
ЖИВЕ ПОРУЧ ІЗ 
ПІНГВІНАМИ

МАМУ ВБИВ СНАЙПЕР. 
ЮНАК ТІКАВ ВІД ОКУПАНТІВ

ТИЖДЕНЬ БЕЗ ПЛАСТИКУ. 
МИ ПРОВЕЛИ ЕКСПЕРИМЕНТ

 Микола Сачко – 17-річний 
хлопець, який зараз проживає у 
Тернополі. Шлях, який він подолав, 
перш ніж добрався сюди, під  
силу не кожному

 Наша журналістка спробувала 
повністю відмовитись від 
використання поліетилену і 
пластику. Що з цього вийшло, 
читайте у матеріаліс. 11 с. 9

ПРОТИРАДІАЦІЙНІ УКРИТТЯ

РЕКЛАМА

 ЯК ПОРАХУВАТИ СТАЖ ДО ПЕНСІЇ с. 17
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НЕОБХІДНА ДОПОМОГА 
5-МІСЯЧНІЙ СОФІЙЦІ с. 19

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЩО ТАМ І ДЛЯ КОГО ВОНИ
	Упродовж останніх днів 
ситуація в Україні залишається 
напруженою через погрози 
російських окупантів підірвати 
заміновану Запорізьку атомну 
електростанцію

	Ми радимо не панікувати та 
перевірили, у якому стані укриття, 
які можуть захистити тернополян 
від радіації. У них можна сховатися 
як під ракетної небезпеки, так і у 
випадку радіаційного ураження

с. 4
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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

АКТУАЛЬНО

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

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.

Тернопільська обласна військо-
ва адміністрація, телефон гаря-
чої лінії: 0 800 335 975
Перетинання державного кор-
дону під час правового режиму 
воєнного стану. Питання-від-
повідь
https://bit.ly/3p2nFSr. Правила 
перетинання державного кор-
дону громадянами України, за-
тверджені постановою Кабінету 
Міністрів. Зразки документів/
заяв для оформлення дозволу 
на перетин кордону https://bit.
ly/3byJKFe.
Відстежувати завантаженість 
пунктів пропуску для перети-
ну кордону до ЄС і Молдови 
можна на сторінці Західно-
го регіонального управління 
Держприкордонної служби 
України - західний кордон 
за посиланням https://www.
facebook.com/zahidnuy.kordon 

Довідка

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Близько 6,4 тисячі військовозо-
бов’язаних чоловіків від початку 
воєнного стану затримали прикор-
донники за спробу незаконного 
перетину кордону.

Що необхідно, аби отримати доз-
віл на перетин кордону? Яким є по-
рядок оформлення документів та що 
повинен мати водій, перетинаючи 
кордон за гуманітаркою?

— О, що я тільки не наслухався 
на свою адресу… І що за жінчиною 
спідницею ховаюсь, і що зрадник — 
втік за кордон, — зараз Віктор зга-
дує про свою подорож за кордон зі 
сміхом. — Найбільше сподобалось 
бачити вираз обличчя тих, які мені 
метри гнівних коментарів, що часто 
межували із прокльонами, у при-
ватні повідомлення присилали. 
Сказати, що слова були просто 
образливими — нічого не сказати. 
А за тиждень ці люди мене зустріча-
ли на вулицях Тернополя — і в лю-
дей знову шок: ти повернувся? Як? 

Віктору 40, і вже кілька років по-
спіль він бореться із раком. Чоловік 
після чисельних операцій має ІІ гру-
пу інвалідності. У сусідню Польщу 
чоловік їздив на тиждень, на об-

стеження, яких в Україні не про-
водять. Або їхня вартість така, що 
за кордоном це виходить значно 
дешевше. З ним поїхали дружина і 
двоє маленьких дітей, доки Віктор 
проходив обстеження, вони гостю-
вали у родичів. Подорож особливо 
ніде не афішували — рівно до того 
моменту, як Віктор зробив фото із 
родиною на фоні місцевого театру 
і виставив його у соцмережі. І тут 
почалося…

Пропонували гроші 
Артем Коваль (ім’я чоловіка 

змінене на його прохання — прим. 
авт.) вже роками співпрацював із 
закордонними фірмами, а з почат-
ком війни, маючи чимало корисних 
зв’язків ще і з закордонними кліні-
ками, налагодив канал постачання 
медикаментів та інших потрібних 
для військових засобів. Часто сам 
замовляє, а згодом забирає гума-
нітарний вантаж і привозить його 
на Тернопільщину. Чоловік зізна-
ється, теж нерідко чув поза спиною 
невдоволення. Мовляв, він їздить 
туди-сюди, а нам не можна.

— Зізнаюсь, підходили до мене 
знайомі з проханням вивезти їх 
за кордон, мовляв, взяти їх у на-

Закон  Ми поцікавились в обласній 
військовій адміністрації, скільком 
волонтерам вони надали дозвіл для виїзду 
за кордон від початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну?

парники, — розказує пан Артем. — 
Навіть пропонували чималі гроші. 
Казали, мовляв, якщо не хочеш 
брати собі, то все пустиш на ме-
дикаменти чи чимало корисного 
за них купиш для хлопців на фронті. 
Один-два підійшли, я їх послав услід 
за кораблем. 

Намагались утекти 
Від початку воєнного стану при-

кордонники затримали за спробу 
незаконного перетинання кордону 
близько 6,4 тисячі військовозобов’я-
заних чоловіків. Такі дані на початку 
серпня оприлюднила Державна при-
кордонна служба України. Понад 
4 тисячі з цих порушників зупинені 
прикордонниками поза пунктами 
пропуску. Решта намагалися схи-
трувати на паспортному контролі.

Зафіксували приблизно 210 мар-
них спроб підкупу прикордонників, 
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ЧОМУ НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ 
ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ВИЇХАЛИ?

Непоодинокими були і банальні спроби підкупу прикордонників

під час яких прикордонники відмо-
вилися від хабарів на загальну суму 
понад 3,5 млн гривень.

Нагадаємо, що на період дії пра-
вового режиму воєнного стану виїзд 
за межі України громадян України 
чоловічої статі віком від 18 до 60 ро-
ків забороняється, за винятком дея-
ких категорій осіб (повний перелік 
у довідці — прим. авт.) 

Неодноразово ухилянти ставали 
жертвами криміналітету, кажуть 
прикордонники. Деякі з них поп-
латилися чималими коштами, а були 
й такі, хто гинули в річках і горах 
під час спроб порушення кордону.

«Вищезазначені особи можуть 
безперервно перебувати за кордо-
ном не більше 30 календарних днів 
з дня перетину державного кордо-
ну, — йдеться у Постанові Кабмі-
ну. — У разі перевищення строків 
перебування осіб за кордоном 
та/або зміни мети виїзду за кор-
дон, що встановлені цим пунктом, 
Мінінфраструктури та військові ад-
міністрації скасовують своє рішення 
про виїзд за межі України.

У разі непідтвердження мети по-
їздки, уповноважені службові особи 
Держприкордонслужби відмовляють 
особам у перетинанні державного 
кордону.»

Чому мовчить ОВА?
Ми поцікавились в обласній 

військовій адміністрації, скільком 
волонтерам вони надали дозвіл для 
виїзду за кордон від початку пов-
номасштабного вторгнення росії 
в Україну? Зазначимо, що ОВА 
сусідніх областей надали нашим 
колегам ці цифри без проблем. 
Проте отримати єдину цифру тер-
нопільським журналістам виявилось 
проблематичним. 

Протягом кількох днів нас скеро-
вували з одного кабінету в інший. 
Згодом пообіцяли надати цифру на-
ступного дня. Коли ми нею поціка-
вились, запевнили, що о певній го-
дині буде відповідь. Проте зазначена 
година минула, і нам повідомили, 
що профільний заступник катего-
рично готовий надати інформацію 
тільки на офіційний письмовий 
запит журналістів.

Зрештою, ми таки його надісла-
ли на адресу ОВА і у визначений 
законом термін таки сподіваємось 
отримати цифру.

  Заповнити заяву та додаток до неї у файлі. Файл збе-
режіть. Активне посилання на заяви, додатки і зразки 
- у довідці наприкінці тексту. Там є посилання на за-
вантаження зразка заяви, посилання на завантаження 
додатку таблички, посилання на завантаження зразка 
листа обгрунтування.   
  Додайте до заяви і додатку до неї лист обґрунтування 
обсягу гуманітарного вантажу та кількості транспортних 
засобів, необхідних для його перевезення.
  Надішліть заповнений файл у форматі EXCEL та підпи-
сані і відскановані лист обгрунтування, заяву, додаток до 
заяви, згоду на обробку персональних даних та пам'ятку 
на електронну адресу humhqternopil@gmail.com
  У випадку неналежного оформлення та подачі пакета 
документів ви отримаєте повідомлення про необхідність 
доопрацювання документів на електронну скриньку, з 
якої було надіслано лист.
  У випадку, якщо всі документи були надіслані, правильно 
заповнені і надане чітке обґрунтування обсягів гумані-
тарного вантажу та кількості транспортних засобів на їх 
переміщення, на вашу електронну адресу прийде відповідь 
про можливість реєстрації вказаного пакета документів.
  Надішліть попередньо розглянутий пакет документів на 
електронну адресу oda@te.gov.ua (фотокопії підписаних 
заяви з додатком до неї, листом обгрунтуванням, згоди 
на обробку персональних даних та пам'ятки у форматі 
PDF або JPG).
  Протягом трьох-п'яти робочих днів на електронну по-
шту заявник отримає інформацію про внесення водіїв 
в інформаційну систему «Шлях».
  Тільки після повідомлення про внесення водіїв і ін-
формаційну систему «Шлях» вони можуть вирушити 
до кордону.

Щоб отримати дозвіл, необхідно:

  закордонний паспорт, 
  витяг з наказу ОВА щодо 
надання дозволу на пере-
тин кордону;
  декларацію на гуманітар-
ний вантаж;
  у випадку, коли гумані-
тарним вантажем є засо-
би захисту, що направля-
ються до підрозділів ЗСУ, 
інших військових угру-
пувань, правоохоронних 
органів: гарантійний лист 
відповідної форми від от-
римувача вантажу (дода-
ток 3 до постанови КМУ 
№174 від 01.03.2022);
  у випадку, коли гумані-
тарним вантажем є тран-
спортний засіб: технічний 
паспорт на автомобіль, до-
говір купівлі-продажу (або 
дарування), розпоряджен-
ня начальника ОВА про 
визнання транспортного 
засобу гуманітарним ван-
тажем.

На кордоні водію 
потрібно мати:

  Декларант обов’язково повинен на-
дати до заповненої заяви:
     обґрунтування щодо обсягів ван-
тажів та кількості транспортних за-
собів, необхідних для їх перевезен-
ня, від відправника чи отримувача 
вантажу; 
   згоду на обробку персональних да-
них; 
   пам'ятку;  
   додаток до заяви.
  Декларант є головною контактною 
особою. Гуманітарний штаб комуні-
кує винятково з Декларантом. Всю 
інформацію водіям передає Декла-
рант.
  Декларант обов’язково повинен 
надати свій мобільний телефон та 
електронну пошту.
  На електронну пошту Декларант 
отримає усі повідомлення від гума-
нітарного штабу.
  Заявка може бути не прийнята, якщо 
дані надані не повністю або не від-
повідають нормам чинного законо-
давства.
  Протягом наданого коридору для 
перетину кордону водій може здійс-
нювати декілька поїздок. На додат-
кові перетини протягом відкритого 
коридору дані водіїв подавати не 
потрібно.

Порядок оформлення 
документів:



3RIA плюс, 10 серпня 2022

Що кажуть колеги

З-за парти на 
війну

На посаду заступни-
ка командира батареї 
призначили одногруп-
ника Тайфуна Дани-
ла, на псевдо Моряк. 
Вони п’ять років разом 
провчилися в академії 
і буквально із-за парти 
пішли воювати. Спіль-
на робота йде зла-
годжено та успішно.   

Бойовий товариш 
каже, що батьківське 
піклування — це не-
від’ємна риса характе-
ру Тайфуна, яка домі-
нує і на фронті.

  — Вдома він — 
дбайливий батько ді-

тей, а тут для нього 
діти – це військовос-
лужбовці, солдати, — 
чітко і лаконічно ха-
рактеризує командира 
Моряк. — Турбота пе-
редалася сюди. Це те, 
що є в нього і немає 
в інших. Тут цінують 
його за людяність. Ро-
зуміє, що в кожного 
є свої потреби, хви-
лювання, з будь-ким 
може завести розмову, 
підтримати бойовий 
дух. Найперше і най-
важливіше — збере-
ження життя. Якою б 
не була ситуація, тур-
бується за людей, а все 
інше — другорядне.

ГЕРОЯМ СЛАВА

несподівану відповідь. — Тут нема 
чим хвалитися. Війна — це смерті, 
вбивства. Я просто виконую свою 
роботу, знаю, що ми тут повністю 
праві, адже на своїй землі захи-
щаємо свою державу. Та з дітьми 
на теми війни говорити не хочеть-
ся.

Зараз дітки знають, що у тата — 
лише тимчасове відрядження. Він 
усіляко намагається відгородити 
родину від фронту, вважаючи їх ви-
нятково тилом. Саме тому й воює.

Робота кипить 
З нами ж щиро ділиться вій-

ськовими реаліями. До слова, ін-
терв’ю записуємо у неділю, коли 
для більшості з нас — вихідний. 
Спілкуємося поміж завданнями. 
Часом завдання переривають нашу 
розмову, тоді чекаємо можливості 
продовжити.

— На кожну ціль міняємо пози-
цію — відпрацювали і переїхали, 
якщо затримаємося — висока ві-
рогідність, що прилетить, — пояс-
нює офіцер. — Ось сьогодні чотири 
цілі — чотири вогневі позиції. Зараз 

триває обслуговування, тому може-
мо спілкуватися, а далі продовжимо 
працювати.

Тут же Олег уточнив, як пра-
цює наземна артилерія. Вчився 
він, до речі, на артилерійського 
розвідника, а потрапив саме у на-
земну. Тут, за його словами, більше 
динаміки.

— Координати нам дають. 
Далі — справа за нами. Ми спря-
мовуємо, вираховуємо установки. 
Також нам показують координати 
розриву, тобто місце, куди потра-
пив перший снаряд, щоб точні-
ше скоригувати наступні. Буває, 
потрапляємо точно одразу. Якось 
ми працювали в парі з іншим під-
розділом, було завдання знешко-
дити два танки. Наша батарея з 
першого пострілу потрапила у ціль 
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Координати нам 
дають. Далі — 
справа за нами. 
Ми спрямовуємо, 
вираховуємо 
установки

Тайфун усіляко намагається відгородити родину від фронту, вважаючи їх винятково 
тилом. Саме тому й воює

Чашка зі спільними фото — подарунок 
дружині на день Валентина. Дитина постійно 
носить те горнятко цілує   

БАТЬКО ЧОТИРЬОХ ДІТОК — НА ФРОНТІ
Артилерія  Змітає все на своєму 
шляху — за це й отримав псевдо 
«Тайфун».  Наш Герой — командир одного 
із підрозділів тернопільської артбригади 
Олег. 27-річного воїна мотивує майбутнє 
власних дітей. Їх у нього четверо

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

Служити пішов у 18-ть. Підписав 
контракт на три роки. Далі — всту-
пив до Львівської академії сухо-
путних військ ім. Гетьмана Са-
гайдачного. Рік випуску — розпал 
повномасштабної війни. Навички 
вдосконалює в Естонії — переква-
ліфіковується на новітнє озброєн-
ня. Тут і рекомендує себе так, що 
командир дивізіону доручає йому 
очолити батарею.

Прийняти відповідальність, 
за словами Тайфуна, тоді було чи 
не найважче — військового досві-
ду катма, усі підлеглі старші за ві-
ком. Пригадує, що відразу почали 
працювати дуже інтенсивно, навіть 
не було часу знайомитися. Однак із 
самого початку відчув згуртованість 
та підтримку. Накази виконують 
без заперечень, команди розуміють 
з півслова. Масово уражаються цілі. 
Зростає авторитет. А далі — усе 
йде як по маслу. Перші результати 
роботи — знищені ворожі склади 
боєприпасів «БМ-21 (град)» і самі 
установки, розбита колона із 12-ти 
танків і «бінго» — три танки одним 
пострілом.

За час війни перелік досягнень 
можна продовжувати безкінеч-
но — високоточна зброя, відпо-
відне оснащення для вистеження. 
Завдяки сучасним можливостям 
уже формується відеотека, а сама ж 
війна стає звичною буденністю. 
Поступово відбувається те, чого 
не хотіли наші військові — зви-
кання, чи словами нашого спів-
розмовника — переходу у постійну 
фазу. Це формує лють і ненависть 
до загарбників. Якомога швидше 
перебити ворога — стає наскрізною 
метою, адже саме це запорука його 
повернення додому.

Родина — це тил 
Сім’я у Олега — велика, чекає 

його у Львові. Найстаршому синові 
зараз 8 років, далі — дівчатка, шість 
і два роки, та наймолодша — всього 
три місяці. Її ж через війну він ще 
навіть не бачив.

У розмові запитуємо, яку із 
фронтових історій розповість ко-
лись дітям?

— Чесно — жодної, — чуємо 

напарника, а з другого — у свою. 
Так, всього двома пострілами ми 
знешкодили обидва танки. Це було 
десь за 16–17 кілометрів від нас.

Найбільша максимальна даль-
ність стрільби артилерії, за слова-
ми командира, сягає 29 кілометрів. 
Точність влучання на відстані ілю-
струє вражаючими історіями.

— Ми працювали по штабу, на-
близилися за менш як три кіло-
метри від лінії розмежування. Це 
був перший виїзд із далекобійними 
снарядами, і дуже вдалий. Ми зни-
щили той штаб. Вони не чекали 
такої точності. Також був випадок, 
коли міномети працювали по на-
шій піхоті. Ми з першого пострілу 
«знайшли» один міномет, з дру-
гого — другий, а потім ще з двох 
пострілів знищили їхній блок керу-
вання. По нас тоді працював «ура-
ган». Хлопці спостережного пункту, 
які коригували, побачили чорний 
дим. Тобто, ми їх розбили прак-
тично навмання. Орки тоді лиш 
один раз стрельнули. За дві-три 
хвилини прилетіло по них. Вони 
точно не чекали такого повороту. 
То була відстань десь 28–29 кіло-
метрів.

Консультує 
на відстані 

Родом Олег з Миколаєва — там 
народився і виріс. Після сьомого 
класу переїхав з батьками в Карпа-
ти. Південь і захід України в його 
свідомості «склеїли» саме батьки 
своїм походженням. Мати — з Ми-
колаївщини, а батько народився 
в горах. До речі, також мріяв бути 
військовим і мав таку можливість. 
Однак при розпаді союзу вибрав 
Україну, замість того, щоб служи-

сик» надіслав, як не може подзво-
нити, — починає розмову дружи-
на. — Вдень розлука переноситься 
ще терпимо. Дітки — це спасіння 
і розрада, а як приходить ніч — 
найбільша мука.

З дітьми допомагають бабусі. 
Віка живе з мамою, свекруха зі 
свекром — у Черкасах. Чоловіко-
ва мама часто приїжджає. Їй лег-
ше тут. І Віка менше хвилюється, 
адже там — більше тривог. Олег 
при першій нагоді телефонує дру-
жині, а вона потім всіх обдзвонює. 
А коли родина вкупі — дізнаються 
новини з фронту першими, тому 
рідні й намагаються триматися 
разом.

Йому ж там теж важливо зна-
ти, що вдома все добре, мовляв, 
«ви — мій тил, головне, щоб з вами 
було все гаразд, а там ми дамо собі 
раду».

Найбільше запитує за татка дво-
річна Ліанка.

— Це татова доня, — продовжує 
Віка. — Від народження вони були 
разом, як приходив з академії — 
годував, купав, присипляв. Це для 
нас був рай. Тепер, коли він там, 
на кожен звук телефона Ліанка 
вигукує «тато», на вулиці бачить 
військових — підходить і теж каже 
«тато», постійно його шукає, а коли 
він телефонує — притискає теле-
фон до грудей.

Також Віка згадала про чашку 
з їхніми спільними фото — пода-
рунок на День Валентина. Дитина 
постійно носить ту чашку і цілує.

Через стрес 
почалися перейми 

Коли розпочалася війна, Віка 
була вагітна. Найменша дівчинка 
народилася, коли тато був на фрон-
ті. А через хвилювання мами ще й 
передчасно.

Я їхала на плановий огляд. Це 
був 37-й тиждень. Він, як зазви-
чай, зателефонував на відеозв’я-
зок. У розмові я почула, що щось 
прилетіло і зв'язок пропав. Звісно, 
я дуже перелякалася, почалися пе-
рейми. За 10 хвилин зателефонував 
знову, щоб сказати, що все добре, 
але процес уже був незворотній. 
Богу дякувати, пологи пройшли 
благополучно.

Саме за час війни у всіх членів 
сім’ї військового і в самого Олега 
минули дні народження. Відсут-
ність татка у свята особливо важко 
переноситься.

— Ніхто нічого не святкує, — 
підсумовує Віка. — Навіть ново-
народженої дитини не хрести-
мо — чекаємо, коли приїде татко. 
Тоді і відсвяткуємо все, разом з 
перемогою.

ти в російській армії. Тому завжди 
підтримує сина і пишається його 
життєвим вибором.

Щоправда, коли Олег воював 
на сході, у зоні ООС, про це в ро-
дині не знав ніхто. Рідні довідалися, 
лише коли на школу і сільську раду 
прийшли повідомлення-подяки.

Повномасштабна війна безжаль-
но торкнулася місця, де пройшли 
його дитячі роки.

Маленьке село Зоря із насе-
ленням менше двох сотень людей 
на межі Херсонщини і Миколаїв-
щини сьогодні зруйноване вщент. 
Виявляється, воно було для ворога 
стратегічним. Та саме друзі нашого 
героя зруйнували плани загарбни-
ків, а дикі мокші у відповідь — весь 
населений пункт.

— Мого дому вже немає, немає 
і села, — з сумом каже Олег. — Це 
прохідна місцевість, зручна розв’яз-
ка на вихід до Миколаєва, до нього 
сунули чотири колони. Люди знали 
про це, евакуювалися. Я контакту-
вав із сусідами, однокласниками, 
спрямував їх до найближчої брига-
ди ЗСУ, навчив, як користуватися 
спеціальними додатками, розказав, 
які програми встановити, щоб ви-
рахувати координати цілей. Вони 
організувалися і співпрацювали з 
військовими. Коригування допо-
могло, знищили ворожий наступ. 
Окупованим село було недовго. 
Але, на жаль, і не вціліло.

Не всюди так сприяють відби-
вати ворога місцеві. За словами 
офіцера, є дві проблемні області, 
де місцеві лише дошкуляють укра-
їнським Збройним силам — здають 
позиції військових, ховають у своїх 
хатах московську нечисть.

— Проїхав мопед, чоловік огля-
нув позиції, розвернувся і поїхав, 
а після нього за 10 хвилин приле-
тіли «гради», нам пощастило, що 
впали за нами, — навів гіркий при-
клад командир. — Думаю, було б 
значно простіше, якби ці люди 
не втручалися.

Надішли хоч 
«плюсик» 

Тимчасом у Львові за чолові-
ка хвилюється дружина Вікторія. 
У розмові щораз повторює вираз 
«дуже важко». Їм обом по 27, та 
їй видається, що за п’ять місяців 
війни — на роки постаріли. Там 
не можна бути слабким, каже, 
а війна вносить свої корективи. 
Переглядаючи фото, помічає, що 
тепер він наче зовсім інша людина. 
У неї ж завжди душа не на міс-
ці. Рятує молитва. Каже, стільки, 
скільки молиться зараз, не моли-
лася за все життя.

— Часом прошу, щоб хоч «плю-
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та найпростіші укриття складають 
фонд захисних споруд цивільного 
захисту і належать до засобів ко-
лективного захисту.

Від радіаційної загрози захисти-
ти можуть не лише протирадіаційні 
укриття. У «Порядку використання 
захисних споруд цивільного захисту 
для господарських, культурних та 
побутових потреб», затвердженим 
Кабміном, чітко визначено особли-
вості різних типів укриттів.

Так, протирадіаційними укрит-
тями можуть бути негерметичні 
захисні споруди, які забезпечують 
захист населення від іонізуючого ви-
промінювання у разі радіоактивного 
забруднення місцевості впродовж 
кількох годин.

Більш надійними для того, аби 
врятуватися від радіації, є сховища. 
Це вже герметичні споруди, які мо-
жуть захистити населення впродовж 
двох діб від радіоактивних речовин.

Саме протирадіаційні укриття та 
сховища є основним засобом захи-
сту населення від таких загроз. Тож 
у випадку радіоактивної небезпеки 
варто шукати саме такі.

Переглянути місце розташуван-
ня найближчого протирадіаційного 
укриття чи сховища можна на ін-

терактивній карті міської ради. 
Там вказана не лише адреса та тип 
укриття, а і вмістимість людей.

Переважна більшість таких укрит-
тів у місті розрахована на 100–

Як діяти при оповіщенні  
про радіаційну аварію

Центр громадського здоров'я 
Міністерства охорони здоров'я 
склав перелік практичних по-
рад, як діяти у разі радіаційної 
надзвичайної ситуації.

Найперше правило — слід 
слухати вказівки влади, ДСНС 
та інших установ, які коорди-
нуватимуть на місцях.

Нагадаємо, що основними 
факторами ураження радіацій-
них аварій є радіаційний вплив 
та радіоактивне забруднення. 
Аварії можуть супроводжува-
тися вибухами та пожежами.

Через радіаційний вплив 
у людини можуть бути пору-
шені життєві функції різних 
органів (органи кровотворен-
ня, нервової системи, шлунко-
во-кишкового тракту тощо) та 
може розвиватися променева 
хвороба під впливом іонізуваль-
них випромінювань.

Якщо у вашій місцевості 
трапиться радіаційна надзви-
чайна ситуація, вам необхідно 

залишатися в приміщенні або 
негайно зайти до нього, якщо 
перебуваєте на вулиці. Це най-
безпечніша дія, яку ви можете 
зробити.

Зайдіть в укриття, підвал або 
всередину будинку. Радіоактив-
ний матеріал осідає на зовніш-
ній стороні будівлі, тому варто 
триматися якомога далі від стін 
і даху. Заберіть усередину до-
машніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі 
вікна та двері в приміщенні, 
не підходьте до них без нагаль-
ної потреби.

Зробіть кількаденний запас 
води у герметичних місткостях. 
Продукти загорніть у плівку і 
покладіть у холодильник або 
шафу.

Підготуйте маску, респіратор 
або ватно-марлеву пов’язку для 
захисту органів дихання.

Слідкуйте за повідомлення-
ми від рятувальників ДСНС, 
поліції, місцевої влади.

ВАЖЛИВО

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

У Тернополі збільшують кількість 
укриттів у житлових будинках та за-
кладах торгівлі. Щоб місцевим та 
переселенцям було простіше знайти 
безпечне місце під час тривоги — 
встановлюють спеціальні вказівни-
ки та малюють написи «Укриття» 
на фасадах. Однак деякі не можуть 
захистити від усіх видів загроз.

Які укриття врятують 
від радіації 

Якщо від прильотів ракет та вибу-
хової хвилі може врятувати і найпро-
стіше укриття у підвалі житлового 
будинку, то з радіаційною загрозою 
все куди складніше. Далеко не всі 
підійдуть для того, аби перечекати 
небезпеку.

— Нині в пресі та виступах пу-
блічних осіб часто звучить слово 
«Бомбосховище», — пояснює реч-
ниця головного управління ДСНС 
у Тернопільській області Ірина Кру-
па. — Такого поняття немає. Згід-
но із статтею Кодексу цивільного 
захисту України, захисні споруди 
цивільного захисту — це інженер-
ні споруди, призначені для захисту 
населення від впливу небезпечних 
факторів, що виникають внаслідок 
надзвичайних ситуацій, воєнних дій 
або терористичних актів. До захис-
них споруд цивільного захисту нале-
жать — сховища та протирадіаційні 
укриття. Також існують споруди 
подвійного призначення (наземні 
або підземні чи їх окремі частини, 
що спроектовані або пристосова-
ні для використання за основним 
функціональним призначенням, 
у тому числі для захисту населен-
ня, та в яких створені умови для 
тимчасового перебування людей) 

Безпека  Впродовж останніх 
днів ситуація в Україні залишається 
напруженою через погрози російських 
окупантів підірвати заміновану 
Запорізьку атомну електростанцію. Ми 
радимо не панікувати та перевірили, у 
якому стані укриття
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РА300 осіб. Загалом ми нарахували 
28 протирадіаційних укриттів та 
42 сховища.

Де сховатися 
не вдасться 

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. Є шість укриттів у лікар-
нях — чотири протирадіаційних та 
два сховища. Мешканці прилеглих 
будинків йти туди не можуть.

У якому стані укриття 
Журналісти «RIA плюс» переві-

рили, у якому стані протирадіаційні 
укриття у Тернополі. Чи є все необ-
хідне для того, аби місцеві могли 
перечекати небезпеку?

Майдан Волі, 4 
У цьому будинку розташована 

Тернопільська обласна спілка спо-
живчих товариств. У підвалі — про-
тирадіаційне укриття, розраховане 
на 170 осіб. На відміну від багатьох 
інших укриттів, це залишають відчи-
неним навіть тоді, коли повітряної 
тривоги немає. У разі загрози все-
редину можна швидко потрапити.

Тут ми побачили лавки, де можна 
посидіти та перечекати небезпеку. 
Є запас питної та технічної води. 
Встановлено систему вентиляції по-
вітря, кілька виходів із різних сторін 
приміщення та навіть санвузол! Є і 
туалет, і рукомийник — рідкість для 
багатьох укриттів, навіть у навчаль-
них закладах! Підлога не бетонна 
чи засипана землею або піском — 
а укладена плитко! Це укриття, ви-
явилось одним з найкращих, де ми 
побували.

Біологічний корпус ТНМУ 
Наступне протирадіаційне укриття 

знаходиться у самому центрі Терно-
поля. Вхід — з Театрального майда-
ну. Його вмістимість теж 170 осіб, 
однак це укриття наразі планують 
розширити та довести до ладу ще 
частину підвальних приміщень. Але 
навіть зараз, у випадку небезпеки, 
можна зайти в ці приміщення та 
перечекати її.

Щоб потрапити сюди, потрібно 
зайти через головні двері і ми одра-
зу побачимо спуск до підвального 
приміщення. Вказівники «Укриття». 
Металевих масивних дверей до під-
валу, чи принаймні яких-небудь 
дверей, немає. Але даний тип за-
хисної споруди і не повинен бути 
герметично закритим.

Тут комфортно та чисто, адже 
у підвалі облаштований гардероб 

Відповідно до 
нормативних  
актів, 
протирадіаційні 
укриття можуть 
бути не герметичні

НА ВИПАДОК РАДІАЦІЙНОЇ 
ЗАГРОЗИ: КУДИ ТРЕБА ХОВАТИСЯ

Укриття у біологічному корпусі з ремонтом. Тут 
комфортно та є санвузол

Щоб відкрити інтерактивну 
карту укриттів – відскануйте 
QR-код

У підвалах районної ради розміщено клас цивільного 
захисту, архів та технічні приміщення

та зала для хореографії. Є стільці, 
де можна присісти. В іншій частині 
приміщення є санвузол з рукомий-
никами та туалетом. Є вентиляція. 
Комендант корпусу розповіла — 
сюди пускають усіх охочих і вдень, 
і вночі, адже у корпусі завжди є 
черговий. І люди приходять, хоча 
й не так багато, як це було в перші 
тижні війни.

Районна державна адміністрація 
Протирадіаційне укриття роз-

ташоване на майдані Перемоги. 
Розраховане на 100 осіб. Щоб по-
трапити до нього — потрібно зай-
ти через головний вхід будівлі та 
спуститись сходами до підвалів. 
Вони зліва по коридору від вхо-
ду. Як нам розповіли працівники 
райради, фактично все підвальне 
приміщення можна використати 
як укриття. Тут розташований клас 
захисту населення, архів, технічні 
приміщення, коридори. Всі вони 
можуть використовуватися для того, 
аби тернополяни могли перечекати 
загрозу. Є стільці, щоб можна було 
присісти. В шафах — протигази. Є 
вогнегасники.

Школа № 3 
Це велике протирадіаційне укрит-

тя на 360 осіб, яке розташоване 
у приміщенні школи № 3 на вулиці 
Грушевського. Однак воно в першу 
чергу розраховане на учнів та пра-
цівників закладу. На вході масивні 
металеві двері. Такі ж двері відді-
ляють і різні приміщення укриття. 
Тут є фільтр повітря, він в робочому 
стані. Є місця для сидіння, лежа-
ки, протигази — дорослі та дитячі. 
Є вбиральня та водопостачання. 
У приміщенні є хороше освітлення 
та досить просторо. Є кілька виходів. 
Тож це одне з кращих укриттів.

Танцорова, 11 
Протирадіаційне укриття на 150 

осіб знаходиться неподалік КП 
«Тернопільводоканал». Сюди ра-
дять йти відвідувачам ТЦ «Орна-
ва», оскільки у торговому центрі 
власного укриття немає.

Вхід в укриття розташований 
на вулиці з підвального приміщення. 
Однак зазвичай на решітці висить 
замок. Інформації, у кого знаходять-
ся ключі — немає. Працівники офі-
сів біля укриття розповіли — під час 
тривог укриття відкривають. Є чер-
гові, які це роблять і вдень, і вночі.

Всередині знаходиться кілька при-
міщень. В одному з них — студія 
звукозапису. Там також ховаються 
люди. До укриття приходять пере-
важно працівники магазинів та ком-
паній, які працюють поруч, а також 
мешканці прилеглих будинків.

Укриттів стає більше 
У міській раді Тернополя запев-

няють — працюють над тим, щоб 
у місті було більше захисних спо-
руд. У першу ж чергу збільшують 
кількість найпростіших укриттів 
у житлових будинках.

Ми також звернулися до Обласної 
військової адміністрації з інформа-
ційним запитом, щоб дізнатися, чи 
планують в області збільшити кіль-
кість протирадіаційних укриттів та 
сховищ? Чи всі вони відповідають 
вимогам та скільки коштів вже ви-
тратили на їх реконструкцію? Про 
це — згодом.

Тернополянам та жителям облас-
ті ж варто пам’ятати, що російський 
окупант підступний і свої ракети 
запускає в цивільні об’єкти. «При-
летіти» може будь–де, тож не вар-
то ігнорувати сигнал про повітряну 
небезпеку. Після того, як ви почули 
повідомлення про загрозу — вико-
ристовуйте лише офіційні джерела 
інформації, де ви зможете дізнатися 
про подальші дії.
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095– 077-01-80 

Наразі дівчинка потребує до-
роговартісного підтримуючого 
лікування. Лише один сироп 
на місяць коштує 250 тисяч гри-
вень. І це не враховуючи голов-
ного уколу препарату Zolgensma.

Перші дні життя та 
прояв хвороби 

Дівчинка народилась п’ятого 
березня 2022 року, після чого 
плановий огляд, систематичне 
відвідування педіатра та дотри-
мання всіх умов для малечі. Ні-
яких припущень щодо СМА ні 
у батьків, ні у лікарів не було.

— Наша Софійка поводила 
себе, як і всі дітки в її віці. 
Єдине — завжди була спокій-
ною, малорухливою дівчинкою. 
Але ми просто думали, що вона 
така по натурі, що просто спо-
кійне дитятко. Зараз я перегля-
даю всі відео з маленькою і 
помічаю, вона взагалі не ру-
хається. Але я навіть не могла 
подумати, що вона хвора. Були 
і хрестини, і гості приходили. 
Ніхто нічого дивного не помі-
чав, ми просто тішились нашою 
маленькою, — каже тітка хворої 
дівчинки Анастасія Кравчук.

Мати дівчинки Юлія Микитюк 
стала бити на сполох через чо-
тири місяці після народження 
доньки. Причина — дівчинка 
не проявляла жодних активнос-
тей і завжди була кволою.

— На четвертому місяці стали 
помічати дуже слабкі рухи ру-
ками і те, що вона не тримає 
голову взагалі, навіть не нама-
гається. Ми думали, можливо 
якісь масажі треба. Нам призна-
чили курс, і наша Софійка хо-
дила на них. А потім вже здали 
всі необхідні аналізи і отрима-
ли результати від Львівського 
інституту спадкової патології. 
Лікарі підтвердили у маленької 
СМА та ще й І типу, — додає 
пані Анастасія.

Страшний діагноз став для ро-
дини шоком.

Лікування 
на мільйони 

Спінальна м’язова атрофія — 
це рідкісне генетичне захворю-
вання. У діток з таким діагно-
зом моторні нейрони спинного 
мозку поступово гинуть. У по-
дальшому це призводить до від-
мирання нейронних сполучень 

із м’язами та м’язової атро-
фії — повної зупинки м’язової 
діяльності. Це поступовий, але 
незворотний процес, що озна-
чає втрату можливості рухатися, 

Микитюк Андрій Степанович (тато)
UAH 5168 7451 0528 3904
Iban:UA183052990000026205671203034
EUR 4149 6293 5909 1055
Iban: UA723052990262066400936858046
SWIFT CODE/BIC : PBANUA2X
Микитюк Юлія Михайлівна (мама) monobank
UAH 5375 4141 4016 2222
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У 5-МІСЯЧНОЇ СОФІЙКИ СМА
Допомога   У п’ятимісячної 
тернополянки Софії Микитюк 
діагностували рідкісну хворобу – 
спінальна м’язова атрофія (СМА) І типу. 
Батьки не в силах купувати дороговартісні 
ліки. Допоможіть врятувати малечу

Батьки не мають великих статків. Тому благають їм допомогти

Софійка до хвороби. Рідні навіть подумати не могли, що у 
них трапиться така біда

Маленька Софійка заслуговує на повноцінне життя. Важлива кожна гривня

Це поступовий,  
але незворотний 
процес, що означає 
втрату можливості 
рухатися, а з часом 
— дихати

а з часом — дихати, пояснюють 
у Міністерстві охорони здоров’я 
України.

СМА 1 типу — найбільш тяж-
ка форма захворювання, тож 
пацієнти потребують невідклад-
ного лікування та реабілітації. 
Наразі п’ятимісячна Софійка 
Микитюк очікує на додатко-
ве обстеження у Національній 
дитячій спеціалізованій лікарні 
МОЗ України «Охматдит». На-
томість кожен день і місяць йде 
не на користь тернополянки.

— Цей укол вартує великих 
коштів. Скільки ми на нього 
збиратимемо і як все вийде — 
невідомо. То наразі треба забез-
печити Софійку підтримуючими 
сиропами «Evrysdi». Один такий 
коштує 250 тисяч гривень. Його 
має вистачити десь на місяць. 
Нам треба зібрати кошти хоча б 
на три такі флакони, — запевняє 
Анастасія Кравчук.

Нещодавно Міністерство охо-

рони здоров’я України анон-
сувало привезення препарату 
Spinraza для лікування хворих 
на СМА діток. За словами за-
ступниці міністра охорони здо-
ров‘я Марії Карчевич, україн-
ські лікарні вперше безоплатно 
отримують ці ліки для дітей з 
такою рідкісною хворобою.

— Так, ми чули, що в Укра-
їну привезли ліки для хворих 
на СМА діток. Це все добре, але 
цей препарат нам не підходить. 
Таку відповідь ми почули в лі-
карні. Тож нам треба далі про-
ходити обстеження і лікувати 
нашу Софію, — прокоментувала 
Юлія Микитюк.

Допоможіть крихітці 
Наразі батьки розглядають всі 

варіанти лікування маленької 
Софії. Та поки питання досі 
вирішуються, родина Микитюк 
благає людей про допомогу.

— У родини немає великих 

фінансових можливостей, вони 
живуть на орендованій квартирі 
в Тернополі, потрохи працю-
ють, виховують дітей. Жодний 
фонд поки нам теж не надав 
100-відсоткової підтримки і 
не відкрив збір для нашої Со-
фійки. А її треба лікувати, тож 
ми звертаємось до всіх небайду-
жих тернополян, жителів інших 
регіонів України з проханням 
допомогти врятувати п’ятимі-
сячну Софійку. Маємо пода-
рувати їй щасливе дитинство і 
повноцінне майбутнє, — закли-
кає пані Анастасія.

Допомогти маленькій тер-
нополянці може кожен з нас, 
перерахувавши на батьківські 
картки посильну суму. Також 
вже стартували перші лотерей-
ки на підтримку Софійки, бе-
ручи участь в яких ви не лише 
жертвуєте кошти на ліки для 
дівчинки, а й можете отримати 
гарний сюрприз.
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господарства на Тернопільщині. 
Наразі чекаємо на відповідь і оп-
рилюднимо її при отриманні.

Причини загибелі 
3 липня Державні інспектори 

охорони навколишнього природ-
ного середовища Тернопільської 
області зафіксували факт загибелі 
молодої риби у водоймі навколо 
острівця «Чайка». Ще тоді відділ 
інструментально-лабораторного 
контролю Державної екоінспекції 
відібрав проби води.

5 липня на сайті Тернопільської 
міської ради написали, що смерть 
риби у Ставі спричинила нестача 
кисню у водоймі, адже температу-
ра зовнішнього повітря тривалий 
час була високою. Такий висно-
вок зробили, опираючись на сло-
ва Миколи Ткача, директора КП 
«Об’єднання парків культури і 
відпочинку міста Тернополя». Але 
чи підтвердили це результати ла-
бораторних аналізів?

Надсилаючи запит до Державної 
екологічної інспекції у Тернопіль-
ській області, наша журналістка 
запитала, за якими показниками 
досліджували проби води, чи був 
у межах норми розчинений у воді 
кисень та у чому, на думку фа-
хівців, криється причина загибелі 
риби на Тернопільському ставі? 
Отже, за результатами вимірювань 
було встановлено, що якість води 
у водоймі відповідає фоновим по-
казникам.

Начальник Державної екоін-
спекції в нашій області Григорій 
Зуб запевнив, що їхні дослідження 
не вказали на перевищення кіль-
кості забруднюючих речовин, які 
могли би бути ключовою причи-
ною загибелі риби. Натомість є 
проблема з киснем. Вміст розчине-
ного кисню у воді склав 1 міліграм 
на куб. дм при нормі у 4 міліграми. 
Випливає, що кисню у Ставі було 
аж у чотири рази менше!

«Враховуючи погодні умови, 
а саме: надмірне підвищення тем-
ператури повітря, слабкий вітер 
та спровоковане даними умовами 
цвітіння водних рослин, виникла 
задухова ситуація. Доводимо до ві-
дома, що штучно створена водойма 
(біля острівця «Чайка» — прим.) 
має з’єднання із Тернопільським 
ставом, та дозволяє вільний захід 

риби на початку липня збігаються 
у відповідях від обох державних 
служб. Всьому виною спекотна 
погода, нестача кисню, а згодом — 
потужні зливи. Але в корені зла є й 
діяльність людини, котра шкодить 
Тернопільському ставу як штучній 
екосистемі. Виникає запитання: яка 
саме діяльність? Її слід усунути й 
вдатись до радикальних екологічних 
заходів.

Тенденція чи ні?
У Законі України «Про забезпе-

чення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» вказано: 
«Вода відкритих водойм, що вико-
ристовується для господарсько-пит-
ного водопостачання, купання, 
спортивних занять, організованого 
відпочинку, з лікувальною метою, 
а також вода водойм у межах насе-
лених пунктів повинна відповідати 
санітарним нормам».

Аби визначити, чи безпечна вода 
у Тернопільському ставі, наша жур-
налістка звернулась до Управління 
державного нагляду за дотриман-
ням санітарного законодавства 
Головного Управління Держпрод-

споживслужби. Ми попросили 
надати результати щорічних до-
сліджень проб води зі Ставу за ос-
танні 10 років. Нам відповіли, що 
регіональна державна лабораторія 
Держпродспоживслужби в Терно-
пільській області була акредитована 
у 2018 році.

Тому змогли надати висновки 
щодо аналізів води тільки за ос-
танні п’ять років, тобто за період 
2018–2022 років.

Район Ставу навколо острова 
«Чайка» до липня 2022 року вос-
таннє перевіряли ще у 2020-му. Тоді 
у двох зразках води виявили пере-
вищення вмісту лактозопозитив-
ної кишкової палички. Цікаво, що 
причиною її розмноження є спека: 
чим вища температура повітря, тим 
швидше вона розмножується. Рі-
вень розчиненого кисню у Ставі 
в 2020–2021 ніхто явно не переві-
ряв. Проби води взяли вже після 
того, як нещодавно загинули по-
над двадцять тисяч рибин. І дійсно, 
аналізи зразків показали, що у во-
доймі занижений вміст кисню (на-
гадаємо, у 4 рази!) та перевищений 
рівень водневого показника pH.

АНАЛІТИКА

ОЛЕКСАНДР  
ФІЛЬ, АКТИВІСТ-
ЕКОЛОГ:

— Кілька років тому 
Василь Грубінко, 
завкафедри за-

гальної біології та методики нав-
чання природничих дисциплін 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, на замовлен-
ня міської ради розробив проєкт 
реанімації Тернопільського ставу. 
У ньому були етапи робіт, аби 
став не «хворів», вода не цвіла, а 
риба не гинула, адже це щороку 
повторюється! На засіданні комісії 
міськради ми з Василем Гнатюком 
винесли на розгляд запитання, з 
чого ж почати? Справа в тому, що 
ніхто не знає, які несанкціоновані 
стоки потрапляють у став. Це не-

чистоти з каналізаційних мереж 
приватних будинків, підприємств, 
які довкола, тощо. Реанімація ста-
ву в Тернополі потребує великих 
коштів, але витрати не матимуть 
сенсу, допоки ми не дізнаємось, 
хто спускає каналізаційні стоки і 
що саме спускається.
Я пропонував оприлюднити дані 
про всіх зловмисників на загал, бо 
стан «блакитної перлини» цікавить 
громадськість. Згодом виявля-
ти несанкціоновані стоки взагалі 
припинили…
Цю роботу закинули! Цьогоріч 
риба загинула через спеку. Їй не 
вистачило кисню не лише через 
температуру, а й через каналіза-
ційні стоки. Ніхто не знає, які вони і 
скільки їх. Вода у Ставі забруднена!

Вода у Ставі точно забруднена!

У водоймі НЕ зафіксували перевищення:
  гранично-допустимих кон-
центрацій (це максимальна 
концентрація, при якій речо-
вина не чинить прямого чи 
непрямого впливу на стан 
здоров’я населення і не по-
гіршує гігієнічних умов во-
докористування);
  вмісту органічних речовин: 
біохімічного споживання 
кисню (БСК5 – це кисень 
в міліграмах, потрібний для 
окиснення органічних речо-
вин, що містяться в 1 л води, 

аеробними бактеріями впро-
довж 5 діб без повітря і світ-
ла); нітритів та нітратів; амо-
ній-іону (аміак у воді наявний 
у незначних концентраціях, 
як обов’язковий компонент);
  вмісту специфічних речовин 
(нафтопродуктів та АПАР – 
аніонних поверхнево-актив-
них речовин, що є найбільш 
агресивними та можуть дов-
гочасно зберігатись у водоймі 
і знижувати поверхневий на-
тяг рідини)

РИБА ЗАГИНУЛА.ЧИНОВНИКИ 
ЯК ВОДИ У РОТА НАБРАЛИ
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Про факт масової загибелі риби 
у Ставі пресслужба Тернопільської 
міської ради повідомила ще 5 лип-
ня. Містянам у ті дні й самим було 
важко не помітити безліч мертвих 
рибин, яких «прибило» до бере-
га. На сонці вони швидко гнили і 
жахливий запах розносився набе-
режною. Тоді над встановленням 
факторів, через які загинула риба, 
на місці працювали правоохоронні 
органи, Державна екоінспекція, 
Держпродспоживслужба та Тер-
нопільдержрибоохорона.

Станом на 3 серпня ні одна з 
вищезазначених державних служб 
не відзвітувала перед тернополя-
нами про перевірки, результати 
аналізів проб води, взятих того 
дня, та що було зроблено, аби риба 
в майбутньому більше не гинула. 
Тому ми звернулись до всіх цих 
структур з офіційними інфор-
маційними запитами. Відповіді 
на них публікуємо.

Скільки загинуло 
Обсяги загиблих водних біоре-

сурсів поблизу «Чайки» підрахува-
ли фахівці Управління Державного 
агентства меліорації та рибного 
господарства у Тернопільській 
області ще 3 липня. Інформа-
цію про кількість мертвої риби 
вони передали Держекоінспекції 
21 липня, тобто майже через три 
тижні. Загалом тоді у Ставі заги-
нуло 22 тисячі шт. риби.

Відповідно до пункту 1.11 «Ме-
тодики розрахунку збитків, за-
подіяних рибному господарству 
внаслідок порушення правил ри-
бальства та охорони водних живих 
ресурсів», затвердженої наказом 
Міністерства аграрної політики 
та Міністерства охорони навко-
лишнього природного середови-
ща, визначення обсягів збитків 
та розміри стягнень за незаконне 
знищення цінних видів риб, здій-
снюють посадові особи органів 
рибоохорони.

Тому, аби дізнатись точну суму 
грошових збитків внаслідок масо-
вої загибелі риби поблизу «Чай-
ки», ми надіслали інформаційний 
запит до Управління Державного 
агентства меліорації та рибного 

Екологія  Екологічне лихо трапилося 
місяць тому, але досі жодна із 
держслужб, відповідальних за оказію, не 
відзвітувала перед громадськістю. Що 
спричинило загибель риби? Хто у цьому 
винен? «RIA плюс» розбиралася

Екологічне лихо у Тернополі трапилось після сильної зливи на початку липня

водних біоресурсів до неї. Як ви-
значилось, під впливом погодних 
умов водойма неспроможна без 
додаткової допомоги забезпечи-
ти належний рівень розчиненого 
у воді кисню. Таким чином заги-
бель водних біоресурсів сталась 
наслідком непрямого впливу ан-
тропогенних факторів», — поясни-
ли у листі від Держекоінспекції.

Попри те, що забруднюючих ре-
човин у воді не виявили, у цьому 
коментарі дві різні думки щодо 
причин смерті риби. Що мають 
на увазі під «антропогенними фак-
торами»? Чого тоді загинула риба: 
від катастрофічної нестачі кисню 
чи від шкідливої діяльності людей? 
Незрозуміло.

Можливо, на якісь інші причини 
масового мору риби в липні нам 
вказали від пресслужби Тернопіль-
ської міської ради. Цитуємо текст 
відповіді на запит: «Тернопіль-
ське водосховище є екологічним 
ядром, що належить до особли-
вої категорії внутрішніх водойм 
із специфічними особливостями 
водообміну, проточності, сезонних 
змін гідрологічних, гідрохімічних 
та гідробіологічних характеристик. 
Якість водного середовища у ньому 
формується під впливом трьох фак-
торів: природних і господарських 
умов формування стоку на водо-
заборі, кількості і якості стічних 
вод та інших джерел забруднення 
водойми, а також процесів, що про-
тікають у самому водосховищі, які 
значною мірою визначаються його 
гідрологічними особливостями, зо-
крема, інтенсивністю водообміну, 
температурою води та вмістом у ній 
кисню».

Від міської ради додали, що 
вплив вищезазначених факторів 
викликав «цвітіння» води — при-
родний процес, зумовлений над-
лишком органічних речовин, що 
потрапляють до водойм внаслідок 
діяльності людини.

«Погодні умови — надмірне 
підвищення температури пові-
тря, слабкий рух повітряних мас 
та спровоковане такими умовами 
цвітіння води зумовили виникнен-
ня задухового стану (понаднормове 
зниження вмісту кисню), що при-
звело до загибелі риби (яку опера-
тивно було зібрано КП «Об’єднан-
ня парків культури і відпочинку м. 
Тернополя» та здійснено її захоро-
нення)», — так нам у листі написала 
Людмила Гринчишина, головний 
спеціаліст відділу благоустрою та 
екології Тернопільської міської 
ради.

Підсумуємо: причини загибелі 

• 22 екземпляри щуки;
• 12 тисяч 500 екземплярів плітки;
• 7 тисяч 500 екземплярів окуня;
• 2 тисячі екземплярів плоскирки.

РАЗОМ — 22 000

ЗАГИНУЛИ:
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ної торгівлі в неспеціалізованих 
магазинах; діяльністю рестора-
нів, надання послуг мобільного 
харчування; консультуванням з 
питань комерційної діяльності 
й керування; надання в оренду 
інших машин, устаткування та 
товарів; наданням інших допо-
міжних комерційних послуг.

Статутний капітал — 
30 млн гривень

ТОВ «Імперія Азарту» фігурує 
у цивільній судовій справі. Зо-

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

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

ІНФРАСТРУКТУРА

ГРАЛЬНІ АВТОМАТИ В ЦЕНТРІ
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Новий гральний заклад, як ста-
ло відомо журналістам «20 хви-
лин», готують до відкриття у при-
міщенні готелю «Тернопіль». На-
разі там ще тривають ремонтні 
роботи. На першому поверсі 
деякі вікна закрили банерами 
із зображеннями гральних карт, 
кубиків та фішок. На вході назва 
закладу — WIN Club. Він розта-
шований біля сходів у парк імені 
Шевченка.  

Нагадаємо, раніше гральний 
бізнес був поза законом, однак 
це не заважало йому «процвіта-
ти». Ще 2,5 року тому у Терно-
полі зали гральних автоматів, 
які прикривали свою діяльність 
під виглядом лотерей, були чи 
не на кожному кроці. Особли-
во багато їх було біля людних 
місць — вокзалів, автостанцій, 
ринків, гуртожитків та навіть 
у житлових будинках. Організа-
тори такого незаконного бізнесу 
заробляли просто «шалені» гроші. 
За день могли отримати сотні ти-
сяч гривень. Ми поспілкувалися з 
колишньою працівницею такого 
закладу.

Однак тепер гральний бізнес 
«вивели з тіні» та намагаються 
загнати до рамок закону. Для 
облаштування букмекерської 
контори, зали гральних автоматів 
чи казино потрібно отримати лі-
цензії спеціальної державної ко-
місії. Також потрібні дозволи та 
ліцензії на гральне обладнання. 
Приміщення також мають від-
повідати вимогам.

Після тривалої паузи, гральний 
бізнес повертається до Тернопо-
ля. Однак чи законно?

Що кажуть у готелі 
«Тернопіль» 

Ми звернулися до керівни-
цтва ПАТ «Тернопіль–готель» 
з інформаційним запитом та 
запитали, на скільки було на-
дано приміщення в оренду для 
облаштування зали ігрових авто-
матів та головне — чи відповідає 
приміщення вимогам для облаш-
тування такого закладу?

— ПрАТ «Тернопіль–готель» 
дійсно надав в оренду ТОВ «Ім-
перія Азарту» приміщення для 
облаштування в ньому зали 
гральних автоматів, — відповів 
голова правління ПрАТ «Терно-
піль–готель» Станіслав Головко.

Як нам повідомили, ТОВ «Ім-
перія Азарту» уклали договір із 
готелем майже на три роки.

— Строк дії договору оренди 
становить 35 місяців, — йдеться 
у відповіді на запит.

Відповідно до договору, право-
порядок у залі гральних автоматів 
буде забезпечувати орендар, тоб-

то «Імперія Азарту», а не праців-
ники готелю.

Чи відповідає 
приміщення вимогам 

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

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

У першу чергу, готель має від-
повідати категорії «три зірки». 
Цій вимозі готель відповідає.

— Державним агентством із 
розвитку туризму України вста-
новлено, що готель «Тернопіль» 
відповідає вимогам категорії 
«три зірки» та видано свідоцтво 
№ 42 з періодом дії від 13.05.2
021 до 13.05.2026 року, — пові-
домили в адміністрації готелю.

До слова, «три зірки» готель 
мав і до 2021 року, тож цю ви-
могу закону дотримано.

До загальної площі приміщен-
ня теж є чіткі вимоги. Вона по-
винна бути не менше 300 метрів 
квадратних для зали гральних 
автоматів.

Площа наданого в оренду 
приміщення навіть більша — 
347,8 метра квадратних, — по-
відомили журналістам «20 хви-
лин».

Ще одна, не менш важлива ви-
мога — віддаленість грального 
закладу від закладів освіти. Це 
стосується дошкільних закладів, 
закладів середньої освіти, позаш-
кільної, спеціалізованої, профе-
сійної (професійно-технічної) 
та фахової передвищої освіти. 
Вони можуть бути не ближче, 
ніж за 500 метрів. Вищі навчаль-
ні заклади до цього переліку 
не входять.

За допомогою інструментів 
Google Maps ми виміряли від-
стань до найближчих шкіл. Від 
зали гральних автоматів до Шко-
ли-ліцею № 6 на вулиці Руській 
понад 630 метрів. До ЗОШ № 4, 
що на вулиці Грушевського, тро-
хи більше 510 метрів. До спеці-
алізованої школи № 3 — при-
близно 550 метрів.

Тож приміщення готелю відпо-
відає вимогам закону і там можна 
розмістити гральні автомати. Їх 

Гроші  У місті після тривалої перерви 
з гральними закладами готують 
відкрити нову залу ігрових автоматів. І 
не аби де, а у самісінькому центрі міста 
– у приміщенні готелю «Тернопіль». 
Журналісти «RIA плюс» з'ясували, чи 
відповідає приміщення вимогам закону 
та чи можна там розміщувати автомати? 
Що розповіли в адміністрації готелю та 
головне, чи є ліцензія від спеціальної 
державної комісії? Про це читайте у 
матеріалі

Наразі гральний заклад ще не відчинено. Там триває ремонт

Більшість тернополян проти гральних закладів, однак 
30% підтримують це, якщо все у рамках закону 

може бути до 250, але не менше, 
ніж 50, відповідно до закону.

Чи є дозвіл 
У готелі запевнили — Комісія з 

регулювання азартних ігор та ло-
терей надала дозвіл про підтвер-
дження відповідності приміщен-
ня готелю вимогам закону «Про 
державне регулювання діяльності 
щодо організації та проведення 
азартних ігор».

Журналісти «20 хвилин» пе-
ревірили, чи дійсно це так. 
На офіційному сайті комісії 
справді є відповідне рішення 
№ 62, яке видали ПрАТ «Тер-
нопіль готелю» ще до початку 
повномасштабної війни з росі-
єю — 11 лютого 2022 року.  

У рішенні йдеться, що примі-
щення відповідає усім вимогам, 
тож там можна облаштувати залу 
гральних автоматів.  

Ми також зверталися за ко-
ментарем до адміністрації «Ім-
перії Азарту» з інформаційним 
запитом. Однак відповіді так і 
не дочекалися.

Коли саме планують відкриття 
закладу — невідомо. На офіцій-
ному сайті компанії про це ні 
слова. Лише інформація про 
нову залу у готелі «Тернопіль.

Якщо адміністрація ТОВ «Ім-
перія Азарту» все ж надасть від-
повідь на наші запитання — ми 
опублікуємо їх.

Як вдалося з’ясувати, WIN 
Club — один із найбільших 
в Україні мереж залів граль-
них автоматів. ТОВ «Імперія 
Азарту», якій належить бренд, 
зареєстрована у січні 2020–го 
року у місті Київ.

Основний вид діяльності — 
організація азартних ігор. Також, 
як йдеться на сайті аналітичної 
платформи YouControl, компанія 
надає в оренду й експлуатацію 
власне чи орендоване нерухоме 
майно; займається діяльністю 
посередників, що спеціалізують-
ся на торгівлі іншими товарами; 
неспеціалізованою оптовою тор-
гівлею; іншими видами роздріб-

Договір на оренду 
приміщення уклали 
на три роки. Гральна 
зала може бути не 
ближче, ніж 500 м до 
закладів освіти

Чи потрібно відкривати  
гральний заклад у Тернополі

 430
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як запитання, так і відповіді. 
Адже саме зосередженість під 
час процесу грає важливу роль.

— Я виважено намагалась від-
повідати під час іспиту. Якщо 
не могла зрозуміти запитання, 
то по кілька разів перечитувала, 
вдумувалась. Уважно перегля-
дала відповіді, а у випадку 
невпевненості обирала най-
більш ймовірний на мою думку 
варіант. Багато схожих питань 
було з минулих років, а так як 
я неодноразово проходила всі ті 
тести, то знала точні відповіді. 
Це допомагало мені уникнути 
небажаних помилок, — розпо-
відає Олеся.

Крім української мови та істо-
рії України тернополянка скла-
дала іспит ще й з математики. 
За словами матері випускниці 
Оксани Загричук, і там могла 
отримати 200 балів, якби не одна 
помилка.

— Я — біолог, мій чоловік — 
хімік. Проте наша Олеся ніколи 
не просила допомоги і завжди 
самостійно готувалась до іспитів. 
Та навіть коли додали ту істо-
рію, знайшла репетитора, ходила 
на консультації, постійно чита-
ла, вчила і ось результат. Єдина 
помилка десь у тестах з матема-
тики, але то я думаю, що вона 
механічна. Нічого страшного. 
Можливо, треба було і з мате-
матики до репетитора походити, 
але вже є результат, і ми ним 
задоволені, — каже пані Оксана.

Пишається результатами своєї 

За 11 років 
навчання у школі 
Олеся показала 
себе як активна та 
цілеспрямована 
дівчина

ОСВІТА 

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

Попри нові умови випускних 
іспитів, війну та стрес тернопо-
лянка склала національний муль-
тидисциплінарний тест (НМТ) 
і навіть отримала по 200 балів 
з історії України та української 
мови.

Підготовка замість 
розваг 

Базовий шкільний матеріал 
дівчина намагалася запам’ято-
вувати одразу на уроках, адже 
знала, що в 11-му класі на неї 
очікують вирішальні іспити. 
Найбільше уваги приділяла хі-
мії, біології, українській мові, 
бо саме ці предмети треба для 
вступу в омріяний університет. 
Натомість війна внесла свої ко-
рективи.

— Я з 10-го класу готувалась 
до ЗНО і цей час для мене ви-
дався не таким легким. Відда-
вала перевагу навчанню та пов-
торенню матеріалу, а не відпо-
чинку. Насправді це був дуже 
стресовий період, під час якого 
було і безсоння, і істерики, і 
часта роздратованість. І тут я ще 
дізнаюсь, що замість ЗНО буде 
НМТ, а до обов’язкових предме-
тів додали історію України. Це 
мене трохи насторожило, бо з 
історією я не дуже, та і деякий 
матеріал із середньої школи під-
забула. А ще часу було до іспиту 
два місяці. Тоді одразу вирішила 
дочекатись тем, що представлені 
в тестах і бігти на репетиторство. 
Мені пощастило з вчителькою 
і так я постійно читала, повто-
рювала, запам’ятовувала, — каже 
Олеся Загричук.

Іспити намагалась складати 
відповідально і виважено. З 
нами ділиться, треба відкинути 
весь стрес і гарно переглядати 

ДВА ПО 200 – ЦЕ РЕАЛЬНО
Іспити  Підготуватися за два місяці і 
скласти іспит на 200 балів! Це не мрія, а 
реальна історія випускниці Тернопільської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
Олесі Загричук

Олеся Загричук отримала золоту медаль на випускному

Олеся Загричук під час осінньої фотосесії. Дівчина сумуватиме за школою
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і все добре зробила. Ми розуміє-
мо, що будь-який тест, олімпіада, 
іспит — це є свого роду лотерея. 
Звичайно, потрібно готуватися, 
вчитися, щоб ось так на 200 ба-
лів скласти іспити, але бувають 
різні ситуації. Не можу сказати, 
що 200 балів по двох предметах 
від Олесі — несподіванка. Педа-
гоги бачили її намагання, жагу 
до знань. Тож наша 11-класниця 
підтвердила ті оцінки, що стави-
ли їй наші викладачі, — запев-
нила вона.

Працюватиму задля 
України!

Наразі Олеся Загричук го-
тується подавати документи 
у Тернопільський національ-
ний медичний університеті імені 
І. Я. Горбачевського. До 11 класу 
тернополянка не думала пов‘я-
зувати своє життя з медициною. 
Були вагання між дизайнером, 
архітектором та іншими профе-
сіями. Але заглиблення у психо-
логію, цікаві розповіді сестри про 
пари у медичному та студентство 
зробили свою справу.

— Мене зацікавила психоло-
гія, багато читала, вивчала різні 
техніки. Я зрозуміла, що якось 
мене до цього тягне, хочу пов’я-
зати з цим своє життя. Тоді мені 
сестра почала розповідати про 
загальну медицину, як у них там 
все відбувається, як проходять 
пари, і це мені сподобалося. 
Вже в 11 класі вирішила, зали-
шаюся в Тернопол, і медичний 
для мене — найкращий варіант. 
Наразі розглядаю гінекологію 
та психіатрію, але час покаже. 
Головне вступити і навчатися, — 

додає вона.
Щодо переїзду на навчання 

в інших регіон, то такий варі-
ант у родині не обговорювався. 
Випускниця переконана, Терно-
піль — рідне місто, тож провести 
свої студентські роки буде тут 
у насолоду. Натомість заради роз-
будови країни готова розширюва-
ти свої знання і в європейських 
університетах.

— У мене досить високий рі-
вень англійської, і я думаю, що 
можу на старших курсах поїхати 
на місяць чи на два в медичні 
навчальні заклади Європи. Хо-
четься побачити, чому їх там 
навчають, як це все відбуваєть-
ся, порівняти з нашою базою. І 
звичайно ж, навчитись чомусь 
новому. Щоб потім краще ліку-
вати українців у рідному Терно-
полі, — каже Олеся.

Рішення щодо продовження 
навчання у рідному Тернополі під-
тримує і родина. Свою думку мати 
Оксана Загричук пояснює так.

— Ми українці і є патріотами 
своєї країни, тож схиляємось 
до того, що маємо залишатись 
на заході Україні, у рідному 
Тернополі. Маємо тут жити, тут 
працювати. За роботу для Олесі 
я не переймаюсь, адже медикам 
її вистачає завжди, а зараз тим 
паче. Головне зараз далі вчитись 
і отримувати нові знання, — каже 
мати.

Команда «RIA плюс» вітає 
дівчину з гідними результатами 
на іспитах і бажає досягти своєї 
мети. Приємно, що у такі важкі 
часи для України молодь пого-
джується залишатися в країні і 
працювати задля її розвитку.

випускниці і директорка Терно-
пільської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Галина 
Костюк. Розповідає, що за 11 ро-
ків навчання у школі Олеся пока-
зала себе як активна, талановита 
та цілеспрямована дівчина.

— Знаю, що вона готувалася 
зовсім до інших іспитів, а тут такі 
зміни. Але наша Олеся швидко 
зібралась, переформатувала себе 
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щільно не варто перейматись, 
що продукт розсиплеться, адже 
вони куди міцніші за поліети-
ленові пакети.

Торбинки-сітки ідеальні для 
складання фруктів та овочів. А 
ось на заміну великим пакетам, 
раджу використовувати тканин-
ні шопери. Як і пакети, шопери 
бувають різного розміру, кольо-
ру, з гудзиками чи замком.

Бажано всі вище перелічені 
пакування носити із собою або 
ж провалите експеримент, як це 
одного разу зробила і я. Забув-

ши вдома торбинку-сітку для 
картоплі, мені довелося наси-
пати овочі у поліетиленовий па-
кет. Також я розглядала варіант 
купівлі біорозкладного пакета, 
але у супермаркеті їх не було. 
А враховуючи, що для м’яса, 
риби, ковбаси такі пакування 
не підійдуть, то тут треба купу-
вати контейнери. Про зручність 
завжди носити із собою кон-
тейнер годі й говорити.

Найбільшою складністю в 
експерименті було постійне 
носіння у сумці додаткових 
торбинок. А якщо точніше, я 
систематично нагадувала собі 
класти ці торби, бо постійно 
забувала.  

Наголошую, що перехід на 
екопакування – справа не з 
дешевих. Один великий шопер 
коштує орієнтовно 300 гривень 
(у мене їх два). Бавовняних мі-
шечків необхідно мати хоча б 
три, а це 120 гривень (40 гри-
вень за один). І за таким са-
мим принципом розраховуємо 
витрати на торбинки-сітки. А 
сьогодні не кожен українець 
готовий витратити за один раз 
понад 500 гривень на якісь мі-
шечки.

– Ми вже давно не продаємо 
власну продукцію у пластико-
вих пакетах. Як на мене, па-
перові стильніше виглядають, 
та і на переробку потім можна 
відправити. Пакети у нас без 
логотипів, фарб, звичайні, – 
каже продавчиня Олеся.

Фрукти та овочі
Відмовитись від використан-

ня пластику під час придбання 
фруктів та овочів – куди прості-
ше. Якщо це лимон, апельсин 
або банани, можна наліпити 
чек безпосередньо на товар. 
Вдома знімаєте і миєте. Та і в 
продавців на касі вже не ви-
никає питань з цього приводу.

Що стосується картоплі, бу-
ряка, моркви, цибулі, то у та-
кому випадку раджу мати при 
собі екологічні мішечки з сіт-
ки. Вони легкі у використанні, 
очищуються водою та не займа-
ють багато місця в сумці. Саме 
за допомогою них я купувала 
моркву. Такі ж мішечки-сітки 
стануть у нагоді під час купівлі 
помідорів, перцю, огірків. Або 
ж, якщо це кілька штук, можна 
просто кинути у сумку.

Якщо говорити про малину, 
чорницю, полуницю, то у біль-
шості випадків вони вже про-
даються у контейнерах. Тож тут 
без пластику ніяк.

Труднощі 
експерименту

Відмовитись від викори-
стання пластикових пакетів 
можливо за умови придбання 
екологічних торбинок. Це мо-
жуть бути маленькі бавовняні 
мішечки, торбинки-сітки та 
великі шопери.

Бавовняні мішечки підійдуть 
для круп, макарон, цукру, солі, 
борошна. Зав‘язавши мішечок 

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

Щодня я заходила до магази-
ну за продуктами і мала якомога 
менше використовувати пласти-
ку під час покупок. Було непро-
сто, якщо враховувати, що не 
всі магазини Тернополя готові 
до таких викликів.

Пластик на кожному 
кроці

Полиці магазинів та великих 
супермаркетів Тернополя пе-
реповнені пластиком. Навіть, 
якщо людина відмовиться від 
використання звичайних паке-
тів-майочок, пластику під час 
кожної купівлі у її кошику буде 
чимало. Крупи, хліб, солодощі 
– усе це запаковується у по-
ліетилен майже одразу після 
виготовлення. Для більшості 
людей це зручно, адже варто 
лише взяти товар із полиці і 
заплатити за нього.

Так, у магазинах можна при-
дбати кондитерські вироби, цу-
керки, борошно, крупи та ма-
карони на вагу. Проте і тут ви 
не обійдетесь без поліетилену, 
адже інших варіантів власни-
ки магазинів не передбачили. 
Лише звичайні пакети, за які 
ви ще маєте заплатити від 10-
20 копійок.

Знайти продукти в екологіч-
ній упаковці дуже важко. Нам 
вдалось відшукати борошно, 
рис, сіль та чай у паперовій ко-
робці. Натомість виробниками 
цієї продукції є країни ЄС. Що 
вчергове підкреслює їх ставлен-
ня до збереження екології.

Натомість приємно пора-
дували у місцевих кав’ярнях. 
Коли придбали кілька булочок, 
продавчиня надала паперовий 
пакет. 

Чим більше разів 
повторювати нову 
дію, тим вищий 
результат  
доведення її до 
автоматизму
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ТИЖДЕНЬ БЕЗ ПЛАСТИКУ: РЕАЛЬНО 
ЧИ НІ? РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Екологія   
Тиждень тому ми анонсували експеримент 
«7 днів без пластикових пакетів». Тож 
наша журналістка спробувала повністю 
відмовитись від їх використання. Що 
з цього вийшло і чи виникали якісь 
проблеми, читайте у нашому матеріалі

Для купівлі овочів використовуємо торбинки-сітки. Вони зручні і практичні

 А ось для круп краще використовувати бавовняні торбинки

ЕКСПЕРИМЕНТ

Роки життя без поліетилену. 
Досвід Петра Мазепи

Для жителя 
Тернопільщи-
ни Петра Ма-
зепи життя без 
пластику – не 
експеримент, 
а l i fe-s ty le . 
Вже кілька 
років поспіль 
хлопець на-
магається не 

використовувати поліетиленові 
пакети, пластикові пляшки та 
одноразовий посуд.

–  Купуйте без упаковки або 
використовуйте багаторазову 
тару. Так, як це робить дядько 
Петро. Головне, що нам потріб-
но, щоб не утворювати сміття 
– наше бажання. У будь-якому 
місті не маю проблем із покуп-
ками без пакета. Також приємно 

бачити, коли люди стоять поряд 
на касі і теж відмовляються від 
пакетів і дістають з кишені тка-
нинні торбинки, – розповідає  
Петро.

На власній сторінці в Інста-
грам хлопець ділиться з підпис-
никами своїми порадами та на 
власному прикладі показує, як 
варто поводитись зі сміттям 
після цільового використання.

«Люблю інколи проінспекту-
вати баки із вторинною сиро-
виною. Заняття на любителя, 
звісно, але для екоактивіста є 
цілком нормально. Здебільшо-
го у ці баки люди стараються 
кидати все правильно. Тому, 
сортуймо, щоб більше сировини 
потрапляло на переробку, а не 
на сміттєві полігони», – йдеться 
на сторінці хлопця.

МАРІЯ МОРОЗ, 
ПСИХОЛОГИНЯ:

– Викори-
стання по-
ліетиленових 
пакетів у по-
буті – просто 
звичка кож-
ної людини. 
Коли людям 

пропонують інший варіант вирі-
шення ситуації, у нашому випадку 
– екологічне пакування, то мозок 
може відкидати цей варіант. Адже 
куди простіше йти за знайомим 
сценарієм.
Мозку необхідний час, щоб сфор-
мувати нові нейронні зв'язки. Чим 
більше разів повторювати нову дію, 
тим вищий результат доведення 
її до автоматизму. Таким чином, 
правило 21 дня хибне, часто нам 
потрібно набагато більше часу для 
формування звички. Примітка: у 
цьому місці потрібно бути терпе-
ливим до себе, розуміти, що вийде 
не з першого разу, не карати себе 

за невдачу, підтримувати себе на 
новому шляху.
Крім того, наші звички залежать від 
певних нейромедіаторів: серотонін, 
дофамін. При сильному стресі чи 
тривозі рівень дофаміну падає, і ми 
почуваємося пригніченими. Мозку 
потрібно повернути собі стан задо-
волення, і він звертається до вже 
давно пройдених варіантів. Ось 
чому від шкідливих звичок буває 
важко позбавитися.
Проста постановка цілей сприяє 
виробленню дофаміну. Нам при-
носить задоволення сам процес 
визначення своїх цілей і їх досяг-
нення. Тому у випадку нових зви-
чок, визначте, для чого вам вони, 
чого допоможуть досягти, розробіть 
кроки для їх реалізації. Якщо звичка 
складна розробіть план для її реалі-
зації. І поступово у вас все вдасться.
Більшість звичок автоматизовані і 
керують нами, хоч у цьому немає 
нічого поганого. Необхідно бути 
впевненими, що ви рухаєтеся у 
правильному напрямку, і вам по-
трібні ці звички.

Звичку потрібно сформувати

Тож, ще б кілька тижнів і та-
ких проблем з екоторбинками у 
мене можливо б і не виникало. 
Натомість, такі експерименти – 
класна можливість перевірити 

свою витривалість і вийти із зони 
комфорту. 

Але пам’ятайте, що відмовля-
ючись від пакета – ви рятуєте 
життя природі.
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

40% пацієнтів приймають анти-
біотики самостійно, без консуль-
тації з лікарем. Дозу також при-
значають собі самостійно, часто 
неадекватну. А хвороба, як була, 
так і залишилася, тобто ефекту 
немає, — говорить лікарка.

Призначення антибіотиків 
дітям — надзвичайно важлива 
справа. До неї медики приходять 
із великою відповідальністю. І, 
якщо справді є нагальна потреба 
у їхньому прийомі, тільки тоді 
лікар говорить про це.

Розрахунок дозування — це 
один із найголовніших момен-
тів. Грає роль не лише вік ди-
тини, а й її вага. Тому що дозу 
антибіотика вираховують залеж-
но від ваги. Може малеча в рік 
важити 10, а може і понад 15. 
Лише за строгим призначенням 
лікаря визначається дозування, 
кратність прийому і тривалість 
вживання ліків.

— Найбільший огріх — це те, 
що батьки самостійно або з до-
помогою провізорів купують ме-
дичні препарати і дають їх дітям. 
А потім ми лікуємо шлункові та 
інші розлади, — продовжує ме-

дик. Препарати для дітей ранньо-
го віку взагалі мають призначати 
лише за суворими показаннями. 
Є певні протоколи лікування, 
якими визначена необхідність 
вживання медичних засобів.

Варто пам’ятати: антибіотик — 
це не жарознижуючий і не про-
тивірусний засіб, він не впливає 
на віруси і може тільки погірши-
ти ситуацію. Досить часто батьки 
консультуються з кількома ліка-
рями, віддаючи перевагу реко-
мендаціям тих із них, хто радить 
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Якщо терапія і  
доза підібрані 
правильно – усе 
буде гаразд. Тож 
не займайтесь 
самолікуванням!

Тернопільські лікарі стараються лікувати малечу з мінімальною кількістю медичних 
препаратів. Головне правило - не нашкодити!

Якщо без антибіотиків не обійтися – порадять щось 
оптимальне і безпечне для маленького організму

СПІВПРАЦЯ

АНТИБІОТИКИ — ДОБРО ЧИ ЗЛО?
Здоров’я  Антибіотики можуть 
як допомогти, так і дуже зашкодити 
вашим дітям. Якщо можна обійтися без 
них – зробіть це. А якщо ні – то уважно 
дотримуйтесь рекомендацій лікарів

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Самолікування до добра не до-
водить, особливо коли мова йде 
про такі препарати, як антибіо-
тики. Відпуск ліків без рецепта, 
з одного боку, ніби й непогано. 
Але з іншого — дуже зле.

Не маючи медичної освіти, 
батьки не можуть адекватно 
оцінити стан дитини, важкість 
перебігу захворювання. Багато 
недуг мають подібні симптоми, 
і навпаки — один симптом може 
бути проявом різних захворю-
вань. Крім того, дуже часто для 
того, щоб правильно поставити 
діагноз, необхідно вдатися до ла-
бораторних та інструментальних 
методів обстежень, консультації 
спеціалістів різного профілю.

Доза і вік дитини 
Через самостійне лікування ди-

тини протягом 3–4 днів замість 
невідкладного звернення до лі-
каря втрачається дорогоцінний 
час. А це означає, що розвива-
ються ускладнення, затягуються 
строки лікування, і захворювання 
може перейти у хронічну форму. 
Індивідуальним має бути і під-
хід до підбору лікарських засобів. 
Більше про те, як антибіотики 
впливають на дитячий організм, 
чому важливо уважно ставитися 
до їхнього прийому, розповідає 
лікар–педіатр педіатричного 
відділення № 3 стаціонарного 
відділу міської дитячої лікарні 
Галина Ганчик.

А чому ні?
— Почнемо з того, для чого по-

трібні антибіотики. Це — препа-
рати, дослівно з грецької «проти 
життя». Він є добром, коли без 
нього не обійтися, і великим 
злом, коли його вживання недо-
цільне. Саме тому батьки повинні 
зважати на всі за і проти. На-
скільки ми спостерігаємо, біль-
шість людей вживають антибіо-
тики нераціонально. За даними 
Центру громадського здоров’я, 

лікувати дитину антибіотиками. 
Але це неправильне рішення. Як 
бачимо з аналізу, представленого 
на медичних порталах, застосу-
вання антибіотиків при ГРВІ 
не запобігає розвитку усклад-
нень, не прискорює зникнення 
основних симптомів і не чинить 
впливу на перебіг хвороби з двох 
причин. По-перше, бактеріаль-
ні ускладнення розвиваються, як 
правило, швидко, уже в перший 
день захворювання. По-друге, 
пригнічуючи ріст чутливої мі-
крофлори, вони відкривають 
шлях для заселення дихальних 
шляхів стійкою флорою. Крім 
того, широке необґрунтоване за-
стосування антибіотиків сприяє 
появі резистентних штамів збуд-
ників. Діти можуть бути носіями 
антибіотикорезистентних бакте-
рій, навіть якщо вони до цього 
не приймали антибактеріальні 
препарати.

Трапляються також випад-
ки, коли препарат не підходить 
конкретній дитині. Нудота, біль, 
шкірні висипання — можуть бути 
проявами того. Про це потрібно 
обов’язково сказати лікарю.

Кому потрібні 
антибіотики 

Загалом же не слід боятися 
антибіотиків — при тих захво-
рюваннях, при яких вони потріб-
ні, грамотно підібрані лікарем, 
вони допомагають дитині швидко 
подужати хворобу без будь-яких 
негативних наслідків. Давати ці 
медичні препарати дітям (із до-
зволу лікаря!) можна від народ-
ження.

Антибіотики всмоктуються 
в кров і розподіляються по ор-
ганах і тканинах організму, бо-
рючись зі збудниками хвороби. 
У різних видах тканин їх кон-
центрація може бути різна, це 
залежить від виду антибактері-
ального препарату. Проте анти-
біотики впливають на організм 
системно, тобто зачіпають усі 
процеси життєдіяльності малюка.

При коротких курсах антибіо-
тиків (протягом 7–10 днів) при-
ймати пробіотики й протигриб-
кові засоби немає необхідності, 
тому що клінічно виражений 
дисбактеріоз і посилення росту 
дріжджових грибків развиваються 
рідко. Винятком є лише для дітей 
перших місяців життя і хворих 
із імунодефіцитними станами, 

ціональне споживання антибіо-
тиків. Рецепт — ліки. Так і має 
бути. Купували всі, хто хочуть, 
де хочуть і що хочуть. Проблем 
ніяких немає. Виписування ре-
цепта займає кілька хвилин. Ми 
вже видаємо такі документи.

Серед питань, які цікавлять 
тернополян: у якому випадку 
дитина перестає бути чутливою 
до певного групи препаратів?

— Чутливість до антибіоти-
ків — є такий вид аналізу, який 
можна пройти в лабораторії. 
На основі результатів досліджен-
ня можна точно сказати, чи чут-
ливий організм до певного анти-
біотика і наскільки ефективним 
буде лікування. Якщо терапія і 
доза підібрані правильно — усе 
буде гаразд, — наголошує лікарка.

Тож, шановні батьки, пе-
ред тим, як витрачати гроші 
на будь–які ліки, зверніться 
до спеціалістів. І нехай ваші 
дітки завжди будуть здоровими 
і щасливими. Не займайтесь са-
молікуванням!

розповідає Галина Ганчик.
Якщо є можливість обійтися 

без антибіотиків, лікарі стара-
ються зробити все, щоб цього 
уникнути. Чітких інтервалів між 
прийомами ліків немає.

Рецепти на ліки 
З 1 серпня антибіотики в ап-

теках повинні продавати лише 
за рецептом лікаря. Пацієнт 
повинен бути зареєстрований 
в електронній системі охорони 
здоров’я. Наявність декларації 
не обов’язкова. Лікар будь–якої 
спеціалізації може виписувати ре-
цепти на ці препарати.

— Як відбувається процедура? 
Батьки звертаються до лікаря. 
Той, зважаючи на весь анамнез, 
приймає рішення про доцільність 
призначення антибіотика. Визна-
чає групу препарату, дозування, 
тривалість курсу і форму випус-
ку препарату. На основі того і 
виписує рецепт, — пояснює ме-
дик. — Як лікар, я обома руками 
за такі зміни. Весь світ — за ра-



11RIA плюс, 10 серпня 2022

позаносили їх у підвал, щоб облаш-
тувати сховище про всяк випадок. 
Також вони звідкись принесли ве-
ликі каструлі, у яких згодом жителі 
готували їсти на весь будинок.

— Ми розпалювали вогнище, 
кожен приносив, хто що мав із 
продуктів. Так по черзі варили суп 
на усіх мешканців будинку, — каже 
Микола. — На початках їжу готували 
тричі на день, проте потім якщо їли 
хоча б двічі, то було дуже добре, їжі 
ставало дедалі менше.

9 березня був приліт російської 
ракети по пологовому будинку, а та-
кож по всьому лікарняному корпусу, 
який знаходиться через дорогу від 
будинку хлопця.

— Ми в той час вибігли в коридор 
і досі пам’ятаю, як вікно в моїй кім-
наті два рази так добряче накрило 
помаранчево-червоним полотном, 
але, на щастя, воно не вилетіло, 
а тільки затріщало, — пригадує юнак.

Зразу біля квартири Миколи 
розташована квартира його бабусі. 
І коли був приліт по пологовому бу-
динку, то бабусю ударною хвилею 
відкинуло на декілька метрів. Як 
наслідок, у неї була зламана нога.

Через декілька днів територіальна 
оборона забрала з двору машину, 
яка була єдиним джерелом енергії і 
в якій жителі могли хоча б декілька 
разів трохи заряджати телефони.

Довелось 
спускатись у підвал 

Вже з 15 березня почались досить 
часті прильоти ракет по місту. Од-
ного разу потрапило у двір Миколи. 
Одному чоловіку відірвало нижню 
кінцівку.

— Вранці я прокидаюсь, бо 
в під’їзді було якогось дуже шумно 
і незвично як на мене, — пригадує 
Микола. — Виявилось, що це були 
наші солдати, які займали вже пози-
ції на верхніх поверхах, і ми розумі-
ли, що нам доведеться спускатись.

З підвалу жителів випускали до-
волі рідко задля їх же безпеки. По-
стійно було чутно постріли, як наші 
хлопці відстрілювались із будинку, 
де проживав Микола.

— Орієнтовно 20 березня було вже 
два дні, як нам заборонили вихо-
дити з підвалу. І тоді орки вдарили 
по п’ятому поверху нашого будин-
ку, — каже юнак. — Тоді наші хлопці 
почали займати позиції на нижніх 
поверхах і кажуть, що там в одній 
із квартир лежить якась бабуся. 
Ми розуміємо, що це наша, вона 
не змогла спуститись у підвал через 
зламану ногу.

23 березня українські воїни пішли 
з будинку, де жив Микола. Жите-
лі почали поступово вилазити із 
підвалів та розходитись по своїх 
квартирах.

Евакуація під 
обстрілами 

— Коли ми спустилися назад 
у підвал, то до нас прийшли люди, 
які сказали, що через годину-пів-
тори буде евакуація, і ми зможемо 
вибратися з міста, — продовжує спів-
розмовник. — Тоді я ще не розумів, 
чи це наші чи російські військові, 
але вже коли вони вийшли, то поба-
чив, що це воїни ворожої сторони.

Проблемою було евакуювати 
бабусю, у якої була зламана нога, 
а до автобусів її донести було неаби-
як важко.

— Тоді декілька сусідів та мами-
ні подруги сказали, що вони за-
лишаються тут і не будуть нікуди 
виїжджати та приглянуть за нашою 
бабусею, — каже Микола.

стару занедбану крамницю і там з 
асортименту був лише алкоголь, ци-
гарки та цукерки, — каже Микола. — 
Я тоді взяв цукерки мамі та бабусі 
на восьме березня, так як не знав, 
яка ситуація буде далі.

Вже невдовзі, окрім світла та 
зв’язку, не було і води, опалення. 
Залишився тільки газ, але і його 
четвертого березня теж вимкнули.

Поступово в будинку ставало 
дедалі холодніше, так як опалення 
вимкнули, а надворі було холодно.

— Спати ми лягали під двома ков-
драми, одягнутими в теплі речі і з 
думкою, що зранку прокинемось і 
буде хоча б зв’язок, — пригадує Ми-
кола. — Після того світло вже більше 

не з’явилось, і так по сьогоднішній 
день його немає у нашому будинку.

У місті стартувало мародерство, 
люди виходили за продовольчими 
товарами, бо розуміли, що якщо 
не візьмуть це вони, то або пропа-
де, або це забере нова влада, якщо 
вона прийде в місто.

У жителів була велика проблема з 
водою і набрати десь хоча б малень-
ку пляшку було майже неможливо.

— Нам з батьками ще було по-
щастило, бо ми змогли набрати воду 
біля міського водоканалу, там стояло 
дві машини і роздавали людям воду. 
Та її надовго не вистачило б… Ще 
однією проблемою була комендант-
ська година, яка у місті тривала з 
18.00 до 06.00, — продовжує співроз-
мовник. — Іноді було так, що на всіх 
води вже не вистачало і наступна 
машина приїжджала о 16–18 годині. 
Ми мусили чекати, а потім треба 
було думати, щоб якось добиратись 
по домівках.

Їжу готували всім 
двором 

Поруч у квартирі оселився цілий 
циганський табір, який забрав ліж-
ка із дитячого садка, у якому вже 
нікого не було з початком війни і 

ТЕТЯНА БАКАЙ, TETANABAKAJ@GMAIL.
COM 

Ранок 24 лютого в сім’ї Миколи 
розпочався, як і у кожного українця: 
усі прокинулись від новин про поча-
ток повномасштабного вторгнення 
російської армії.

— Ранок, п’ята година, і в кімнату 
забігає мама зі словами, що розпо-
чалась війна, — пригадує Микола. — 
Спершу в голові одразу крутилось 
питання: «Що?», бо у нас вже був 
досвід з 2014 року. Ми ще тоді за-
клеювали вікна і спали в коридорі, 
але чогось такого жахливого, як роз-
почалось вже невдовзі, ще не було.

У першу чергу, каже Микола, чи-
тав всю інформацію, опубліковану 
вже на той момент у різних пабліках 
та соцмережах.

— Батько, як і завжди, пішов 
на роботу, але вже близько 10 ранку 
повернувся, так як роботи не було, — 
каже Микола. — Тоді батьки пішли 
по магазинах, щоб закупити їжу та 
воду, якої б вистачило на наступні 
декілька днів.

Спочатку сім’я переважно сиділа 
вдома, виходили лише батьки хлоп-
ця час від часу, щоб купити їжу та 
продукти.

Зникло світло та 
зв’язок 

Найбільший жах розпочався 
28 лютого, близько дев’ятої вечо-
ра, в один момент вимкнули світло, 
а містом ширилися гучні звуки.

— Друзі подзвонили і сказали, що 
в місті небезпека, тому потрібно зби-
ратись і йти ховатися, — розповідає 
Микола.

Без світла жителі сиділи цілу добу, 
а зв’язок на той час вже працював 
із перебоями. Щоб зателефонувати 
комусь, потрібно було підніматись 
на декілька поверхів наверх, щоб 
зловити хоч якийсь зв’язок.

— Так минула доба, а на на-
ступний вечір нам дали світло, і 
ми змогли хоч зарядити телефони, 
проте потім електроенергія зникла 
знову. Через це закривали усі ма-
газини, без світла вони не хотіли 
працювати, — розповідає Микола.

А коли в місті вмикали світло, 
то до магазинів шикувались вели-
чезні черги. Продуктів же вистачало 
на 20 осіб, які стояли першими.

— Ми з батьком знайшли якусь 

Кулею снайпер 
забрав життя моєї 
мами. Вона впала 
батькові на руки. 
Я не встиг з нею 
попрощатися
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МАМУ ВБИВ СНАЙПЕР. А ЮНАК 
САМОСТІЙНО ТІКАВ ІЗ МАРІУПОЛЯ
Жахи війни  Микола Сачко – 17-річний 
юнак, який зараз проживає у Тернополі, 
у гуртожитку для тимчасово переселених 
осіб. Шлях, який він подолав, перш ніж 
добрався у Тернопіль, під силу, напевно, 
не кожному 

Фото з мамою хлопець береже понад усе. Це єдине, що 
залишилося від найріднішої людини

На фоні Азовсталі

ВІЙНА

Решта жителів швидко зібрали 
речі та почали прямувати до ева-
куаційних автобусів.

— Я йшов попереду цієї, так би 
мовити, колони, тому що мене по-
просили допомогти дійти бабусям 
та занести їх валізи, а батьки зали-
шились десь в кінці, — розповідає.

Під час того, як жителі йшли 
до автобусів, розпочались обстрі-
ли, що дуже ускладнювало рух, бо 
колона почала ділитись, і люди роз-
ходились, хто куди.

— Ми прийшли до автобусів, 
нас почали вже перевіряти, але 
своїх батьків я так і не бачив, — 
каже Микола. — Автобус перший 
вже вирушив з людьми, а я стояв з 
друзями, ще чекав на батьків.

Жителів евакуювали до міста 
Нікольське, на той час маріуполь-
ського району, де їм надавали жит-
ло, харчування, і там вони жили 
по кілька місяців.

— Я сидів в цьому місті і чекав 
на кожен автобус, коли вже приїдуть 
мої батьки. Після того, як приїхав 
останній евакуаційний автобус, 
а батьків не було, зі своїми друзя-
ми поїхав до них додому, у сусіднє 
село, щоб в разі чого батьки знали, 
де я і розуміли, де мене шукати, — 
розповідає юнак.

День, що забрав 
найріднішу 

Батька Миколи випустили з Ма-
ріуполя через 9 днів, і він нарешті 
зміг приїхати до сина.

— Тоді розпочались дуже сильні 
обстріли по будинках, бо думали, 
що усіх вже вивели, хоча насправді 
це було не так, — розповідає Мико-
ла. — Бабуся померла через декілька 
днів після того, як пішов батько з 
того підвалу. Снайпер, який вцілив 
в окупанта, кулею навиліт забрав 
життя ще й моєї мами. Вона впала 
батькові на руки, коли вони вихо-
дили ще із підвалу.

Тож тато приїхав до Миколи в те 
село, де жили друзі сім’ї. Вони про-
були там півтора місяця без нор-
мального зв’язку.

15 травня юнак зрозумів, що 
не хоче більше сидіти, просто склав-
ши руки і почав шукати можливо-
стей вибратись із того села.

— Я прокинувся о четвертій ранку 
і пішов 12 кілометрів до сусіднього 
села, щоб звідти вже пробувати їхати 
автобусом до Бердянська, — каже 
Микола.

На автобус юнак запізнився, тому 

подивившись на карті маршрут, ви-
рішив йти 40 кілометрів пішки.

— Я просто йшов головною доро-
гою і на першому блокпості окупан-
ти запитали, куди я йду? Я сказав 
їм, що їду до Севастополя, а також 
розказав всю правдиву історію про 
те, що мами і бабусі не стало, а бать-
ко залишився там. Тому і йду сам, 
бо мені треба якось рухатись далі і 
закінчувати навчання, — розповідає 
Микола.

Приїхавши в Бердянськ, юнак 
одразу пішов до свого друга, у якого 
потім жив ближчий час. Після Бер-
дянська Микола вирішив поїхати 
до Запоріжжя. Далі на його шляху 
був Дніпро. Звідти потягом добрався 
у Тернопіль.

Про наше місто юнак відгукується 
досить тепло.

— Чесно кажучи, не було такого 
місця у Тернополі, яке мені не спо-
добалось би. А за час мого пере-
бування тут я старався максималь-
но всюди побувати та подивитись 
на визначні місця, — каже Микола.

У Тернополі тихо та мирно, проте 
в пам’яті назавжди залишиться осад 
про ті жахливі події, які принесли 
в життя Миколи стільки болю та 
розчарувань. Але ніщо не зламало 
його бойового духу та віри в людей.

— Синдром війни і страх, який 
вже, напевно, буде переслідувати 
мене все життя — це літаки, — каже 
він. — Навіть зараз, знаходячись 
у Тернополі, коли їде велика ванта-
жівка, то здається, наче це танк або 
вантажна машина російської армії і 
рефлекторно хочеться подивитись, 
що це. Хочеться сховатися…

Ближчим майбутнім Микола хоче 
зробити мінітур по Україні, щоб 
провідати своїх друзів.

— Це в кращому випадку, 
а якщо ж не вийде, то житиму як і 
зараз тут, в Тернополі у гуртожитку 
та продовжу навчання у технічному 
коледжі, — розповідає Микола.

Юнак зазначає, що житиме в Тер-
нополі ще мінімум два роки, а якщо 
дуже сподобається, то залишиться 
тут вже на постійній основі.

Кошти Миколі надходять пері-
одично, як виплати тимчасово пе-
реміщеній особі і, до того ж, юнак 
намагається підробляти, відколи 
приїхав у Тернопіль, щоб рухатись 
далі та продовжувати жити.

Батько юнака досі залишається 
в селі, де проживають друзі хлопця. І 
їхати звідти не збирається А хлопець 
так мріє побачити його...
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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  

 БЕТОН, РОЗЧИН, ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ (ГРАНІТНИЙ, 
БІЛИЙ, СІРИЙ), ВІДСІВ РІЗНИЙ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-
130, (096)600-59-94, (096)550-61-76  

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

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

 Бордюр дорожній, тротуарний, вібропресований, 
плитка тротуарна, різна товщина, можлива до-
ставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

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

 ГАЗОБЛОКИ «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, БЕЗКОШТОВНЕ 
СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ. 42-48-02, 
(067) 925-87-31  

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

 ДОШКА ЯСЕНЕВА, ОБРІЗНА, ДОВЖ. 1 М, ТОВЩ. 30-50 ММ, 
СОСНОВА НЕОБРІЗНА, 50 ММ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, ПРОФ. 
КОМПРЕСОР, ЕЛЕКТРОЗВАРКА 380-220 (098) 467-56-01  

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

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

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

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

 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 комп-
лектуючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір, 
виїзд.безкошт (096)132-84-04, (067)381-45-08  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Цегла вогнетривка, червона, біла, повнотіла, пу-
стотіла, можна поштучно, доставка під замовлен-
ня (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 ДО-
СТАВКОЮ. (068) 801-27-27  

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

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

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

 «КОРОЇД», «БАРАНИК», КРИХТА, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ 
ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ДОСТАВ-
КА, ПОКАЗ РОБІТ., ДОСВІД 10 Р. (098) 952-67-81  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Виконую: штукатурка, стяжка, шпатлювання, фар-
бування, гіпсокартон, вагонка, ламінат, облицю-
вання плиткою. (098) 301-66-89  

 ВИКОНУЄМО РЕМОНТ КВАРТИР, ПРИМІЩЕНЬ, АРКИ, 
ВАГОНКА, ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ШПАЛЕРИ, 
ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА (098) 745-29-33  

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

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

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, 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, ШПАТ-
ЛЮВАННЯ. (067) 351-46-56  

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

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

 КОВАНІ ВИРОБИ, ПЕРИЛА, БРАМИ, ОГОРОЖІ, ДАШКИ. 
(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 БРУКІВКОЮ 
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, ПІД-
ГОТОВКА СТІН, ПІДЛОГИ, ГІПСОКАРТОННІ КОРОБКИ, 
СТЯЖКА, ШТУКАТ., ЛАМІНАТ, ЯКІСНО (098) 385-10-84  

 РЕМОНТ КВАРТИР, ЯКІСНО, ДОСТУПНІ ЦІНИ, ШТУКА-
ТУРКА ГІПСОВА, ШПАТЛЮВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, 
СТЕЛІ, ГІПСОКАРТОН. (098) 734-57-89  

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

 Сходи, вікна, двері, меблі з дерева. (097) 769-80-85  

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

 УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, 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, ОЗДОБЛЕН-
НЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИ-
ВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Штукатурка, шпатлювання, фарбування, плиточні 
роботи, встановл. ламінату, швидко, якісно. (097) 
700-42-53  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИ-
КИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУ-
КАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКО-
ВИЙ 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, ватою, 
оздоблення «короїд», «Бараник», знижка на мате-
ріали, виїзд в райони. (097)580-12-64, (067)178-
15-75  

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

 ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕРЕДНІЙ 
КОШТОРИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА 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 МАТЕРІ-
АЛУ, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 (067) 
351-46-56  

 ІНФОРМАЦІЯ: АКУРАТНІ МАЙСТРИ З ЄВРОРЕМОНТУ 
ВИКОНАЮТЬ РОБОТУ «ПІД КЛЮЧ», МОЖНА ПОДИВИ-
ТИСЯ НА РОБОТУ. (098) 178-57-14  
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 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУДИН-
КИ «З НУЛЯ», ОГОРОЖІ З КАМЕНЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, СТЯЖ-
КИ, ДАХИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. (097) 481-77-50  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, СТЯЖКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАТЛ., ЛАМІНАТ, ДЕМОНТАЖ, ВИБИ-
ВАННЯ НІШ, ФАРБУВ., ПІДВІСНІ СТЕЛІ (096) 730-50-78  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРИК, САНТЕХНІК - ВСТАНОВЛЕН-
НЯ, ЗАМІНА, РЕМОНТ, (13-22 ГОД.). (097) 755-41-21  

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР, КО-
ТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097) 331-
85-45  

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

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

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

5.5 РІЗНЕ  

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

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

 Здається в оренду універсальне риштування 100 
кв.м, (мулярка, штукатурка, заливання стелі) , бе-
тонозмішувач, або продаж (098) 476-73-27  

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  

 Виготовлення меблів за індивідуальними розмі-
рами: кухні, шафи-купе, дитячі, вітальні, меблі до 
передпокою та інші. (097) 769-80-85  

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

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

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

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

 ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА (097) 584-97-37  

 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ЗА ЖІНКОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, БА-
ЖАНО З СІЛЬСЬКОЇ МІСЦ., ХОРОША ГОСПОДИНЯ, БЕЗ 
ШКІДЛ.ЗВИЧОК, СТАРАННА, ПРАЦЬОВИТА, САМОТНЯ 
(097)221-06-63, (098)818-86-75  

 ЕЛЕКТРИК, ШТУКАТУР, МАЛЯР. (097)442-75-99, 
(067)380-51-99  

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

 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК. (097) 832-59-22  

 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  

 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  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В РЕСТОРАН 
«БУНКЕРМУЗ», ГР. 2/2, 9-22 ГОД., З/П 2 РАЗИ В МІ-
СЯЦЬ, РОЗВОЗКА ДОДОМУ. (063) 987-21-72  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ,7-22,30 ГОД., ДО 55 РОКІВ (067) 
350-26-54  

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

 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 В ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН, МАСИВ 
«КАНАДА», 8-22 ГОД., З/П 700 ГРН. (068) 051-06-76  

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

 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  

7.3 ШУКАЮ  

 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  

 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, роз-
глянемо всі пропозиції. (067) 142-34-42  



14 RIA плюс, 10 серпня 2022

RIA №3214

 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) 
057-94-91  

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

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

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

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

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

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

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

 Жінка, 65 р., шукає роботу вахтера або чергової, 
можна в нічну зміну. (096) 796-27-67  

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

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

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

 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 ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИМІЩЕННЯ (068) 951-68-58  

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

 Шукаю роботу майстра з внутрішньої штукатурки, по-
білки, будівельних робіт, з/п поденна. (098) 590-86-99  

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

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

 ШУКАЮ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ХВОРИМИ, 
ПОХИЛОГО ВІКУ, ВЕЛИКИЙ ДОСВІД (096) 890-01-98  

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

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

 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  

 Акордеон, баян, скрипка, гармошка, в-во Тули, 
домра, духові інструменти, бандура з перемик., бан-
дура без перем., цимбали,саксафон. (098) 812-00-80  

 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  

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  

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  

 Електрозварка, напівавтомат СПА195, 220В, електро-
генератори, кузня, гончарний круг. (098) 059-58-25

 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, ЗАВАНТА-
ЖЕННЯ, 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  

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  

26.3 НАВЧАННЯ  

 УЧИТЕЛЬ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ ЯКІСНО ПІДГОТУЄ ДО ЗНО 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. (096) 803-74-58  

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  

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  
28.2 НАДАЮ КРЕДИТИ  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, АНТИКВАРІАТ  
29.2 ПРОДАМ  

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

 Собака породи німецька вівчарка, 3 міс., самка, 
новотипна, чистокровна, (096) 193-40-10  

29.3 КУПЛЮ  

 Монети старовинні, нагороди, годинники в т.ч.в-
во СРСР, коралі червоні, радянс. магнітофони, ра-
діо, ТВ, інший антикваріат, дорого (068) 379-83-14  

 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

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

 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  

 Диван, золотистого кольору, 190х115, спальне 
місце 145х220, хор. ст., договірна (068) 105-11-18

 Дробарки (скло, бита цегла, биті газоблоки, пі-
нопласт d 12 мм), камінь сірий теребовлянський. 
(096) 670-42-99  

 Кавов. автомат, тарілка до ТВ, Т2 в зборі, кили-
ми, 3,5х2,5, 1 100 грн. ,килим, 3х2, 900 грн., обі-
грівач масл., 9 ребер, 1 100грн. (050)541-78-33, 
(068)842-50-55  

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

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

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

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

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

 Самовар, сервіз чайний  на 12 персон, бананки, 
молоти, 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  

 ТВ «Самсунг», 53 см, м/х, карнізи, серванти, бак 
від унітазу з кришкою, кросівки, р.37, 50 грн., ки-
лим, 2,5х2, 800 грн. (096) 920-42-98  

 ТВ «Самсунг», б/к, машинка пральна «Донбас-6», 
нова, світильник  «Рондо», нитки ДМС муліне. 
(066) 113-22-67  

 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  

 ТЕРМОБУДА З АВТОМОБІЛЯ. НА ДАЧУ. (067) 351-47-48  

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 1500 грн., 
підставка пересувна під ТВ, 200 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  

 Познайомлюся з дівчиною, жінкою для зустрічей. 
(098) 336-31-16  

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

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

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

 Молода жінка познайомиться з порядним чоло-
віком, до 37 р, матеріально забезпеченим, для 
серйозних стосунків. (096) 486-81-60  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРОПИСКУ ДО ПРИ-
ЗОВНОЇ ДІЛЬНИЦІ НА ІМ’Я ШУПАРСЬКИЙ Р.М. ВВАЖА-
ТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ  
№009909 НА ІМ’Я ГАСАЙ П.Я. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВЗАМІН ВІЙСЬКО-
ВОГО КВИТКА НА ІМ’Я ХРУПАЛО В.З. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

 Загублений атестат про середню освіту МГ №006804 
вид. 1995 р. на ім’я Біляк А.В. вважати недійсним

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ МАГІСТРА З ВІДЗНАКОЮ ТЕ 
№45715963 НА ІМ’Я ФОК М.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублений дозвіл на міжнародні перевезення 
вантажів №3898402/2020 від 19.10.2020року про-
хання повернути за винагороду. (050) 377-68-88  
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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-2102 1977 р.в. хор. ст. 400 у.о. (097) 578-
14-35 

 ВАЗ-2105 92/чер/ договірна (096) 784-76-24 

 ВАЗ-2106 1992/син/1300 пробіг 138 тис.км, 
КПШ-5, фаркоп, кап. рем двиг., експорт. вар., 
оцинков., з Німеччини, компл. зим 1 350 у.о. 
(068) 514-59-25 

 ВАЗ-2106 85/зел/- газ-бензин, капремонт до-
говірна (068)335-09-22 

 ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин (098) 872-60-60 

 ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин. (098) 219-20-18 

 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 

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 

 Балони газові, газ-пропан, різні об»єми. (098) 
015-22-07 

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

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

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

 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, гума, Волга, Москвич-4121, б/к. (068) 
553-64-45 

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

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

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

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

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

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

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

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

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

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

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

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, ДО 2,5 Т, Є ВАН-
ТАЖНИКИ. 24/7 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 МІ-
СТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418 (098) 020-29-52 

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

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

 Інформація про вантажні перевезення бусом 
Мерседес-Спринтер, довгий, до 2,5 т, по мі-
сту, 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 
БУДМАТЕРІАЛІВ. (097)979-86-31, (050)234-67-25 

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

 Інформація про послуги автокраном, вантажопід-
йомність 10 т, виліт стріли 15 м (097) 151-31-86 

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

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

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

 Інформація про послуги екскаватором-наван-
тажувачем JCB-3СХ, копання септиків, фун-
дам., котлованів, 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, ДОВ-
ЖИНА СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, МІКСЕ-
РОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА БЕТОНУ, 
ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, САМОСКИД (098) 467-56-01 

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

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

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 
000 (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. 21 500 
(097) 239-78-88 

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

 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 озе-
ро (067) 128-51-71 

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

 вул.Стуса 3/9/ц 38/20/10 і/о,х/ст 26 500 
(097) 239-78-88 

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

 вул.Тарнавського 3/9/ц 45/19/10 і/о,рем 35 
000 (097) 239-78-88 

 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 2/4 52КВМ КУХЮ-СТУД 
25 000 (096) 805-95-25 

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 60 КВ.М ТЕРАСА 
670 У.О. (096) 805-95-25 

 Сонячний 3/5/ц 24/12/5 19 500 (067) 334-
78-89 

 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 26 000 
(097) 239-78-88 

 б-р Галицького ц/б 42кв.м 25 800 (067) 350-
36-62 

 б-р Куліша -/9/п 52/30/9 о/к, терм 25 500 
(097) 239-78-88 

 б-р Петлюри 3/9/п 50/30/9 о/к,терм 30 000 
(097) 239-78-88 

 БЕРЕЗОВИЦЯ(ВИШНЕВА) 4/4 76,5КВ.М ВЛ 35 000 
(096) 805-95-25 

 Березовиця,вул.Зелен 4/10/ц 70кв.м і/о,є/р 
(098) 692-05-01 

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

 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.Лепкого 5/-/п 46 кв.м і/о,рем,терм 32 
000 (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 озе-
ро (067) 128-51-71 
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 вул.Львівська -/9/ц 52,1 кв.м н/б,д/у,вл 23 
400 грн. (067) 259-31-31 

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

 вул.Просвіти -/9/п 48 кв.м о/к. терм 33 000 
(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 

 Н.Світ 7/9/ц 55/30/12 сира, док 31 500 (067) 
787-33-64 

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80КВ.М ТЕРАСА 670 
У.О. (096) 805-95-25 

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 Березовиця 83кв.м н/б,док,вл 44 500 (067) 
259-31-31 

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

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

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

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 

 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 

 ВУЛ.ПІСКОВА, «ГІРНИК»,36 КВ.М 5 100 (097) 578-
14-35 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 Будинок-дача с.Романівка, ТО «Заозерна» 
86 кв.мсвітло, газ балон, підвед. газ, башня 
поруч (помпа), 0,06 га, є проєкт25 000 у.о 
(067) 350-74-14 

 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.Біла, Тернопільський р-н 124,5 
кв.мпарове, 2 ках. піч., гараж, підвал, 2 літ. 
кух., сарай, свердл., сад, 0,25 га,вл83 000 
у.о. (097) 470-13-90 

 Будинок с.В.Глибочок 72 кв.мнадвірні будів-
лі, хор. місце, 0,19 га16 500 у.о. (067) 787-
33-64 

 БУДИНОК С.В.ХОДАЧКІВ 64 КВ.МГАЗ, ВОДА, 
НАДВ. БУД., ГОРОД 0,2 ГА- (096) 781-25-06 

 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.МИСЛОВА, ПІДВОЛОЧИС. Р-Н 90 
КВ.М4 КІМ., КУХ., ГАЗ, ВОДА, ГАРАЖ, 0,17 ГА- 
(066) 377-77-36, (066)455-15-44 

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

 Ділянка дачна с.Петрики, кооп. «Золота 
осінь» 0,05 гагаз, світло, вода,5 500 у.о. 
(067) 516-20-03 

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.ПЕТРИКИ 0,06 ГА (0,12 ГА), КА-
ДАСТР. НОМ., ЖИЛА ВУЛ., ГАРНЕ МІСЦЕ, КОМУН., 
ВЛАСНИКДОГОВІРНА (096) 190-59-55 

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

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.Г.ШЕВЧЕНКІВСЬКІ 0,065 
ГАПІД САДІВНИЦТВО, РІВНА, ДОКУМ.ДОГОВІРНА 
(067) 991-47-59 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.РЄПІНА, Н/Б, 1-ША ЗДА-
ЧА, 280 У.О. (096) 917-52-85 

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

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

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ПОБЛ. ЦЕНТРУ, 2 ПОВ., ВСІ 
ЗРУЧНОСТІ, ХОЛОД., ПРАЛ. МАШ., КОЛОНКА, 
М/Х, ТВ, (ВАЙБЕР, ВАЦАБ). +48782565768 

 Візьму на квартиру 3 студентів або студен-
ток, або 3-кім. квартиру, Центр, і/о (068) 
379-83-14 

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

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

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

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ. (096) 405-90-82, (096)405-
90-28 

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

 КІМНАТИ, ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ ДІВЧАТ, (067) 
718-19-13 

 КІМНАТУ В 2-КІМ. КВАРТИРІ ДЛЯ ДІВЧИНИ, 
Н.СВІТ, БІЛЯ ЦЕНРКВИ, В ІНШІЙ КІМ. ЖІНКА, ГАР-
НІ УМОВИ (093) 660-10-31 

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

 ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКЕ, ПЕРЕД «ЕПІЦЕН-
ТРОМ», 85 КВ.М, (067) 810-31-12 

 Приміщення торговельні, офісні, складські, 
15-80 кв.м, Дружба, ринок «Мотор», влас-
ник. (067) 352-07-31 

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

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

 Підселення до хлопця, вул.Симоненка, для 
дівчини, кім. в гіртожитку, блок для двох, 
вул.Бродівська (067) 424-26-05 

4.9 КУПЛЮ 

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

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

 1-, 2-кім. квартиру, будь-який район, можна 
новобудову або іншу, розгляну всі пропози-
ції, без посередників, терміново (067) 516-
20-03 

 Квартиру в Тернополі, будь-який район, роз-
гляну всі пропозиції, без посередників. (067) 
516-20-03 

 ПАЇ, ДОРОГО, ВІД 1 ГА, ПАЇ В ОРЕНДІ, ДОПОМОГА 
В ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, СПАДЩИНА, СЕР-
ТИФІКАТИ. (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, термі-
ново. (067) 424-26-05 

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

 Винайму 1-, 2-, 3-кім. квартиру, буд-який 
район, розгляну всі пропозиції, порядність 
гарантую. (067) 516-20-03 

 Винайму квартиру, будь-який район, для сім’ї, 
розгляну всі пропозиції. (067) 516-20-03 

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

4.11 РІЗНЕ 

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ (098) 252-28-29 

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, БЕ-
РЕЗОВИЦЯ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 180 КВ.М, 2 ОКР. 
ВХОДИ, РЕМОНТ, 500 У.О./КВ.М, МОЖЛ. ОРЕНДА 
(096) 805-95-25 

 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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сімейним лікарем на території, де 
йдуть бойові дії або тимчасова оку-
пація, то переукладати її не обов’яз-
ково. Головне, щоб людина була 
зареєстрована в електронній системі 
охорони здоров’я. А якщо декла-
рації взагалі немає, тоді це можна 
виправити.

— Під час звернення до полікліні-
ки чи лікарні, переселенці повинні 
мати при собі паспорт, аби засвід-
чити особу. Ніяких довідок про ста-
тус ВПО, декларацій у паперовому 
варіанті, ідентифікаційних номерів 
не потрібно. У нас є електронна си-
стема, тож якщо людина загубила 
декларацію з лікарем під час пере-
їзду, нічого страшного. За допомо-
гою паспортних даних ми знайдемо 
пацієнта у системі, ідентифікуємо її 
і направимо до сімейного лікаря, — 
розповідає Ольга Сковронська.

Потрапивши до сімейного лікаря, 
внутрішньо переміщені особи мо-
жуть отримати консультацію, елек-
тронне або паперове направлення 
до вузькопрофільного спеціаліста, 
рецепт на купівлю медикаментів, 
зокрема антибіотиків.

— Серед переселенців є ті, хто 
погодився укласти декларацію з 
нашими тернопільськими лікаря-

Як записатися до лікаря? Інструкція

Крок 1. 
Треба зайти на сайт https://www.

medical.te.ua/ua/. І натиснути на 
позначку «Кабінет пацієнта». Піс-
ля чого вас перекине на сторінку 
авторизації або реєстрації.

Крок 2. 
Після заповнення полів базовою 

інформацією про себе, ви отрима-
єте доступ до особистого кабінету 
пацієнта.

Крок 3. 
Натискаєте на позначку «Паці-

єнтам - список лікарів центру». 
Так ви отримаєте перелік всіх 
лікарів Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги та можете 
записатись на прийом в один клік.

Крок 4. 
Обирайте необхідну дату, час 

і отримаєте підтвердження про 
успішний запис

Проблем із записом у медичні установи міста, як ми переконалися, немає

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

Від початку повномасштабного 
вторгнення до медичних установ 
Тернополя вже звернулись 2134 пе-
реселенці з метою отримати фахо-
ву допомогу лікарів, повідомляє 
директор КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Ми-
кола Медвідь.

Куди звертатись і як 
отримати 

Аби переселенцям отримати фа-
хову медичну допомогу у Терно-
полі чи області, варто звернутись 
до поліклініки або амбулаторії, що 
знаходиться поряд з тимчасовим 
місцем проживання. Єдина умова — 
наявність у медзакладі договору з 
Національною службою здоров’я 
України (НСЗУ).

Зі слів завідувачки Амбулаторії 
загальної практики-сімейної меди-
цини № 9 КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Ольги 
Сковронської, одразу треба підходи-

ти до реєстратури і сказати, що ви 
переселенець та потребуєте допомо-
ги, консультації сімейного лікаря.

— Неважливо, потрібно вам по-
трапити до хірурга, ортопеда чи 
лора — у першу чергу, ви повинні 
звернутись до реєстратури медично-
го закладу. Реєстратори, як правило, 
без проблем направляють до лікаря, 

за наявності у нього вільного місця 
в графіку або записують на інший 
зручний день. Ми ще не чули іс-
торій, щоб у Тернополі чи області 
переселенцям відмовили у записі чи 
проведені огляду, — каже пані Ольга.

Якщо у внутрішньо переміще-
них осіб вже укладена декларація з 

НОВИНИ

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ 
МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
Медицина  Переселенці мають право 
на безкоштовну медичну допомогу навіть 
після переїзду в іншу область внаслідок 
російської агресії. Незалежно від того, де 
укладена декларація

Якщо відсутня 
можливість укласти 
декларацію у 
одному медзакладі, 
оператор підкаже 
інші варіанти
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ми. Це зазвичай ті люди, які або 
втратили зв’язок зі своїм сімейним 
лікарем, або планують залишитись 
у Тернополі на довготривалий тер-
мін. Проте точну кількість таких осіб 
вам не скажу, бо всі вони приходять 
у різні поліклініки, а потім інфор-
мація передається до Національної 
служби здоров’я України (НСЗУ). Та 
через воєнний стан у країні, НСЗУ 
закрила дашборди, — запевняє ди-
ректор КНП «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги» Микола 
Медвідь.

Електронні, паперові 
направлення 

На момент воєнного стану 
в Україні на рівні з електронни-
ми направленнями лікаря діють і 
паперові. Як повідомляють у КНП 
«Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги», це направлення 
дає можливість звернутись до ву-
зькопрофільного лікаря будь-яко-
го закладу охорони здоров’я. Єди-
на умова — заклад повинен мати 
договір з Національною службою 
здоров’я України на відповідний 
пакет послуг.

За інформацією Міністерства 
охорони здоров’я України, наразі 

Як обчислити свій страховий стаж для пенсії

Мати право на пенсію — це розкіш. З кожним роком 
страховий стаж має бути більшим

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, 
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Аби отримати гідну пенсію, необ-
хідно пам'ятати про такі поняття як 
«заробітна плата» та «стаж». Від цих 
показників залежатиме розмір ви-
плат, про який варто подбати/

На питання щодо обчислення 
страхового стажу відповів заступник 
начальника Головного управління 
Пенсійного фонду України в Терно-
пільській області Володимир Івахов. 

— Починаючи з 2004 року, страхо-
вий стаж, відповідно до ст. 24 Зако-
ну, обчислюється територіальними 
органами Пенсійного фонду згідно з 
даними, що містяться в системі пер-
соніфікованого обліку, — повідомив 
Володимир Івахов. — А за періоди 
до впровадження системи персо-
ніфікованого обліку — на підставі 
документів та в порядку, визна-
ченому законодавством, що діяло 
до набрання чинності цим Законом.

Для набуття права на пенсію за ві-
ком після досягнення 60 років, слід 
мати необхідний страховий стаж. 

У 2018 році його величина стано-
вила 25 років і щороку збільшується 
на 1 рік, до 35 років у 2028 році.

— У 2022 році право на пенсію 
за віком настає при досягненні 
60 років та за наявності страхового 
стажу не менше 29 років, — по-
яснив заступник начальника Го-
ловного управління Пенсійного 
фонду України в області. — У разі 
відсутності необхідного страхового 
стажу на час досягнення 60-річного 
віку, розглядатиметься право особи 
на призначення пенсії за віком після 
досягнення віку 63 роки, за наявно-
сті необхідного стажу (у 2022 році — 
від 19 до 29 років). Якщо ж право 
на пенсію за віком відсутнє у віці 
60 та 63 роки, та за наявності стра-
хового стажу не менше 15 років, пи-
тання призначення пенсії за віком 
розглядатиметься після досягнення 
особою віку 65 років.

Яким чином можна підтвердити, 
скажімо, свою трудову діяльність, 
навчання, службу в армії?

— Періоди трудової діяльності та 
інші періоди зараховуються, відпо-

відно до записів у трудовій книж-
ці, — пояснив Володимир Івахов. — 
За відсутності трудової книжки чи 
в разі, коли у ній відсутні необхідні 
записи або містяться неправильні чи 
неточні записи, такі періоди можуть 
бути враховані на основі додатко-
вих документів, які підтверджують 
періоди роботи, навчання, проход-
ження військової служби, догляду 
за дитиною до 3-х років тощо.

Додатковими документами про 
підтвердження стажу роботи є 
дані, наявні в реєстрі застрахова-
них осіб Державного реєстру за-
гальнообов’язкового державного 
соціального страхування, довідки 
з підприємств, установ, організацій, 
архівні довідки про підтвердження 
відповідних періодів роботи, а та-
кож оригінали документів про ста-
ціонарне навчання, свідоцтво про 
народження дитини, військовий 
квиток тощо.

Якщо ви тимчасово не працюва-
ли і перебували на обліку в центрі 
зайнятості, цей період дорахують 
у страховий стаж.

До страхового стажу при призна-
ченні пенсії за віком зараховується 
час перебування на інвалідності 
лише у випадку, якщо ця інвалід-
ність настала внаслідок професій-
ного захворювання чи внаслідок 
трудового каліцтва.

Страховий стаж обчислюється 
в місяцях. Неповний місяць роботи, 
якщо застрахована особа підлягала 
загальнообов’язковому державно-
му пенсійному страхуванню або 

добровільно брала участь у системі 
загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування, зара-
ховується до страхового стажу як 
повний місяць за умови, що сума 
сплачених за цей місяць страхових 
внесків є не меншою, ніж мінімаль-
ний страховий внесок — сьогодні це 
1 430 грн, пояснили у Пенсійному 
фонді.

Ось основні моменти пенсійного 
законодавства.

Для зручності громадян орга-
нізовані нові багатоканальні 
телефонні лінії:
абоненти мобільного зв’язку 
можуть телефонувати за но-
мером +38 (067) 444-86-88;
абоненти фіксованого зв’язку 
– (0352) 51-98-08. 

Довідка

без направлення можна звернути-
сь до таких фахівців, як: гінеколог, 
психіатр, нарколог, стоматолог, 
фтизіатр та до лікарів, у яких під 
наглядом перебуває пацієнт із хро-
нічними захворюваннями.

Знайти потрібного спеціаліста 
в новому місці можна, зателефо-
нувавши до контакт-центру НСЗУ 
за номером 16–77.

«Якщо відсутня можливість укла-
сти декларацію з лікарем у найближ-
чому медзакладі ПМД, оператор 
підкаже інші. Крім того, звертаємо 
увагу, що існує можливість укладати 
декларації з лікарями, які працю-
ють у приватних медичних закладах 
та лікарями-ФОП. Про них також 
може поінформувати оператор кон-
такт-центру», — йдеться у повідом-
ленні МОЗ України.
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Я б хотіла відкрити, але не 
всім получається. У кожно-
го своя ситуація і не кожен 
десь виїде й у нього все по-
лучиться....Ми не знаємо, як 
насправді є у цих хлопців. 
Думаю, щоб відкрити щось 
своє, вони зареєстровані і 
на обліку. Не треба вили-
вати стільки бруду і зла, не 
дай боже, опинитися в їхній 
шкурі.

  Homenyuk Mariya

Не всім треба на фронт. Не 
всі мають воювати.  На мою 
думку, ці хлопці приносять 
Україні, а отже і ЗСУ, біль-
ше користі, аніж якби вони 
побігли на фронт.

Кожен з нас намагається 
робити все, що може – хтось 
волонтерить, хтось працює на 
інфополі, інші відновлюють 
роботу, надають робочі місця, 
жертвують армії.

Оберіть свій напрямок і 
будьте корисні тим, що у 
вас найкраще виходить. По-
чинайте з себе, потрібно за-
бути про хейт в такий час.

Зрозумійте, що військові — 
це не просто сміливі хлопці 
та дівчата. Військовий — це 
професія, якій вчишся, яку 
опановуєш, яку важливо ро-
бити добре.

Олена Головацька

Молодці, нехай вам ща-
стить.

 Lida Rybina

Молодці хлопці.

 Stefania Buherchuk

Молодці, шо тут скажеш.

 Мері Прополі

Супер земляки

 Iгор Внук

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Матеріал зібрав 130 коментарів.

Саме час реалізувати мрію – 
подумали херсонські переселен-
ці і відкрили у Тернополі першу 
власну кав’ярню «Південь.ua 
2022». Цей заклад – наче коротка 
розповідь про Херсон для тих, 
хто там ніколи не був.

Лого з кавунчиком, локальні 
напої, яскраві фото з мирного 
життя Херсонщини – такими 
атрибутами Семен Батаков та Ар-
тем Сафонов наповнили власний 
заклад. Тож, якщо бажаєте попри 
окупацію відвідати Херсон – ско-
ріше завітайте до цієї кав’ярні.

Поштовхом до відкриття 
кав’ярні стали нові знайомства 
як з переселенцями, так і місце-
вими. Систематична підтримка, 
допомога, поради людей зробили 
свою справу.

 – Ми так подумали: «Або за-
раз, або ніколи» і почали посту-
пово просуватися до реалізації 
своєї мрії. Одразу знали, що один 
знайомий зможе нам постачати 

Одні тернополяни підтримують встановлення енергетичної системи, інші вважають, що 
влада просто списує гроші

Матеріал зібрав 138 коментарів.
5 серпня у Тернополі від-

булося офіційне відкриття та 
представлення першої в Укра-
їні встановленої інноваційної 
сонячної енергетичної системи 
Smartflower.

Як пояснили розробники, уста-

новка SmartFlower використовує 
передову робототехніку та авто-
матизацію для відстеження сон-
ця. Вона виробляє до 40% більше 
енергії, ніж традиційні стаціонар-
ні сонячні панелі. Щодня під час 
заходу сонця «Розумна квітка» 
автоматично складатиметься й 

ВІДКРИЛИ КАВ’ЯРНЮ ПІД ЧАС ВІЙНИ

У Тернополі встановили першу в Україні 
енергетичну систему Smartflower

Семен Батаков (зліва) та Артем Сафонов біля своєї кав'ярні. Друзі започаткували бізнес

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

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

Чому всі такі злі.?! Люди 
працюють і це вже добре. 
Чому б кожному не зайнятися 
чимось корисним для країни, 
і не розпалювати ворожнечу. 
Не можна так, є справді не 
добросовісні люди, але ж не 
всі такі.

Oksana Bystrova

Хлопці з заходу також мог-
ли відкрити кав’ярні та на 
тільки та до них з повістками 
завітали((( а ті що втікали то 
рахуються переселенцями так 
і живемо…. Тільки хто буде 
захід боронити з такими 
людьми???

Оленка Потребко

Якби це чудо техніки було 
українського виробництва і з 
українських комплектуючих. 
А так відтік коштів за кордон, 
і так при ледве дихаючій еко-
номіці у воєнний час.

Володимир Кульба

Херсон віддали окупантам, 
а самі будемо пити та гуляти 
на Тернопільщині а нащо за-
хищати своє місто, нехай інші 
захищають но не ми ми і тут 
добре пристроєлися.

Любі Ястремська

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

Хороша новина, а головне 
щоб вона служила на благо 
народу, а не корупціонерам.

 Григорій Вечоринський 

Супер, вони тут відкрива-
ють кав‘ярні, а наші хлопці 
воюють, прекрасно.

Красуля Наталія

То справді у Тернополі таке 
диво з'явилося! Щодня попри 
нього їжджу і милуюся! Одне 
лиш, що недешева ця штука.

Yana Sytar-Hubysh

Давно треба було таке чудо 
встановлювати, але зараз кра-
ще б промовчати про таке 
досягнення, бо наші "асва-
бадітєлі" можуть не зрозуміти 
суті такої іграшки і просто 
знищити її.

Світлана Кисличка 

Гроші викинули на вітер, 
ой вибачте, на сонце, тим 
більше під час війни, тому 
вона (станція) і одна в най-
багатшому регіоні України!

Дмитро Куделевич

Краще б збудували мі-
ні-ГЕС на дамбі Тернопіль-
ського ставу або на дамбах ін-
ших ставів по області. Вода є 
постійно, а сонце не завжди.

 Boris Sozanskij 

Наші Тернополяни ідуть 
воювати і гинуть лишають 
сім'ї захищають всю Україну, 
а вони... Зате коріних терно-
полян знищують, забирають 
і ламають злодійським спо-
собом у інвалідів які роками 
працюють... А де справедли-
вість?

Sveta Shkarupa
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смачну каву, другий – підкаже, 
як краще все оформити в доку-
ментах. Також безкоштовно нам 
дівчинка погодилась намалювати 
меню. Ми були приємно вражені, 
адже люди знають нас лише два 
місяці, а вже так багато готові 
зробити. І ще й з меблями нам 
пощастило: знайшли оголошен-
ня, що продають у Тернополі і 
все забрали, – запевняють влас-
ники «Південь.ua 2022».

  – У нас були різні варіан-
ти назв для нашого закладу, але 
точно знали, що в лого буде зо-
бражений кавун. Адже майже у 
всіх туристів наша Херсонщи-
на асоціюється з цією ягодою. 
Спочатку думали, може, «Кава 
по-херсонськи», але потім наш 
знайомий арт-директор запропо-
нував «Південь.ua». І всім сподо-
балось. Тоді ми додали ще 2022, 
як символ року відкриття і вже 
радо приймаємо клієнтів, – каже 
Артем.

 Під час розмови хлопці не-
одноразово наголосили, що 

Херсон – їх рідне місто, і вони 
сумують за ним та рідними, які 
там залишились.

– Ми любимо наш Херсон і 
так, ми хочемо повернутись до-
дому. Як тільки окупанти будуть 
вигнані з нашої землі, ми збере-
мось і поїдемо в гості до батьків. 
Але це не означає, що кав’ярня 
буде зачинена. Нам подобаєть-
ся ця справа! І якщо все вийде, 
то тут можуть працювати наші 
перевірені люди. А, можливо, 
у майбутньому це буде мережа 
кав’ярень. Будемо бачити, – ка-
жуть власники.

Подаємо цікаві коментарі зі 
збереженням орфографії

очищатиметься, щоб підтриму-
вати максимальне використання 
сонячної енергії.

Номінальна потужність соняч-
ної системи складає 2,5 кВт, від-
так за рік можна отримати від 
4000 до 6200 кіловат енергії за-
лежно від погоди і клімату. «Ро-

зумна квітка» уже користується 
популярністю в країнах Європи 
і США.

Пропонуємо найцікавіші ко-
ментарі, як залишили наші чи-
тачі. Орфографію зберігаємо

Перегляньте найцікавіші ко-
ментарі. Орфографія збережена.
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Володимир Хомко родом із села 
на Збаражчині, і йому ось-ось ви-
повнилось 22 роки. Юнак вже встиг 
реалізувати кілька проєктів, попра-
цювати в найбільшій ІT-компанії 
України, і навіть у «Райффайзен 
Банку».

Як хлопець опинився букваль-
но на краю землі? Як проходить 
звичайний день на науковій базі 
в Антарктиді?

У крайній термін 
Володимир Хомко народився 

у селі Синява Збаразького району. 
Закінчив місцеву «дев’ятирічку», 
а тоді вступив до фізико-матема-
тичного ліцею при ЛНУ імені Іва-
на Франка. Трохи повчився там і 
невдовзі повернувся додому. Тут 
продовжив навчання в 11 класі шко-
ли в Збаражі. Згодом став студентом 
спеціальності «Комп’ютерні техно-
логії» кафедри систем автоматизо-
ваного проєктування політехніки 
у Львові. Наразі юнак навчається 
на магістратурі. 

— Перша моя поїздка за кордон 
була у 18 років. Я автостопом виру-
шив до Польщі й Німеччини. Влітку 
того ж року помандрував у Туреч-
чину. Потім від AIESEC був в Індії, 
стажувався в IT-компанії та подо-
рожував. Практикував англійську, 
це «плюс» для полярника, — каже.

З дитинства Володимир полюбляє 
походи в ліс та у гори. Частенько 
дивився «Світ навиворіт», зацікавив-
ся мандрами. Навчаючись у Львові, 
відвідував школу альпінізму та почав 
займатися скелелазінням. Має зна-
чок «Альпініст України». Ще планує 
завершити курс парапланеризму.

Антарктидою юнак захопився, 
дізнавшись про діяльність журна-
ліста Андрія Мочурада, який свого 
часу вів програму «В Антарктиду 
автостопом». Якось Володимиру 
вдалось відвідати зустріч з Андрієм 

у Львові, де той розповідав про те, 
як добрався на станцію «Академік 
Вернадський». Далі збаражчанин 
підписався на сторінку антарктич-
ного центру у соцмережах і побачив 
допис про відбір учасників в цьо-
горічну експедицію. Володимир 
говорить: вирішив подати резюме. 
Зробив це, що найцікавіше, заледве 
не в останній день…  

Почалась війна 
Національний антарктичний на-

уковий центр кожного року оголо-

шує конкурс з відбору кандидатів 
до складу зимової Української ан-
тарктичної експедиції на станцію 
«Академік Вернадський». Конкурс 
є відкритим і не обмежує учасників 
за віком, статтю чи іншими ознака-
ми. У зимівлю зазвичай відбирають 
команду з 12–14 осіб: науковців, 
інженерно-технічних фахівців, лі-
каря та кухаря. На них чекає рік 
життя та роботи в суворих умовах 
Антарктиди. До кандидатів існують 
як загальні вимоги, так і специфіч-
ні — залежно від посади та завдань.

— Всі вимоги є на сайті антарк-
тичного центру. Приміром, ти маєш 
бути цілком здоровим, спроможним 
працювати в замкненому колективі 
при жорсткому графіку, психічно 
врівноваженим, стриманим, обізна-
ним із різною технікою. Вітаються 
навички керування моторним чов-
ном, скелелазіння. Щодо посади 
системного адміна — теж багато 
нюансів, — пояснює Володимир.

Відбір учасників експедиції від-
бувався у кілька етапів. Спершу 
Володимир надіслав резюме. Чекав 

Намагаюсь 
показувати те, що 
ніхто не показував. 
Читаю коментарі, і 
бачу, що багатьом 
подобається

На краю світу  Він є наймолодшим 
учасником 27-ї Української антарктичної 
експедиції на станції «Академік 
Вернадський». Володимир виконує 
обов’язки сисадміна, а ще знімає 
унікальні відео про роботу полярників

ЕКСКЛЮЗИВ

ЖИВЕ ПОРУЧ ІЗ ПІНГВІНАМИ. АЛЕ 
ДУЖЕ СКУЧИВ ЗА УКРАЇНОЮ

Володимиру всього 22 роки, і він є 
наймолодшим учасником експедиції

Ось такий вигляд має станція «Академік 
Вернадський» в Антарктиці

Професії «перевертача» пінгвінів не існує, це 
старий жарт полярників

на відповідь довго, вже й не споді-
вався, що пройде. Потім йому на-
писали, що слід приїхати до Києва 
на технічну співбесіду.

Останній етап відбору проходив 
на науковій базі у Харкові. Там 
24 кандидати на поїздку до Антарк-
тиди жили в замкненому колекти-
ві упродовж дев’яти днів. За ними 
спостерігали психологи, дивились, 
чи немає конфліктних ситуацій. Ще 
учасникам читали лекції про роботу 
обсерваторії «Академік Вернадський.

— З Харкова ми роз’їхались 
по домівках і чекали вердикту ко-
місії. Це тягнулось довго. В один 
день до мене подзвонили, повідо-
мили, що я основний системний 
адміністратор і потрібно готуватись 
до подорожі в Антарктиду. Виліт мав 
бути 28 лютого. Я склав речі в бау-
ли, як почалась… війна, — пригадує 
Володимир.

Експедиція була на грані зриву. 
Ніхто не знав, що трапиться далі. 
Команді наказали чекати. Воло-
димир не гаяв часу, а волонтерив: 
їздив Львовом, забирав переселен-
ців із залізничного вокзалу і розво-
зив, куди треба. Паралельно юнак 
чекав на звістку про відрядження 
в Антарктиду. Туди вдалось виру-
шити аж у середині березня. Попри 
вторгнення та хвилювання за рідних, 
всі учасники цьогорічної експедиції 
погодились їхати на станцію. Розумі-
ли, що їхня наукова робота не менш 
важлива для рідної України, тому 
відступати немає куди.

Випікали паски 
За словами Володимира Хомка, 

станція «Академік Вернадський» 
має форму літери Г і там є декіль-
ка основних будівель. На першому 
поверсі головної з них розміщені 
кубрики (кімнати полярників) й хол 
зі сходами. В іншому коридорі — 
лабораторії та кабінети. На другому 
поверсі їдальня, кухня та бар.

— Так, у нас є свій бар. Назива-
ється «Фарадей» і це найпівденні-
ший бар на планеті, — усміхається 
юнак. — На горищі склад продук-
тів та обладнання. Є приміщення 
із запасом палива, насосами та хо-
лодильниками. Окремо котельня.

Найстаршому учаснику 27 ан-
тарктичної експедиції 50 років. 
Наймолодший — Володимир, яко-
му у липні виповнилось 22. В його 
обов’язки сисадміністратора входить 
забезпечення каналів зв’язку (радіо, 
Інтернет, рації) як в межах станції, 
так і з великою землею — основ-
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ного і двох запасних, комунікація 
із суднами, які приходять на острів, 
догляд за обладнанням, ремонт тех-
ніки тощо.

— Ще треба чистити «тарілку» від 
снігу! — сміється. — Для Інтернету 
у нас є велика тарілка, діаметром 
у два метри. Коли мокрий сніг та 
вітер (поривами навіть у 20 м/с), її 
слід щогодини чистити, аби не про-
падав зв’язок.  

Щодо обов’язків інших учасників 
експедиції. Механік слідкує за елек-
трикою та опаленням. Дизеліст ди-
виться за роботою трьох дизель-ге-
нераторів, моторних човнів тощо. 
Лікар не тільки надає кваліфікова-
ну медичну допомогу, а й вивчає 
стан робітників станції, адже вони 
теж є об’єктами дослідження — як 
на людину впливає незвичне антарк-
тичне середовище. Кухар шість днів 
на тиждень готує обід та вечерю. 
У неділю його замінює хтось із по-
лярників. Решта науковці — біологи, 
метеорологи та геофізики. Цьогоріч 
у команді є три жінки.

У полярників немає якогось 
усталеного графіка. Кожен встає 
у певний час. Скажімо, метеороло-
ги повинні надсилати дослідницькі 
дані що три години, а ще випускати 
спеціальні зонти о 8.00 та о 20.00. 
Відповідно, підлаштовують свій гра-
фік під це. Учасники експедиції ви-
конують свою роботу і допомагають 
іншим. Часто гуртом влаштовують 
генеральне прибирання і відкидають 
сніг. Регулярно на станції є денний 
та нічний черговий.

— Я прокидаюсь о 8 ранку, сні-
даю. Тоді перевіряю системи зв’яз-
ку — радіо і Інтернет, пошту. Далі 
виконую рутинні справи, і є ще 
робота по удосконаленню існую-
чих систем на станції. Наприклад, 
привезли новий сервер і його треба 
налаштувати. Іноді виконую роль 
драйвера і можу плавати з біологами 
та брати проби води. О 13.00 в нас 
обід, до їдальні всіх скликає денний 
черговий. Ми обговорюємо певні 
питання щодо станції, — говорить 
Володимир Хомко.

Іноді на «Академік Вернадський» 
прибувають британці, адже саме 
Британія у лютому 1996 року пере-
дала дослідницьку станцію Україні. 
До коронавірусу, каже Володимир, 
сюди часто прибували туристи. Для 
них влаштовували цілу екскурсію 
островом, показували станцію, 
пінгвінів тощо. Збаражчанин ділить-
ся спогадом: якось запитав у моряків 
на суднах, котрі ходять в Антаркти-

ду, про ціну такої мандрівки. Вия-
вилось, що поїздка коштує щонай-
менше 4 тисячі доларів! Це маршрут 
з Чилі до Антарктиди. Сумно, адже 
можна приплисти на яхті, погода 
буде поганою, ти нічого не побачиш 
і повернешся назад…

— Ми тут живемо цілий рік і 
морально це складно. Тому відзна-
чаємо різні свята: як національні 
українські, так і шануємо традиції, 
які залишились від британців. Це 
допомагає відволіктись від роботи та 
відпочити. На Великдень випікали 
паски та розмальовували писанки. 
Оксана, одна із членкинь експедиції, 
родом із Закарпаття, тому готувала 
паску за рецептом зі свого регіону.

Унікальний контент 
— Я почав знімати роботу стан-

ції. Намагаюсь показувати те, що 
ніхто досі не показував, — ділиться 
успіхами сисадмін.

Володимир розповідає, що 
на острові Галіндез холод не надто 
сильний. Там багато снігу, потужні 
вітри, але найнижча температура, 
яка була — всього 8–10 градусів зі 
знаком мінус. Попри це, знімати 
відео непросто, техніка ламається 
в екстремальних умовах. Особливо 
складно піднімати у повітря дрон.

Перед зйомками роликів він пише 
сценарій із приблизним планом, про 
що повинен розповісти. Все знімає і 
монтує сам. На одне відео для Юту-
бу йде дуже багато часу. Приміром, 
передостанній ролик зробив за по-
над 10 годин. На «Чи доводиться 
перевертати пінгвінів?», Володимир 
Хомко відповідає: це типове і ку-
медне запитання до полярників від 
чи не всіх журналістів.  

— Немає такого. Це хтось пожар-
тував і жарт розійшовся. Пінгвіни 
самі встають. Вони смішно ходять 
на льоду, падають, але з води застри-
бують на айсберги навіть на метр 
у висоту, — пояснює він.

З інших небезпек: не можна 
підпливати близько до айсбергів, 
важливо до дрібниць знати свій 
морський маршрут, аби не налетіти 
на підводну скелю.

Володимир Хомко займається 
спортом. В Україні брав участь 
у бігових змаганнях, тут практикує 
швидку ходьбу. Зараз важко сказати 
про плани на майбутнє.

— Мабуть, мандруватиму. Треба 
буде погрітися. Я завжди не любив 
відпочинок в all-inclusive, — каже 
він. І на цьому завершуємо нашу 
розмову.
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Картини продавала на алеях 
міста та онлайн. Так вдалось зі-
брати майже 30 тисяч гривень, 
які пожертвувала на допомогу 
жителям Херсонщини та Зброй-
ним силам України.

Поїхати — 
не значить покинути 

Через повномасштабне втор-
гнення та постійний терор з боку 
російських військових родина 
Вікторії Демченко-Горінової 
змушена була бігти з окупова-
ного Херсону до Тернополя. Нам 
розповідає, що по квартирах по-
чалися перевірки, а враховуючи 
проукраїнську позицію родини, 
добром це не завершилося.

— Ми ходили на мітинги, 
показували, що ми за Україну. 
До того ж, створили групу у ме-
сенджері під назвою «Взаємодопо-
мога Херсон» і намагалися активно 
допомагати тим, хто цього потре-
бує. Тож, коли вже стали читати 
новини про перші викрадення, по-
бачили всі жахи з Бучі, вирішили 
виїжджати задля своєї безпеки та 
безпеки власної дитини. Спочатку 
до Миколаєва, а вже потім пере-
їхали в Тернопіль. Як то кажуть: 
відкрили карту більш-менш без-
печних областей, тикнули пальцем 
і потрапили в Тернопіль, — роз-
повідає переселенка.

Переїхавши у безпечне місце, 
пані Вікторія бажала допомог-
ти своїм друзям та знайомим. 
І якщо в містах люди ще мали 
змогу дістати продукти та ліки, 
стоячи по кілька годин у чергах, 
то приїхати з невеликого села і 
закупити необхідні ліки було 
куди важче.

— Я виросла у селі Томина 
Балка, що поблизу Херсона, 
то навіть і зараз маю там бага-
то знайомих, вчителів. Під час 
спілкування вони всі казали, що 
є потреба в ліках для діток, хво-

рих на серце, та навіть звичайні 
заспокійливі. Тоді за допомогою 
знайомих мені вдалось зібрати 
лише 10 тисяч гривень. Але зараз 
це дуже мало, враховуючи весь 
перелік медикаментів, що про-
сили люди, — каже пані Вікторія.

Волонтерство через 
творчість 

Зняти стрес від новин та після 
тяжкого виїзду з окупації пере-
селенка вирішує за допомогою 
малювання. Вмовивши чоловіка 
на придбання одного полотна та 
кілька невеликих пакувань з фар-
бами, Вікторія береться за ство-
рення першого власного патрі-
отичного полотна у Тернополі.

— Мені важко усвідомлювати 
все те, що відбувається у нашо-
му Херсоні. Я не так переймаюсь 
за нерухомість, бізнес, який до-
велось покинути. Для мене куди 
важливіші люди і те, що через 
цю війну наші діти позбавлені 
приємних моментів життя. Коли 
малювала, цей стрес ніби трохи 
відходив, а весь біль за Україну 
переносився на полотно. Коли 

моя подруга побачила готовий 
результат, то неодмінно захотіла 
собі цю картину. Вона сказала, 
що готова її навіть купити. Ось 
тоді я вперше подумала про те, як 
перетворити звичайне захоплен-
ня на волонтерство, — додає пані 
Вікторія.

Взявши майже останні кошти 
із сімейного бюджету, переселен-
ка з Херсону закупила у магази-
ні декілька полотен, розміром 
40Х50, побільше патріотичних 
акрилових фарб і відправилася 
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

ВІКТОРІЯ МАЛЮЄ ВНОЧІ, АБИ 
ДОПОМАГАТИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ
Сила народу   За чотири місяці 
перебування у Тернополі Вікторія 
Демченко-Горінова створила 30 
картин. Кожне полотно пов’язане з 
війною в Україні та передає всю силу та 
незламність нашого народу

Кожен може долучитися до перемоги, яка неодмінно настане, вважає волонтерка

За виручені від картин кошти Вікторія купує необхідне 
для армії

Свої роботи художниця презентує прямо на вулицях 
міста. Перехожим її роботи подобаються

Ось таку новеньку військову форму можуть мати хлопці 
на передовій завдяки зусиллям небайдужих

Усі картини писала 
вночі, бо вдень 
просто не вистачає 
часу. Але я 
розуміла, що треба 
це зробити

полотно, було 20–30 номерків, і 
ось кожен мав придбати собі но-
мерки, а потім рандомно обирали 
переможця. Таким чином кілька 
картин вдалось продати і зібрати 
кошти, — додає Вікторія.

Наразі переселенка ще веде 
онлайн-заняття для дітей, знімає 
кіно, волонтерить у громадській 

організації, допомагає організо-
вувати благодійні концерти. Та 
попри це пані Вікторія відкрита 
для нової творчості і за необхід-
ністю готова написати ще не одну 
картину. Кошти й надалі спрямо-
вуватиме на ЗСУ, аби наблизити 
перемогу України у цій кривавій 
війні.

малювати. Жінка каже, чоловік 
був шокований, коли побачив всі 
ці набори, адже витратила тоді 
чималу суму.

— Усі картини писала вночі, 
бо вдень просто не вистачає 
часу. Але я розуміла, що треба 
це зробити, бо родинні кошти 
витрачені, а люди у Широкій 
Балці потребують допомоги. Впо-
равшись за кілька ночей, я вирі-
шила виставити частину картин 
на продаж в інтернеті, а іншу 
частину взяла в руки і понесла 
до тристороннього годинника, 
що поблизу тернопільського теа-
тру. Картини видалися до вподо-
би тернополянам і вони скупили 
у мене робіт майже на 20 тисяч 
гривень, — розповідає вона.

Найпопулярнішою роботою 
стало полотно із закликом людей 
до Президента України бороти-
ся з російськими військовими. 
Херсонці довелося малювати її 
10 разів і це попри відсутність 
художньої освіти.

— Так, я ніколи не займалась 
у художній школі, не малювала 
картини. Думаю, люди купували 
через те, що мої полотна пере-
дають такий патріотичний на-
стрій, любов до нашої України. 
Ось так мені вдалось дозбирати 
кошти на закупівлю медикамен-
тів і відправити їх людям у То-
мину Балку. І далі я планувала 
малювати тільки для себе. Але 
мені написав знайомий, який 
знаходиться в ЗСУ, і попросив 
про допомогу, — каже Вікторія.

Українські захисники потребу-
вали бінокль, саперні лопати та 
панами, тактичні окуляри. Аби 
допомогти хлопцям, Вікторія 
Демченко-Горінова знову витра-
чає ночі на малювання, після чого 
організовує в інтернеті благодійні 
лотереї.

— У людей вже було не так 
багато грошей, щоб витрачати 
1000 гривень на картини, про-
давались не так активно, а до-
помогти я мала. Один бінокль 
вартував понад 10 тисяч гривень, 
бо треба брати нормальної якості. 
Тому вирішила влаштувати аукці-
он, або як ще називають — бла-
годійні лотереї. Виставляла одне 
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Церква Успіння Пресвятої Богородиці

Цей дерев’яний право-
славний храм у Чорткові 
кілька років тому був ви-
знаний найдревнішим на 
Поділлі. Збудували церкву 
у класичному стилі ще в 
1584 році ремісники місь-
кого братства на чолі з куш-
ніром (майстер, що вичиняє 
хутро та шиє з нього різні 
вироби – прим.) Миколою 
Драчуком. Храм зазнав руй-
нувань при набігах турків 

і татар, але містяни його 
відновили. За радянської 
влади церква пустувала. 
Її діяльність розпочалась 
у 80-х роках ХХ століття. 
При незалежній Україні на 
подвір’ї храму збудували 
капличку, дах, дзвіницю і 
хрести відреставрували. У 
церкві є іконостас XVIII 
століття, а найстаріша ікона 
– Запрестольний образ Ус-
піння Пресвятої Богородиці.

Домініканський костел

Цю культову «візитівку» 
Чорткова ще називають 
костелом Матері Божої свя-
того Розарія і святого Станіс-
лава. Будівлю (як і сусідній 
з нею монастир для ордену 
монахів-домініканців) спору-
дили у 1610 році на кошти 
заможного землевласника 
Станіслава Гольського. Він 
похований у крипті старого 
храму і саме його ім’я но-
сить костел. Пам’ятка довго 
входила в оборонну систе-
му міста й була частково 
зруйнована в середині XVII 
століття.

На початку ХХ століття за 
ініціативи тодішнього бур-
гомістра старий костел із 
частиною мурів розібрали, 
а на його місці звели новий 
у неоготичному стилі. Будів-
ництво тривало сім років. У 
Першій світовій війні храм 
вистояв та не зазнав ушко-
джень. За радянської влади 
впродовж 1946-1989 рр. кос-
тел був закритий. Там зро-
били склад для добрив, а у 
монастирі діяв швейний цех. 

Домініканський костел 
відновили наприкінці 1980-

их. Всередині вас здивує 
дерев’яний вівтар, вишукані 
колони й майстерні скуль-
птури, вбудовані в стіни 
таблички й надписи. Одна 
з них сповіщає, що перед 
військовими походами на 
літургії тут побували колись 
польські королі Ян Казимир 
і Ян ІІІ Собеський. У храмі 
також зберігається чудотвор-
на ікона Матір Божа Чорт-
ківська – копія оригіналу, 
який у 40-х роках минулого 
століття вивезли до Польщі. 

Нашим журналістам вда-
лось побувати і на башті кос-
телу, на понад 40-метровій 
висоті. Звідти відкривається 
неймовірна панорама на мі-
сто й навколишні села. Ці-
каво, що химерні вежі Домі-
ніканського костелу видно 
з будь-якої точки Чорткова.

Неподалік костелу, побли-
зу старої ратуші, ми поміти-
ли вирізьблену з металу урну 
із надписом «Для реставрації 
історичної частини Чорт-
кова». Туристи можуть тут 
залишити кошти, які управ-
лінці згодом використають 
для розвитку міста.

Нова Чортківська ратуша

Адміністративну спору-
ду, у якій зараз Чортківська 
мерія, побудували у 1926–
1930 рр. під керівництвом 
польського інженера Юзефа 
Кунцевського. Варта уваги 
деталь, що ратуша зведена 
у «блоковому» стилі. Вона 
квадратна й має два поверхи. 
З лівого боку прибудована 

ратушна вежа з чотирици-
ферблатним механічним 
годинником, який постійно 
сповіщає містян про точний 
час. На вежі-дзвіниці чотир-
надцять років тому встанови-
ли пам’ятну таблицю про пе-
ребування у Чорткові уряду 
ЗУНР та президента Євгена 
Петрушевича.
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До півтисячоліття Чортківської 
Магдебурії залишилося три тижні. 
Попри реалії воєнного часу, за но-
вими враженнями до міста щодня 
приїжджає багато мандрівників. 

Гарно провести час й відвідати 
цікаві місця тут можна за вікенд.

Добратися до Чорткова з Терно-
поля найлегше автобусом. Рейси 
є буквально щопівгодини. Квиток 
обійдеться вам у 112-120 гривень 
в один бік, але поїздка того вар-

та. Від автостанції до центру 2,3 
кілометра, відстань пішки можна 
подолати за двадцять хвилин або 
автівкою за п’ять. Журналісти 
«RIA плюс» побували у місті й 
радять читачам, що незвичного 
там побачите.

РЕПОРТАЖ

500-РІЧЧЯ ЧОРТКОВУ. ЩО ВІДВІДАТИ?
Історія  У Чорткові безліч пам’яток 
архітектури, постаментів і меморіальних 
таблиць. Що варто побачити – читайте у 
нашому матеріалі

З 40–метрової висоти башти костелу 
відкривається неймовірна панорама

Стара Чортківська ратуша

Це пам’ятка архітектури 
місцевого значення, розмі-
щена у центрі Чорткова на 
площі Ринок. Ратушу спо-
рудили у 19 столітті, вона 
є фахверковою (споруди 
такого типу поширені у За-
хідній Європі, їхній каркас 
утворюють вертикальні та 
горизонтальні елементи, а 
простір між ними заклада-
ють цеглою або камінням – 
прим.), що велика рідкість 
для Галичини. На ратуші 

встановлений годинник 
із чотирма циферблатами, 
поблизу неї донині збере-
глись торгові ряди. На шпи-
лі флюгер у вигляді півня. 
Споруда у середньовічному 
стилі стала локацією для 
зйомок багатьох художніх 
кінострічок. Найвідоміший 
фільм – «Вишневі ночі» про 
події Другої світової війни 
відомого українського ре-
жисера Аркадія Микуль-
ського.

Пам’ятник Тарасові Шевченку

Погруддя славетного 
українського поета у Чорт-
кові встановили у 1960 році 
на центральній площі. Воно 
є пам’яткою монументаль-
ного мистецтва місцевого 
значення. Висота бетонно-
го постаменту — 2,5 метра. 
Він стоїть «під кутом». Так 
запланували архітектори, це 
своєрідна фішка.  

— Якщо стати на поз-
довжню вісь, то бачитимете 

в прорізі між універмагом 
та багатоповерхівкою дзві-
ницю найстарішої в Чорткові 
церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці. Цей фон відо-
бражає мету подорожі Шев-
ченка-художника в Західну 
Україну — малювання ста-
ровинних пам’яток, — колись 
журналістам місцевого сайту 
роз’яснив автор композиції 
пам’ятника Володимир Чор-
новус.
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пали духом і почали волонтерити.
— Ми з дітьми прагнули під-

тримати наших воїнів. Подума-
лось: навіть якщо внесемо від 
себе маленьку лепту — їм буде 
приємно! Батьки нас підтрима-
ли. З їхньої ініціативи «Ходаки» 
вирішили влаштовувати кон-
церти та збирати гроші для по-
треб Збройних сил. Отримавши 
відповідний дозвіл від ОВА, ми 
почали готуватись до виступів і 
проводити репетиції, — говорить 
Михайло Полюга.

Ансамбль планує плідно пра-
цювати. Щонеділі і на свята хо-
чуть виступати у храмах нашого 
міста, в різних куточках Тернопо-
ля (зокрема, біля ставу та драмте-
атру), а тоді розширюватимуться 
та їздитимуть у райони області. З 
концертною програмою «Ходаки» 
стартували 7 серпня.

РЕКЛАМА

сумують за домом та колективом. 
Попри це, підтримують нас, як 
можуть. Ми постійно на зв’язку, 
дихаємо в унісон, — каже нам пан 
Михайло.

«Ходаки» нерідко їздили 
на міжнародні фестивалі в інші 
держави, привозили перші місця 
із далекого зарубіжжя у рідний 
Тернопіль. Бувало, гастролювали 
по 2–3 рази на рік. Останній му-
зичний фестиваль, в якому гурт 
взяв участь, в онлайн-режимі 
проходив 6 лютого. Там колек-
тив здобув Гран-прі!

На нагородження переможців 
у Словенії колектив збирався 
їхати у червні, та війна внесла 
корективи. Музиканти не зане-

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
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Зразковий аматорський ху-
дожній фольклорно-обрядовий 
гурт «Ходаки» діє не один рік. 
В єдине «музичне» ціле учнів 
місцевих загальноосвітніх шкіл 
№ 11 та № 18 об’єднав Михай-
ло Полюга — художній керівник 
ансамблю, заслужений працівник 
культури та «Відмінник освіти» 
України. Чоловік розповідає, що 
у часи російського вторгнення 
творити й проводити репетиції 
стало важче.

— На жаль, багато дітей виї-
хали за кордон, там чекають пе-
ремоги. Вони дуже хвилюються, 

ВОЛОНТЕРИ

«ХОДАКИ» ДОПОМАГАЮТЬ ЗСУ

Музика   Учасники гурту «Ходаки» є 
лауреатами музичних конкурсів в Україні 
та за кордоном. Здобувши Гран-прі на 
фестивалі у Словенії, малеча мріяла 
поїхати туди на нагородження. Планам 
завадила війна. Діти не опустили рук й 
почали волонтерити

Прагнемо, аби наш 
прапор майорів у 
кожному куточку 
держави. Тому так 
важливо підтри-
мувати воїнів

Гурт «Ходаки» попри війну творить та підтримує наших військовиків. Програма включає патріотичні та народні українські пісні, поезію, сценки

— Спершу діти виступи-
ли у Церкві святого апостола 
і євангеліста Івана Богослова, 
що на Злуки. Далі мали концерт 
у Храмі Матері Божої Неустанної 
Помочі УГКЦ, який на бульварі 
Данила Галицького. В обох цер-
квах послухати малечу прийшло 
багато тернополян, — каже ке-
рівник гурту.

У ході програми діти грають 
на інструментах, співають, де-
кламують вірші та відіграють 
свої акторські ролі. Усі музичні 
композиції, зауважує пан Ми-
хайло, патріотичні та актуальні 
у воєнний час. Також малеча 
виконує старовинні українські 
пісні. До сценарію навіть залу-
чені батьки.  

— Є вірші, які на сцені чи-
тають мама з дитиною, примі-
ром, «Чорна хустина». Номери 
емоційно складні, це справжній 
крик душі. Ми виступали у неді-
лю, а весь зал плакав! Учасники 
гурту теж не витримували і пла-
кали! Діти одразу сказали мені — 
скільки треба, стільки і виступа-
тимуть! Вони мріють, аби наші 
Герої вигнали ворога з України 
та повернулись живими, — зітхає 
пан Михайло.

За перших два концерти фоль-
клорно-обрядовому гурту вже 
вдалось зібрати непогану суму 
для українських військових. Коли 
проведуть усі виступи, за ці кош-
ти планують закупити необхідну 
амуніцію тернопільським арти-
леристам.  

— Ми зв’яжемося з керівниц-
твом місцевої військової частини 
і купимо хлопцям те, чого вони 
потребують: каски, бронежиле-
ти тощо. Я вдячний батькам та 
дітям, що відгукнулись та цією 
справою наближають перемо-
гу над окупантом! Ми підтри-
муватимемо українську армію 
до останнього! Прагнемо, аби 
наш прапор майорів у кожному 
куточку держави, на кожному 
клаптику нашої землі. Споді-
ваємось, що війна скоро закін-
читься! — завершує Михайло 
Полюга.

У неділю, 14 серпня, «Ходаки» 
виступатимуть у Церкві апосто-
ла Петра. Концерт розпочнеться 
об 11.15 та триватиме орієнтов-
но 30 хвилин.

Тернополян запрошують при-
йти і підтримати дитячу ініціа-
тиву!
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №31

Знайомився з дівчиною, сказав:
«Чесно кажучи, під час зна-
йомств з гарними дівчатами 
я хвилююся, але зараз цілком 
спокійний». Вона відвернулася 
і пішла.
А за пів хвилини до мене 
дійшло...

***
Щоб зустріти нареченого, 
дівчина повинна виходити 
на вулицю весела та нафар-
бована, бо якщо вона вийде 
ненафарбована та сумна, всі 
одразу розуміють, що вона вже 
заміжня.

***
Дівчина на ковзанці запитує:
— Хлопці, чи є у когось зайві 
ковзани?
Хлопець перепитує:
— А розмір який?
— Третій.
— А ковзанів?

***
— Між містом та селом не така 
вже й велика різниця, — ствер-
джує колгоспний механізатор. — 
Ось, наприклад, якщо у міської 
дівчини голова болить, то вона 
сьогодні чоловікові відмовить. 
А якщо у нашої голова болить, 
значить, уже відмовила.

***

Жінка завжди знає, чого хоче, 
але рідко розуміє, навіщо.

***
В одному купе їдуть чоловік та 
дві жінки — міська та сільська.
Чоловік вийшов. Міська каже:
— Цікавий чоловік — він мене 
заінтригував!
Сільська підтакує:
— Ага... І мене двічі в тамбурі!

***
Щоб познайомитися з чолові-
ком, Тамара не йде до ресто-
рану, театру чи музею, вона 
просто приходить до супермар-
кету та обирає одного з тих, хто 
довго обирає пельмені.

***
Розумна жінка ніколи не 
кричить на чоловіка. Він має 
боятися її погляду!

***
— Я ж чому для тебе недоступ-
ною була, адже я думала в тебе 
грошей немає.

***
Я на 98% — ангел, але, ох, вже 
ці 2%...

***
«Мда.. », подумала Красуня 
після першої ночі з Принцом, «з 
Чудовиськом воно було якось 
цікавіше».

***

Жіноча криза — це коли жінкою 
себе називати ще не хочеть-
ся, а дівчиною — вже язик не 
повертається.

***
— Люсю, ти чого так кричиш?
— Там павук!
— І що з того?
— Він страшний!
— Можна подумати, що ти 
йому дуже симпатична!

***
— Люсю, ну як можна прогуляти 
всю зарплату за один день?
— Бери гроші, ходімо покажу!

***
Форум. Тема — жінки:
Нам їх ніколи не збагнути!
— Вам? Ми самі себе розуміємо 
за два рази на третій, та й то не 
завжди.

***
Таки загадкові істоти ці дівчата 
— то банку з помідорами від-
крити не можуть, то після трьох 
чарок горілки пляшку з пивом 
оком відкривають.

***
Так, вік все ж таки бере своє... 
Раніше о 22:00 я йшла фарбу-
ватися, а тепер йду вмиватися.

***
«Увімкнула» блондинку й забу-
ла вимкнути. День ходжу, два... 

Дивлюся, а життя налагоджу-
ється!

***
Скільки жінку не годуй, а все 
одно в лосини влізе.

***
Дівчата, які влаштовують 
фотосесії на рейках, ви знаєте, 
за яким принципом працюють 
туалети в поїздах?

***
Мама, прийшовши в гості до 
дочки, обурено питає:
— Ірино, а чому в тебе вже 
інший хлопець?! Де Андрій?
— Шпалери ми з ним поклеїли, 
а ось паркет він класти не вміє.

***
— Ех, не щастить мені з мужи-
ками!
— А з мужиками за визначен-
ням щастити не може. Чоло-
віки, вони всі малограмотні, 
завжди п'яні і завжди брудні.
— А що ж тоді робити?
— Ну, дивись: принцеса може 
розраховувати на принца, 
жінка на чоловіка, а баба тільки 
на мужика. Може спробуєш 
спершу стати жінкою?

***
Я одного разу обійняв дівчину 
міцніше, на її прохання, при 
наступній зустрічі з'ясувалося, 
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що зламав два ребра, почав 
просити вибачення, а вона 
мені каже:
— Дурень! Справа не в тому, 
що зламав, а в тому, що 
ніхто не вірить, що це мене 
так обіймали.

***
Розумну жінку майже не 
відчуваєш на своїй шиї.

***
Коли мені було 7 років, я 

грала з одним хлопчиком 
у сім'ю.
Зустрічала його з роботи, 
і він їв пироги з піску, які я 
йому готувала.
Нині мені 20 років. І це 
були найсерйозніші стосун-
ки у моєму житті.

***
Чоловікам не зрозуміти, яке 
це щастя, — влізти в мину-
лорічну сукню!



Цього тижня 
іменини  
святкують

ОВЕН Кінець літа для Ов-
нів стане вельми вдалим 
періодом. Гарний час, 

щоб зайнятися вирішенням фі-
нансових питань. У професійній 
діяльності додасться обов'язків. 
Результати вашої роботи досить 
скоро принесуть свої плоди. Ви 
зможете збільшити доходи. 

ТЕЛЕЦЬ На вас чека-
ють позитивні зміни у 
важливих сферах життя. 

Ви можете змінити місце роботи 
або рід діяльності. Удача в почи-
наннях на вашому боці. Можуть 
відкриватися нові можливості 
для ведення бізнесу, важливо 
скористатися моментом. 

БЛИЗНЮКИ У профе-
сійному плані чекають 
випробування. Збіль-

шуються можливості кар'єр-
ного підвищення. Ви зможете 
проявити сильні сторони і кращі 
якості, що призведе до бажаної 
посади і збільшення доходу. 

РАК Кінець літа в цілому 
буде сприятливим для 
Раків місяцем. Ваше 

фінансове становище зміцнить-
ся, не виключене підвищення 
доходу. Вдалими для профе-
сійної діяльності стануть останні 
два тижні. Ви зможете проявити 
свої сильні сторони і завоювати 
прихильність начальства.

ЛЕВ У багатьох життє-
вих сферах ви можете 
домогтися успіхів. У 

професійній діяльності перед 
вами відкриваються великі мож-
ливості. Ви можете просунутися 
кар'єрними сходами, отримати 
солідну надбавку до платні або 
зайнятися цікавою справою, яка 
розкриє ваш потенціал.

ДІВА У цьому місяці 
фокус уваги Дів буде зо-
середжений на кар'єрних 

питаннях. Ви зможете домогтися 
значних успіхів у професійній 
діяльності, отримати підвищення 
і втілити всі задумані ідеї. Ви 
зможете зміцнити ваше матері-
альне становище. Ви знайдете 
додаткове джерело заробітку.

ТЕРЕЗИ Ваша емоційність 
може торкнутися всіх 
сфер життя. Приємного 

хвилювання додадуть і події в 
особистому житті. У професійній 
діяльності перед вами відкрива-
ються нові кар'єрні можливості. 
Зможете на новому місці роботи 
продемонструвати свої навички.

СКОРПІОН Для Скорпіо-
нів складуться сприятливі 
обставини практично у 

всіх життєвих сферах. У профе-
сійній діяльності можливі приєм-
ні зміни, підвищення, солідний 
дохід або цікава справа, в якій 
ви досягнете високих результа-
тів. Положення Юпітера принесе 
успіхи в новому починанні. 

СТРІЛЕЦЬ У професійній 
діяльності Стрільцям 
можна розраховувати на 

великі успіхи. Ви зможете залу-
чити на свою сторону впливових 
людей, які допоможуть втілити в 
життя ваші ідеї.  У фінансовому 
плані Стрільців чекає сприятли-
вий час. До вас можуть прийти 
як і несподівані гроші, так і 
солідна винагорода.

КОЗЕРІГ У професійній 
діяльності варто змен-
шити оберти і зайняти 

позицію спостерігача. Надмірна 
ініціатива може нашкодити.Ваше 
матеріальне становище в серпні 
зміцніє, фінансова обстановка 
більш ніж сприятлива. Не ви-
ключені грошові надходження.

ВОДОЛІЙ Кар'єрні 
питання будуть турбувати 
Водоліїв. Несподівані 

обставини можуть перешкодити 
втіленню ваших планів. Стосунки 
з колегами можуть зіпсуватися 
і виникнути конкуренція. Варто 
бути уважними, ваші недо-
брозичливці чекають слушного 
моменту, щоб вам насолити. 

РИБИ Розташування 
планет в серпні дуже 
сприятливе для Риб 

у професійному плані. Нові 
починання увінчаються успіхом. 
Ви можете просувати свої ідеї, 
і вони знайдуть відгук керів-
ництва. Ваш авторитет в очах 
оточуючих зростає. Використо-
вуйте цей період для досягнення 
кар'єрних інтересів.
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Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

10 серпня: 
Акакій, Василь, Юхим, 
Іван, Микола, Остап, 
Павло, Серафим, 
Юліан, Олена, 
Анастасія, Антоніна, 
Олена, Ілона, Ірина.

11 серпня: 
Олександр, Олексій, 
Анатолій, Веніамін, 
Костянтин, Кузьма, 
Михайло, Микола, 
Остап, Роман, 
Серафим, Серафима.

12 серпня: 
Анатолій, Валентин, 
Герман, Іван, Лука, 
Максим, Павло, Ян, 
Ангеліна, Люція.

13 серпня: 
Антон, Арсеній, 
Василь, Веніамін, 
Володимир, 
Вольдемар, Георгій, 
Денис, Єгор, Іван, 
Йосип, Костянтин, 
Максим, Микола, 
Сергій, Степан, Юрій, 
Анна, Єлизавета.

14 серпня: 
Олександр, Алім, 
Дмитро, Леонтій, 
Теодор, Тимофій, 
Федір, Соломія, Софія.

15 серпня: 
Василь, Іван, Кирило, 
Платон, Роман, Степан, 
Тарас, Теодор, Федір.

16 серпня: 
Антон, В'ячеслав, Іван, 
Кузьма, Микола, Ян, 
Соломія.

Запам'ятайте, дівчата! Єдине 
сильне почуття, в якому чоловік 
охоче зізнається жінці — це 
почуття голоду!

***
Ніхто тебе так не розуміє, як 
жінка, яка мріє забрати тебе із 
сім'ї.

***
Нещодавно познайомився із 
симпатичною дівчиною. Запро-
сив її зайти до мене у гості. Ну, і 
як гостинний господар сказав:
— Відчувай себе як удома.
Тоді вона пройшла до вітальні, 
сіла на диван, закинула ноги на 
журнальний столик і серйозним 
голосом оголосила:
— Не завадило б тут шпалери 
переклеїти...
Через місяць переклеїли.

***
Сиділа сьогодні на зупинці, 
пилинка потрапила в око, і я 
зосереджено терла його. Поруч 
стояла бабуся, помітила це і 
співчутливо сказала:
— Не плач, доню. Я у твої роки 
не така гарна була, і то вийшла 
заміж!

***

БУРЯЧОК

МОЛОКО

ШКОЛЯРИК

ДНІСТЕР

БУЛО:
Магазин овочів був на вулиці 
Руській біля зупинки транспорту 

БУЛО:
Продуктовий магазин «Молоко» 
працював біля Катедри

БУЛО:
Магазин канцелярії був на вулиці 
Грушевського біля приміщення шкіл

БУЛО:
Бакалія, солодощі та м’ясо 
продавали  у різних приміщеннях

СТАЛО:
Тепер на цьому місці аптека, а 
саму будівлю відремонтували

СТАЛО:
Тепер тут магазин побутової хімії 
та косметики

СТАЛО:
Зараз на цьому місці продуктовий 
мінімаркет

СТАЛО:
Наразі магазин працює лише в 
одному приміщенні

З одного ракурсу

Як змінилися культові 
магазини в Тернополі


