
АНТИБІОТИКИ  
ЗА РЕЦЕПТОМ?

ГРОШІ ВІД ООН

РЕКЛАМА

 ЧОМУ ЗАКРИТІ УКРИТТЯ? с. 11

СЕРЕДА
03 серпня 2022 № 31 Га

зе
та

 є
 ч

ле
но

м
 В

се
св

іт
нь

ої
 Г

аз
ет

но
ї А

со
ці

ац
ії

TE.20MINUT.UA

с. 3

У 57 ВОНА ЗАХИЩАЄ 
УКРАЇНУ ВІД ВОРОГІВ с. 9

Передплачуйте газету
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НЕ СТІЙТЕ В ЧЕРГАХ — МИ ЗРОБИЛИ ІНСТРУКЦІЮ
	Розмір допомоги 
складає 2220 
гривень на місяць. Її 
виплачують протягом 
трьох місяців, тобто 
можна отримати  
6660 гривень

	Стояти в черзі до 
банку не обов’язково. 
Подати заявку 
можна за кілька 
хвилин самостійно 
або попросити про 
допомогу у близьких с. 5
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

КОМУНАЛКА

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Покрокова 
інструкція, як 
все зробити, 
дивіться на сайті 
«20 хвилин»

Відскануйте та 
отримайте заяву 
в електронному 
вигляді 

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

У Тернополі та ряді інших міст 
автоматично змінився постачаль-
ник газу для побутових спожива-
чів. З травня тернополяни почали 
отримувати газ не від ДП «Газпо-
стач», а від «Нафтогазу України». 
Тож сплачені «Газпостачу» гроші 
за травень потрібно повернути та 
сплатити борг новому постачаль-
нику.

Зробити це можна двома спо-
собами. Перший — особисто 
прийти до офісу ДП «Газпостач» 
ТОВ «Тернопільміськгаз», що 
на вул. Г. Коллонтая, 2 (вхід з 
вулиці Острозького) та написа-
ти заяву про повернення коштів. 
Однак доведеться вистояти чергу 
та витратити на це чимало часу та 
сил. Другий спосіб — подати за-
явку онлайн. Однак з цим у деяких 
тернополян виникає проблема.

На сайті «Газпостачу» немож-
ливо завантажити заяву, яку по-
трібно заповнити, — розповіли 
читачі.

Чому проблема 
Журналісти «RIA плюс» пере-

вірили, чи дійсно є проблема із 
завантаженням заяви. Як вияви-

лось, отримати документ для за-
повнення дійсно проблематично. 
На сайті «Газпостачу» є посилан-
ня для завантаження. Однак сама 
заява для повернення коштів 
розміщена у хмарному сховищі, 
яке наразі заблоковане в Украї-
ні. Тож ваш інтернет–провайдер 
може заблокувати завантаження.

Якщо вам не вдалося заванта-
жити заяву на сайті «Газпостачу», 
ви можете зробити це за нашим 
посиланням (скануйте QR-код).

Чи повертатимуть 
автоматично?

Ми звернулися до ДП «Газ-
постач» з інформаційним за-
питом та запитали, чи є наразі 
можливість перерахувати кошти, 
які сплатили тернополяни за тра-
вень, на рахунки «Нафтогазу». 
Адже ті тернополяни, які вчасно 
платять за комунальні послуги, 

Інструкція  У редакцію «RIA плюс» 
звертаються читачі, які розповідають 
про проблему з поверненням коштів за 
газ. Що сталося та як залишити онлайн–
заявку на перерахунок та повернення 
коштів – про це у матеріалі

тепер повинні витрачати час та 
нерви, щоб повернути свої гроші.

Однак нам повідомили, що на-
разі автоматичного перерахування 
немає. «Нафтогаз України» радить 
споживачам звертатися до попе-
реднього постачальника із заявою 
для повернення коштів.

Тож тепер покроково пояснимо 
вам, як можна подати онлайн–за-
явку. Це насправді не так швид-
ко та просто, оскільки заповни-
ти заяву та надіслати її з копіями 
документів недостатньо. Щоб її 
прийняли та обробили — потрібно 
підписати її за допомогою електро-
нного цифрового підпису (ЕЦП).

Як отримати ЕЦП 
Щоб подати заяву онлайн, 

у першу чергу варто мати елек-

А
РХ

ІВ
 Р

ЕД
А

К
Ц

ІЇ

Щоб подати заяву 
онлайн, варто 
мати електронний 
цифровий підпис. 
Отримати його 
може кожен

НЕ ВДАЄТЬСЯ ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВУ, 
ЩОБ ПОВЕРНУТИ ГРОШІ ЗА ГАЗ?

Заява від ДП «Газпостач» розміщена у хмарному сховищі, яке наразі заблоковане в 
Україні. Тому не можете її скачати

Ми зробили доступ до заяви, яку потрібно заповнити, аби повернути гроші

тронний цифровий підпис. Отри-
мати його може кожен. Зробити це 
можна за допомогою онлайн-бан-
кінгу. Спершу переходимо та ав-
торизуємося на сайті «Приват24».

На панелі функцій зліва по-
трібно обрати розділ «Бізнес». 
Наводимо на цей пункт курсор — 
з'являється спливаюче вікно з по-
слугами. Обираємо «Електронний 
цифровий підпис для фіз. особи».

Перевіряємо вказані дані. Си-
стема «підтягує» їх автоматично. 
Тиснемо на кнопку «Дані вірні».

Тепер потрібно вигадати пароль 
до вашого ключа — мінімум 8 сим-
волів (латинські букви та цифри). 
Після цього тиснемо «Далі».

Наступний крок — підтверджен-
ня операції. На ваш телефон від-
правлять СМС із чотиризначним 
кодом. Вводимо його.

У результаті ви отримуєте файл. 
Він автоматично буде завантаже-
ний на ваш комп’ютер. Це і є ваш 
ЕЦП.

Як написати заяву на 
повернення коштів 

Тепер, коли ми маємо електро-
нний цифровий підпис, можна 
завантажити та заповнити заяву.

Далі потрібно відредагува-
ти файл та внести потрібні дані 
на місці пропусків. Це ваші дані — 
ПІБ, адреса, номер особового ра-
хунку, телефон.

Також потрібно на місці пропус-
ків вказати сплачену суму, яку ви 
хочете повернути, номер рахунку 
та прізвище й ім’я абонента.

Вказуємо дату написання заяви. 
Місце підпису залишаємо порож-
нім, оскільки це електронна заява.

Також нам потрібно відскану-
вати або сфотографувати копії до-
кументів: паспорт, ІПН, квитан-

цію про оплату коштів, довідку з 
реквізитами рахунку, на який буде 
повернення коштів.

Як підписати заяву 
ЕЦП 

Тепер заяву потрібно підписати 
за допомогою ЕЦП. Як розповіла 
директорка ДП «Газпостач» Га-
лина Голоюха, це можна зробити 
на сайті Центрального засвідчу-
вального органу.

Переходимо за посиланням та 
обираємо спосіб підписання доку-
мента. У нашому випадку це за до-
помогою «Електронного підпису».

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

Перевіряємо дані та тиснемо 
«Далі».

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

Завантажуємо заяву, яку по-
трібно підписати та тиснемо 
на кнопку «Підписати в форматі 
ASIC-E».

Очікуємо кілька секунд, поки 
відбувається накладання електро-
нного цифрового підпису на до-
кумент.

Тепер ми можемо завантажити 
підписаний документ.

Відправляємо заяву 
Тепер, коли ми маємо усе необ-

хідне, можна надсилати заяву 
до ДП «Газпостач» ТОВ «Терно-
пільміськгаз».

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

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

Тепер чекаємо на повернення 
коштів.
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взяли в наші бойові розрахун-
ки, почали виконувати вогневе 
завдання. Яна вистрелила. Ми 
тоді «накрили» мінометний взвод 
орків. Це був не просто постріл, 
а справжнє бойове хрещення під 
ворожими обстрілами. Після 
кількох снарядів прийшла від-
повідь — почали «накривати» 
нас. Ми виходили колоною під 
артилерійським вогнем.

Та усе це, за словами коман-
дира, не злякало жінку-солдата. 
У подальших виїздах вона бере 
активну участь та виконує усі 
доручення.

«Возвращайся — нас 
освободили» 

Яна пов’язала життя з військо-
вою справою випадково, хоч 
до цього неодноразово пробувала 
потрапити до армії.

— У нашому місті було багато 
бригад, я зверталася туди, та їм 
не потрібні були жінки, — розпо-
відає Яна. — Якось познайоми-
лася з дівчинкою з відділу кадрів 
військової частини іншого міста, 

вона якраз набирала людей, хоч 
приїхала з іншими цілями. Роз-
мова з нею і вирішила мою по-
дальшу долю.

На запитання, звідки у жінки 
таке мужнє прагнення — служи-
ти, відповіла, що це її усвідом-
лене рішення. У такий спосіб 
вона вирішила висловити свою 
позицію. Наболіло Яні і ставлен-
ня людей до ЗСУ, і їх нерозумін-
ня ситуації.

— Війна в нашому місті то-
читься ще з 2014-го року і навіть 
серед моїх знайомих є багато та-
ких, що чекали тих «визволите-
лів», — веде далі Яна. — Багато з 
них не знають, де я, адже частина 
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У мить пострілу я 
зрозуміла, що не 
хочу відходити від 
«пушки»! Відчуттів 
не передати: по 
ворогу стріляємо

У свої майже 57 — активна та запальна. В армії знайшла себе.  Про свій вибір ніколи не 
шкодувала

До роботи в чоловічому колективі — не звикати. До армії наша співрозмовниця працювала 
на заправній станції

НЕ ВІДІЙДУ ВІД «ПУШКИ» НІ НА КРОК
Жінки в армії  Їй 57, та вона 
невтомно продовжує захищати нашу 
землю від ворогів. Героїня публікації 
прийняла рішення про службу у 
свідомому віці, про свій вибір не шкодує

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

Її рідне українське місто уздовж 
річки Сіверський Донець тепер 
у лапах окупанта. Війна там три-
вала ще з 2014-го. У свої майже 
54 вона пішла до війська. Це був 
дуже усвідомлений і виважений 
крок, всупереч усім переконан-
ням та позиціям знайомих. За час 
війни вона втратила маму і рід-
ний дім.

Це важко уявити, та неньку 
ховала по телефону, фізично 
не могла бути присутньою, бо 
на той час у складі тернопільської 
бригади визволяла Городянку, 
Ірпінь та Гостомель.

Тепер у неї немає нікого з рід-
них. Хіба що сестра у москві.

Маючи велике прагнення ві-
домстити ворогам та повернути 
свою маленьку батьківщину, 
наша героїня просить командира 
дати дозвіл хоч на один постріл. 
Як результат — знищений у пух і 
прах ворожий мінометний взвод.

У травні у жінки-воїна за-
кінчився трирічний контракт. 
Звісно, вона продовжує воюва-
ти, адже ця місія стала її зміс-
том життя. Все інше, за словами 
співрозмовниці, просто втратило 
сенс.

Перший — влучний 
Спершу спілкуємося з коман-

диром батареї, її безпосереднім 
начальником.

Він розповів, що Яна прекрас-
но знає порядок ведення доку-
ментації, має красивий почерк, 
а це важливо у її справі. Виконує 
багато скрупульозної роботи, яка 
потребує наполегливості та від-
повідальності. Тут вона є неза-
мінною.

Після окупації її рідного міста 
Яна попросилася на виїзди і дуже 
хотіла вистрелити з гармати.

— Місто окуповане, дім зни-
щений, кожному з нас важко 
уявити, як би ми діяли в та-
ких обставинах, можливо це — 
фактор помсти, — з розумінням 
пригадує офіцер. — Якось ми її 

виїхали з міста. Тому, можливо 
вважають, що я — також.

Зараз, після окупації її міста 
навіть приходять повідомлення 
від знайомих на кшталт «возвра-
щайся, нас освободили». Пере-
важна більшість вважали, що це 
українська армія їх обстрілює. 
Ставилися до наших солдатів, 
як до ворогів. А русня, за логі-
кою більшості, «они молодцы, 
они не виноваты, это всё про-
вокации». Яна не приховувала 
своєї позиції, навіть пробувала 
декотрих переконати, та все без-
результатно.

В армії подобається 
все 

«Визволителі» у рідному місті 
Яни розбомбили садочок по су-
сідству і потрапили в п’ятипо-
верховий житловий будинок, 
у якому вона мешкала. Половина 
його знищена. Ворог розтрощив і 
відібрав її маленьку батьківщину, 
скаржиться Яна. Все це для неї 
дуже сумно, трагічно і драматич-
но водночас. Свій вибір вважає 
усвідомленим, а звільнення мі-
ста — змістом життя. Каже, що 
все інше зараз не важливо.

Не боялася служби і зважаючи 
на те, що батько Яни був військо-
вим, вона у нього пізня дитина. 

підкорити цю серйозну військову 
техніку.

— Координати вирахувані, 
гармата спрямована, все працює 
чітко, не потребує фізичних зу-
силь, — уже повчально продов-
жує жінка-солдат, — треба просто 
потягти за ручку.

Наразі у Яни пострілів було 
тільки два, та не втрачає опти-
мізму:

— Місто потрібно звільняти, 
думаю, ще багато буде.

Говоримо про 
приємне 

Перебуваючи у чоловічо-
му колективі, Яна відхиляє усі 
джентльменські спроби створити 
зручніші умови для неї як для 
жінки. Не хоче нічим виділятися. 
Звичний побут у війську — це 
фронтові умови.

— Купаємося в озерах, готуємо 
на вогнищах, а на вогні смачно 
все, — з приємністю продовжує 
Яна. — Спимо — коли в окопі, 
коли під відкритим небом, іно-
ді плівкою накриваємося, щоб 
сховатися від дощу.

Якщо з’являється час відпочи-
ти — солдати заводять бесіди. Ні-
хто нікого не завантажує якимись 
особистими переживаннями, 
проблемами, розповіла нам Яна.

— Морально важко всім, у ба-
гатьох є діти, дружини, — каже 
жінка. — Про сумне не говоримо, 
заряджаємося позитивом, бала-
каємо лише по приємне, веселе.

Вихідних на фронті немає 
взагалі. У напрузі — 24 години 
на добу.

Однак Яна переконує, що фі-
зично взагалі не втомлюється.

На завершення інтерв’ю ми 
традиційно запитуємо, хто чекає 
вдома, про сім’ю, про рідних, які 
хвилюються.

Мама не дочекалася до закін-
чення контракту дочки кількох 
місяців. Пішла з життя. З рідною 
сестрою, яка проживає у москві, 
уже давно розірвали стосунки. 
На жаль, рідних у Яни більше 
немає. Розуміємо без зайвих пи-
тань, що порожнечу в її серці 
тепер займає військова справа, 
якій віддає всю себе.

До слова, трирічний контракт 
жінки закінчився у кінці травня. 
Він автоматично продовжується 
у час воєнного стану.

Батько у свої молоді роки ще 
встиг повоювати і у Другій сві-
товій війні. Припускає, що щось 
закладено в генах, і виховання 
було відповідним.

А до роботи в чоловічому ко-
лективі — не звикати. До армії 
вона працювала на заправній 
станції. Там же і виробилася ви-
тривалість — чергувала подобово.

Військові обов’язки Яни вима-
гають бути постійно в напрузі, 
на зв’язку із вищим керівниц-
твом, попри те, у свої майже 
57 жінка напрочуд активна та 
запальна. Каже, що є відчуття, 
що знайшла те, що шукала все 
життя. Тому про свій вибір ні-
коли не шкодувала.

— Армія завжди була мені ці-
кавою, вважаю, що я — на своє-
му місці, тут подобається все: 
найкращий у світі комбат, він 
дивовижна людина, і хлопці — 
молодці — заряджають мужністю 
і силою духу, вони всі готові йти 
до кінця, — емоційно ділиться 
Яна. — І навчання, і фізична 
підготовка, і моя спеціальність — 
все в задоволення. Хочеться і з 
гарматою набути навичок.

Її місце — біля 
гармати 

Свого командира Яна таки 
впросила бодай раз вистрелити 
з гармати. Каже, що відчула тоді 
найбільший драйв.

— Я дуже довго цього чекала, 
врешті мене допустили, — захо-
плено згадує жінка. — Відчут-
тів — не передати словами: ми ж 
стріляємо по ворогу, звільняємо 
свою землю, я була впевнена, що 
комбат все розрахував і ми точ-
но влучимо! Це радість за всю 
команду і дуже потужний викид 
адреналіну!

На запитання, чи хочеться 
продовжувати, Яна не стримує 
емоції:

— Звичайно! У мить пострілу 
я зрозуміла, що не хочу відходити 
від «пушки»!

Інформація про результат по-
стрілу зазвичай приходить від 
вищого командування відразу.

У що влучили, запитуємо.
— У ціль! — таємниче посміха-

ючись, відповіла військова.
Звісно, далі цікавимося, чи 

були навчання, якісь спеціаль-
ні тренування, чи взагалі важко 
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, 067– 346‑52‑39, 
DIANA.OLIJNYK@GMAIL.COM 

Пластик рятує життя» — одна 
із тих ініціатив, що стартувала під 
час повномасштабного вторгнен-
ня і базується одразу на трьох 
ідеях: залучення суспільства 
до сортування сміття, допомога 
Збройним силам України та де-
монстрації країнам Європи свою 
екосвідомість. Головна мета — 
зібрати кошти на реанімобіль для 
оперативного вивозу поранених 
як військових, так і цивільних.

Потрібно 30 тонн 
пластику 

— Чому саме реанімобіль? Тому 
що це є не токсична тема. Якщо 
ми збирали б на зброю, то виника-
ло б багато запитань до нас. Про-
понували на байрактар збирати, 
але треба розуміти, що він кош-
тує куди більше за карету швидкої 
допомоги. Та і ми не знайшли б 
стільки пластику, щоб перекрити 
витрати. А ось автівка для меди-
ків коштує приблизно 15–17 ти-
сяч доларів, і тут ми впораємось, 
а може, ще й залучимо знайо-
мих, — ділиться думками керів-
ник команди «Місто майбутнього» 
Володимир Савченко.

Орієнтовно планують зібрати 
20–30 тонн пластику. У середньо-
му за одну тонну країни Європи 
пропонують 400 доларів. Наразі 
команда розглядає для вивезення 
пластику Польщу, натомість це 
не остаточний варіант, адже все 
залежатиме від запропонованої 
підприємствами суми за зібрану 
вторсировину.

— Можливо, вийде і так, що 
нам вигідно буде продати пластик 
і в Україні. Ми розглядаємо всі 
варіанти, адже для нас важливо от-
римати якомога більше коштів від 

вторсировини. Якщо це іноземні 
країни, то треба вирішувати логіс-
тичне питання і шукати приблиз-
но чотири фури, адже в одному 
кубі кришечок орієнтовно 80 кі-
лограмів. Від цього залежатиме, 
яку карету швидкої допомоги ми 
надамо для ЗСУ. Хочеться, щоб 
автівка була сучасною і відповідала 
європейським стандартам, — роз-
повів пан Володимир.

Як долучитись 
У Тернополі до Всеукраїнської 

ініціативи «Пластик рятує життя» 
долучились одразу два заклади: бар 
«На пошті» (вул. Чорновола, 4) та 
Молодіжний центр (вул. Йосипа 

Сліпого, 3). Саме за цими адре-
сами наразі встановлені контей-
нери для кришечок, тож кожен 
бажаючий може принести зібра-
ну вторсировину та пожертвувати 
на добру справу.

Керівник проєкту «На пошті» 
Ігор Мамус каже, ініціатива зі збо-
ру кришечок виявилась близькою 
для команди. Адже вони впевнені, 
що більшій кількості речей можна 
давати друге життя.

— Ми завжди виступаємо «за» 
реновації. Навіть будівля нашого 
закладу раніше була звичайною 
поштою, а зараз ми її трохи змі-
нили і зробили такий простір. Та 
і 70% всіх речей, що є в інтер’є-
рі, — використовується вже вдру-
ге. Так і кришечки, які спочатку 
виготовляються для пляшок, їх 

Ініціатива  Треба зібрати кілька 
десятків тонн пластику, аби купити карету 
швидкої допомоги. Організатори просять 
кожного свідомого тернополянина 
долучитися

теж можна знову зібрати і пере-
робити на щось корисне. Жителі 
Тернополя це розуміють, активно 
долучаються. І це класно.

Команда облаштувала екологіч-
ний куток при вході до закладу. 
Таким чином привертають увагу 
людей та заохочують долучитись. 
Заклад приймає кришечки щодня 
з 10.00 до 21.00.

А ось команда Молодіжного 
центру переконана, треба якомо-
га більше людей залучати до цієї 
ініціативи, тож чекає на всіх еко-
свідомих тернополян по буднях з 
11.00 до 19.00.

— Ця автівка є життєво необ-
хідною для наших захисників, тож 
чому б жителям та гостям Тер-
нополя не об’єднатись і не до-
лучитись до ініціативи. Просто 
збирайте вдома кришечки, а по-
тім приносьте у наш центр. Ми 
будемо раді вам, — запевняє в. о. 
директора центру Аліна Чепіга.
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Просто  
збирайте вдома 
кришечки, а 
потім приносьте 
за вказаними 
адресами

ТРЕБА ПЛАСТИК — КУПЛЯТЬ 
КАРЕТУ ШВИДКОЇ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ

Волонтери хочуть якомога більше людей залучати до цієї ініціативи, тож чекають на всіх 
екосвідомих. Контакти дивіться в тексті

Загалом потрібно зібрати до 30 тонн пластику. В одному 
кубі кришечок орієнтовно 80 кілограмів

Денис просить тернополян 
допомогти зібрати кошти 
для його взводу

Збирають кошти для взводу військового
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098‑821‑01‑51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Тернопільська студентка 
Юлія навчається на спеціаль-
ності «Журналістика» в ТНПУ 
імені Володимира Гнатюка. За-
раз дівчина збирає кошти для 
взводу свого друга-військового 
та просить тернополян доєдна-
тися до доброї справи. Будь-яка 
сума є важливою, навіть 10 гри-
вень впливають на результат та 
пришвидшують нашу перемогу 
над російськими окупантами

Денису 21 рік і він родом із 
Донецької області. З дитинства 
мріяв бути військовим та боро-
нити Батьківщину від ворогів. 
Цього року юнак успішно за-
кінчив навчання в Львівській 
академії сухопутних військ та 
очолив взвод 15 окремого гір-

вернутися на передову. І зробить 
це, як тільки но одужає. Коман-
дир гірсько-штурмового взводу 
каже, що воюватиме до перемоги 
або загибелі. Поки відновлюєть-
ся, юнак шукає можливості за-
безпечити свою роту найбільш 
необхідним — дроном, бо це очі 
наших військових, відповідно, 
захист та зброя, і автівкою, бо 
на більше ніж 100 осіб немає 
жодної.

– На фронт я взяв свою ма-
шину, вона і врятувала мені 
життя останнього разу. Ми ви-
користовували її, щоб підвезти 
їжу, воду, боєприпаси, евакую-
вати поранених. Тепер машини 
немає, і я не знаю, як будемо без 
неї. Також дуже потрібен дрон, 
щоб знати, де ворожа техніка. 
Тоді ми зможемо нищити її та 

вбивати кацапів. Не купивши 
черговий раз пиво чи інший 
алкоголь, можна дати гроші на 
армію, щоб ми могли зробити 
більше, – говорить 21-річний 
командир Денис.

Часу обмаль! Навіть найменша 
сума може допомогти хлопцям!

сько-штурмового батальйону 128 
бригади.

Повну історію захисника Де-
ниса можна прочитати на https://
bit.ly/3zA5j14. Авторкою матері-
алу є талановита студентка Юлія 
з нашого педагогічного універ-
ситету. Вона особисто поспілку-
валася з бійцем, активно йому 
допомагає й тепер звертається до 
небайдужих тернополян.

Три місяці тому Денис от-
римав перше поранення. Без 
вагань відмовившись від лікар-
няного, він повернувся до по-
братимів на фронт. Нещодавно 
бійця вдруге поранили. Хлопці 
залишилися і без командира, і 
без машини, яку теж пошкодже-
но (її Денис купив собі за місяць 
до вторгнення). 

Денис хоче якнайшвидше по-

Допомогти Денису та його 
побратимам можна за рекві-
зитами:
ПриватБанк: 
5169360019037195 
Самофал Денис Вікторович.
Монобанк: 
5375411417363608
PayPal: 
9562876den@gmail.com

 Довідка
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  багатодітні сім’ї;
  одержувачі допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям;
  внутрішньо переміщені особи.

Чи потрібно стояти 
у черзі 

Стояти в черзі до банку не обов’язко-
во. Подати заявку можна за кілька хви-
лин самостійно або попросити близьких, 
які допоможуть це зробити.

Як розповідає фахівець з комунікацій 
ПриватБанку Докія Кузьменко, щоб от-
римати допомогу, перш за все необхідно 
оформити заявку на виплату грошової 
допомоги від міжнародних організацій. 
Це можна зробити онлайн через плат-
форму єДопомога.

Заповнюємо персональні дані: ПІБ, 
індивідуальний податковий номер, дату 
народження, контактний номер телефону.

Як подати заявку онлайн

Щоб отримати допомогу, можна запов-
нити заявку онлайн. Спершу необхідно 
перейти на платформу «Дія» на сайті : 
https://aid.edopomoga.gov.ua/

Довідка
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ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ВІД ООН
Виплати   
Тернополяни помічають 
черги біля деяких банків. 
Все через те, що місцеві 
звертаються до відділень, 
щоб отримати фінансову 
допомогу від ООН. 
Журналісти «RIA плюс» 
розповідають, як подати 
заявку, щоб не витрачати 
зайвий час та нерви

Ті, хто не можуть оформити заяву, стоять в черзі до банків

Біля відділення «Ощадбанку» на 
вулиці Руській черг не було

Стояти в черзі до 
банку не обов’язково. 
Подати заявку 
можна самостійно 
або попросити про 
допомогу у близьких

Вказуємо область, район, населений 
пункт, вулицю, будинок та поштовий 
індекс

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

Від ранку 29 липня біля деяких від-
ділень місцевих банків почали з’явля-
тися черги з кількох десятків людей. 
Переважно це люди старшого віку. Біля 
одного з відділень «ПриватБанку» була 
черга.

— Онуки розповіли про виплату до-
помоги від ООН пенсіонерам, — каже 
тернополянка пані Ольга. — Я пенсіо-
нерка, маю інвалідність, тому вирішила 
подати заявку. На жаль, не можу зроби-
ти це онлайн — не вмію того. Прийшла 
до банку, щоб мені допомогли з цим 
та пояснили, як це потрібно зробити.

Люди у черзі сперечаються — хто 
крайній. Дехто прийшов сюди з інших 
питань, але стояти доводиться у загаль-
ній черзі. У деяких відділеннях банку 
неподалік черг не було взагалі, тож 
тут — як пощастить.

У відділенні «Ощадбанку» на вулиці 
Торговиця (Живова) людей було менше. 
Не всі прийшли за допомогою. Дехто 
хотів відкрити рахунок, дехто — за-
платити за комунальні послуги. Є і ті, 
хто сюди прийшли за допомогою від 
ООН. Черга утворилась не через вели-
кий потік охочих отримати допомогу, 
а через повітряну тривогу, яка нещодав-
но скінчилась — кажуть люди. Під час 
тривоги банк не працює, тож довелося 
чекати відновлення роботи.

Біля відділення «Ощадбанку» на ву-
лиці Руській черг не було.

Біля відділення «А–Банку» черги та-
кож не було. На дверях оголошення, 
що у банку надають консультації про 
реєстрацію на виплату допомоги та 
оформлення рахунку.

Хто може отримати 
допомогу 

Раніше допомогу від ООН могли от-
римати лише переселенці. Це можна 
було зробити особисто, подавши заяву.

— Ми оформили допомогу на родину 
від ООН, коли приїхали до Тернополя 
з Миколаївської області, — розповідає 
переселенка пані Любов. — Це можна 
було зробити лише особисто, подавши 
заявку. Кілька тижнів чекали своєї чер-
ги, була онлайн-черга в телеграм-каналі. 
Охочих було багато. Тепер процедуру 
отримання спростили і все можна зро-
бити онлайн.

Розмір допомоги складає 2220 гри-
вень на місяць. Її виплачують протягом 
трьох місяців, тобто можна отримати 
6660 гривень.

Список осіб, які можуть отримати допо-
могу, розширили. Тепер це можуть бути:

  особи з інвалідністю;
  пенсіонери;
  одинокі мати або батьки;

Вказуємо  
соціальний статус

Заповнюємо  
персональні дані

Вказуємо номер, тип та 
номер документів

Вказуємо адресу 
проживання

 Обираємо, чи є на 
вашому утриманні діти 

до 18 років 

1

2

3

4

5

   Вказуємо IBAN 
банківського рахунку6

  Тепер чекаємо обробки 
заявки та зарахування 

коштів
7
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й віддзеркалення її родини, пе-
реконана педагог. Мама — ви-
кладачка в кооперативному фа-
ховому коледжі, батько — пра-
цівник банківської сфери. Є ще 
й двоє молодших братиків, один 
із них теж навчається в гімназії.

Наша Зося — 
унікальна дитина 

— Ви ж спілкувались із Со-
фійкою, самі знаєте — це не ма-
ска, вона не говорить те, що 
потрібно, вона й справді так 
думає і відчуває. У цій дитині 
немає ні краплини фальші, — 
каже Галина Балабан. — Якби 
ви запитали в її однокласників, 
вони одразу б відповіли: наша 
Зося такою і є. Вона ніколи 
не обмане і не зрадить. Правда 
і совісність — то її. Вона не раз 
була старостою класу. Лідерські 
задатки — вона веде за собою 
інших. Людяність, любов до лю-
дини — це все в неї є.

Дитина дуже багато читає. Саме 
Софійка, приміром, познайомила 
однокласників із творчістю Жада-
на задовго до того, як його вчи-
ли в 11 класі. Вона вимоглива 
до себе і боїться когось підвести. 
Щоб дійти до цього результату, 
600 балів, вона довго і наполегли-
во працювала. Додалось ще сюди 
прагнення бути бездоганною. 
Вчителька пригадує, як Софія 
у 9 класі стала переможницею 
обласної олімпіади з французь-
кої. І мала їхати на всеукраїнську. 
То дитина переживала, що там 
можуть бути сильніші діти, і вона, 
можливо, не отримає призових 
місць. А цим підведе педагогів і 
всіх, хто в неї вірить. Натомість 
вчителі переконували: Софіє, ти 
вже переможниця!

— Софія багатогранна. У мене 
є її твори про сенс життя — це 
еталон. На жаль, воєнний стан 
позбавив випускників можливо-
сті показати під час ЗНО власні 
висловлювання, — з жалем каже 
Галина Балабан. — Проте ми 
до них готувались. Софійчині 
власні висловлювання — це, пов-
торюсь, — еталон. Їх можна брати 
в посібник для підготовки інших 
учнів. Вона вміє гарно критич-
но сприйняти інформацію. Вона 
у нас молодчинка! Надзвичайно 
душевна дитина.

Результати тесту стали відо-

мими у трагічний день, коли за-
катували військовополоненого 
і стратили інших в Оленівці. І 
результат роботи Софійки став 
єдиним яскравим промінчиком 
серед суцільного болю. Та додав 
віри, що такі як Софія й буду-
ватимуть Україну. Діти різко 
подорослішали, і саме їм тепер 
доведеться відроджувати нашу 
державу. І, переконана вчитель-
ка, вони це зроблять!

У тому, що Софійка Мель-
ник надзвичайно скромна і та-
лановита, переконалась і наша 
журналістка, коли спілкувалася 
з дівчинкою. Яскравий розум, ви-
тримка і переконання, що в на-
шій країні все буде добре. А ще 
нам вдалось все-таки дізнатись 
про її мрію…

Задоволена 
результатом 

— Про що я мрію? — дівчин-
ка задумалась на мить. І одразу 
видала, — про мир. Про нашу пе-
ремогу. Щоб відбудувати Украї-
ну, і щоб я змогла до цього бути 
причетною. Я дуже хочу, щоб так 
і було.

Софія розповіла, що з нетер-
пінням чекала на результати тес-
ту. І уточнила: всією родиною 
чекали.

— Зайшла в інтернет, пе-
реглянула результати, — я була 
неймовірно щаслива, окрилена! 
Дуже довго до цього готувалась. 
І цей результат був винагородою 
за всю мою працю. Мама Олена 
обіймала мене. Тато Олександр 
вітав на відстані, бо був на роботі. 
Бабуся Марійка плакала від радо-
сті. Важко описати все. Я змогла! 
Мені вдалось! — ділиться пере-
житим розумниця.

Дівчинка точно знає, чого хоче 
далі. Вона планує розвиватися 
в гуманітарних напрямках і пла-
нує вступати до місцевого педа-
гогічного університету на англій-
ську філологію. Не виключає 
варіант навчання у львівському 
університеті ім. Франка.

— Чого я хочу для себе особи-
сто? Щоб я змогла реалізуватися 
в житті, правильно знайти свій 
шлях, — поділилась мріями Со-
фійка Мельник. — А ще — по-
їхати в тур по Європі, побачити 
світ. Хоча, запевняю, я все одно 
повернуся в Україну!

ЕКСКЛЮЗИВ

ПО 200 БАЛІВ З ТРЬОХ ПРЕДМЕТІВ
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, 
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

На запитання журналістки 
до юної розумниці, про що ж 
вона мріє, дівчинка, не задуму-
ючись, видає: «Про мир. Про 
нашу перемогу. А далі розбу-
довувати Україну». Нам також 
вдалось дізнатись і про пота-
ємну, особисту мрію Софійки.

— Мета досяжна!!! 600 ба-
лів на національному мульти-
предметному тесті — це вже 
реальність для Софії Мельник, 
гімназистки 7 (11) класу Терно-
пільської Української гімназії 
ім. І. Франка. Дівчина здобула 
максимальну кількість балів з 
української мови, математики, 
історії України, — про терно-
пільську випускницю, яка от-
римала найвищий бал з тесту, 
що цьогоріч замінив ЗНО, пові-
домила начальниця управління 
освіти та науки обласної воєнної 
адміністрації Ольга Хома. — Ві-
таємо!!!

Гордість, радість та неймовірні 
емоції переповнюють і директо-
ра Української гімназії Анатолія 
Крижанівського. Аби показати 
такі сильні результати, потрібно 
мати сталеву нервову систему 
та неабияку стресостійкість, пе-
реконаний директор. Бо навіть 
наймудріші діти можуть через 
хвилювання припуститися й 
механічних помилок. А Софія 
в них саме така: мудра, вива-
жена, надзвичайно скромна і зі 
сталевою витримкою. За такими 
дітьми майбутнє, переконаний 
директор. Він пригадав, як по-
знайомився з талановитою ді-
вчиною 7 років тому. І гордий 
за її тодішню перемогу.

Що відомо про 
розумницю?

Це було 7 років тому, тоді 
організували олімпіаду з діть-

Перемога  Коли 
почули результати 
тесту і що отримала 
600 балів, радості 
Софії не було 
меж. Мама її 
обняла, а бабуся 
розплакалась. 
Дівчинка розповіла, 
як їй це вдалося

Дівчинка щиро вірить у Перемогу України та хоче 
бути дотичною до успішного майбутнього країни

Гімназистка мріє про тур Європою. Але жити хоче саме в 
Україні

Софійка є ще учасницею Спілки Української Молоді. Ця громадська 
організація виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян

вчимося очно, чи дистанційно. 
Процес пізнання нового, здо-
буття знань, трансформування 
їх у неперевершені навчальні 
проєкти захоплювали Софію. 
А вчителі й однокласники за-
хоплювалися нею — багатогран-
ною й унікальною особистістю.

Софійка є ще й учасницею 
Спілки Української Молоді. 
Саме ця громадська організа-
ція виховує свідомих, чесних і 
працьовитих громадян, відда-
них українців-державників, які 
формують світогляд на націо-
нально-християнських традиціях 
та ідеалах, виплеканих україн-
ською нацією, каже вчителька.

Гострий розум, і 
наполегливість 

— Як вихованка СУМ, Софія 
знає, що знання — це духовна 
сила й зброя, які збагачують 
внутрішнє єство, сприяють фор-
муванню світогляду й усвідом-
ленню життєвої мети: змагання 
до добра і правди, до сили й 
краси, — каже Галина Бала-
бан. — Гнучкий, гострий ро-
зум, самостійна критична дум-
ка, творча уява, працьовитість 
і наполегливість — це все про 
нашу Софійку!

Це перший випуск класної 
керівнички у гімназії — сюди 
на роботу вона перейшла з 
11 школи 7 років тому. Вчи-
телька сподівається, що у кла-
сі будуть ще переможні «двох-
сотбальники». І пишається, що 
в неї весь клас такий.

Наша Софійка — надзвичай-
но скромна та унікальна ді-
вчинка, — поділилася думками 
вчителька. — І дуже стримана. 
Пригадую, як вона складала 
22 липня той тест. Я хвилюю-
сь, пишу їй, чи є вже резуль-
тати, бо ж попередні можна 
глянути. А вона мені присилає 
відповідь, мовляв, я ще не маю 
офіційних результатів. Мати-
му — напишу. Отак вона вміє 
контролювати свої емоції. Це, 
ймовірно, результат виховання 
у СУМ. Софія пройшла їхній 
вишкіл, щороку їздила в літні 
табори. Навіть якщо в цей час 
планувалась поїздка з класом, 
вона надавала перевагу табору.

Така мудра, скромна і надзви-
чайно талановита дитина — ще 

Дуже довго до  
цього готувалась.  
І цей результат  
був винагородою  
за всю мою  
працю

ми 4 класу, — пригадує Анатолій 
Крижанівський. — Проводили її 
на базі Української гімназії. Тоді 
Софійка була в моїй команді і 
перемогла! Дуже приємно.

Юний геній у спідниці на-
томість у гімназії була дуже 
скромною і делікатною, хоча 
навчалася на найвищому рівні — 
вона завжди була відмінницею. 
Наша розумниця Зося — саме 
так називає дівча її найближче 
гімназійне оточення, поділилась 
класна керівничка й водночас 
вчителька української мови і 
літератури Галина Балабан.

— Так, мета досяжна, якщо 
йти до неї послідовно, виваже-

но, але впевнено — що й робила 
Софійка упродовж семи років 
навчання в гімназії, — сказала 
Галина Балабан. — Для нашої 
Зосі, як ми її називали неофі-
ційно, не було головних і дру-
горядних предметів. Підготовка 
до кожного предмета завжди 
бездоганна, і не важливо, чи ми 
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і спортивні штани, кофту і 
футболку, які невдовзі вики-
нули. Безпорадного хлопця 
залишили на дорозі в с. Ко-
лодне. Здобич — 972 грн.
  У квітні 2021 р. на Двірцевій 
площі в м. Львів побачили 
чоловіка, розговорились. Той 
поділився, що їде у Вінни-
цю. Запропонували підвез-
ти. В Тернополі зупинились 
біля МсDоnalds, що на Мазе-
пи. Чоловік пішов в аптеку, 
залишивши в авто відкриту 
пляшку «Garage». Краплі 
підмішали туди. Чоловіка 
у безпорадному непритом-
ному стані покинули на вул. 
Мазепи. Матеріальна шкода 
на загальну суму 155 743 грн.

Від тюрми угода з 
прокуратурою 

Чоловіка, якого в червні су-
дили в Тернопільському місь-
крайсуді, звинуватили у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 187 Кри-
мінального кодексу України. 
А саме у нападі з метою заво-
лодіння чужим майном, поєд-
наному із насильством, небез-
печним для життя чи здоров'я 
особи, яка зазнала нападу (роз-
бої), вчиненому організованою 
групою. Цей злочин відносять 
до особливо тяжкого. Санкція 
передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 
восьми до п'ятнадцяти років з 
конфіскацією майна.

24 червня 2022 року між про-
курором Тернопільської обласної 
прокуратури та обвинуваченим 
укладено угоду про визнання ви-
нуватості. Цю угоду затвердити 
в суді просили і сам обвинуваче-
ний, і його захисник, і прокурор, 
і жертви.

Врешті суд врахував і чима-
ло пом’якшуючих обставин. Це 
визнання вини, щире каяття, 
активне сприяння розкриттю 
злочину, вперше притягнення 

до кримінальної відповідальності, 
відшкодування заподіяної шкоди 
потерпілим. А також розкриття 
своїми показаннями осіб, які 
вчинили злочини і встановлення 
всіх обставин вчинення організо-
ваною групою під керівництвом 
організаторів розбійних нападів 
із детальним розподілом функ-
цій кожного учасника вчинення 
кримінальних правопорушень.

«Визнати винуватим у вчи-
ненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 
187 КК України та призначити 
йому за даним кримінальним 
правопорушенням покарання із 
застосуванням ст. 69 КК України 
у виді позбавлення волі строком 
на 5 років, — таким був вирок 
суду. — На підставі ст. 75 ККУ 
звільнити від відбування пока-
рання з випробуванням із вста-
новленням іспитового строку 
на 3 роки».

Обвинуваченому продовжили 
дію запобіжного заходу у вигляді 
домашнього арешту до 30 липня 
2022 р.

Апеляційна скарга на вирок 
може бути подана до Тернопіль-
ського апеляційного суду через 
Тернопільський міськрайонний 
суд протягом тридцяти днів з дня 
його проголошення.

До речі, кримінальне прова-
дження стосовно чотирьох ря-
дових членів банди зупинені 
у зв`язку з їхнім розшуком.

ФЕМІДА

ПІДЛИВАВ ОЧНІ КРАПЛІ ТА 
ГРАБУВАВ. ЯК ПОКАРАЛИ? 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875‑33‑60 

Першому із восьми бандитів, 
які «виключали» своїх жертв, 
підливаючи очні краплі в алко-
голь чи каву, а потім обчищали 
їх до нитки та покидали в без-
порадному стані, проголосили 
вирок у Тернопільському місь-
крайсуді. Чоловік був одним із 
виконавців. Зараз він перебуває 
під домашнім арештом і активно 
співпрацює зі слідством. Тому 
принаймні поки що уникне 
тюрми. Нам відомі його дані, 
проте, в інтересах слідства, ми 
не можемо поки що їх розго-
лошувати. Зазначимо лишень, 
що чоловік зі Львівщини, як і 
більшість членів банди. Їх су-
дитимуть окремо.

Нагадаємо, у листопаді 2021 
року затримали злочинне угру-
повання, члени якого діяли 
зухвало і нахабно, підливаючи 
до напоїв, чи то алкогольних, 
чи просто до кави, очні кра-
плі. Суміш ставала вибуховою: 
людину на 12 і більше годин 
просто «виключало». Жертви, 
наймолодшій з яких 18 років, 
просто не пам’ятали, що з ними 
відбувалося. Ці години ніби 
викреслювало з їхнього життя. 
А коли повертались до тями, з’я-
совувалось, що на їхні докумен-
ти брали чималі кредити. 200, 
300 тис. одразу зловмисники 
перекидали на власні рахунки. 
Серед жертв були навіть… пра-
воохоронці. Декількох жертв 
зловмисники просто вивозили 
за місто, залишаючи непритом-
ними у лісосмугах чи поруч із 
трасами.

— 4 листопада 2021 р. на те-
риторії Тернопільської, Іва-
но-Франківської, Львівської 
областей відбулася спецопера-
ція, де було затримано кілька 
зловмисників, які придумали 
нову схему грабежу перехо-
жих, — розповів начальник го-
ловного управління Нацполіції 
в області Олександр Богомол. — 
Діяли зловмисники зухвало: очні 
краплі підливали в алкоголь, 
чи просто каву або чай, згодом 
жертва не пам'ятала, що з нею 
відбувалося впродовж 12–15 го-
дин. Людина ставала жертвою 
злочинців.

Жертва зловмисників непри-
томніла, була тахікардія, втрата 
пам'яті та інше. Це диво, але, 
на щастя, для жодної з ошука-
них та отруєних людей це не за-
кінчилось летально.

Суміш могла 
викликати параліч 

— Жертвами зловмисни-
ків були в основному хлопці, 
але були і події з жінками, з 
людьми, на щастя, зараз все 
добре, — відзначив Олександр 
Богомол. — Близько 100 право-
охоронців були залучені до об-
шуків та затримання зловмис-
ників. Було вилучено медичні 
препарати, транспортні засоби, 
записники, мобільні телефони.

Гастролери діяли не лише 
на Тернопільщині, а й в інших 
областях Західної України. Ли-
шень на Тернопільщині наслі-
дили у 8 епізодах. Учасникам 
банди від 20 до 45 років. Най-
молодшій жертві з Тернопіль-
щини — 18 років. Є серед жертв 
і правоохоронці. Одного чоло-
віка вибухова суміш «не брала», 
то вони йому таку дозу дали, що 
його бідолашного поліцейські 
знайшли в лісосмузі і пережи-
вали, щоб він залишився живим.

Один з ошуканих чоловіків 
спочатку навіть відмовився пи-
сати заяву до поліції. Мовляв, 
«не по поняттях». Це тривало 
рівно до того моменту, як не діз-
нався, що на нього взяли кредит 
у 300 тис. грн, і ці гроші вже 
«пішли», — розповів Олександр 
Богомол. — Врешті заяву таки 
написав. А через кілька днів і 
самого чоловіка впіймали по-
ліцейські — його запідозрили 
у двох грабунках жінок у Тер-
нополі.

Учасники злочинної групи 
знайомилися з жертвами у роз-
важальних закладах, на заліз-
ничних вокзалах чи автостан-
ціях та, увійшовши в довіру, 
пропонували їм випити алко-
голь. Вони непомітно підсипали 
у напій потерпілих сильнодію-
чий лікарський препарат. Ді-
яльність групи оперативники 

почали документувати з квітня 
минулого року.

Поліція, після затримання 
розпочала кримінальне про-
вадження, передбачене части-
ною 2 ст. 187 (розбій, вчинений 
за попередньою змовою групою 
осіб) КК України. До суду спра-
ва дійшла з ч. 4 ст. 187 ККУ.

У поліції тоді умисне опри-
люднили схему, за якою тер-
нополян «відключали», аби про 
такий вид злочину довідалось 
чим більше городян. Кажуть, що 
краплі, які потрапляли в орга-
нізм саме з напоями — дуже 
небезпечна суміш і може викли-
кати навіть параліч.

«Тернопільські 
епізоди» банди 

  27 липня 2021 року близько 
21.30 год члени банди позна-
йомилися з чоловіком побли-
зу ПАТ «Укртелеком» на вул. 
Чорновола. Запропонували 
випити, непомітно додали 
до стаканчика з горілкою лі-
карський засіб. Чоловік випив 
і втратив свідомість. У нього 
забрали мобільний і картку 
одного з популярних банків, 
з якої зняли 204 900 грн кре-
дитних коштів. Сума матері-
альної шкоди — 210 188 грн.

Суд  Майже пів мільйона гривень стали 
здобиччю бандитів. Затримували банду 
одночасно майже сто силовиків у кількох 
містах заходу  України

Очільник обласної поліції Олександр Богомол показав краплі, які злочинці підливали в 
напої своїм жертвам. Внаслідок цього люди ставали безпорадні на 12-15 годин

  12 серпня 2021 року близько 
00.30 год члени банди позна-
йомилися з чоловіком непо-
далік магазину «Супермаркет» 
на вул. Богдана Хмельниць-
кого, 18. Далі за звичною схе-
мою: алкоголь, краплі, випив, 
знепритомнів. Вкрали гроші і 
картку банку. Загальна сума 
–38 591 грн.
  29 серпня 2021 року близько 
03.00 год члени банди позна-
йомилися з чоловіком на вул. 
Чорновола. Здобич на загаль-
ну суму 42 037 грн.
  7 вересня 2021 року Біля 
магазину «Львів»,  що 
на вул. Львівській, позна-
йомились з чоловіком, який 
хотів їхати додому в с. Цебрів 
Тернопільського району. За-
пропонували підвезти. Далі 
за схемою. Чоловіка залиши-
ли в безпорадному непритом-
ному стані на дорозі поблизу 
с. Озерна. Матеріальна шкода 
на загальну суму 5 550 грн.
  27 вересня 2021 року близь-
ко 2.00 год познайомились 
із жертвою біля магазину 
«Сім23», що на вул. Богдана 
Хмельницького. Той поділив-
ся, що їде додому, на Луча-
ківського. Врешті непритом-
ний чоловік опинився біля 
супермаркету «АТБ», що 
на вул. Карпенка. Збитки — 
12 410 грн.
  6 жовтня 2021 року близько 
23.00 год на залізничному 
вокзалі потенційних жертв 
не було, зловмисники поїхали 
до центрального автовокзалу, 
що на вул. Живова, 7. Там 
розговорилися з чоловіком. 
Він поділився, що має намір 
їхати в с. Колодне Тернопіль-
ського району. Ті запевнили, 
що їдуть в тому ж напрям-
ку і запропонували підвез-
ти. В непритомного юнака 
врешті забрали закордонний 
паспорт, посвідчення дитини 
з багатодітної сім`ї і 800 гри-
вень. Вкрали навіть джинсові 

Дехто відмовлявся 
писати заяву до 
поліції. Та змінював 
рішення, коли на 
нього взяли кредит  
у 300 тисяч гривень

Стаття 187. Розбій
4. Розбій, спрямований на за-
володіння майном у великих чи 
особливо великих розмірах або 
вчинений організованою групою 
чи в умовах воєнного або над-
звичайного стану, або поєднаний 
із заподіянням тяжких тілесних 
ушкоджень, - карається позбав-
ленням волі на строк від восьми 
до п'ятнадцяти років із конфіска-
цією майна.

Юридична довідка
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ся не легко, але іншого вибору 
наразі немає.

— Наше місто розташоване 
на березі Каховського водо-
сховища. З вікон квартир нам 
видно вже місто Енергодар (За-
порізька область) та неподалік 
Херсонщина. Попри те, що ці 
регіони міста були окуповані 
російською владою, ми жили 
нормально. А ось з 12 лип-
ня почалося пекло. Окупанти 
встановили військову техніку і 
щодня пускали на наше місто 
до сотні ракет. Батьки катего-
рично відмовлялися їхати, бо тут 
у них все. Але після кількох днів 
сидіння у підвалі, почали зби-
рати речі, — додає вона.

Отримавши відмови від зна-
йомих щодо влаштування бать-
ків, Тетяна Чернишова написала 
пост-прохання у Фейсбук, а та-
кож почала розглядати варіанти 
житла за гроші. Натомість доля 
вирішила інакше.

— Люди писали слова під-
тримки, але я розуміла, що біль-
шість прихистків, будинків вже 
зайняті. То я домовилась їм про 
квартиру в Івано-Франківську 
і відправила з речами на по-
тяг. За дві години до прибуття 
потягу пролунав телефонний 
дзвінок. Це була пані Марія 
з Тернопільщини, яка стала 
справжнім порятунком для моїх 
батьків. Вони все ж таки доїхали 
до Франківська, а вже потім їх 
завезли у файне село Залісся, — 
розповідає донька переселенців.

Пані, яка прийняла 
Сама жителька Тернопіль-

щини Марія Царик не вважає 
себе волонтеркою. Розповідає, 
що після смерті батьків будинок 

Попри війну і 
особисті проблеми 
українці готові 
простягнути руку 
помочі одне  
одному

ЛЮДИ

ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095– 077‑01‑80 

Зараз пара мешкає у селі Заліс-
ся (Чортківський район). У роз-
порядженні мають приватний 
будинок та сад з городом. Нам 
розказують, на такий теплий при-
йом від місцевих жителів не очі-
кували, адже розуміють, що чужі 
проблеми нікого не стосуються.

— Ми коли під’їхали на маши-
ні до будинку і стали виходити, 
то були приємно здивовані. Го-
сподиня оселі стояла і зустріча-
ла нас хлібом з сіллю. Ми були 
такі втомлені, знесилені після 
потягу, з цими сумками і тут 
така зустріч. Одразу виступили 
сльози на очах. Не розраховува-
ли на таку турботу, бо ми зовсім 
чужі для них люди, — каже Ми-
хайло Чорноіваненко.

Попри те, що до повномасш-
табного вторгнення у будинку 
майже ніхто не мешкав, при-
міщення придатне до життя. 
Сумувати переселенцям одно-
сельчани не дають — постійно 
приходять знайомитись і про-
понують допомогу.

— Дзвоню мамі, а вона вже 
там із сусідами спілкується. 
Каже: прийшли знайомитись 
у перший же день. Всі такі 
ввічливі, чемні, пропонують до-
помогу. Розказали, де що знахо-
диться. Також завітала сільська 
голова, принесла одразу доку-
менти для оформлення статусу 
внутрішньо переміщених осіб та 
нарахування виплат. Приємно, 
що про моїх батьків так турбу-
ються і вони не відчувають себе 
одинокими, — розповідає донька 
переселенців Тетяна Чернишова.

Сила соціальних 
мереж 

Усе своє життя Валентина та 
Михайло прожили у Нікополі, 
активно працювали та облашто-
вували родинний будинок. Тож, 
якби не війна з російськими 
ракетами, про переїзд навіть 
не замислювались. Донька Те-
тяна каже, переїзд батькам дав-

БЕЗКОШТОВНО ДАЛА ЖИТЛО
Єдність  Подружжя Чорноіваненків 
через постійні обстріли рідного міста 
вирішили зібрати базові речі та покинути 
власний будинок. Не зупинив пару навіть 
поважний вік, адже переконані, життя – 
найважливіша цінність

Подружжя Чорноіваненків разом із пані Марією біля помешкання, де отримали 
захисток

Такий вигляд мають будинки в Нікополі після обстрілів. Повертатися туди небезпечно
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 СОФІЯ, 74 РОКИ,  
ПЕНСІОНЕРКА:

– Я вважаю, що у такий 
складний час ця комен-
дантська година не заважає 
і потрібно якось обережно до 
всього ставитися. Щодо об-
раного часу, то думаю години 
обрано цілком нормально, 
так як молоді ще треба тро-
шки погуляти ввечері.

 РОМАН, 19 РОКІВ,  
КОЛИШНІЙ СТУДЕНТ: 

— Враховуючи, який за-
раз час у нашій державі, 
то я думаю, що комен-
дантська година має 
бути, щоб встановлю-
вався порядок. Ці обме-
ження введено не просто 
так, а для безпеки людей 
і я це підтримую.

 ІРИНА, 39 РОКІВ,  
МАЙСТЕР ПО БРОВАХ:

– На мою думку, це нормаль-
но і комендантська година має 
бути, так як в країні йде війна. 
На моє життя ці обмеження 
не мають ніякого впливу, але 
коли ввечері дивишся у вікно, 
то трохи і страшно, бо вулиці 
не освітлюються, і дивно, тому 
що немає людей надворі. 

 ІГОР, 63 РОКИ, АКТОР ТЕАТРУ 
ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА:

—  До комендантської години 
ставлюсь нормально і взагалі її 
наявність мобілізовує народ і за-
ганяє усіх по домівках, як не як, 
в країні йде війна. У моєму житті 
комендантська година нічого не 
змінила, так як я людина самоо-
рганізована і якщо сказали сидіти 
вдома, то це і потрібно робити. 

СОФІЯ, 21 РІК, ПРАЦЮЄ У 
ДИТЯЧОМУ ЦЕНТРІ:

— Чесно кажучи, мене влашто-
вують такі обмеження, тому що 
у будні я працюю і навіть ми з 
хлопцем жартували, щоб на 
будні залишили комендант-
ську годину, а на вихідні зняли 
ці обмеження. Звісно, є відчут-
ні зміни, але сказати, що вона 
дуже мені заважає, я не можу.

 ВОЛОДИМИР, 19 РОКІВ, ПРАЦЮЄ 
В БАРІ:

— Комендантська година – це 
досить-таки добре, так як не-
має вже такого, як було рані-
ше, що люди гуляють ночами, 
п’ють і влаштовують бійки. 
Набагато краще, що заклади 
працюють відносно нормаль-
но. В моє життя комендантська 
година змін не принесла.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Як ви ставитесь до комендантської години?

стояв порожнім. Коли побачила 
у Фейсбук, що люди потребують 
допомоги, то не змогла пройти 
повз.

— З початку повномасштабно-
го вторгнення наш будинок був 
прихистком для переселенців з 
Борисполя. Вони жили три мі-
сяці, а потім повернулися додо-
му. А це я просто переглядала 
Фейсбук і натрапила на пост 
пані Тетяни, де вона просила 
врятувати її батьків від обстрілів. 
Я спочатку написала їй, а потім 

зателефонувала і запропонувала 
будинок у Заліссі. Мене вразило 
те, що люди не виставляли жод-
них умов, просто хотіли вряту-
ватись. Та ще як уявлю, що нам 
би так довелось бігти — мурахи 
шкірою. Це дуже страшно, — 
каже власниця будинку.

Родина Чорноіваненків мають 
змогу жити у будинку безко-
штовно до перемоги України. 
Наразі вони забезпечені всіма 
базовими речами. Натомість 
Марія Царик запевняє, якщо 

потребуватимуть допомоги — 
усе зроблять разом.

Кажуть, що у темні часи добре 
видно світлих людей. Так і є. 
Попри війну і особисті пробле-
ми українці готові простягнути 
руку помочі одне одному. І поки 
ми підтримуємо одне одного, 
доти ми надзвичайно сильні, 
і це коло не зможе розірвати 
ворог. Одна історія — приклад 
єднання.

Давайте і надалі разом йти 
до Перемоги! 
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ймається. За 14 таблеток треба 
заплатити 154 гривні. Сьогодні 
ще ніби можемо вам відпустити 
без рецепта. Ми відпускаємо 
антибіотики, бо офіційного за-
кону не було, і навіть сімейна 
лікарка сказала, що вона про-
сто писала назву та дозування 
на листочку, щоб люди купили. 
Щоб до них питань не було і 
все, — розповідає фармацевт 
Галина.

А ось у мережі «Аптека низь-
ких цін» (вул. Торговиця, 7) ще 
вагалися щодо того, чи варто 
продавати нашій журналістці 
антибіотик без рецепта від лі-
каря. Та попри знання, що з 
1 серпня не можна, все ж го-
тові були зробити виняток.

— Вам що потрібно саме: 
«Амоксіл» та «Цефтріаксон»? 
Скільки флаконів потрібно? 
Просто з 1 серпня всі антибі-
отики мають відпускатися вже 
за рецептом, і це електронний 
або паперовий. Його ви можете 
отримати від лікаря сімейно-
го. Але поки ми можемо вам 
продати і без рецепта, якщо 
не маєте з собою. У нас пере-
завантажують сьогодні систему 
електронну, то я можу ще вам 
відпустити без рецепта, — ска-
зала фармацевт Тетяна.

він буде, головне, щоб ви нам 
його показали. В іншому випад-
ку препарат не отримаєте, — за-
певнила фармацевт Світлана.

Спроба купити антибіотики 
«Амоксіл» та «Цефтріаксон» без 
будь-яких рецептів від лікаря 
провалилась і в мережі «Перша 
соціальна аптека» (вул. Торгови-
ця, 9 а). Провізор зазначила, що 
від 1 серпня продають винятково 
за наявності офіційного папір-
ця чи повідомлення від лікаря. 
Більше того, детально консуль-
тує споживачів, які ще не обі-
знані у нововведеннях.

— Ви з собою маєте рецепти, 
виписані на ці препарати, щоб 
ми могли їх вам відпустити? 
Якщо ні, то треба звертатись 
до лікаря сімейного або ж те-
рапевта. Бо з 1 серпня ми маємо 
продавати антибіотики тільки 
за наявності рецептів. Він може 
бути як повідомлення в телефо-
ні з кодом або звичайний папе-
ровий з печаткою лікаря. І ці 
умови поширюються на мережі 
всіх аптек, без винятку. Не знаю, 
як там в інших аптеках зараз, 
але до нас тільки з рецептом 
приходьте. По-іншому ніяк 
не можемо продати, — ділиться 
новиною вона.

Закон ще 
не працює?

Та не всі фармацевти в аптеках 
Тернополя були настільки ка-
тегоричними. Тож без проблем 
погодились продати необхідні 
нам препарати без наявності 
рецепта на руках.

Зокрема, у аптеці мережі «По-
дорожник» (вул. Торговиця, 
37 а) фармацевти поцікавились 
дозуванням антибіотиків, хто 
вживатиме препарат і назвали 
ціну. 

За рецепт мова зайшла тіль-
ки після питання журналістки 
щодо необхідності надання 
документів від лікаря. Та на-
віть після цього нам дозво-
лили купити антибіотик без  
рецепта.

— Так, у нас є цей препарат. 
Може бути доза 1000. Там од-
на-дві таблетки на добу при-

ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095– 077‑01‑80 

Нагадаємо, що з понеділка, 
1 серпня, антибактеріальні лі-
карські засоби українці зможуть 
отримати, лише надавши елек-
тронний рецепт. За винятком тих 
випадків, коли пацієнт зверта-
ється до лікувального закладу, 
що не підключений до електро-
нної системи охорони здоров’я. 
У цьому випадку лікар повинен 
виписати пацієнтові паперовий 
рецепт.

Ми завітали до чотирьох місце-
вих аптек різної мережі і спробу-
вали купити хоча б один або два 
медичні препарати. Що з цього 
вийшло?

Де антибіотик 
не отримали?

Аптеки обирали у довільній 
формі, орієнтувалися на різні 
торгові мережі.

Першою на нашому шляху 
трапилася аптека «Доброго Дня» 
(вул. Перля, 3). У фармацевта 
поцікавились щодо наявності 
препарату «Амоксіл», а отри-
мавши схвальну відповідь, на-
магались його придбати. Не наз-
вавши навіть дозування і ціну 
лікарського засобу, працівниця 
аптеки поцікавилась, чи маємо 
рецепт?

— Ви маєте рецепт до цього 
препарату? Так, від сьогодні ми 
маємо відпускати всі антибіо-
тики виключно за скеруванням 
лікаря. Ми можемо продати ан-
тибіотики тільки у тому випад-
ку, якщо ви надасте нам рецепт 
у вигляді папірця з офіційною 
печаткою медзакладу або ж якщо 
є електронний рецепт. Нам 
немає різниці, у якому вигляді 

Можливо, лікарі 
подивляться і 
скажуть, що ви не 
потребуєте прийому 
антибіотиків та 
замінити на інші ліки
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ЧИ ПРОДАДУТЬ АНТИБІОТИКИ БЕЗ 
РЕЦЕПТА В ТЕРНОПОЛІ?
Експеримент   
З 1 серпня придбати 
антибіотики в 
аптеках можливо 
лише за наявності 
рецепта від лікаря. 
Чи дотримуються 
встановлених 
правил у Тернополі, 
перевірили 
журналісти «RIA 
плюс»

У деяких аптеках ліки ще продають, дехто із фармацевтів категорично ставиться до цього. І 
без рецепта антибіотик не купиш

ЗДОРОВ'Я

Ніяких антибіотиків без рецепта
У Міністерстві охорони здо-

ров’я України запевняють, ан-
тибіотик – серйозний рецеп-
турний лікарський засіб, який 
має призначатися винятково 
лікарем. Тільки спеціаліст може 
визначити доцільність прийому 
антибіотика, підібрати ефектив-
ну діючу речовину, дозування 
та режим прийому препарату. 
Самопризначення та безкон-
трольне вживання антибіотиків 
є неприпустимим, адже це може 
призвести до розвитку глобаль-
ної проблеми – антибіотико-
резистентності, внаслідок якої 
бактерії набувають стійкості до 

лікування.
Заклади, які уклали угоду з 

Національною службою здо-
ров’я України (НСЗУ) і зареє-
стровані в електронній системі 
охорони здоров’я на цей період 
мають виписувати електронні 
рецепти. Якщо заклад ще не 
зареєстрований там, то можуть 
виписувати своїм пацієнтам па-
перові рецепти форми 1.

Українці, які через повно-
масштабне вторгнення пере-
їхали до Тернополя або облас-
ті, зможуть отримати рецепт у 
лікаря без наявності декларації.

Передбачено, що у районах 

проведення бойових дій чи на 
тимчасово окупованих територі-
ях аптеки зможуть і надалі від-
пускати пацієнтам антибіотики 
без рецепта лікаря.

Крім того, купувати антибіо-
тики без рецепта можуть волон-
терські та благодійні організації, 
які допомагають забезпечувати 
військових на фронті усім не-
обхідним. На запит військової 
частини, підрозділу чи певного 
медичного закладу волонтери 
як і нині можуть закуповувати 
антибіотики у дистриб'юторів 
без рецепта, йдеться у повідом-
леннях МОЗ. 

ОЛЬГА 
СКОВРОНСЬКА, 
ЗАВІДУВАЧКА 
АМБУЛАТОРІЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ 
ПРАКТИКИ 
‑ СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ 
№9 «ЦЕНТРУ 
ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО‑

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

–  Це не просто забаганки фар-
мацевтів чи лікарів, це такі умови 
встановили в МОЗ України. І ми 
маємо їх дотримуватись. Тепер, 
щоб придбати будь-який антибі-
отик, замало буде піти просто в 
аптеку і віддати гроші. Спочатку 
треба прийти до сімейного лікаря 
чи терапевта, він вас оглядає, за 
необхідністю відправляє до вузь-
копрофільного спеціаліста. 
Проводиться обстеження, вста-
новлюється діагноз і тільки потім 
виписується рецепт. А ви може-
те купити антибіотик в аптеці.  

Можливо, лікарі подивляться і 
скажуть, що ви або ваша дитина 
взагалі не потребує прийому анти-
біотиків і можна замінити на інші 
ліки. Треба дивитись по ситуації, 
– каже вона.
У будь-якому рецепті лікар вказує 
діючу речовину препарату, дозу-
вання та тривалість лікування. 
За бажанням пацієнт самостійно 
обирає бренд лікарського засобу. 
Функціонал електронного рецепта 
дозволяє зробити частковий від-
пуск ліків та розділити покупку на 
декілька разів. При цьому отри-
мувати повторно рецепт у лікаря 
не потрібно.
Для отримання електронного ре-
цепта на антибіотики декларація 
не обов'язкова. Втім, пацієнт має 
бути зареєстрований в електро-
нній системі охорони здоровʼя. Це 
можна зробити двома способами: 
уклавши декларацію з сімейним 
лікарем, або безпосередньо за-
реєструвавшись на прийомі у 
будь-якого лікаря.

Зверніться до свого лікаря
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перебування вже закупили печиво, 
є також аптечка медичної сестри.

— У кожної дитини наявний 
тривожний рюкзак зі стандартним 
набором речей: водичка, печиво, 
бейджик, картка, де вказано особи-
сті дані батьків та домашня адреса. 
Також є окрема сумка для вихова-
теля, групи та медичної сестри. Під 
час повітряної тривоги кожна дити-
на бере свій рюкзак і спускається 
до укриття. Малюки вже за п’ять 
місяців звикли до цього, тож все 
виконують без паніки та зайвих 
запитань, — розповідає методист 
закладу Анна Леськів.

Приміщення розраховане при-
близно на 100 осіб. Восени очіку-
ють на збільшення кількості ви-
хованців закладу, тому вже зараз 
педагогічний колектив розглядає 
варіанти щодо облаштування до-
даткової кімнати для дітей.

— Площу укриття необхідно 
збільшити і це можливо за рахунок 
проведення реконструкції у сусід-
ній кімнаті. Там ремонтні роботи 
ще не проводили, але вже плану-

ємо. Все маємо зробити згідно з 
нормами: із вентиляцією, каналі-
зацією, водовідведенням, щоб діти 
відчували себе комфортно, — додає 
пані Анна.

ДНЗ з інклюзивною 
формою навчання 

А ось цей дошкільний заклад по-
при воєнний стан в країні щодня 
приймає приблизно 80 вихован-
ців, серед них і дітки з особливими 
освітніми потребами. Тож, окрім 
спальні та ігрової зони, педагогіч-
них колектив обладнав у сховищі 
ще й сенсорний куточок, де пси-
хологи можуть заспокоїти дітей.

— Ми ніколи не знаємо, скільки 
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Аби найпростіші 
укриття привести 
до ладу, необхідно 
приблизно 15 
мільйонів  
гривень

Кошти на ремонт. Хто і коли їх отримає?

До кінця серпня в найпрості-
ших укриттях дошкільних закла-
дів Тернополя мають провести 
капітальний ремонт, зокрема: 
встановити вентиляційні сис-
теми, каналізації та вбиральні. 
Зі слів начальниці управління 
освіти і науки Тернопільської 
міської ради Ольги Похиляк, 
вже визначили перелік робіт і 
підрахували витрати.

 – Аби найпростіші укриття 
дошкільних закладів привести 
до ладу, необхідно приблизно 
15 мільйонів гривень. Ми маємо 
встигнути це зробити до початку 
навчального року, щоб закла-
ди пройшли перевірку комісії і 
приступили до прийому дітей, 
–  каже вона. 

Щодо правил та норм, то об-
ладнання найпростіших укриттів 

має забезпечувати можливість 
безперервного перебування в 
них упродовж не менше 48 го-
дин. Для цього варто встанови-
ти у кожному приміщенні місця 
для сидіння та лежання, ємності 
з питною водою з розрахунку 
дві літри на добу на одну особу. 
Також варто подбати про техніч-
ну воду, за умови відсутності в 
укритті централізованого водо-
постачання. Про всякий випадок 
мають бути ліхтарики, первинні 
засоби пожежогасіння, засоби 
надання медичної допомоги, 
засоби зв’язку та оповіщення.

Головний спеціаліст з питань 
дошкільної освіти управління 
освіти і науки Тернопільської 
міської ради Ірина Антонюк 
каже, наразі це питання ще об-
говорюється спеціальною комі-

сією. Акт з вимогами має бути 
вже наступного тижня.

– Його розробляє комплексна 
комісія, до якої входять пред-
ставники ГУ ДСНС України 
в Тернопільській області, ГУ 
Держпродспоживслужби Укра-
їни в Тернопільській області та 
ГУ Національної поліції України 
в Тернопільській області. Зви-
чайно, першочергово пропису-
ватимуть пункти, що стосуються 
безпеки учасників освітнього 
процесу, –  уточнює вона. 

Щорічно шкільні заклади 
перевіряли наприкінці серпня, 
а дошкільні – на початку ве-
ресня. Саме від цих перевірок 
залежить, чи будуть садочки, 
школи працювати у звичайно-
му форматі. Особливо зараз – в 
умовах воєнного часу. 

У приміщеннях діти граються, дивляться мультфільми та займаються з вихователями

В укриттях є ліжка, щоб діти могли відпочити

ТЕМА

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЯКІ УКРИТТЯ У 
ДИТСАДКАХ ТЕРНОПОЛЯ
Діти  Журналісти «RIA плюс» завітали 
у три садки Тернополя, аби побачити, 
наскільки укриття безпечні для 
перебування і що ще варто удосконалити

ВАДИМ ЄПУР, ПОЛІНА ДАЙНЕГА 
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Наразі з 35 у повному обсязі 
працюють 27 садочків. Головною 
умовою для відкриття є облашту-
вання найпростішого укриття для 
всіх вихованців та працівників 
закладу.

Далі детально розкажемо про ко-
жен із закладів, де були. Номерів 
не вказуємо.

Ясла-садок 
Найпростіше укриття для ви-

хованців дошкільного закладу — 
звичайний підвал, що складається 
з трьох кімнат. Наразі спільними 
зусиллями працівників вже вдалось 
облаштувати дві кімнати: одна для 
розваг, а інша — для сну. Зі слів 
директорки Тетяни Починок, при-
міщення було не в найкращому 
стані, тож роботи вистачило всім.

— Ми самостійно білили стіни, 
ремонтували підлогу, розвішува-
ли кольорові штори, аби створити 
нормальні умови для дітей. Також 
були відповідальні за наповнення 
приміщення іграшками, місцями 
для сидіння та сну. Приділили 
значну увагу створенню ігрової 
зони, адже це теж є важливим 
аспектом для наших вихованців. 
Звичайно, ми розуміємо, що цьо-
го недостатньо і завжди хочеться 
зробити більше для наших дітей. 
Тож очікуємо фінансування і тоді 
вже зробимо так, аби наше укриття 
повністю відповідало затвердженим 
нормам, — каже очільниця.

Щодо ліжечок, то вони пере-
важно розраховані на найменших 
вихованців. Користуються ними 
тільки у тому разі, якщо повітря-
на тривога лунає під час обіднього 
сну. У цей час старші діти можуть 
залучатись до ігор чи перегляду 
мультфільмів.

Станом на 27 липня, у найпро-
стішому укритті цього дошкільного 
закладу була відсутня вентиляція, 
каналізація та водовідведення. 
Саме тому в приміщенні завжди 
наготовлена вода в пляшках та 
горщики. На випадок тривалого 

триватиме та повітряна тривога і 
на що очікувати, тому намагались 
створити якомога комфортніші 
умови. Одного разу ми разом із 
дітьми вже перебували в укритті 
близько двох годин. Намагалися 
їх зайняти іграми, малюванням, і 
все минуло добре. І хоча більшість 
дітей вже звикли до сирени, укрит-
тя, та ще бувають випадки, коли 
вони плачуть і бояться спускатися. 
Тоді вже педагоги залишаються з 
ними на першому поверсі у спе-
ціально підготовлених місцях, — 
каже директорка закладу Надія 
Безкоровайна.

Укриття тут розраховане 
на 220 осіб і має два входи/вихо-
ди, що дозволяє потрапити в нього 
як з приміщення, так і з вулиці. 
Наразі там вже провели WI-FI, 
каналізацію, встановили унітаз 
та умивальник. Пані Надія додає, 
попри це приміщення ще потребує 
ремонту, зокрема: встановлення 
вентиляційної системи та заміни 
світильників.

— Крім WI-FI, ми ще потребує-
мо стаціонарного телефону. Також 
звертаємо увагу на те, що необхідно 
придбати спеціальні акумулятори. 
Вони дозволять освітлювати при-
міщення навіть у випадку відклю-
чення електроенергії. Це важливо 
для нас, адже маємо вихованців із 
вадами слуху. Дитинка і так не чує, 

музичну колонку. Якщо тривога 
затягується, вмикаємо мультики 
або патріотичну музику. Наші 
діти співають, танцюють, гра-
ються в укритті і ніякого стресу. 
І все це завдяки тому, що перше 
ознайомлення з укриттям відбу-
валось ще до повномасштабного 
вторгнення. Навіть інколи захо-
джу в групу привітатись, а вони 
питають: чи підемо сьогодні спі-
вати в сховище? — посміхаючись, 
каже завідувачка.

Під час переходу в укриття, ок-
рім вихователя, ще й кожна дитина 
має при собі тривожний рюкзак 
з водою, печивом та теплими ре-
чами. Що стосується даних дітей 
та контактних телефонів батьків, 
то ця інформація є у педагогічних 
працівників.

Порушення, що треба виправити 
в укритті дошкільного закладу – 
стандартні. Знову ж таки відсутня 
каналізація, вентиляція, вбиральні. 
Проте працівники зробили запас 
води, печива та перенесли звичайні 
горщечки.

– Нам ще б не завадило розши-
рити запасний вихід, щоб у разі 
чого можна було евакуювати діток. 
Та і взагалі провести капітальний 
ремонт приміщення. Хочеться, 
аби наші діти могли у сховищі і 
нормально пограти, відпочити, ви-
мити руки. До нас вже приходили 
спеціалісти, оглядали приміщення і 
казали, як і що за правилами мож-
на все зробити. Тож чекаємо, коли 
проведуть ремонтні роботи, – додає 
пані Ірина.

а якщо ще навкруги буде суцільна 
темрява — складно психологічно, — 
зауважує вона.

У кожній кімнаті встановили п’я-
тилітрові пляшки з водою, пласти-
кові стаканчики та набір печива. 
Також наявна аптечка, що дозволяє 
надати дитині першу домедичну 
допомогу. Під час тривоги вихо-
вателі мають спустити до укриття 
тривожні сумки, де наявні списки 
дітей, контактні телефони батьків 
та базові теплі речі.

— Ми не просили батьків забез-
печити кожну дитину тривожним 
рюкзаком з базовими речами, бо 
це зайвий клопіт як для малечі, так 
і педагогів. Єдине — кожна дитина 
має у гаманці бейджик, де вказа-
ні дані про неї та номери батьків. 
А все інше вже під контролем ви-
хователів, медичної сестри, — го-
ворить пані Безкоровайна.

Тернопільський 
дошкільний заклад 

Найпростіше укриття для сво-
їх вихованців змогли обладнати і 
працівники дошкільного закладу. 
Косметичний ремонт зробили 
одразу в кількох кімнатах, тож 
одночасно у приміщенні може 
перебувати 200 осіб. Завідувачка 
закладу Ірина Гаврилюк каже, що-
дня у літній період садок відвідує 
близько 100 дітей, тож місця ви-
стачить всім.

— Ми перенесли в укриття 
стільчики, ліжка, коробки з ігра-
ми, щоб діти відчували себе ком-
фортно. Також маємо проектор та 
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сюди спускаються переважно пра-
цівники університету та пересічні 
тернополяни, які шукають укриття. 
У випадку тривоги сховище можуть 
відкрити навіть уночі, оскільки 
у корпусі є черговий.

Дитячі садочки 
Ми побували у кількох дитячих 

садочках міста. На жаль, не все іде-
ально. Працівники власними сила-
ми намагалися зробити комфортні 
умови. У закладах, де побували ми, 
укриття знаходяться у підвалах. Це 
найпростіші укриття за своїм типом.

Працівники прибрали приміщен-
ня встановили ліжка, перенесли туди 
багато дитячих іграшок. Щоб дітям 
було комфортно та не страшно — 
постарались облаштувати все мак-
симально наближено до звичайного 
приміщення групи.

Директори садочків кажуть — 
діти, незважаючи на малий вік, все 
розуміють і знають, що таке тривога. 
Однак до таких умов вже звикли. 
В укритті діти граються, співають, 
дивляться мультики, малюють.

У всіх укриттях були запаси питної 
води та печива, аптечки, марлеві ма-
ски. «Тривожні рюкзаки» є не у всіх 
садочках. Десь дітки спускаються 
зі спеціальними рюкзаками. Десь 
вихователі вирішили, що краще 
мати загальний набір речей, щоб 
діти не витрачали час та не хвилю-
валися у пошуках свого рюкзака.

Лише в одному з трьох садочків 
був санвузол з туалетом та рукомий-
ником. Його встановили на початку 
війни силами працівників закладу. 
Однак до початку вересня у до-
шкільних навчальних закладах обі-
цяють облаштувати вентиляції та 
санвузли. На це виділили кошти з 
міського бюджету.

А поки — доводиться обходи-
тись тим, що зробили працівники 
та батьки власними силами. Замість 
санвузлів — ємності із запасом води 
та горщики. Замість вентиляції — 
відчинені віконця.

до укриття. Люди навели порядок, 
повикидали сміття. Звичайно, довго 
там сидіти важко, але все ж можна.

На фасадах деяких будинків 
журналісти «RIA плюс» побачили 
написи фарбою «Укриття». Однак 
знайти їх за такими вказівниками — 
справжній квест. Десь ці вказівники 
прямо біля входу до укриття, а десь 
треба добре пошукати та зорієнту-
ватися, куди йти.

Наприклад, на вулиці Замковій 
ми побачили напис, що вказував 
на двері до підвалу. Перші двері були 
відчинені. За ними — сходи. Однак 
потрапити у підвал не вдалося — там 
була решітка із замком. Помітно, 
що підвал прибирали і мотлоху там 
немає.

На вулиці Словацького теж був 
напис на будинку, який вказував 
на вхід до внутрішнього двору. 
На заваді — домофони.

Ще написи були на вулиці Замко-
вій. Однак і тут потрапити в укриття 
не вдалося — підвали зачинені. Як 
розповіли мешканці будинку — самі 
відкривають їх під час тривоги.

Є написи і в інших мікрорайонах. 
Один ми побачили на вулиці Лесі 
Українки. Підвал житлового будин-
ку також був зачинений, ключі — 
у мешканців.

Відкрите укриття — 
лотерея 

У пошуках відчинених укриттів 
ми обійшли кілька протирадіацій-
них захисних споруд, які нанесено 
на карту міськради.

На вулиці Шашкевича є таке 
укриття, однак його відкривають 
лише під час тривоги. Сюди прихо-
дять працівники прилеглих офісів та 
жителі ближніх будинків. Всереди-
ні розташована студія звукозапису. 
У перший день війни тернополяни, 
які виявили зачинені двері, — виби-
ли їх за кілька хвилин. Тепер укрит-
тя відчиняють вчасно, але, на жаль, 
на вході немає інформації, у кого 
є запасні ключі, хто відповідаль-
ний за відкриття захисної споруди. 
Не вказані номери телефонів.

У приміщенні на Майдані Волі, 
4 нам пощастило — вхід до укрит-
тя був відчинений. Тут є місця, 
де можна посидіти та перечекати 
небезпеку. Ми побачили там запас 
питної та технічної води, систему 
вентиляції повітря, кілька виходів із 
різних сторін приміщення та навіть 
санвузол! Є і туалет, і рукомийник — 
рідкість для багатьох укриттів, навіть 
у навчальних закладах. Ця захисна 
споруда виявилась однією з найкра-
щих, де ми побували.

Ще одне укриття у приміщенні 
біологічного корпусу медунівер-
ситету на Театральному майдані. 
Тут укриття також було відчинене. 
У підвальному приміщенні просто-
ро, є санвузол, стільці. Було кілька 
виходів. Також там триває ремонт 
у кількох інших підвальних примі-
щеннях. Як розповіла комендантка 
корпусу, укриття університету до-
ступне для всіх місцевих, тим паче, 
що наразі навчання ще немає, тож 
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На інтерактивній карті міськради 
значно побільшало локацій з інфор-
мацією про сховища. Позначили 
нові найпростіші укриття у підвалах 
житлових будинків, дитячих садоч-
ках, лікувальних закладах, приватних 
закладах торгівлі та громадського 
харчування.

Загалом ми нарахували наступну 
кількість різних укриттів:

  19 у дитсадках;
  30 у закладах торгівлі та громад-
ського харчування;
  128 найпростіших укриттів;
  42 сховища;
  28 протирадіаційних укриттів;
  6 захисних споруд у лікувальних 
закладах.

Також у міській раді зазначають, 
що кожне підвальне приміщення є 
найпростішим укриттям. Тому якщо 
поруч з вами немає сховища, то зви-
чайний підвал також може стати 
у нагоді.

Сховатися можна 
не всюди 

Хоча різних захисних споруд у мі-
сті є багато, не всі вони доступні для 
тернополян. І це пов’язано не лише 
з тим, що деякі можуть бути закриті.

До прикладу, укриття закладів 
освіти призначені лише для навчаль-
ного колективу та учнів/вихованців 
закладу.

У лікарнях укриттям можуть ско-
ристатися лише медперсонал та па-
цієнти. Звичайні перехожі з вулиці 
мають знайти собі інше безпечне 
місце. На карті захисних споруд мі-
ста вказано, що деякі лікувальні за-
клади мають протирадіаційні укрит-
тя. У деяких є сховища на кілька 
сотень людей. Мешканці прилеглих 
будинків та звичайні перехожі йти 
туди не можуть.

Підвали будинків 
Фактично кожен багатоквартир-

ний житловий будинок має підвальні 
приміщення, які у разі повітряної 
тривоги можуть стати укриттям для 
тернополян. Однак не всі у разі за-
грози йдуть туди. Хтось лишається 
вдома, хоча цього робити не варто, 
хтось йде до більш зручних укриттів.

— У нашому будинку, що на ву-
лиці Медовій, є підвали, але туди 
мешканці не спускаються, — каже 
тернополянин Володимир. — Там 
можна сховатися, але у підвалі бруд-
но, сиро, нема де сісти. Навіть у пер-
ші дні війни сусіди йшли до про-
тирадіаційного укриття на сусідній 
вулиці, бо вважають його більш 
безпечним та комфортним. Зараз 
вже мало хто йде до укриття.

Дехто все ж спускається у підвал 
свого будинку.

— Наш будинок на Острозько-
го має підвал, — розповів терно-
полянин Олександр. — Там люди 
зберігають свої речі. Зазвичай він 
закритий на замок. Усі мешканці 
мають ключі від загальних дверей, 
тому якщо мають бажання — йдуть 

Ворог показав 
методи знищення 
мирного населення. 
Тож у випадку 
загрози – негайно 
йдіть до укриття
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Є НА КАРТІ, АЛЕ ЧИ ПРАЦЮЮТЬ?  
ДЕ МОЖНА СХОВАТИСЯ
Безпека   
Які укриття за п'ять місяців війни стали 
доступними для тернополян? Чи легко 
знайти сховище, якщо тривога застала 
вас не вдома? Журналісти «RIA плюс» 
перевірили це 

На фасадах будинків комунальники пишуть «Укриття» та малюють вказівники

У дитячих садочках до кінця літа проведуть ремонт в укриттях 
на виділені з міського бюджету гроші

ТЕМА

Заклади харчування 
Загалом у місті є 30 закладів 

торгівлі та громадського харчуван-
ня, якими можуть скористатися 
мешканці. Більшість цих закладів 
розташовані у центральній частині 
міста — на вулиці Руській, Грушев-
ського, бульварі Шевченка. Також 
заклади, які можуть стати укрит-
тям, є в різних мікрорайонах мі-
ста — на «Дружбі», «Сонячному», 
«Алясці», «Східному».

Журналіст «20 хвилин» побував 
у деяких з них. Як виявилось, знай-
ти укриття у таких закладах най-
простіше. Біля входів до багатьох 
з них зробили вивіски та великі 
вказівники «Укриття». Їх легко по-
бачити. Тож якщо тривога застала 
вас у центральній частині міста, 
знайти укриття у таких закладах 
буде просто.

Ми також поспілкувалися з пра-
цівниками та рестораторами міс-
цевих закладів. Вони запевнили — 
укриття доступні для всіх тернопо-
лян, а не лише для працівників та 
клієнтів. Щоправда, укриття у при-
ватних закладах є «денними», тоб-
то скористатися ними можна у час 
роботи ресторану чи кафе. Більшість 
працює з 10.00 до 22.00. Час робо-
ти зазначають на оголошеннях біля 
входу до закладів.

Головний бухгалтер ресторану 
«Оскар» Тамара Чупанова розпо-
відає — наразі у робочий час у за-
клад можуть прийти тернополяни, 
які проживають у сусідніх будин-
ках, працівники офісів поруч та 
ті, кого застала тривога неподалік 
їхнього закладу. Працює укриття з 

11.00 до 23.00. Укриття — це один 
із залів ресторану, який знаходиться 
нижче рівня землі.

На бульварі Т. Шевченка укриття 
є у закладі «М'ясо». Є стрілки та 
написи «Укриття». Ресторан знахо-
диться у підвальному приміщенні. 
Працівники розповіли, що спору-
да ще австрійська, має товсті стіни, 
а сам заклад у підвалі, тож у разі 
тривоги тут безпечно і тернополяни 
можуть приходити сюди.

Вивіска «Укриття» є і в «Хін-
кальній», неподалік відділку полі-
ції на бульварі Шевченка. Заклад 
теж розташований у підвальному 
приміщенні.

У «Клубі Файного Міста» є ве-
ликий підвал. Також — у закладі 
«На Небі», «Паса» та YOUNG, роз-
повів ресторатор Петро Заставний.

Але не всім закладам пощастило 
мати підвал або розташовуватися 
у підвальному приміщенні. Багато 
ресторанів та кафе вивісили оголо-
шення, що під час повітряної три-
воги заклад не працює та не обслу-
говує клієнтів.

Укриттів ставатиме 
більше?

Як розповів міський голова Сергій 
Надал під час брифінгу ради обо-
рони Тернопільської області, нові 
укриття влаштовують у підвалах 
будинків, у приватних закладах, де 
є така можливість. Сховатися там 
зможуть всі, хто опинився під час 
повітряної загрози поруч.

Приватні заклади, які мають 
укриття, можуть продовжувати свою 
роботу під час повітряної тривоги.
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

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

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

 Бордюр дорожній, тротуарний, вібропре-
сований, 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  

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

 ГАЗОБЛОКИ «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ, КЛЕЇ 
ДЛЯ КЛАДКИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (097) 808-55-71  

 ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК, 
10Х30Х60, 12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗ-
КОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖ-
КИ. 42-48-02, (067) 925-87-31  

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

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

 Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів, 
пісок, шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла. 
(067)351-21-97, (050)588-73-97  

 Керамзит фасований в мішках, насипом, фрак-
ції 10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можл. 
доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Кулі антипаркувальні, напівсфери антипарку-
вальні, лотки водовідвідні, бордюри дорож-
ні, магістральні та тротуарні. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Кільця на криницю, септик, d 0,7;1; 1,5; 
2м,  вис. 30,60,90 см,плити покриття кілець, 
люки каналіз. полімерпіщ.,чавунні, доставка 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

 Перемички віконні, прогони, різні розміри, 
опорні подушки, в наявності та під замовлен-
ня, можлива доставка, розвантаження, монтаж. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ НА ДАХ: КРОКВИ, ЛАТИ, МУРЛА-
ТИ, 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)979-
86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

 Пісок в мішках, щебінь гранітний дрібний в 
мішках, керамзит в мішках, цемент в мішках, 
відсів в мішках, можлива доставка (097)979-
86-31, (050)234-67-25  

 Пісок, глина, чорнозем, відсів, з доставкою а/м 
ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

 Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм, тру-
би залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм, можли-
ва доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Цегла вогнетривка, червона, біла, повнотіла, 
пустотіла, можна поштучно, доставка під за-
мовлення (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

 «АРМСТРОНГ», ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, ЄВРОРЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», ОФІСІВ, КВАР-
ТИР, ПРИМІЩЕНЬ, ЛІЦ. АВ №55516. 26-04-14, (098) 
483-82-44  

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

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

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

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

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

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

 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ ВИКОНАЮТЬ ЗАЛИВАННЯ 
ФУНДАМЕНТІВ З НУЛЯ, МУРУВ.,ДАХИ, СХОДИ, МО-
НОЛІТИ, СТЯЖКА, СВОЄ ОБЛАДН.,ЛІЦ. АВ №55516 
(098) 483-82-44  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Гіпсокартонні роботи, штукатурка, стяжка, 
шпатлювання, фарбування,  підвісні стелі, пе-
рестінки. (096) 692-72-38  

 ЗАЛИВАННЯ ОГОРОЖ, БУДЬ-ЯКА СКЛАДНІСТЬ, СВОЄ 
ОБЛАДНАННЯ, СВОЯ ОПАЛУБКА. МОЖЛ. ДОСТАВКА 
МАТЕРІАЛІВ. ЛІЦ. АВ №55516 (098) 483-82-44  

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ МУРІВ, ФАСАДІВ, ЦОКОЛІВ БУДИН-
КІВ, ПРИРОДНІМ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИМ КАМЕНЕМ, 
ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРІЖОК З КАМЕНЯ, ОБЛИЦ. СХО-
ДІВ. (097) 875-32-63  

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

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

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

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

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

 РЕМОНТ КВАРТИР, ЯКІСНО, ДОСТУПНІ ЦІНИ, ШТУ-
КАТУРКА ГІПСОВА, ШПАТЛЮВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІ-
НАТ, СТЕЛІ, ГІПСОКАРТОН. (098) 734-57-89  

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

 СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, ПОБІЛКА. (066)820-31-14. 
(098)228-61-64  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, 
ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56  

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

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

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

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

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

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

 ЄВРОРЕМОНТ: КВАРТИРИ, ОФІСИ, ДОСТАВКА МАТЕ-
РІАЛУ, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 
(067) 351-46-56  
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 Інформація проєктування індивідуальних бу-
динків, підприємств харчового виробництва. 
(097) 307-80-70  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА РОБИТЬ ДАХИ БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ, КЛАДКА ЦЕГЛА, БЛОКИ, ДОСТАВКА 
МАТЕРІАЛІВ, ВИЇЗД В РАЙОНИ. (096) 195-67-34  

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

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

 Інформація: електрик, сантехнік - встановлення, 
заміна, ремонт, (13-22 год.). (097) 755-41-21  

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

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

 Інформація: євроремонт квартир, плитка, 
шпатлювання, сантехніка, встановлення камі-
нів, мурування. (098) 679-19-61  

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

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

5.5 РІЗНЕ  

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

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

6.4 РІЗНЕ  

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

 ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ АЛЬТАНОК, ГОЙ-
ДАЛОК, САДОВИХ МЕБЛІВ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА, ІНШІ 
ВИРОБІВ. (067) 936-69-59  

 ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ АЛЬТАНОК, ГОЙ-
ДАЛОК, САДОВИХ МЕБЛІВ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА, ІНШІ 
ВИРОБІВ. (067) 936-69-59  

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

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

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 ВАНТАЖНИК В МАГАЗИН БУДМАТЕРІАЛІВ «КИШЕНЯ 
МАЙСТРА», БЕРЕЗОВИЦЯ, СХІДНИЙ, З/П ВІД 9 000 
ГРН. (097) 981-97-97  

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

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

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

 ВОДІЙ А/М ДАФ, ЄВРО 3, ТЕРМІНОВО (067) 352-53-80  

 ВОДІЙ ТАКСІ 098-134-00-86  

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

 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК. (097) 832-59-22  

 ЖІНКА ДЛЯ ВЕAДЕННЯ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 
НА 1,5 МІСЯЦЯ, ЛАНОВЕЦЬКИЙ Р-Н, 50 КМ ВІД ТЕРНО-
ПОЛЯ. (096)360-87-10, (095)541-44-87  

 ЖІНКА ДЛЯ ПОРІЗКИ ХЛІБА. (068)161-07-74, (050)377-58-92  

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

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

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

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

 ОПЕРАТОР ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ, З/П ВИСОКА. 
(067) 600-67-58  

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

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

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

 ОХОРОНЕЦЬ. (093) 536-67-63  

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

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

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

 ПРОДАВЕЦЬ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИ-
НОК, З/П ВИСОКА. (068)033-17-07, (097)698-04-78  

 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В МАГАЗИН БУДМАТЕРІА-
ЛІВ «КИШЕНЯ МАЙСТРА», БЕРЕЗОВИЦЯ, СХІДНИЙ, З/П 
ВІД 9 000 ГРН. (097) 981-97-97  

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

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

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

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

 ФАСАДНИКИ, ПРИВАТНІ БУДИНКИ, БАГАТОПОВЕР-
ХІВКИ, 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  

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

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

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

7.3 ШУКАЮ  

 Акуратний майстер з євроремонту шукає роботу 
плиточника, гіпсокартонника, шпатлювальника. 
(068) 328-02-60  

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

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

 Бригада з копання фундаментів шукає роботу 
(098) 190-90-51  
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 Бригада з мурування каменем шукає роботу (098) 
231-18-28  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною похило-
го віку або хворою, мед. освіта, д/р. (096) 806-75-75  

 Шукаю роботу доглядальниці за людиною похи-
лого віку, можна цілодобово, відповідальна, дос-
від. (098) 374-76-32  

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

 Шукаю роботу з прибирання квартир, офісів, по 
догляду за самотніми людьми. (096) 303-86-32  

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

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

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

 Шукаю роботу муляра з каменя, цегли під роз-
шивку (067) 131-98-49  

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

 Шукаю роботу по догляду за людиною похи-
лого віку або дитиною, 2-3 години, Сонячний, 
«Аляска». (097) 602-11-80  

 Шукаю роботу по догляду за людьми хворими, 
похилого віку, великий досвід (096) 890-01-98  

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

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

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

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

11.2 ПРОДАМ  

 Антени супутникові, без абонплати, комбінований 
комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс приставки для IP 
ТВ, ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 392-34-74  
 Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори, 
антени, встановлення. (096) 943-56-11  

11.3 КУПЛЮ  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

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

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

13.3 КУПЛЮ  

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

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

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

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

20. ДИТЯЧІ РЕЧІ  
20.2 ПРОДАМ  

 Коляска, електродвигун 3,5 кВт, електровенти-
лятор, водопідігрівач проточний, приставка Т2, 
електрорибочистка. (097) 307-80-70  

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 Картопля, горіхи, квасоля, цукор, мед, крупи,  часник, 
борошно, капуста, буряки столові, сіль. (098) 230-70-88  

22.3 КУПЛЮ  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

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

 КАМЕРИ МОРОЗИЛЬНІ, ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ, ДОГО-
ВІРНА. (096)382-49-01, (050)034-10-74  

23.3 КУПЛЮ  

 Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікросхе-
ми, транзистори, переключателі, реле, прибори. 
(050) 889-37-36  

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 Дрібні побутові ремонти, електрика, сантехніка, 
замки, карнізи тощо, (13-22 год.). (097) 755-41-21  

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

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

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

 РЕМОНТ ШВЕЙНИХ МАШИНОК. (067) 355-64-36  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 КУ-
пАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч., 
ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 694-29-68  
 АДВОКАТ: ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДО-
ПОМОГА У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗ ПРАВА. WWW.LAWYER.
TE.UA. СВ.№3335/10 (096)694-29-68, (097)700-90-03  

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

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

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  

 Пеніборд, хор. ст., 600 грн. (068) 053-19-15  

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

27.3 КУПЛЮ  

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  
28.2 НАДАЮ КРЕДИТИ  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, АНТИКВАРІАТ  
29.2 ПРОДАМ  

 Картини мальовані на полотні «Зима», 94х58 см, 
«Осінь», 88х58 см. (096) 263-45-64  

 КОРОВА, 8 РОКІВ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н. (097) 669-80-40  

29.3 КУПЛЮ  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини,  сумка 
«Оріфлейм», матрац ортопедич., телефон кнопко-
вий «Нокіа», кросівки чол., р.42 (096) 249-47-00  

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

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

 Двері міжкімнатні дерев»яні, вугілля антрацитове. 
(096) 909-84-13  

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

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

 Крісла м»які, 2 шт., б/к, матрац, 1,8х0,8м, недоро-
го, смола, 1 мішок, стіл тенісний, костюм мислив-
ський, р.56, балони газові, 3шт (097) 136-37-10  

 Пам’ятники надмогильні, з чорного габро, камінь бу-
кінський, форма та художнє оформлення виконуєть-
ся після погодження із замовником (067) 713-19-42  

 Самовар, сервіз чайний  на 12 персон, бананки, мо-
лоти, 5кг, 9 кг, кирка, штанга дитяча. (067) 674-12-50  

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

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

 Тарілка до ТВ, Т2 в зборі, килими, 3,5х2,5, 1 100 грн. 
,килим, 3х2, 900 грн., обігрівач масл., 9 ребер, 1 
000грн.,бак плоский,900 (050)541-78-33, (068)842-50-55  

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

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 1800 
грн., таганок газ. 4-конф., 600 грн., (067) 859-87-86  

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

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

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

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

30.2 КУПЛЮ  

 Балон газовий, каністра, холодильник, колонка 
газова котел, машинка пральна, (068) 330-59-10  
 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА СТАН, 
АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)350-20-60, 
(067)350-20-58  

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 56/180, веду здоровий спосіб життя, познайом-
люся з жінкою, до 65 р., (068) 612-77-81  

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

 63/170/80, вдівець, познайомиться з жінкою відповід-
ного віку для спільного проживання (097) 762-40-58  

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

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

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

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

 Чоловік, 41/170/70, одруженим не був, познайо-
миться з дівчиною без сімейного минулого для 
створення сім’ї. (068)887-60-04, (098)427-40-95  

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

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

 Чоловік, 55/172, самотній, без шкідливих звичок, 
працюючий, для серйозних стосунків познайо-
миться з порядною жінкою. (063) 952-03-32  

 ЧОЛОВІІК, 55 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ДІВЧИНОЮ, 
ЖІНКОЮ ДЛЯ ПРИЄМНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ, ПО-
РЯДНІСТЬ ТА ЧЕСНІСТЬ ГАРАНТУЮ. (066) 326-07-39  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

 Жінка, 72 р., вища освіта, активна, інтелігентна, 
познайомиться з чоловіком для спілкування, зу-
стрічей, можливе створення сім’ї, (099) 502-88-59  

 Тернополянка, 53 р., познайомиться з чоловіком 
без шкідливих звичок, неодруженим, для  сер-
йозних зустрічей (096) 590-44-20  

 Тернополянка, 57 р., матеріально забезпечена, 
познайомиться з серйозним чоловіком для жит-
тя. (068) 089-69-95  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загублене посвідчення інваліда війни ААБ 
№011834 від 02.09.2008 р. на ім’я Мандзюк В.Є. 
вважати недійсним  
 ЗАГУБЛЕНИЙ АТЕСТАТ ПН№010975 ВИД. КОЦЮБИ-
НЕЦЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ. ГУСЯТИНСЬКОГО Р-Н, ТЕРНОП. ОБЛ.  
ВІД21.06.97 Р. НА ІМ’Я КУШНІР І. І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНУ ЧІП-КАРТКУ ВОДІЯ НА ІМ’Я БІЛИЙ О.С. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 Загублені військове посвідчення, посвідчення УБД 
№444744 на ім’я Винничок І.О. вважати недійсними  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

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

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

 ВАЗ-2106 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-2108 92/син/1500 газ-бензин, «валентина», 
пробіг 42 тис.км, фаркоп, двигун 03, хор. ст. до-
говірна (067) 713-19-42 

 ГАЗ-67 /зел/-, ретро, Мазда-3-седан, 2007/
асф/1600 (067) 855-54-46 

 Пежо-307 2004/виш/1600 свіжий, з Німеччини, 
повна комплектація, нефарбований, пробіг 220 
тис.км, відм.ст. 4 500 у.о. (099) 551-70-59 

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

1.3 КУПЛЮ 

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 

2.2 ПРОДАМ 

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

2.3 КУПЛЮ 

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 

 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 

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

 Двигун до а/м Волинянка, ВАЗ-2111, VW-Гольф 
1600 Д (096) 605-47-50 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ 
АВТОБУСАМИ, БУСАМИ (5-50 МІСЦЬ) ЛІЦ. АВ№338418 
ВІД 16.05.07 Р. (098) 463-32-32 

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М КАМАЗ-САМО-
СКИД, ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ. (097) 151-31-86 

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОКРАНОМ, ВАНТАЖОПІД-
ЙОМНІСТЬ 10 Т, ВИЛІТ СТРІЛИ 15 М (097) 151-31-86 

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ-НАВАНТА-
ЖУВАЧЕМ JCB-3СХ, КОПАННЯ СЕПТИКІВ, ФУНДАМ., КОТ-
ЛОВАНІВ, ПЛАНУВ., КОВШІ 30, 40, 60, 90 (097) 151-31-86 

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

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

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

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 35 600 (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.Злуки 3/5 гурт.,кух.на 5 сімей, не кут. 7 
000 (067) 350-25-63 

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

 вул.Злуки 7/9/п 34/18/7 б.з.,бойл (096) 557-
70-59 

 вул.Київська -/9/п 34/18/6 і/о, жила 20 700 
(097) 239-78-88 

 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 3/5/ц 23 кв.м с/в,кух,б.,кол 
(098) 692-05-01 

 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 

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

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

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

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

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

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

 СОНЯЧНИЙ 2/10/М 31КВ.М І/О,Є/Р,ВЛ 26 500 (098) 
939-31-70 

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

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 б-р Галицького 3/5/п 46/28/6 рем.,кол. (096) 
557-70-59 

 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 і/о,є/р 
(098) 692-05-01 

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

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

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

 вул.Київська 2/11/ц 55 кв.м і/о,є/р (098) 692-
05-01 

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

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

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

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

 вул.Мостова біч. 4/6/ц 72 кв.м жила,н/б 72 000 
(067) 350-25-63 

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

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

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

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

 вул.Чубинського 1/9/п 51,5кв.м не кут 26 700 
(067) 350-25-63 
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 вул.Чубинського 5/5/п 50,3/-/9 є/р 35 000 
(067) 350-25-63 

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

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

 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) 128-51-71 

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.Довженка 5/5 91,3 кв.м н/б, зд.,торг 43 
000 (067) 350-25-63 

 вул.Злуки 3/9/п 64/40/9 о/к 30 700 (097) 239-78-88 

 вул.Київська 2/9/ц 66/40/9 х/ст (098) 692-05-01 

 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 

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

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

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

 вул.Наливайка 4/9/ц 87 кв.м і/о,є/р,н/б 67 000 
(067) 350-25-63 

 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 

 СХІДНИЙ 1/11/Ц 71 КВ.М І/О, Є/Р, ВЛ 62 000 (098) 
939-31-70 

 Центр 5/5 75/40/9 стал., арка 49 000 (096) 
734-68-47 

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 

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

 ВУЛ.ЛУЧАКІВСЬКОГО Ц/Б 94 КВ.М Є/Р,І/О 64 500 
(067) 259-31-31 

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ 

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

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 1/2 будинку м.Тернопіль приватний, ділянка 
земельна- (097) 938-53-29 

 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.Вербовець, 50 км від Тернополя 68 
кв -25 км від Ланівців, 0,25 га,- (067) 787-33-64 

 БУДИНОК С.М.ПЛАВУЧА, КОЗІВСЬКИЙ Р-Н, 30 КМ ВІД 
ТЕРН. ГАЗ, ВОДА, ПІДВ., САРАЙ, КОМОРА, ОГОРОЖА 
СІТКА, 0,3 ГА, ПРИВАТИЗ5 200 У.О. (097) 164-10-48 

 Будинок с.Мушкетівка, 2 км від Борщова 
центр, околиця села, 1 га саду, город, 1/2 бу-
динку- (063) 162-50-51 

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

 БУДИНОК С.СМИКІВЦІ 180 КВ.М-НЕДОРОГО (067) 
681-42-83 

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

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.ПЕТРИКИ 0,12 ГАМЕТ. БУД., ПІД-
ВАЛ, ДЕРЕВА, ХОР. МІСЦЕ, ОБРОБЛЕНАДОГОВІРНА 
(050) 166-97-08 

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

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ДРУЖБА, ПОБЛ. ТНЕУ, МЕБЛІ, 
ХОЛ., ПРАЛ. МАШ., (067) 370-64-50 

 1-кім. квартиру, м.Тернопіль, 1/2 будинку, «тимча-
сівку»,м.Тернопіль, подобово, помісячно, на трива-
лий термін, власник, договірна (096) 439-91-88 

 1-кім. квартиру, р-н «Текстильника», і/о, є/р, окр. 
кім., підселення для дівчини. (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 

 Візьму на квартиру 2 дівчат (067) 593-02-71 

 Візьму на квартиру 2 хлопців.. (098) 963-26-72 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ В ОДНУ КІМНАТУ 2 ДІВЧАТ, 
ВУЛ.ЛУЧАКІВСЬКОГО. (097) 654-80-86 

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

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

 Візьму на підселення жінок, 40-50 р., вул.Ми-
кулинецька, приватний сектор. (099) 060-99-40 

 ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ ХЛОПЦІВ, ЦЕНТР, НЕДОРО-
ГО. (067) 722-51-91 

 Два приміщення, с.Г.Шевченківські, 2 пов., 28 
кв.м, 48 кв.м, рем., опал., розташоване на авто-
бусній зупинці, відм.стан, дешево (097) 136-37-10 

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

 Магазин на зупинці, Дружба, 35 кв.м, з облад-
нанням, холодил., 7 700 грн. (096) 734-68-47 

 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.БРОДІВ-
СЬКА, 15, 20, 12 КВ.М, Є/Р, С/В, 10 000 ГРН. (067) 
259-31-31 

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

 Приміщення, Дружба, на зупинці, 30 кв.м, рем, 
с/в, під будь-який вид діял., 100 у.о.+ком. 
(096) 734-68-47 

 Підселення до хлопця в окрему прохідну кімнату, 
вул.Симоненка, 1 400 грн.+ком., 2 кім. в гуртож.,вул.
Бродівська, без госп.,3000грн (067) 424-26-05 

4.9 КУПЛЮ 

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

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

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

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

 1-кім. квартиру, вул.Бандери, Чубинсько-
го, Вербицького, р-н «Сільпо», 2-3 пов., з і/о, 
рем., до 30 000 у.о. (067) 350-25-63 

 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, СЕРТИФІ-
КАТИ. (097) 523-34-22 

4.10 ЗНІМУ 

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

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

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

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

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

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

4.11 РІЗНЕ 

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

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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, ВУЛ.КИ-
ЇВСЬКА, 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  
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ївським «Агроном» — чемпіоном 
Тернопільської області. Далі у ко-
манди буде вихідний, після чого 
на футболістів чекатиме ще два 
етапи підготовки. Уже заплано-
вано на третє та шосте ще два 
спаринги.

Про амбіції на новий сезон у ко-
манді поки не кажуть. Мовляв, 
керівництво ставитиме завдання 
ближче до початку чемпіонату. 
Можна припустити, зважаючи 
на результати у минулому сезоні, 
що в «Ниві» точно триматимуть 
у полі зору можливість поборотися 
за вихід до Прем’єр-ліги.

— Враховуючи завдання, які 
у нас були в попередньому се-
зоні, а це потрапити до першої 
четвірки, місце у якій давало 
можливість поборотися за підви-
щення у класі. У новому сезоні 
команди розділять на дві вісімки. 
За підсумком першого етапу чо-
тири найкращі команди з кожної 
вісімки вже боротимуться за вихід 
до Прем’єр-ліги. Можна перед-
бачити, що завдання на першу 

частину сезону буде потрапити 
в першу четвірку, — припускає 
Тихий.

Тренер — 
на милицях 

Готує команду до виконання 
усіх завдань головний тренер Ан-
дрій Купцов. Незважаючи на те, 
що зараз він вимушений пере-
суватися за допомогою милиць, 
наставник весь у тренувальному 
процесі та на тренувальному полі 

Андрій Купцов. Головний тренер скоро вже залишить милиці Кістяк команди зберігся з минулого сезону

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

На полі спорткомплексу «Ватра» 
займається кількадесят футболіс-
тів — «Нива» активно готується 
до старту сезону. Більшість грав-
ців давно в команді, потенцій-
них новачків, які перебувають 
на перегляді, — лише шестеро. 
Той фактор, що кадрова ситуація 
залишається майже незмінною, 
став одним із ключових, завдяки 
якому боси клубу вирішили, що 
«Нива» змагатиметься у новому 
футбольному сезоні.

— Дійсно, сумнівалися, змага-
тися чи ні, бо було більше запи-
тань, ніж відповідей. Така ситуа-
ція, що війна в країні, так само і 
футбольні органи не могли дати 
чітких відповідей на наші запитан-
ня. Яким буде протокол з безпеки, 
дуже багато і до цього часу усі ор-
ганізаційні питання залишаються 
не закритими. Сумнівалися. Але 
в підсумку вирішили зберегти 
команду. Тому що багато клубів 
зникли з футбольної карти Украї-
ни, деякі навіть зійшли з арени че-
рез те, що не мали гравців. Хтось 
залишився за кордоном, у кого 
закінчився контракт. Зібрати 
команду з нуля — дуже складно. 
А у нашій тільки в одного гравця 
закінчився контракт, «кістяк» весь 

зберігся, — розповідає директор 
«Ниви» Андрій Тихий.

Кадрова ситуація 
Контракт скінчився у Вла-

дислава Дворовенка, уже перед 
початком зборів з команди від-
пустили Тараса Мороза, з вже 
екскапітаном припинили дію 
контракту достроково. І він вже 
став гравцем столичної «Оболо-
ні». А оборонець Семен Вовченко 
знаходиться на перегляді у клубі 
Прем’єр-ліги «Верес» з Рівного.

Тренерський штаб на чолі з Ан-
дрієм Купцовим також лишається 
незмінним.

Загалом у країні складна фінан-
сова ситуація. Звісно, і в футболі 
вона є такою ж. Тим більше, що 
професійний футбол завжди був 
фінансово затратною справою. 
Тим не менше, боси «Ниви» 
знайшли можливість у цих умо-
вах не зменшувати зарплату фут-
болістам.

Амбіції на новий 
сезон 

Планується, що змагання у Пер-
шій лізі розпочнуться у кінці серп-
ня, або ж на початку вересня. 
У «Ниви» зараз триває перший 
збір, який завершився 31-го липня 
товариським матчем з великога-

СПОРТ

«НИВУ» ЗБЕРЕГЛИ В ОСТАННЮ МИТЬ

Спорт  «Нива» до останнього була в 
списку команд «під сумнівом». Але на 
радість тернопільським вболівальникам 
футболу прийняли позитивне рішення. І 
команда вже розпочала свою підготовку 
до сезону у понеділок, 25-го липня. 
На тренуванні команди побував і наш 
кореспонденті

У нас є можливість 
завдяки нашим 
воїнам робити свою 
справу. Будемо 
намагатися давати 
гарний результат
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дає завдання футболістам. Куп-
цов пояснює, що це тимчасово 
і до старту сезону зможе бігати 
вздовж бровки під час матчів.

— Був вимушений зробити 
операцію місяць тому по заміні 
суглоба. Так боліло, що треба було 
операцію робити. Сказали, що ще 
десь тиждень треба походити, — 
пояснює Купцов.

Команда молода та 
перспективна 

Футболісти багато місяців 
не тренувалися, перебувають у різ-
них фізичних кондиціях. Відтак 
на першому етапі підготовки по-
трібно підвести усіх до єдиного 
знаменника.

— Хтось був у себе вдома, хтось, 
були такі моменти, що хлопці їз-
дили на перегляд до інших клу-
бів, хтось взагалі працював, бо 
треба було щось робити, якось 
жити. Важка ситуація. Зараз пер-
ші тренування, вони прийшли з 
азартом — це дуже добре. Вони 
скучили за футболом, один за од-
ним, за м’ячем. Бажання є, і це 
найголовніше. А те, що різні фі-
зичні кондиції — будемо регулю-
вати на тренуваннях, — пояснює 
Купцов.

Окрім того, тренерський штаб 
зараз працює над тим, щоб нага-
дати футболістам ігрові зв'язки, 
комбінації, які команда демон-
струвала у минулому сезоні.

— У нас багато молодих фут-
болістів, у нас чи не наймолодша 
команда в минулому чемпіонаті 
була. Радує, що у молодих гравців 
є велике бажання вчитися фут-
болу. Багато буде залежати від 
того, як вони ментально будуть 
готові до навантажень, які будуть 
у команді. Бо молоді гравці — це 
азарт, мають дуже багато бажання. 
Але ще потрібні майстерність та 
досвід, а в нас такого — тільки 
пара гравців, які десь щось по-

грали, — розповідає Купцов.
Відтак тренер обіцяє, що ко-

манда намагатиметься вигравати 
якомога більше матчів, щоб раду-
вати вболівальників «Ниви». Але, 
за його словами, все залежатиме 
від того, як футболісти працюва-
тимуть на тренуваннях, як сприй-
матимуть інформацію, яку надає 
тренерський штаб і потім будуть 
це виконувати на футбольному 
полі.

Подякувати воїнам 
Чи впливає війна в країні 

на психологічний стан футболіс-
тів та їх можливість тренувати-
ся — наразі складно визначити, 
пояснюють у тренерському штабі.

— Деякі хлопці у нас є, які 
побували під бомбардуваннями, 
сиділи у підвалах. Знають, що 
таке війна не з чуток, а самі це 
відчули. Деякі зіштовхнулися з та-
кими ситуаціями, що дуже важко 
їм було. Вони зараз тут трошки 
відволіклися від цього, оскіль-
ки в Тернополі більш спокійно. 
Хлопці хвилюються, звісно. Най-
головніше, що ми повинні під-
готувати їх психологічно в тому 
плані, що ми робимо. І в нас є 
можливість завдяки нашим воїнам 
робити свою справу. Дали нам 
таку можливість грати — будемо 
намагатися тренуватися та грати 
для наших вболівальників, дава-
ти такий результат, щоб нікому 
не було соромно, — каже Купцов.

У кінці тренування футболіс-
ти розділилися на два склади 
та зіграли двосторонню. Перші 
у помаранчевих маніжках, а другі 
в блакитних. Команда у помаран-
чевому перемогла, відтак пере-
можці покарали переможених. 
Ті вишукувалися на лінії спиною 
до партнерів, а ті вдарили їм м’я-
чами по сідницях — подібні призи 
є лиш підтвердженням хорошої 
атмосфери в команді.

Деякі футболісти побували під 
бомбардуваннями

На першому тижні тренувань закладають 
основи фізичної підготовки

Новий сезон у Першій лізі планують розпочати 
в кінці серпня
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Дмитрий Ковбаса, не по-
верне життя… але батькам 
поверне трішки спокою… 
Чи одна у землі, а інша про-
довжує жити без змін… Так 
пишуть ті, яких Бог оберіг 
від такої трагедії… хоронити 
дітей…

Оксана Семенюта

Треба терміново переекза-
менувати усіх, хто вчився в 
тій автошколі і це як міні-
мум в ідеалі всіх, хто отри-
мував водійське посвідчення 
в останні 22 роки, якщо він 
хоч раз притягався до адмі-
ністративної відповідальності 
за порушення ПДР.

 Ihor Stark

І доки я стояла в черзі на 
теорію, жінка з Липівця, 
здається, приїхала здавати з 
грішми, бо у Вінниці одразу 
роблять права. Чи інша при-
чина, не пам'ятаю, але вона 
платила вісім тисяч.

В нашій групі знаю тих, хто 
як я, здав все сам. Тобто без 
грошей здати цілком реально. 

Але я брала ще додатко-
ві уроки водіння, бо тих 17 
практичних занять замало, 
щоб нормально водити. Ну, 
і ще, в мене хороший інструк-
тор був. Як поганий інструк-
тор, треба не стидатися, мі-
няти. Бо кошти за навчання 
немалі, відповідно, повинна 
бути і якість.

До речі, на теорії підста-
ва, випадали багатьом такі 
питання, яких немає в на-
вчальному посібнику... На 
сьому й сипалися. А кожен 
наступний іспит по теорії - 
платний. Гривень 300 в касу.

Julia Kael

Але там фігурує тільки ав-
тоінструктор. А хто в неї іс-
пит приймав? Що вона його 
успішно склала?

Artem Lyba 

Нині би мав бути день 
скорботи…

Nataliya Diduch

А працівники МРЕО  чому 
не понесли покарання?

 Володимир Степанович

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Матеріал зібрав 78 коментарів. 
У 2018-му Насті Золотій з 

Озерян було 17 років. Дівчина 
загинула в ДТП, авто врізалось 
у дерево. Керувала автомобі-
лем її двоюрідна сестра Аліна, 
яка того ж дня отримала права. 
Аліна теж отримала травми, як і 
її хлопець Володимир, власник 
автівки. Мами Насті й Аліни – 
рідні сестри. Але трагедія, а з того 
фатального дня минуло понад 4 
роки, розділила родину навпіл…

Аліні повідомили про підоз-
ру, суд спочатку обрав їй міру 
запобіжного заходу – домашній 
арешт. Розслідування за ч. 2 ст. 
286 Кримінального кодексу Укра-
їни завершили, і скерували мате-
ріали до суду. У Теребовлі справу 
слухати не могли, бо вже всі судді 
на етапі досудового слідства бра-
ли участь у цій справі – розгляд 
перенесли у Чортків. Наприкінці 
травня 2022 року у Чортківському 
райсуді проголосили вирок юній 

Виступ зіркових гості діти сприйняли радісно. А от читачі ‑ 
не зовсім

Репортаж зібрав 71 коментар.
Понад 20 популярних україн-

ських зірок завітали у Тернопіль 
до Дня дружби. Для місцевих ді-
тей влаштували справжнє свято з 
майстер–класами, іграми, висту-
пами, фотосесіями та автографами 
із зірковими гостями.

Дитячий захід відбувався на 
Театральному майдані та у при-
міщенні обласного драматичного 
театру. До події долучилось чима-
ло відомих українців – співаків, 
акторів та тіктокерів. 

Хто виступав:
Олег Машуковський – співак, 

блогер та шоумен.
Маша Кондратенко — акторка 

серіалу «Школа», виконавиця пісні 
«Ванька встанька».

Андрій Джеджула — україн-
ський актор театру, телеведучий, 
шоумен.

Андрій Безкровний — dj 
Bloodless, музикант, діджей.

Василь Котляров — музикант, 
соліст гурту «NewZcool», «NZK».

Позитив – український співак та 

НАСТЯ В 17 ЗАГИНУЛА У АВАРІЇ.  
ЗА КЕРМОМ БУЛА ЇЇ СЕСТРА

Українські зірки виступали для дітей у Тернополі

Назавжди залишилась неповнолітньою. Авто врізалось у 
дерево

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

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

А чому не вилучити пра-
ва і направити на повторне 
навчання, це що, через три 
роки можна знову вчиняти 
подібне?

Юрій Андрусик

Maryna Wojnowa треба було 
розігнати всіх дітей і сказа-
ти, що не можна, це було 
зроблено для дітей, а не для 
дорослих.

Anna Goshovska

Ув'язнення за гроші вона 
точно уникне. Але у кожної 
людини, на мою думку, є така 
штука як совість, надіюсь 
вона у неї є і буде мучити її…

Надя Логуш

Це маму треба судити ра-
зом із такою дочкою. Обоє 
безвідповідальні: одна купила 
права, а друга не вчилася во-
дінню і сіла за руль в чужій 
машині та вбила близьку ро-
дичку. У суді найімовірніше 
за все добре заплатили, що 
отримали такий гарний ви-
рок. Такого суддю також під 
суд. Мама коли купляла пра-
ва вже  запланувала вбивство 
дочки рідної сестри.

Оля Пальчик

Я минулої осені здавала. 
Все сама з першого разу. На 
іспиті камера. Ніхто не до-
помагав, педалі не натискав. 
Інструктор був хороший. На 
лапу ніхто не просив. І я не 
одна так здавала. Багато хто 
здає сам без хабара.

Gulia Kael

А що тим мордам повісток 
не вистачило?

Mykola Androshchuk

І чим тут піаритись, яка 
може бути радість

Леся Ткачук

Марія Борович може остан-
ній день веселиться, а завтра 
розбомблять?

Іван Федоришин 

У нас війна. Немає сові-
сті, співчуття до воїнів, які 
захищають нас, до хлопців, 
які загинули. У тих "артистів" 
і тих, хто прийшов на них 
дивитися, краще пішли б до 
храму і помолитися за мир в 
Україні і за здоров'я воїнів.

Наталя Богданівна  
Телевяк

Такі зірки, як з гімна куля. 
Які дурні ще ходять на їхні 
виступи? На що там дивити-
ся? На ситі вдоволені пики? 
На банкет під час війни?? Що 
їм Азовці, що їм Україна? ка-
каяразніца..

Катерина Чупак

На що дивиться влада? 
Нема співчуття до рідних, які 
оплакують загиблих солдат.

 Олена Тернопільська

День Жалоби - то для тих, 
хто українець. А оце бидляц-
тво - для решти

 Anastasiya Bashuk

Дякуємо організаторам. Ви 
всі всі великі молодці. Це на 
перемогу, Україна понад усе!

Олена Чурилова

Рідним співчуття, водійка 
винна, але ніяке покарання 
не поверне життя. Я б ква-
ліфікував це як вбивство з 
необережності. Тюрма зіпсує 
життя дівчині і, повторюсь, 
не поверне життя дитини. А 
скільки мажорів і посадових 
осіб в стані алкогольного 
сп’яніння скоюють ДТП і 
навіть справа до суду не до-
ходить!!! Я не берусь когось 
судити чи оправдати, але моя 
думка суд вірно вчинив. Хоча, 
ні судити дуже б хотілось Пу-
тіна і всю російську мерзоту 
за смерті наших побратимів 
і сестер, за зіпсовані людські 
долі і дітей позбавлених ди-
тинства.

Дмитро Ковбаса

За два місяця автошколи 
нереально навчитись їздити, 
а оцiнювати та передбачувати 
ситуацiю на дорозi взагалi. Oт 
і вuпускають звiдти нeдоводiiв 
яких довчають: чоловiku, 
папа, брати.... Дівчатам не 
треба "звездитись", я маю 
права, я водій, я на машині. 
Певно, нixто дівчині це не 
пояснив. Дуже шкода, що так 
вийшло, Царство Небесне за-
гиблiй.

Alla Victorivna

Svitlana Svitlana і що ще 
раз заплатить і на дорогу, а 
не ліпше навчити управляти 
авто. Біда в тім, що (коруп-
ція) і гроші вершать свою 
справу далі, а платить громада 
життям і майном.

Віталий Ковальчук
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водійці.
— Визнати винуватою у вчи-

ненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 
ст. 286 Кримінального кодексу 
України та призначити пока-
рання у виді позбавлення волі 
на строк 4 роки з позбавленням 
права керувати транспортними 
засобами на строк 3 роки, — 
таким був вирок Чортківського 
райсуду. — Відповідно до ст. 75 
ККУ, від відбування призна-
ченого основного покарання у 
виді позбавлення волі звільнити 
з випробуванням, встановивши 
іспитовий строк терміном 3 роки.

Апеляційну скаргу на цей ви-
рок можна було подати протягом 
30 днів. Таким правом скориста-
лись як батьки загиблої Насті, так 
і прокурор у справі. Розгляд вже 
призначено на 3 серпня 2022 р.

Пропонуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів

композитор. Соліст гурту «Время 
и Стекло» та «MOЗGI».

Килиммен з гурту Калуш.
Влад Ципа – суперфіналіст 

«Танцюють всі».
Нікіта Ломакін – український 

співак.
Амадор Лопес – фехтувальник, 

хореограф та співак.
Юрій Ткач – український комік 

та актор.
Володимир Остапчук – теле–

радіоведучий, актор, стендап 
комік.

ALEKSEEV – співак, півфіна-
ліст шоу «Голос країни».

Дар’я Кубик – блогерка та тік-
токерка.

Gunna Chorna – львівська 
реп-виконавиця.

Дмитро Варварчук – україн-
ський блогер.

Христя – музикантка, співачка, 
блогерка

Андрій Галин – блогер, тіктокер.
Діанорія – блогер, тіктокер.
Вася Харізма – блогер, випустив 

трек про Джонсона «Танки гриз, 
як барбарис».  

Перегляньте найцікавіші ко-
ментарі. Орфографія збережена.
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

З початку російського втор-
гнення педагоги загальноос-
вітньої школи у Великих Гаях 
одразу «включилися» в роботу й 
стали допомагати бійцям ЗСУ та 
внутрішньо переміщеним осо-
бам, котрі прибували до громади, 
розповідає директорка закладу 
Оксана Кость.

— У школі ми створили при-
хисток для переселенців. Розмі-
щували їх у класах. Одні вчителі 
приймали людей, інші — готува-
ли для них триразове харчування 
на нашій кухні. Весь цей процес 
був безперервним, — додає вона.

Пані Оксана каже, що в перші 
воєнні тижні педагоги чергували 
у школі цілодобово. З ними був 
і медик з місцевої поліклініки, 
адже переселенці після пережи-
того нерідко потребували медич-
ної й психологічної допомоги. 
Колектив навчального закладу 
підтримував людей усіма спо-
собами.

— В школі є дві душові кабіни. 
Внутрішньо переміщені особи 
мали змогу і поїсти, і помити-
ся, і переночувати в теплі. Дехто 
проводив тут два-три дні і їхав 
далі. Інші залишались мешкати 
у Великогаївській громаді, — 
каже директорка.

У коридорі навчального за-
кладу лежить розсортований 
одяг. Оксана Кость зауважує: 
це все речі для переселенців. 
Частину привезли з-за кордону 
волонтери, дещо — від мешкан-
ців ОТГ. Тут є ще багато взуття 
та іграшки.

— Наразі у нас немає внутріш-
ньо переміщених осіб, але якщо 
люди приїдуть, то ми завжди 
готові їх поселити. Паралель-
но з волонтерством проводили 
онлайн-уроки для вихованців 
школи. Після них та на перервах 
вчителі працювали у їдальні й 
готували смаколики для наших 

захисників, — усміхається пані 
Оксана.

Перефарбовують 
тканину для сіток 

Працівниці Великогаївської 
школи Антоніна Глуха і Лариса 
Дишкант вже понад три місяці 
регулярно плетуть маскувальні 
сітки на фронт. Тільки за два 
тижні від 24 лютого зробили їх 
двадцять. Вже передали бійцям 
понад п’ятдесят штук сіток: ча-
стину своїх, а решту від жителів 
сіл громади.

— Щиро дякуємо місцевим 
людям, які рулонами привози-
ли тканину, приносили з дому 
простирадла, наволочки тощо. 
Тепер майже все перефарбовує-
мо, адже речі потрібних кольорів, 
на жаль, закінчились, — пояснює 
пані Антоніна.

В плетінні сіток задіяні меш-
канці Великих Гаїв, зокрема, 
до школи приходять багато діт-
лахів, а також внутрішньо пере-
міщені особи. Готові маскувальні 
вироби передають волонтерам, 
а ті доставляють їх на фронт. Та-
кож Антоніна Глуха розповідає, 
що сітки передавали ще військо-
вим священникам-капеланам та 
солдатам, котрі просили їх для 
своїх частин.

Лариса Дишкант разом з ін-
шими майстринями з громади 
власноруч шиє нижню білизну 
для захисників і носки. Їх вже 
відправили хлопцям у великій 
кількості.

— Наші земляки з Великих 
Гаїв, які зараз проживають 
за кордоном, передають сюди 

У перші воєнні  
тижні педагоги 
чергували у школі 
цілодобово. З 
ними був і медик з 
місцевої поліклініки

Ініціативи  У Великогаївській 
школі з перших днів війни ні на мить 
не припиняється робота. Енергійний 
колектив навчального закладу не тільки 
створив прихисток для переселенців, а 
й плете маскувальні сітки, шиє білизну й 
готує смаколики на передову

НАДІЙНИЙ ТИЛ

ЯК ВЕЛИКОГАЇВСЬКА ГРОМАДА 
ВОЛОНТЕРИТЬ У ЧАС ВІЙНИ

Антоніна і Лариса — працівниці Великогаївської школи, активно волонтерять

Олег Кохман залучив до роботи усі структури громади, 
яку очолює

У школі у Великих Гаях збирають речі для переселенців

На базі навчального закладу облаштували зручний 
прихисток для ВПО

Для захисників на передову готують багато смаколиків 

чимало одягу, продукти, засоби 
гігієни. Ми отримували великі 
посилки з Іспанії, Італії, Польщі 
тощо, — говорить пані Лариса.

Як волонтерить 
громада 

Ми встигли зустрітися й з Оле-
гом Кохманом — головою Вели-
когаївської ОТГ. Він розповідає, 
що у волонтерську діяльність 
залучені всі структури громади: 
пліч-о-пліч задля перемоги пра-
цюють вчителі, вихователі дит-
садків, колективи клубів, адміну-
станов і пересічні мешканці сіл.

— Відколи росія напала 
на Україну, громада почала 
жити по-іншому. Перш за все, 
ми почали допомагати внутріш-
ньо переміщеним особам та 
ЗСУ. Завдяки злагодженій роботі 
нашої команди вдається успіш-
но робити це й донині. Кожен з 
нас має свій напрямок, за який 
відповідає, — говорить пан Олег.

Від громади закупляють авто-
мобілі на передову, а ще нада-
ють матеріальну допомогу ОТГ 
з Харківщини та Дніпропетров-
щини, яких не оминули злочинні 
дії агресора. Це все роблять під 
егідою Всеукраїнської асоціації 
громад.

— У десяти школах у наших на-
селених пунктах вчителі готують 
страви та випічку, тушківки для 
військових у «гарячих» точках. 
Щотижня двічі, а то й тричі, ми 
відправляємо туди завантажену 
автівку, — зауважує Олег Кохман.

У воєнний час Великогаївська 
громада співпрацює з різними 
європейськими грантовими про-
єктами, зокрема американським 
DOBRE, програмою U-LEAD 
тощо. Від партнерів отриму-
ють допомогу для переселенців. 
Нещодавно благодійний фонд 
«Стабілізейшен Суппорт Серві-
сез» надав гуманітарну допомогу 
для ВПО, які проживають у Ве-
ликогаївській громаді. Продук-
ти харчування та засоби гігієни 
отримали 48 осіб. Тепер у гро-
маді очікують наступну партію 
допомоги.

— Ми щотижня звітуємо про 
все виконане перед жителями 
громади. Коли підбиваємо під-
сумки, то вражає, скільки всього 
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спільними силами вдалося зро-
бити! А побачивши й почувши 
відгуки від тих, кому ми допомог-
ли, розуміємо, що сформували 

міцну команду й рухаємось 
у правильному напрямку, — 
на завершення розмови каже 
Олег Кохман.
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У Баворові жінка з дитиною 
перебуває вже кілька місяців. 
Вони із Софією живуть у будин-
ку, який належить бабусі місце-
вої мешканки Ірини, та пустував 
на період вторгнення окупантів.

Про пережите вдома, у Київ-
ській області, Ніла може розпо-
відати довго, це був справжній 
жах. Російські війська взяли 
в окупацію селище міського типу 
Бородянку буквально за декілька 
днів після 24 лютого.

— Ми живемо від неї за 15 хви-
лин їзди. Ворог хотів захопити 
Гостомель та Бучу, а йти через 
наш райцентр, бо там є три 
дороги — виходи на столицю. 
4 березня був потужний авіана-
літ на Бородянку. А вже о п’ятій 
ранку 8 березня я прокинулась 
від шаленого гулу, трусилася 
хата. Летів російський винищу-
вач і скидав бомби на наше село. 
Я з Софійкою змушена була по-
кинути домівку того ж дня, аби 
врятуватись, — пригадуючи ті 
події, Ніла зітхає.

Родина не має власної автів-
ки, тому чоловік Ніли знайшов 
знайомих, котрі евакуювалися з 
села, і попросив вивезти звідти 
дружину з донечкою.

— Він мене з маленькою по-
садив у машину, а йому місця 
не вистачило. Чоловік пробув 
вдома ще з десяток днів — 
до 18 березня. Саме тоді наше 
село теж взяли у блокаду окупан-
ти. Там тривали обстріли, не було 
жодних комунікацій. Росіяни 
нерідко ходили по будинках і за-
бирали чоловіків. П’ятеро людей, 

яких я особисто знала, загинули 
від рук ворога. З нашого села теж 
багато жертв. «Орки» подекуди 
знущалися з цивільних… — ді-
литься спогадами жінка.

Ніла говорить, що 5 лютого 
в їхній родині тільки святкували 
день народження донечки Софій-
ки. Дівчинці виповнилось 2 роки, 
а згодом почалась війна.

— Через місяць, коли ми вже 
мешкали на Тернопільщині, зав-
дяки телебаченню я дізналась, 
що наше село під Бородянкою 
звільнили українські військові. 
Але поки ми туди не повертає-
мось! Населений пункт зруйно-
ваний, дехто втратив не тільки 
житло, а й життя… Магазини 
не працюють, дитячого садка і 
школи у нас ще до вторгнення 
не було, — каже переселенка.

Втомилися лякатися 
сигналу тривоги

Опинившись у Тернопільській 
області, через інтернет жінка зна-
йшла контакти волонтерів. Її на-
правили у Великі Гаї, де Нілу з 
Софійкою зустріли, нагодували 
й попри пізню годину відвезли 
в окремий будинок в одному із 
сіл громади.

У Баворові, розповідає пере-
селенка, її з малечею прийняли 
дуже добре.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

ІСТОРІЯ СІМ’Ї З БОРОДЯНКИ, ЯКА 
ОСЕЛИЛАСЬ У СЕЛІ ПІД ТЕРНОПОЛЕМ
Війна   Неподалік Бородянки, що 
на Київщині, мешкали 23-річна Ніла з 
чоловіком та донечкою. Їхній населений 
пункт ще у перші тижні війни опинився у 
російській блокаді. Залишатись там було 
небезпечно… Невдовзі родина знайшла 
прихисток у селі Баворів Великогаївської 
громади. Доки тато маленької Софійки 
захищає рідну землю від ворога, Ніла не 
занепадає духом, а створила у новій оселі 
затишок і чекає коханого з перемогою

Ніла з донечкою живе у Баворові кілька місяців

Оселилась родина з Бородянки в одному з будинків 
місцевих жителів

Жінка посіяла квіти у квітнику й засадила город

Софійці перед початком повномасштабного вторгнення 
виповнилось 2 роки 

8 березня я 
прокинулась від 
шаленого гулу, 
трусилася хата. 
Летів винищувач і 
скидав бомби 

чутно, як щось летить — то Со-
фійка вушка закриває, лягає 
на землю, боїться. В мене та-
кий же панічний стан раніше був. 

У Баворові ми заспокоїлись та 
тримаємось заради нашого май-
бутнього! А воно буде світлим… — 
завершує Ніла.

— Тут всі активно підтримують 
і мене, і доньку. Ми регулярно 
отримуємо гуманітарну допомо-
гу. Дітей внутрішньо переміще-
них осіб заохочують займатися 
у школі, в різних гуртках, але так 
як моя Софійка геть маленька, 
то поки нікуди не ходимо, — го-
ворить про гостинність громади 
Ніла.

Нещодавно, за словами мами, 
її крихітка захворіла. Одразу при-
їхав лікар, оглянув дівчинку й 
призначив ліки. З родиною Ніли 
весь час контактує керівництво 
Великогаївської громади та во-
лонтери.

— Я дякую Богу, що є така 
громада, адже вони дійсно під-
ставляють надійне плече людям, 
які втекли від війни, у такий 
скрутний період. Зустрічала тут 
жителів Херсону, Харкова та 
інших міст, яким потрібна була 
консультація психолога. Вони ря-
тувались зі своїх осель, коли кулі 
буквально літали над головою. Їм 
допомагають всілякими способа-
ми, — розказує нам 23-річна Ніла.

Її коханий наразі воює на пе-
редовій, без страху виконуючи 
бойові завдання. Ніла з донеч-
кою на нього чекають. Коли той 
повернеться — можливо, поїдуть 
на Київщину. Поки жінка нама-
гається освоїтись тут.

— Ірина прийняла нас у цей 
дім. Він «простоював», а мені 
вдалося вдихнути у нього нове 
життя. У селі під Бородянкою 
ми мали земельну ділянку, за-
ймались господаркою. Перше, 
що я зробила тут, коли потеплі-
ло — пофарбувала старий паркан. 
Без роботи всидіти не можу, адже 
слід якось відволікатись. Згодом 
пересаджувала квіти, засадила 
город: трішки овочів собі, реш-
ту — господарям оселі допомогла. 
Роблю все, що у моїх силах. Звіс-
но, без чоловіка складно, фізич-
ні навантаження виснажують, та 
поки даю собі раду, — каже Ніла.

Вона мріє про якнайшвидшу 
перемогу над ворогом й прагне 
більше ніколи не чути сигналу 
повітряної тривоги.

— Хочеться, аби всі поверну-
лися додому! Через війну тільки 
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На зустріч пан Василь запросив 
журналістів «RIA плюс» до літера-
турно-меморіального музею Юліу-
ша Словацького. Саме тут зберіга-
ється одна з його найскладніших 
робіт — панно, котре символізує 
історію Кременця. Його митець 
зробив за кілька місяців війни, та 
про це згодом. Спершу знайоми-
мось.

Обробляє деревину 
понад 25 років 

Василь Петровський родом із 
Рівненщини. З 1991 по 1996 рік чо-
ловік здобував вищу освіту у Кре-
менецькому педагогічному коледжі 
імені Тараса Шевченка (невдовзі 
перейменований на Кременецьку 
обласну гуманітарно-педагогічну 
академію імені Тараса Шевчен-
ка — прим.). Ще під час навчання 
тут захопився красою міста, його 
народною мудрістю, звичаями і 
традиціями.

— До мене нерідко приїжджають 
гості з різних куточків України та 
з інших держав, але особливо за-
пам’ятався візит чоловіка зі сто-
лиці. Його спершу розчарувала 
пошарпаність Кременця, та коли 
я розповів історію міста, гостя це 
немов зачарувало: придбав мою 
картину і пообіцяв вдруге приїхати 
сюди з родиною як туристи. Дійс-
но, поверхнево можна сприйняти 
Кременець як звичайне провін-
ційне містечко, та коли зупинитись 
і придивитись — воно вражає! Моя 
творчість теж йому присвячена. 
Вироби змушують глядача замис-
литись. Маю ціль — покращити 
туристичну привабливість міста, — 
розповідає про себе художник та 
професійний різьбяр по дереву.

Вчитель трудового навчання та 
креслення і керівник гуртка на-
родних промислів за спеціальніс-
тю, саме у Кременці пан Василь 
спробував себе у художній обробці 

деревини. Нею митець займається 
від 1996 року, коли став випускни-
ком коледжу, і до сьогодні, тобто 
понад чверть століття!  

— Мене притягує чомусь саме 
дерево. Воно дозволяє по-особли-
вому передати почуття, які прагну 
донести до глядача. У витворах пе-
реважає тематика зв’язку поколінь, 
показую речі, які формують нас 
як українську націю. Часто вони 
лежать прямісінько на поверхні, 
але ми їх не помічаємо. Я теж на-
магаюсь передати щось не напря-
му, а завуальовано, — каже Василь 
Петровський.

З 2011-го митець співпрацю-
вав із найбільшим у Німеччині та 
всесвітньо відомим парком розваг 
«Європа-Парк», виконував замов-
лення керівництва. Парк склада-
ється з 17 частин, стилізованих під 
держави світу. Українська частина 
відсутня, говорить Василь Петров-
ський, та вона є у планах.  

Творити за чиєюсь вказівкою 
було складно. Виникла ідея: 
а чому б не зробити щось подібне 
до німецького парку на Батьківщи-
ні, зокрема у Кременці? Для цього 
у 2015 році пан Василь вмисне по-
вернувся до міста, де минула його 
молодість, і започаткував власні 
унікальні проєкти.

Обожнює 
будівництво 

— Моїм першим завданням 
у Кременці було знайти гарне ото-
чення своїм роботам. Тут є старо-
винний ботанічний сад, закладений 
на початку ХІХ століття. Ми з його 
керівництвом (особливо допомо-
гла Антоніна Ліснічук) швидко 
знайшли спільну мову й почали 
працювати у команді, — каже нам 
художник.

Минулоріч у Кременецькому 
ботанічному саду заклали й від-
крили для гостей авторську галерею 
пана Василя під назвою «Відкри-
тий портал». Її утворюють дерев’яні 
та бетонні скульптури, пов’язані з 
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ПРИЇХАВ РОЗВИВАТИ КРЕМЕНЕЦЬ 

Натхнення  «Художник та різьбяр 
Василь Петровський раніше створював 
вироби з дерева та бетону для 
найбільшого в Німеччині парку розваг. 
Його дивовижними артоб’єктами 
захоплювались туристи з усього світу. 
Згодом митець вирішив започаткувати 
щось подібне на Тернопільщині, у місті, 
де пройшли його студентські роки

природою. Галерея надалі понов-
люватиметься і поповнюватиметься 
виробами митця.  

— Назва «Відкритий портал» 
спонтанна. Вона показує зв’язок 
між поколіннями, котрі сформу-
вали місто. Наші пращури, які хо-
чуть донести знання й цінності, 
знаходяться за умовними дверима. 
Я прагнув віднайти ті двері, аби 
мій глядач (завітавши в галерею — 
прим.) потрапив у вимір історії, — 
пояснює пан Василь.

Справжньою візитівкою гале-
реї в ботанічному саду є скуль-
птура «Трон природи», заввишки 
у 7,5 метра. В ній багато символіз-
му, зокрема 12 сходин відобража-
ють річний цикл.

Різьбяр не випадково вирізав 
з каменю винятково обличчя 
матінки-Природи. Цим він де-
монструє, що багато речей (як 
от тіло — прим.) не рукотворні. 
Волосся Природи плавно перехо-
дить у коріння до низу, доводячи, 
що вона всепроникаюча. За свою 
скульптуру пан Василь у 2021 році 
посів перше місце на міжнародно-
му конкурсі Golden Talant у Вели-
кобританії.  

— Якщо хочете побувати на лоні 
природи — це можна буквально 
реалізувати в Кременецькому бота-
нічному саду. Тут сповна відчуваєш 
відстороненість від людських суєт 
і труднощів, адже сидячи на руках 
у матінки-Природи зовсім немає 
про що турбуватися, — усміхається 
різьбяр Василь Петровський.  

Натхнення чоловік черпає у спіл-
куванні з місцевими жителями — 
кременчанами. Каже, що вони самі 
нерідко не помічають, як мимо-
хідь кинута фраза слугує ідеєю для 
майбутньої картини чи скульптури. 
Над виробом найменше працював 
два тижні, іноді робота затягується 
на півроку.

— Здається, що ось ніби все 
готове, є задум, намалював ескі-
зи, але випливають якісь нюанси! 
Деревина непередбачувана, вели-
ку роль відіграє Його величність 
Випадок! Можуть бути помилки, 
до яких завжди спокійно ставлюся. 
Завдяки їм приходжу до вдалих рі-
шень, — розповідає митець.  Окрім 
різьбярства пан Василь захоплю-
ється, як не дивно, будівництвом.

— Це мені допомагає у пла-
ні освоєння нових технологій 
та інструментів. Деякі не зовсім 
за призначенням використовую, 
а адаптую до художньої обробки 
деревини, — сміється митець. — Ча-
сто експериментую у своїй роботі!

Унікальне панно 
історія Кременця 

Напередодні війни у різьбяра 
виникла ідея створити триптих, 
який би поєднав події, атрибути 
й історичні постаті, що вплинули 
на сьогодення Кременця. Наразі 
готова тільки перша частина виро-
бу, але вона дійсно вражає!

— Початок роботи був закладе-
ний у грудні 2021 року, коли мені 
потрапила до рук книга «Герби міст 
України» з чудовими графічними 
ілюстраціями. Спершу мав задум 
об’єднати відповіді на запитання: 
«Що робить нас українцями?» Хо-
тів зобразити всі герби міст Укра-
їни, але це могло б зайняти роки. 
Тому спинився на Кременці. Вирі-
шив зробити триптих (три картини, 
пов’язані за змістом — прим.), пе-
редати на ньому історію й герби 
цього міста. Таким чином можу 
привернути увагу туристів до Кре-
менця! — говорить пан Василь.

Першу частину триптиха митець 
завершив 10 травня. Що на ньому 
тільки не вирізьблено!

На панно, за словами Василя 
Петровського, він хотів показати, 
що Кременець не розвивався ізо-
льовано, його сформували багато 
культур, як от польська, литовська, 
єврейська, російська. На першій 
частині триптиху є і старовинний 
герб Кременця з єзуїтською сим-
волікою, і проєкт герба, який так і 
не був прийнятий під час царського 
правління, і зображення карт Га-
лицько-Волинських земель, будівлі 

Кременця тощо. Звісно, присутній 
портал, як двері між минулим та 
сучасним.  

Пан Василь навмисне не ви-
різьблював обличчя історичних 
постатей з портретною схожістю. 
Всі вони в його особистій інтерпре-
тації: князь Вишневецький, поль-
ський король без імені, Станіслав 
Понятовський, який мав причет-
ність до будівництва Єзуїтського 
колегіуму, королева Бона.

— З нею вийшла доволі цікава 
ситуація: за задумкою мала бути 
молодицею, але при фарбуванні 
з’явилась темна пляма і зістарила 
королеву. Можливо, це так втру-
тився Випадок, тому я не став ні-
чого виправляти. росія зображена 
у вигляді дами, у якої корона впала 
з голови, — розказує нашим жур-
налістам художник.

З технічної точки зору, за сло-
вами пана Василя, йому не було 
складно. Проте довго не міг ро-
зібратися, як правильно скомпо-
нувати на панно велику кількість 
деталей. Свої корективи внесла 
війна, стало важче замовити дея-
кі матеріали. Воєнний час змусив 
митця серйозніше поставитися 
до своєї роботи. Кожен день набув 
для нього більшої цінності, тому 
пан Василь не став відкладати по-
каз панно. Зробив одну частину — і 
одразу її представив глядачам.  

— Світ стрімко змінюється і вчо-
рашній досвід може не спрацювати. 
Ми теж повинні швидко змінюва-
тись і при цьому зберігати ідентич-
ність. Культура і мистецтво — це 
ті речі, довкола яких гуртуються 
українці. Це те, що дає нам сили 
протистояти ворогу. Ми маємо що 
захищати і знаємо, куди йдемо! — 
завершує розмову кременецький 
художник та різьбяр Василь Пе-
тровський.

Скульптура митця «Трон природи» у 2021 році здобула 
перше місце на конкурсі талантів у Великій Британії

На першій частині триптиха зображено 
елементи тих культур, які сформували місто 

Василь Петровський зі своїм панно, яке 
відтворює історію Кременця 

Василь Петровський повернувся з Німеччини, 
оселився у Кременці та розвиває туризм у місті

Можна сприйняти 
Кременець як 
звичайне містечко, 
та коли зупинитись 
і придивитись — 
воно вражає
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гостям обіцяють односпальне 
ліжко, безкоштовний Інтернет, 
телевізор з плоским екраном, 
спільну ванну кімнату з душем, 
феном і капцями, спільний ту-
алет. У вашому розпорядженні 
також мікрохвильова піч, холо-
дильник і чайник.  

Натомість у найдорожчому но-
мері за 1350 гривень є два ліж-
ка — односпальне та двоспальне, 
власна кухня та ванна кімната, 
обідня зона та обладнана кухня, 
всі необхідні електроприлади та 
зручності, рушники та білизна, 
безплатний Wi-Fi, балкон. З ві-
кон відкривається вид на сад.  

На цьому сайті онлайн-бро-
нювання житла для одного ман-
дрівника пропонують 26 варіантів 
оселі у готелях та хостелах без 
зіркової категорії. В деяких у ціну 
включений сніданок. Зняти но-
мер можна орієнтовно за 240–
1500 гривень.

Найдешевше помешкання 
за 240 гривень — хостел, розта-
шований за шість хвилин ходь-
би від пляжу. До послуг гостей 

спільний лаунж, тераса й Wi-Fi. 
Серед інших зручностей — спіль-
на кухня та ванна кімната з фе-
ном. Окремо людям видають по-
стільну білизну. Стійка реєстрації 
працює цілодобово, у хостелі 
можливі послуги прасування одя-
гу та бізнес-послуги. Є важлива 
умова: під час заїзду необхідно 
пред’явити посвідчення особи з 
фотографією та кредитну картку.  

Найдорожче помешкання, ко-
тре вартує 1500 гривень за ніч-
ліг (включає податки і збори), 
вміщує спальню з двоспальним 
ліжком та вітальню з диваном. 
В цих апартаментах наявні бал-
кон, індивідуальний кондиціо-
нер, телевізор з кабельними ка-
налами, кухня з посудомийною 
машиною, кавоварка, гардероб, 
зручна ванна. Кредитна картка 
для бронювання не потрібна.  

Помешкання для 
пари 

У нашому місті на бажані дати 
заїзду і виїзду на Booking.com 
розміщені 52 пропозиції тимчасо-
вої оселі. Чотиризірковий готель 
всього один. Гостям пропонують 
апартаменти Antique за 1250 грн.

Умови такі ж, як і для однієї 
людини: тераса з видом на Тер-
нопіль, сад, безкоштовний Wi-
Fi, кондиціонер, кухня, спальня, 
вітальня, ванна і гідромасажна 
ванна, телевізор, мінібар. Стій-

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

Поїздки за кордон цього літа 
менш доступні. Деякі туропера-
тори припинили свою роботу, 
діє заборона перетинати кордон 
чоловікам, платоспроможність 
населення знизилась, тому зараз 
активно розвивається внутрішній 
туризм.

Українці, охочі добряче від-
почити, нерідко мандрують 
на захід України: до Файного 
міста, Львова, Рівного, на Во-
линь чи Закарпаття, відповідно 
попит на подобову оренду оселі 
великий. За понад п’ять місяців 
російського вторгнення Терно-
піль прийняв десятки тисяч вну-
трішньо переміщених осіб. Дехто 
давно повернувся додому, та ча-
стина переселенців досі залиша-
ється тут, мешкаючи у готелях та 
хостелах, знімаючи цілі квартири 
й приватні будинки.

То чи реально тепер знайти 
вільні номери? Скільки коштує 
оренда кімнати у різнозіркових 
хостелах та готелях нашого мі-
ста? Які умови обіцяють гостям? 
«20 хвилин» промоніторили про-
позиції на сайті бронювання 
житла Booking.com і дізнались, 
чи не влетить вам у копієчку мі-
нівікенд у Тернополі. Для порів-
няння ми обрали найближчі дати: 
заїзд 29 липня — виїзд 30 липня 
(одна ніч).

На Booking.com обрати тим-
часове житло можна за різно-
манітними критеріями: бюджет 
(за добу), фільтри (наявність 
автостоянки, бронювання без 
кредитної картки чи без пере-
доплати, сніданок, поруч пляж), 
кількість зірок, відстань до цен-
тру міста, політика скасування 
оренди, тип помешкання, зруч-
ності в номері, умови для людей 
з інвалідністю тощо.

Помешкання на одну 
особу 

Загалом у Тернополі на об-
рану нами добу є 53 варіанти 
помешкань для однієї людини. 
Можна зняти апартаменти Де-
люкс у чотиризірковому готелі 
за 1250 гривень. Там є спальня, 
вітальня, повністю обладнана 
кухня з посудомийною маши-
ною і чайником, 2 ванні кімна-
ти, телевізор із супутниковими 
каналами, безкоштовний Wi-Fi, 
тераса з видом на місто, конди-
ціонери. Гостям щоранку пода-
ють континентальний сніданок 
за окрему плату.

Є багато вільних номерів 
у готелях та хостелах катего-
рії три «зірки». Нам вдалося 
знайти всього 26 пропозицій, 
в деяких у вартість включено 
сніданок. Оренда апартамен-
тів коливатиметься у межах від 
479 до 1350 гривень за ніч.

Щодо умов, то у найдешевшо-
му помешканні за 479 гривень 
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОРЕНДУВАТИ 
НОМЕР У МІСЦЕВОМУ ГОТЕЛІ
Відпочинок   У нашому місті можна 
з легкістю орендувати як номер у готелі 
чи хостелі, так і окрему квартиру на добу. 
Щоправда, ціни зросли порівняно з 
довоєнним часом. Ми порівняли, скільки 
наразі коштує орендувати номер для себе, 
для пари та родини з дітьми

Найдорожчий 
варіант оселі на 
добу коштує  
19 000 гривень. 
Це апартаменти із 
басейном

На сайті Booking.com є безліч критеріїв, за якими можна обрати житло на добу

ка реєстрації працює цілодобо-
во, можливий смачний сніданок 
за окрему плату.  

Можна без проблем орендува-
ти номер у тризіркових готелях і 
хостелах, їх теж немало — 24 ва-
ріанти з різноманітними умовами 
(як стандартні і бюджетні, так і 
класу «люкс»). Для пари це обій-
деться у межах 498–1638 гривень 
за ніч.

У найдешевших апартаментах 
«Кімнати під ключ Wi-Fi Центр 
10–15 хв» за 498 гривень на двох 
можна обрати тип ліжка (два од-
носпальні чи одне двоспальне). 
Є телевізор з плоским екраном, 
безоплатний інтернет, спільна 
ванна кімната з душем, феном і 
капцями, а на кухні — чайник, 
холодильник і мікрохвильова піч.  

В найдорожчому готелі 
за 1638 гривень парі пропо-
нують апартаменти «Затишні 
в новобудові» з балконом, де з 
вікон відкривається вид на сад. 
Тут наявні кухня і ванна кімна-
та, обідня зона, ванна або душ, 
кухонний посуд, електрочайник, 
фен, духовка, рушники та білизна 
тощо. Є нюанси: не треба заз-
далегідь вносити передоплату, 
а скасувати бронювання можна 
за умови оплати 50%.  

На сайті нам вдалося знай-
ти 27 помешкань для пари без 
зіркової категорії. Це як ліжка 
в хостельному номері гуртожит-
кового типу, так і комфорта-
бельні сімейні номери та цілі 
квартири подобово. Ціни від 
480 до 1500 гривень.

Житло за 480 гривень на двох 
розміщене неподалік одного з 
місцевих пляжів. За цю вартість 
гості можуть обрати або двоя-
русне ліжко в змішаному номері, 
або ліжко у 10-місному загально-
му номері для чоловіків і жінок. 
До послуг приїжджих спільна 
лаунж-зона, ванна кімната з фе-
ном, кухня, тераса, душ і туалет, 
безоплатний Wi-Fi. Рушники і 
постільну білизну пропонують 
за додаткову плату. Реєстраційна 
стійка працює цілодобово.

Великий номер за 1500 гривень 
вміщує власну кухню, спальню 

та вітальню, тут є кондиціонер, 
посудомийна машина, телевізор, 
кавоварка, датчик чадного газу, 
безліч електроприладів, туалет-
но-косметичні засоби, халати і 
капці для кожної особи. Також 
у помешканні наявні приладдя 
для прасування одягу, сушарка, 
фен, москітна сітка, кухонний 
посуд і багато інших зручностей. 
Скасування бронювання, до речі, 
безкоштовне. Немає передопла-
ти.  

Помешкання для 
родини з дітьми 

Також ми вирішили порівня-
ти ціни на оренду тимчасового 
житла для сім’ї з двома дітьми — 
трьох і дев’яти років. Вік малечі 
є обов’язковим критерієм при 
пошуку сімейних номерів на сай-
ті Booking.com. У Тернополі є 
40 варіантів, які пропонують 
мандрівникам. Оселі для родини 
з чотирьох осіб найдорожчі. Це 
номери в тризіркових та в готелях 
і хостелах без зіркової категорії.

Приміром, зняти квартиру 
в помешканні 3 «зірки» обійдеть-
ся вам від 704 до 2608 гривень 
за добу. Таких пропозицій в місті 
нарахували вісімнадцять.

Найдешевший готель з номе-
ром за 704 гривні розташова-
ний за дві хвилини ходьби від 
парку Загребелля. До послуг 
гостей тераса, безкоштовні Wi-
Fi та парковка, ресторан і бар 
на території. В номері є ванна 
кімната, телевізор із супутнико-
вими каналами. Можна обрати 
свій тип ліжка, в деяких кімнатах 
наявна зона відпочинку. Сніда-
нок не входить у ціну й коштує 
100 гривень. За запитом здійс-
нюється обслуговування номерів, 
є послуга дзвінок-«будильник».  

За 2608 гривень за нічліг 
у найдорожчому готелі гостям 
пропонують двомісний номер з 
окремими ліжками та виглядом 
на місто, кондиціонер та безоп-
латний Інтернет. Кімнати оформ-
лені в індивідуальному стилі й 
оснащені телевізором та всіма 
іншими зручностями. На базі 
готелю є ресторан зі стравами 

української та європейської кухні 
та салон краси.

Сім’ї з дітьми можна оренду-
вати й помешкання у готелях 
та хостелах без «зірок». Таких 
на сайті розміщено 22 пропо-
зиції. Оселя коштуватиме від 
680 до 2580 гривень за ніч. В де-
яких випадках у вартість вклю-
чений сніданок.

Щодо умов, то у найдешевшо-
му покращеному чотиримісно-
му номері за 680 гривень наявні 
телевізор, праска, вентилятор, 
гардеробна, диван-ліжко, туа-
лет, рушники і білизна тощо. 
Гостям пропонують спільний 
лаунж, спільну кухню, безкош-
товний Wi-Fi абсолютно на всій 
території готелю. У деяких номе-
рах вбудована мінікухня з холо-
дильником та мікрохвильовою 
піччю. Стійка реєстрації працює 
цілодобово, а скасування «броні» 
можливе за повну ціну.  

В  номер і  м і н і г о т е лю 
за 2580 гривень (включено подат-
ки та збори) є велика спальня з 
двоспальним ліжком, вітальня та 
зручності для комфортного ніч-
лігу. До послуг гостей ресторан, 
критий басейн, цілодобова стійка 
реєстрації та служба обслугову-
вання кімнат. На території по-
мешкання надається безкоштов-
ний Wi-Fi. Щоранку в мініготелі 
подають сніданок по меню, він 
коштує 250 гривень.  

Яке найдорожче 
житло 

Найдорожчий варіант оселі 
на добу, який нам вдалося знайти 
у Тернополі, коштує 19 000 гри-
вень. Це апартаменти Real House 
із сезонним відкритим басейном, 
власною безкоштовною парков-
кою та видом на місто. Гостям 
обіцяють безоплатний Wi-Fi, 
кондиціонер, 3 спальні, кухню 
з обідньою зоною та 4 ванні 
кімнати з душем. З апартаментів 
можна вийти на терасу.  

Важливо, що під час заїзду 
необхідно внести заставу в роз-
мірі 9000 гривень. Ця оплата при-
ймається готівкою. Ви отримаєте 
внесену суму під час виїзду.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №30

***
При прийомі на роботу у жінки 
запитують:
— Скільки вам років?
Та кокетливо відповідає:
— Мені ближче до тридцяти, 
ніж до двадцяти.
— А точніше?
— П'ятдесят.

***
Нещодавні дослідження вияви-
ли, що жінки, які мають зайву 
вагу, живуть довше, ніж чолові-
ки, які звернули на це увагу.

***
Мамина співробітниця — уже 
немолода жінка. Будь-який 
натяк на вік сприймає агресив-
но. Як і раніше, вважає себе 
красивою і бажаною, хоча 50 
років уже позаду.
Якось обговорювали колекти-
вом, у кого наскільки після 50 
років сів зір. Більшість уже з 
менших діоптрій перейшли на 
сильніші. Процес загалом нор-
мальний, нічого особливого.
І тут виступає наша красуня: «Я, 
каже, окуляри ніколи в житті не 
одягну. Я якось в оптиці примі-
ряла, глянула в дзеркало, так я 
в них така стара і страшна!»
Тут мама запитує: «А може 
ти в окулярах просто краще 

бачиш?»
Декілька днів не розмовляли!

***
Кожна жінка вважає своїм 
обов'язком додзвонитися до 
свого коханого (чоловіка, дру-
га), нехай навіть із п'ятнадцято-
го разу, щоб запитати:
— Ти де?

***
Жіноча шкала забезпеченості:
1. Можна дозволити собі купи-
ти сумочку.
2. Можна дозволити собі купи-
ти сумочку під колір сукні.
3. Можна дозволити собі купи-
ти сумочку під колір машини.
4. Можна дозволити собі купи-
ти машину під колір сумочки.

***
— Христина погодилася вийти 
за тебе заміж?
— Так, але вона просила ще 
трохи почекати.
— Чому?
— Вона мені сказала: «Ти будеш 
останнім, за кого я вийду 
заміж…»

***
Моя дівчина — вампір. Вона не 
цілується зі мною, коли я з'їм 
часнику.

***
В Ізраїль прийшла зима. Ізра-

їльтяни дістали зимові панам-
ки, зимові шорти та зимові 
шльопанці.

***
Я здогадувався, що на побачен-
нях із дівчатами іноді поводжу-
ся нудно.
Але коли вона раптом замов-
кла, дістала ручку і почала 
вирішувати судоку, я зрозумів, 
що сьогодні побив усі рекорди.

***
Щоб зрозуміти жінку, потрібно 
бути жінкою. До того ж потріб-
но бути саме тією жінкою, яку 
вам необхідно зрозуміти. Але 
навіть дотримання цих умов не 
гарантує вам бажаний резуль-
тат.

***
Якщо подружки пліткують про 
інших з тобою, то вони плітку-
ють і про тебе з іншими!

***
Жіноче...
— Ні, ну якщо серед мужиків 
нашого віку залишився лише 
«неліквід», то заводимо собі 
20-річних!
— Розумієш, проблема в тому, 
що 20-річних ми вже не заво-
димо.

***
Жіноче...

Холодно стало спати.
У роздумах, чи купити другу 
ковдру, чи мужика завести.
Мужик, звичайно, обіймає, але 
ковдра зате не бісить.

***
Якщо ви кажете дамі, що 
вона виглядає «на всі сто!», то 
уточнюйте: на сто відсотків, 
сто років, сто кілограмів чи сто 
гривень.

***
У купе поїзда чоловік уважно 
дивиться на дівчину-сусідку. 
Дівчина, відірвавшись від 
читання книги:
— Не треба стріляти в мене 
одруженими очима.

***
 Дівчино, ви така гарна, розум-
на, з почуттям гумору. І очі, і 
фігура, і волосся — все чудово!
— Дякую, я зворушена.
— Це ми теж помітили.

***
— Що таке залицяння?
— Залицяння — це період, коли 
дівчина вирішує, чи вдасться їй 
знайти когось краще.

***
У жінки має бути один чоловік 
на всі випадки життя.
І кілька… про всяк випадок...

***
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Побігла на маршрутку, 
останні п'ять метрів хвацько 
проїхала на попі, граційно 
встала, зайшла до сало-
ну. Порадував чоловік: 
«Дозвольте я ваші санки 
обтрушу?»

***
— А чому така красуня 
стоїть біля бару на самоті 
й нудьгує, підперши личко 
кулачком?

— Н-н-н-напилася.
***

У хорошого чоловіка жінка 
має бути такою, щоб її всі 
хотіли, але не могли собі 
дозволити.

***
Настала зима. Жінки хова-
ються в норки.

***
Красива жінка — це вже 
професія.



Цього 
тижня 
іменини  
святкують

ОВЕН У Овнів у серпні 
з’являться хороші мож-
ливості у питаннях ро-

боти та бізнесу. У вашому знаку 
домінує число сім, що обіцяє 
фінансове зростання. Але спо-
чатку вам доведеться залишити 
позаду токсичну дружбу або 
нерозділене кохання. 

ТЕЛЕЦЬ Представники 
знаку усвідомлять цього 
місяця, що вони мають 

подорослішати. Вам треба 
закінчити незавершені справи 
на роботі та навчанні. Тельцям 
подобаються веселі заходи та 
зустрічі з друзями, але ви по-
винні знаходити час для себе. 

БЛИЗНЮКИ Ваш знак 
любить рости у всіх ас-
пектах. Протягом цього 

місяця ви ухвалите важливі 
рішення у професійному чи 
освітньому житті. У серпні ви 
зможете відкрити свою справу, 
яку довго обмірковували. 

РАК Для Раків сер-
пень буде сповнений 
хороших новин, 

але остерігайтеся пліток та 
інтриг. На початку місяця вам 
запропонують хорошу посаду, 
тому ви повинні бути готові до 
можливості нового працевлаш-
тування. Зберігайте позитивне 
ставлення до майбутнього. 

ЛЕВ У серпні Леви спо-
стерігатимуть постійний 
особистий прогрес і 

досконалість у плані роботи. 
Постарайтеся бути спокійні-
шим і не робіть необережних 
вчинків, про які потім можете 
пошкодувати. Порада для 
сімейних Левів — більше приді-
ляйте уваги своїй половинці.

ДІВА Це ваш вда-
лий місяць з погляду 
інвестицій. Дні хороших 

енергій у вашому житті, у ва-
шому знаку переважає успіш-
ний бізнес. Любовні стосунки 
будуть досить стабільними, їм 
нічого не загрожує. Ви ідеальна 
частина своєї сім’ї, постарайте-
ся приділяти їм багато уваги. 

ТЕРЕЗИ Цього міся-
ця вам пощастить у 
фінансовому плані, бо 

гроші надійдуть звідти, звідки 
ви не очікували. Ви матимете 
багато мотивації для виконання 
особистих проєктів. Поліпшіть 
свою концентрацію у всьому, 
що ви мали намір зробити. 

СКОРПІОН Цього місяця 
у вас буде можливість 
отримати найкращу ро-

боту. Необхідно контролювати 
свій характер і стримати свою 
імпульсивність. Ви найха-
ризматичніший представник 
зодіаку, тому завжди будете 
бажаним гостем на найкращих 
світських заходах. 

СТРІЛЕЦЬ У Стрільців 
у серпні буде великий 
апгрейд у всіх думках та 

діях, що дозволить вам стати 
кращим. Ваша позитивна енер-
гія оновиться, тільки будьте 
обачні, щоб не витрачати її на 
те, чим ви не користуватиме-
теся. Ваші вдалі дні для змін у 
роботі та вирішенні юридичних 
питань –  19 та 21 серпня.  

КОЗЕРІГ У серпні ва-
шому знаку зодіаку очі-
кується прибуток, тому 

що енергії багатства будуть на 
вашому боці. Використовуйте 
цей місяць правильно – змініть 
роботу на високооплачувану 
або, якщо у вас були плани, 
розпочніть бізнес. 

ВОДОЛІЙ У серпні ви 
будете активнішими у 
робочих справах, тому 

що настав час отримати підви-
щення. Намагайтеся не сидіти, 
склавши руки, в очікуванні, 
будьте активними і вирушайте 
на пошуки свого успіху, тому 
що зірки будуть на вашому 
боці. Ваші вдалі дні –  15 та 27 
серпня.

РИБИ Серпень буде для 
Риб гарним місяцем, 
бо зірки світитимуть на 

вашу користь. Це допоможе 
вашому знаку реалізувати всі 
плани — ви покажете, на що 
здатні у справах роботи та біз-
несу. Не припиняйте займатися 
фізичною активністю, це вам 
допоможе. 

СЕРЕДА,

3 СЕРПНЯ

+13°С     +26°С +14°С     +25°С

ЧЕТВЕР, 
4 СЕРПНЯ

+16°С     +28°С +17°С     +27°С

П’ЯТНИЦЯ, 
5 СЕРПНЯ

+17°С     +30С +19°С     +30°С

СУБОТА, 
6 СЕРПНЯ

+21°С     +32°С +20°С     +30°С

НЕДІЛЯ, 
7 СЕРПНЯ

+17°С     +24°С +20°С     +29°С

ПОНЕДІЛОК, 
8 СЕРПНЯ

+14°С     +26°С +18°С     +25°С

ВІВТОРОК, 
9 СЕРПНЯ

+17°С      +27°С +17°С     +22°С
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Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

3 серпня: 
Георгій, Євген, Єгор, 
Іван, Петро, Роман, 
Семен, Теодор, Федір, 
Ян, Анна.

4 серпня: 
Олексій, Михайло, 
Магдалина, Марія.

5 серпня: 
Андрій, Віталій, Теодор, 
Трохим, Федір, Анна.

6 серпня: 
Анатолій, Опанас, 
Борис, Гліб, Давид, 
Іван, Іларіон, Микола, 
Роман, Ян, Христина.

7 серпня: 
Олександр, Макар, 
Анна, Іраїда.

8 серпня: 
Гнат, Сергій, Теодор, 
Федір, Парасковія.

9 серпня: 
Герман, Іван, Клим, 
Микола, Платон, Сава, 
Еммануїл, Ян, Анфіса.

***
— Чого ти раптом почала вино-
сити мені мозок? Раніше ж все 
було нормально!
— Я соромилась...

***
Справжнього чоловіка вигада-
ли жінки, щоб лякати ним своїх 
чоловіків.

***
Жінки теж полюють на чоло-
віків. Капризи — це розвідка, 
борщі — приманка. Ліжко — 
пастка, а повний ніжності по-
гляд — як контрольний постріл 
у голову.

***
— Розумна, вихована, інтелі-
гентна, наче навіть добра! Але, 
трясця, як за кермо сідаю, ніби 
два терміни відмотала...

***
— Жоро, ти любиш сало?
— Люблю.
— Тоді я вся твоя, хлопчику!

***
Перший раз при парубкові 
змивала макіяж, переживала 
дуже!
Змила, а він такий каже:
— Ну що, нормально! Я думав, 
що гірше буде!

***
Хлопець з дівчиною на першо-
му побаченні. Вона:
— Розкажи про себе, будь 
ласка!
— Закінчив 11 класів, від-
служив в армії, вступив до 
університету, одночасно пра-
цював, зараз одержав посаду 
менеджера, купив машину, 
хочу взяти іпотеку, одружитися, 
виховати пару дітей... А тепер 
ти про себе розкажи.
— А я гарна…

***
Коли дружив із дівчиною і вона 
скаржилася на проблеми з кре-
дитами, то я сумно відповідав 
— мені б твої проблеми... Тепер 
вона моя дружина... гадаю, 
можна далі не продовжувати.

***
Дівчата! Якщо хлопець зупиняє 
комп'ютерну гру, щоб відпо-
вісти на SMS-повідомлення — 
виходьте за нього заміж!

ПЕРОН ВОКЗАЛУ

ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

БУДИНОК НА РУСЬКІЙ

ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО

БУЛО:
Будівля вокзалу раніше мала інший 
вигляд 

БУЛО:
На вулиці проходили колії 

БУЛО:
Такий вигляд мав будинок на 
Руській під час Першої світової

БУЛО:
Багато будівель було пошкоджено, 
однак вони вціліли

СТАЛО:
Після реконструкції її оновили, 
додали колони та більше вікон

СТАЛО:
Тепер тут звичайна дорога 

СТАЛО:
Дім вцілів. Його відновили після 
закінчення війни

СТАЛО:
Це одна з улюблених вулиць 
тернополян для прогулянок

З одного ракурсу

Тернопіль: як було  
у 1917 і є зараз


