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

Кріп, бринза, картопля, хрін — 
лише частина різноманітної про-
дукції, представленої на полицях. 
Журналісти «RIA плюс» відвідали 
дві з трьох локацій і дізналися, чи 
відрізняються ціни і де вигідніше 
купувати.

Для перевірки ми обрали яр-
марки, що на перетині вулиць 
Миру-Дружби, а також на вулиці 
Лесі Українки, 39. Розкажемо про 
кожну локацію окремо.

Ярмарок на перетині 
вулиць Миру-Дружби

Орієнтовно 20 палаток з різ-
номанітною продукцією — саме 
такий вигляд має фермерський яр-
марок за цією адресою. Переважна 
більшість товару — овочі, фрукти, 
зелень та мед. Також кілька при-
лавків із молочними продуктами, 
крупами, борошном та цукром.

Щодо цін, то за помідори про-
сять 30–45 гривень. Ціни на пе-
рець солодкий коливаються від 
49 до 75 гривень за кілограм. І це 
при тому, що на ринку стартує від 
80 гривень. Кілограм слив мож-
на вторгувати за 20–30 гривень, 
а домашні яблука — за 15 гривень.

Молоду картоплю пропонують 
за 10 гривень, буряк — 20, а мор-
ква — 25. Зі слів продавчині Олесі 
з Теребовлянського району, ціни 
на овочі трохи знизили.

— Ще кілька тижнів тому я про-
давала картоплю по 18–21 грив-
ню за кілограм. Вищі ціни були і 

на моркву, буряк. Зараз дуже ціну-
ється зелень, з такими погодними 
умовами її непросто виростити, 
то на гривень п’ять точно подо-
рожчала. Як тільки товару більше, 
то і ціна нижче, а як стоїш один 
з тією картоплею, то і по 20 гри-
вень візьмуть. Тут ще день на день 
не приходиться, — каже жінка.

Натомість пані Галина із села 
Петриків запевняє, вже двічі при-
їздить на ярмарок, і ціну на свою 
зелень не змінює.

— У мене як було по 10 гривень 
за пучок кропу чи петрушки, так 
і залишилось. Мені головне, щоб 
люди купили. А то поставити 
20 гривень — справа не дурна, та 
хто його візьме? Мені цей ярма-
рок подобається, як будуть сили, 
то буду їздити. То треба о п’ятій 
ранку прокинутися, — розповідає 
продавчиня.

Вищі ціни на персики та ви-
ноград. Так, за кілограм персиків 
треба віддати від 45 до 50 гривень, 
а виноград тільки за 70 гривень. 
Яєць та молочної продукції — дуже 
мало. На столах сири та бринза — 
200 гривень за кілограм. На деся-
ток домашніх яєць не розраховуйте 
за 25 гривень, мінімум — 35.

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

РЕПОРТАЖ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Продукти  Ранок суботи у 
Тернополі традиційно розпочинається 
з фермерських ярмарків. Попри негоду 
бажаючих продати власну продукцію 
виявилось чимало. Деякі приїхали навіть 
із Карпат та найвіддаленіших населених 
пунктів Тернопільщини

А медок із Підволочиська пропо-
нують за 150–180 гривень за літр. 
До ярмарку долучились і майстрині 
прикрас ручної роботи. Різнома-
нітні бантики, резинки. І все у па-
тріотичному спрямуванні.

Ярмарок на вулиці 
Лесі Українки, 39 

На другій локації кількість про-
давців значно менша, та і асор-
тимент скупіший. Тож вибирати 
тернополянам особливо ні з чого. 
Переважно це: овочі, зелень, яйця, 
мед та трохи м‘яса.

Помідори тут вже можна купити 
і за 20 гривень/кілограм. Це якщо 
говорити про дрібненькі, а ось ве-
ликі рожеві — 40 гривень. Ціна 
на огірки виявилась стабільною — 
від 15 до 18 гривень/кілограм. Пе-
реважно ціна залежить від розміру, 
бо маленькі беруть краще.

— Завжди намагаюсь привезти 
маленькі огірочки, тоді їх розку-
повують швидше. Найчастіше бе-
руть на консервацію. Я ще інколи 
ділюсь своїм фірмовим рецептом 
консервації і тоді вони взагалі чу-
дові виходять. У мене тут і хрін, 
і петрушка, і кріп. Отак господи-
ня підійшла, а я їй і того, і того 
продала. Можу зробити знижку, 
але якщо попросять. Бо це ж яр-
марок, — каже продавчиня Надія.

Фруктів на цій локації ми не від-
шукали, проте було чимало домаш-
ніх яєць та м’яса. Ціни на яйця 
сягають від 30–40 гривень. А ось 
за одну невелику курочку треба 
заплатити 110 гривень.

За вищою ціною на другій ло-
кації продають і кукурудзу. Ціна 
стартує від 10 гривень. Натомість 
на перетині вулиць Миру-Друж-
би можна придбати качан за п’ять 
гривень. А мед тут дешевший 
на 30 гривень, та і виріб куди 
кращий. До уваги споживачів 
був представлений і адигейський 
сир, бринза з різними спеціями 
та класична. Ціна стартує від 
220 гривень.
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ЧИ ВИГІДНО КУПУВАТИ ПРОДУКТИ 
НА ФЕРМЕРСЬКИХ ЯРМАРКАХ 

На ярмарку на вулиці Лесі Українки продавців було небагато і асортимент скупіший, 
порівняно з ярмарком на Дружбі

На Дружбі за качан кукурудзи просять 5 гривень, а на 
Лесі Українки — від 10

На другій локації болгарський перець продавали за 75 
гривень за кілограм, а картоплю — за 15

Що кажуть люди?
Споживачів на обох локаціях 

було чимало. Ми поцікавились 
у людей, як часто вони приходять 
на такі ярмарки і що найчастіше 
купують? Зі слів тернополянки 
Світлани, похід на ярмарок у су-
боту — вже традиція.

— Ми з чоловіком не ходимо 
на ринок майже. Оце чекаємо яр-
марку і тут все купуємо. З багать-
ма людьми вже знайомі особисто і 
впевнені в якості продукції. Також 
з деякими людьми обмінюємося 
контактами, то телефонують нам 
у п’ятницю, що завтра чекатимуть 
на нас. То якщо беру не кілограм 
помідорів, а три-чотири, то зни-
жують ціну на п'ять чи 10 гривень. 
Так і зелень, трохи фруктів можна 
взяти, — каже вона.

А ось пані Марія та Тетяна 
не дуже задоволені ярмарками. 
Нам наголошують, тут ціни ще 
дорожчі, ніж на ринку.

— Приїдуть і завжди кажуть, що 
своє домашнє. Та це ж скільки 
треба вирощувати, щоб щосубо-
ти возити. Мабуть, десь скуплять 

і потім нам дорожче продають. 
Бараболя аж по 15 гривень за кі-
лограм. Та я днями на ринку ку-
пувала по 10, а то і по вісім гри-
вень. То дарма ще спустилася з 
квартири, нічого путнього, — каже 
пані Марія.

Проте більшість людей все ж 
переконані: овочі, фрукти, зе-
лень — все домашнє. Адже воно 
навіть по зовнішньому вигляду 
відрізняється від тих, що прода-
ють на ринку. Та і домовитися 
про зниження ціни простіше.

Про те, що можна сторгува-
тись, підтверджують і журна-
лісти «RIA плюс». Власне нам 
жіночка вже готова була віддати 
яйця не за 35 гривень, а на п’ять 
гривень дешевше. А за часник ми 
віддали не 25, а 20 гривень.

Ярмарки проходять щосуботи 
на трьох затверджених локаціях: 
на перетині вулиць Миру-Друж-
би, вулиці Лесі Українки, 39 та 
поблизу ТРЦ «Подоляни». За де-
тальною інформацією щодо їх 
проведення стежте на нашому 
сайті 20minut.ua.

На ярмарку можна 
торгуватися і 
купити деякі 
продукти дешевше 
— пересвідчилися 
кореспонденти плюс»
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Що кажуть колеги по службі?
Порядний, добросовісний і 

товаристський. Допомагає но-
вачкам вдосконалити вміння, 
піклується, як про своїх дітей. А 
завдяки його активній співпра-
ці з волонтерами дуже допоміг 
частині транспортом. 

— Ми за час служби двічі 
пересікалися, перший раз — в 
Нацгвардії, а тепер доля звела 
нас тут, — розповідає про Хор-
вата колега по службі на псевдо 
Мовчун. — Олег навчає особо-
вий склад, використовуючи свої 
знання і навички з Нацгвардії. 
У його підрозділі більше мобі-
лізованих, ніж контрактників, 
відповідно у них мало досвіду, 

він їм приділяє весь вільний 
час. Сам взявся за таку ініці-
ативу, легко знаходить з усіма 
спільну мову. Також завдяки 
його комунікабельності і дружбі 
з волонтерами — нам поприга-
няли необхідний автотранспорт, 
а це дуже суттєва підтримка. 

Також Мовчун додав, що ря-
дові солдати навзаєм цінують і 
поважають Хорвата. Він іде їм 
назустріч, розуміє у труднощах, 
нерідко сприяє вирішенню різ-
ного роду проблемних питань, 
звертається за допомогою для 
них до вищого командування. 
Там він теж на хорошому ра-
хунку.

ГЕРОЯМ СЛАВА

після побиття, янголом Небесної 
сотні Назаром Войтовичем, Воло-
димиром Голоднюком.

Після Майдану разом з інши-
ми офіцерами проводили вишкіл 
у Теребовлянському таборі із сот-
никами самооборони Майдану. 
Коли розпочалася анексія Криму, 
у Тернополі брав участь у форму-
ванні батальйону «Збруч», будучи 
заступником начальника штабу. Від 
липня 14-го до лютого 15-го року 
разом із новоствореним військовим 
формуванням ЗСУ охороняв кор-
дон підконтрольної Україні тери-
торії Херсонської області на межі 
з Кримом.

Війна на «нулі» 
Уже командиром ротного пункту 

відчув війну по-справжньому. Їх ба-
тальйон перенаправили на нульові 
позиції в Донецьку область. Опор-
ний пункт «Збруча» був на охороні 
Маріуполя. Напрямки — Гранітне, 
Чермалик, Лебединське і Широ-
кине.

— Завжди велися інтенсивні 
обстріли, було навіть декілька 

проривів сеператистів на нашо-
му напрямку — Гранітному, та 
найбільше — на Широкиному, — 
пригадує офіцер. — Ми постійно 
ходили в розвідку за лінію фрон-
ту, на бік противника, двоє моїх 
побратимів отримали поранення. 
На щастя, усі повернулися живими.

Також зазначив, що весь бойовий 
шлях разом із Хорватом пройшов 
прапор етнографічного товариства 
«Лемківщина». Із географією бо-
йового шляху підрозділу — Черма-
лик, Чаплинка, Каланчак, Чонгар, 
Широкіно, розписаним маркером 
по полотні, його урочисто передали 
голові товариства.

— Колись до війни мені його пе-
редала донька, — зі щемом каже 
співрозмовник. — Після демобі-
лізації ми його разом з іншими 
воїнами АТО — лемками за по-
ходженням — привезли на фес-
тиваль. Я особисто на головній 
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Ворог мінує 
території всюди. У 
кожній охопленій 
війною області 
військовий 
знаходить посіпак

Мріє у Феодосії помочити ноги і помилуватися краєвидом з уламками керченського мосту

Доньки військового підтримують батька з Канади та 
Кракова

АНГЕЛ-ОХОРОНЕЦЬ АРТИЛЕРІЇ
Армія  Хорват, який приїхав захищати 
Україну з Португалії. Саме так нам 
представили Героя в командуванні 
бригади. Та спілкувалися ми без 
перекладача. Як з’ясувалося, це наш 
земляк

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

У десяти попередніх матеріалах 
проєкту «Героям слава» ми знайо-
мили читачів із роботою артилерії. 
Нашими респондентами були на-
відники, гарматники, телефоністи, 
інструктори, майстри-віртуози, ко-
мандири. Усі вони розповідають 
про високоточне озброєння — ста-
ре і новітнє, дивують відстанями 
пострілів, їх фантастичними ре-
зультатами, вражають швидкістю, 
точністю та шаленими темпами. 
Усі вони працюють безпосередньо 
з гарматою. Цього разу знайомимо 
з військовим, який захищає робо-
ту гармати від загроз та ворожих 
атак. Поговоримо із наземним 
ангелом-охоронцем артилерії.

Олег Матяш із Теребовлі. Він 
повернувся з Лісабону, щойно 
дізнавшись про повномасштабний 
напад країни-агресорки. Хорват — 
це лише його військовий позивний. 
Народився він у родині корінних 
лемків, далеких нащадків племені 
білих хорватів.

Дуже товариська, щира людина. 
Здатен допомогти усім виявити свої 
найкращі якості. Тому скрізь поруч 
сміливі і надійні побратими — як 
в бою, так і в тилу.

Вмотивувала донька 
На війні він цінний як воїн із 

досвідом: гартований ще за сою-
зу, а в роки незалежності служив 
у батальйоні спецназу Нацгвардії 
в Тернополі під командуванням 
відомого генерал-майора Сер-
гія Кульчицького, який загинув 
у 2014-му в небі над Слов'янськом. 
Був активним учасником Революції 
Гідності, охороняв барикади Ін-
ститутської.

— Перед Майданом повертався 
з-за кордону, зупинився в кафе 
випити кави, побачив у новинах 
про побиття беркутом дітей, — при-
гадує військовий. — А уже вдома 
молодша донька, яка тоді була де-
сятикласницею, запитала, чи я їду 
в Київ? І навіть якби я не мав тако-
го наміру, її запитання: «А коли б 
мене побили?» вмотивувало мене 
остаточно.

На Майдан Олег поїхав із майо-
ром Кузяком, з яким разом потім 
формували батальйон «Збруч». І 
пробули там до кінця. У наметі був 
із Юрієм Галендою, який помер 

сцені фестивалю передав прапор 
голові всеукраїнського товариства 
«Лемківщина» Олександру Венгри-
новичу, як символ бойового духу 
для лемків.

Організатори фестивалю пообі-
цяли, що передаватимуть знамено 
наступним військовослужбовцям.

Називають батьком 
Після цієї важливої місії Олег 

виїхав до Португалії. За сім років 
перебування отримав там право 
на проживання, весь пакет соці-
ального захисту, мав житло та гідну 
роботу.

Та не зміг би спокійно працюва-
ти далеко від рідного дому, знаючи, 
що ворог уже заліз до хати. Його 
рішення повернутися було твердим.

— 24 лютого я був у Мадриді, 
коли дізнався про те, що відбува-
ється в Україні, відразу прилетів 
у Лісабон, де проживав, — збирати 
речі, — пригадує Хорват. — Після 
повернення додому призвався 
в той же, шостий окремий баталь-
йон Закарпатської гірсько-штурмо-
вої бригади, щоправда, на той час 
його уже передали Тернопільській 
артилерійській бригаді.

Про війну як тодішню, так і тепе-
рішню розповідає лаконічно. Зараз 
він — заступник командира роти. 
Їх підрозділ забезпечує охорону та 
оборону артпідрозділу. Належать 
до піхотного роду військ.

Зосереджує нашу увагу на ко-
лективі, каже, у його команду-
ванні — сміливі, відважні хлопці 
і дуже чесні.

— Для мене, рядовий солдат — 
це найвище, — каже співрозмов-
ник. — Якщо офіцер — це відпові-
дальність, то солдат — це найважча 
місія, всі труднощі війни. Вони для 
мене — і сини, і друзі, і побратими. 
Щоранку підходжу до кожного і 
запитую, чи все у нього гаразд? 
А вони мене називають батьком. 
Навіть ті, які на два-три роки мо-
лодші за мене.

Ці якості, за словами Олега, за-
клав йому батько. Він теж був вій-
ськовим. На жаль, його уже немає, 
та для сина назавжди залишився 
авторитетом і взірцем у всьому.

Диверсанти — всюди 
Охорона, як і артилерія, постійно 

змінюють позиції. Їхнє розташу-
вання залежить від рішення коман-
дування. Служба, як каже офіцер, 
24/7 — у польових умовах. Облаш-
товують побут, де б не зупинили-
ся — скрізь спорудять нашвидко-
руч душ, кухню і все необхідне для 
життя за військовим розпорядком.

— Працюємо проти диверсій-
них груп, виявляємо зрадників, 

оглядаємо, чи не замінована міс-
цевість, — перераховує обов'язки 
офіцер. — Ворог мінує території 
всюди, навіть де живуть цивільні. 
Ставить розтяжки, не дивлячись ні 
на що. За необхідності ми знімаємо 
розтяжки, та переважно виклика-
ємо саперів.

У кожній охопленій війною 
області ворог знаходить посіпак. 
Нерідко засилають диверсантів з 
Білорусі. Такі випадки траплялися 
Хорвату, коли він проходив службу 
на Житомирщині та Київщині.

— Засилали диверсантів з Біло-
русі та дрібними підрозділами роз-
кидали по території, — розповідає 
заступник командира. — Зараз є 
нові прилади, яких ми ще не ба-
чили, кулібіни понавидумували і 
розкидають їх з дронів. Коли бачи-
мо невідомий об'єкт, викликаємо 
фахівців. Наші військові інженери 
досліджують ноу-хау та передають 
нам необхідні дані.

Вибухові пристрої з маячками 
не детонують від падіння, а реагу-
ють на коливання, схожі на кроки 
людини, пояснює Хорват. Вони 
не схожі на жодні знайомі нам 
предмети. Військовий застеріг, 
що людям навіть у віддалених від 
військових дій регіонах варто завж-
ди бути обачними і при виявлен-
ні підозрілих речей не підходити 
близько, не торкатися, а повідо-
мити про знахідку поліцію, адже 
це може бути справа рук підлих 
засланців.

Воїни — волонтери 
На запитання про мрії жартівли-

во відповідає, що хоче у Феодосії 

помочити ноги і помилуватися кра-
євидом з уламками керченського 
мосту. Воювати готовий до кінця, 
тобто до Перемоги.

Тим часом у тилу досвідченого 
військового чекають доньки, се-
стра з мамою і незліченна кіль-
кість друзів у всіх куточках світу. 
Вони ж і підтримують його, як 
можуть. Не міг не згадати і україн-
ську діаспору в Португалії «Ангели 
милосердя», волонтера-перевізни-
ка Сергія Базара, який особисто 
за 4 тисячі кілометрів перевозив усе 
необхідне. Діаспору в Англії, зокре-
ма Марію Лєлікдовіч, яка в перший 
день війни почала допомагати — 
закупила власним коштом більше 
десяти автомобілів та відправила 
декілька фур з гуманітарною до-
помогою із Нью-Касле. Також, 
за словами офіцера, безперебійно 
допомагають і батальйону, і бри-
гаді волонтери із Тернополя Іван 
Станчев та Михайло Могитич.

— Схиляю голову низько перед 
всіма волонтерами, — підсумував 
Хорват.

Доньки військового підтримують 
батька з Канади та Кракова. А вдо-
ма, у Теребовлі, чекає в молитвах 
мама, а з нею — сестра Олега, вона 
є запорукою спокою брата, адже 
знаючи, що мама під надійною опі-
кою — може спокійно воювати. 
До речі, інтерв’ю записуємо в ма-
мин день народження. Принагідно 
вітаємо іменинницю, дякуємо їй 
за сина і бажаємо їй Божої опіки та 
довгих щасливих років життя. Хай 
будуть почутими усі молитви — і 
її, і всіх матерів, які чекають своїх 
синів із фронту.
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вень на заходи з енергозбереження 
та облаштування альтернативних 
видів палива у котельнях, облаш-
тування індивідуальних теплопунктів 
та будинкових лічильників обліку 
тепла. Звертаю увагу тернополян, 
що рятуватись електрообігрівачами 
не вийде. Адже наші будинки мо-
жуть не витримати такої напруги, — 
зазначає Сергій Надал.

За нормативами, температура по-
вітря у приміщенні має становити 
щонайменше 18 градусів. Та чи 
вдасться зберегти таку температуру 
від жовтня цього року — невідомо.

— Котельні працюють відповід-
но до температурного графіка, щоб 
подавати нормативну температуру. 
Тож, якщо немає інформування про 
зупинку через аварію, а у квартирі 
холодно, споживачі повинні зверта-
тися в обслуговуюче підприємство 
чи до голови ОСББ. Ми готуємо-

ся до всіх можливих викликів, але 
не все можна передбачити, — каже 
Михайло Горбань.

Міський голова акцентував, що 
всі підготовчі роботи до опалюваль-
ного сезону відповідні служби мають 
завершити до 15 жовтня.

Для тих, хто має індивідуальне 
опалення, тариф на газ обіцяють за-
лишити незмінним. Ціна 7,96 грн/м 
куб. з ПДВ зафіксована по 1 травня 
2023 року включно.

Однак це якщо буде газ, а якщо 
ні? Які конкретні рішення готова 
вживати місцева влада, як будуть 
повідомляти населення, скільки 
загалом виділили з бюджету міста 
на те, щоб передбачити різні варі-
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УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. 
ГНАТЮКА: 

–   Зважаючи на ситуацію, на 
майбутнє варто подумати про 
різні варіанти забезпечення на-
селення теплом. Наприклад, 1000 
об’єктів в Україні вже опалюються 
завдяки електроенергії. Переваж-
но це відбувається у нічний пе-
ріод часу, адже вартість тарифу за 
електроенергію вночі вдвічі, а то 
і втричі менша. Тож це економіч-
но вигідно. Так, з 23.00 по 07.00 

вмикаються електронагрівачі, що 
нагрівають тонни води у трубах 
і тоді у приміщенні нормальна 
температура. 
     У Європі, приміром, будинки 
опалюють завдяки тепловій помпі 
– використання низькопотенційної 
енергії землі. Коли теплова помпа 
проганяє воду з-під землі. Це до-
рого на старті, але дешево потім. 
      Також не варто забувати і про 
сонячні колектори. Коли на даху 
стоїть сонячний колектор, де ци-
ркулює спеціальна рідина. Вона 
забирає сонячну енергію і обігрі-
ває приміщення. Для приватних 
будинків також варто використо-
вувати твердопаливні котли. Вони 
теж нормально забезпечують те-
пло, і цілком без газу.

Про які варіанти варто подумати
Як запевняють в Уряді Укра-
їни, наразі в країні наявно 
1,8 мільйона тонн вугілля. 
На початок опалювального 
сезону має бути 2,5 мільйона 
тонн. Що стосується блакит-
ного палива, то вже закача-
но 12,1 мільярда  кубів. План 
Міністерства енергетики – 19 
мільярдів кубічних метрів на 
опалювальний сезон.
Такий план передбачає мож-
ливість використання 2,6 мі-
льярда кубічних метрів газу 
для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі 
реалізації різноманітних 
військових ризиків. Тобто 
враховують усі можливі сце-
нарії, аби ніхто з українців не 
залишився взимку без тепла.

ДОВІДКА

ТЕМА

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

Зима… Це слово цьогоріч лякає 
багатьох. Війна триває, а отже 
незрозуміло, чи буде вдосталь 
газу і світла. Чи не доведеться 
мерзнути у домівках, що буде з 
логістикою, з продовольством? 
Точної відповіді наразі не може 
дати ніхто. Кажуть, буде скрутно. 
Тому треба готуватися завчасно.

Ми звернулися в органи місце-
вого самоврядування, аби дізнати-
ся, що вже вдалося зробити, які є 
альтернативні рішення на випадок 
припинення теплопостачання, чи є 
чіткий запасний план дій, із якими 
труднощами ми можемо зіткнутися. 
Бо, власне, органи місцевої влади і 
повинні подбати про те, щоб гро-
мади перезимували. Судячи з від-
повідей, у нас поки що склалося 
досить туманне враження про те, 
що ми готові. Замало конкретики.

Індивідуальне  
і централізоване 

Почнемо з Тернополя. Як ми діз-
налися, централізоване опалення є 
у 733 будинках (65 300 квартирах). 
Точну кількість власників індиві-
дуального опалення у місті не зна-
ють. Щоб обігріти ці помешкан-
ня, працюють 43 котельні. Зі слів 
начальника виробничо-технічного 
відділу комунального підприємства 
«Тернопільміськтеплокомуненерго» 
Михайла Горбаня, роботи щодо під-
готовки до опалювального сезону 
2022/2023 вже на етапі завершення.

Та чи буде тепло в домівках міс-
тян? Міський голова Сергій Надал 
каже, що все залежить від постачан-
ня газу. Наразі котельні також про-
ходять етапи переобладнання, що 
дасть можливість обігрівати будинки 
альтернативними видами палива.

— Ми готуємось до найгіршого 
варіанту — відсутності газу. Виді-
лили додатково 24 мільйони гри-

Підготовка  В Україні поступово 
готуються до опалювального сезону. Зі 
слів Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля, країна готова майже на 70%. 
Як готуються до зими на Тернопіллі, які 
настрої у жителів Тернополя, що вже 
варто зробити прямо зараз, аналізуємо

анти і підготуватися максимально 
якісно? Чи готові внутрішньобудин-
кові комунікації до різних зимових 
сценаріїв і хто це контролює? Від-
повіді міська рада пообіцяла надати 
лише через офіційний запит. Тож 
пізніше, сподіваємось, зможемо 
сказати більше.

А що в області 
До роботи в осінньо-зимовий 

період 2022/2023 року триває і під-
готовка об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства, соціальної сфери 
та інфраструктури Тернопільщини.

Загалом плануть задіяти 1277 ко-
телень. З них на альтернативних 
видах палива — 16. До початку 
опалювального періоду заплано-
вано перевести ще п’ять котелень 
на альтернативні види палива, 
замінити вісім котлів та провести 
капітальний ремонт/реконструкцію 
п’яти котелень. Тобто лише 1,6% 
від усієї кількості котелень в області 
можуть працювати без газу.

І при цьому, як запевняє речниця 
Тернопільської ОВА Ганна Васи-
ленко, станом на 12 серпня, рівень 
підготовки підприємств теплопоста-
чання до роботи — орієнтовно 72%.

— Нині вже підготували 923 ко-
тельні із 1277 необхідних. Та-
кож провели ряд необхідних ро-
біт у 2792 житлових будинках та 
на 874 об’єктах соціально-культур-
ного призначення, — каже вона.

Враховуючи ризики відсутно-
сті газу, прийняли рішення про 
створення запасів твердого палива 
на початок опалювального сезону 
у кількості 60,6 тис. м куб., вугіл-
ля — 1 100 тисяч тонн. Цього року 
на підготовку до опалювального 
періоду мали 314 500 мільйонів гри-
вень. Уже використали 228 800 міль-
йонів гривень, серед яких понад 

Усі підготовчі 
роботи до 
опалювального 
сезону служби 
мають завершити 
до 15 жовтня

ЯК ГОТУЄТЬСЯ ОБЛАСТЬ ДО ЗИМИ

Аби обігріти 65 300 квартир, КП залучає до роботи 43 котельні

Завдяки твердопаливному котлу Копичинецька лікарня 
отримує альтернативне опалення вже вісім років поспіль

9,8 мільйона гривень — на виконан-
ня підготовчих та ремонтних робіт 
підприємствами теплопостачання.

Медицина і освіта 
А які справи у медичних і освітніх 

закладах? Наприклад, якщо у зви-
чайних палатах температура повинна 
бути не менше 19 градусів, то в по-
логовому відділені, операційній, ре-
анімації — не менше 24, наголошує 
в. о. директора Копичинецької кому-
нальної лікарні Роман Балицький.

До речі, саме Копичинецька ко-
мунальна лікарня стала першим ко-
мунальним закладом у громаді, що 
відмовилась від газу. Тут планують 
встановити ще один твердопаливний 
котел, що дозволить підтримувати 
нормальну температуру у морози.

А як в інших медичних закладах 
області? Зі слів речниці Тернопіль-
ського обласного департаменту охо-
рони здоров’я Юлії Нагорної, поки 
що перевіряють котельні.

— На жаль, чогось конкретного 

сказати вам не можу. До опалюваль-
ного сезонну активно готуються усі 
заклади, готові і на випадок перебоїв 
з електропостачанням, додатковими 
генераторами обладнані. Медичні 
заклади обігріваються блакитним 
паливом. Та розглядається можли-
вість щодо облаштування альтерна-
тивними видами палива у котель-
нях, — каже Юлія Нагорна.

Крім лікарень важливі і школи. 
В управлінні освіти та науки Тер-
нопільської ОВА вже розглядають 
варіанти, як навчальні заклади за-
безпечити теплом. Зі слів начальни-
ці управління Ольги Хоми, 57% від 
загальної кількості закладів опалю-
ються дровами, вугіллям, брикетами. 
Станом на 15 серпня, заклади за-
безпечені пальним на 78%. Опалю-
вальний сезон розпочнуть в закладах 
освіти вчасно. Щодо газу, прогно-
зувати ситуацію неможливо. Але це 
точно не впливатиме на можливість 
проведення навчання у зазначених 
закладах освіти.

Результати опитування читачів на сайті
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Якщо виникнуть пробле-
ми з газопостачанням, або ж 
центральне теплопостачання 
не зможе працювати на повну 
силу – у нагоді можуть стати 
електрообігрівачі. Щоправда, у 
тих будинках, де це можливо. 
Журналісти «RIA плюс» побу-
вали у різних мережах магазинів 
побутової техніки.

У магазині «Фоктстрот», що 
в ТЦ «Орнава» під час нашого 
візиту 15 серпня залишилися 
лише тепловентилятори. Коштує 
такий 699 гривень. Один здат-
ний обігріти кімнату, площею 
до 25 метрів квадратних. Як 
розповів продавець–консуль-
тант, наразі попиту на обігрівачі 
немає. Однак скоро їх почнуть 
привозити до магазинів. Наразі 

ще не сезон, тож на них немає 
попиту. Ви можете замовити 
обігрівач в інтернет–магазині, 
або перевірити наявність в ма-
газині онлайн. 

У магазині «Ельмарт» на ву-
лиці Митрополита Шептиць-
кого  теж обігрівачі масово не 
привозили – залишився лише 
один. Це інфрачервоний обі-

грівач. Такий здатний обігріти 
площу до 13 метрів квадратних. 
На нього була акція – коштує 
2999 грн, замість 3699 гривень. 
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СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ОБІГРІВАЧІ  
ТА ЧИ ПОТРІБНІ ВОНИ ВАМ
Поради   Побоюючись відсутності газу, 
частина місцевих уже з літа запасаються 
обігрівачами. Журналісти «RIA плюс» 
дізналися, скільки коштує техніка для 
обігріву приміщень, чи великий попит на 
неї  та де дешевше купувати. А головне – 
чи варто

Батьки не мають великих статків. Тому благають їм допомогти

Опитування читачів 20minut.ua 
у Viber

Наразі ажіотажу 
навколо обігрівачів 
в магазинах немає, 
однак продавці 
кажуть, що з’явиться 
після похолодання

Як зберегти тепло вдома
У міській раді радять тер-

нополянам не купувати елек-
тричні обігрівачі, оскільки вони 
перевантажують електромережу 
і можуть стати причиною поже-
жі. Є більш безпечні способи 
зберегти тепло у квартирі чи 
будинку.

— Ми не радимо мешкан-
цям купувати обігрівальні 
електроприлади, бо вони пе-
ревантажать електромережі 
будинку, — каже завідувач 
сектору з енергоефективності 
Тернопільської міської ради 
Павло Савечко. — Натомість 
можна поставити тепловід-
биваючі екрани з фольги 
за батареями опалення, за-
мінити лампи розжарювання 
на світлодіодні або замінити 
в наявних металопластикових 

вікнах однокамерні склопаке-
ти на двокамерні з енергона-
пиленням.

У міськраді розповідають, 
що є висока ймовірність, що 
через відсутність природно-
го газу опалювальний сезон 
2022/2023 буде досить склад-
ним. Це означає, що мінімаль-
на температура в квартирах 
буде лише +18 °C або і менше.

— Для прикладу, темпера-
тура сну у Великій Британії 
у багатьох будинковолодін-
нях програмується мешкан-
цями на рівні +15 °C, — каже 
Павло Савечко. — Подбайте 
завчасно про термобілизну. 
Всі багатоквартирні будинки 
Тернополя забудови XX сто-
ліття відповідають найгіршому 
класу енергоефективності G.

Як безпечно користуватися 
обігрівачами

Узимку саме обігрівачі та 
пічне опалення, якими корис-
туються жителі Тернопільщи-
ни, стає основною причиною 
пожеж. Використання само-
робних обігрівачів, експлуа-
тація пічного опалення без 
врахування заходів безпеки, 
обігрівання осель за допомо-
гою газової плити чи навіть 
халатна недбалість у пово-
дженні з вогнем тощо – це 
ті фактори, які щорічно при-

зводять до пожеж у житловому 
секторі. І як підсумок – зни-
щене майно, що накопичува-
лося роками; травмування, а 
то й зовсім трагічний фінал 
– загибель людей.

Протягом минулого опалю-
вального сезону на Тернопіль-
щині зареєстрували 1239 по-
жеж. Внаслідок них загинули 
17 громадян, стільки ж людей 
зазнали травмування різного 
ступеня важкості.

Вартість обігрівачів у різних магазинах міста

У «Ельмарті» також можна за-
мовити обігрівач в їх інтернет–
магазині. 

А от у магазині «Ельдорадо» в 
торговому центрі NOVUS асорти-
мент обігрівачів вже був більший. 
Тут і тепловентилятори, і інфра-
червоні обігрівачі, і конвектори. 
Також більший асортимент є на 
сайті магазину.

Діапазон цін на різні типи обі-
грівачів у місцевих магазинах та 

онлайн дивіться на інфографіці.
На центральному ринку теж 

знайти обігрівачі поки важко. 
На ринку ми знайшли кілька 
тепловентиляторів. Коштують 
вони 400–600 гривень. 

Гаджети, щоб не 
мерзнути

Є і більш незвичні та техно-
логічні речі, які допоможуть у 
холодну пору. Вони, звичайно, 

не врятують від холоду, але до-
поможуть зігрітися.

У магазинах товарів для дому 
можна знайти електропрости-
радла. Вони виглядають як зви-
чайні, але їх можна підключити 
до мережі в розетку. Всередині 
знаходяться нагрівні елементи. 
Вартість залежить від розмірів 
та функцій. Найдешевші неве-
ликі обійдуться в 500 гривень. 
Є і більші, з можливістю ре-
гулювання температури. Такі 
вже коштують по кілька тисяч 
гривень. 

Є і ковдри з підігрівом. Прин-
цип їх дії такий самий. Всередині 
розташовані нагрівні елементи. 
Ковдра підключається у звичайну 
розетку. За допомогою пульта ке-
рування можна обирати темпера-
туру нагрівання. Якщо звичайної 
ковдри вам недостатньо – можна 
спробувати щось більш техноло-
гічне та незвичне.

Є і різний одяг та взуття з пі-
дігрівом. Вони вже живляться не 
від мережі напряму, а за допо-
могою повербанка, який треба 
купити окремо. Можна знайти 
домашні капці, жилетки тощо. 

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

Встановити в будинку твердо-
паливний котел можна не лише 
готуючись до проблем із газопо-
стачанням, а і задля економії на 
опалювальному сезоні. Класичні 
котли – найбільш бюджетне рі-
шення, однак вони менш потужні. 
Для обігріву будинку знадобиться 
більше палива. Котли довгого го-
ріння працюють інакше. У камері 
згоряння паливо згорає згори до-
низу. Також вони мають спеціаль-
ні контролери, щоб регулювати 
швидкість горіння та температуру. 
Вони мають різний об’єм камер 
для завантаження палива. 

– Якщо площа будинку 120 
квадратних метрів – потрібно 
обирати котел потужністю 12 кВт, 

– пояснюють продавці. – Якщо 
площа будинку 200 квадратних 
метрів – потужність має бути 20 
кВт. Потужність може бути трохи 
більшою, ніж потрібна, але меншу 
обирати не варто.

На ринку вартість класичних 
твердопаливних котлів почина-
ється від 12 до 40 тис. гривень. 
Бюджетні котли менш габаритні 
та мають менший об’єм камери 
для завантаження палива. В інтер-
нет–магазинах вартість класичних 
котлів стартує від 14 тис. гривень. 
Найдорожчі вартують до 150 тис. 
гривень.

Піролізні котли дорожчі. Від 23 
тис. гривень і до 250 тис. гривень.

Котли тривалого горіння кош-
тують від 19 тис. гривень. Деякі 
потужні моделі коштують і 800 тис. 

гривень. Якщо ви під’єднуєте твер-
допаливний котел до звичайного 
газового – це буде дешевше, ніж 
встановлення твердопаливного 
котла, як основного. 

– Вартість залежить від об’є-
му роботи, – пояснює майстер зі 
встановлення котлів пан Володи-
мир. – Якщо є підготовлене місце, 
є шахта для відведення продуктів 
горіння, вже все придбано і готове 
до монтажу – це буде дешевше. 
Для орієнтиру – вартість вста-
новлення котла від 5 до 10 тис. 
гривень. Залежить від об’єму робіт. 

В одній зі служб монтажу кот-
лів у Тернополі вартість підклю-
чення твердопаливного котла до 
газового вартує від 3900 гривень. 
Підключення твердопаливного 
котла як основного обійдеться в 

4500 гривень.
Коли котел підключено і він 

готовий до роботи – потрібно 
потурбуватися про паливо. Вико-
ристовувати можна дрова, паливні 
брикети, дерев’яне або кам’яне ву-
гілля, деревовідходи тощо. 

Паливні торф’яні брикети кош-
тують 5500-7000 гривень за тонну. 
Колоті дрова – від 4000 гривень за 
куб. Вугілля – 4000-5000 гривень 
за тонну.

На сайтах безкоштовних оголо-
шень ми знайшли чимало різних 
пропозицій у Тернополі та області 
з продажу палива для котлів. Дехто 
пропонує навіть дерев'яні щепки 
для опалення.

Придбати можна навіть лушпин-
ня соняха, яке також згодиться. 
Тонна обійдеться у 1500–2500 грн.

Скільки коштує твердопаливний котел
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дім» подали 11 ОСББ. Два з них 
ще минулоріч проводили дрібні 
заходи з утеплення осель. Ще два 
повністю утепляються. З сімома 
об’єднаннями ситуація не зрозумі-
ла, адже досі не зібрали необхідно-
го пакета документів. Міська рада 
виділяє кошти для тих ОСББ, які 
пройшли відбір державного Фон-
ду Енергоефективності. Більше 
ОСББ не набираємо, — пояснює 
Павло Савечко.

Завідувач сектору з енергоефек-
тивності додає, що тернополянам 
треба думати про утеплення домі-
вок ще у квітні, коли починається 
будівельний сезон. Проте, є ще 
пів серпня та вересень-жовтень, 
аби щось вдіяти. Звісно, мова йде 
не про масштабні роботи, а неве-
ликі заходи з поліпшення енерго-
ефективності.

— А на майбутнє, отримання 
гранту у розмірі 80% для власного 
житла — це чудова нагода здо-
бути такі переваги, як: зменшен-

ня тепловтрат у зимовий період, 
а в літній період відсутній перегрів; 
продовження терміну експлуатації 
будівель; підвищення комфорту; 
зменшення комунальних витрат; 
утеплене житло стає дорожчим, — 
каже пан Павло.

Що роблять ОСББ
На даний момент ця державна 

програма від Фонду Енергоефек-
тивності функціонує лише з тими 
ОСББ, які встигли подати заявку 
до початку російського вторгнен-
ня. У Тернополі є ряд будинків, 
мешканці яких згуртувалися і 

ТЕМА

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
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У період 2015–2020-х років 
у Тернополі діяла програма спів-
фінансування енергоефективнос-
ті в житлових будинках «70/30». 
Згідно з нею, мешканці будинку 
самостійно оплачували 30% всіх 
робіт з утеплення цілого будинку, 
мали зробити проєкт та держав-
ну будівельну експертизу. Міська 
рада натомість шукала підряд-
ника і виплачувала йому решту 
70% з бюджету. Для цього мали 
укладати тристоронній контракт.

Які є програми
— Але зараз пілотна програма 

«70/30», яка працювала в Терно-
полі раніше, завершилась. Упро-
довж 2015–2020 років утеплювали 
60 будинків, з яких 12 — повністю. 
Щодо решти, там здійснювали 
дрібні заходи з енергоефективнос-
ті, як от заміна вікон та освітлен-
ня, встановлення індивідуальних 
теплових пунктів тощо. Невдов-
зі почався «ковід» і можливість 
що-небудь впроваджувати зникла. 
Елементарно, люди не могли при-
йти на збори через пандемію. Два 
роки в Тернополі активно будин-
ки не утеплювались, — розповідає 
Павло Савечко, завідувач сектору 
з енергоефективності Тернопіль-
ської міської ради.

Згодом запрацювала нова дер-
жавна програма модернізації ба-
гатоповерхових будинків «Енерго-
дім». Умови для ОСББ покращи-
лись, стали вигіднішими.

Згідно з нею, 70% робіт з покра-
щення енергоефективності фінан-
сувала держава, 10% коштів йшли 
з міського бюджету, а решту — 
20%, оплачували співвласники. 
Однак, якщо програмою «70/30» 
мали шанс скористатись всі бу-
динки, то подати заявку на цей 
проєкт — винятково ОСББ.

— Від Тернополя на «Енерго-

Програма  Тернополянам радять 
утеплювати свої будинки до настання 
холодів. Варіантів безліч, однак таке 
задоволення не з дешевих. Чи можна 
зараз утеплити цілу багатоповерхівку? 
Розповідаємо

зараз провадять роботи згідно 
з проєктом, інформує Михайло 
Мельник, представник фонду 
на Тернопільщині. Це ОСББ 
за адресами:

  Київська, 7 — там відбува-
ється комплексна термомо-
дернізація. На центральній 
системі опалення встановлю-
ють балансувальні клапани, 
які рівномірно розподіляють 
тепло між всіма мешканцями;
  Вільхова, 2 — проводиться 
утеплення стін та горища, 
перекриття підвалу і заміна 
вікон в під’їздах;
  Івана Франка, 23 — заміни-
ли вікна та двері в під’їздах, 
утеплюють стіни;
  Зелена, 3 — найскладніший, 
за словами пана Михайла, 
випадок, але найкраще зро-
блений. Там переробляють 
систему опалення з однот-
рубної на двотрубну, відтепер 
у кожній квартирі буде інди-
відуальний тепловий пункт, 
утеплюють та ремонтують 
горище, стіни тощо.

— Мешканці цих осель потен-
ційно в цьому році можуть за-
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Отримання гранту 
для власного 
житла в розмірі 
80% - це чудова 
нагода зменшити 
тепловтрати 

ХТО ЗАПЛАТИТЬ ЗА УТЕПЛЕННЯ?
ЧИ Є ПРОГРАМИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ

Термомодернізацію за програмою «70/30» у 2019 році провели у будинку на вулиці 
Будного, 20. Зараз декілька ОСББ ще завершують роботи з утеплення

вершити роботи з енергомодер-
нізації. Фонд Енергоефективності 
призупинив прийом заявок від 
всіх ОСББ в Україні 25 лютого. 
Відповідно, нових заявок на час 
воєнних дій ми не приймаємо. 
Можливо, все зміниться. Слідкуй-
те за інформацією на нашому сайті 
(https://eefund.org.ua/), — коментує 
пан Михайло.

Як інші готуються 
У Тернополі, станом на 9 серп-

ня 2022 року, є 658 ОСББ. З них 
фактично тільки чотири (ми зга-
дували про них вище) утеплюють 
багатоквартирні будинки до зи-
мового періоду завдяки Фонду 
Енергоефективності. Інші чомусь 
не активізуються, говорить Сер-
гій Лупак, голова ГО «Рада Голів 
ОСББ міста Тернополя».

— На Франка, 23 утеплення по-
чали минулого року, коли отрима-
ли кошти від міської ради, а тепер 
завершують ремонт. Така ж си-
туація з Київською, 7. Панель-
ний будинок тепер не впізнати! 
Там обіцяють завершити ремонт 
до жовтня. Утеплення розпочали 
на Вільховій, 2. Потрібні доку-

менти вже зібрали жителі будинку 
на Макаренка, 7. Можливо, бра-
тимуться за утеплення й цього 
року відчують суттєву економію 
коштів, — каже Сергій Лупак.

Є два будинки, які повністю пе-
реходять на індивідуальне опален-
ня — на Лучаківського і на Про-
світи. ОСББ провели загальні збо-
ри і вирішили зробити два заходи 
газу в оселю: якщо бракує з однієї 
сторони, то буде з іншої.

Минулого тижня, каже пан 
Сергій, відбулися збори зі спів-
власниками домівок із централі-
зованим опаленням, та КП «Тер-
нопільміськтеплокомуненерго». 
Отже, до 1 вересня мають запу-
стити гарячу воду, а до 1 жовт-
ня — виконати акти готовно-
сті будинків до опалювального 
сезону. Тепломережі повинні 
мати законні підстави запусти-
ти теплоносії в багатоквартирні 
будинки міста.

— Ми маємо обдивитися систе-
му внутрішньобудинкових мереж, 
оглянути, чи ніде немає проривів. 
У місті є будинки, які тільки-но 
створили ОСББ і ще не проходили 
зимового періоду, — додає Сергій. 

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

Ми також промоніторили інтер-
нет-пропозиції щодо утеплення 
будинків у Тернополі та порівняли 
ціни на різні види утеплювачів та 
вартість ремонтних робіт. Лише на 
сервісі оголошень OLX.ua вдалось 
знайти 37 актуальних пропозицій. 
Усі ці варіанти розмістили на сайті 
за літній період 2022 року.

Мінвата чи пінопласт
Зазвичай майстри пропонують 

утеплити фасад мінеральною 
ватою або пінопластом. Обидва 
варіанти мають свої плюси та 
мінуси. Отож, зробити це мін-
ватою або пінопластом кош-

тує 280 гривень/м2  за повний 
комплекс послуг. Також можливе 
утеплення екструдованим піноп-
ластом, або як його ще називають 
– стиродуром. Матеріал досить 
поширений, абсолютно водоне-
проникний та зберігає свої яко-
сті у вологому середовищі. Він 
маркується латинськими буквами 
XPS та є кращим утеплювачем, 
ніж звичайний пінопласт. Така 
послуга коштуватиме трохи до-
рожче – 290 гривень/м2.

За інші роботи доведеться до-
плачувати окремо (декоративна 
штукатурка, фарбування стін, 
пристрій укосів тощо). Ціни – 
від 50 до 80 гривень/ м2.

Щодо умов, то на OLX.ua біль-
шість місцевих фахівців вказу-

Як самостійно утеплити оселю. Ми проаналізували ціни
ють, що бригади працюють у 
Тернополі та на околицях. Спер-
шу спеціаліст виїжджає на місце 
для консультації та визначення 
об’єму робіт. В окремих пропо-
зиціях приблизна вартість послуг 
обговорюється по телефону або 
за фото. Це безкоштовно. Також 
безоплатні заміри, розрахунок і 
комплектація матеріалів. Брига-
ди можуть доставити власні, або 
утеплювати оселю матеріалами 
замовника. Фінішна шпаклівка 
також різна: «бараник», «короїд», 
звичайне фарбування, мозаїка, 
«крокодил», «набризк», травер-
тин тощо.

Сьогодні найпопулярнішим 
методом утеплення зовнішніх 
стін є «мокрий фасад», у монтажі 

якого використовуються розчини 
на водній основі. 

Технологія «мокрий 
фасад»

Ціна такої послуги коливається 
у межах 220-300 гривень/м2. Вар-
тість залежить від марки і товщини 
пінопласту, яким здійснюють уте-
плення, дизайну декору (декора-
тивна чи моделююча штукатурка), 
складності роботи, кількості додат-
кових матеріалів тощо. Найдорож-
ча пропозиція за «мокрий фасад», 
яку ми знайшли, обійдеться вам у 
650 гривень за квадратний метр.

Термопанелі
Вартість утеплення зовнішніх 

стін термопанелями залежить 

від типу плитки та товщини 
утеплювача, оздоблювальних 
робіт. Наприклад, на сайті ком-
панії «Тернопіль. Промобуд» 
(https://ternopol.promobud.ua/ua/
termopaneli-fasadnyye) пропону-
ють аж 82 варіанти послуги. Її 
ціна від 304 гривень/м2.

На інших сервісах утеплення 
значно дорожче і коштує 510-774 
гривні за квадратний метр. Обі-
цяють термопанелі підвищеної 
міцності з якісної сировини, за 
потреби можуть надіслати готові 
зразки. Попередній виїзд техно-
лога на заміри та консультація 
безкоштовна. Безоплатною є й 
адресна доставка по області при 
замовленні продукції від 100 ме-
трів квадратних.
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Заявникам варто лише виконати 
кілька простих кроків:

Крок 1: 
Спочатку людина має отри-

мати консультацію. Для цього 
варто зателефонувати на гарячу 
лінію 0800213103. Після озна-
йомлення фахівців із ситуацією, 
необхідно вказати контактний 
номер телефону, адресу прожи-
вання, повне прізвище, ім’я та 
по батькові. Після чого праців-
ник обере найближчий центр 
правової допомоги і надасть як 
адресу, так і контакти фахівців.

Крок 2: 
Працівники центру за місцем 

проживання заявника попро-
сять надіслати в онлайн-фор-
маті чи щоб родичі, сусіди, 

соціальні працівники принес-
ли документ, що підтверджує 
право на отримання вторинної 
безоплатної допомоги. Це може 
бути посвідчення або свідоцтво 
про народження, якщо стосу-
ється дітей.

Крок 3: 
Ознайомившись із докумен-

тами, працівники Тернопіль-
ського центру безоплатної пра-
вової допомоги телефонують до 
заявника і домовляються про 
день та час. А вже приїхав-
ши додому, допомагають за-
повнити все необхідне. Після 
чого ці дані передаються ад-
вокату і він вже зв’язується із  
заявником.

документом і призначили час, 
дату, коли завітали додому і все 
допомогли заповнити, – каже 
юристка.

Не всі люди можуть самостій-
но написати або заповнити блан-
ки заяв. Бувають випадки, коли 
допускають помилки. Кожна по-
милка може стати причиною не 
розгляду, поверненню заяви. А 
це зайвий клопіт для пенсіоне-
рів чи людей з інвалідністю. За 
10 днів після написання людині 
призначається адвокат і вже по-
тім вони напряму спілкуються та 
вирішують цю ситуацію,  пере-

конує пані Оксана.
Важливо, аби на момент при-

ходу працівників центру вдома 
з людьми похилого віку знахо-
дились сусіди або родичі. Є ви-
падки, коли людина не ходить, 
а треба двері відкрити. Також 
деякі люди бояться відкривати 
двері чужим, бояться аферистів. 
Та і взагалі бажано, аби люди 
були проінформовані.

Детально ознайомитися з по-
слугами та графіком кожного 
центру на Тернопільщині мож-
на на офіційному сайті www.
legalaid.gov.ua..

НОВИНИ

БЕЗОПЛАТНА ДОПОМОГА ЮРИСТІВ
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GMAIL.COM, 095-077-01-80

Як жителі Тернопільщини мо-
жуть отримати адресну правову 
допомогу, куди звертатись, та які 
документи подавати, розібралися 
наші журналісти.

Як усе відбувається
Наразі кожен житель Терно-

пільщини та переселенець може 
звернутися до центру безоплат-
ної правової допомоги за міс-
цем проживання, щоб отримати 
одразу два види правової допо-
моги – первинна та вторинна. 
Зі слів юристки Тернопільського 
центру Оксани Теслі, все зале-
жить від ситуації, в якій опини-
лася людина.

– Ми надаємо безоплатну пер-
винну правову допомогу у вигля-
ді консультацій. Це можуть бути 
особисті консультації у нашому 
центрі (вул. Шпитальна, 7) чи 
онлайн. Зазвичай, це підготов-
лений лист, де ми зазначаємо 
алгоритм подальших дій люди-
ни у певних ситуаціях, телефони 
фахівців та адреси необхідних 
для неї органів. Найчастіше 
тернополяни звертаються з пи-
таннями, що стосуються адмі-
ністративних правопорушень, 
земельних спорів, розірвання 
шлюбу, аліментів, виїзду з дити-
ною в інші країни або потерпілі 
у кримінальному провадженні, 
– каже вона.

Якщо питання не потребує 
додаткових уточнень, то свою 
консультацію клієнти можуть 
отримати протягом кількох хви-
лин. У випадку потреби задіяння 
для консультації інших органів, 
інформування відбувається в 
інший призначений день або 
онлайн. Всього за серпень було 
проведено 1 321 консультацію.

Щодо вторинної безоплатної 
правової допомоги, то вона по-
лягає у призначені людині або 
родині адвоката для захисту у 

суді та складанні всіх необхід-
них заяв до суду. Пані Оксана 
додає, з 1 серпня вже прийняти 
389 заяв.

– Інколи люди приходять з 
проханням допомогти їм у на-
писанні заяви до поліції чи до 
роботодавця на звільнення. То 
це ще ми можемо надати у межах 
первинної допомоги. А якщо вам 
вже необхідно написати клопо-
тання, апеляційні скарги, то це 
вторинна правова допомога. Тоді 
обов’язково має бути присутня 
людина, чиї інтереси захища-
тимуться. Бо треба особистий 
підпис, – додає юристка.

Кому надають 
допомогу

Важливо! Право на призначен-
ня безкоштовного адвоката ма-
ють винятково малозабезпечені 
сім’ї (місячний дохід менше 5016 
гривень), пенсіонери та люди з 
інвалідністю (місячний дохід 
менший за 4054 гривні). Якщо 
жінка в декреті, то вона також 
попадає у ці категорії, бо має 
лише 860 гривень на місяць на 
дитину. Навіть якщо дитині вже 
три роки, безкоштовна допомога 
все ж є актуальною.

Не забувають і про дітей, які 
або постраждали внаслідок аварій 
та інших надзвичайних ситуацій, 

або притягуються до відповідаль-
ності. Крім того, на адвоката мо-
жуть розраховувати внутрішньо 
переміщені особи, учасники бо-
йових дій, реабілітовані особи, 
жертви домашнього насильства.

– Ми призначаємо адвоката 
дітям. У такому випадку батьки 

Консультації  Бажаєте безкоштовно 
проконсультуватися з юристом чи 
адвокатом, проте не можете дістатись 
найближчої точки доступу і скористатись 
онлайн-сервісами? Саме для таких 
випадків центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги запустили 
послугу адресної підтримки

Як первинна, так і вторинна допомога є абсолютно безоплатною

Працівники центру допомагають у написанні заяви до 
поліції, суду та за необхідністю надають адвоката

На вторинну безкоштовну допомогу можуть 
розраховувати навіть діти. Для цього варто батькам 
звернутися до центру і написати заяву

або опікуни мають звернутись до 
нашого центру зі свідоцтвом про 
народження дитини і пишуть 
заяву. ВПО мають нам надати 
лише довідку переселенця, учас-
ники бойових дій – посвідчення, 
а жертви домашнього насильства 
– довідку з поліції чи лікарні. 
Далі вже адвокат зв’язується з 
людиною і працюють разом, – 
запевняють у Тернопільському 
центрі безоплатної правової 
допомоги.

Приходять додому
Адресна правова допомога 

майже нічим не відрізняється від 
тієї, що надається у центрі. Єди-
не – не громадянин приходить 
до закладу, а фахівці виїжджають 
до нього додому. Зі слів началь-
ниці управління забезпечення 
доступу до правової допомоги 
Наталії Марчук, кожна людина 
має право на допомогу, тож не-
обхідно розширювати й адресні 
послуги.

– В окремих життєвих ситуа-
ціях можливість отримати адрес-
ну правову допомогу для людини 
є чи не єдиним способом ви-
рішити своє правове питання. 
Багато осіб похилого віку, осо-
бливо одиноких, маломобільні 
групи населення просто фізично 
не можуть звернутися до бюро 
правової допомоги. Тому після 
отримання звернення про на-
дання адресної правової допомо-
ги працівники бюро узгоджують 
з людиною місце, дату та час 
надання їй такої допомоги та 
здійснюють виїзд до місця про-
живання чи перебування особи, 
– розповіла вона.

За останній місяць за адресною 
правовою допомогою до Терно-
пільського центру звернулося 
п’ять людей, двоє з яких жителі 
саме міста Тернопіль.

– Консультації вони в прин-
ципі можуть отримати онлайн 
або за телефоном. Також інколи 
приходять за консультацією їхні 
сусіди, родичі, соціальні праців-
ники. Але для оформлення заяви 
на надання адвоката необхідний 
підпис. Ми ж не можемо доз-
волити сусідці або соціальному 
працівнику розписатися замість 
цієї людини. Саме через це і ви-
їжджаємо на місце проживання 
до людей. Був випадок, що на-
шої допомоги потребував учас-
ник бойових дій. Тоді ми по-
просили дружину принести або 
надіслати на пошту посвідчення 
чоловіка. Ми ознайомились із 

На допомогу можуть 
розраховувати люди 
з інвалідністю, 
пенсіонери та ті, хто 
постраждав через 
ДТП
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обласної прокуратури Леся Гу-
рецька. — За версією слідства, 
тернополянин спільно з іншими 
особами ввозив в Україну бро-
нежилети, кошти на які збирали 
у США.

Амуніцію на пожертви з-за 
кордону купував брат органі-
затора схеми. Її доправляли зі 
США до Польщі літаком, а далі 
переправляли в Україну як гу-
манітарну допомогу місцево-
му благодійному фонду. Проте 
потрапляла вона на склади ор-
ганізатора схеми. А той її вже 
продавав. Вилучену військову 
амуніцію передадуть на потреби 
ЗСУ, повідомили у прокуратурі.

12 серпня у міськрайсуді підо-
зрюваному обрали міру запобіж-
ного заходу.

Міськрайсуд задовольнив 
клопотання прокурора та від-
хилив клопотання адвокатів 

Амуніцію на 
пожертви з-за 
кордону купував 
брат організатора 
схеми. Її в Україну 
доправляли зі США

ФЕМІДА

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

Застосувати до підозрюваного 
міру запобіжного заходу у вигляді 
застави — 781 тис. 515 гривень 
просив прокурор. Адвокати на-
полягали на особистому зобов'я-
занні.

Чоловік, якого звинувачують 
у продажі бронежилетів, не за-
триманий. Він вільно, без охо-
рони і конвоїв, прийшов у суд, 
і так само вільно вийшов із зали 
судового засідання, коли суд об-
рав для нього міру запобіжного 
заходу. То хто ж цей чоловік?

49 «броників» — за 
620 тисяч гривень 

Нагадаємо, у Тернополі за-
тримали псевдоволонтера, який 
торгував бронежилетами, отри-
маними як гуманітарна допомога. 
Чоловіка викрили, коли продавав 
49 «броників» за 620 тис. грн.

— За процесуального керів-
ництва Тернопільської обласної 
прокуратури викрили тернопо-
лянина, який продавав військову 
амуніцію, ввезену в Україну як 
гуманітарну допомогу (ч. 3 ст. 
201– 2 КК України), — повідо-
мила речниця Тернопільської 

ТОРГУВАВ БРОНЕЖИЛЕТАМИ
Суд  Міру запобіжного заходу 
чоловіку, якого викрили, коли продавав 
49 бронежилетів, обрали у суді. Чи 
фігуруватиме у справі його брат, і яким 
чином він причетний до схеми? Читайте 
подробиці із зали суду

За версією слідства, тернополянин спільно з іншими особами ввозив в Україну 
бронежилети, кошти на які збирали у США

Міськрайсуд задовольнив клопотання прокурора щодо 
обрання міри запобіжного заходу
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Цю міру запобіжного заходу 
можна оскаржити до Тернопіль-
ського апеляційного суду. Чи пла-
нують оскаржувати її, журналіст-
ка поцікавилася в адвокатів. Ті 
ухилились від прямої відповіді, 
пославшись на те, що це, ймо-
вірно, буде сюрпризом. До речі, 
називати їхні прізвища захисники 
чоловіка в контексті цієї справи 
теж не зажадали. І хоча вони нам 
відомі, адже фігурували у матері-
алах справи, що проголошувались 

під час засідання, бо слухання від-
бувались у відкритому режимі, і 
жоден закон нам не забороняє це 
робити, ми пішли назустріч за-
хисникам. Що ж — це їхнє право.

Захисники під час засідання на-
зивали ситуацію з продажем бро-
нежилетів для військових нічим 
іншим, аніж «це якась помилка, 
або прикре непорозуміння». Та-
кої ж позиції дотримувався і під-
озрюваний у продажі військової 
амуніції.

підозрюваного щодо обрання 
міри запобіжного заходу. Вреш-
ті підозрюваний має протягом 
5 діб внести на казначейський 
рахунок 781 тис. 515 гривень 
застави. А також зобов’язаний 
прибувати за першим викликом 
до слідчого, прокурора або суду, 
не відлучатись за межі Тернопіль-
ської області без їхнього дозво-
лу, повідомляти про зміну місць 
проживання чи роботи та здати 
закордонний паспорт. Також 
йому заборонено спілкуватися 
зі свідками у справі.

Чому застава, 
а не арешт 

— Саме міру запобіжного захо-
ду у вигляді застави просив про-
курор у справі, — прокоментува-
ла спікер-суддя міськрайонного 
суду Анна Мостецька. — Тому 
суд не міг обрати суворішу міру, 
скажімо, у вигляді тримання під 
вартою чи домашнього арешту. 
Також суд не міг визначити за-
ставу більшого розміру, ніж про-
сив прокурор.

Чоловік у суді говорив в унісон зі своїми адвокатами, що 
«це якась помилка, або прикре непорозуміння»
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0-95-875-33-60

Журналістам «RIA плюс» стали 
відомі всі персональні дані чо-
ловіка, якого викрили у торгівлі 
бронежилетами, однак в матері-
алі ми називатимемо лише ім’я. 
Принаймні поки що – до вироку, 
яким би він не був. Чи то виправ-
дальним, а на це сподіваються 
адвокати та їхній клієнт. Чи то 
обвинувальним, на чому наполя-
гають слідчі та прокурор у справі.  

Чоловіка звуть Ігорем Г., він 
уродженець одного із сіл колиш-
нього Теребовлянського району. 
За місяць йому виповниться 35 
років. Він одружений і має на 
утриманні чотирьох неповно-
літніх дітей, молодший з яких 
народився у травні цього року. 
Чоловік очолює ТОВ, фактич-
ною адресою якого, за даними 
«Юконтрол», є м. Зборів, вул. 
Хмельницького.

До речі, ми поцікавились, чи 
знайомі зборівчани, у тому чис-
лі й відомі місцеві волонтери, із 
Ігорем. Подивившись на фото і 
почувши деякі дані, ті відповіли, 
що вперше його бачать чи чують 
про нього.

Адвокати стверджували у суді, 
що родина є не надто заможною, 
прибуток фірми за останні пів 
року склав всього 50 тис. гри-
вень, а ще потрібно платити 
зарплату шістьом працівникам. І 
що проживає багатодітна родина 
в двокімнатній квартирі у Тер-
нополі, тому сума застави, яку 
просили призначити прокурор і 
слідчий, є непідйомною для під-
озрюваного. Натомість останні 
стверджували, що у Ігоря значно 
більше майна, серед яких буди-
нок, квартира, щонайменше дві 
автівки та чимало іншого. Адво-
кат наголошував, що надприбут-
ків немає, а все вище перелічене 

Це помилка або непорозуміння, твердить тернополянин
– подарунок батьків.

Окрім того, адвокати наполяга-
ли, що визначення застави перед-
бачає завдання збитків. Але кому 
Ігор їх завдав? Мовляв, збитків 
немає. А всі бронежилети при-
дбав брат чоловіка. Ігор їх тільки 
привіз в Україну. Нам відома й 
назва благодійного фонду, до 
якого «не доїхали» вищезазна-
чені бронежилети. Поки що, в 
інтересах слідства, ми її також не 
називаємо, скоротивши до однієї 
букви назви — «Ф». Фонд також 
зареєстрований в одному із сіл 
колишнього Теребовлянського 
району.

— Це помилка і прикре непо-
розуміння, — в унісон своїм за-
хисникам говорив Ігор Г. на суді.

Журналістка пробувала погово-
рити з чоловіком під час перерви 
в судовому засіданні. Пропонува-
ла сказати щось на свій захист чи 
пояснити, в чому саме помилка. 

Бронежилетів не продавав? Вони 
не мали потрапити до благодій-
ного фонду? Це все підстава? 
Чоловік лишень знітився. І, по-
слухавши своїх адвокатів, відмо-

вився будь-що коментувати у цій 
справі. Принаймні поки що...

«RIA плюс» і надалі стежитиме 
за розвитком ситуації у цій справі 
та повідомлятиме про все читачів.

Кримінальний кодекс України
Стаття 201-2. Незаконне використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або 
безоплатної допомоги
Ч. 3 Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або 
використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги 
або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким 
майном, з метою отримання прибутку, вчинені організованою 
групою або в особливо великому розмірі, або під час надзви-
чайного або воєнного стану, —  караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років та з конфіскацією майна.

Юридична довідка
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закінчити все чим швидше. 
Кожен із нас залишив на фа-
саді свою частинку — написали 
власні імена на книгах, — ді-
литься враженнями Ольга.  

Ідея обійшлась 
у 200 тисяч 

Кошти на мурал вдалось зі-
брати завдяки старанням відо-
мої чортків’янки Євгенії Крав-
чук, яка зараз є заступником 
голови фракції Слуга Народу 
у Верховній Раді. Замість по-
дарунків, на свій день народ-
ження ще у грудні активістка 
попросила у соцмережах допо-
могти зібрати необхідну суму 
для втілення незвичайної іні-
ціативи у її рідному місті.

Добровільні внески зробили 
понад шістдесят доброчин-
ців. Через платформу «Спіль-
нокошт» на мурал за 41 день 
зібрали аж 200 тисяч гривень! 
Мистецьку пам’ятку у Чорт-
кові презентували 27 червня, 
адже саме тоді міська бібліоте-
ка святкувала свій 77-й ювілей. 
На відкриття муралу зібрались 
сотні чортків’ян: представники 
влади, культурні діячі, журна-
лісти і сама пані Євгенія.  

«Стіна бібліотеки тепер 
не тільки захищена від примх 
погоди, а й стала справжньою 
окрасою Чорткова завдяки 
колоритному персонажу каз-
ки Остапа Барановського — 
Чорткаверу, пейзажам міста та 
бібліотечній полиці. Для нас це 
не просто мурал, а шанс для 
бібліотеки стати простором 
для інтелектуального дозвілля 
і центром культурного життя 
громади. Ми розпочали збира-
ти кошти і готувати проєкт ще 
до вторгнення росії. Так, нам 
було і є непросто, але бажання 
робити кращим життя навколо 
себе — те, що відрізняє нас від 
росіян. Дякую усім, хто долу-
чився до створення маленького 
дива у рідному Чорткові!» — 
того дня написала у Фейсбуці 
Євгенія Кравчук.  

Містянам нова локація дуже 
сподобалась. Біля неї можна і 
сфотографуватись, і просто по-
стояти та помилуватись Чортка-
вером та масштабами творчості.

літературним символом Чорт-
кова. Його назвали на німець-
кий манер. Епоха, у якій живе 
Чорткавер, на межі правління 
Австро-Угорщини та Другої 
Речі Посполитої.  

— Ми тільки приїхали до мі-
ста і не знали про ці місцеві 
оповідки. Вирішили намалюва-
ти колоритного дядька — напів 
навіженого, але в доброму гу-
морі. У процесі нашого творен-
ня Оля побачила, що це саме 
Чорткавер, — каже Яків.

— У мене з’явилась ідея дати 
муралові об’єм. На фасаді бу-
динку подібне робила вперше, 
раніше творила скульптури 
лише у внутрішньому інтер’є-
рі. Тому для мене працювати 
над зображенням Чорткавера 
було дуже велично! Мурал ніби 
«живий». Він навмисне вико-
наний у 3D, люди можуть до-
торкнутись до нього та відчути 
рельєфність, — додає київська 
скульпторка Ольга Біленко.  

За словами творчого подруж-
жя, організаторкою й основним 
мотиватором проєкту «Бібліо-
течний мурал. Чортків-500: 
книжкова історія» була Ірина 
Брунда, директорка Чортків-
ської публічної бібліотеки. Вона 
стежила за процесом, і завдяки 
її старанням митці працювали 
мов одна сім’я.

— Над муралом ми як ху-
дожники натхненно чаклували 
до трьох тижнів. Намагалися 

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

Ольга професійна скульптор-
ка, її чоловік Яків — архітектор. 
У Києві Біленки мали власну 
арт-майстерню «Magic», про-
водили навчальні курси для 
дорослих та дітей, творили уні-
кальні вироби під замовлення. 
Подружжя виховує 14-річну 
донечку. З перших днів пов-
номасштабного вторгнення їм 
довелося рятувались зі столи-
ці і шукати якесь помешкання. 
Їхню історію ми обов’язково 
розповімо в наступному мате-
ріалі. Долею випадку Біленки 
опинились у Чорткові. Митцям 
вдалось одразу знайти тут ро-
боту за фахом і до душі.

— Коли їхали сюди, нас вже 
чекали. Ми заздалегідь заре-
єструвались в онлайн-групі 
розбудови міста для пересе-
ленців. На Олин день народ-
ження зустрілися з мером Чорт-
кова Володимиром Шматьком, 
який запропонував долучитись 
до створення муралу на фасаді 
бібліотеки. Організувавши уте-
плення стіни та риштування, 
ми разом із місцевими майстра-
ми — Остапом Барановським 
та Олесею Хмелик, взялися 
за працю, — розповідає архі-
тектор Яків Біленко.  

Мурал вийшов 
об’ємним 

Авторами ескізу для мура-
лу є чортківські художник та 
письменник Остап Баранов-
ський та архітекторка Олеся 
Хмелик. Пан Остап, до слова, 
створив 12 новел про приго-
ди Чорткавера — вигаданого 
героя з минулого, який ніби 
мешкав у місті 122 роки тому. 
Цей міфічний персонаж став 

 Мурал ніби 
«живий». Він 
навмисне виконаний 
у 3D. Люди можуть 
доторкнутися до 
нього
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СТВОРЕНИЙ ПІД ЗВУКИ СИРЕН. 
ІСТОРІЯ МУРАЛУ В ЧОРТКОВІ
Креатив  У Чорткові презентували 
колоритний мурал, який прикрашає стіну 
міської публічної бібліотеки. Серед авторів 
великого 3D-малюнка є творче подружжя 
Ольга та Яків Біленки з Києва. Наші 
журналісти поспілкувалися з подружжям 
митців

Біленки через війну покинули столицю та оселилися на Тернопільщині

Ольга та Яків із активісткою Євгенією Кравчук (справа), яка 
зібрала кошти на мурал

На малюнку зображений Чорткавер — літературний персонаж 
і символ міста

ЛЮДИ

— Класний задум, гарне ви-
конання! Нехай заохочує до чи-
тання маленьких українців (і 
великих теж), — коментує допис 
землячки Ірина Джуфер.

— Дуже красиво! Крута ко-
манда — крутий проєкт у кру-
тому місті і в крутому місці! 
Тепер у бібліотеці неймовірно 
надихаюче! — радіє Катерина 
Малик.  

Нас бомблять, а ми 
творимо!

Подружжя Біленків пригадує, 
що перед початком роботи над 
муралом вагались, чи доречне 
мистецтво у часи вторгнення. 
В державі війна, люди стражда-
ють, дехто залишився без домів-
ки, а вони розфарбовуватимуть 
фасад будинку.

— На відкритті муралу нас 
заспокоїв місцевий митець 
Олександр Степаненко. Він 
сказав таке: «Весь час, поки 
триває війна, не можна по-
стійно перебувати серед темних 
хмар ненависті, тривоги, стра-

ху і смутку. Люди не повинні 
втрачати світлий дух у собі. Дух 
любові, емпатії, піклування, 
творчості підтримує їх у цей 
трагічний час. Тим духом муси-
мо відрізнятись від ворога, аби 
не стати його подобою. В силу 
того духу віримо — переможемо 
врешті-решт». Це про те, що 
мистецтво зараз має існувати та 
розвиватись. Воно стало більш 
вартісним, дає наснаги до жит-
тя, — говорить архітектор Яків 
Біленко.  

— Усім запам’ятались мої сло-
ва на відкритті: «Нас бомблять, 
а ми творимо!» Дійсно, маємо 
бойовий дух. Коли я виготовля-
ла скульптуру на стіні бібліоте-
ки, зовсім чужі мені люди йшли 
по вулиці, вітались і говорили: 
«Дай вам Боже щастя!». Це було 
незвично, але гріло серце. Ми 
з чоловіком бачили, що нашу 
працю підтримують та заохо-
чують. Навіть під звуки сирени 
українці живуть, люблять, ві-
рять і творять! — завершує нашу 
розмову Ольга Біленко.
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Сіль, до слова, вже є у всіх 
супермаркетах, щоправда біль-
шість — імпорт. Ажіотаж навколо 
цього товару, у зв’язку з при-
пиненням роботи найбільшого 
в Україні підприємства з вироб-
ництва.

Купівельна 
спроможність впала 

Для наглядного прикладу ми 
порахували, скільки товарів 
зміг би купити тернополянин 

до початку повномасштабного 
вторгнення у лютому та у серп-
ні на 6500 грн. Саме стільки 
становить мінімальна зарплата 
в Україні. Варто зазначити, що 
це сума без вирахування податків.  

Гречка подорожчала вдвічі. 
Якщо до війни на 6500 грн можна 
було купити приблизно 147 кг 
крупи, то тепер вдвічі менше — 
70 кг.

Значно піднялася вартість і 
на молочку. Молоко, сметана, 
кефір, масло тощо. До війни 
на мінімальну зарплату можна 
було придбати 27 кг вершкового 
масла, тепер — всього 19 кг.

ГР
А

Ф
ІК

И
: В

А
Д

И
М

А
 Є

П
У

РА

Усі товари зі 
списку соціально 
важливих продуктів 
подорожчали. 
Дешевшими стали 
лише яйця

Тепер тернополяни можуть купити значно менше продуктів за ті ж гроші

ГРОШІ

ЯК ВИЖИТИ НА МІНІМАЛКУ 
Продукти  Журналісти «RIA плюс» 
порівняли, як змінилися ціни на продукти 
харчування від початку лютого. На 
скільки менше товарів зможуть купити 
тернополяни на зарплату та де дешевше 
купувати – про це у матеріалі

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

Вартість продуктів харчування 
продовжує зростати. На прилав-
ках тернопільських супермарке-
тів можна помітити, як цінни-
ки на деякі товари змінюються 
ледь не щотижня. І хоча якщо 
такі зростання не надто різкі та 
не «впадають у вічі» багатьом по-
купцям, якщо порівняти вартість 
до початку війни та зараз — різ-
ниця велика.

Як змінилися ціни 
Ми побували у трьох мережах 

супермаркетів у Тернополі — 
«Сільпо», «АТБ» та NOVUS. По-
рівняли ціни на соціально важ-
ливі товари. На графіці можна 
побачити, які були ціни станом 
на 2 лютого, до початку повно-
масштабного вторгнення росії та 
станом на 10 серпня.  

Ціни вказано на товари влас-
них торгових марок магазинів, 
які зазвичай коштують найменше 
серед асортименту товарів або ж 
на товари від одного і того ж ви-
робника (батон, масло, молоко).

Як можна побачити, фактично 
всі товари зі списку подорожча-
ли. Дешевшими стали лише яйця. 
Ціни на них у всіх мережах су-
пермаркетів були однакові.

Також ми дізнались актуальні 
ціни на основні продукти харчу-
вання — м’ясо, молочка, крупи, 
соняшникова олія, овочі, цукор 
та сіль.  

Як змінилися ціни  
від початку війни

Ми порівняли вартість продуктів 
у різних супермаркетах

Скільки продуктів
можна купити на 6500 грн
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Скільки потребують 
Медики розповідають — уні-

кальні операції, які могли про-
водити лише за кордоном, уже 
доступні і в Тернополі. Для цього 
є усе необхідне. Скоро ці операції 
стануть буденними, а головне — 
зможуть врятувати життя не од-
ній сотні хворих, а в області їх 
є чимало.

— В області є понад 2000 па-
цієнтів із хронічними хвороба-
ми нирок, — каже завідувачка 
нефрологічного відділення 
Обласної клінічної лікарні Га-
лина Сітко. — Прикро, що ці 
хвороби нирок часто зустріча-
ються у молодому віці і людина 
може мати інвалідність через це. 
Для підтримки таких пацієнтів 
застосовують гемодіаліз. Але 
найкраще — це трансплантація  
нирки.

Лікарка розповіла, що перша 
трансплантація нирки пройшла 
успішно, хоча були хвилювання.

— Звичайно, були хвилювання, 

до операційної з піднесеним на-
строєм. Я оптимістка. Дякувати 
Богу та нашим талановитим ліка-
рям, що я тепер здорова. Почуваю 
себе чудово! Вже нічого не турбує, 
лише трошки «ниє» операційний 
шов, але це скоро мине. Вдома 
мене чекає чоловік, діти та онуки. 

Операція тривала 
близько двох годин

— Операція минула досить 
швидко та гладко, — розповідає 
лікар–хірург Володимир Мо-
роз. — Працювало кілька хірур-
гів, анестезіологи, інші спеціаліс-

ти — до 15 осіб. Ми були готові 
до непередбачуваних труднощів, 
але, на щастя, вони не виникли.  

Допомагали нашим лікарям та-
кож колеги з київської лікарні. Як 
розповідають медики, інформацію 
про донора вони розголошувати 
не можуть.

— Ми не маємо права розголо-
шувати інформацію про донора, — 
каже Володимир Мороз. — Можу 
сказати лише те, що це був чоло-
вік, який переніс інсульт. У ньо-
го констатували смерть головного 
мозку. Так він став донором.

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

Пересадка органів стає доступ-
ною для пацієнтів Тернопільщини. 
Нещодавно в Обласній клінічній 
лікарні виконали першу операцію 
з пересадки донорського серця.

Тепер у лікарні пересадили нир-
ку. Пацієнтка — жителька Терно-
пільщини. Операцію провели два 
тижні тому. Тепер жінка готується 
до виписки.

Як почувається 
пацієнтка 

Перша пацієнтка лікарні, якій 
провели унікальну операцію — із 
села Глибочок. Їй 65 років. Хворіла 
нирковою недостатністю п’ятого 
ступеня — хронічний пієлонефрит. 
Це впливало на життя та само-
почуття.

— З цим діагнозом я була дуже 
довго, років десять, — каже паці-
єнтка Лариса Федірко. — Постій-
но втомлювалась, боліли нирки. 
Я дуже дякую лікарям, які мені 
допомогли. Уже можу їхати до-
дому. Ще буду приходити періо-
дично здавати аналізи, проходжу 
реабілітацію. Але тепер все добре.  

Як розповідає жінка, на опе-
рацію чекала три місяці — стала 
в чергу у травні, і ось дочекалась 
донорського органу.

— Я черговий раз була у лікарні, 
і мені порадили стати в чергу, — 
розповідає пані Лариса. — Коли 
дізналась, що є донор — була ща-
слива. Не боялась зовсім. Йшла 

Я оптимістка. 
Дякувати Богу  
та нашим 
талановитим 
лікарям, що я  
тепер здорова
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ПРОВЕЛИ ПЕРШУ ПЕРЕСАДКУ 
НИРКИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ
Медицина  У Тернопільській обласній 
клінічній лікарні провел першу пересадку 
нирки від донора. Ми поспілкувалися з 
пацієнткою та медиками, які виконали 
цю операцію. Чи багато людей в області 
чекають на донорський орган і як його 
отримати? Про це у матеріалі 

Пацієнтка почуває себе добре, проблеми, які турбували жінку, минули

Провести складну операцію вдалося завдяки злагодженій 
роботі медиків із Тернополя та столиці

ЗДОРОВ'Я

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

 Реквізити

адже це перша операція, — каже 
Галина Сітко. — Але все минуло 
добре. Пацієнтка добре себе по-
чуває і може повертатися до нор-
мального життя.

Загалом в області серед пацієн-
тів з нирковою недостатністю, які 

проходять гемодіаліз, вже понад 
200 стали в чергу на операцію з 
трансплантації. Лікарі очікують, 
що кількість охочих збільшува-
тиметься. Такі пацієнти можуть 
звертатися до своїх лікарів, щоб 
стати до черги.

 5-місячна Софійка 
потребує допомоги
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0-95-875-33-60

У п’ятимісячної тернополянки 
Софії Микитюк діагностували рід-
кісну хворобу – спінальна м’язова 
атрофія (СМА) І типу. 

Наразі дівчинка потребує дорого-
вартісного підтримуючого лікуван-
ня. Лише один препарат на місяць 
коштує 250 тисяч гривень і це не 
враховуючи головного уколу пре-
парату Zolgensma.

Ліки на мільйон. Збирають кошти для Cофійки
призначили курс, і наша Софійка 
ходила на них. А потім вже здали 
всі необхідні аналізи і отримали ре-
зультати від Львівського інституту 
спадкової патології. Лікарі підтвер-
дили у маленької СМА та ще й І 
типу, – додає пані Анастасія. 

Спінальна м’язова атрофія – це 
рідкісне генетичне захворювання. 
Це поступовий, але незворотний 
процес, що означає втрату можли-
вості рухатися, а з часом – дихати, 
пояснюють у Міністерстві охорони 
здоров’я (МОЗ) України.

СМА 1 типу – найбільш тяжка 
форма захворювання, тож пацієнти 
потребують невідкладного лікуван-
ня та реабілітації. Наразі п’ятимі-
сячна Софійка Микитюк очікує 
на додаткове обстеження у Наці-
ональній дитячій спеціалізованій 
лікарні МОЗ України «Охматдит». 
Натомість кожен день і місяць йде 
не на користь тернополянки.

– Цей укол вартує великих ко-
штів. Скільки ми на нього збирати-
мемо і як все вийде – невідомо. То 
наразі треба забезпечити Софійку 
підтримуючими сиропами «Evrysdi». 
Один такий коштує 250 тисяч гри-
вень. Його має вистачити десь на 

місяць. Нам треба зібрати кошти 
хоча б на три такі флакони, – каже 
Анастасія Кравчук.

Нещодавно МОЗ анонсувало 
привезення препарату Spinraza для 
лікування хворих на СМА діток. 
Лікарні вперше безоплатно отри-
мують ці ліки для дітей з такою 
рідкісною хворобою. Та батьки ді-
вчинки зазначають, що в лікарні їм 
повідомили, що цей препарат їхній 
дитині не підходить.

Тож родина Микитюк благає 
людей про допомогу.

– У родини немає великих 
фінансових можливостей, вони 
живуть на орендованій квартирі 
в Тернополі, потрохи працюють, 
виховують дітей. Жодний фонд 

Дівчинка народилась 5 березня, 
після чого плановий огляд, систе-
матичне відвідування педіатра та 
дотримання всіх умов для малечі. 
Ніяких 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 спокійною, малорух-
ливою дівчинкою. Але ми просто 
думали, що вона така по натурі, що 
просто спокійне дитятко. Зараз я 
переглядаю всі відео з маленькою і 
помічаю, вона взагалі не рухається. 
Але я навіть не могла подумати, що 
вона хвора.  Були і хрестини, і гості 
приходили. Ніхто нічого дивного 
не помічав, ми просто тішились 
нашою маленькою, – каже тітка 
хворої дівчинки Анастасія Кравчук.

Мати дівчинки Юлія Микитюк 
стала бити на сполох через чотири 
місяці після народження доньки. 
Причина – дівчинка не проявляла 
жодних активностей і завжди була 
кволою. 

– На четвертому місяці стали по-
мічати дуже слабкі рухи руками і те, 
що вона не тримає голову взагалі, 
навіть не намагається. Ми думали, 
можливо якісь масажі треба. Нам 

поки нам теж не надав 100-відсо-
ткової підтримки і не відкрив збір 
для нашої Софійки. А її треба лі-
кувати, тож ми звертаємось до всіх 
небайдужих тернополян, жителів 
інших регіонів України з проханням 
допомогти врятувати п’ятимісячну 
Софійку. Маємо подарувати їй ща-
сливе дитинство і повноцінне май-
бутнє, – закликає пані Анастасія.

Допомогти маленькій тернопо-
лянці може кожен, перерахувавши 
на батьківські картки посильну 
суму. Також вже стартували перші 
лотерейки на підтримку Софійки, 
беручи участь в яких ви не лише 
жертвуєте кошти на ліки для ді-
вчинки, а й можете отримати гар-
ний сюрприз.
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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 (ГРАНІТ-
НИЙ, 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, вібропресова-
ний, плитка тротуарна, різна товщина, можлива 
доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

 ВАПНО ГАШЕНЕ, НЕГАШЕНЕ, ЦЕМЕНТ М-400, М-500, 
ПІСОК В МІШКАХ, ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ЦЕГЛА, ВІД-
СІВ, 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, БЕЗ-
КОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖ-
КИ. 42-48-02, (067) 925-87-31  

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

 ДВЕРІ 2 СТУЛКОВІ, 2,06Х1,24Х0,27, СОСНОВІ, Б/К, 
ДОГОВІРНА (067) 292-85-45  

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

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

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

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

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

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

 Опори залізобетонні ліній електромереж (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, роз-
вантаження, монтаж (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, 
труби залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм, 
можлива доставка. (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

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

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

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

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

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

 Шифер 8-хвильовий, плоский, вис. якість, 
цвяхи шиферні, цемент, труби азбестоцемент-
ні, 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, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ЄВРОРЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», ОФІСІВ, КВАРТИР, 
ПРИМІЩЕНЬ, ЛІЦ. АВ №55516. 26-04-14, (098) 483-
82-44  

 «КОРОЇД», «БАРАНИК», КРИХТА, УТЕПЛЕННЯ БУ-
ДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІА-
ЛИ, ДОСТАВКА, ПОКАЗ РОБІТ., ДОСВІД 10 Р. (098) 
952-67-81  

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

 АКУРАТНО ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВА-
ГОНКА, ЛАМІНАТ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (098) 
027-39-39  

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

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

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

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

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

 ВИКОНУЄМО РЕМОНТИ КВАРТИР, АРКИ, ВАГОНКА, 
ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ШПАЛЕРИ, ФАРБУ-
ВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА. (098) 745-29-33  

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

 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 ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПСОКАРТОН, 
ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ ГАРАН-
ТУЮ, НЕДОРОГО (097) 159-97-21  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. (066) 
754-52-43  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, СТЯЖКА, 
ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАТЛ., ЛАМІНАТ, ДЕМОН-
ТАЖ, ВИБИВАННЯ НІШ, ФАРБУВ., ПІДВІСНІ СТЕЛІ 
(096) 730-50-78  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРО-
ПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, 
ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-
04-13  

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР, 
КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097) 
331-85-45  

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

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

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

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

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

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  

 Прокат будівельних інструментів (068) 147-
67-47  

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  

 М’який куток, великий, велюровий, 2,7х1,7 м, 
б/к, бильця на ліжка, поліровані, б/к. (066) 920-
19-93  

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

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

 Стіл розкладний. (097) 720-08-67  

 Шафи 2-дверні, з антресолями, 2 шт., 5 000 
грн., ліжко 1-спальне, 2 000 грн., диван, 1 000 
грн., кух. лавка кутова, 800 грн. (098) 231-70-53  

 Шафи, 2 шт., сервант, стіл розкладний, тумба 
під ТВ, трюмо, поліровані, темно-корич. кольо-
ру,  відм.ст., договірна (096) 773-23-96  

6.4 РІЗНЕ  

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

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

 ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА 
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02  
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

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

 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ЗА ЖІНКОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, БАЖАНО 
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 ДОДОМУ, 
З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 ЗВАРЮВАЛЬНИК (ЕЛЕКТРОД, НАПІВАВТОМАТ). (097) 
832-59-22  

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

 КОЧЕГАР, ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. (098) 114-01-99  

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

 Майстер для виготовлення клітки для 3 курей. (099) 
502-88-59  

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

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

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

 ОХОРОНЕЦЬ, ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ (096) 
080-97-77  

 ОХОРОНЕЦЬ. (093) 536-67-63  

 ПЕКАР-ТІСТОМІС, ТЕХНОЛОГ (ХЛІБОПЕКАРСЬКА ГА-
ЛУЗЬ). (067)368-64-86, (096)080-97-77  

 ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ-САМООБСЛУГОВУВАННЯ, 
ПОДОБОВО. (068) 251-88-36  

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В М-Н БУДМАТЕРІАЛІВ «КИ-
ШЕНЯ МАЙСТРА», БЕРЕЗОВИЦЯ, ВУЛ.ГАГАРІНА, З/П ВІД 
9 000 ГРН. (097) 981-97-97  

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

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

 РОБІТНИК ДЛЯ ПРИБИРАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИН-
КОВОЇ ТЕРИТОРІЇ В ОСББ, ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКА, ВІЛЬНИЙ 
ГРАФІК. (067) 352-00-84  

 РІЗНОРОБОЧІ НА ПРИВАТНЕ БУДІВНИЦТВО, З/П ДОГО-
ВІРНА. (096) 766-97-59  

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

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

 СТОРОЖ, ДОСВІД РОБОТИ НА ЕКСКАВАТОРІ МТЗ З УСТА-
НОВКОЮ «БОРЕКС». (067)735-90-00, (067)367-61-87  

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

 ШВАЧКИ ДЛЯ РЕМОНТУ ОДЯГУ, ГР. 9-18 ГОД., 2 ДНІ ВИХ. 
В ТИЖДЕНЬ, (098) 506-22-00  

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

7.3 ШУКАЮ  

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

 Бригада з заливання фундаментів, мурування ого-
рож 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 робо-
ту, (067) 134-07-31  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Бригада майстрів з огорож з каменя, цегли шукає 
роботу. (097) 826-88-71  
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 БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ ОДНОРАЗОВІ, БАГАТОРАЗОВІ 
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, дро-
воруба, складаємо, кошення трави, інші роботи, роз-
глянемо 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  

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

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

 Шукаю роботу майстра або підсобника на будівни-
цтві. (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 про-
позиції (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 пого-
динна, розгляну будь-які пропозиції. (067) 687-01-64  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-АТС  
10.3 КУПЛЮ  

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

10.4 РІЗНЕ  

 Хто продає Wi-Fi dahua K42p  прохання зателефону-
вати, вона у мене не працює правильно.(Тернопіль, 
Сергій). (067) 813-92-91  

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

11.2 ПРОДАМ  

 Антени супутникові, без абонплати, комбінований 
комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс приставки для IP ТВ, 
ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 392-34-74  

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 шух-
ляд, в-во Німеччини, б/к,  8 500 грн. (після обіду). 
(096) 620-38-58  

13.3 КУПЛЮ  

 Плафони для люстри «Янтар». (098) 648-20-84  

 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, ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ, САМОВИ-
ВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096) 957-35-52  

20. ДИТЯЧІ РЕЧІ  
20.2 ПРОДАМ  

 Коляска, електровентилятор, рибочистка електр., 
приставка Т2, фільтр водяний, паяльна лампа, ка-
бель ТВ. (097) 307-80-70  

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

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

22.3 КУПЛЮ  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Ваги механічні, 1 т, 500 кг, 200 кг, 100 кг, 150 кг, 
ваги циферблатні, 3-6-10 кг., гирі розрізні від 100гр- 
5кг. (097) 183-71-10  

 ВЕРСТАТИ ДЕРЕВООБРОБНІ: РЕЙСМУС, ФУГАНОК, ЦИ-
РКУЛЯРКА, ФРЕЗЕРИ, ТОРЦЮВАЛЬНИЙ, СТРІЧКОВА 
ШЛІФУВ., ВЕРСТАТ ДО ЗАМКІВ. (097) 269-67-97  

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

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

23.3 КУПЛЮ  
 Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікросхеми, тран-
зистори, переключателі, реле, прибори. (050) 889-37-36  

 Срібло технічне, реле, роз»єми, термопари, конден-
сатори, ніхром, нікель, олово, бабіт, побідіт, ріахор-
ди. (067) 496-40-00  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА ТА 
УПАКОВКА  
24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

 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  

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПИ-
ЛОСОСІВ, МІКРОХВИЛЬОВИХ, БОЛГАРОК, ДРЕЛЬОК, 
ВИЇЗД НА ДІМ, МАЙСТЕРНЯ «ОРІОН» (067)399-19-74, 
(098)228-27-77  

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

 Адвокат: висококваліфікована правова допо-
мога у будь-якій галуз права. www.lawyer.te.ua. 
Св.№3335/10 (096)694-29-68, (097)700-90-03  

 Адвокат: кредитні, банківс., боргові спори, іпотека, 
застава, вик. напис, затягування часу та робота на 
результат.Св.№3335/10 (096) 694-29-68  

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

26.5 РІЗНІ  
 РЕМОНТ ОДЯГУ, РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ ХУТРЯНИХ ВИРО-
БІВ , ЦЕНТР. (067) 506-22-00  

 РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ, ЗАКРІЙ ВИШИТИХ СОРОЧОК, 
ВЕЧІРНІХ ТА ВИПУСКНИХ СУКОНЬ, ВЕРХНІЙ ОДЯГ, СУКНІ, 
ЖІНОЧІ КОСТЮМИ, ШВЕЙНЕ АТЕЛЬЄ, ЦЕНТР 22-00-82, 
(067) 506-22-00  

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  
 Пеніборд, хор. ст., (068) 053-19-15  

 Тренажери з Європи, орбітреки, велотренажери, бі-
гові доріжки, велосипеди, електр. велосипеди,кріс-
ла, лежаки,вудки, дошки для пресу (097)484-20-46, 
(099)094-45-22  

27.3 КУПЛЮ  
 Бінокль, в-во СРСР, футляр, ремінець, підзорна тру-
ба (068) 332-24-46  

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  
28.1 ПРОДАМ  

 ДІЮЧИЙ БІЗНЕС (ВИРОБИ З ГРАНІТУ), ЦЕХ, ЗЕМЕЛЬНА ДІ-
ЛЯНКА, ОФІС, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ. (067) 208-21-04  

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  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, каланхое, сік бузини,  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  

 Виготовляю пам’ятники, вироби з граніту, опалубки, 
висока якість, оптимальні ціни, досвід. (067) 208-21-04  

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

 Двері міжкімнатні дерев»яні, вікна, вугілля антраци-
тове. (096) 909-84-13  

 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  

 Ліжко дитяче, лампи ЛД-80, 1,5 м, лампи, плафони, 
бруси, підпори довж.4 м (068) 440-81-31  

 Обігрівач масл., 9 ребер, 1 100грн., електрообігр., від 
600 грн.,килими, 3,5х2,5, 1 200 грн. ,килим, 3х2, 900 
грн., кавов. машинка (050)541-78-33, (068)842-50-55  

 Оприскувач рослин, дзеркало,  карнізи дерев., різь-
бл., телефони кнопкові, кришт. вироби, сервізи, 
тортниця, електрожаровня. (097) 592-77-23  

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

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

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

 Січкарня з двигуном, роб.ст., цегла декоративна, 
жовта, для огорожі, 2 000. (097) 413-08-99  

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

 ТВ кольорові, 35, 50, 1 000 грн./шт., стінка, 3 м, 2 
шафи, по 1 000 грн., стінка, 3 м, 1 000 грн., ліж-
ко-диван, 800 грн. (096) 487-43-70  

 Термобуда з автомобіля. на дачу. (067) 351-47-48  

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 2000 
грн., таганок газ., 4 конфорн., 700 грн.,підставка пе-
ресувна під ТВ, 250 грн. (067) 859-87-86  

 Труби, н/ж, круглі, квадратні, батареї алюмін., нові, 
піч-»буржуйка», нові, хор.ст..унітаз з бачком, бляха 
на дах, гармошка. 52-75-46, (067) 995-76-38  

 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, ячмінь, 
соя, кукурудза, січкарня для соломи, електрична, 
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  

 Шафа 3-дверна, вікна балконні зі склом, двері між-
кімнатні, ліжко дитяче з матрацом все б/к, дешево. 
(098) 103-63-30  

 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, машинка швейна «Кайзер», ланцюги різні, пили 
циркулярні, предм. старовини (097) 237-88-02  

30.2 КУПЛЮ  
 Балон газовий, каністра, холодильник, колонка га-
зова котел, машинка пральна, (068) 330-59-10  

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

 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА СТАН, 
АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)350-20-60, 
(067)350-20-58  

 ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, РАДІО СТАРІ, ВСЯКИЙ 
МОТЛОХ, СТАРІ ЗВАРКИ (068) 328-60-39  

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

 Радіодеталі, нові, б/к, на платах, ТВ, магнітоли, ви-
мірювачі, іншу техніку СРСР, контакти, лампи, реле 
тщо (068) 707-87-83  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 49/170, житлом забезпеч., познай. з дівчиною, до 
45 р., або жінкою для спіл. прожив, відпочинку, при-
єм. зовніш., мож. сільс. місц. (093) 324-20-77  

 Познаймлюся з дівчиною, жінкою для зустрічей 
(098) 336-31-61  

 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ З ЖІНКОЮ, ДІВЧ. ДЛЯ ЗУСТРІЧЕЙ 
(068) 330-59-10  

 Порядний хлопець, симпатичний, 37/176/67, позна-
йомиться з порядною, гарною дівчиною для ство-
рення сім’ї (098) 613-15-87  

 Тернополянин, матеріально забезпечений, позна-
йомиться з жінкою, 38-47 р., не схильною до повно-
ти, для створення сім»ї (097) 716-07-93  

 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 жін-
кою для інтимних зустрічей. (068) 044-97-79  

 Чоловік, 45 р., познайомиться з пишною тернопо-
лянкою для приємних зустрічей. (099) 124-93-66  

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

 ЧОЛОВІК, 55 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ДІВЧИНОЮ, ЖІН-
КОЮ ДЛЯ ПРИЄМНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ, ПОРЯДНІСТЬ 
ТА ЧЕСНІСТЬ ГАРАНТУЮ. (066) 326-07-39  

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

31.2 ВОНА ПИШЕ  

 44 р., познайомиться для створення сім’ї з поряд-
ним, надійним чоловіком, без шкідливих звичок, з 
серйозними намірами, (068) 537-16-18  

 Жінка, 70 р., вища освіта, активна, інтелігентна, по-
знайомиться з чоловіком для спілкування, зустрічей, 
можливе створення сім’ї, (099) 502-88-59  

 Молода жінка познайомиться з порядним чолові-
ком, до 37 р, матеріально забезпеченим, для сер-
йозних стосунків. (096) 486-81-60  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ДБ 
№234532 на ім’я Дзядека П.В. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДО ВОЄНКОМАТУ, 
СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ВИД. ЗУНУ НА ІМ’Я ГЛУХИЙ Н.В. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  

 Загублене свідоцтво про право власності на кварти-
ру №26, вул.Чалдаєва, буд.17, м.Тернопіль, на ім’я 
Тибенько В.Є., Тибенько А.В. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
№1206400 НА ІМ’Я ДОБРОДЗІЙ М.А. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублений атестат МБАС №000922 вид. 
18.06.1997 р.  Боварівська ЗОСШ І-ІІІ ст. на ім’я 
Дерлиця Ж.Й. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СО №342321 ВИД. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ МВК ВІД. 24.10.2007 НА ІМ’Я ПАВ-
ЛОВСЬКИЙ Б.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублений тимчасовий військовий квиток на ім’я 
Демборинський А.Б. вважати недійсним  

 Загублену чіп-картку водія на ім’я Сотник О.В. вва-
жати недійсною  

 ЗАГУБЛЕНІ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА, ДО-
ДАТОК ДО ДИПЛОМУ СПЕЦІАЛІСТА ВИД. ТДТУ НА ІМ’Я 
ОНИЩУК О.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  



15RIA плюс, 17 серпня 2022
RIA №33 15

№33  17.08.2022

№33  17.08.2022

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

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

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

 ВАЗ-2106 85/зел/- газ-бензин, капремонт дого-
вірна (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 

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

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

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

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 

 Балони 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, єв-
ропак «Борекс», «Красилів», 8 м, 2009 р.в. (095) 
682-05-55 

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

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

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

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

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

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

 Трактор МТЗ-1025, 2010 р.в., плуг, культив.,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 оборот-
ний, 4-корпус., «Лемкен», 8-корпусний, «Солітер» 
борона дискова «Краснянка» (067) 676-40-58 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 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 місту, 
області, Україні, недорого (096) 909-84-13 

 Інформація про перевезення а/м КамАЗ-само-
скид, пісок, камінь, щебінь. (097) 151-31-86 

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ, ФУНДА-
МЕНТИ, СЕПТИКИ, КАНАЛІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ, ВОДО-, 
ГАЗОПРОВІД ІНШІ ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ. (096) 727-83-89 

 Інформація про послуги екскаватором-навантажу-
вачем JCB-3СХ, копання септиків, фундам., котло-
ванів, планув., ковші 30, 40, 60, 90 (097) 151-31-86 

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ 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 Петлюри 6/9/ц 30/17/6 не кут.,терм 18 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Вербицького 2/9/ц 40,7кв.м є/р,і/о, док 40 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Вербицького 5/-/ц 30/16/6 парк 20 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Злуки 5/-/ц 35/20/7 і/о, терм 21 000 (097) 239-
78-88 

 вул.Карпенка 3/5/ц 31/18/6 м/п, терм 17 400 (097) 
239-78-88 

 вул.Л.Українки 3/5/ц 31/18/6 зв.ст 17 500 (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 озеро (067) 
128-51-71 

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

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

 вул.Тарнавського 3/10/ц 45/19/10 і/о,меб 35 500 
(097) 239-78-88 

 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 19 000 (067) 334-78-89 

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

 Тернопіль 2/-/ц 30/17/6 рем, не кут 18 000 (097) 
239-78-88 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 
 б-р Галицького 5/-/ц 46/26/6 і/о,о/к 24 000 (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 (097) 239-78-88 

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

 вул.15 Квітня 2/9/ц 74,8 кв.м сира,зд 45 000 (067) 
350-25-63 

 вул.Злуки 7/9/п 50/30/9 жила, терм 28 000 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Карпенка 3/9/ц 52/30/9 о/к 32 000 (097) 239-
78-88 

 вул.Л.Українки 1/5 56,5/-/6 і/о, б., підв 35 000 (096) 
470-67-52 

 вул.Лепкого 5 п. 46/26/6 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 озеро (067) 
128-51-71 

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

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

 вул.Просвіти -/9/п 48/30/7 о/к. терм 33 000 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Чубинського 3/-/п 50/30/9 о/к, терм 27 900 
(097) 239-78-88 

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

 побл. Центру -/6/ц 60/40/10 і/о,о/к 35 900 (097) 
239-78-88 

 р-н «Подолян» 52/30/9 х/ст, терм 25 500 (097) 239-
78-88 

 р-н лік. №2 5/9/ц 50/30/9 зв.ст 27 000 (097) 239-78-88 

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

 Східний 68/45/12 і/о,є/р, н/б,тех. 46 000 (096) 734-
68-47 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 вул.Бандери 2/5/п 56/40/6 і/о, бульвар 28 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Винниченка 3/5/к 55,7кв.м розпаш. 29 000 
(067) 350-25-63 

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

 вул.Злуки 3/9/п 64/40/9 о/к 30 500 (097) 239-78-88 

 вул.Київська п/б 64/40/9 і/о, о/к 34 700 (097) 239-
78-88 
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 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.Наливайка 4/6/ц 87 кв.м і/о,є/р,н/б 66 000 
(067) 350-25-63 

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

 СХІДНИЙ 1/11/Ц 71 КВ.М І/О, Є/Р, ВЛ 55 000 (098) 939-
31-70 

 Центр 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 

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

 БУДИНОК ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧИСТОПАДИ 3 КІМ., 
КУХ., ГАЗ, СВІТЛО, ГОСП. БУД., ЛІТ. КУХ., ГОРОД 0,42 
ГА БІЛЯ БУД13 000 У.О. (097)029-41-58, (097)312-03-36 

 БУДИНОК С.БЕРЕЖАНКА, ЛАНОВЕЦЬКИЙ Р-Н 3 КІМ., 
ГАЗ,ПІЧ. ОПАЛЕННЯ, ГОСП. БУД., КРИНИЦЯ, 0,25 ГА, ГО-
РОД, ТОРГ10 000 У.О. (066)831-85-93, (096)589-96-77 

 БУДИНОК С.БІЛА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н 124,5 КВ.МПА-
РОВЕ, 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.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.ПЕТРИКИ, ВУЛ.БАНДЕРИ НОВОБУДОВА, 7Х8 
М, 0, 05 ГА, БЕЗ АГЕНЦІЙДОГОВІРНА (096) 543-30-67 

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

 Будинок с.Ілавче, Теребовлянський р-н 70 кв.мгаз, 
криниця, 3 госп. буд., 2 підвали, 0,5 га, можл. ча-
стина на виплат.договірна (097) 663-60-64 

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

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.СМИКІВЦІ 0,06 ГАВОДА- (096) 067-50-58 

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.СМИКІВЦІ 0,06 ГАВОДА- (096) 067-50-58 

 Ділянка земельна вул.Об’їзна, «Бош» 0,5 гадокум. 
під комерцію, 1 500 у.о./0,01 га, торг.- (096) 734-
68-47 

 Ділянка земельна с.В.Гаї до 1 га, гарні місця, від 9 
000 у.о./0,1 га, різні ціни.- (096) 734-68-47 

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.М.ХОДАЧКІВ, 18 КМ ВІД ТЕРНО-
ПОЛЯ 0,3 ГАСТАРИЙ БУДИНОК, ГАЗ, ВОДА, СВІТЛО.- 
(096) 067-50-58 

 Ділянка земельна с.Петриків (дачі) 0,06 гапід забу-
дову, від об’їзної 4,6 км, поруч світло, газ, вода, 
торг5 300 у.о. (067) 350-25-63 

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

 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, Н.Світ, 50/30/9, і/о, рем., меб., 
200 у.о.+ком. (096) 734-68-47 

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

 4-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, ВЛАСНИК, (098) 498-16-41 

 Будинок, Березовиця, 3 кім., і/о, рем., камін, ман-
гал, авт. ворота, вел. територія, 300 у.о.+ком. (096) 
734-68-47 

 БУДИНОК, ВУЛ.ДОВЖЕНКА, 2-ПОВ., СТОЯНКА ДЛЯ А/М, 
2 БУДИНКИ В С.СМИКІВЦІ, БІЛЯ БАШНІ. (097) 466-14-88 

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

 Візьму на квартиру дівчину (067) 593-02-71 

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

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

 Візьму на квартиру студентів-дівчат медуніверси-
тету. (073) 015-14-31 

 Візьму на квартиру, можна подобово, 52-75-46, 
(067) 995-76-38 

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

 Гараж, вул.Глінки, цегляний, сухий, можна під ав-
томобіль або склад. (096) 773-23-96 

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

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

 Приміщення комерційне, Дружба, зупинка, 1 пов., 
32 кв.м, продукт. магазин з облад., 7 000 грн., 2 
пов.,32 кв.м,з с/в,3000грн. (096) 734-68-47 

 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНІ, ВУЛ.БРОДІВСЬКА, 
15, 20, 12 КВ.М, Є/Р, С/В, 10 000 ГРН. (067) 259-31-31 

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

 Приміщення торговельне, вул.Слівенська, 42 кв.м. 
(067) 151-43-81 

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

 Приміщення торгово-складське, р-к «Західний», 
вул.Об]зна, 140 кв.м, хор. під’їзд. (097) 157-34-67 

 ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.ТЕКСТИЛЬНА, 900 КВ.М, 300 КВ.М, 
150 КВ.М (097) 701-49-35 

 Приміщення, вул.Шпитальна, 48 кв.м, і/о, кутове, 
біля швидкої, 9 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 Приміщення, р-к «Західний», 240 кв.м, є/р, 1 пов., 
100 кв.м, 2 пов. 100 кв.м, скляна добудова 40 кв.м, 
15 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 ПРИМІЩЕННЯ, СХІДНИЙ, 22 КВ.М, ПІД АПТЕКУ. (098) 
420-79-91 

 Підселення до хлопця, вул.Cтадникової, для дівчи-
ни, вул.Транспортна, (067) 424-26-05 

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

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

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

 1-, 2-кім. квартиру, будь-який район, можна ново-
будову або іншу, розгляну всі пропозиції, без посе-
редників, терміново (067) 516-20-03 

 2-кім. квартиру, з є/р. (068) 995-91-08, (097)920-
74-35 

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

 ПАЙ, ЗЕМЛЮ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ, БЕЗ ОРЕНДИ, ШВИД-
КО, ДОРОГО. (096) 694-29-68 

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

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

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

 1-, 2-кім. квартиру, для місцевих, на тривалий тер-
мін. (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, роз-
гляну всі пропозиції. (067) 516-20-03 

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

 ВИНАЙМУ ХАТУ В СЕЛІ АБО КУПЛЮ. (068) 778-54-64 

4.11 РІЗНЕ 
 Продаються будинки, побл. Тернополя, від 10 000 
у.о. до великих, добротних і недорогих. (096) 734-
68-47 

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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ГАРАЖ, М. ЧОРТКІВ, КООП. «ЖИГГУЛІ», 
24 КВ.М, ЯМА, ПІДВ., ХОР. МІСЦЕ, 6 000 У.О. (067) 983-
40-81 

 ПРОДАЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ (098) 252-28-29 

 Продається пай, Чортківський р-н, Тернопільська 
обл., 2 га, 7 000 у.о., торг. (096) 855-33-92 

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, ВУЛ.КИЇВ-
СЬКА, 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 това-
ром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, договірна 
(067) 128-51-71  
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Щопівроку є десяток імен, які 
вважають найпопулярнішими 
в певному регіоні України. Біль-
шість батьків нарікають одним з 
них дитину, аби не відставати від 
трендів. Однак деякі подружжя 
прагнуть, аби їхні донечка чи син 
були особливими, тому дають ма-
люкові унікальне й цікаве ім’я.

Традиційні та нетипові імена 
щокварталу реєструє Депар-
тамент державної реєстрації 
Міністерства юстиції України. 
Нещодавно там підбили підсумки 
щодо поширених та рідковжива-
них імен по областях за І півріччя 
2022 року. Інформацію про це 
опублікували на офіційному сайті 
Мін’юсту.

Журналісти «RIA плюс» дізна-
лися, як називали новонародже-
них хлопчиків та дівчаток у Тер-
нопільській області від січня цьо-
го року. Що означають незвичні 
імена, звідки вони походять та 

чи можуть вплинути на характер 
дитини?

Традиційні поширені 
імена

«У нашій державі немає обме-
жень чи заборон на присвоєння 
тих чи інших імен. Тож батьки 
дітей мають право називати сво-
їх малюків будь-якими іменами, 
які їм подобаються. Аналізуючи 
статистику останніх років, мож-

на дійти висновку, що більшість 
українців при виборі імен дітям 
надають перевагу все ж таки тра-
диційним», — написали на сто-

ЦІКАВЕ

ЯКІ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ІМЕНА 
ОБИРАЛИ БАТЬКИ ДЛЯ ДІТЕЙ
Традиції  У нашій області 
давно поширена тенденція давати 
новонародженим малюкам старовинні 
імена, або ж запозичені з інших держав чи 
культур. Рейтинг щороку змінюється. Про 
тренди розповідаємо

ІН
ТЕ

РН
ЕТ

Найпоширеніші та рідкісні імена немовлят регулярно реєструють від Міністерства 
юстиції України

рінці Міністерство юстиції України.
Так, за І півріччя 2022 року най-

популярнішими жіночими іменами, 
якими жителі Тернопільщини нази-
вали новонароджених дівчаток, стали: 
Анастасія, Анна, Вероніка, Вікторія, 
Дарина, Єва, Злата, Софія та Со-
ломія. Цікаво, що список цьогоріч 
майже не змінився у порівнянні з 
2021 роком. Єдине — торік він був 
на 4 імені більшим, дівчат назива-
ли ще Ангеліна, Катерина, Марія і 
Марта.

Натомість найактуальнішими чо-
ловічими іменами в нашій області 

Більшість людей 
при виборі  
імен дітям  
надають перевагу 
все ж таки 
традиційним 

  Аделіна. Ім’я з давньогерманської мови, ним 
нарікали людей шляхетного стану. У перекладі з 
татарської означає «безпорочна», «благочестива». 
Ім’я часто зустрічається у східних державах. При 
хрещенні в православному храмі дитині дадуть 
інше, духовне ім’я. З дитинства Аделіна неспокійна 
та дуже енергійна. З віком стає більш посидючою. 
Володарка імені виділяється доброзичливістю. 
Будучи дорослою, Аделіна не прагне кар’єрного 
зростання, задоволена посадою, яку має. Макси-
мально проявляє свої здібності у професії дизайне-
ра, музиканта, телеведучої, топ-моделі, художниці, 
фотографа тощо.

  Анета. Ім’я пішло з французької мови та є змен-
шувально-пестливою формою імені Анна або 
Аннетта. У перекладі з івриту – «благодать». За 
статистикою, у світі існує всього 150 тисяч жінок з 
таким іменем. Анета зазвичай працьовита, відпо-
відальна та розумна, зберігає «холодний» розум 
навіть у найскладніших ситуаціях. У приватному 
житті власниця імені поважає сімейні цінності. Ча-
сто сім’я є її пріоритетом. У роботі Анета швидко 
вчиться новому і полюбляє незалежність, а ще не 
має проблем зі зміною професії. Ім’я зустрічається 
серед жінок, які професійно займаються музикою, 
акторством і спортом.

  Вірсавія. Одне з найкрасивіших імен з Біблії. Його 
переклад з єврейської мови звучить як «дочка 
клятви». Недолік у тому, що ім’я майже не підда-
ється скороченню. Вірсавія має надмірну увагу до 
власної зовнішності, легко переживає самотність, 
іноді багато мріє, але мало робить. Завзятість може 
приносити власниці імені приголомшливі успіхи, 
та нерідко її заслуги залишаються невизнаними. 
Відносно грошей вона проявляє обережність, втім, 
іноді витрачає гроші на малозначні речі.

  Делія. Ім’я має грецьке походження, це епітет бо-

гині родючості й жіночності Діани. Нерідко ключова 
мета власниці імені – знайти собі надійного партне-
ра, безпеку в бізнесі та домогтися можливості бути 
собою у будь-яких ситуаціях. Їй властиві здоровий 
глузд, щирість, відвертість та готовність прийти на 
допомогу. Делія любить людей та хоче взаємності 
від кожного, з ким спілкується. Високий самокон-
троль допомагає їй добре заробляти та робити 
заощадження. Вона здатна домогтись високого 
рівня фінансової забезпеченості і стабільності.

  Єремія. Ім’я є єврейським та означає «звеличена 
Богом». Частіше так нарікають чоловіків, та жіноча 
версія теж існує. Єремія прямолінійна та відкрита, 
має характер бійця і дивовижну силу духу. У неї 
розвинене почуття обов’язку та відповідальності за 
близьких людей. Інтерес до справ у власниці імені 
остигає так само швидко, як і запалюється. Єре-
мія може реалізувати себе на службі в державних 
установах, на телебаченні. Успіх у підприємництві 
не буде тривалим, хоча вона вміє заробляти та не 
боїться жодної роботи. Жінка не терпить легковаж-
ності і фактично завжди готова прийти на допомогу 
близьким або хоча б поспівчувати.

 Юнія. Ім’я має латинське походження. Є спорід-
неним до імені Юнона, найімовірніше, має таке 
ж значення – «молода». У характері Юнії є легка 
строгість, але разом з тим дівчина відрізняється 
старанністю й чарівною вдачею. З навчанням у неї, 
як правило, проблем не виникає. Представниці 
імені схильні до замкненості, але за маскою можуть 
вирувати емоції, хід яких непередбачуваний. В 
особистому житті Юнія виконує роль лідера. Вона 
зазвичай стає хорошою господинею та дбайливою 
матір’ю.

Інші унікальні імена, які вибирали для дівчаток на Тер-
нопільщині у І півріччі, це: Йордана, Каталея, Квіта, 
Лук’яна, Суламіта, Теона, Фрея і Февронія.

  Авенір. Ім’я має єврейське 
походження та означає 
«батько світла (Бог є світ-
ло)». Для власника імені 
честь – понад усе, він йде 
до кінця у будь-якій справі, 
навіть на шкоду собі. Має 
схильність до бізнесу. Аве-
нір є сильною особистістю, 
ставить на чільне місце прак-
тичність та фінансову вигоду. 
Він звик постійно займати-
ся справами, фактично без 
відпочинку. Серед власників 
імені велика кількість успіш-
них політиків і підприємців. 
Для досягнення цілей вони 
не зупиняються ні перед чим 
і досягають свого за будь-яку 
ціну та будь-якими метода-
ми. У сім’ї завжди лідери.

  Авраам. Вперше ім’я поча-
ло згадуватися в Біблії. Ним 
називався прабатько єврей-
ського народу і в перекладі 
слово трактувалося як «бать-
ко піднесений». Згодом його 
інтерпретували як «батько 
народів». Ім’я, дане хлоп-
чикові під час народження, 
наділить його з одного боку, 
хоробрістю і силою духу, а 
з іншого – поступливістю 
та м’якістю. Авраам часто 
схильний до частих змін 
настрою. Маскуючись за 
відстороненістю, він може 

мати таланти в різних сфе-
рах, зокрема у творчих і в 
науці. Авраам має блискуче 
почуття гумору, яке здатне 
згладити гострі кути.

  Даміан. Ім’я виникло ще у 
давній Греції. Одні лінгвісти 
перекладають його як «по-
кірний» чи «слухняний». 
Інші пов’язують ім’я з грець-
кою богинею родючості 
Дамією, яку шанують в де-
кількох полісах. На Даміана 
завжди можна покластися 
і знати, що він докладе зу-
силь, аби виконати дору-
чення ідеально. Хлопець 
хоче, щоб всі любили його, 
йому властиве почуття від-
повідальності за близьких. 
Часто Даміан має тонку ду-
шевну організацію. Йому 
дуже важливий заряд пози-
тивних емоцій. Він вибирає 
для спілкування тільки тих, 
з ким максимально легко й 
комфортно. Власник імені не 
любить витрачати гроші да-
ремно. Він заощаджує. Ча-
сто вибирає творчі професії, 
може стати дизайнером або 
письменником.  

Інші унікальні імена, які виби-
рали для хлопчиків на Терно-
пільщині у І півріччі, це: Лаврін, 
Натаніель, Нітай та Світозар.

від січня 2022 року були такі: 
Артем, Владислав, Денис, Дми-
тро, Максим, Матвій, Марк, 
Михайло, Тимофій, Олександр. 
Минулого року батьки були 
значно оригінальнішими у ви-
борі традиційних імен та крім 
попередніх, називали хлопчиків 
ще так: Давид, Данило, Дем’ян, 
Захар, Ілля, Марко, Макар і 
Максим. 

Імена не «як у всіх»
Усе частіше до Тернопіль-

щини проникають дитячі імена 

з іноземних країн або навіть 
далекого зарубіжжя. Деякі 
ймення пов’язані з релігіями, 
є стародавніми, у пам’ять про 
минулі покоління. Частина 
краян вірять, що ім’я наділяє 
малюка якимись унікальними 
рисами характеру й таланта-
ми, визначає його майбутню 
долю і навіть професію. Тому 
критеріїв відбору незвичай-
них імен існує безліч. Важ-
ливо, що популярні рідкісні 
імена мають своє значення та  
походження.
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То не ярмарки, а обдира-
ловки.

Надя Мудра 

Люди та на ринку ціни 
нижчі!

Шмадюк Ольга 

Я на ринку буваю через 
день, но ярмарка дорожча.

Патраш Марійка 

Сопільче, бо все тримається 
на СОПЛЯХ

Petro Skarzhynskyi 

Viktor Ivano'vich нема куди 
бабки списати.

Roman Valuon 

В магазинах нижчі ціни

 Sveta Shkarupa 

скільки коштує ? )))))))))))

Володимир  
Тернопільський 

,,Полтіннік''

Тихоліз Міша

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала 52 коментарі.
Журналісти «RIA плюс» відві-

дали дві з трьох локацій і дізна-
лися, чи відрізняються ціни і де 
вигідніше купувати. 

Для перевірки ми обрали яр-
марки, що на перетині вулиць 
Миру-Дружби, а також на вулиці 
Лесі Українки, 39.

Орієнтовно 20 палаток із різ-
номанітною продукцією – саме 
такий вигляд має фермерський 
ярмарок на перетині вулиць Ми-
ру-Дружби. Переважна більшість 
товару – овочі, фрукти, зелень та 
мед. Також кілька прилавків із 
молочними продуктами, крупа-
ми, борошном та цукром.

Щодо цін, то за помідори про-
сять 30-45 гривень. Ціни на пе-
рець солодкий коливаються від 
49 до 75 гривень за кілограм. Кі-
лограм слив можна вторгувати за 
20-30 гривень, а домашні яблука 
– за 15 гривень.

Молоду картоплю пропонують 
за 10 гривень, буряк – 20, а мор-
ква – 25. 

Міст доступний для проходу тернополян і гостей міста

Стаття зібрала 15 коментарів.

Днями у парку «Сопільче» 
завершилися роботи з ремонту 
кріплення підвісного пішохідного 
мосту. Наразі міст уже доступний 
для проходу тернополян і гостей 
міста, повідомили в Тернопіль-

ській міській раді.
Нагадаємо, що підвісний міст 

збудували в 1973 році, коли парк 
«Сопільче» (раніше Топільче) був 
зданий в експлуатацію. Його 
поточні ремонти проводять бу-
квально щороку, зокрема замі-
нюють дерев’яні дошки й бруси. 

ЯКІ ЦІНИ НА ПРОДУКТОВИХ ЯРМАРКАХ

Підвісний міст у парку «Сопільче» вже 
відремонтували. Чи надовго?

Ранок суботи у Тернополі традиційно розпочинається з фермерських ярмарків

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

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

Замість того щоб на так 
званій ярмарці ціни були 
нижчі ніж на ринку, ціни там 
насправді вищі бо продають 
перекупщики за рідким ви-
падком а насправді все ро-
биться для галочки-типу ось 
люди маєте ми вам добре 
зробили,чого хочете скупо-
вуйтесь.

Любомир БродаНа самих початках, це дійс-
но були ярмарки. І ціни там 
були нижчі, як мало бути. 
А тепер там дорожче ніж на 
ринку чи у магазинах.

Евгенія Кокарева

Взагалі не розумію, як мож-
на торгувати молокопродук-
тами і м'ясом літом на вулиці 
без холодильника! Люди, і ви 
хочете до Європи?!!

 Читач04

Евгенія Кокарева щей дуже 
погана, якість продуктів, про-
дукти без терміну придатно-
сті, без упаковок, хто, що 
хоче то продає. Що робить 
держпродспожив нагляд, 
який повинен контролювати 
такі ринки??

Надія Патра

Краще парк Трипільське 
тоді назвати, це перші люди 
на землі, які тут жили...бо 
Сопільче - то сміх на людях. 
Невже так приємно, як хтось 
насміхатись буде? Мені не 
приємно,!

Танюшка Садовська

На вулиці Лесі Українки 
цього разу був не ярмарок 
у правильному розумінні 
цього слова, а просто базар 
з високими цінами. Машин 
майже не було, тільки про-
давці домашньої городини та 
перекупники.

irina zhizhina

Краще іти на ринок.
Там навіть є акцції на деякі 

овочі,фрукти.
На ярмарку дорого.
А ще краще іти  на гуртів-

ню "Комора".Там набагато 
дешевше.

Не ходжу на анонсовані 
надалом ярмарки.Там бага-
то піару

Теодор Сисак

Глобальна проблема воєн-
ного стану... місце евакуації 
Тернополя.

Roman Valuon 

Посадіть, обробіть, виро-
стіть урожай, і буде вам без-
коштовно!!!

Світлана Світлана

А толку з тих ярмарок, на 
ринку купите дешевше, та й 
в супермаркеті можна купити 
по акційних цінах

irina zhizhina 
А є і справді бабусі при-

возять своє. Часник, м'ята, 
кріп, яйца. Багато чого. Та 
і ціни у них смішні. А то як 
намети наставлять, то туди 
навіть не підходила. Не ку-
пую там.

Polina Daineha 

На ринку ціни нижчі. До 
прикладу, на днях купувала 
зелений перець по 50 грн., 
червоний по 63, а кукурудзу 
взагалі по 5.

Оксана Авраменко 

Какая Ярмарка, вы что с 
ума сошли все, сейчас во-
обще-то, война идёт хотите 
попасть, под ракеты??? Уме-
реть???

Юля Светличная

Набагато краще звучить 
Топільче, вже якось було 
назвати молодіжним, чим 
сопільче, правильний попе-
редній коментар, все нагадує 
про соплі, аж тошнить.

Ліда Закамарок

як почую те "сопільче" - 
то якось не по собі стає, для 
чого було переіменовувати, 
та й ще таку немилозвучну 
назву дали...

Viktor Ivano'vich 

Тихоліз Міша ви кальку-
ляцію бачили ? І скільки 
коштує один болт, пару шу-
рупів, робота на висоті, робо-
та у вечірній час, кріплення, 
бензин, пробіг автомашини, 
проектна документація, доз-
воли........)))

Володимир  
Тернопільський 

Володимир Тернопільський  
А хто вам то скаже? Ви 

смішні. Головне, що зробили.
А, за гроші не переживайте, 

вони ні ваші, ні наші. Вони 
також в "надійних" руках.

Тихоліз Міша

Вчора був на ринку, в се-
редньому на 30% дешевше, у 
продавців "ближче до доро-
ги", там де набагато більший 
шанс що "домашнє" десь на 
20%. Висновок - безсовісний 
і брехливий піар на фоні вій-
ни. Стидно...

Ros H

Жодного сенсу в цих рин-
ках немає. Ціни аж ніяк не 
нижчі, а здебільшого навіть 
вищі за середньостатистичні 
в місті.

Юрій Леткий
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Вищі ціни на персики та вино-
град. Так, за кілограм персиків 
треба віддати від 45 до 50 гривень, 
а виноград за 70 гривень. Яєць 
та молочної продукції – дуже 
мало. На столах сири та брин-
за – 200 гривень за кілограм. За 
десяток домашніх яєць просять 
35 гривень.

А мед із Підволочиська пропо-
нували за 150-180 гривень за літр. 

На другій локації на вулиці Лесі 
Українки, 39 кількість продавців 
значно менша, та і асортимент 
скупіший. Тож вибирати терно-
полянам особливо ні з чого. Пе-
реважно це: овочі, зелень, яйця, 
мед та трохи м‘яса.

Помідори тут вже можна купи-
ти і за 20 гривень/кілограм. Це 
якщо говорити про дрібненькі, а 
ось великі рожеві – 40 гривень. 
Ціна на огірки виявилась стабіль-
ною – від 15 до 18 гривень/кіло-
грам. Переважно ціна залежить 
від розміру, бо маленькі беруть 
краще.

Фруктів на цій локації ми не 

відшукали, проте було чимало 
домашніх яєць та м’яса. Ціни на 
яйця сягають від 30-40 гривень. 
А ось за невелику курку треба 
заплатити 110 гривень.

Торгували і сирами. Ціна стар-
тує від 220 гривень.

Пропонуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Капітально міст ремонтували у 
2011-му.

У 2020 році на об’єкті було та-
кож проведено повне оновлення 
дерев’яного покриття мосту. Ре-
монт, за даними сайту Prozorro, 
коштував 373 464 грн. Згодом пі-
дрядник зменшив вартість до 355 
151 гривні. Кошти на це виділили 
з бюджету громади відповідно до 
рішення міської ради.

Тоді оголосили, що пішохідний 
міст через річку Серет безпечний 
для тернополян, але як бачимо, 
витримавши два роки, зараз він 
вкотре обірвався.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Ми поспілкувалися з представ-
никами чотирьох вищих навчаль-
них закладів Тернополя та дізна-
лися, як у кожному просувається 

вступна кампанія. На що можуть 
розраховувати майбутні студенти, 
за якою формою планують універси-
тети починати навчальний рік та чи 
збільшився обсяг держзамовлення? 

Розповімо про кожен вищий на-
вчальний заклад окремо.

Безпека  В Україні вже розпочалася вступна кампанія-2022. 
Умови спростили, а деякі пункти змінили. Ми поспілкувалися 
з представниками чотирьох вищих навчальних закладів 
Тернополя та дізналися, як планують навчальний рік

ОСВІТА

ОЧНО ЧИ ДИСТАНЦІЙНО?  
ЯК НАВЧАТИМУТЬСЯ СТУДЕНТИ

Педагогічний університет прийняв вже 
понад 2000 заявок від абітурієнтів 

Педагогічний університет активно при-
ймає заявки на навчання. Зі слів відпо-
відального секретаря приймальної комісії 
ТНПУ Юрія Древніцького, станом на 10 
серпня надійшло вже понад 2000 заяв від 
українських абітурієнтів.

– Цьогоріч абітурієнти не такі активні, а 
все через те, що результати національного 
мультидисциплінарного тесту (НМТ) при-
ходять поступово. То перші дні була мала 
кількість заяв і переважно від випускників, 
які закінчили школу в минулих роках. Бум 
від випускників-2022 спостерігається з дру-
гого серпня. Вступна кампанія побудована 
таким чином, що всі заявки приймаємо в 
онлайн-форматі. Особисто приносять доку-
менти ті, чиї документи не внесені в держав-
ну електронну базу з питань освіти, – каже 
пан Юрій.

Що стосується іноземних абітурієнтів, то 
через воєнний стан в країні майже немає 
бажаючих вступати до українських вищих 
навчальних закладів. Та все ж, університет 
цього року отримав чималу кількість місць 
на держзамовлення, що дає можливість 
прийняти більшу кількість абітурієнтів на 
бюджетну форму навчання.

– Ми маємо понад 600 місць державного 
замовлення для випускників шкіл на денну 
форму навчання, понад 100 місць – на за-
очну форму. Також 210 місць денної форми 
навчання для випускників коледжів, а ось 

на заочну форму – 88 місць. Питання щодо 
державного замовлення для вступників на 
магістратуру ще не розглядалося. Перемі-
щені з тимчасово окупованих територій або 
зон, де відбуваються бойові дії, вступатимуть 
за квотою-2. Таким вступникам надається 
10% від загальної кількості держзамовлення. 
Також 10% надається для квоти-1 (люди з 
інвалідністю, військовослужбовці), – додає 
Юрій Древніцький.

Попри воєнний стан в Україні, універ-
ситет все ж сподівається на очну форму 
навчання, тож вже поступово за літо підго-
тували сховища як у навчальних корпусах, 
так і гуртожитках. Натомість все вирішува-
тиметься на першій вченій раді університету.  

– У головному корпусі, першому та тре-
тьому гуртожитках вже були готові укриття. 
Недавно закінчили підготовку додаткових 
укриттів у третьому та четвертому навчаль-
них корпусах. Вчена рада має відбутися десь 
у 20 числах серпня і тоді вже оберуть або 
онлайн, або офлайн, або змішаний формат 
навчання. Досить важко щось спрогнозу-
вати. Педагоги готуються до всіх варіантів, 
щоб вже вчасно розпочати навчальний рік 
і вже надавати знання студентам, – розпо-
вів відповідальний секретар приймальної 
комісії ТНПУ.

Популярними серед абітурієнтів тут є 
такі спеціальності: психологія, переклад, 
початкова освіта, дизайн.

Західноукраїнський національний 
університет

Вступна кампанія до бакалаврату триває 
з 29 липня. За цей час комісія вже при-
йняла та опрацювала 3251 заяву від укра-
їнських абітурієнтів. Документи приймають 
від вступників в онлайн-форматі, якщо не 
враховувати пільгові категорії.

– Весь прийом заяв здійснюємо через 
електронні кабінеті. Також у нас працює 
консультаційний центр, куди вступники 
можуть прийти до нас і їм допоможуть за-
реєструвати електронні кабінети, подати 
заяви і все правильно завантажити. Подати 
документи на бакалаврат можна до 23 серп-
ня як на контракт, так і на бюджет. А ось 
до 30 листопада ми прийматимемо заявки 
тільки на контрактну форму навчання. Та-
кож у нас вже розпочалися індивідуальні 
усні співбесіди для тих абітурієнтів, які зна-
ходяться на ТОТ або в зоні бойових дій, або 
мають право на їх здавання. Вся робота йде 
за планом, –  каже відповідальний секретар 
приймальної комісії Антон Шевчук.

В університеті розширений спектр спе-
ціальностей. Вже отримали заяви від абі-
турієнтів на всі спеціальності, зокрема: 
«Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня», «Право», «Психологія», «Маркетинг», 
«Комп’ютерні науки». Також Антон Шевчук 
зазначає, що цьогоріч по всіх спеціальностях 
високі показники щодо поданих заяв.

–  Ми готуємся до того, що навчання у 
нашому закладі відбуватиметься за очною 
формою. Всі наші навчальні корпуси об-
ладнанні укриттями, навіть під час вступної 
кампанії вже були ситуації, коли працівники 
та абітурієнти були змушені спуститись до 
сховищ. І там чекали завершення повітряної 
тривоги. Планується, що розклади будуть 
складені таким чином, щоб та кількість 
студентів і працівників, яка знаходиться у 
корпусі, мала змогу сховатися під час три-
воги, –  запевняє Антон Шевчук.

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя

Згідно з графіком 
вступна кампанія йде і в 
технічному університеті. 
Абітурієнтів закликають 
подавати документи в 
онлайн-форматі, аби 
уникнути скупчення лю-
дей у закладі. Максималь-
ний обсяг держзамовлень 
на бакалаврат сягає 434 
заявки, якщо говорити 
про денну форму нав-
чання. А ось на заочну 
– 106 заяв.

Зі слів ректора Миколи Митника, поки 
триває вступна кампанія навчальний за-
клад готується до різних варіантів нав-
чання. Це може бути як онлайн, офлайн, 
так і змішана. У першу чергу, дбатимуть 
про безпеку педагогічних працівників 
та студентів.

– Ми будемо відштовхуватися винятко-
во від безпекової ситуації на Тернопіль-
щині. Зараз прогнозувати щось важко. 
Все змінюється щоденно. Також ми вже 
підготували частину первинних укриттів, 

куди під час повітряної тривоги зможуть 
сховатись як діти, так і працівники. Зараз 
проводяться підготовчі роботи і в інших 
корпусах, – каже він.

Тернопільські вищі навчальні заклади 
очікують на нових студентів. Якщо ви-
никли питання під час подання заявки 
або обрання професії – телефонуйте 
на гарячі лінії закладів, що вказані на 
сайті. А редакція «20 хвилин» бажає 
кожному абітурієнту правильно обрати 
професію, і щоб студентські роки були  
незабутніми. 

Тернопільський національний медичний 
університет імені Івана Горбачевського

Планомірно вступна кампанія-2022 просу-
вається і в медичному університеті. За понад 
10 днів роботи приймальна комісія отримала 
майже 1900 заявок від українських абіту-
рієнтів. Зі слів заступника відповідального 
секретаря приймальної комісії Ігоря Драча, 
цьогоріч очікується менша кількість, вра-
ховуючи відсутність іноземних абітурієнтів.

– Ми моніторимо кількість поданих заяв 
в інші медичні університети і бачимо, що 
зниження статистики спостерігається у 
кожному. Але треба враховувати, що деякі 
абітурієнти ще не отримали результати тесту 
або взагалі ще його не склали. Проте цього 
року ще до старту вступної кампанії абіту-
рієнти майже обривали гарячі лінії задля 
уточнення правил вступу, прийому заявок та 
спеціальностей. Ми завжди допомагаємо та 
інформуємо абітурієнтів, аби вони зробили 
все правильно, – каже Ігор Драч.

Акцентують увагу в медичному універси-
теті і на тому, що через повномасштабне 
вторгнення Міністерство освіти і науки 
України значно спростило умови вступу 
для випускників коледжів та абітурієнтам 
по квоті-2.

– Випускники коледжів вступають до на-
шого закладу за результатами мультидисци-
плінарного тесту. Ніяких фахових іспитів 
не буде, аби уникнути скупчення дітей в 
університеті. А ось абітурієнти з окупованих 
територій чи регіонів військових дій мають 
право на вступ за співбесідою. До того ж, її 
можна пройти онлайн. Ми підготувались, 
аби зробити відео- та аудіозапис кожної 
співбесіди. Але це за умови, якщо дитина 
не змогла зареєструватися на мультидис-
циплінарний тест або ж не виїхала. Також 
МОН рекомендувало знизити пороговий 
бал на медицину та стоматологію. Якщо у 
минулому році мінімальний поріг був 150 
балів з двох предметів, то зараз таких об-
межень не існує, – додає пан Ігор.

Це дає можливість дітям, які бачать своє 
майбутнє у медицині, здійснити мрію. Але 
у закладі наголошують на тому, що вчитись 
треба відповідально і враховувати ще й сис-
тематичні іспити, додаткові контрольні з 
медицини. Також у медичному університеті 
збільшилась кількість державних замовлень. 
Відтак, на фармацію з 12 до 20 місць, а 
фізична терапія з шести до 10 місць.

Зі слів проректора з науково-педагогічної 
роботи Аркадія Шульгая, вищий навчальний 
заклад працюватиме в офлайн-форматі. З 15 
серпня на навчання мають вийти студенти 
других-шостих курсів, а інші приєднаються 
після завершення вступної кампанії.

– Наш заклад вже має акт погодження 
приміщень цивільного захисту. За кожним 
навчальним корпусом закріплений фахівець, 
який відповідатиме за дотримання вимог 
цивільного захисту. Також кількість людей у 
корпусі не повинна перевищувати кількості 
місць у сховищі. Якщо з цим виникатимуть 
питання, то студенти навчатимуться у дві 
зміни, – каже він.

Уже склали графік навчання, за яким 
осінній семестр має завершитись раніше, 
тобто до зими. Через що студенти навча-
тимуться навіть по суботах.
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Орки по кілька разів обстрілювали 
в місті кожен будинок. Їжі браку-
вало, а вода була на вагу діамантів! 
Мертвих під обстрілами виносили 
на вулиці, та поховати їх або бодай 
присипати землею не було змоги. 
Попри пережите, пані Ларисі вда-
лось врятуватися…

Перша частина історії сміливої 
маріупольки вже вийшла на нашому 
сайті у червні. У матеріалі йдеть-
ся про родину пані Лариси (дідуся 
звинуватили у куркульстві, маму як 
остарбайтерку забрали на роботи 
до Німеччини під час Другої світової 
війни), про те, чим жінка займалась 
та ким була до російського втор-
гнення, а також про те, як почався 
наступ окупантів на Маріуполь, що 
відбувалось у місті та про серйозне 
поранення її чоловіка-вчителя.

Як ми і обіцяли — продовжуємо 
історію Лариси Шурховецької. Як 
жити, знаючи, що можеш не про-
кинутись вранці? Що лякало жінку 
більше за великі ворожі танки? Про 
дружбу з українськими захисника-
ми, останню шоколадку, подаровану 
молодому снайперу, ціну смерті та 
шлях до Тернополя через росію, 
Естонію, Литву, Латвію та Польщу 
— читайте у нашому тексті.

Варили борщ 
захисникам 

Як розповідає пані Лариса, го-
ловним завданням стало вижити… 

Жінка каже, що розпізнавала 
хлопців із ЗСУ за українською мо-
вою. Нехай розмовляли нею пога-
но, з помилками чи суржиком — 
та якщо поодалік чула українську, 
то знала, що це наші бійці. Якось 
трапилась така історія: ідучи до бу-
динку по продукти, які не встигли 
забрати, жінка перестріла на вулиці 
двох російськомовних військовос-
лужбовців. Злякалася не на жарт…

— Вони наказали дістати доку-
менти, я їх завжди із собою ношу. 
Спитали, чому не живу там, де про-

писана? Відповідаю: «Бо дому немає, 
його знищили!» Глянула на хлопців, 
одягнені ніби в українську форму, 
але знала, що орки теж нерідко так 
маскуються. Запитала в них, хто є 
Головнокомандувачем армії? Один 
відповідає: «Якої?», а я до нього: 
«А в якій ти служиш?» Хлопці, як 
згодом виявилось, нацгвардійці, 
тому спершу назвали мені Миколу 
Балана (командувач Національної 
гвардії України — прим.). Не зна-
ла, хто це. Запитую вдруге: «Так 
а Верховний Головнокомандувач 
армії хто?» Бійці хором: «Залужний». 
Я видихнула, зрозуміла, що це свої, 
українці, — каже маріуполька.

Хлопцям було до тридцяти років, 
вони снайпери. Познайомившись 
з пані Ларисою та дізнавшись, 
в якій вона ситуації й хто з містян 
ще врятувався, захисники почали 
опікуватись цивільними: всіляко 
допомагали, радили, коли втікати 
в укриття, передавали інформацію 
про нові атаки ворога. Прихисток 
родина жінки знайшла на другому 
поверсі напівзруйнованого будинку.

З Ларисою та її чоловіком у при-
міщенні без дверей та вікон осе-

лились ще дві маріупольки, яким 
за п’ятдесят, 14-річний син однієї 
з них, літня 85-річна бабуся та її 
син, який страждав на шизофренію.

— Військові розпалили нам вог-
нище. Вікно затулили килимом і 
зробили дірку, щоб була тяга. Ми 
мали трішки води, щоб зробити чай. 
З чоловіком дві доби не їли, але й 
не хотілося. Знали, що людина може 
стільки часу протриматись без хар-
чування! Прийшов командир взводу. 
Його хлопці, як зізнався, три дні рі-
сочки в роті не мали. Ми з дівчатами 
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ПОДОЛАЛА П'ЯТЬ ДЕРЖАВ, АБИ 
ПОТРАПИТИ У ТЕРНОПІЛЬ! 
Доля   Кілька місяців від початку війни 
провела у Маріуполі 63-річна Лариса 
Шурховецька. Незламність і патріотизм 
цієї Жінки з великої літери вражають. 
Вона бачила таке, що не кожному під 
силу витримати…

 Довоєнне фото Лариси Шурховецької з українським бійцем

Пані Лариса з чоловіком вдвох врятувались  
із атакованого ворогом Маріуполя

Ми заплатили 1000 
євро, щоб нас 
відвезли до Естонії. 
росіяни пообіцяли 
бус, але пасажирів 
не назбиралося

лем Молотова, кричить: «Виходьте 
всі, маю це кинути сюди!» Його 
дружину й маленьку дитину взяли 
в заручники кадирівці. Ми почали 
просити годину, аби евакуюватись. 
Дві жінки вирушили шукати кади-
рівців, — розказує Лариса.

Ті під прицілом автоматів поста-
вили маріупольок на коліна. Жінки 
зі слізьми благали дати трохи часу, 
аби вивести з укриття немічних. 
Кадирівці відмовили, мовляв, вже 
викликали на місце танк.

— Один вихід був завалений. Всі 
в підвалі сиділи щільно один біля 
одного. Танк почав лупити просто 
по укритті. Нам вдалось втекти. Ви-
жило одинадцятеро! Забігали в усі 
бомбосховища, які бачили. Деякі 
були вигорілі, ще гарячі, — оповідає 
нам Лариса.

В укриттях Лариса усіх заспоко-
ювала. Голосно розповідала якісь 
притчі, оповідки, все, що пам’ятала. 
Хтось засинав під лагідний голос. 
Спали, сидячи на стільцях.

Невдовзі не стало де ховатись, за-
кінчилась їжа і майже не було води. 
Тих одинадцятеро маріупольців, які 
залишились, зібралися й пішли шу-
кати дах над головою. Пані Лариса 
побігла в розбиту оселю сина-моря-
ка, забрала з кухні крупи, борошно, 
олію, які знайшла. Спакували харчі 
в сумку і несли обоє з чоловіком. 
Подружжя думало оселитись у при-
ватному секторі над морем, та орки 
гнали людей все далі і далі…

— Опісля ми дісталися до будин-
ку родичів мого першого чоловіка. 
Вони прилаштували нас до своїх 
сватів, а інших — у знайомих, — 
каже маріуполька.

Подолали п’ять 
країн 

На територію, підконтрольну 
Україні, можна було потрапити 
винятково через росію, так як Ма-
ріуполь оточили ворожі війська. 
Спершу люди проходили фільтрацію 
на російських блокпостах.

— Я свого часу балотувалася 
до міської ради, скрізь виступала. 
Одразу знала, що мене б не «від-
фільтрували». Але ж недаремно вмію 
долати форс-мажори, а ще колись 
мала головні ролі у любительському 
театрі! Тому ввімкнула акторку! По-
водилась ніби вчителька, а з ними 
орки не люблять спілкуватись. Во-
лосся було немите два місяці, все 
звалялося і стояло дибки. Я не зні-

мала шапку. Телефон і ноутбук спе-
ціально залишила вдома, — розпо-
відає мужня жінка.

На блокпостах, каже вона, до-
поміг сам Всесвіт! Охочих евакую-
ватись відвезли не у Донецьк (де 
Лариса Шурховецька навряд чи 
пройшла б фільтрацію), а у сели-
ще міського типу Старобешево. Там 
відсутнє інтернет-покриття, тому 
росіяни не мали змоги «пробити» 
жінку по базах даних. Фільтрація 
проходила ніби у тюрмі: знімали 
відбитки пальців, фотографували з 
різних профілів.

Далі був російський Ростов. Там 
пані Лариса відвідала перукарню. 
Сказала дівчатам, аби стригли під 
нуль. Ті здивувались. Одна моло-
денька перукарка-вірменка запропо-
нувала, що якщо жінка потерпить — 
приведе її зачіску до ладу. На цю 
процедуру пішло понад дві години.

— Ми заплатили тисячу євро, щоб 
нас відвезли до Естонії. росіяни по-
обіцяли бус, але пасажирів не назби-
ралось. Ми з чоловіком їхали ав-
тівкою. Водій за кермом просидів 
майже добу. Він з Донеччини, так 
заробляв кошти, аби прогодувати 
свою сім’ю. У дорозі я та чоловік 
поспали всього три години. В Есто-
нії нас мав чекати автобус до Литви, 
який знову ж таки обіцяли росіяни. 
Водій 27 квітня довіз нас до міс-
ця призначення, а транспорту далі 
немає. Просто поле, де стоять да-
лекобійники, — розповідає жінка.

Вони направили подружжя до ес-
тонських поліцейських. Ті вислухали 
маріупольців і відвезли їх до від-
ділку, де напоїли чаєм й нагодували. 
Ларисі з чоловіком потрібно було 
до Тарту (друге за величиною місто 
в Естонії). Поліцейські, незважаючи 
на те, що на годиннику 23 година, 
доставили туди українців й зали-
шалися з ними, допоки не прибули 
волонтери з прихистку.

— Ми заночували у прихистку. 
Волонтери дали жовто-блакитну 
брошуру з написом «Ласкаво проси-
мо!». Оклигавши, я придбала квитки 
на комфортний автобус до Варша-
ви. На нас двох вони коштували 
113 євро, — розповідає Лариса.

Наразі маріуполька у Тернополі. 
Вона заснувала клуб на базі відділу 
міського абонементу обласної на-
укової бібліотеки. 63-річна жінка 
опікується іншими жителями Ма-
ріуполя, підтримує їх та мріє, аби 
всі вони розпочали тут нове життя.

зварили захисникам борщу. Який 
би він не вийшов, але смакували 
всі: прийшли бійці ЗСУ, «азовці», 
прикордонники, нацгвардійці, — 
розказує Лариса Шурховецька.

Усміхається: українські військо-
вики поводилися з маріупольцями, 
ніби батьки з дітьми. Відчувати їхнє 
піклування було неймовірним: обе-
рігали, приносили людям продук-
ти — все, що мали, перевіряли те-
риторію і казали, де безпечно.

— Я якось прокинулась вранці і 
згадала, що маю шоколадку. А хлоп-
ці на той час прийшли до нас із 
двору після дуже сильних обстрілів. 
Юний солдат сидів на сходах і з 
свічечкою в руках щось роздив-
лявся на мапі. Запитала: «А де ваш 
командир?» Той сумно знизав пле-
чима. Я дістала шоколадку і кажу: 
«Це тобі!» А він як дитина: зрадів, 
розгорнув фольгу, надкусив плитку і 
усміхнувся мені. Згодом військовики 
попередили нас, що мусимо бігти, 
бо росіяни обстрілюватимуть цей 
будинок, — пригадує жінка.

Заспокоювала 
до останнього 

Вже у квітні, говорить пані Лари-
са, найстрашнішим був не звук веле-
тенського ворожого танка поблизу, 
а бігати від бомбосховища до бомбо-
сховища. Тікали куди-небудь: біль-
шість жінки, багато літніх людей та 
троє підлітків. В укритті знаходились 
максимум дві години, далі воно по-
чинало горіти. Шукали інше.

— Хто міг бігти, а хто залишив-
ся лежати на вулицях… Тих людей 
не було кому навіть прикрити. Че-
рез обстріли ми не могли їх бодай 
на клумбі прикопати. Тому просто 
виносили мертвих надвір. Уявіть: 
вранці виглядаєш з підвалу, а там 
розкидані кінцівки тих тіл, що ми 
залишили звечора, — каже маріу-
полька.

Гасити постійні пожежі не мали 
чим. Вода — на вагу діамантів, не зо-
лота… Коли насувалась небезпека, 
військові попереджали цивільних: є 
два варіанти — або від вогню заги-
нути, або від автоматних черг. Люди 
бігли, інколи на порятунок браку-
вало п’яти хвилин. Так пані Лариса 
з коханим опинились у сусідньому 
дворі. Там теж було багато місцевих.

— Ввечері хотіли хоча б закип’я-
тити води, бо їжа закінчилась. Чо-
ловіки пішли розпалювати вогнище. 
Раптом прибігає хлопець з коктей-
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Дмитро та Олена — професій-
ні інструктори з мотоспорту, які 
приїхали до Тернополя з Одеси 
минулого року. Причиною стала 
мовна еміграція. У червні подруж-
жя відкрило тут мотошколу та дає 
всім охочим унікальні знання, які 
неможливо здобути в інших містах 
заходу України.

Дмитро та Олена разом ще зі 
школи. Він має дві вищі освіти — 
управлінець-економіст та капітан 
судна, вона за спеціальністю віза-
жистка-перукарка. Але подружжя 
спробувало себе в різних амплуа, 
побувало в багатьох державах і 
набралось досвіду за кордоном. 
Приміром, Дмитро працював фо-
тографом на круїзному лайнері 
у США, згодом у великій реклам-
ній студії в Німеччині, а загалом 
відвідав понад 80 країн. Після пів 
сотні вже перестав рахувати.

Чоловік та дружина драйвові, 
справжні екстремали і обожнюють 
мотоцикли. Часто подорожують, 
жили в Нідерландах та Німеччині, 
інших державах. Там закінчили 
контраварійні курси та зрозумі-
ли, що в Україні з мотоспортом 
біда — тут відсутнє байкерство як 
таке, і геть немає «культури» мо-
тоциклів. Дмитро каже, що в ди-
тинстві мав «Мінськ», на якому 
їздив з 12 років. Виявилось, що 
робив це неправильно. Довелось 
вже у свідомому віці повністю пе-
ревчатися.

— Яка різниця між Україною 
та закордонням? Наприклад, 
на наших мотоциклах написано, 
щоб качати колесо певним чи-
ном, до 2,5 бара (позасистемна 
одиниця тиску — прим.). На до-
рогах в Україні ти вистрибуєш з 
сидіння, настільки колесо пере-
качане. Ми приїжджаємо в Іта-
лію, де зроблений «мотик», і з 
підкаченими до 2,5 бара колесами 
він там «пливе». Дороги ідеаль-
ні, — розповідає Дмитро.

Цьогоріч перший 
мотосезон 

Подружжя мешкало в Одесі. 
До Тернополя вирішили перебра-
тись після того, як народилась 
донечка Соломійка. Говорять, що 
мали безліч можливостей жити 

за кордоном, але свідомо, за рік 
до війни, приїхали сюди, аби 
дитина росла щирою українкою. 
Хотіли, щоб дівчинка розвивалася 
в україномовному середовищі.  

Дмитро та Олена діляться спо-
гадами: на півдні країни панує 
страшенна кацапія. Там націо-
нальну мову заледве не знева-
жають, звертають на тебе увагу, 
ніби робиш щось дивне. Раніше 
їхню гімназію очолювала дирек-
торка-«бандерівка», а при новому 
керівництві учнів за українську 
мову навіть цькували.

— Ми вільно говорили нею і 
розуміли, що не «вписуємось» 
там. Соломія була єдиною укра-
їномовною на дитмайданчику. 
Доходило до абсурду: через мову 
діти відмовлялись з нею грати-
ся. Ми розуміли, що доньці мало 
спілкування з нами, бабусями-ді-
дусями та хрещеними батьками. 
Вона прагнула бути серед дітей, 
невдовзі піде у школу. Тому вирі-
шили залишити все напрацьоване 
в Одесі і перебратися до Терно-
поля, — пояснює Дмитро.

П’ятирічна Соломійка звикла 
до мотоцикла ще з материної 
утроби, тому й не дивно, що те-
пер крихітка сама вільно ганяє 
на ньому і мріє стати чемпіонкою.

— Як мотоцикліст, я довго 
не їздила, лише згодом захотіла 
спробувати сама керувати «мо-
тиком». Раніше завжди мандру-
вала як пасажирка. Навіть буду-
чи вагітною, не боялась їздити. 
Повністю довіряла чоловікові. 
Ми відвідували мотозльоти, по-
дорожували. Я за природні пологи 
і була готова народити будь-де. 
Тому донечка змалку на мотоци-
клі. Малу Соломійку ми прищі-
пали в ерго-рюкзак і так ката-
лись «бутербродиком». Вона через 
2–3 хвилини засинала на «моти-
ку», а вдома її важко було вкласти 
за цей час, — усміхається Олена.

Вперше Соломія сама сіла 
на байк навесні цього року. За-
раз триває її перший мотосезон. 
До того дівчинка абсолютно впев-
нено їздила на велосипеді. Батьки 
пригадують, що траплялись різні 
кумедні ситуації, але донька ні-
чого не боїться.

— Якось вона каталась в Кут-
ківцях. Я їхав за нею. Соломія 
наїхала на гілку і в неї вибухну-

ХОБІ

СОЛОМІЙКА – СИМВОЛ МОТОШКОЛИ
Драйв   Соломійка змалечку впевнено 
їздить на «мотику». Зараз триває її 
перший мотосезон. Дівчинка мріє стати 
чемпіонкою. Про захоплення малечі 
говоримо з батьками

Зараз подружжя інструкторів 
навчає керувати мотоциклом 25 
вихованців. Набір учнів в їхню 
школу триває. Заняття комбіну-
ють на декількох локаціях.
– У Тернополі ми от-от старту-
вали, тому поки у команді нас 
двоє. Маємо три дорослих мо-
тоцикли і один дитячий. До нас 
можуть приходити всі: і дорослі, і 
малеча. Головне, щоб це не було 
щодня, бо буде «передоз» інфор-
мацією. Крім практики, розпові-
даємо ще теорію керування, це 

дуже важливо. Є багато фізики 
процесу, яку слід розуміти: чому 
мотоцикл їде прямо, а чому по-
вертає, як ним правильно галь-
мувати тощо, – на завершення 
говорить мототренер Дмитро. 
Записатись на індивідуальні тре-
нування можна у соцмережах:
у Фейсбуці – https://www.
facebook.com/Motoschool.MVR.
Termopil/;
в Інстаграмі – https://www.
instagram.com/motoschool_
ternopil/.

Як записатись на тренування? 
Запитуємо у інструкторів

ло заднє колесо. Вона без паніки 
зупинилась і каже: «Тату, щось 
не так!» Внутрішній спокій в її 
характері від дружини. Соломійка 
на все реагує з холодними мізка-
ми, — говорить мотоінструктор 
Дмитро.

Родина регулярно активно від-
почиває: стрибають з парашутами, 
з мотузкою із мосту, ходять у гори 
тощо. Рік тому, коли Соломійці 
було всього 4 роки, вона (сама, 
без допомоги батьків!) пішки під-
нялась на Говерлу (висота вер-
шини становить 2061 метр над 
рівнем моря — прим.) і спусти-
лася з неї. Зробила це власноруч 
і має медаль «За самостійне під-
корення Говерли у 4 роки».  

— Я не думала про вагітність 
як про хворобу, і не з тих мам, 
які трусяться над дитиною. Так, 
безпека Соломії — це головне, але 
донька може падати, хворіти, і це 
цілком нормально. Дитинство має 
бути цікавим, — наголошує Олена.

Пропагують «свідомий» 
мотоспорт 

Упродовж десяти років подруж-
жя має успішний бізнес в Одесі. 
Там функціонує їхня професійна 
мотошкола з великою командою 
інструкторів. Довго вагались, чи 
буде попит на мотоспорт у Тер-
нополі. Врешті, наважились і 
відкрили таку ж школу в тесто-
вому режимі: набирають учнів та 
роблять контент для соцмереж.  

— Ми приїхали до Тернопо-
ля, аби просто жити. Не дума-
ли масштабувати сюди бізнес, 
не знали, кого тут навчати. Але 
Соломія ганяє! До нас почали 
звертатись люди — по троє-чет-
веро за одне тренування. Ціка-
вились донечкою, просились теж 
на заняття. Ми вирішили спро-
бувати, а чому ні? — розповідає 
Дмитро.

Подружжя інструкторів навча-
ють дітей та дорослих керувати 
мотоциклом за 9 занять, тривалі-
стю в одну годину кожне. Якщо 
учень старається, на 10 заняття 
їздитиме наче профі. Є єдина 
вимога — треба вміти керувати 
велосипедом.  

— Швидкість освоєння «мо-
тика» залежить від конкретної 
людини. Хтось не їде взагалі 
і не поїде ніколи. Діти легше 
вчаться, їм треба менше часу. 
Якщо малеча їздить на велоси-

педі, тримає рівновагу, дістає но-
гами до землі, то тут вона просто 
пересідає на «мотик», ми пояс-
нюємо де газ, а де гальма (там, 
де й на велику), і все — кілька 
занять і катається на ньому впев-
нено! — каже чоловік.

Олена й Дмитро зауважують, 
що дитячої мотошколи немає 
більше ніде в Україні. Хоча 
в цьому мотоспорті немає від-
мінностей від дорослого, тільки 
менший за розміром «мотик». 
За емоціями та процесом нічого 
не відрізняється.

— Мотоспорт — це зосередже-
ність, відповідальність, відчуття 
щеплення колеса з асфальтом. 
Соломійка відчуває мотоцикл і 
ми дозволяємо їй навіть перехо-
дити за межу. Вона іноді падала, 
але не лякалась, вставала і їхала 
далі. Екіпіровка, шолом та за-
хист колін і рук обов’язкові. Ми 
за свідомий мотоциклізм! До нас 
приходять на заняття дівчата, 
просять навчити їх керувати «мо-
тиком», бо це сексуально й есте-
тично виглядає. Є позиція, що 
швидкість — круто! Це правда, 
але ми намагаємось дати учням 
на максимум інформації про те, 
що мотоцикл — це не розвага й 
не забавка, — наголошує інструк-
торка Олена.  

Тренувальні й навчальні занят-
тя з мотоспорту подружжя про-
водить на трасі для картингу, що 
знаходиться на вулиці Митропо-
лита Шептицького, 51.

— Закритий картодром — це 
«родзинка» Тернополя. Ми 
жили в багатьох містах Укра-
їни, і подібні треки є тільки 
в Миколаєві та Полтаві, але й 
там покриття траси гірше, ніж 
тут. Більше таких локацій ніде 
немає. Тут на картодром не за-
їдуть автомобілі і можна спо-
кійно навчати їзді на «мотику» 
дітей. Із заходу України всі мо-
тоциклісти приїжджають сюди 
тренуватися. Шкода, що раніше 
трасу скоротили, віддали частину 
під овочевий ринок. Якби цього 
не сталось — тут могли б про-
водити міжнародні змагання з 
мотоспорту, — каже Дмитро.

Мотоцикл — не так, 
як автівка!

Замість десятого уроку, по-
дружжя пропонує учням опцію 
«виїзд у місто». Це запозичили 

із Нідерландів, в Україні такого 
ніде навіть близько немає!

— У сервісному центрі, аби 
скласти іспит з водіння, ви ма-
єте двічі на парковці припарку-
ватись, а потім з інспектором 
виїхати в місто та показати, що 
вмієте, скажімо, перелашту-
ватися з одного ряду в інший, 
повернути ліворуч, обігнати ко-
гось тощо. Цікаво, що в нашо-
му законодавстві прописано, що 
виїзд у місто передбачений для 
всіх транспортних засобів, крім 
мотоциклів. Інспектор поліції 
перевіряє ваші навички тільки 
на майданчику. Якщо на першій 
передачі не «глохнете» і проїж-
джаєте «вісімку» — все, є про-
фесійним мотоциклістом! Але чи 
впораєтесь із рухом на справж-
ній дорозі? — ділиться думками 
Дмитро.  

Тому в дев’ятигодинний курс 
подружжя з керування «мотиком» 
входить одна година контраварій-
ного гальмування. Учень повинен 
зрозуміти, в який момент бук-
суватиме переднє колесо, коли 
його почне «волочити». Все треба 
відчути на майданчику, аби потім 
виїхати на дорогу і все обійшлось 
без аварій.

— В шоломи вбудовані інтер-
коми. На них є Bluetooth-модуль, 
за допомогою якого можлива 
синхронізація. Учень їде, а ми 
на відстані пояснюємо йому, 
що робити. Людина впевнено 
все робить сама, а ми просто її 
направляємо. Цього не дають 
жодні мотошколи в Україні, — з 
усмішкою говорить інструктор.

Дмитро наголошує: більшість 
не усвідомлює, що водіння «мо-
тика» не схоже на водіння автів-
ки. В машині є три педалі — ще-
плення, гальма та газ. Керуючи 
мотоциклом, треба виконувати 
рухи руками, які водій авто ви-
конує ногами.  

— Але чомусь категорію 
А в Україні можна купити 
за 1500 гривень! Ви чекаєте два 
тижні, отримуєте документ, де 
пише, що проїздили з інструк-
тором цілих 20 годин. Далі йдете 
у поліцію і забираєте права. Лю-
дина думає, що й на практиці все 
так просто. А потім або розби-
вається на першому світлофорі, 
або її переїжджають, або ховає 
права в шухляду і не їздить, — 
розповідає Дмитро.

Соломійка змалку ганяє на мотику і нічого не боїться. Тато Дмитро тренує п’ятирічну 
донечку, яка мріє стати чемпіонкою
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Верхня частина кладовища но-
віша. Там поховання із ХІХ–ХХ 
століть. Всі мають високу худож-
ню цінність.  

Також на цвинтарі є обе-
ліск у пам’ять євреїв-солдатів 
австро-угорської армії, які за-
гинули у ході Першої світової 
війни. Тут знаходяться дві брат-
ські могили, де поховано юдеїв, 
розстріляних під час Голокосту. 
Серед них родина чи не остан-
нього єврея у Підгайцях — Моше 
Хабера.  

Завдяки його зусиллям цвин-
тар не стерли з лиця землі за ра-
дянських часів, не провели через 
некрополь дорогу і не збудували 
тут універмаг, як планувалось. 
Всю сім’ю активіста (дружину та 
п’ятеро дітей) знищили нацисти.  

Загалом, кладовище має 
150 метрів у довжину. Остан-

Місцеві жителі часто називають цвинтар Окописьком

РЕКЛАМА

некрополь Окописьком. За вели-
чиною він є одним із найбільших 
і найдоглянутіших в Україні. Тут 
повністю чи частково зберегли-
ся півтори тисячі мацев (могил). 
Найстаріша походить з 1599 року. 
Її знайшла експедиція дослідни-
ків з Єрусалиму під керівництвом 
професора Єврейського універси-
тету Бориса Хаймовича. На верх-
ній частині надгробка вирізьблені 
руки, отже людина, що похована 
тут, з роду коенів (священників).

Ближче до входу — ділянка зі 
старими могилами, де є мацева 
з 1629 року та понад п’ятдесят 
мацев із другої половини XVII 
століття. Більшість надгробків з 
тих часів, на жаль, не збереглись. 

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

Перші євреї оселилися в Під-
гайцях на початку 16 століття. 
Юдейська громада базувалась 
у тій частині міста, що на південь 
від Ринку. За даними перепису 
населення 1764 року, тут налічу-
валось понад тисячу євреїв. Вони 
часто займалися торгівлею, дехто 
ремісництвом або був орендарем.

Велике єврейське кладовище 
розташоване прямісінько в цен-
трі міста, на вулиці Лесі Укра-
їнки. З північного боку донині 
збереглись фрагменти вхідних 
воріт.

Місцеві жителі ще називають 

РЕТРО

ЯК ВИГЛЯДАЄ ОДНЕ З НАЙБІЛЬШИХ 
ЄВРЕЙСЬКИХ КЛАДОВИЩ

Унікальні фото   Ще з 17 століття 
єврейська громада у містечку Підгайці 
була чи не найчисельнішою в Галичині. 
Серед різноманітних пам’яток архітектури 
та мистецтва особливо вражає унікальний 
юдейський цвинтар із понад півтори тисячі 
надгробків

Аби дізнатись хоч 
щось про свій 
рід, до Підгайців 
щороку приїжджає 
чимало людей з-за 
кордону

На деяких надгробках чітко видно надписи та старовинні гравіювання На єврейському кладовищі понад 1500 поховань

нє поховання тут відбулося 
в 1952 році. У повоєнні часи 
мародери знищили чимало мо-
гил, розкрадаючи каміння. Та 
попри це некрополю, повністю 
заповненому кам’яними могиль-
ними плитами (ніде ступити, 
якщо чесно) немає аналогів…

Декілька років тому на Терно-
піллі створили «паспорт» цього 
кладовища у Підгайцях. Інфор-
мацію про єврейські надгробки 
оформили в єдиний каталог, де 

є фото плит, імена та дати, які 
на них зазначені. Таку ініціативу 
реалізували співробітники орга-
нізації «Єврейська Галичина та 
Буковина».  

Аби дізнатись хоч щось про 
свій рід, до Підгаєць щороку 
приїжджає чимало людей з-за 
кордону. Єврейський цвинтар 
має всі шанси стати туристич-
но привабливою місциною. 
Історична цінність кладовища 
неоціненна!
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №32

***
Пригадую, як я колись про-
воджав свою дружину, тоді ще 
просто дівчину, додому. Було 
це вже друге чи третє побачен-
ня, ну, я набрався сміливості і 
біля під'їзду застосував усі свої 
навички, щоб її гарно та ніжно 
поцілувати.
І ось ми з нею цілуємось-цілу-
ємося вже хвилини дві, вона 
піднімає на мене очі й заявляє:
— Мало...
Я здивовано так:
— Мало?!
— Мало знайомі...
Відтоді так і живемо...

***
Гуляємо з дружиною Пари-
жем. Закурили. Підходять 
до нас троє дівчат, і одна з 
них по-французьки просить 
цигарку.
Я іноземними мовами володію 
на рівні «привіт—папа» і, не за-
барившись, говорю «Моменто 
море», як персонаж відомого 
фільму, і простягаю їй сигарету.
Потім я вирішив  переглянути 
переклад моєї «крутої» фрази. 
Вбиваю в Google, і Вікіпедія 
видає переклад: «Пам'ятай про 
смерть».Уявляю, що подумали 
француженки...

***
У моєї доброї знайомої брат 
працював у кінотеатрі кіноме-
ханіком.
Сидить вона, отже, на сеансі, 
дивиться фільм. Раптом показ 
перервався.
Усі глядачі у залі дружно кри-
чать:
— Кіна не буде, оператор 
спився!
Вона спокійно дістає з сумочки 
мобільник, телефонує братові й 
голосно каже:
— Що там у вас трапилося? 
Негайно увімкніть мені кіно!
Глядачі, що сиділи поруч, поча-
ли на неї пирхати, мовляв, що 
це тут за фіфа така сидить?
Але на подив до неї майже 
відразу ж підійшов представ-
ницький чоловік (її брат) і 
ввічливо запитав:
— Вибачте, ви будете дивитися 
фільм з цього моменту, чи ви 
бажаєте відмотати трохи назад?

***
Вся історія жіночої моди — це 
історія боротьби клімату, мора-
лі та гігієни з бажанням жінки 
ходити голою.
***
Будь-яка дівчина боїться, коли 
йде одна в гості до малознайо-

мого хлопця. Але одні бояться, 
що він почне чіплятися, а інші — 
що не почне!
***
Дівчина їхала маршруткою. На 
повороті сталося так, що вона 
присіла на коліна до молодого 
гарного чоловіка.
Він, мабуть, не знаючи, що в та-
ких випадках заведено говорити, 
спитав у неї:
— Вісімнадцять є?
Вона відповідає:
— Ну так!
— Ну, тоді сиди!
***
— А що ви сьогодні ввечері 
робите?
— Рибу чищу.
— Яка ви, однак, конкретна 
дівчина...
***
Почуття, коли тебе вночі обій-
мають і крізь сон притягують до 
себе ближче, невимовне.
Особливо коли ти живеш одна, і 
на ніч у тебе ніхто не залишався.
***
Жінкам все можна. Співачка 
Слава, співачка Максим...
А ось ви уявіть собі: співак 
Наташа, співак Катя...
***
Дівчата, якщо ви хочете запро-

понувати хлопцеві залишитися 
просто друзями, але вам шкода 
його та мучить совість, спро-
буйте переспати з ним. Велика 
ймовірність, що він запропонує 
вам просто дружити, а, можли-
во, і зникне зовсім!
***
— Я перетворю твоє життя на 
пекло! Я заберу все, що ти 
любиш!
— Так-так, мені розповідали, 
що ви гарний дієтолог.
***
Рецепт стрункості для жінок:
Сніданок з'їж сама, обід роз-
діли з котом, вечерю віддай 
чоловікові.
***
— На першому побаченні вона 
просто дивилася на мене і мов-
чала, на другому говорила, що я 
симпатичний, на третьому поча-
ла будувати плани на майбутнє, 
на четвертому вже про весілля 
заговорила... А я сидів і мовчав, 
злякано дивлячись на її руки.
— Чому?!
— Ну, а що я міг сказати, сидячи 
з відкритим ротом у кріслі 
дантиста.
***
У моєї дівчини у ванній висять 
шість рушників: для обличчя, 
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для волосся, для тіла, для 
ніг, для інтиму і для чогось 
ще шосте... забув! А точно, 
для мене!
***
Дама каже своїй знайомій:
— Мені та моїй сестрі разом 
60 років.
— Боже! І ти не боїшся 
залишати таку крихітку одну 
вдома?
***

— Як ти вважаєш, що по-
дарувати коханій жінці на 
день народження?
— Подаруй їй те, чого вона 
найбільше хоче.
— Щоб подарувати їй те, 
чого вона найбільше хоче, 
мені доведеться продати 
квартиру, всі внутрішні 
органи, залізти в кредит, 
пограбувати банк і грошей 
не вистачить.



Цього тижня 
іменини  
святкують

ОВЕН Для Овнів від-
криються неймовірні 
перспективи в плані 

творчості, всю свою енергію 
варто спрямовувати саме у це 
русло. Зараз чудовий місяць для 
сімейного дозвілля, Овни багато 
часу проводитимуть із сім'єю, і 
цей час буде продуктивним.  

ТЕЛЕЦЬ У Тельців перед-
бачається період осо-
бливо сприятливий для 

ділової активності. Ви братимете 
участь у важливих переговорах, 
запровадите нововведення у 
свій бізнес і будете отримувати 
задоволення від того, чим ви 
займаєтеся.  

БЛИЗНЮКИ У Близ-
нюків передбачається 
можливість активного 

спілкування з іншими людьми. 
Можливі часті поїздки, переваж-
но це будуть ділові відрядження, 
можливо і за кордон, але не 
тривалі. Все одно, вся ділова 
активність зосереджена у вас на 
роботі, у вашому місті. 

РАК У Раків намічається 
вирішення фінансових 
проблем. Рак може пра-

цювати над різними завданнями 
одночасно та ефективно їх 
вирішувати. Раки мають багато 
короткострокових поїздок у 
серпні, телефонних переговорів.  

ЛЕВ Левам зірки перед-
бачають відродження: 
і в особистісному, і в 

професійному плані. Зараз час 
для вирішення питань, пов'я-
заних з особистістю, зовнішнім 
виглядом. Все минуле зараз ви 
можете залишити позаду. Настає 
гарний період, щоб проаналізу-
вати свій прибуток. 

ДІВА Діви будуть 
зосереджені на тому, що 
підказуватиме підсвідо-

мість. Розум Дів працюватиме 
неймовірно жваво, всі ходи 
прораховуватимуться наперед. 
Можливо Дівам належить 
мати справу з фінансами інших 
людей, комусь із близьких може 
знадобитися ваша порада. 

ТЕРЕЗИ Терезам зірки 
прогнозують час для 
професійного розвитку 

та робочих колаборацій. Але 
не можна забувати про свої 
потреби, варто виділити час для 
себе, розібратися у своїх думках. 
Ви захочете змінити розпорядок 
дня, отримати нові враження.

 СКОРПІОН Гороскоп 
пророкує стрибок кар'єр-
ними сходами. Особисте 

життя відійде на другий план, 
весь час приділятиметься роботі. 
Друга половинка не ображати-
меться, навпаки, навіть може 
якось посприяти просуванню 
кар'єрою: може дати важливу 
пораду, забезпечити протекцію. 

 СТРІЛЕЦЬ Стрільці 
зустрінуться з певними 
труднощами: шукатимуть 

сенсу життя, зіткнуться з неро-
зумінням партнера, вирішува-
тимуть фінансові проблеми. 
Але Стрільці як ніхто вміють 
вирішувати складні проблеми 
у критичних ситуаціях, вони не 
допускають бездіяльності. 

КОЗЕРІГ Козероги за-
хочуть зрозуміти власну 
природу та сили. Над сто-

сунками з партнером треба буде 
попрацювати: звільніться від 
негативних емоцій та образ. Слід 
тримати емоції під контролем у 
другій половині місяця. У серпні 
буде сприятливий час, щоб 
займатися активним спортом. 

ВОДОЛІЙ Чим би не 
займалися Водолії, їхня 
увага буде присвяче-

на переважно спілкуванню з 
іншими людьми: неважливо, чи 
йдеться про роботу, бізнес чи 
особисте життя. Водолії будуть 
дуже уважні до свого партнера, 
виявлятимуть почуття подарун-
ками, увагою, словами кохання.  

РИБИ Риби будуть 
зосереджені переважно 
на роботі. Це буде гарний 

період для того, щоб залучити 
до свого бізнесу партнерів, 
розвивати нові проекти, виявити 
себе цінним співробітником. У 
коханні Риби віддаватимуться на 
повну, більше піклуватимуться 
про свою другу половинку, всіля-
ко їй допомагатимуть. 

СЕРЕДА,

17 СЕРПНЯ
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Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

17 серпня: 
Олексій, Андрій, 
Денис, Дмитро, 
Іван, Костянтин, 
Максиміліан, 
Михайло, Семен, 
Ян, Аріна, Дарина, 
Євдокія, Ірина, Ія.

18 серпня: 
Юхим, Іван, 
Максиміліан, Симон, 
Ян, Дарина, Євдокія, 
Христина, Марія, 
Нонна.

19 серпня:
Лев, Спас, Людвіг, 
Феоктист.

20 серпня: 
Олександр, Олексій, 
Антон, Опанас, 
Василь, Дементій, 
Дмитро, Єлисей, Іван, 
Митрофан, Михайло, 
Петро, Ян.

21 серпня: 
Герман, Григорій, 
Омелян, Йосип, 
Леонід, Мирон, 
Микола, Теодор, 
Федір, Еміль.

22 серпня: 
Олексій, Антон, 
Григорій, Дмитро, 
Іван, Леонтій, Макар, 
Матвій, Петро, Самуїл, 
Юліан, Яків, Ян, Аріна, 
Ірина, Марія.

23 серпня: 
Афанасій, В'ячеслав, 
Лаврентій, Роман, 
Сава.

— Знаєш, що треба робити, 
якщо ти йдеш із дівчиною з 
дискотеки, і до неї почали 
чіплятися хулігани?
— Що?
— Біжи! І пам'ятай: гарних ді-
вчат багато, а ти у мами один!

***
— Ой, чоловіче, навіть не знаю, 
як вам і віддячити!
— Знаєте, знаєте...
— Ой, чоловіче, я ж одружена.
— Взагалі-то я про 100 г.

***
— Люсю, як тебе зрозуміти?
— Та ніяк... Змирись...

***
Кожна жінка, мабуть, мріє, щоб 
чоловік міг вгадувати її бажан-
ня, але в жодному разі не вмів 
читати її думки.

***
Дівчатка 12-15 років пишуть 
статуси: «Мені його так не 
вистачає».
Це вони про мозок, так?

***
Дівчата дуже добрі. Вони 
можуть пробачити хлопцеві, 
навіть якщо він ні в чому не 
винний.

СТРІЛЬБИЩЕ

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ

ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ

БУЛО:
На перехресті вулиць Дружби та 
Миру був полігон для стрільб 

БУЛО:
Такий  вигляд мав котлован на 
початку будівництва університету

БУЛО:
 Раніше палац культури звався 
«Октябрь»

БУЛО:
Це фото на початку створення парку 
«Піонерський»

СТАЛО:
Тепер на цьому місці новобудова

СТАЛО:
Тепер це один із кращих 
університетів країни

СТАЛО:
Після здобуття незалежності назву 
замінили на «Березіль»

СТАЛО:
Парк двічі змінив назву – 
«Топільче» на «Сопільче»

З одного ракурсу

Як змінився масив 
«Дружба»


