футбольної команди, який розповів про
нинішній стан команди та її перспективи
ПАВЛО ПОСОХОВ, 066–097-51-37,
PAVLO. POSOKHOV@GMAIL. COM

Українське футбольне керів‑
ництво активно готується роз‑
починати новий сезон в умовах
війни не тільки в чоловічому
футболі, але і в жіночому. На‑
передодні навіть було опубліко‑
вано склад учасників, які будуть
стартувати у Вищій лізі жіночо‑
го футболу 2022\2023. Далі обі‑
цяють зайнятися і організацією
змагань у Першій лізі.
Тернопільська дівоча команда
«Чемпіон» у минулому не догра‑
ному сезоні дебютувала у Пер‑
шій лізі українського футболу.
Команда з вихованок місцевої
ДЮСШ брала участь у змаган‑
нях, як представник команди
чоловічої Прем’єр-ліги — львів‑
ського «Руху». Клуби «еліти»
чоловічого футболу минулоріч
зобов’язали мати свої жіночі
команди. Через це дівоча ко‑
манда тернопільської школи
«Чемпіон» та футбольний клуб
«Рух» зі Львова у травні мину‑
лого року підписали угоду про
співпрацю.

У Всеукраїнській асоціації
жіночого футболу планують,
що слідом за Вищою лігою бу‑
дуть змагатися жіночі команди
і в Першому дивізіоні. Чи го‑
туються до нового сезону тер‑
нопільські футболістки?

Без тренувань
— Від початку війни ми май‑
же жодного разу не збиралися,
я їм тренування не проводив, —
розповідає головний тренер
команди Володимир Левчук. —
Я на даний момент без роботи.
У нас була угода з «Рухом», але
«Рух» перестав з нами комуні‑
кувати. То й зрозуміло, бо була
війна. Але на даний час ніяких
контактів немає, — каже Левчук.
Тим не менше тренер каже,
що знає, що дівчата самостій‑
но підтримували форму. Він
перебуває з ними на постійно‑
му зв’язку. А єдиний раз, коли
команда збиралася разом —
це було у травні, щоб взяти
участь у турнірі, який проходив
у Хмельницькому.
— Просто зібралися разом,
поїхали і виграли той турнір.

«Чемпіон» був жіночою командою львівського ФК «Рух»

ДЮСШ «ЧЕМПІОН»,

ВІД ПОЧАТКУ ВІЙНИ НЕ ТРЕНУВАЛИСЯ

Володимир Левчук під час матчу

Мені шкода, що зараз так від‑
бувається з командою. Я ба‑
чив, що дівчата прогресують.
Ми коли заявилися минуло‑
річ до Першої ліги, фактично
дітьми. Переважній більшості
футболісток було 16 років. Тіль‑
ки кільком 18–19. І під кінець
сезону ми вже давали бій всім
командам. Сподівався на весну,
що дівчата наберуть ще форму,
я бачив їх бажання, тим біль‑
ше, що ми б мали можливість
дозаявити кілька дівчат, яким
восени було 15 років, а взимку
виповнилося 16 і команда ста‑
ла б ще сильнішою, — розмір‑
ковує Левчук.

Ніхто нас не
фінансує, я без
роботи і немає
й місця для
тренувань. А 4
гравчині виїхали
Потенціал є
Зараз, за словами тренера,
потенціал для існування терно‑
пільської команди лишається.
Бо дівчата залишаються у місті,
але немає умов і можливостей
для існування.
— Ніхто нас не фінансує,
я без роботи і немає ні місця
для тренувань, нічого. Також
ми втратили чотирьох гравчинь.
Двоє поїхали з матерями до Анг‑
лії, а двоє до Греції. Але це не є

критичним для нас, — пояснює
Левчук.
Дівчат, які складали кістяк
команди, Левчук збирав та
тренував з малого віку. За‑
ймалися в ДЮСШ «Чемпіон».
З року в рік їх майстерність
ставала кращою, вони брали
участь у різних всеукраїнських
змаганнях та перемагали в них.
Кількох дівчат навіть викликали
до складу дівочих збірних Укра‑
їни різних вікових категорій.
— У підсумку ДЮСШ «Чемпі‑
он» підписала угоду про співп‑
рацю з «Рухом». Це було всім
вигідно, «Чемпіон» відчував під‑
тримку «Руху». А «Руху» була
потрібна жіноча команда, бо це
умова атестація. Вони ніяких
завдань перед нами не ставили.
Казали, щоб ми грали просто.
Виділяли на нас символічні
гроші. А коли почалася війна,
то все зупинилося, ні фінансу‑
вання, ні підтримки. А «Чем‑
піон» же це дитяча школа, яка
існує за рахунок того, що батьки
платять за заняття своїх дітей.
Хоча дівчата були винятком —
ніколи не платили. Відтак фі‑
нансів на те, щоб забезпечити
участь команди в Першій лізі
у «Чемпіону» не буде.

Чи бути команді
в новому сезоні
Обриси нового футбольного
сезону стають все чіткішими.
Але перспектив того, що його
учасником буде жіноча команда
Тернополя Володимир Левчук

Переважній більшості футболісток 16 років

не бачить, бо немає жодної
комунікації з «Рухом». А до‑
мовитися про співпрацю з ін‑
шою чоловічою командою буде
складно, бо угода про співпрацю
з «Рухом» підписана до кінця
2022‑го року.
— Єдине, що в нас є домов‑
леність із дівчатами, що вони
будуть самостійно тренуватися,
підтримувати фізичну форму,
тримати себе в тонусі по мож‑
ливості, — каже Левчук. — Вся
команда значною мірою і рані‑
ше існувала на моєму ентузіазмі.
Я шукав місце для тренувань,
матчів. Ми тренувалися на «По‑
літеху» — це не те місце для
якісних тренувань Першої ліги.
Домашні матчі ми проводили
у Васильківцях, там до нас до‑
бре ставилися, там гарні умови.
Але туди ми щоразу їхали біль‑
ше години автобусом на домаш‑
ню гру. Ми не мали можливості
грати в Тернополі, — пояснює
чоловік.
Тренер припускає, що мож‑
ливо ближче до старту сезону
з «Руху» вийдуть таки на зв’я‑
зок і згідно з угодою попросять
заявитися в чемпіонат та зма‑
гатися. З іншого боку, чоловік
каже, що він готовий організу‑
вати дівчат, якщо будуть інші
пропозиції задля існування тер‑
нопільського жіночого футболу.
— Тож, якщо хтось до нас про‑
явить інтерес, то чому ні? Адже
це багато років роботи. І моєї, і
дівчат. А найголовніше, що у них
був прогрес, — наполягає чоловік.

КОНКУРС
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АРХІВ ДІАНИ ЛЮСІНОЇ

Нещодавно у Кракові відбув‑
ся фінал конкурсу краси «Miss
Województwa Malopolskiego».
Один із найбільших титулів
у ньому здобула тернополянка
Діана Люсіна, обігнавши 66 ін‑
ших учасниць.
Дівчина волонтерить із перших
днів російського вторгнення. От‑
римавши завдяки конкурсу нові
можливості та велику польську
аудиторію, тернопільська красуня
збирає кошти на «Байрактар» для
бійців Збройних сил України та
інше озброєння.
Як Діана наважилася взяти
участь у престижному краків‑ Тернополянка здобула третю нагороду – «Miss Studentek
ському б’юті-конкурсі? Чи вда‑ Wojewodztwa Malopolskiego 2022» у польському конкурсі
валось поєднувати багатомісячну
підготовку до нього та навчання
— Я зробила все необхідне бу‑ рить тернополянка, було багато
в магістратурі на журналістку?
Чим юнка мотивує себе? Про квально за день. Нікому нічого виходів на сцену — у платтях,
любов до України, особисте, мрії не говорила й одразу відправила купальниках, спортивних костю‑
і плани на майбутнє ми поспілку‑ анкету на розгляд. Через п’ять мах, весільних сукнях.
— Я потрапила у першу
валися з красунею-тернополян‑ днів, пізно вночі, мені надіслали
повідомлення про те, що потра‑ «двадцятку» учасниць, а опісля
кою Діаною Люсіною.
пила до півфіналу. Здивуванню у ТОП‑10. Перед цим був най‑
Нікому не зізналась не було меж, побігла ділитися більш хвилюючий момент кон‑
про кастинг
з рідними! — пригадує Діана курсу, адже нам ставили запитан‑
Дівчині 22 роки і вона родом із Люсіна.
ня. Їх не озвучували заздалегідь,
Тернополя. Свого часу закінчи‑
За її словами, організатори кон‑ і я боялася розгубитись. Коли
ла навчання у Тернопільському курсу краси «Miss Województwa мене запитали: «З ким би провела
правовому ліцеї № 2, а у 17 років
інтерв’ю і які запитання поста‑
Трансляцію
подала документи до університе‑
вила б?», зраділа, адже майбутня
ту в Польщі.
журналістка і знала відповідь, —
з Кракова у
За кордоном проживає вже
розказує нам Діана.
Тернополі дивився
шість років. Спершу Діана меш‑
Після останнього дефіле у ве‑
кала у Перемишлі, а опісля пере‑
сільних сукнях судді оголошували
тато і хвилювався
їхала до Кракова. Тепер закінчує
результати конкурсу краси. Крім
за доньку на
магістратуру за спеціальністю
головних, були додаткові наго‑
відстані
«Журналістика» і прагне працю‑
роди для дівчат та призи. Юна
вати теле- або радіоведучою, щоб
тернополянка здобула титул «Міс
повідомляти людям про важливі Malopolskiego» розглядали анке‑ Грація і Елегантність».
ти понад двохсот найгарніших
події.
— Далі журі називало імена чо‑
З рідним містом юнка дони‑ дівчат з усіх регіонів Польщі і тирьох віце-міс. Наступною була
ні тісно пов’язана. Тут її рідні, не тільки. З них до півфіналу моя нагорода — «Miss Studentek
подруги й знайомі. Діана розпо‑ потрапили 120–130 учасниць. Województwa Malopolskiego 2022»,
відає, що не була вдома кілька Вони мали фотосесію, одяг для і дві перших: «Miss Województwa
місяців і дуже хоче невдовзі при‑ якої кожна готувала самостійно. Malopolskiego» та «Miss m.
їхати. У зв’язку з повномасштаб‑ Речі від спонсорів, макіяж та інші Krakowa 2022». Перемігши,
ним вторгненням, до неї у Краків деталі юнки отримували пізніше, я була дуже щаслива і зрозуміла,
перебралися мама з бабусею. Тато вже при підготовці до фіналу.
що стою на правильному шля‑
залишився сам у Тернополі.
ху, — говорить дівчина.
Дівчина давно спостерігає Тато вболівав
Родина підтримувала красуню
за конкурсом краси «Міс Тер‑ онлайн
з самого початку. На церемоніях
— Півфінал конкурсу проходив півфіналу та фіналу за юнку вбо‑
нопіль». У червні 2021 в ньому
перемогла Марта Резніченко, 19 березня. Спочатку ми дефі‑ лівали її мама та бабуся, а також
яку Діана знає особисто. Для неї лювали в джинсах, білому топі хлопець. Трансляцію з Кракова
це стало своєрідним стимулом і на каблуках, а потім у купаль‑ у Тернополі дивився тато і хви‑
не боятись, спробувати власні никах. До фіналу загалом взяли лювався за доньку на відстані
66 дівчат, і мене у тому числі. у понад 450 кілометрів.
сили й пережити подібне.
— Мені сподобалась атмосфера Журі довго не могло обрати най‑
— Загалом весь процес участі
конкурсу. Розуміючи, що не змо‑ достойніших через таку велику у конкурсі краси тривав п’ять
жу взяти участь у Тернополі, адже кількість учасниць. Це дійсно місяців. Тренування відбувались
більшість часу проводжу в Поль‑ складно! — усміхається Діана зазвичай у суботу-неділю, орга‑
щі, в січні я почала шукати щось Люсіна.
нізатори з розумінням ставились
Опісля почалась підготовка до учасниць. Якщо щось не всти‑
подібне тут. Натрапила на «Miss
Województwa Malopolskiego». Там до фіналу: численні фотозйомки, гали — нам виділяли додатковий
якраз проходив кастинг, набира‑ мінілекції та різні майстер-кла‑ час. Тому я встигала поєднувати
си із саморозвитку, зустрічі з і підготовку, і навчання, і робо‑
ли дівчат, — каже юнка.
Тернополянка заповнила анке‑ експертами. Дівчат навчали, як ту, — каже Діана Люсіна.
ту, де вписала свої дані, та додала ходити по подіуму, правильно
фотографії, приміром, світлину харчуватись, представляти себе Прагне швидшої
без макіяжу, у повний зріст тощо. у соцмережах тощо. Грандіоз‑ перемоги
З перших воєнних тижнів тер‑
За умовами конкурсу, дівчата ний фінал «Miss Województwa
мали бути неодруженими й відпо‑ Malopolskiego» відбувся 26 червня нополянка часто поширювала ін‑
відати багатьом іншим критеріям. у Кракові. Під час нього, гово‑ формацію про збір коштів на по‑

Юнка волонтерить з перших днів війни і в Польщі
допомагає ЗСУ

На дозвіллі Діана залюбки подорожує і займається спортом
треби військових. Оскільки довго
проживає у Кракові і має багато
друзів‑поляків, закликала їх до‑
лучитись до допомоги Україні.
— Титул, здобутий у «Miss
Województwa Malopolskiego», дав
мені велику аудиторію й мож‑
ливості для масштабнішого во‑
лонтерства. Я чимало публікую
на своїй сторінці в Інстаграм.
Наприклад, закинула сторіс,
мовляв, давайте зберемо кошти
на «Байрактар» і навіть 5 злотих
стануть помічними. Сама задо‑
натила певну суму та показала
приклад іншим. Після цього
до мене масово пишуть поляки
й фінансово допомагають, — ді‑
литься успіхами дівчина.
Діана Люсіна додає, що
не конкретно вона збирає гро‑
ші на купівлю озброєння нашим
захисникам, а лишень поширює
інформацію і потім спостерігає,
чи хтось долучився до ініціатив.
Розповідає, що перед тим, як ви‑
клала сторіс про «Байрактар»,
на рахунку було менше тисячі
злотих. За тиждень вдалось зі‑
брати вже більше 5 тисяч злотих
(а це, до слова, понад 32 тисячі
гривень!)
Конкурс краси дав Діані

впевненість у собі. Вона цінує
себе й усвідомила, що навіть із
Польщі можна наближати укра‑
їнську перемогу над ворогом.
Нагороди у «Miss Województwa
Malopolskiego 2022» відкрили пе‑
ред юнкою нову перспективу —
вона може взяти участь у «Міс
Польща 2022».
— Все розпочнеться у вересні.
Знову слід заповняти анкету, але
я автоматично проходжу у пів‑
фінал завдяки конкурсу у Кра‑
кові, — говорить Діана Люсіна.
Наразі у дівчини останнє літо,
коли ще студентка. Закінчує
навчання у польському виші та
хоче відпочити перед дорослим
життям. Вона інтенсивно вивчає
англійську мову, відвідує репе‑
титора. На дозвіллі займається
спортом та слідкує за фігурою.
Діана обожнює подорожувати.
— Хочу стати теле- чи радіо-ве‑
дучою. Мені подобається бути
в кадрі, я себе впевнено відчу‑
ваю, адже з дитинства на сцені,
грала на піаніно й любила музи‑
ку. Прагну, щоб про мене знали
багато людей, — завершує Діана.
Ми бажаємо красуні-тернопо‑
лянці ще багато перемог і здійс‑
нення усіх мрій!

РОЗВАГИ

У кафе за сусіднім столиком
дві дівчини жваво обговорюють своє таємне. Одна з них
заздрісно запитує:
— Свєтко, твій новий хахаль
заміж пропонував?
— Пропонував.
— Ну, а ти?
— Відмовила.
— Ну ти, Свєтко, і дурепа: він же
перспективний банкір.
— Я тут нещодавно переглянула фінансові результати його
банку: прибуток на нулі, активи
нерентабельні, у кредитному
портфелі багато проблемних
кредитів. Судячи з усього, банк
— потенційний банкрут і мій
скоро опиниться на вулиці.
— А я думала у вас кохання: ну
ти й розумна, Свєтко.
І подруги з веселим сміхом
цокаються креманками з морозивом.

***

Дівчатам на замітку. Починати
щось клянчити найкраще зі
слова «коханий».

***

Вона все життя чекала на свого
принца і, щоб якось скоротати час, кілька разів виходила
заміж.

***

Мій чоловік уже секунд 15
трубку не бере. Хтось стикався
з подібним? Що це означає?
Він мене покинув? Чи можна
шукати нового? Бо я вже придивилася.

***

Жінці потрібно дзвонити двічі.
Щоб вона знайшла телефон та
щоб відповіла.

***

— Мила, хочу сказати, сьогодні
ти особливо гарна...
— А вчора була не особливо?
Так?
— Приїхали...
— Що, знову я винна?

***

Жінкам на замітку: якщо ви
хочете, щоб чоловіки менше
витріщалися на ваші груди,
спробуйте надіти коротшу
спідницю.

***

— Як? У тебе хлопець старший
за тебе на шість років! Це багато. Так не можна.
— А ти більша за чоловіка кілограмів на 60. Але це нормально, так? Все правильно.

***

Шлях до серця жінки лежить
через «ти худіша, ніж вона!»

***

Кожна дівчина має туфлі, в яких
зручно тільки сидіти.

***

Так вже влаштовані дівчата: заміж — це мета життя, народити
дитину — покликання життя, а
сенс життя — норкова шуба.

***

З жіночого форуму: «Я дуже
боюся виходити заміж... Мені
здається, ніби мій чоловік
прокинеться одного разу вночі,
зрозуміє, що я дурепа і вб'є
мене».

***

— Дівчино, а ви одна?
— Ні, я з примхами.

***
***

***

***

Жінки відрізняються тим, що
впритул не бачать цінників,
знаків «Поступися дорогою» і
нормальних мужиків навколо
себе.

Зустріти гідного чоловіка — це
така лотерея і пощастить у ній
тій, хто найчастіше бере участь
у розіграші.

Сьогодні вдень гуляв із собакою
у парку та побачив, що назустріч мені йде молода парочка.

ТИЖНЕВИК «RIA ПЛЮС»

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації
Газета є членом асоціації видавців періодичної
преси України.

Розмовляють дві подруги:
— Слухай, я в метро насамперед дивлюся на праву руку
чоловіків — це вже вік?
— Ні, вік — це коли ти насамперед дивишся, де у вагоні вільне
місце.

Жінки — це слабка стать. Але
дружини до цієї категорії не
входять!

***

Тижневик «RIA плюс» доставляють за передплатою
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Наблизившись до мене, вони
коротко переговорили, подивившись на мого улюбленця.
Потім хлопець підійшов до
мене і спитав, чи може його
дівчина погладити собаку? Я,
звісно, сказав,

що може. Хлопець кивнув дівчині, та радісно
підбігла до собаки, почала
гладити її та розмовляти з нею,
як з дитиною.
Ми з молодим хлопцем стояли
й спостерігали за цим дійством,
і він раптом сказав:
— Які ж таки ці собаки та дівчата
милі. Тільки ось їх вигулювати
треба, без цього ніяк...

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 29

***

У всіх проблем один початок…
Сиділа жінка… Нудьгувала…

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «RIA плюс» №507-107 ПР, серія
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Холдинг». Видавець з 2006 року — ТОВ «Видавництво «РІА»; адреса: 21032, м.Вінниця вул. Ширшова, 3а
Газета є членом «Української Мережі
Оголошень».
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***

Сиджу в метро та спостерігаю
картину:
Дві дівчини-близнючки сидять
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на лавці й до них підсідає
хлопець. Проходить 2
хвилини, він встає і каже
(спочатку одній):
— Дівчино, а чи можна з
вами познайомитися?
— Ні.
Потім дивиться на іншу...
— А з вами?
— Ні.
А потім хлопець не витримав і голосно так:
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— Трясця, які всі жінки
однакові!

***

Подобається дівчина, але
не знаєш, як до неї під'їхати? Наша порада:
— Купи «Феррарі» та під'їжджай сміливо.

***

Жіноча логіка — дивний
предмет. Скандал уже є, а
причини ще немає.
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facebook.com/te20minut/

Гороскоп на серпень

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі

ОВЕН Початок місяця

порадує Овнів новими перспективами у
професійній сфері діяльності.
Представники знака зможуть
досягти тих висот, про які
давно мріяли. Не забувайте
турбуватися про своє здоров’я.
ТЕЛЕЦЬ Останній місяць
літа обіцяє Тельцям
чимало позитивних змін
і позитивних емоцій. Те, що
раніше здавалося нездійсненними планами, зараз цілком
може стати реальністю. Головне
при цьому не боятися зробити
перший крок. Будьте активнішими!
БЛИЗНЮКИ У цей
період Близнюкам варто
уважніше ставитися до
інформації, що надходить. В
любовних справах зірки радять
сімейним представникам знака
бути стриманішими. Говоріть
коханим більше приємних слів.
РАКИ Серпень для Раків
– час активної роботи та
постановки нових цілей.
Все, за що ви візьметеся, буде
легко здійснити. У середині
місяця зірки обіцяють доленосні зустрічі. На вашому шляху
з’явиться людина, яка зможе
розкрити нові горизонти.

СИНОПТИК

ГІСМЕТЕО

Як змінилася
набережна Ставу
ВІДРЕМОНТУВАЛИ ПРИЧАЛ

СЕРЕДА,
27 ЛИПНЯ
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ЧЕТВЕР,
28 ЛИПНЯ

П’ЯТНИЦЯ,
29 ЛИПНЯ

СУБОТА,
30 ЛИПНЯ
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БУЛО:
Раніше причал був заасфальтований. Там стояв лише один кіоск

СТАЛО:
Тепер причал заклали бруківкою.
З’явились нові МАФи

ВЕЛИКИЙ ФОНТАН

НЕДІЛЯ,
31 ЛИПНЯ
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ЛЕВИ Цей період обіцяє

Левам чимало приємних
вражень. Ймовірно, ви
зустрінетеся зі старими друзями, яких давно не бачили. У
сфері особистих стосунків зірки
обіцяють приємні сюрпризи.
Цілком можливо, що кохана
людина зможе вас по-справжньому здивувати.
ДІВА Кінець літа

порадує Дів внутрішнім
відчуттям гармонії.
Попри те, що турбот буде, як
і раніше, чимало, ви зможете
грамотно розподілити свій час
так, щоб не тільки впоратися з
поставленими завданнями, але
й приділити увагу собі.
ТЕРЕЗИ Не варто
поспішати з ухваленням важливих рішень.
Надмірна емоційність може
завадити вам правильно
оцінити ситуацію. А тому зовсім
не зайвим буде звернутися за
порадою до близьких людей.
Наприкінці місяця намагайтеся
більш економно розпоряджатися фінансами.
СКОРПІОН Цього

місяця Скорпіони легко
зможуть упоратися з
тими питаннями, які довго
відкладали «на потім». Зараз у
вас для цього вистачить і сил, і
часу. Кінець серпня — чудовий
час, щоб позбутися баласту
у вашому житті. Наприклад,
попрощатися зі шкідливими
звичками.
СТРІЛЕЦЬ Початок

місяця порадує Стрільців
добрими новинами,
пов’язаними з професійною
сферою діяльності. Ймовірно,
у вас з’являться нові проєкти та
цікаві починання. В любовних
справах самотнім серцям зірки
обіцяють романтику. Цілком
можлива доленосна зустріч.
КОЗЕРІГ Кінець літа
обіцяє Козерогам успіх
у вирішенні фінансових
питань. Ви маєте всі шанси помітно покращити свій
добробут. Головне при цьому
не відкладати на завтра те, що
можете зробити вже сьогодні.
ВОДОЛІЙ Серпень –

чудовий шанс для Водоліїв, щоб розібратися
в собі. Зараз у вас з’являться
відповіді на внутрішні питання,
які вас хвилювали тривалий
час. У сфері фінансів зірки обіцяють прибуток. Не пропустіть
можливість отримати додатковий дохід.
РИБИ У цей період Риби

зможуть відчути небувалу впевненість у собі.
Саме ці внутрішні зміни допоможуть представникам знака
зважитися на кардинальні
зміни у житті. Порада зірок: не
забувати, що всі рамки – лише
у нашій свідомості. Наприкінці
місяця зверніть увагу на рутинні
справи — аби не припуститися
помилок. А тому будьте уважні!

ПОНЕДІЛОК,
1 СЕРПНЯ

ВІВТОРОК,
2 СЕРПНЯ

АНЕКДОТИ
***

БУЛО:
Великий фонтан працював з 1975
до 1992 та з 2000 до 2002 року

***

З’ЯВИЛИСЬ НОВОБУДОВИ

Цікаво, оточуючі мене бачать
так, як я бачу себе в дзеркалі,
чи так, як я виходжу на фотографіях?
Я чув легенду про хлопця, який
здогадався, на що образилася
його дівчина.

СТАЛО:
Тепер вздовж набережної
працюють аераційні фонтани

***

Дівчата, ви реально думаєте,
що чоловіки ділять вас на худих
та товстих?
Насправді чоловіки поділяють
жінок на дві категорії:
1. Та ну, ні-і-і...
2. Нічого так!

***

Якось вирішили ми з дівчатами замовити піцу. Замовили.
Везли її довго. У результаті
телефонує водій, що заблукав
у нашому котеджному селищі,
вже явно нервує, попросив
описати будинок або щось ще,
щоб швидше нас знайти.
Подруга каже:
— У нас у дворі ялинка стоїть.
— У вас тут у всіх ялинки стоять,
— сумно відповідає водій.
— (З гордістю в голосі) У нас
найгарніша!

***

Жив у мене в туалеті павук,
звав я його Аркашею. Часто
розмовляв із ним, коли проводив засідання.
Якось залишилася в мене
дівчина з ночівлею і вирішила
з ранку у квартирі прибратися,
мовляв, заріс увесь пилом.
Протерла вона підлогу, і сіли
ми ввечері переглядати кіно.
Але тут пиво натиснуло, куди
треба, заходжу я в туалет і помічаю, що Аркаші мого немає!
Підходжу до дівчини й питаю
про павука, а вона спокійненько так відповідає:
— А, то я його ганчіркою змахнула.
Так ось, Аркашо, якщо ти це
читаєш: «Повертайся, я вигнав
цю тупу дурепу!»

***

Зустріла чоловіка своєї мрії.
Господи... Ну і мрії у мене!

***

Цього тижня
іменини святкують

27 липня

Іван, Никодим, Онисим,
Стефан, Костянтин,
Микола.

28 липня

Василь, Володимир,
Петро.

29 липня

БУЛО:
Такий вигляд мав парк
«Загребелля» з причалу Ставу

СТАЛО:
На пагорбі з’явилась багатоповерхівка. Забудували і біля пляжу

ВІДРЕМОНТУВАЛИ ЗАМОК

Алевтина (Валентина),
Афіноген, Ян, Яків, Іван,
Іулія, Матрона, Павло,
Петро, Феодор, Юлія,
Джулія.

30 липня

Вероніка, Лазар, Леонід,
Марина (Маргарита).

31 липня

Аполлінарій, Афанасій,
Омелян, Кузьма, Леонтій,
Стефан, Еміль.

1 серпня

Григорій, Дмитро,
Митрофан, Роман,
Серафим, Степан, Тихон,
Євгенія, Міліца.

2 серпня

Олександр, Олексій,
Опанас, Георгій, Єгор,
Іван, Ілля, Костянтин,
Кузьма, Леонтій, Микола,
Петро, Сава, Сергій,
Теодор, Тихон, Федір, Ян

БУЛО:
У 2002 році Тернопільський замок
потребував зовнішнього ремонту

СТАЛО:
Фасад найстарішої будівлі міста
відреставрували

