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НІ МОСКОВСЬКІЙ ХОДІ!
ТЕРНОПОЛЯНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ЦЕРКВИ

 Скандал довкола прощі до
Почаєва. Що зробила влада і
поліція? Як пояснюють ситуацію
паломники церкви, яка довго була
під протекторатом росії?
РЕКЛАМА
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У СПЕКУ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКІВ.
КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ НА ЯРМАРКАХ
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095– 077‑01‑80

Риба, молоко, сири, овочі,
фрукти та навіть м’ясо з яйцями —
все це продають під прямими сонячними променями або ж взагалі
на підлозі. Через це тернополяни
асоціюють ярмарки зі стихійною
торгівлею.

Хто та що перевіряє
на ярмарках
Традиційно ярмарки у Тернополі працюють за трьома адресами: вулиця Лесі Українки, 39,
на перетині вулиць Миру-Дружби, а також зупинка громадського
транспорту ТРЦ «Подоляни». Зі
слів речниці міської ради Мар’яни
Зварич, влада не лише надала дозвіл на проведення таких заходів,
а й має постійно контролювати
процес проведення.
— Міська рада надає дозвіл
на проведення сільськогосподарських ярмарків. Традиційно працюють у суботу. Вони є
на постійному контролі спільної
робочої групи. Саме представники муніципального інспектора,
Держпродспоживслужби, відділу
торгівлі, побуту та захисту прав
споживачів міської ради та працівниками Тернопільського районного управління Національна
поліція України в Тернопільській
області перевіряють, чи дотримуються продавці вимог, прописаних
у рішенні виконавчого комітету, —
розповідає вона.
Зауважимо, перед тим як продукція потрапляє на прилавки
ярмарків, вона не проходить перевірку. Проте під час продажу
працівники відділу ветеринарно-санітарної експертизи мають
повне право взяти будь-яку про-

дукцію та перевірити на якість.
— Щосуботи фахівці відвідують
ярмарки і проводять ветеринарно-санітарний огляд продукції,
адже це важливо. У разі підозр
щодо якості продуктів харчування, товар може бути вилучений
на експертизу. Саме дослідження дозволяє виявити і попередити
розповсюдження хвороб, небезпечних для людей та тварин, —
каже начальник міського управління Держпродспоживслужби
в області Іван Гавришків.
Також у Держпродспоживслужбі
наголошують, що більшість підприємців, які реалізують на ярмарках продукцію, зареєстровані
в Тернопільській області та здійснюють виробництво під наглядом спеціалістів. Підприємців,
які прибувають з інших областей
і не представляють супровідної
документації, — не допускають
до реалізації.

Якщо ви або
члени вашої
родини отруїлися
неякісною
продукцією –
пишіть скаргу
Дотримуйся правил!
Що стосується вимог до продавців, то вони базові. Але саме
такі дії дозволяють уникати небажаного отруєння у споживачів та
зайвих проблем для продавців.
Іван Гавришків надає детальний
перелік.
— Продавці щосуботи на ярмарках повинні мати при собі,
по-перше, супровідні документи,
що засвідчують походження, без-

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Споживачі  Сільськогосподарські
ярмарки одні люблять, інші критикують.
Що дозволено продавати, чи проводять
контроль якості і куди звертатися у
випадку отруєння? Читайте у матеріалі

Виникають сумніви
щодо якості? Ви
можете запитати у
продавців відповідні
дозволи на продаж
товарів

печність та якість харчової продукції. По-друге, витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. По-третє,
наявність у них спецодягу та санітарних книг щодо проходження
обов’язкових медичних оглядів.
Крім того, вся продукція повинна
бути маркована державною мовою
і реалізовуватися з дотриманням
відповідних температурних режимів. Це стосується швидкопсувних
харчових продуктів тваринного походження, — розповідає спеціаліст.
Під час збуту продуктів харчування продавцям варто пам’ятати
і про температурний режим. Так,
зокрема харчові продукти тваринного походження, що потребують дотримання спеціального
температурного режиму, повинні
зберігатися за температури нижче
10 °C. Це у першу чергу стосується
молока, м’яса, риби, ракоподібних, яєць та меду.
Попри те, що правила є простими, робоча група все ж фіксує
реалізаторів‑порушників, які або
забувають про вимоги, або просто
їх ігнорують. У такому разі неза-

Особливо радять звертати увагу на умови продажу та
якість молочної продукції
конна діяльність припиняється,
а продукція вилучається.
— Найчастіше фіксуємо порушення вимог Закону України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». З метою недопущення потрапляння на ринок
харчової продукції сумнівної яко-

сті, виявлення не зареєстрованих
підприємств, а також з метою
виявлення незадекларованої праці на виробничих потужностях
даних суб’єктів матеріали направляються до правоохоронних
органів для документування та
зупинення незаконної діяльності, — каже Іван Гавришків.

Отруїлися? Не мовчіть!
Де купувати продукти харчування – на ринках, у супермаркеті
чи на ярмарках – особистий вибір споживачів. Проте варто розуміти, зіпсовані товари можуть
трапитися скрізь. Якщо ви або
члени вашої родини отруїлися
неякісною продукцією – пишіть
скаргу.
– Кожен громадянин відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» має право
звернутись до Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області та залишити скаргу. Це можна зроби-

ти онлайн на офіційному сайті
держустанови або завітавши
за адресою: м. Тернопіль, вул.
Микулинецька, 20. Під час звернення необхідно мати при собі
чек або інші докази придбання
продукції саме у цьому місці,
у цього фермера, – каже Іван
Гавришків.
Також у Держпродспоживслужбі
запевняють, за час проведення
ярмарок скарги від громадян
щодо якості та безпечності
харчових продуктів, що там реалізовувались, до управління не
надходили.

Тернополяни порівнюють ярмарки зі стихійними ринками, адже інколи продукція
продається на підлозі та ще й без холодильників

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

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин»
43-00-50
Аварійна газу
104, 51-51-26
Аварійна водоканалу (диспетчер)
51-97-58,
(050) 437-43-53
Аварійна тепломереж
25-48-10
Аварійна електромереж
52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради
у робочі дні, з 9.00 до 18.00
067-009-15-40
Довідкова залізничного вокзалу
47-22-46
Довідкова автовокзалу: АС на Живова 23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба
52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби
52-01-45
Управління транспортних мереж
52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГЕРОЯМ СЛАВА
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ЯК УЧИТЕЛЬ СТАВ ВОЇНОМ ЗСУ
ОКСАНА ЧМИЛЕНКО, 097– 747‑64‑68,
OKSANA.CHMYLENKO.20@GMAIL.COM

Він виріс у багатодітній сім'ї, де
патріотизм прищеплювали змалечку. Відтак тепер мама вдома
з фронту чекає трьох — чоловіка
і двох синів.
Чекають на вчителя і всі його
учні. Поки готувався матеріал
до друку, третьокласник Сашко
від їх імені сідає писати листа.
З надією, що якщо не вдасться
передати, то, може, надрукують
в газеті.
Тим часом місце для любові
у серці вчителя заповнюють чотирилапі пухнастики із синіми
та жовтими очиськами.
Прибилися до наших на позиції, тепер — скрізь із ними.
Що вчитель робить в артилерії,
і як в одній людині поєдналися
козацька сила, трепетна ніжність,
англійський акцент і українська
пісня — читайте у матеріалі.

Вчився швидко
Народився в селі Турильче,
на Борщівщині, до війни два
роки працював у школі в рідному селі — викладав англійську,
німецьку, і, як ми згодом дізналися від директора школи — ще
й фізкультуру.
24 лютого, коли пішли обстріли, взяв сумку і пішов у військкомат. А після розподілення
потрапив у Тернопільську артилерійську бригаду. В армії служив
у Національній гвардії в Харкові.
В артилерії, каже, все — нове,
та швидко адаптувався і зрозумів,
що нічого важкого немає. Цікавимося, які обов’язки у солдата.
— Ношу снаряди і досилаю їх
в гармату, — спокійно відповідає
нам хлопець.
Тут варто уточнити, що снаряди
важать майже по 50 кілограмів.
Нічого важкого? Для цього шонайменше потрібно бути у відповідній фізичній формі.
— Живу в селі, знаю, що
таке — важка праця, — пояснює
Володимир. — Крім того і завжди, з дитинства любив займатися
спортом: легка атлетика, важка
атлетика, фізичні навантаження,
штанги, гантелі, турнік — зараз

життя довело, що все це — недарма.
Далі запитуємо про вагу штанги. Виявляється, тренувався з вагою 90 кілограмів. Каже, щоб підтримувати себе в тонусі — достатньо знаходити час для тренувань
через день, щоб не втомлюватися
і мати результат.

Відразу — гаубиця
Зараз на позиціях тренування
продовжуються в звичному режимі. Щоправда, турнік замінюють
дерева, а штангу — власна вага.
— Тут дуже важлива життєрадісна атмосфера, її ми створюємо самі — завжди на позитиві, — наголосив солдат. — Кожен
має свою функцію, відпрацювали
до автоматизму, все робимо дуже
швидко, це — практика.
На війні навчився відразу
на нове озброєння. З радянськими гарматами не працювали.
Знання англійської знадобилися і
на фронті — допомогли зрозуміти
інструкції. Усі написи на самій
гарматі про функції — теж англійською.

Є в нашому
підрозділі і юрист,
і музикант, і
будівельник, і
відеооператор, два
вчителі — я і фізмат
— Навчалися ми на полігоні,
все відчули на практиці, нам все
показали, розподілили функції,
ми зробили пробні постріли і
почали свій військовий шлях, —
пригадує Володимир. — А там —
Бровари, Сумщина, Рівненщина
та декілька областей на сході.
Найважче було на Донеччині,
де найбільше відчувається агресія з боку окупантів, і населення
відрізняється — українці, які нас
там не вітали, сприймали вороже.
За словами солдата, завжди легше воювати там, де є моральна
підтримка людей довкола.
— Нам приносять гостинці,
ми по-людськи приймаємо, але
не їмо, бо не знаємо намірів цих
людей, — розповідає про окремі

регіони військовий. — В інших
підрозділах після таких візитів
були «прильоти».

З піснею в дорогу
Тернопільська артбригада зібрала чоловіків із різних областей,
здебільшого — сусідніх. Різний
вік, різні професії, але об’єднує
єдина мета, каже Володимир.
— Є в нашому підрозділі і музикант, і будівельник, і юрист,
і весільний відеооператор, два
вчителі — я і фізмат.
Музиканту хлопці докоряють,
чому без інструмента приїхав. Та
компенсують усе співом. За музичний супровід використовують
колонку і — з піснею в дорогу.
Співають переважно в переїздах.
В репертуарі артилеристів — переважно українські народні пісні.
Люблять славнозвісну, переспівану Хливнюком «Калину», «Їхали
козаки», «Браття українці» (гімн
ЗСУ гурту «Шабля»).
— Найчастіше не знаємо, куди
нас приведе дорога, співаємо для
настрою, українська пісня підтримує дух, — каже солдат. — Ми
часом називаємо себе бременськими музикантами (сміється —
прим. автора).
Заряджають Володимира і
особисті історії кожного воїна,
у кожного своя причина воювати, в сукупності, це потужна
мотивація.

Своїх не залишають
Якось на позиції до хлопців
прибилася кішка. Вони її годували, та невдовзі в подарунок
привела ще й трьох кошенят.
— Ми облаштували для них
місце, та й живуть з нами, знайшли в нас прихисток, — усміхається
Володимир. — Ми будемо переїжджати, то скоріш за все заберемо
їх з собою. Вже й самі звикли —
тож не покинемо.
Не раз герой матеріалу шукав
їх по полю, бо пропадали, каже,
губилися по одному. Інші нявчали, сумувала кішка і своїм благальним поглядом не залишала
вибору.
Усі котики дуже ручні, тому й
солдати не стримуються від лестощів — часто беруть на руки.
До речі, пухнастики ще й
дуже красиві. Усі — сірі з білими нагрудничками, і що цікаво — у мами очка янтарно-жовті, а в діток — блакитні. Тому
й, мабуть, дивляться в бік ЗСУ,
а куди ж іще?
Вдома чекає мама. Батько Володимира також воює в тій самій бригаді в іншому підрозділі,
молодший брат — у Нацгвардії.

Третьокласник Сашко написав від усіх учнів школи улюбленому вчителеві щирого
листа. Фото рукопису можна буде побачити на сайті «20 хвилин»

АРХІВ АРТБРИГАДИ

Війна  Спеціально до Дня знань —
зворушлива історія про звичайного
молодого вчителя сільської школи з
Тернопільщини — кремезного воїна зі
щирим, лагідним серцем

Володимир носить та досилає в гармату снаряди, вагою
по 50 кілограмів. Щоб бути у відповідній фізичній формі —
постійно тренується
— Пішли служити разом з татом, він був в АТО, тому ішов як
резервіст першої черги, — розповів Володимир. — І брат також
був на контракті чотири роки
до цього.

А мати жде
додому… трьох
Кожного дня мамі намагається телефонувати, іноді доводиться шукати такої можливості,
не скрізь є зв'язок. З господаркою мамі допомагає найстарший
син, який теж служить, щоправда
в поліції, утім теж має стосунок
до війни.
До речі, мама нашого Героя також вчителька, і бабуся — теж.
То Володимир вчитель уже в третьому поколінні. Каже, що вибрав
цю професію, бо відчуває, що це
його. Любить дітей, мріє про своїх, каже, що це одна із причин,
чому пішов воювати.
— Найперше як вчитель, щоб
діти навчалися в мирний час,
мріяли, у вільній країні, не бачити і не відчувати страху, щоб
не ховалися в бомбосховища, —
підсумовує Володимир.
Солдат пів року не бачив своїх вихованців, вони цікавляться,
передають мамою привіти, слова підтримки, бажають швидкого повернення. Батьки учнів
у соцмережах пишуть, що дітки
часто запитують, коли Володимир Васильович вже буде? Він
зізнається, що теж сумує за ними.
— Попри вимогливість, намагався проявляти любов і турботу, — розкриває секрет учнівської
любові молодий вчитель. — Дисципліна — найважливіше на уроці
для ефективного засвоєння знань,
та в той же час були і жарти, словом, дружелюбна атмосфера.
Класи у сільській школі —
невеликі, по 5–6 дітей, тому усі

діти полюбилися йому як рідні.
— Володимир виріс у багатодітній сім’ї, де змалечку прищеплювали патріотизм, закінчив школу із золотою медаллю,
успішно навчався в університеті і повернувся вчителювати
в рідне село, — розповів нам
директор Турильчінської школи
Дмитро Дячинський. — Викладає
в школі англійську, німецьку і
фізкультуру. Також Володимир
Васильович займався підготовкою
учнів до військово‑патріотичного
конкурсу «Сокіл-Джура», який
проходив між школами у нашій
громаді. Навчав основам стройової підготовки, стрільбі, метанню
гранати, а також показав, як надавати першу медичну допомогу.
Поки готується матеріал до друку, третьокласник Сашко миттю
відреагував і написав від усіх учнів школи улюбленому вчителеві
щирого листа з надією, що він
прочитає в газеті, якщо не вдасться передати оригінал на фронт.
Фото рукопису можна буде побачити на сайті te.20minut.ua.

Дорогий солдате!
«В нашому селі тишина, але війна торкнулася і наших душ, бо з
першого дня війни пішов захищати
рідну Батьківщину наш улюблений
вчитель англійської мови Володимир Васильович.
Ви боретесь за волю держави,
за незалежність, за майбутнє
кожної людини.
Учні нашої школи складають
Вам щиру подяку за мужність
героїзм, силу волі, за недоспані
ночі в окопах!
Пишаємося Вами!
Бажаємо вам міцного здоров'я,
стійкості, сил, терпіння!
Нехай вас Господь охороняє,
а Матінка Божа здоров'я посилає!
Бережіть себе!»
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ПРО ЯКУ МОСКОВСЬКУ ХОДУ МОЖЕ

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

Попри відсутність дозволу
на проведення ходи, паломники,
які відвідують Українську православну церкву, яка була під протекторатом російської, чисельною
колоною вирушили до Почаєва з
Кам’янця-Подільського.
У деяких містах Хмельниччини
і Тернопільщини люди виходили
та перекривали рух, аби ті не пройшли. А отець із Тернопільщини,
який йде разом із паломниками,
стверджує, що про ніякий московський патріархат не йдеться.
То хто ж лукавить? Чому хода так
обурила тернополян і де тут межа
правди, з’ясовувала «RIA плюс».

З чого все почалося?
Щорічна хресна хода прихожан
української православної церкви
з Кам’янця-Подільського до Почаєва цьогоріч попри війну та загрозу ракетних ударів росії таки
вирушила процесією до сусідньої
Тернопільщини. Кількатисячний
натовп людей стартував з Кам’янця 19 серпня. І одразу потрапив
у скандал, повідомляють наші
колеги з медіа-корпорації RIA, з
хмельницького видання «Всім».
Серед іншої символіки учасники дійства несли палицю з різнокольоровими стрічками, у яких
помітили російський триколор.
Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв. Він виставив фото з
цього заходу і закликав СБУ розібратись із подібними заходами
моспатріархату під час воєнного
стану.
«Стилізований триколор позавчора на Хмельниччині. Думаєте
неможливо? Подивіться на фото.
Це «крьостний ход» російської

церкви в центрі Кам‘янця-Подільського і його учасники несуть
якусь палицю зі стрічками в кольорах українського прапора і рашистського триколора поруч!» —
зазначив у дописі Ар’єв.
Очільник обласної військової
адміністрації Хмельниччини Сергій Гамалій прокоментував ситуацію зранку в понеділок, 22 серпня.
— Будь-який натяк на триколор
під час війни в Україні вважаю
державною зрадою, незалежно від
того, хто його використовує. Наші
правоохоронці правильно реагують на будь-які прояви колабораціонізму. І цей випадок не був би
винятком. Але триколору під час
ходи не було, це стрічки — у тому
числі з надрукованими на них молитвами, — зазначив Гамалій.
15 серпня в Кам'янець-Подільській єпархії повідомили, що
участь у хресній ході до Почаївської лаври є особистим вибором
паломника, а єпархія не може взяти на себе відповідальність за організацію паломницької подорожі
у зв'язку з воєнним станом. Про
це йдеться у Зверненні митрополита Кам'янець-Подільського та
Городоцького Феодора.
— Кам'янець-Подільська єпархія заявляє, що у зв'язку з воєнним станом у нашій країні вона
не бере на себе відповідальності
за проведення традиційної Хресної ходи до Почаївської Лаври.
Прийняття рішення про участь
у хресній ході або відмова від нього є справою совісті християн та
їхньої особистої відповідальності, — заявив владика.

Де були проти ходи
Традиційно хресна хода заходить у місто Волочиськ. Місцеві
щороку пригощають процесію

«Це була провокація»
ВОЛОДИМИР ТРУШ,
ОЧІЛЬНИК ОБЛАСНОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Керівник Тернопільської обласної
військової адміністрації прокоментував ситуацію із
хресною ходою в ефірі радіо Roks.
Зокрема, він зауважив, що це була
провокація. І на противагу навів
приклад, коли готували прощу до
Зарваниці.
— І коли ми приймаємо рішення
Ради оборони – заборонити, точніше обмежити максимально масові
заходи, і тут колона з 5 тисячами
людей вийшла з Хмельниччини,
напередодні Дня Незалежності у
час підвищеного рівня небезпеки,
— зазначив пан Труш.
Щодо триколора, який за твердженням користувачів соцмереж
та депутатів несли в руках паломники, Володимир Труш запевнив: на
Тернопільщині учасники ходи вже
йшли без тих триколорів.
— Якщо вони і були, є фото, їх
вивчали, бо за це правоохоронні
органи точно притягли б до відповідальності, вони (паломники

– прим. авт.) доказували, що було
накладення їхньої білої, синьої
і червоної лєнточки з написом
«Спаси і сохрани», — прокоментував Володимир Труш. — Я розумію,
що це можна підтягнути. І повірте,
я не виправдовую це, я засуджую, і
висновки будуть зроблені величезні. Замість того, щоб зосередитися
на іншій роботі, ми полями цих 5
тисяч людей виловлювали, вони
там полями бігли на прорив, це
некотрольована маса.
Сам Онуфрій не благословляв цієї
ходи, зазначив керівник області.
— Хмельницький і Кам'янець-Подільський владика сказав, що він не
благословляв, люди самі зібралися
йти. Ну нехай оті 5 тисяч, я не буду
казати поганих слів, хай зроблять
висновки, якщо за них зараз ніхто
не бере на себе відповідальність.
Ми ж попередили: можуть бути
прильоти, різні ситуації, сутички з
нашими людьми. Вони (владики
– прим. авт.) кажуть: ми цього не
благословляли, ми до цього відношення не маємо, — прокоментував
Труш. — Є межа терпіння і є межа
балансу. Відповідні рішення приймемо на сесії облади.

СОЦМЕРЕЖІ

Релігія  Хвиля обурення ходою
московського патріархату заполонила
соцмережі, градус несприйняття зростає.
Ще скільки потрібно смертей і плачу, щоб
заборонити цей патріархат і ці шабашні
збіговиська, нарікають тернополяни

На відео з соцмереж видно, що в натовпі є молодь та старі люди, дорослі й діти, є
немічні, та все ж помітно кидаються у вічі молодики спортивної статури
їжею та напоями. Однак цьогоріч
жителі міста були категорично налаштовані не впустити прихожан
до Волочиська. Про це свідчили
пости та коментарі в місцевих
групах та на особистих сторінках
містян.
Ймовірно, влада міста почула
прохання мешканців. Тож вже
у вівторок, 23 серпня, у день,
коли процесія мала заходити у Во-

Дозволу на
проведення
ходи у військовій
адміністрації і
поліції, кажуть, не
давали
лочиськ, рух колони та зупинку
в місті заборонили. Відповідне
рішення про заборону прийняли
на ранковому засіданні виконкому. Відтак, Волочиська громада
стала єдиною на Хмельниччині,
яка оперативно зреагувала на ситуацію.
Небайдужі мешканці Волочиська, представники тероборони, депутати виїхали на об'їзну трасу,
аби проконтролювати рух та забезпечити тишу і порядок в процесі ходи.
Додамо, що в сусідній Віннич-

чині будь-які публічні заходи заборонила влада, зокрема й проведення хресної ходи до Почаївської
Успенської лаври. На Буковині
очільник ОВА також наклав табу
на релігійні хресні ходи.
На Волині цьогоріч теж відмовилися від проведення хресного
ходу до Почаєва. Про це зазначили самі ж представники упц мп. Ті
кажуть, дійство перенесли через
неможливість гарантувати безпеку
людям у зв’язку з війною росії
проти України.

Що кажуть в ОВА та
поліції?
Дозволів на проведення ходи
паломники не просили ні в Тернопільській обласній військовій
адміністрації, ні в поліції. У цьому
запевнили речники обох відомств.
— Хода, яка рухалася з Хмельниччини на Почаїв, була неорганізованою, — зазначив заступник
начальника відділу комунікації
Головного управління Нацполіції в області Андрій Василик. —
Працівники поліції забезпечували
безпеку дорожнього руху, а також
здійснювали охорону публічного
порядку та безпеки. Поліція зверталась до людей, що у воєнний час
подібна хода заборонена. Зокрема,
й рішенням Ради оборони Тернопільської області від 26 липня.

Але люди все одно продовжили
свій рух. Поліція не зафіксувала
порушень громадського порядку.
Протокол Ради оборони від
26 липня довели до відома релігійним організаціям, поліції,
рятувальникам та військовим,
запевнила речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Щоправда, журналісти
саме рішення побачити не змогли.
Як пояснили в ОВА, воно з обмеженим доступом, воно доводиться
до відома в обов’язковому порядку
тим, кого стосується.

За дозволом
не зверталися
У рішенні Ради оборони йдеться про те, що з метою збереження
життя і здоров’я громадян під час
воєнного стану, перед проведенням релігійних обрядів, за участю значної кількості вірян керівникам релігійних організацій
необхідно завчасно інформувати
обласну військову адміністрацію
та ГУНП в Тернопільській області про наміри проведення
релігійних обрядів зі значною
кількістю учасників, зазначила
Ганна Василенко.
Почаївська Успенська лавра
не зверталась до Тернопільської
військової адміністрації про дозвіл на проведення релігійних

Депутати вимагають заборонити
московський патріархат
ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Сесія обласної ради розпочалась
о 9.00 у п’ятницю, 26 серпня. Серед
питань, які розглянули депутати —
звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів щодо врегулювання
питання діяльності московського
патріархату. Всього на засідання
прийшли 48 депутатів.
Першим вирішили розглянути питання про московський патріархат.
Як зазначив голова обласної ради
Михайло Головко, у травні в області
збирали підписи громадян до Верховної Ради щодо врегулювання
питання діяльності МП. Загалом
зібрали приблизно 50 тисяч підписів. Мешканці області підтримують
заборону московського патріархату.
— Ця структура працює на розкол та знищення України, — каже
голова обласної ради. — Ми бачимо,
що є священники, які займаються
коректуванням вогню, які агітують
та пропагандують «рускій мір», налаштовують нас на внутрішні протистояння.

На сесії також був начальник поліції в області Олександр Богомол.
— Коли ми побачили, що з Хмельниччини йде несанкціонована хода
і заходить на територію області, ми
залучили правоохоронців, поліцію
діалогу. Це була провокація. В той
день ми вжили багато заходів, щоб
ніхто не постраждав. Біля Почаєва є
пости, де ми перевіряємо громадян.
Були окремі сутички з місцевим населенням, які були проти цієї ходи.
Ми поки що не можемо встановити
організаторів ходи. Всі керівники
єпархії позиціонували це, що люди
самостійно організували захід.
Забороненої символіки у парафіян не виявили, хоча до правоохоронців надходили такі повідомлення.
Депутати одноголосно підтримали
рішення про звернення до Верховної Ради. Проголосували 48 депутатів. Тож тепер все залежить від
вищих органів влади, які мають повноваження заборонити діяльність
церкви московського патріархату.
Також депутати звернулися до Міністерства юстиції — надати право

державним реєстраторам релігійних
організацій обласних державних
адміністрацій проводити державну
реєстрацію юридичних осіб — релігійних організацій незалежно від
їх територіального розташування.
— Важливе питання для Тернопільщини — це реєстратор. Під
час війни немає можливості пройти
спеціальні курси для держреєстраторів. Востаннє спеціальне тестування Мін'юст проводило у липні
2021 року. Як наслідок, ми не маємо реєстратора, який би мав доступ
до здійснення державної реєстрації
релігійних організацій.
Тобто наші релігійні громади, які
переходять з московського патріархату до Православної церкви України, не можуть діяти у правовому
полі як юридична особа. І ці всі
конфлікти на рівні громад, пов’язані
з тим, що парафіяни МП кажуть,
ми зареєстровані, а ви ні. Якщо буде
ухвалений принцип екстериторіальності, ми зможемо реєструвати свої
релігійні громади у будь-якому місті
України, — зазначив Труш.

ТЕМА
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БУТИ МОВА ПІД ЧАС ВІЙНИ?

Учасники хресного ходу моляться російською та
вигукують: «Хрістос Воскрєсе» — «Воістіну Воскрєсе»
обрядів зі значною кількістю
учасників, наголошує речниця.
— Ми дякуємо греко-католицькій церкві, що дослухалася
до прохань військово‑цивільної
адміністрації і провела щорічну
Всеукраїнську прощу у спрощеному форматі з меншою кількістю вірян, — зазначила Ганна
Василенко. — І нам прикро, що
попри і так складну ситуацію всередині країни прихожани та священнослужителі МП ще більше її
ускладнюють, ігноруючи вказівку
Ради оборони обмежити масові
заходи.
Також у протоколі йдеться:
«під час здійснення релігійних
обрядів уникати організованого
пересування, пішки чи автомобільним транспортом (групами,
колонами, ходою), не допускати
скупчення груп населення, у тому
числі на прилеглій до культових
споруд території. Релігійні обряди
зі значною кількістю учасників
проводити виключно в середині
культових споруд та припиняти
під час отримання сигналу «повітряна тривога».

Вишнівець і Шумськ
не пустили
Водночас духовенство тa миряни Вишнівецького блaгочиння Тернопільської єпaрхії ПЦУ

звернулись до голови тa керівництва ОТГ з прохaнням зaборонити хресну ходу прихожaн УПЦ
тa прихильників московського
пaтріaрхaту через смт Вишнівець
і нaвколишніх сіл громaди. Про
це у Фейсбук написав отець Святослав Швець.
Як зазначив священник, зa мирянaми хресної ходи йдуть люди,
які пропaгують ідею «руського
мірa» тa вносять дестaбілізaцію
в суспільстві.
«Ми стурбовaні тa боїмось зa
свої оселі тa дітей, зa свої хрaми
тa пaрaфіян, aдже в цій ході зa
спинaми простих людей ідуть чоловіки кримінaльної зовнішності
тa люди, підготовлені до силового протистояння, — пише о.
Святослав Швець. — У цей чaс,
коли в Укрaїні йде війнa, у держaві зaборонено мaсові зібрaння
тa ходи, нa приклaді хресної ходи
до Зaрвaницької Ікони Божої
Мaтері, то що ж, виходить для
одних зaкон існує, a для інших
ні?»
Нам також стало відомо, що
і громади Шумщини не пустили через свої міста паломників.
А от Кременцем вони пройшли
безперешкодно. Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомляє кременецька журналістка Зоя
Карпюк.

На заклики «Слава Україні» прихожани УПЦ не реагують. Відгукують «Героям Слава» ті,
хто спостерігає за колоною

Що кажуть отці-паломники?
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0-95-875-33-60

Нам вдалось отримати коментар і
у священника, протоієрея Степана
Балана, секретаря Тернопільської
єпархії української православної
церкви, який йшов разом із ходою.
Цим коментарем «RIA плюс»
наголошує, що ми можемо не поділяти позицію будь-якої із сторін,
проте є неупередженим виданням
та даємо можливість висловитись
всім сторонам конфлікту чи то
причетним до хресної ходи.
Зазначимо, що брали коментар у
протоієрея Степана Балана 25 серпня близько 12 год, він запевняв, що
до Почаївської лаври паломникам
залишилось десь 7 кілометрів.
— Це традиційний хресний хід із
Кам’янця-Подільського до Почаївської Лаври, — зазначив о. Степан.
— Такі проводять традиційно уже
180 років. Цього року, у зв’язку
з тим, що в країні війна, Кам’янець-Подільська єпархія звернулась
до всіх, що не бере відповідальності
за проведення ходи і все, що під час
неї відбуватиметься. Кожна людина
вирішує сама і бере на себе відповідальність. Ми здогадувались, що

люди все одно братимуть участь в
ході. Бо головна мета хресного ходу
— це молитва бо Бога, до Матері
Божої за спасіння душі, за Україну
і в цьому році особливо за мир, за
припинення війни, щоб не гинули
солдати і мирні жителі. І нарешті
ці жахіття припинились.
Люди самотужки зібрались і потихеньку вирушили. І це «великий
молитовний і фізичний подвиг та
приклад віри, любові і надії на милість Божу», стверджує отець.
— У жодному разі не йде мова
про використання триколора чи
символіки агресора, — запевнив
протоієрей Степан Балан. — Учасники хресного ходу — українці, які
переживають за свою державу, рідні
яких на передовій. І вони дали собі
обітницю пройти цей шлях, аби
їхні чоловіки і сини повернулись
живими й здоровими з війни. І
вирушили зі сльозами на очах і
молитвою.
Отець каже, що на спротив людей паломники реагували молитвою і терпінням та намагались їм
пояснити, що вони введені в оману
неправдивою інформацією.
— Також реагували зі співчуттям,
бо люди беруть гріх, перешкоджаю-

чи і силі Божій, — каже о. Богдан.
— Це важкий гріх. Ми б не хотіли,
щоб люди несли відповідальність
за це, тому молились за людей, які
перешкоджали ході. Хочемо додати,
що дякуємо Богові, Матері Божій
і всім, хто йде в хресній ході, хто
брав участь в допомозі паломникам.
Додає, що вони йдуть молитися
до Почаєва «за мир, за ЗСУ, за цілісність держави, щоб було мирне
небо, щоб Божа мати покривала
нас Омофором. Подякувати, щоб
не прилітали сюди і нікуди більше
ракети, щоб був мир в Україні».
— Дуже багато неправдивої інформації, ми просимо, щоб вона
не розповсюджувалась, бо це створює негативні емоції і підштовхує
на гріх, — наголосив о. Степан.
— У жодному разі ні юридично,
ні фактично немає ніякого московського патріархату. Як почалась
війна, відбувся Собор, укріпили
незалежність, і нічого нас не з’єднує з московським патріархатом. І
називати нас так неправильно. Це
гріх. І це все розділяє українське
суспільство. А це недопустимо, бо
ворог тільки на це розраховує.
Ми є українською православною
церквою — і крапка.

Що про ходу думають Біля обладради мітингували
тернополяни?
проти московського патріархату
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.COM,
0-95-875-33-60

У коментарях в соцмережах
люди не стримують своїх емоції і гніву. Таких дописів сотні,
якщо не тисячі. Ми не побачили
жодного коментаря, в якому б
люди підтримували ходу.
Ось деякі з коментарів.
«Пропоную внести
закон про депортацію
російських громадян з
території України, а ще краще
обмін на наших полонених на
державному рівні, — пише Лілія
Левинська. — МП і всяких інших підозрілих і незрозумілих...
Їм дуже зручно прикриватись
церквою».
«А вам не здається,
що це звернення запізніле? — цікавиться Лариса Остапів у коментарі під постом Михайла Головка. — Так звана «хресна хода»
вже триває на території області,
і як тепер можна унеможливити
масові зібрання? Крім того, під

прикриттям «паломників» 100%
сюди зайшли диверсанти, а «побожні жіночки» не скривають,
що «идут молится за путина».
Така хода відбувається щороку, і
влада області не могла не знати
і не передбачити цих подій».
— Владо! В країні
війна, про яку хресну
ходу московську може
бути мова? — обурюється Наталя Онищук. — Думайте, що
ви робите!?
«Ще скільки потрібно смертей і плачу,
щоб заборонити цей
патріархат і ці шабашні збіговиська, — цікавиться
Оксана Ксьондзик. — Поліція
і влада, зреагуєте нарешті. Це
сором нам, що таке твориться».
— Жах. У нас війна!
Добре, що нашим дітям повістки вручають,
а тут засліпило, — обурюється
Людмила Дмитроца. — Стільки
молодиків. Питання до влади:
їх хтось перевірив?

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

Мирний мітинг «Ні
московському патріархату
в Тернополі» біля ОДА
почався 26 серпня о 8.30.
Кілька десятків людей з
прапорами та плакатами вимагали заборонити

діяльність московського
патріархату.
Мітинг пройшов без
провокацій та неприємностей.
Під час мітингу в обласній раді приймали рішення про регулювання
діяльності московського
патріархату.

Біля обласної адміністрації зібрались кілька десятків людей з плакатами з вимогами
заборонити московський патріархат
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ДОПОМОЖІТЬ МАЛЕНЬКІЙ СОФІЙЦІ
Ліки на мільйони  У Тернополі
продовжують збирати кошти для хворої
на СМА Софії Микитюк. Батьки разом
із волонтерами проводять благодійні
лотереї, а також встановили скриньки у
громадських місцях

Завдяки небайдужим людям
вже вдалось придбати один флакон підтримуючого препарату
Risdiplam для Софійки Микитюк,
яка бореться зі СМА. Та ще попереду серйозне лікування, що
вартує мільйони гривень.

Підступна хвороба
Лікарі діагностували у Софії
спінальну м’язову атрофію І
типу — рідкісне генетичне захворювання. Перший тип вважається найбільш тяжкою формою,
тож пацієнти потребують невідкладного лікування та реабілітації. Без лікування діти з цією
формою захворювання найчастіше не доживають до двох років.
Та родина Микитюк не здається і одразу після встановлення
діагнозу розпочала збір коштів.
Наразі на сторінці у соціальних
мережах мами Юлії Микитюк
проводяться благодійні лотереї.
На підтримку Софії продають
смаколики, посуд та навіть речі.
За допомогою спільних дій людей, вже вдалося купити перший
флакон підтримуючого препарату, вартість якого 250 843 гривні.
— Дорогі друзі, ми змогли придбати один флакон препарату
Risdiplam для нашої Софійки. І
це все завдяки вашим внескам,
вона вже тиждень приймає ліки.
Ми щиро вдячні вам за це. Завдяки вашим добрим серцям донеч-

ка вже почала набиратися сил,
щоб активніше рухатися, — каже
пані Юлія.

Не проходь повз
Одного флакона препарату
вистачить приблизно на місяць.
Проте маленька Софія має приймати його, доки не отримає
головний укол, що вартує мільйони гривень. Саме тому, мама
дівчинки звертається до небайдужих українців з проханням —
підтримати дівчинку і допомогти
вилікувати її.
— Ми разом з вами робимо усе

У шести
закладах
Тернопільщини
встановили
благодійні
скриньки
можливе для того, щоб Софійка
змогла тримати голівку, стати
на ніжки. Ми дуже просимо вас
не зупинятися, адже лікування
потребує великих коштів, а у нас
немає таких фінансових можливостей. Ми продовжуємо збір.
Допоможіть Софійці повноцінно
рухатися, — додає Юлія Микитюк.
Також родині вдалося домовитися з деякими закладами Тернопільщини та встановити у них
благодійні скриньки. Зі слів тітки дівчинки Анастасії Кравчук,
скриньки встановлені на шістьох

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

ПОЛІНА ДАЙНЕГА, 067– 346‑52‑39,
DIANA.OLIJNYK@GMAIL.COM

Софії встановили діагноз СМА І типу. Дівчинка потребує дороговартісного лікування і
підтримки людей. Благодійні скриньки на підтримку Софії встановили у кількох закладах
локаціях. Нам вона надала перелік закладів та адрес, аби люди
не стали жертвами шахраїв.
Адреси місць, де встановлені
скриньки у Тернополі:
салон краси Cool Baba (вул.
Євгена Коновальця, 9);
АРС (вул. Бродівська, 44).
Адреси місць, де встановлені
скриньки у Збаражі:
аптека «Ромашка» (Майдан І.
Франка, 16);
Uno (вул. Грушевського, 26);
магазини: «Софія», «3 в 1»;
ТРЦ Берізка: «Продукти»,
«косметологічний кабінет» 3 поверх.

Допомогти Софійці Микитюк
закликаємо і ми. Перерахуйте на картку посильну для вас

суму і можливо саме ці кілька
гривень допоможуть швидше
закрити збір.

Довідка
РЕКВІЗИТИ
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

Тернопільський хор збирав кошти для музикантів
на фронті. Творити добро приємно!
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098-821-01-51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Біля пам’ятника Івану Франку
30 серпня було людно. Концерт
просто неба для тернополян
влаштували співаки обласної
філармонії. Для містян виступав
відомий академічний камерний
хор «Бревіс».
Концерт прямісінько в центрі
міста у передостанній день літа
організували в рамках проєкту
«Разом до перемоги» від Тернопільської обласної філармонії.
– Акція полягає в тому, аби
кожен українець на своєму місці
натхненною й совісною працею
наближав перемогу над російським ворогом. Ми робимо це
музикою, мистецтвом, тим, що
вміємо найкраще.
Запрошуємо всіх небайдужих
послухати спів нашого прекрасного колективу і долучитись до
допомоги бійцям Збройних сил,
– перед початком заходу наголосив ведучий.
Поблизу пам’ятника Івану

Франку впродовж години співав академічний камерний хор
«Бревіс» під керівництвом Заслуженого артиста України та
головного диригента філармонії
Святослава Дунця.
Колектив таким чином збирав кошти на потреби наших
захисників, а також артистів філармонії, які наразі захищають
Батьківщину на передовій.
Послухати українські пісні в
хоровій обробці прийшли кілька десятків людей як любителі
подібних дійств, так і просто
перехожі.
Тернополяни активно долучались до збору грошей для ЗСУ,
знімали відео та фотографували
виступ.
За час концерту «Бревіс» потішив присутніх майстерним
виконанням знаменитих українських пісень, як от «Порізала
пальчик», «Засвіт встали козаченьки», «Ой на горі та женці
жнуть», «Повіяв вітер степовий»
тощо.

Дивіться фото
і відео, засканувавши qr-код

«Бревіс» на свій лад переспівав всіма знані народні пісні

НОВИНИ

7

RIA плюс, 31 серпня 2022

МИ ЗАПИТАЛИ, ХТО ЗАПЛАТИВ ЗА
ДОСТАВЛЕННЯ ТЕХНІКИ ОКУПАНТА

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

Журналісти «RIA плюс» звернулися з інформаційним запитом до міської ради та запитали,
скільки витратили на організацію виставки знищеної ворожої
техніки, звідки її привезли та з
якою метою?
Як нам повідомили, виставку
Тернопільська міська рада організувала спільно з Міністерством
внутрішніх справ.
«При сприянні Міністерства
внутрішніх справ України та
Держсекретаря МВС в нашому місті поблизу Старого парку
відкрилася виставка російської
техніки, знищеної Збройними
силами України, – йдеться у
відповіді на запит.
У міській раді запевнили, що
техніку доставили безкоштовно,
без залучення коштів місцевого
бюджету.
Загалом виставили п’ять одиниць знищеної техніки, яку привезли з міст Рівне та Львів.
На питання, навіщо організували цю виставку, у відповіді зазначили – з метою ознайомлення
мешканців з ворожою окупаційною технікою.
Напередодні міський голова
Тернополя повідомляв, що виставку організували до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Подивитися на неї
містяни можуть до кінця місяця.

Тернополяни ж по-різному поставилися до виставки ворожої
техніки. У соціальних мережах
більшість коментарів – негативні. Тернополяни пишуть, що цей
брухт не варто було виставляти
у місті. Він негативно впливає
на тих, хто втратив через війну
близьких. Та і негативна енергетика віє від неї, адже та зброя
мала вбивати українців.
«Цим мотлохом були вбиті наші Захисники, наші діти,
батьки. А люди фотографуються. Як можна?» – пише Світлана
Василенко.

Багато місцевих
не зрозуміли і
деї влади
виставити
техніку окупантів
напоказ
«На що там дивитися! Навіщо
нам той мотлох? Це безглуздо.
Цим металом вбиті наші діти,
жінки, захисники», – пише Галя
Кріль.
«Скільки крові, скільки сліз,
болю на тих танках!!! Яка там
енергетика погана!!! Нащо їх
приволокли!!!??» – пише Тетяна
Подусовська.
Але є і ті, хто вважає, що виставку потрібно робити.
«Завжди переможці виставляли трофеї. І це пам'ятка нашим

ВАДИМА ЄПУРА

Гроші  Напередодні державних свят до
Тернополя доставили знищену російську
техніку. Її виставили біля входу до
Старого парку. Це викликало різні думки
у тернополян. Журналісти «RIA плюс»
запитали у міськради, навіщо її привезли
у Тернопіль та чи витрачали кошти з
бюджету?

Біля входу у парк поставили п’ять одиниць знищеної техніки
хлопцям, що таке знищили. Щоб
усі бачили, з якою навалою заліза
ЗСУ справляється слава Україні.
Смерть рашистам», – пише Юрій
Самуляк.
«Нехай люди бачать, з чим
мають справу наші хлопці. І не
забувають, що у нас війна і треба допомагати», – пише Галина
Тимчук.
Тож багато місцевих не зрозуміли ідеї влади виставити техніку
окупантів напоказ.
Більше фото
дивіться, засканувавши QR-код

Можна не лише подивитись та сфотографуватись, а й
залізти всередину

Що робив трактор на старому кладовищі в Пронятині
Занепокоєні читачі повідомили редакцію «RIA плюс», що
на старому кладовищі в Пронятині трактор рівняє землю,
а надгробки лежать на землі.
Люди були переконані, що старе
кладовище зносять.
Наш журналіст оперативно
прибув на місце події. Що там
відбувалось — читайте у матеріалі.
На місці ми помітили багато повалених пам’ятників, які
вже давно заросли травою та
чагарниками. За ними ніхто не
доглядав. Ми побачили лиш
кілька доглянутих пам’ятників
на старому кладовищі.
Як розповів чоловік, який живе
неподалік, зранку 25 серпня приїхали комунальники, розчищали
хащі. Надгробки, які ми побачили на землі, каже, лежать уже

ВАДИМА ЄПУРА

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

Комунальники зрізали чагарники та розчищали доріжки

Надгробні плити поклали на купу

давно. За словами співрозмовника, пам'ятників не валили. Лише
поклали на купу ті, які раніше
лежали в хащах. Ми також звернулися до міської ради, аби там
розповіли, що відбувається.

того, щоб видалити чагарники
на старому кладовищі, необхідно заїхати технікою вглиб
території. Тому трактор посунув чотири плити для проїзду,
бо в подальшому ця ділянка

— На звернення мешканців
комунальні служби проводять
благоустрій на старому кладовищі у Пронятині, — відповіла
речниця Тернопільської міської
ради Мар'яна Зварич. — Для

також буде використовуватися
для доступу до могил родичів
мешканцями. Хрестів та інших
релігійних елементів трактор не
чіпав. Відтак, кладовище розчистять від чагарників.
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Суди  Травмовані дівчата обурені,
бо судовий процес триває понад півтора
року, а вироку для їхнього кривдника
немає досі. Це неприпустимо для
адвоката не з’явитися в суд без поважної
причини 13 разів, нарікають постраждалі.
За адвоката взялась кваліфікаційна
комісія. Що нового у резонансній справі
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875‑33‑60

Троє дівчат, яких покалічив
п’яний майор Холодний, обурені. Адвокат їхнього кривдника
не з’являється в суд тривалий час,
і дівчата припускають, що таким
чином розгляд у суді першої інстанції затягують. Але який у тому
зміст, якщо уникнути відповідальності за п’яну ДТП з трьома потерпілими легально не вдасться,
обурюється одна із постраждалих
Галина Николин.
Дівчата також вважають, що це
безчесно з боку майора Холодного вимагати у судді відправити
його на фронт, бо в країні війна.
А він, мовляв, не може допомогти
країні, бо над ним триває судовий
розгляд. Але доки триває суд, майор відсторонений від виконання
обов’язків, і вже ніяк не може потрапити на фронт. А вироку досі
немає, адже адвокат майора вже
13 (!) разів не з’являється на за-

сідання. То чи справді майор вже
аж так прагне захищати країну?
Ми дізнались, що нового у цій
резонансній ДТП. І що говорять
тернопільські адвокати трьох постраждалих курсанток.

Аварія 25 серпня
2020 року
Нагадаємо, 25 серпня 2020 р.
у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій
авто Toyota Prius наїхав на трьох
курсанток Української військово‑медичної академії. 46‑річного
чоловіка затримали на місці події, стан його сп'яніння підтвердив
драгер.
За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ
(порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті
передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права
керувати транспортним засобом
до 3 років.

ПОЛІНИ ДАЙНЕГИФОТО АРХІВ РЕДАКЦІЇ І СОЦМЕРЕЖІ

МАЙОР, ЯКИЙ ПОКАЛІЧИВ
КУРСАНТОК, ПРОСИТЬСЯ НА ФРОНТ

Потерпілі в аварії дівчата вважають, що розгляд у суді першої інстанції затягують
Шевченківський суд Києва залишив під вартою майора Української військово‑медичної академії Володимира Холодного, але
визначив альтернативу — право
внесення застави у 168 тисяч гривень. Невдовзі заставу за майора
Холодного внесли, а сам обвинувачений досі перебуває на волі.
Володимир Холодний до інциденту служив у військовій частині,
і лише за два тижні до ДТП був
переведений до академії на посаду
начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.

Кардинально міняли
тактику захисту

25 серпня 2020 р. у Києві на території військової частини
водій авто Toyota Prius наїхав на трьох курсанток

Що зараз із дівчатами і чи стануть
вони військовими медиками?
Саша Гуй лікувалась за кошти
уряду Німеччини, де їй намагались врятувати другу ногу. Одну
ампутували. Галина Николин,
в якої були переломи обох ніг,
пройшла реабілітацію. Тетяна
Ніколаєва, якій ампутували одну
ногу, пройшла реабілітацію та
протезування.
Потерпілі дівчата й після ДТП
були курсантками академії, і в
Міноборони обіцяли, що вони
після завершення навчання таки
працюватимуть у структурі Міноборони. Курсантки планували
стати військовими медиками,
тому після закінчення цивільних
медичних вузів вступили до військової академії на магістратуру.
Дівчата вчилися дистанційно,

віддалено і наскільки їм дозволяв стан їхнього здоров’я.
І за ці два роки з дня ДТП, які
минули 25 серпня, двоє із трьох
постраждалих вийшли заміж.
Принаймні такі висновки можна
зробити, переглянувши сторінки
курсанток у соцмережах. Власні родини створили Саша Гуй,
тепер вона Рузанова, та Тетяна
Ніколаєва.
Якого покарання для обвинуваченого проситиме тернопільський адвокат, Михайло
Самуляк теж не розповідає,
мотивуючи це на даному етапі
адвокатською таємницею. Проте, запевнив, на компроміси ані
він, ані його підзахисні йти не
збираються.

Троє 23‑річних курсанток медичної спеціальності військового
вишу приїхали тоді забрати форму.
Вони отримали серйозні травми:
двом ампутували по одній нозі,
у третьої були зламані обидві нижні кінцівки. Водночас, постраждалі відмовились від грошей, які
як компенсацію пропонував через
свого захисника майор.
Інтереси усіх трьох потерпілих
у ДТП курсанток представляють
тернопільські адвокати Михайло
Самуляк та Павло Дзюба.
— Спочатку майор визнавав
вину, щиро розкаювався, а потім
кардинально змінив тактику захисту — що треба досліджувати
докази в суді, допитувати понятих
тощо, — повідомляв на початку
слухань адвокат Павло Дзюба. —
Я не перший рік працюю, і розумію, до чого це призведе. Вони,
ми припускаємо, умисно затягують. Сподіваються, напевне, що
з часом зменшиться суспільний
резонанс і увага до цієї справи.
Може, сподівається домовитися
з дівчатами.
Майор Холодний зараз на волі
і відтягує кінцевий результат —
вирок. А «світить» йому реальний термін покарання не менше
5 років за ґратами. Тим паче, що
майор, у момент скоєння злочину,
був під добрячим «градусом».
Одна із постраждалих дівчат, Галина Николин, опублікувала допис
на власній сторінці у соцмережах.
Дівчина обурюється поведінкою
адвоката обвинуваченого. Ми
також дізнались думку адвокатів
дівчат.

П’яним сів за кермо і
влетів у натовп
«Немає слів, щоб описати масштаб обурення стосовно наглості,
некваліфікованості, неетичності
та непрофесійності адвоката Навродського (адвокат Володимира
Холодного у цій справі — прим.
авт.), — написала Галина Николин. — Два роки триває судовий
процес по нашій з дівчатами справі. І досі, завдяки вищезгаданому
Навродському, він ще не пройшов
першу інстанцію. Це недопустимо
для адвоката не з’явитися в суд без
поважної причини 13 разів!
Це неадекватно для адвоката
вимагати допиту усіх присутніх
на місці події людей, незалежно
від того, чи мали вони стосунок
до справи, чи ні, нарікає постраждала дівчина. І переконана: таким
чином затягують справу. Щоправда, яка кінцева мета такої поведінки — невідомо, бо шляхів легального уникнення відповідальності
немає…

Вироку досі
немає, адже
адвокат майора
вже 13 (!) разів
не з’являється на
засідання
Це ненормально, клопотати
у суді про те, що кошти, потрачені
МОУ на наше з дівчатами лікування в госпіталі, вони не будуть
повертати, бо всі ми застраховані
державою, — обурюється Галина
Николин. — Це безчесно вимагати
у судді відправити його (Холодного — прим. авт.) на фронт, бо
в країні війна. А він не може допомогти країні, бо над ним триває
судовий розгляд. До його відома,
в країні уже 9‑й рік війна. А якщо
він шукає можливості не понести
відповідальності за свої вчинки чи
попасти під амністію — обійдеться. Та й кому він там потрібен,
«офіцер», який із 2,33 зафіксованого проміле, а всі розуміють,
що насправді на момент вчинення
злочину воно було значно вищим,
сів за кермо попонтуватися перед
молодими дівчатами і влетів ма-

шиною в натовп близько 15 людей.
Дівчина стверджує, що важко
пригадати всі неприємні казуси і
приклади непрофесійності, продемонстровані у суді з боку обвинуваченого та його захисника. Проте
просить максимального розголосу
цієї ситуації, адже жодні законні
методи впливу не діють та не можуть змінити те, що відбувається.

Чому відмовились
від компенсації?
Адвокат обвинуваченого й
справді тривалий час не з’являвся на засідання, пояснюючи
це зайнятістю в інших судових
процесах, підтвердив адвокат
Михайло Самуляк.
— Наразі у справі залишились
лише судові дебати — фактично
останнє судове засідання, — пояснив Михайло Самуляк. — Й
останнє слово обвинуваченого.
Щодо поведінки адвоката — суд
звертався щодо притягнення його
до дисциплінарної відповідальності. Але яке рішення прийняла
кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури, нам невідомо.
Обвинувачений і надалі перебуває під заставою. Залучати
іншого захисника, аби пришвидшити процес, ризиковано, каже
Михайло Самуляк. Бо Холодний
стверджує, що його має захищати
саме цей адвокат. Тому заміна
захисника у подальшому, апеляційним чи Верховним судом,
може бути розцінена як порушення права на захист.
Якого покарання вимагатимуть
дівчата для свого кривдника,
поки залишається таємницею.
Постраждалі все озвучать під
час судових дебатів, каже їхній
захисник.
Щодо компенсації потерпілим,
курсантки відмовились від неї
невдовзі після ДТП. За словами
Олександри Гуй, з ними зв’язувався адвокат Холодного.
— Вони пропонують нам фінансову компенсацію. Ми від
неї відмовляємось, оскільки ми
знаємо, що в нього є дружина
онкохвора і дитина. Нам ці гроши не потрібні. Тобто, його сім’я
не винна і не повинна нести тягар, — сказала вона.

ГРОШІ
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ЗАРОБІТОК ПІД ЧАС ВІЙНИ
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Журналісти «RIA плюс» запитали читачів на Фейсбук- та
Інстаграм-сторінці нашого видання, як змінилась їхня зарплата
через війну?
Загалом, отримали 33 відповіді:
24 коментарі у Фейсбуці і 9 коментарів — в Інстаграмі.
Більшість читачів скаржаться, що
від початку повномасштабного російського вторгнення їхня зарплата
дуже знизилась. Таких відповідей
було 16, тобто 48%.
«Відносно теперішнього курсу
(вочевидь долара — прим.) то знизилась», — пише тернополянка Наталя Опаленик.
Дехто зазначає, що рівень його
заробітної плати від 24 лютого
2022 року ніяк не змінився. Таких
відповідей було всього 4, що становить 12% від загалу.
«Моя зарплата залежить від людей: немає людей, то маю 200 гривень, є люди — маю 600–1000 гривень в день», — коментує Валентина
Ванькевич.
«Зарплата не знизилась, бо вже
немає нижчої, але затримують», —
Світлана Кметь.
«Зарплата, яка була, така і лишилась, чи доллар по 28, чи по 42», —
Nazar Kmdrd.
«Дохід не знизився, купівельна
спроможність впала», — пише під
дописом в Інстаграмі житель міста
@viktorkorbetsky.
Чотири читачі відповіли, що взагалі втратили роботу через війну.

Це також 12% від усієї кількості
опитуваних. Лише одна людина
написала, що її зарплата за час
вторгнення збільшилась. Це всього
3% від сукупної цифри відповідей.
Відповіді 25% респондентів були
незрозумілими й не по темі.

Немає інформації про
зарплати за 2022 рік
Як в умовах воєнного часу
на Тернопільщині змінилась сума
середньої заробітної плати працівників за різними видами діяльності?
Хто тепер отримує найбільше коштів, а хто — найменше? Чи багато
безробітних в області?
Аби отримати відповіді на ці та
інші запитання, ми звернулися з
офіційним запитом до Головного
управління статистики у Тернопільській області. Там журналістці «RIA

Лише одна
людина написала,
що її зарплата
збільшилась. Це
лише 3% від числа
відповідей
плюс» повідомили, що наразі такі
дані не оприлюднюють.
«Відповідно до Закону України
«Про захист інтересів суб’єктів
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану
або стану війни» статистична та
фінансова звітність в документальній або в електронній формі
може подаватися респондентами

ІНФОГРАФІКИ ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

Зарплати  Ми дізнались, у яких сферах
зарплата знизилась найбільше, а хто
навпаки – краще заробляє за період війни.
Що відомо про рівень безробіття та яка
ситуація зі сплатою податків? Читайте у
матеріалі

У представників деяких професій заробітна плата на час війни зросла
до органів державної статистики
протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного
стану або стану війни за весь період неподання звітності. Органи
державної статистики поновлять
діяльність щодо інформування
користувачів та оприлюднення
статистичної інформації після завершення встановленого законом
терміну для подання статистичної
та фінансової звітності та її опрацювання», — написали у відповіді
на запит.
Відповідно до цього, інформації
щодо зарплати за різними видами
діяльності, темпів зростання/зниження номінальної та індексу реальної заробітної плати, рівня безробіття за період з 1 лютого по 1 серпня
2022 року нам не надали. Натомість
від Головного управління статистики надіслали звітність щодо розміру
середньої зарплати працівників з
січня по липень 2021 року.
Маючи цей фактаж, ми самостійно проаналізували, як змінилась оплата праці жителів області
через війну та склали ТОП професій з найбільшою і найменшою
зарплатою.

У кого суттєво
знизилась зарплата?

Результати опитування читачів на сайті 20minut.ua

У липні всеукраїнський експертно-аналітичний центр кадрового
порталу grc.ua оприлюднив своє
дослідження змін у зарплатах всіх
професійних сфер. Тернопільська
область теж є у списку.
Ба більше, ми пасемо задніх,
адже згідно з моніторингом порталу, область серед тих, де пропонують найнижчі заробітні плати
(13 500 гривень за місяць). Також

малі зарплати у Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, але там платять більше — від
13 600 до 14 500 грн.
— Зазначимо, що у цих областях і
до війни були не надто високі зарплати, — уточнюють на сайті grc.ua,
адже вони аналізують цю проблему
щороку.
За статистикою порталу, в більшості сфер у липні середні зарплати працівників залишились без
змін. Однак є винятки. Велике
падіння заробітної плати відчули
представники сфери видобутку
сировини. Роботодавці пропонували їм 15 800 гривень, а от у липні 2021 року жителям області, зайнятим у добувній промисловості,
платили 16 650 гривень. Цього року
зарплата на 5% менша.
Фахівці сфери соціального страхування одразу були серед тих, хто
постраждав від кризи на ринку праці найдужче. В середньому у липні
2022 року їм на місяць пропонують
13500 грн. Минулого року сума була
більшою — 17 455 гривень. Внаслідок повномасштабного вторгнення
ворога, зарплата на 22% менша.
Серед тих, в кого в липні, на думку порталу grc.ua, нижчі зарплати,
ніж до війни: працівники банків
(17 500 грн), менеджери з персоналу
(22 800 грн), робітничий персонал
(12 800 грн). До п’ятірки спеціалістів
з малими заробітними платами також потрапили охоронці (9 700 грн)
та студенти, які лише починають
кар’єрний шлях (їм готові платити
щомісяця 9 500 грн).
На жаль, порівняти ці суми з
липнем 2021 року неможливо,
адже Головне управління статистики не має даних по професіях.

Кому наразі платять
більше?
У дослідженні порталу grc.ua вказано, що знизився рівень зарплат
у сфері HoReCa (розшифровується
як Hotel, Restaurant, Cafe, тобто заклади ресторанно-готельного бізнесу — прим.). Середня зарплата
працівників готелів, ресторанів,
кафе та барів за вакансіями складає
у липні 16 700 грн. Але минулого
року на Тернопільщині виплачували всього 8458 гривень, тобто
у 2022 році зарплата на 49% більша.
У сфері виробництва та сільського господарства, згідно з
інформацією порталу, середня
зарплата становить 17 100 гривень. У липні минулого року вона
була 13 457 гривень. Отож, у липні 2022‑го попри війну зарплата
на 20% більша.
У сфері будівництва та нерухомості в середньому, за підрахунками порталу, цьогоріч працівникам
платять 22 800 гривень. У липні
2021 року в нашій області зарплата
становила всього 8982 гривні, тобто через війну вона на 39% більша.
Цього року середня зарплата
бухгалтерів та спеціалістів зі сфери
управлінського обліку і фінансів
налічує 25 600 гривень. В липні
2021‑го вона становила 15 245 гривень. Виходить, що тепер заробітна плата на 40% більша.
Щодо сфери медицини та фармацевтики (державні установи),
в липні 2022 року більшість роботодавців пропонують зарплату
в розмірі 15 000 гривень. Минулого року було 10 068 грн. Цьогоріч
у медиків та провізорів зарплата
на 32% більша.

Податків надійшло більше, ніж торік
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Мінімальна заробітна плата по
всій державі згідно із законом
«Про державний бюджет України», станом на 1 серпня 2022
року складає 6500 гривень. У
відповідному періоді минулого
2021 року вона становила 6000
грн, повідомили нам в Головному управлінні статистики на
Тернопільщині.
– Завдяки активній громадянській позиції і патріотизму платників в області, а також плідній
співпраці бізнесу та податкової
служби бюджет стабільно отримує необхідні кошти. Так, про-

тягом січня-липня цього року
до Зведеного бюджету України
по платежах, які контролюються органами ДПС, забезпечено
збір у сумі 6 мільярдів гривень.
Це на 600 мільйонів гривень, або
на 11% більше, ніж у січні-липні 2021 року, – відповіли нам в
Головному управлінні Державної
податкової служби у Тернопільській області.
Щодо основних бюджетоформуючих податків і зборів, роз’яснює начальник управління Михайло Яцина, до держбюджету за
сім місяців надійшло:
 податку на доходи фізичних
осіб 3,5 мільярда гривень (на
709 млн гривень або на 26%

більше, ніж за минулий рік);
 податку на прибуток підприємств 292 млн гривень (на
48,2 млн гривень або на 20%
більше, ніж за минулий рік);
 податку на додану вартість
902,4 млн гривень (більше
на 16%);
 на підвищення обороноздатності країни 246,7 млн гривень військового збору (на
46 млн гривень або на 23%
більше, ніж за минулий рік).
Щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то упродовж
січня-липня 2022 року від платників Тернопільщини надійшло
3,5 мільярда гривень, що на 679

млн грн більше, ніж за минулий
рік.
– Єдиний внесок є джерелом
наповнення фондів соціального
страхування, з яких людям виплачують пенсії, забезпечують
гарантії на випадок безробіття,
нещасних випадків на виробництві чи захворювань.
Оскільки єдиний внесок сплачують роботодавці за належно
оформлених працівників, а також підприємці та особи, які
провадять незалежну професійну діяльність, гарантією надходження платежу до бюджету є
легальна зайнятість, – коментує
пан Михайло.
Ще нам надали статистику за

липень, який не зважаючи на ситуацію в Україні, був дуже успішним. Зокрема, до зведеного бюджету надійшло 972 млн гривень,
що на 220,4 млн грн більше за
липень 2021 року. Натомість до
загального фонду держбюджету
у липні надійшло платежів у сумі
370,1 млн гривень, що на 98,4
млн грн або на 36% більше, ніж
у минулому році.
– Це дало змогу не лише забезпечити виконання очікуваних
показників доходів у повному
обсязі в липні, але й надолужити відставання, яке виникло на
початку введення в Україні воєнного стану, – пояснює Михайло
Яцина.
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ШКОЛА БЕЗ СТРЕСУ: ЧИ ЦЕ РЕАЛЬНО
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Підготовка до навчання
у школі — це своєрідний фундамент та тест на готовність дитини до старту у шкільне життя.
І, безперечно, дуже відповідальний період в житті майбутнього
учня та його батьків.
Детально про підготовку учнів та їхніх батьків розповідає
лікар–психотерапевт приймально–діагностичного відділення
КНП «Тернопільська міська
дитяча комунальна лікарня»
Діана Попович.
— Якщо говорити про першокласників, то тут відбувається
знайомство із незнайомим. Тому
діти дивляться, у першу чергу,
на реакцію батьків, як вони оцінюють ситуацію. Коли тато чи
мама спокійні — усе окей. Якщо
дорослі тривожні, то і малюки
це відчувають. Тому я раджу
спершу батькам подбати про
свій психоемоційний стан, —
говорить спеціалістка.

Як об’єднати дітей
Що ж конкретно потрібно
робити? Можна поділитися
смішними історіями зі своїх
шкільних років. Пояснити, що
школа — це не щось невідоме
і страшне, а цілком природний
процес, який проходили всі.
— Наприклад, мама може сказати: «Я хвилююся, але вірю,
що в тебе все вийде. Я поруч.
У будь–який момент ти можеш
до мене звернутися». І це однозначно спрацює, — говорить
пані Діана.
Стресові ситуації у дітей часто виникають не через навчання, а й через спілкування
з однокласниками. Тут багато
залежить від характеру, звичок.
Хтось — комунікабельний, відкритий до спілкування. Дехто,
навпаки, почувається комфортно наодинці. Тому і педагоги,
і батьківські колективи мають
зробити все, аби максимально
об’єднати їх.
— Можна купити усім однакові браслети. І це символізуватиме відчуття єдності. Ідеально
придумувати цікаві форми для
проведення часу разом не тільки
за шкільними партами, а й для
відпочинку. Це має заохочувати, а також почуватися спокійно
всередині колективу, — продовжує співрозмовниця.

Як боротися з
булінгом
На жаль, попри намагання
батьків та вчителів, можуть
траплятися і випадки булінгу,
непорозуміння.
Булінг — це агресивна і вкрай
неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що
супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом.
Кривдники можуть знайти
безліч причин, щоб цькувати
дитину: зовнішність, що не вписується у загальноприйняті
рамки, поведінка, думки, які
не збігаються з думкою більшості, тощо.

Яскравими прикладами булінгу є словесні образи, навмисне
неприйняття дитини до колективу, шантаж та навіть побиття.
Найчастіше люди, що цькують, вважають, що це смішно і
в цьому немає великої проблеми
чи трагедії, а також, що дорослі
не будуть звертати на це увагу.
— Це дуже складна тема, яка
потребує розголосу. Найчастіше — важко просто зрозуміти,
як відрізнити булінг і конфлікт.
Під час булінгу є непросто непорозуміння, є агресор і є жертва.
Остання завжди слабша. Сили
нерівнозначні. Є ще і третя сторона — спостерігачі. Вони можуть бути як нейтральними, так
і співучасниками, — говорить
Діана Попович. — Що я раджу?
У закладах освіти повинна бути
серйозна просвітницька робота.
Потрібно пояснювати, звертати увагу. Дитина, яка страждає,
не повинна мовчати. Інші учні
також мають знати: вони можуть
захистити того, кого цькують.
Деколи до булінгу може
підштовхнути і привселюдна
критика вчителів, які навіть
несвідомо можуть ображати —
«Ти знову не вивчив», «Ти
двієчник», «Будеш невдахою»
тощо. Звісно, таке явище треба
викорінювати.
Психологи зауважують, що
дитині, яка булить інших, увага
та допомога потрібна не менше,
ніж тій, яка страждає.
Педагог та батьки мають ретельно пояснити, які дії є переслідуванням інших. До них
відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства, залякування,
висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот
іншої дитини або підбурювання
до ігнорування, плітки, публічні
приниження, штовхання, плювки, псування особистих речей,
принизливі висловлювання або
жести.
Спокійно поясніть дитині,
що її поведінка може завдати
шкоди не тільки жертві, а й
усім оточуючим. І що далі це
заходитиме, тим гірше булінг
впливатиме на всіх учасників.
Дайте зрозуміти дитині, що
агресивна поведінка є дуже серйозною проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому.
Чітко і наполегливо, але без гніву, попросіть дитину зупинити
насильство. Скажіть дитині, що
їй потрібна допомога, а тому ви
тимчасово триматимете зв'язок
з учителями, щоб упевнитись —
дитина намагається змінити ситуацію.

Кордони треба
поважати
Ще одне неприємне явище,
яке може виникнути у школі, —
це крадіжки. Потрібно зрозуміти, чому так відбувається.
— Зазвичай діти, які крадуть, — це відсутність кордонів.
Мама чи тато можуть спокійно забирати речі у дитини, або
один в одного. Це такі сім’ї,
де зневажають фізичні кордони.
Мої речі — це моя територія.
Якщо перетинати межу, тоді

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Діти  У цій статті ми максимально
розповідаємо про те, як поєднати
інтелектуальну і психологічну підготовку
до школи, не перенавантажуючи дітей

Станьте другом для своєї дитини – і вона буде ділитися з вами своїми відчуттями.
Зрештою, що може бути вагомішим за здоров'я малечі?
син чи донька вважають, що
так можна вчиняти з іншими.
Тому маємо стукати у двері, маємо запитувати думку у дітей і
розуміти, що вони — це особистості, а не наша власність.
Часом дитина хоче привернути
увагу батьків, тому робить щось
протиправне. Тож у таких ситуаціях є і наша провина, як
дорослих, — говорить експертка.
Є така версія: якщо в людини

Почніть із себе
– і ви стане
ідеальним
прикладом для
своїх синів і
доньок
не було права на володіння чимось у матеріальному просторі,
не було права сказати «моє»,
у старшому віці вона може відчувати себе нестійко, жити з
відчуттям «мені нічого не може
належати», «я не можу ні на що
спертися й не можу втримати
те, що мені важливо».
Запит на повагу своїх кордонів починається зі свого права
на ці кордони, з права на свою
територію. Тут робота з дорослими людьми полягає іноді
в тому, щоб дозволити собі
зайняти зручне місце: зручно
сісти чи лягти, обрати для себе
стерпну дистанцію в контакті.
Себто зробити щось для себе.
На відміну від дорослих, маленькій особистості важко відстоювати свої кордони. Допомогти
у цьому можуть лише батьки.
1. Поважайте і приймайте
право дитини мати свою
думку. Не висміюйте її.
За потреби пояснюйте
та скеровуйте. Хваліть
за розважливість.
2. Дозволяйте робити свій
вибір. Починайте навчати цього, запитуючи,
що саме дитина їстиме,
одягне, яку іграшку візьме

тощо.
Допомагайте розуміти та
висловлювати почуття.
За порадою пані Діани, батьки
повинні сприймати дітей такими, як вони є. Які дії належать
до порушення фізичних кордонів:
 змушувати спати, коли дитина не хоче, або навпаки,
заважати спати;
 насильно годувати, примушувати доїдати до кінця;
 чіпати без згоди і бажання
дитини;
 заподіювати біль — шльопати або бити.
Щоб виховати здорову особистість — не потрібно порівнювати сина чи доньку з кимось
іншим. Інакше самооцінка буде
викривленою.
3.

Коли потрібно
до психолога
Як казав Екзюпері: «Усі ми
родом з дитинства». Якою ідеальною сім’єю ми не були б, все
одно у кожної дитини буде якась
травма. Саме травми і характеризують наш характер.
— Коли потрібно до психолога? Коли дитина агресивна чи
надто тривожна. Коли вона апатична, або їй важко спілкуватися
з однолітками. У таких випадках
потрібно звертатися до психолога
чи психотерапевта, — каже Діана
Попович.
Діти мислять кардинально
інакше, ніж дорослі. Наприклад,
вони досить непостійні в своїх
поглядах і інтересах. Психологи
навчені так, щоб враховувати
особливості дитячої психіки і
ментальності під час роботи з
ними. Хороший спеціаліст здатний знайти спільну мову зі своїм
маленьким пацієнтом.

Гіперактивність —
що це?
Ще один момент, який може
зацікавити батьків, — а що робити, коли ваша дитина гіперактивна? Це — яскраво виражена
перевага збудження над гальмуванням. Синдром дефіциту
уваги з гіперактивністю виявляється у підвищеній руховій
активності, збудливості, труднощах концентрації та утриманні
уваги, імпульсивності поведінки, проблемах у взаємостосунках з оточенням.
Гіперактивна дитина, незалежно від ситуації, у будь-яких
умовах — вдома, у гостях, у кабінеті лікаря, на вулиці — поводитиметься однаково: бігати,
безцільно рухатися, не затримуючись надовго на будь-якому, найцікавішому предметі. І
на неї не подіють ні нескінченні прохання, ні погрози, ні
«підкуп». Як же знайти вихід
із ситуації?
— Тут потрібно працювати
комплексно. Обов’язково має
бути залучений психотерапевт. Він допоможе розвинути
частини мозку, які спрямовані
на те, щоб вчасно пригальмовувати дитину. І саме батьки повинні бути цим знаком
«стоп», — радить спеціалістка.
У цьому тексті описана лиш
частина ситуацій, яка може вас
зацікавити у вихованні дітей.
Якщо у вас виникають будь–які
сумніви, але ви прагнете виховувати здорову (як у фізичному,
так і психологічному планах)
особистість — не бійтесь звертатися за допомогою. Почніть
із себе — і ви стане ідеальним
прикладом для своїх синів і
доньок.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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Всі учні — молодці, адже у такий складний час для всієї країни складати іспити непросто та
ще й на такі високі результати,
зазначила директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома.
— Якщо говорити загалом, то хоча б один предмет
на 200 склали 210 учнів Тернопільщини, два предмети —
57 учнів, а ось три — 13 учнів.
У нас є по кілька 600‑бальників
в одній школі і це ще приємніше. Наприклад, у Заліщицькій
державній гімназії та Тернопільській Українській гімназії ім.
Івана Франка по три випускники склали тест на 600 балів. Ми
очікуємо результати наступних
сесій і сподіваємось, що там також є гарні результати, — додає
пані Ольга.

ЗНО було
складнішим
Вражений гідними результатами випускників і голова Тернопільської обласної військової
адміністрації Володимир Труш.
Він закликав дітей навчатися
далі, розвивати свої знання і
стати гідними громадянами
своєї країни.
— Я хочу, щоб ви завжди
пам’ятали, що саме Україна
дала вам такі гарні знання.
Щоб жоден паспорт країн ЄС
вас не звабив і ви продовжували
розвивати свою Батьківщину.
Бажаю кожному з вас не розгубити набуті знання, а вдосконалювати їх і бути найкращи-

ми й надалі. Пам’ятайте, що
за такими розумними дітьми
як ви зараз гоняться університети, а в майбутньому будуть
ганятися й різні установи. Бо
розум — найвища цінність, де б
ви не працювали, — запевнив
пан Володимир.
Наголошує Ольга Хома і
на тому, що цьогорічний тест
прирівнюється до одного іспиту
зовнішнього незалежного оцінювання. Свою думку пояснює
так.
— Якщо проводити аналогію
статистики з попередніми роками, то кожного року ми мали
учнів, які складали хоча б один
з предметів на 200 балів. Ми
маємо розуміти, ЗНО було куди
складніше для випускників, ніж
НМТ. У ЗНО було більше завдань, творчі завдання, розгорнуті відповіді. Тут же треба було
відповідати на тести, що потім
перевіряв комп’ютер. Але ми все

Один предмет
на 200 балів
склали 210 учнів
Тернопільщини,
два предмети — 57
учнів, а ось три — 13
одно у захваті, — каже пані Хома.

Гроші за здобутки
Також під час зустрічі представники обласної військової
адміністрації пообіцяли найкращим випускникам не порушувати
традиції і нагородити їх одноразовою грошовою стипендією.
Наразі визначатимуть суму, що
отримає кожна дитина.

ПОЛІНИ ДАЙНЕГИ

Нагороди  Випускників, яким вдалося
скласти три іспити Національного
мультипредметного тесту (НМТ) на
200 балів, привітали в Тернопільській
обладміністрації. Дітей відзначили
нагородами та пообіцяли одноразову
грошову стипендію

Медицина, програмування та журналістика — діти вже визначилися з майбутніми
професіями
— У нас в області є програма
згідно з якою ми нагороджуємо найкращих випускників.
Наразі маємо внести зміни,
адже у 2021 році складали ЗНО,
а у 2022 році — НМТ. Якщо
говорити за минулі роки,
то учень, який складав один
предмет на 200 балів, отримував
п’ять тисяч гривень, коли два
предмети — 10 тисяч гривень,
коли три — 15 тисяч гривень.
Треба дійти спільної згоди і вже
тоді нагородити наших розумників, — додає Ольга Хома.
Зауважимо, діти склали лише
основну та додаткову сесії Національного мультипредметного
тесту. Попереду ще спеціальна,
на яку реєструвалися переважно діти з тимчасово окупованих
територій або регіонів, де йдуть
активні бойові дії. Тож вже після отримання всіх результатів
визначатимуть рейтинг шкіл.

Випускниця Заліщицької державної гімназії Тетяна Горобець
мріє продовжити справу батька і працювати у поліції

Які професії вибирають тернопільські випускники
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095– 077‑01‑80

Медики, журналісти, програмісти та вчителі — під час зустрічі в Тернопільській обласній
військовій адміністрації діти запевнили, вже віддали документи
до омріяних вищих навчальних
закладів і готові отримувати нові
знання. Зокрема, випускниця Тернопільської Української
гімназії ім. Івана Франка Алла
Мачужак мріє стати медиком.
— Емоційно мені було важко
під час складання тестів, адже боялася зробити помилку. Але я намагалася відкинути переживання
і зосередитися саме на завданнях,
бо це важливіше. Я задоволена
своїм результатом, це вчергове підтвердило, що недаремно
вчилася і готувалася. Вже пода-

ла документи і буду навчатися
в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. Хочу бути лікарем, але
яким саме — ще не визначилась.
Думаю, під час навчання вже оберу те, що сподобається, — каже
Алла Мачужак.
А ось випускниця Заліщицької
державної гімназії м. Заліщики
Тетяна Горобець націлена продовжувати справу свого батька —
служити у лавах поліції. Нам
розповідає, до вступу готувалася
не один рік, адже окрім тесту
мала ще й здати нормативи.
— Я задоволена, що склала
всі іспити на 200 балів, це дуже
допомогло мені при вступі. У Національній академії внутрішніх
справ на мою спеціальність було
вісім осіб на одне місце. Але мені
вдалося вступити і я вже є кур-

санткою закладу, а з першого вересня ще й працівником поліції.
Я націлена відповідально вчитися, отримувати нові знання,
бо зараз такий складний час для
України, а потім треба обов’язково розвивати її та відбудовувати, — додає Тетяна Горобець.
Ще одна випускниця Заліщицької державної гімназії м.
Заліщики Аліна Боровська отримала 600 балів з усіх трьох
предметів. Дівчина каже, своє
життя та знання готова присвятити журналістиці.
— Звичайно, я вражена такими результатами, але не можу
сказати, що вони є для мене
несподіванкою. Я вже подала
документи до Львівського національного університету імені
Івана Франка. Зараз треба йти
тільки вперед, готова отримувати

Випускники Тернопільщини бажають працювати задля
розвитку нашої України
нові знання. Від навчання очікую
тільки позитив і багато роботи.

На це налаштована, тож сподіваюсь, все вийде, — додає дівчина.
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ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ
РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА
5.2 ПРОДАМ
Бетон різних марок, висока якість, доставка „Міксером”, самоскидом, розчин цементний. (097)97986-31, (050)234-67-25
БЕТОН, РОЗЧИН, ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ (ГРАНІТНИЙ,
БІЛИЙ, СІРИЙ), ВІДСІВ РІЗНИЙ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130,
(096)600-59-94, (096)550-61-76

Плити перекриття, 2-12,6 м, ширина 1,2 м, 1,5 м, плити полегшені вис. 16 см, різні розміри та навантаження, на замовлення. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, щебінь, білий, сірий, камінь, грубий, дрібний, відсів, шлак,
цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97
Пісок в мішках, щебінь гранітний дрібний в мішках,
керамзит в мішках, цемент в мішках, відсів в мішках,
можлива доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25
Пісок жовтий, білий, для штукатурки, мулярки, різний, камінь, щебінь, відсів, (067) 754-10-62
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
СМОЛА БІТУМНА, ДОГОВІРНА (098) 642-59-01

Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного
щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Блоки фундаментні, кільця бетонні. (067) 754-10-62
Блоки, відсів, камінь, щебінь, білий, сірий, пісок,
цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97
Бордюр дорожній, тротуарний, вібропресований, плитка тротуарна, різна товщина, можлива доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Бруківка вібропресована: креатив, променад, римс. брук,
хвилька, катушка, старе місто, римс. камінь, цеглина,
бордюр дорож, тротуа (097)979-86-31, (050)234-67-25

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 замовлення
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Цегла червона (повнотіла, пустотіла), силікатна біла,
вогнетривка, можна поштучно, можлива доставка та
вивантаження. (097)979-86-31, (050)234-67-25

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

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

ГАЗОБЛОКИ «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ, КЛЕЇ ДЛЯ
КЛАДКИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (097) 808-55-71
ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК, 10Х30Х60,
12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗКОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ. 42-48-02, (067) 925-87-31

Геотекстиль голкопробивний, поверхнева міцність 100,150,
200,300 г/кв.м, для доріг, тортуарів, ландш. дизайну, дренажу, армування. (097)979-86-31, (050)234-67-25
ДОШКА ЯСЕНЕВА, ОБРІЗНА, ДОВЖ. 1 М, ТОВЩ. 30-50 ММ,
СОСНОВА НЕОБРІЗНА, 50 ММ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, ПРОФ.
КОМПРЕСОР, ЕЛЕКТРОЗВАРКА 380-220 (098) 467-56-01

Земля на підсипку, глина. (067) 754-10-62
Камінь бутовий Галущинецький на фундаменти. огорожі, щебінь, фр. 20-50, 50-80, 80-120, на бетон, дороги,
відсів, на підсипку, мул. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів, пісок, шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97
Камінь, щебінь, відсів, пісок. (067) 754-10-62
Керамзит фасований в мішках, насипом, фракції
10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можл. доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Кулі антипаркувальні, напівсфери антипаркувальні,
лотки водовідвідні, бордюри дорожні, магістральні
та тротуарні. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Кільця на криницю, септик, d 0,7;1; 1,5; 2м, вис. 30,60,90
см,плити покриття кілець, люки каналіз. полімерпіщ.,чавунні, доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25
Металочерепиця, профнастил, власне в-во комплектуючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір, виїзд.безкошт (096)132-84-04, (067)381-45-08

Опори залізобетонні ліній електромереж (стовпи електричні), 9,5м, 10,5м, стояки вібропресовані, бордюри
дорожні, нові, доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25
Панелі перекриття, різні розміри, шир. 1,2 м, 1,5 м,
довж. 2-12,6 м, завантаження, доставка, розвантаження, монтаж (097)979-86-31, (050)234-67-25
Паркани металеві, жалюзі-паркан, ранчо-паркан, штахетник, металеві парапети, мет.шапки на стовпці, всі комплектуючі, помірні ціни (096)132-84-04, (067)381-45-08
Перемички віконні, прогони, різні розміри, опорні подушки, в наявності та під замовлення, можлива доставка,
розвантаження, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-67-25
ПИЛОМАТЕРІАЛИ НА ДАХ: КРОКВИ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, КОНТРЛАТИ,
БРУС, ДОШКИ, З ДОСТАВКОЮ, НА ЗАМОВЛЕННЯ. (068) 801-27-27

Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі бетонні,
2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бордюри, автозупинки залізобетонні, доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25
ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ПОЛЕГШЕНІ, ВИСОТОЮ 160ММ,
ШИРИНОЮ 1,2М, ДОВЖИНОЮ ДО 7,2М, ДЛЯ БУДИНКІВ
З ГАЗОБЛОКУ, СЛАБКИМИ ФУНДАМЕНТАМИ,ДОСТАВК
(099)516-10-00, (067)516-10-00

Цемент М-500, М-400, м.Ів.-Франківськ, мішки по
25 кг, завжди свіжий, будь-яка к-сть, можлива доставка. (067)516-10-00, (099)516-10-00
Чорнозем, глина, відсів, будівельне сміття на підсипку, доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Шифер 8-хвильовий, плоский, вис. якість, цвяхи
шиферні, цемент, труби азбестоцементні, можл.
доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Щебінь гранітний, відсів (067) 754-10-62
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
Щебінь різний, камінь, пісок. (067) 754-10-62

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)
«АРМСТРОНГ», ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ,
ЄВРОРЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», ОФІСІВ, КВАРТИР, ПРИМІЩЕНЬ, ЛІЦ. АВ №55516. 26-04-14, (098) 483-82-44
«АРМСТРОНГ», ДЕКОРАТИВНЕ НАНЕСЕННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАТЛЮВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР (096)203-16-84, (098)761-83-82
«КОРОЇД», «БАРАНИК», КРИХТА, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ
ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ДОСТАВКА,
ПОКАЗ РОБІТ., ДОСВІД 10 Р. (098) 952-67-81

«Короїд», «бараник», набризк, штукатурні роботи,
утеплення фасадів, дахів. (067) 351-46-56
«КОРОЇД», БАРАННИК, УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, СВОЄ РИШТУВАННЯ, ДОСВІД РОБІТ,
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 700-92-04
АКУРАТНО ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА, ЛАМІНАТ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (098) 027-39-39

Акуратно та якісно утеплення фасадів пінопластом, мінватою, нанесення декоративної штукатурки, «короїд»,
«бараник», фарбування.. (097)580-12-64, (067)178-15-75
АРКИ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, КОРОБИ, ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА ТОЩО.
(096)203-16-84, (098)761-83-82
БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ ВИКОНАЮТЬ ЗАЛИВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ З НУЛЯ, МУРУВ.,ДАХИ, СХОДИ, МОНОЛІТИ,
СТЯЖКА, СВОЄ ОБЛАДН.,ЛІЦ. АВ №55516 (098) 483-82-44
БРИГАДА ВИКОНУЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТОМ, МІНВАТОЮ, ЕНЕРДЖІ, ДОПОМОГА У ВИБОРІ МАТЕРІАЛІВ ЗА ГУРТОВИМИ ЦІНАМИ. (097) 472-53-45

Бригада виконує утеплення будинків, пінопласт, декор.
покриття «короїд», «бараник», вл.риштув., помірні ціни,
знижка на матер. (097)580-12-64, (067)178-15-75
БРИГАДА З УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, «БАРАНИК», «КОРОЇД». «БАЙРАМІКС». (098) 822-45-87
БРИГАДА З УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, «БАРАНИК», «КОРОЇД». «БАЙРАМІКС». (068) 594-18-18
БРУКІВКА, ВКЛАДАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА.
(067) 351-46-56
ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ,
ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА, ЛАМІНАТ,
ПЛИТКА. (098) 301-66-89
ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ПОМІРНІ
ЦІНИ., ЗНИЖКА НА МАТЕРІАЛИ. (097) 233-19-54

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

Якісне утеплення будинків пінопластом, ватою,
оздоблення «короїд», «Бараник», знижка на матеріали, виїзд в райони. (097)580-12-64, (067)178-15-75
ЄВРОРЕМОНТ КОМПЛЕКСНИЙ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ,
КОШТОРИС, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011
(067) 351-46-56
ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕРЕДНІЙ КОШТОРИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА РОБОТА, МОЖЛ.
ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 351-46-56
ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, БОРДЮРИ, АСФАЛЬТУВАННЯ
ПЛОЩАДОК (ПІД ЗЕРНО, С/Г ТЕХНІКУ), АСФАЛЬТУВАННЯ ПІД’ЇЗНИХ ДОРІГ. (067)711-74-53, (098)124-05-00
ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ГРАНІТУ, ВІД 100 ГРН./КВ.М,.
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (067) 351-46-56
ВКЛАДАННЯ ПЛИТКИ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ. (067) 351-46-56

ЄВРОРЕМОНТ, ПОПЕРЕДНІЙ КОШТОРИС, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛУ, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 452-27-67
ЄВРОРЕМОНТ: КВАРТИРИ, ОФІСИ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛУ,
ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 (067) 351-46-56
ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУДИНКИ «З НУЛЯ», ОГОРОЖІ З КАМЕНЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, СТЯЖКИ, ДАХИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. (097) 481-77-50

ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ, 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

Надаємо послуги електрика, сантехніка, встановлення пральних машин, бойлерів, душових кабін,
чистка бойлерів, монтажні роботи. (098) 392-37-94

ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА РОБИТЬ ДАХИ БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ, КЛАДКА ЦЕГЛА, БЛОКИ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ВИЇЗД В РАЙОНИ. (096) 195-67-34
ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАТЛ., ЛАМІНАТ, ДЕМОНТАЖ, 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

ОБЛИЦЮВАННЯ МУРІВ, ФАСАДІВ, ЦОКОЛІВ БУДИНКІВ,
ПРИРОДНІМ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИМ КАМЕНЕМ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРІЖОК З КАМЕНЯ, ОБЛИЦ. СХОДІВ. (097) 875-32-63
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПСОКАРТОН,
ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ,
НЕДОРОГО (097) 159-97-21
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ, СХОДИ, ПОДВІР»Я. (067) 452-27-67
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ КАМЕНЕМ,
КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВКОЮ ПАРКАНІВ,
ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ. ДОРІЖ (068) 905-04-13
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНІМ, ШТУЧНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ, СХОДИ, ФАСАДИ, ПОДВІР»Я. (067) 351-46-56
РЕМОНТ КВАРТИР, ВНУТРІШНІ РОБОТИ, ШТУКАТУРКА,
ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ,
ШПАЛЕРИ. (067) 354-87-15

Стяжка, штукатурка внутр., зовн., є підсобники, бетонозмішувач, риштування. (098) 461-10-16
Сходи, вікна, двері, меблі з дерева. (097) 769-80-85
ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНОВОЮ ПІНОЮ
«ДОБРА ПІНА» - 100% ЕКОЛОГІЧ., ВИКОР. ЗЗОВНІ, ВСЕРЕДИНІ
ЛІЦ. АЕ №640177. 30.03.15 (050)437-02-88, (067)674-60-47
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЕКСТРУДОВАНИЙ КОРОЇД, БАРАНИК, КРИХТА, ЗНИЖКА НА МАТЕР.,
ДОСТАВКА ВИЇЗД У В Р-Н, ПОКАЗ РОБ (096) 676-73-89
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, КОРОЇД,БАРАНИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 952-69-62
УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ЗНИЖКИ. ЛІЦ. АГ №575-507 (067) 351-46-56
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕННЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИВИЙ
ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА, «БАРАНИК»,
«КОРОЇД», ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, ПРАЦЮЄМО З МАТЕРІАЛОМ
ЗАМОВНИКА, Є ВЛАСНІ МАТЕР (096)801-09-30, (097)414-80-51
ФАСАДНІ РОБОТИ: УТЕПЛЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ, ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, РЕСТАВРАЦІЯ ФАСАДІВ. (067) 452-27-67
ЦИКЛЮЮ, НАСТЕЛЯЮ ПАРКЕТ, ПАРКЕТНА ДОШКА, ЛАМІНАТ. (096) 706-62-28

Шліфую паркет без пилу, настеляю паркет, ламінат,
вагонку, лакую, шпатлюю, є пилосос,швидко, якісно,
є транспорт, виїзд в район 26-83-43, (097) 279-03-73
ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, ЗОВНІШНЯ, Є ПІДСОБНИКИ,
БЕТОНОЗМІШУВАЧ, РИШТУВАННЯ. (098) 461-10-16

Штукатурка внутрішня, зовнішня, є підсобники, риштування, бетонозмішувач. (067) 351-46-56
ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ. (098) 461-10-16
ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУВАННЯ,
ПІДСОБНИКИ, ЗМІШУВАЧ, РОЗЧИНОНАСОС. (067) 452-27-67

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

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

ВИКОНУЄМО ЯКІСНО ТА ДОБРОСОВІСНО РЕМОНТНІ
РОБОТИ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН ТОЩО, ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ (098) 370-75-44

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

ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-04-13
ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕКРИТТЯ 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, ЗВАРЮВАННЯ 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: ФУНДАМЕНТНІ РОБОТИ, МУРУВАННЯ З
ГАЗОБЛОКУ. (097) 472-53-45
ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ В ТЕРНОПОЛІ, ШТУКАТУРКА, ГІПСОКАРТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ЛАМІНАТ, МАЛЯРКА,
ПЛИТКА, (ВІКТОР). (068) 047-80-31

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

5.5 РІЗНЕ
Будівельне риштування, здається в оренду . 42-4241, (067) 787-33-64
Вишка-тур в оренду, риштування на колесах. (050)
947-46-53
Оренда, прокат будівельного інструменту. (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
МАТРАЦИ ДЛЯ КВАРТИРАНТІВ. (097) 187-18-08
МАТРАЦИ,БУДЬ-ЯКІ, ЗІ СКЛАДУ. (097) 187-18-08

Стіл розкладний. (097) 720-08-67

6.3 КУПЛЮ
ДИВАН-»’DHJКНИЖКА», ДИВАН-СОФА, КРІСЛО РОЗКЛАДНЕ. (095) 308-17-69

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

Виготовлення меблів за індивідуальними розмірами: кухні, шафи-купе, дитячі, вітальні, меблі до передпокою та інші. (097) 769-80-85
ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є ТКАНИНА, ПРУЖИНИ, ПОРОЛОН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВ, В РАЙОНИ, ВИГОТОВЛ.
НОВИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕН. (097)675-90-94, (095)143-47-38
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
ВАНТАЖНИК В МАГАЗИН «КИШЕНЯ МАЙСТРА», ДРУЖБА,
Р-К «ЗАХІДНИЙ», З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 981-97-97
ВАНТАЖНИК В МАГАЗИН-СКЛАД «КИШЕНЯ МАЙСТРА»,
ВУЛ.ЛУЧАКІВСЬКОГО, З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 981-97-97

ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89
ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75

ВАНТАЖНИК В СУПЕРМАРКЕТ, ПОСВІДЧ. КАТ. «В».
(097) 502-52-95

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

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПРОДУКТОВУ ГУРТОВНЮ, З/П
ВІД 16 000 ГРН. (067) 351-50-53

ОХОРОННИКИ, ВАХТА 14/14, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВ. ЗА
РАХ Ф-МИ, З/П 7 800- 13 500 ГРН./ 30 ДІБ (067)46270-24, (096)866-59-67

ВЧИТЕЛЬКА АНГЛ., НІМЕЦЬКОЇ МОВ, ЖІН., ДОСВІД,
ГРАФІК ДОГОВІРНИЙ, КОМУНІК., ВІДПОВІД., ПОРЯДНА, ТЕРМІНОВО. (096) 605-63-95

ПЕКАР-ТІСТОМІС, ТЕХНОЛОГ (ХЛІБОПЕКАРСЬКА ГАЛУЗЬ). (067)368-64-86, (096)080-97-77
ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ПОМІЧНИК КУХАРЯ В ЇДАЛЬНЮ
ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ. (097) 165-08-76
ПРАЦІВНИК НА ШИНОМОНТАЖ, АВТОРИНОК БЕРЕЗОВИЦЯ, З/П ВІД 500 ГРН./ДЕНЬ, 8-18 ГОД. (068) 70605-02
ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ-САМООБСЛУГОВУВАННЯ, ПОДОБОВО. (068) 251-88-36

ДВІРНИК, СЛЮСАР-САНТЕХНІК, ЕЛЕКТРОМОНТЕР.
(097)442-75-99, (067)380-51-99

Екскаваторник на JCB 3СХ, водій а/м КамАЗ-самоскид, водій автокрана, досвід, з/п висока.
(097) 151-31-86

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

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

РІЗНОРОБОЧІ, ДРУЖБА, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ. (097) 157-38-82

Жінка по догляду за дідусем, з успадкуванням
майна. (098) 945-76-92

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

ЗАВСКЛАДОМ НА ПРОДУКТОВУ ГУРТОВНЮ, ПОЗМІННО, З/П ВІД 20 000 ГРН. (067) 351-50-53
ПРАЦІВНИЦІ В ПЕКАРНЮ. (098) 970-86-16
ПРИЙМАЛЬНИК-ВАГАР ДЛЯ ПРИЙМАННЯ МЕТАЛОБРУХТУ, ДО 45 Р. (096) 414-86-11

СТОЛЯР, ЛАКУВАЛЬНИК ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ
ТА СХОДІВ З НАТУР. ДЕРЕВА В ДЕРЕВООБРОБНИЙ
ЦЕХ, БАЖАНО Д/Р, ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЖИТЛОМ. (097)
515-34-12

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

ПРОДАВЕЦЬ В АЛКОГОЛЬНИЙ ВІДДІЛ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, Б-Р КУЛІША, 8-22 ГОД., ТИЖД./ТИЖД.,
З/П ВІД 500 ГРН./ДЕНЬ. (067) 350-00-26
ЗВАРЮВАЛЬНИК (ЕЛЕКТРОД, НАПІВАВТОМАТ). (097)
832-59-22
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ,
З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА ПРОДУКТОВИЙ СКЛАД,
ЧОЛ.,ДО 50 Р., РОБОТА ПОЗМІННА, З/П В МЕЖАХ 13
000 -15 000 ГРН. (067) 351-50-53

ПРОДАВЕЦЬ В ГОСПОДАРСЬКО-БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН, ВУЛ.МАЗЕПИ, ДРУЖБА, БАЖ. ЧОЛОВІК (067)
730-67-85

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

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН, МАСИВ
«КАНАДА», 8-22 ГОД., З/П 700 ГРН. (068) 051-06-76
ПІДСОБНИКИ, МУЛЯРИ, ФАСАДНИКИ, МАЙСТРИ З ЄВРОРЕМОНТУ (067) 351-46-56

ТРАКТОРИСТ НА ТРАКТОР МТЗ-82, З ОПРИСКУВАЧЕМ,
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, З/П ВИСОКА. (067) 600-67-58

КУХАР, ПОМІЧНИК КУХАРЯ, ОФІЦІАНТ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В БАР, ДРУЖБА. (098) 22416-91

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

ФАСАДНИКИ, ПРИВАТНІ БУДИНКИ, БАГАТОПОВЕРХІВКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТОМ, З/П ВІД 150
ГРН./КВ.М. (067) 351-46-56

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

РІЗНОРОБОЧИЙ В БАР, ДРУЖБА, ГНУЧКИЙ ГРАФІК.
(067)735-90-00, (067)367-61-87

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

7.3 ШУКАЮ
Бригада 2-3 чол. шукає роботу на будівництві.
(098) 366-50-46
Бригада з заливання фундаментів, мурування
огорож шукає роботу (096) 926-67-51
Бригада з копання фундаментів шукає роботу
(098) 190-90-51
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13.3 КУПЛЮ
Холодильник, колонка газова, котел, пральна машинка. (097) 951-35-88

15. МЕДИЦИНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВСІ
ПРОДАЖІ І ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
15.2 ПРОДАМ
ОБЛАДНАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ «САТВА», В КОМПЛЕКТІ, ДЕШЕВО. (098) 068-92-75

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.
17.3 КУПЛЮ

26.2 ЮРИДИЧНІ (ЛІЦЕНЗІЯ)
Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 КУпАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч.,
ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 694-29-68
Адвокат: висококваліфікована правова допомога у будь-якій галуз права. www.lawyer.te.ua.
Св.№3335/10 (096)694-29-68, (097)700-90-03

БРУХТ КОЛЬОРОВИХ, ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО,
НАШ ВИВІЗ, ЛІЦ АВ №147478, 147470 (097) 898-23-68
БРУХТ ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО,
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ, САМОВИВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096) 957-35-52
БРУХТ ЧОРНОГО ТА КОЛЬОРОВОГО МЕТАЛУ, ЕЛЕКТРОДВИГУНИ, ПЛАТИ, САМОВИВІЗ (096)414-86-11

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ
22.2 ПРОДАМ
Картопля, горіхи, квасоля, цукор, мед, крупи,
часник, борошно, капуста, буряки столові, сіль.
(098) 230-70-88
Пшениця. (095) 227-41-01
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 роботу, (067) 134-07-31
Бригада з мурування огорож з різного каменя
шукає роботу (068) 282-51-06
Бригада з мурування огорож шукає роботу, розглянемо різні пропозиції. (098) 190-87-95
Бригада з мурування огорож шукає роботу. (098)
057-94-91
Бригада з мурування огорож шукає роботу. (098)
195-26-64
Бригада з мурування огорож шукає роботу. (098)
195-42-94
Бригада майстрів з копання, заливання фундаментів шукає роботу. (068) 719-10-72
Бригада майстрів з огорож з каменя, цегли шукає роботу. (097) 826-88-71
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
Жінка шукає роботу по догляду за людиною похилого віку або хворою, мед. освіта, д/р. (096) 806-75-75
Жінка шукає роботу по догляду за людиною похилого віку або хворою. (098) 801-22-40
Чоловік шукає роботу підсобника, вантажника,
можливо тимчасову. (066) 448-56-69
Шукаю роботу з мурування огорож, або іншу на
будівництві, малі об’єми. (096) 116-17-32

22.3 КУПЛЮ
Цукор, крупи, горіхи, квасоля, часник,картопля,
насіння 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
Електроінструмент з Європи, дрелі, перфоратори, торцовки, лобзики, фени, кархери, болгарки, ключі, фрезери,бензопили,ремонт,сервіс
(097)484-20-46, (099)094-45-22
КАМЕРИ МОРОЗИЛЬНІ, ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ, ДОГОВІРНА. (096)382-49-01, (050)034-10-74

23.3 КУПЛЮ
Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікросхеми, транзистори, переключателі, реле, прибори.
(050) 889-37-36
Срібло технічне, реле, роз»єми, термопари, конденсатори, ніхром, нікель, олово, бабіт, побідіт,
ріахорди. (067) 496-40-00

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА
ТА УПАКОВКА
24.2 ПРОДАМ
Бочки металеві, з кришками, 200 л, хор. ст. (096)
616-28-36

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

Адвокат: кредитні, банківс., боргові спори, іпотека, застава, вик. напис, затягування часу та робота на результат.Св.№3335/10 (096) 694-29-68
АДВОКАТ: РЕЄСТРАЦІЯ ТОВ, ПП, СПОРИ, ДТП, СІМЕЙНІ,
СПАДКОВІ СПРАВИ, РОЗЛУЧЕННЯ, ПОДІЛ МАЙНА, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ «ПІД КЛЮЧ». СВ. №000445 (096) 060-34-07

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

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

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

Шафа 3-дверна, вікна балконні зі склом, двері
міжкімнатні, ліжко дитяче з матрацом все б/к, дешево. (098) 103-63-30
ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК,
КАС, ТОЩО, ВІД 2 200 ГРН., БОЧКИ ТЕХНІЧНА, 200 Л,
(067)350-20-60, (068) 060-13-88

Інвентар кінний, січкарня, накувальня, мийка чавунна, машинка швейна «Кайзер», ланцюги різні,
пили циркулярні, предм. старовини (097) 23788-02

30.2 КУПЛЮ
Балон газовий, каністра, холодильник, колонка
газова котел, машинка пральна, (068) 330-59-10
КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА СТАН,
АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)350-20-60,
(068) 060-13-88
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

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

27.4 РІЗНЕ (ЛІЦЕНЗІЯ)
НАБІР ДІТЕЙ В СЕКЦІЮ ВЕЛИКОГО ТЕНІСУ, ВІД 11 ДО
15 РОКІВ. (095) 578-24-88

31. ЗНАЙОМСТВА
31.1 ВІН ПИШЕ

29. ХОБІ, ТВАРИНИ,
АНТИКВАРІАТ

49/170, житлом забезпеч., познай. з дівчиною,
до 45 р., або жінкою для спіл. прожив, відпочинку, приєм. зовніш., мож. сільс. місц. (093) 32420-77

29.2 ПРОДАМ

56/180, веду здоровий спосіб життя, познайомлюся з жінкою, до 66 р., (068) 612-77-81

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

Самотній чоловік, 49 р., не палить, алкогол. не
зловжив., познайом. з самотньою жін. для прожив., провед. часу на вихідних,маю буд (096)
086-07-26
Тернополянин, самотній, інтелігентний, познайомиться з спокійною, лагідною, до 47 р., тільки
тернополянкою, для створ. сім’ї (068) 020-59-77

30.1 ПРОДАМ

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

Алое сік, золотий вус, сік бузини, сумка «Оріфлейм», матрац ортопедич., 1,2х2 м, телефон кнопковий «Нокіа», кросівки чол., р.42 (096) 249-47-00

Чоловік, 55 р., познайомиться з дівчиною, жінкою
для приємних стосунків, не схильною до повноти
(066) 326-07-39

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

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

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

МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА,
ВИГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГАЙОВА 30. (067)350-2060, (068) 060-13-88

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

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

ПІДДОНИ, ЄВРОПІДДОНИ, РІЗНІ, Б/К, ДОРОГО, ВУЛ.
ГАЙОВА, 30, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. (067)350-20-60,
(068) 060-13-88

Шукаю роботу на будівництві, з/п поденна (098)
711-02-37
ШУКАЮ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ХВОРИМИ,
ПОХИЛОГО ВІКУ, ВЕЛИКИЙ ДОСВІД (096) 890-01-98

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

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

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

26. ПОСЛУГИ

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

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

26.1 ПОБУТОВІ

КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, 6Х2,45 М, 20 ФУТІВ, 5 ФУТІВ,
3 ФУТИ. БУДКА НА А/М, БУДІВНИЦТВО, РІЗНІ ТОЩО
(067)350-20-60, (068) 060-13-88

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

Шукаю роботу різноробочого. (098) 466-87-37
Юрист візьме на правове обслуговування підприємство, ОСББ, кооператив. (096) 694-29-68

7.4 РІЗНЕ (ЛІЦ.)
РОБОТА ПОВ»ЯЗАНА З ВІДРЯДЖЕННЯМИ ЗА КОРДОН.
(067)350-92-18, (067)350-91-91

Антени для супутникового і Т2, підключення Viast,
Xtra ТВ, смарт-ТВ приставки, ремонт обладнання, тюнерів, послуги електр., сантех (067) 60508-30

ДРОВА КОЛЕНІ, ТВЕРДИХ ПОРІД. (068) 144-12-50

Кахель, цегла вогнетривка, двері вхідні, б/к, хор.
ст., стіл полірований, розкладний. (096) 500-44-35

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

Чоловік, 71 р., шукає жінку, тернополянку, для
спільного проживання. (098) 614-90-42

31.2 ВОНА ПИШЕ
44 р., познайомиться для створення сім’ї з порядним, надійним чоловіком, без шкідливих звичок, з серйозними намірами, (068) 537-16-18
Жінка пенсійного віку познайомиться з чоловіком, від 65 р. (097) 647-22-72

32. ВІТАЮ

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-АТС

Обігрівач масл., 9 ребер, 1 100грн., килими,
3,5х2,5, 1 100 грн. ,килим, 3х2, 900 грн., унітаз,
600 грн., умивальник, 600 грн. (050)541-78-33,
(068)842-50-55

Загублене посвідчення багатодітної сім’ї на ім’я
Арістархов Д. вважати недійсним

10.3 КУПЛЮ

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

Загублене посвідчення багатодітної сім’ї на ім’я
Арістархова А., Арістархов О. вважати недійсним

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

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА
ЖИЛИЙ БУДИНОК №28, ВУЛ.ВІДНОГА, С.ВЕЛ.ГЛИБОЧОК, ТЕРНОПІЛ. Р-НУ НА ІМ’Я ГАБОРАК М.В. ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

ДРІБНІ ПОБУТОВІ РЕМОНТИ, ЕЛЕКТРИКА, САНТЕХНІКА,
ЗАМКИ, КАРНІЗИ ТОЩО, (13-22 ГОД.). (097) 755-41-21

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

11. АУДІО-, ВІДЕОТЕХНІКА,
ФОТОТОВАРИ ТА МУЗ. ТЕХНІКА
11.2 ПРОДАМ
Антени супутникові, без абонплати, комбінований комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс приставки
для IP ТВ, ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 392-34-74

ЕЛЕКТРИК НА ВИЇЗД, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ
ТА ПРИЛАДІВ. (098) 330-80-59
ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО
СМІТТЯ, КОПАЛЬНІ РОБОТИ, КОШЕННЯ ТРАВИ. (096)
457-88-42

Супутникове та ефірне ТБ, тюнери, конвертори,
антени, встановлення. (096) 943-56-11

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

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

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПИЛОСОСІВ, 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

Рюкзак, бритва «Харків», тарілки, телефон «Нокіаг» кнопковий, сарафан, бриджі, світ. кол., р.М,
босоніжки, р.39, 400грн., кросівки (097) 081-76-10
Самовар, сервіз чайний на 12 персон, бананки,
молоти, 5кг, 9 кг, кирка, штанга дитяча. (067)
674-12-50

32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ

Загублене свідоцтво про базову загал. середню
освіту ТЕ№30072539 вид. Колодіївською ЗОШ
І-ІІІ ст. 2006 р. на ім’я Крамар О.Б. вважати недійсним

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

Загублене свідоцтво про право власності на
квартиру №67, вул.Чернівецька, буд. 56, м.Тернопіль на ім’я Лешків М.І., Б.І., О.М. вважати недійсним

Таганок газ., 4 конфорн., 700 грн.,підставка пересувна під ТВ, 300 грн., коляска прогулянкова,
800 грн. (067) 859-87-86

ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
№724315 НА ІМ’Я КРАСОВСЬКИЙ Д.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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

Загублений атестат про повну середню освіту
ТЕ №42800778 вид. Терноп. вечірньою школою
12.05.2012 р. на ім’я Матлан В.М. вважати недійсним

Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, ячмінь, соя, кукурудза, січкарня для соломи, електрична, в-во Польщі. (097) 624-75-13
Холодильники, пральні машинки, газові плити, пилососи, кавоварки, тренажери, м/х печі, інструмент,
поб. техн, б/к,електровелосипед (097) 484-20-46

ЗАГУБЛЕНИЙ ВАНТАЖНИЙ ДОЗВІЛ №2230855/20 ВІД
30.03.2018 ВИДАНИЙ ПЕРЕВІЗНИКУ ПП «РОЯЛ ТРАНС
КОМПАНІ» ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ЗАГУБЛЕНУ КАРТУ ВОДІЯ ВХО №736456 НА ІМ’Я ГАДАЧ
В.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ А/М MAN-ТЯГАЧ, 13,6Х2,5
М, БОРТОВИЙ, ВІДКРИТИЙ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ. (097)979-86-31, (050)234-67-25
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОВИШКИ, ВИСОТА
ПІДЙОМУ 22 М. (067) 350-88-99

Інформація про послуги автокраном, бульдозерами, вантажні перевезення а/м (067) 20835-41

№35

Інформація про послуги автокраном, вантажопідйомність 10 т, виліт стріли 15 м (097) 15131-86

31.08.2022

Інформація про послуги автокраном, екскаватором JCB-3CХ, самоскидами, 10-30 т, тягачем до
14 м, маніпулятором. (067) 208-35-41
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОКРАНОМ, ТЕЛЕСКОП 3575А, ВИЛІТ СТРІЛИ 15 М, ВАНТАЖОПІД. 10
Т, МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ, БЛОКІВ, ПОДАЧА БУДМАТЕР.
(097)979-86-31, (050)234-67-25

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.

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

1.2 ПРОДАМ

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

VW-Пасат-В5 98/син/1800 газ-бензин (068) 998-40-60
Ауді-А4 1998/-/2400 торг 3 200 у.о. (067) 399-51-38
ВАЗ-2106 1992/син/1300 пробіг 138 тис.км,
КПШ-5, фаркоп, кап. рем двиг., експорт. вар.,
оцинков., з Німеччини, компл. зим 1 350 у.о.
(068) 514-59-25
ВАЗ-2106 85/зел/- газ-бензин, капремонт договірна (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, М-423-пікап, -/гол/-, ретро, (067) 855-54-46
Деу-Сенс 2012/чор/1300ГБ г/п, кондиц., е/п, сигнал., 2 300 у.о. (097) 874-50-05, (067)155-45-14
ОПЕЛЬ-КОМБО 2003/БІЛ/1700СД ВАНТАЖНИЙ, ХОР.
СТ. 2 700 У.О. (068) 764-20-53

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
Двигуни до а/м М-412, Фіат-125Р, ГАЗ-2410
(067) 838-57-72
Диск до а/м БМВ 5/113/R15, із гумою 195/65/
R15, 350 грн., гума зимова 205/60/R16, нова,
350грн (097) 224-86-10
Диски, гума, Волга, Москвич-4121, б/к. (068)
553-64-45
Комбайн зернозбиральний «Клаас», «Джон-Дір»,
різні жатки, з/ч «Клаас»,Доміноні, Фолтіні, комб.
зернозбир. «Форшрит», жатки, візки (067) 16769-52
Кузови а/м ВАЗ-2101, -2106. (098) 015-77-47

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

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

1.3 КУПЛЮ
Автомоблі, швидкий розрахунок (вайбер).
(098)621-37-78

Трактор МТЗ-1221,2014р.в., відм.ст., плуг оборотний, 4-корпус., «Лемкен», 8-корпусний, «Солітер» борона дискова «Краснянка» (067) 67640-58

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ

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

3.2 ПРОДАМ

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

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

№35

вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м б.з,рем - (098) 69205-01

4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

вул.Київська 2/10/ц 55 кв.м і/о,є/р - (096) 55770-59

АН ВЕСТА ОЦІНКА МАЙНА (067) 787-33-64
ВІСОН КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ (067) 470-57-87

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)
АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ
ВИХІДНИХ, 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 ТРАНСПОРТУ. Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-83-71
АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО 30
КУБ.М, ДО 5 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ, СВІД. (068)715-76-63
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, ДО 2,5 Т, Є ВАНТАЖНИКИ. 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
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБОВО,
ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418 (098)
020-29-52
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО 5 Т, БУДЬ-ЯКИЙ ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, БУДЬ-ЯКИЙ НАПРЯМОК, ПО
МІСТУ, ОБЛАСТІ. ЛІЦ. АВ №338418 (063) 278-40-40
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ АВТОБУСАМИ, БУСАМИ (5-50 МІСЦЬ) ЛІЦ.
АВ№338418 ВІД 16.05.07 Р. (098) 463-32-32

Інформація про послуги екскаваторами, самоскидами. (067) 208-35-41
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB3CХ: КОТЛОВАНИ, СЕПТИКИ, СТАВКИ, ФУНДАМЕНТИ,
ТРАНШЕЇ ПІД ВОДУ, ГАЗ, СВІТЛО, ПЛАНУВАННЯ. (067)
368-31-55

Інформація про послуги екскаватором, самоскидами (067) 754-10-62
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ, ФУНДАМЕНТИ, СЕПТИКИ, КАНАЛІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ,
ВОДО-, ГАЗОПРОВІД ІНШІ ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ. (096)
727-83-89

Інформація про послуги екскаватором-навантажувачем JCB-3СХ, копання септиків, фундам.,
котлованів, планув., ковші 30, 40, 60, 90 (097)
151-31-86
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, В/П 10
Т, ДОВЖИНА КУЗОВА 6 М, ШИРИНА 2,45 М, ДОВЖИНА
СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, МІКСЕРОМ-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)35121-97, (050)588-73-97

3.6 РІЗНЕ

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

Прокат причіпа для легкового автомобіля. (068)
147-67-47

вул.Іллєнка 5/10/ц 46 кв.м і/о,є/р - (098) 69205-01

б-р Куліша -/9/п 52/30/9 і/о, рем.,меб 39 000
(098) 498-80-63

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

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

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

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

р-н педагогічного 2/5/ц 31/17/6 зв.ст 20 500
(097) 239-78-88

вул.Гузара 7/9/ц 65 кв.м і/о,є/р - (096) 557-70-59

31.08.2022

4. НЕРУХОМІСТЬ
АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05

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

вул.Л.Українки 5/5/ц 36/19/8 - 25 000 (097) 94432-25

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.

вул.Л.Українки 5/9/ц 37/20/7 не кут., терм (068) 598-61-57

«КАНАДА» 2/10/Ц 40,7КВ.М Н/Б,І/О,ДОК.,ВЛ - (050)
437-29-20

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

вул.15 Квітня 2/9/ц 30/16/6 зв.ст 20 000 (097)
239-78-88

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

вул.Бандери 4/9/ц 28/16/7 жила 19 000 (068)
598-61-57

вул.Львівська ц/б 46 кв.м д/у,сира - (067) 12851-71

вул.Винниченка 4/5/ц 30 кв.м кол., є/р - (096)
557-70-59

с.В.Бірки 1/-/ц 37 кв.м сира, зд., док 12 000
(068) 598-61-57

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

Сонячний 3/5/ц 24/12/5 - 19 000 (067) 334-78-89

вул.Київська 4/9/п 50/30/9 зв.ст 25 200 (068)
598-61-57

Сонячний 8/10/ц 40 кв.м д/у, сира - (067) 12851-71

вул.Лепкого 5 п. 46/26/6 і/о,х/ст,терм 31 900
(068) 598-61-57

Тернопіль 2/-/ц 31/18/6 рем,терм 18 500 (097)
239-78-88

вул.Лучаківського 3/9/п 50/30/9 о/к 28 000 (098)
498-80-63

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.

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

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

«АЛЯСКА» 7/10/П 51 КВ.М І/О,МЕБ, Є/Р 37 500 (068)
424-62-57

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

вул.Злуки 4/9/ц 37/20/7 жила,терм 21 000 (068)
598-61-57

вул.Тарнавського 3/9/ц 45/19/11 і/о,меб 36 900
(098) 498-80-63

б-р Галицького 5п. 46/26/6 о/к,терм 25 000
(098) 498-80-63

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

вул.Злуки 5/-/ц 31/17/6 і/о,зв.ст 21 000 (097)
239-78-88

вул.Фабрична 3/5/ц 21/10/5 б/рем - (096) 55770-59

б-р Галицького ц/б 42кв.м - 25 800 (067) 35036-62

вул.Мостова біч. 4/6/ц 72 кв.м жила,н/б 72 000
(067) 350-25-63
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4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.
вул.Лепкого 4/9/ц 80/54/10 рем., 2 б.з - (096)
557-70-59

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ
ККОП. «СУПУТНИК», 6Х4 М, ЯМА - (097) 206-84-97

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК
Будинок-дача львівська траса, 2-гі дачі - -світло, газ біля буд., криниця, огорожа, сад, кущі,
доглянута,0,13гадоговірна (068) 483-25-69
БУДИНОК 12 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ - -НАДВІРНІ БУД,
ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА, ВУЛИЧ. ОСВІТЛЕННЯ, 0, 75 ГА(096)732-49-11, (096)631-08-43

Будинок вул.Оболоня 1-пов 70 кв.мі/о, жилий,
0,03 га59 900 у.о. (097) 239-78-88
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

вул.Мостова біч. 5/6/ц 64 кв.м н/б 58 000 (067)
350-25-63
вул.Просвіти -/9/п 48/28/6 о/к, терм 32 000
(097) 239-78-88
ВУЛ.РУСЬКА 3/5/Ц 55/30/8 І/О, РЕМ,СТАЛ 42 555
(098) 905-55-82

вул.Стадникової 2/9/ц 83 кв.м сира, док - (096)
557-70-59
вул.Тарнавського 4/10/ц 67 кв.м д/у,сира - (067)
128-51-71
вул.Яремчука 1/5/ц 25кв.м гуртож,рем. 15 000
(067) 424-26-05
Н.Світ 7/9/ц 55/30/12 сира, док 31 500 (067)
787-33-64
ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80КВ.М ТЕРАСА 670
У.О. (096) 805-95-25

Сонячний ц/б 70,5 кв.м д/у,сира - (067) 128-51-71
Центр 5/9/ц 51 кв.м терміново - (067) 794-81-12

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН.
вул.Бандери 3/5/п 50 кв.м кол.,х/ст - (098) 69205-01

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

Будинок с.Богданівка - 54 кв.мжилий, 0,21 га55
000 у.о. (067) 787-33-64
БУДИНОК С.БІЛА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н - 124,5
КВ.МПАРОВЕ, 2 КАХ. ПІЧ., ГАРАЖ, ПІДВАЛ, 2 ЛІТ.
КУХ., САРАЙ, СВЕРДЛ., САД, 0,25 ГА,ВЛ80 000 У.О.
(097) 470-13-90

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) 35025-63

2-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, 41 КВ.М, ВЛАСНИК (066)
507-49-06

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

ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 1-2 ДІВЧАТ, ХОР. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ, ЦІНА ПОМІРНА. (098) 872-87-45
ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ПРАЦЮЮЧИХ АБО СТУДЕНТІВ
ХЛОПЦІВ АБО ДІВЧАТ. (096) 389-75-28

Візьму на квартиру хлопця (068) 148-52-17
ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ, ДІВЧИНУ, ХЛОПЦЯ, СІМ’Ю.
(068) 148-52-17

Візьму на квартиру. (096) 405-90-82, (096)40590-28
Візьму на підселення дівчину, хор. умови, ТВ,
Wi-fi, хол., розклад. диван, зручне місце, помірна ціна, терміново (098) 797-55-15
КВАРТИРУ. ЦЕНТР. (098) 068-92-75
КІМНАТИ, СОНЯЧНИЙ, РЕМОНТ (068) 380-53-60
ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, ВУЛ.ПРОСВІТИ, 1 ПОВ.,
64 КВ.М, ПІДВАЛ, 76 КВ., МОЖНА ОКРЕМО, І/О, 18
КВТ, ПОРУЧ ДИТ. МАЙДАН., ДОГОВІРНА (0670 17748-29

Ділянка дачна с.Петрики, кооп. «Золота осінь» 0,05 гагаз, світло, вода,5 500 у.о. (067) 516-2003
Ділянка земельна с.Байківці, 2-га лінія - 0,09 гапід забудову, док.25 000 у.о. (096) 734-68-47

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

ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.КУТКІВЦІ - 0,09 ГА-- (097) 33072-72

вул.Злуки 5/9/п 64/40/9 зв.ст 28 500 (098) 498-80-63

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ

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

1-КІМ. КВАРТИРУ, СТ. ПАРК, Р-Н ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ,
4/10, 45 КВ.М, І/О, ВСІ МЕБ., ПОБ. ТЕХ., Є/Р, ДОГОВІРНА, ВЛАСНИК (093) 630-91-86

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

1-кім. квартиру, Східний, 3/9/ц, 45/25/13, все
нове, 200 у.о. (096) 734-68-47

вул.Тарнавського 1/9/ц 65/30/9 х/ст 38 000
(096) 734-68-47

1-кім. квартиру, Центр, 36/18/6, все необх.,
озеро, 7 000 грн.+ком. (096) 734-68-47

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

2-кім. квартиру, вул.Винниченка, без ремонту
(096) 578-48-36

вул.Чалдаєва 5/-/п 60/40/6 х/ст, терм 25 500
(098) 498-80-63

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

Тернопіль 6/9/ц 86 кв.м і/о, ч/рем 57 000 (068)
598-61-57

2-кім. квартиру, Дружба, р-н «Березолю», меб.,
поб. тех., кол., хор.ст. (096) 557-70-59

Дійсний лише для подачі оголошення у №36 від 07.09.2022р.

Квартиру в Тернополі, будь-який район, розгляну всі пропозиції, без посередників. (067) 51620-03
ПАЙ, ЗЕМЛЮ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ, БЕЗ ОРЕНДИ,
ШВИДКО, 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,
(067) 712-82-72

в Тернополі, термново,

1-, 2-кім. квартиру, гуртожиток або кімнату на
підселення, розгляну всі варіанти, терміново.
(067) 424-26-05
1-, 2-кім. квартиру, для місцевих, на тривалий
термін. (096) 885-38-81
Винайму 1-, 2-, 3-кім. квартиру, буд-який район,
розгляну всі пропозиції, порядність гарантую.
(067) 516-20-03
ВИНАЙМУ БУДИНОК В ТЕРНОПОЛІ, НА ТРИВ. ТЕРМІН,
АБО БЛИЖ. СЕЛАХ, МОЖНА БЕЗ МЕБЛ., ТЕХН., ДЛЯ
ПОРЯД. СІМ’Ї З ТЕРНОПОЛЯ, МОЖЛ. ВИКУП. (098)
393-45-15

Ділянка дачна с.Озерна, Зборівсикй р-н -0,0784 га, доглянута, сад, будка метал., терміново- (096) 451-10-83

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

вул.Лучаківського 2/10/ц 96,9кв.м д/у,сира (067) 128-51-71

1-, 2-кім. квартиру, без посередників. (067) 35025-63

Будинок с.Ілавче, Теребовлянський р-н - 70
кв.мгаз, криниця, 3 госп. буд., 2 підвали, 0,5 га,
можл. частина на виплат.договірна (097) 66360-64

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

вул.Лучаківського 2/10/ц 89 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71

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

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

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

4.11 РІЗНЕ

Приміщення торговельні, офісні, складські, 1580 кв.м, Дружба, ринок «Мотор», власник. (067)
352-07-31

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

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

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

Приміщення, вул.Шпитальна, 48 кв.м, і/о, кутове, біля швидкої, 9 000 грн.+ком. (096) 73468-47

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

Приміщення, р-к «Західний», 240 кв.м, є/р, 1
пов., 110 кв.м, 2 пов. 110 кв.м, скляна добудова
20 кв.м, 15 000 грн.+ком. (096) 734-68-47

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

Приміщення, Центр, побл. «Старої піцерії», 36
кв.м, 2 кім., комірка, туалет. (097) 593-05-38
Підселення для хлопця, вул.Cтадникової, приватний будинок, окрему кімнату, вул.Симоненка. (067) 424-26-05

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

1-, 2-, 3-кім. квартиру, кімнату в гуртожитку,
приміщення комерційне, розгляну різні варіанти.
(067) 354-37-89

ПРОДАЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ (098) 252-28-29

Продається приміщекння комерційне, вул.Самчука, 1 пов., 68 кв.м, докум., 42 000 у.о. (067)
350-25-63
ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, БЕРЕЗОВИЦЯ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 180 КВ.М, 2 ОКР. ВХОДИ, РЕМОНТ,
500 У.О./КВ.М, МОЖЛ. ОРЕНДА (096) 805-95-25

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

ЛЮДИ
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ПРОДАЄ ЛЯЛЬКИ, АБИ
ДОПОМОГТИ ХВОРОМУ АРТЕМКУ
ТЕТЯНА БАКАЙ, 067– 346‑52‑39, DIANA.
OLIJNYK@GMAIL.COM

Ірина Приступа почала виготовляти ляльки два з половиною
роки тому, коли шукала подарунок для своєї доньки на п’ятиліття.
— Випадково в Інтернеті побачила лялечки, і їх дизайн мені
одразу дуже сподобався, але так
як коштів на той час стільки
не було, я вирішила, що в моєї
донечки все одно буде така лялечка і я пошию її сама, — розповідає
Ірина Приступа.
Тоді Ірина почала вчитись, як
правильно робити такого роду
лялечки і вже за місяць перша
лялька була готова.
— Цей процес мене затягнув і
я почала потрохи шити ці ляльки, які потім забирала донечка, — каже Ірина. — Так загалом
у доньки було десь чотири або
п’ять ляльок, а ще дві пошила
в подарунок.
На цьому Ірина зупинила пошиття ляльок та пішла в мережеву сферу працювати вже аж
до початку війни.

Вона шиє, а братова
вишиває
Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Ірина залишила роботу, так як роботодавці
підтримували сторону агресора.
— Розпочалась війна і одразу
перша думка «Що я маю робити?»,
бо не хотілось сидіти склавши
руки, — додає Ірина. — Тоді мені
надійшла пропозиція від сім’ї чоловіка, бо його брат волонтерить і
запропонував пошити п’ять ляльок
в українському стилі, відправити
за кордон і виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.

Ірина вирішила все-таки пошити ці ляльки і хоч якось допомогти нашим воїнам.
— Я погодилася зробити ці
ляльки, але сказала, що не буду
вишивати, так як для мене це
нудна і одноманітна робота і тоді
цією роботою зайнялась дружина
брата мого чоловіка, — розповідає Ірина. — Розпочали ми це все
робити в квітні і вже не змогли
зупинитись, так як цей процес
дуже затягує.
На пошиття однієї ляльки Ірина витрачає від трьох до семи
днів залежно, чи є в наявності
усі потрібні матеріали для пошиття. Кожна створена лялька має
своє ім’я і в подальшому вони
не повторюються, тобто кожна
є особливою та в єдиному екземплярі.

АРХІВ ІРИНИ ПРИСТУПИ

Волонтери  Ірина Приступа шиє
патріотичні ляльки і цим самим допомагає
збирати кошти для хворих дітей та наших
воїнів

Ірина захоплюється пошиттям ляльок два з половиною роки. Майстриня переконана, що
все вдасться, якщо робити справу від щирого серця
— Ляльку пошила і її передали
в Польщу на аукціон разом з іншими речами, які були створені
небайдужими рукодільницями,
а кошти спрямували на лікування
Артемка, — каже Ірина. — Лялечку я назвала «Батьківщина» і сподіваюсь, що хоч якось мінімально
вона допоможе цій дитині.

Кожна створена
лялька має
своє ім’я і в
подальшому
вони не
повторюються
— Коли ти робиш щось із любов’ю і від щирого серця, то це
вдається не важко і досить гарно
виходить, — каже Ірина.

Довідка
Усі бажаючі долучитися до збору коштів для Артемка можуть
переказати гроші на картку
батьків
ПриватБанк
4149 4991 5504 8083
Шкандюк Галина
Monobank
4441 1144 6468 0287
АвальБанк
4149 5001 1313 3907
Шкандюк Галина Ігорівна

Кошти на лікування
Артема
Майстриня долучилася і до збору коштів на лікування Артемчика,
який хворий на спінальну м’язову
атрофію (СМА). Він бореться з
цією хворобою шість років. Тому
Ірина, не задумуючись, вирішила долучитися до збору речей, які
потім продали, а виручені кошти
передали на лікування хлопчика.

На пошиття однієї ляльки Ірина витрачає від трьох до
семи днів

Анімації про війну створює 10-річна кременчанка

АРХІВ ЕМІЛІЇ ЛОКАТИР

ТЕТЯНА БАКАЙ, 067-346-62-39, DIANA.
OLIJNYK@GMAIL.COM

В анімації про війну Емілія хотіла показати усім те, що
Україна сильна та незламна і неодмінно переможе

Емілія Локатир – десятирічна
кременчанка, яка створює мультяшні анімації на різні теми, включаючи важливу тему на сьогодні
– війну.
До початку війни Емілія не
дуже захоплювалась таким видом
діяльності, проте вже з початком
повномасштабного вторгнення дівчинка почала створювати мультяшні анімації, в тому числі на
тему війни.
– Я дуже люблю малювати та
дивитися мультики і тому мені захотілось почати створювати свої
мультики, – розповідає Емілія
Локатир.
На створення однієї анімації
Емілія витрачає від однієї до трьох
годин, якщо працює не відволікаючись від цієї справи. Якщо ж з
перервами, то на одну анімацію
школярка витрачає один-два дні.

– Зазвичай свої анімації я створюю або під звук з ТікТоку або
сама придумую собі тему і потім
малюю анімацію та озвучую її, –
каже Емілія Локатир.
Першу анімацію на тему війни
дівчинці підказала створити тітка,
з якою вони разом із мамою живуть зараз у Польщі. В анімації про
війну Емілія хотіла показати усім
те, що Україна сильна та незламна
і неодмінно переможе.
– Над іншими анімаціями я
зараз активно працюю, так як
ідей дуже багато, але всі вони ще
в процесі виготовлення, – каже
дівчинка.
У майбутньому вона хоче розвивати та вдосконалювати свої
таланти і створити свій ТікТок
канал, де б вона могла публікувати анімації.
– Анімаціями я дуже захоплююсь, тому і хочу створити ТікТок
канал, щоб можна було там їх поширювати, – каже Емілія Локатир.

– А ще я дуже мрію про планшет,
але розумію, що ця мрія поки не
збудеться, так як нас у сім’ї аж
п’ятеро.
Емілія знайшла себе у створенні анімацій і нещодавно з нагоди
дня народження своєї сестрички
створила їй анімацію. Мама дівчинки підтримує її захоплення
і зі своєї сторони може підказати
іноді, як краще створити ту чи
іншу анімацію.
– Я підтримую її, хоча часто
відганяю від телефону, бо може
просидіти у ньому весь день, –
каже мама Емілії Олена Локатир.
– Іноді я можу щось їй підказати,
проте це втручання мінімальне,
так як це її творчість і її бачення,
а дорослих інше сприйняття світу.

Довідка
Переглянути мультяшні
анімації Емілії можна у її
ТікТоці https://bit.ly/3QJJfHA
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ІМЛА НАД ТЕРНОПІЛЬЩИНОЮ. ПРО
ПРИЧИНИ І ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я
У Вінницькому районі
також спостерігалось таке
явище, не тільки сьогодні, а
декілька днів.
Сергей Маниленко
Не радіоактивна мла в повітрі точно?
Vasyl Yuriyovych Bodnar
А у нас, ще плюс до всього, орендатор кропить гречку
біля самих будинків і городів.
Взагалі немає чим дихати. І
їм на людей наплювати.

СОЦМЕРЕЖІ

Світлана Дунай

Імла над Тернополем трималася цілий день. Чимало людей скаржилися на погане
самопочуття
Стаття зібрала 94 коментарі.
Нагадаємо, 23 серпня, за даними метеорологічних станцій
Тернопільської області, спостерігалося атмосферне явище, яке
називається «імла».
Публікуємо найцікавіші, зберігаючи орфографію дописувачів.
На Черкащині теж імла,
але і вітер сильний був, а
по-друге, сільгосп роботи
йдуть повним ходом, а ще
згадайте таку річ, що коли
потрібно була гарна погода
то хмари літаки розганяли,
a зараз ракети літають дощів
майже немає і утворюються
пилові бурі.
Олена Лавренюк
Вчора імла - сьогодні збільшена статистика по барановірусу!
Читач75

На Львівщині також імла і
тяжко дихати, сльозять очі у
людей, сонце ніби в тумані,
причому вже 14.00 год. Це
близько кордону з Польщею

Що ви пишете? В східній
Польщі вчора людям приходили смс повідомлення, що
повітря загрязнене і рівень
вище критичного!!!! Як зазначалося, що таке повітря
надходить до Польщі зі сходу,
тобто від нас!!

ЗДО Крукеничі
Там в описі пише що не
тільки сг.робіт,але і" диму
іншого походження."
Ця так звана імла сунулася, з регіону в регіон, і що
ми вже не бачили, а такого
ще не було. Тернопільщиною
теж пройшло...Я не знаю що
то за природнє явище таке,
але в великої кількості людей
була слабкість, дуже сильне
потовиділення, ознаки як
отруєння...От вам і імла. Не
вірю що то від сг.робіт, біля
полів живем, до всього привикли, такого не було.

Романія Пасічник
Про що ви пишете, які пилові бурі на Заході України,
яка бур'я, як кругом тихо, ані
вітру немає, ліси навкруг, пилову бурю бачила в 84 році в
м. Токмак, Запорізька обл. то
була буря, підвіконники були
всі в мазуті, все несло з переробних заводів і сильні вітри.
Там степи, а в нас ліси.. Які
пилові бурі... ?
Романія Пасічник

Оксана Псуй

По цілій Європі пожежі
та посуха, в мордорі - аналогічно. Зміни клімату, пора
звикати, нажаль... (((
Oleh Smachylo
Сьогодні було таке Хмельн.
обл.
год. 14.00
Старикам було зле на серце, задишка.
Кажете природне явище?)))
Із запахом да??
Тоня Перетятко
Таке було і у львівській
області і по районах в селах
Марія Шопська
Підозрюю шо це пожари в
лісах поблизу фронту. Їх там
гасити неможливо, а в таку
жару традиційно висока пожежна небезпека. Тим більше
що вогню на фронті вистачає
Serhii Nuzhnyi
Але тут писали що і в Київській області теж імла
Леся Хмілевська
І в нас також, це 120 км від
Тернополя біля р. Дністер..
Олександра Єременко-Сосновська

В Києві такий смог вже 3
дні. А сьогодні туди приїжджав президент Польщі. Думаєте, він їхав би, якби була
хімічна небезпека?
Ирина
Пройшли дощі, зараз температура висока, вночі блискало на Заході. Гадаю, це
пов‘язане з погодою. Нема
чого хвилюватись.
Віталій Шумський .
Мама Бабуся радіація це ж
не хмара, вона невидима. В
людей на руках є багато дозиметрів, давно на сполох вдарили б. Не панікуйте. Зараз
не совок, за нахабну брехню
люди владу вмить винесуть.
Тим більше, що ніякого сенсу приховувати інформацію
нема.
Віталій Шумський
Вчора імла - сьогодні збільшена статистика по барановірусу!
Читач75
підкажіть чиновникам що
на півдні вже місяць як закінчилися жнива
Петро Урбан
Приховують щось це 100
??? відсотків
Квятковська Софія
Дихати важко, болить серце, симптоми кисневого голодування, слабкість і болі у
всьому тілі, вже другий день,
сьогодні особливо важко....
Як завжди, ніхто нічого не
знає....
Галина Павлівна .
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

Петиція залишити стару назву парку «Топільче»

ІНТЕРНЕТ

Залишити назву Топільче.
А якщо депутати не мають
чим конкретнішим зайнятись, як перейменуванням
вулиць та парків, то краще
їх переобрати на таких, які
будуть бачити більш суттєві
проблеми, які стоять перед
міською владою, спрямованих на покращення соціальних питань .
Valentina Soloshina

Станом на 30 серпня, петицію підписали 49 осіб з 300
необхідних
Стаття зібрала 170 коментарів.
Тернополянин Петро Скаржинський зареєстрував петицію
на сайті міськради з пропозицією
залишити парку «Топільче» стару
назву, а не перейменовувати у
«Сопільче». Триває збір підписів.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.
Краше стара назва
Валік Котвіцький
Сопільче, як якісь сопляки
Валік Котвіцький

Лише історична назва Сопільче!
Ганна Леськів
Відвертають увагу людей від
набагато важливіших проблем
хирнею а люди і ведуться
Любомир Брода
нехай вже буде "Тарнополь"
і верніть будь-ласка Яна Амора. Бо наш нинішній якесь
трохи не тойво... Старий вже
до того міста.
waprolzz sas

Як завжди, неймовірно
стурбовані тернополяни проблемами вкрай нікчемними...
Хто, крім радянських історіографів, може авторитетно,
арґументовано ствердити Топільче чи Сопільче?
Та назвіть його - Парком
Анатолія Горчинського, якого
ніхто не додумався вшанувати
при перйменуванні вулиць і
площ,
та нехай в ньому звучать
його пісні...
Ярослав Людкевич
Топільче!!! Для чого було
міняти букву. Тільки ідіоти
на таке здатні.
Маша Гнатюк
Топільче, люди звикли до
назви, краще щось інше змінити, а не парк.

Топільче, бо від назви Сопільче, пропадає бажання,
йти в парк...
Оля Стефанів
На даний час то "найважніша" проблема!!!
Надія Тимош
То жах якийсь.Нема чим
зайнятись.Залиште стару назву парку - Топільче. Краще
б турбувались щоб його не
забудовували, а то з такими
темпами і парку скоро не
буде.
Natalia Bytsa
Що ви "топільчаєте" в
коментарях?! Якщо "за", то
підписуйте петицію! А то понаставляли 72 вподобайки, а
пвдписало 7 чоловік.
Olena Melnyk

Леся Мадараш
Тополя-Топільче!
Соплі-Сопільче!
Olga Kara

Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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АРХІВ АНДРІЯ ПОНЄДЄЛЬНІКА

ГРАЄ У ПРЕМ’ЄР-ЛІЗІ УКРАЇНИ

Зараз Андрій грає у складі ФК «Кривбас», яка
покаже себе у Прем’єр-лізі України

Саме у тернопільській «Ниві» відбувся дебют
Андрія як професійного футболіста

Успіх  Футболіст Андрій Понєдєльнік
– випускник Кременецької педагогічної
академії. Попри молодий вік, він вже має
звання майстра спорту. На професійному
рівні дебютував у тернопільській «Ниві».
У червні, попри воєнні труднощі, Андрій
став гравцем клубу Прем’єр-ліги України.
Як 25-річний юнак досягнув успіху –
історію читайте в матеріалі
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51, JULIIIA.
INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Андрій родом з містечка Камінь-Каширський Волинської
області. Вищу освіту здобув
у Кременці, в обласній гуманітарно-педагогічній академії імені
Тараса Шевченка. В розмові хлопець пригадує, що обрав цей навчальний заклад, аби мати вихід
до Студентської футбольної ліги.
Це гарний рівень для початківця. Він навчався на факультеті
фізичного виховання, біології
та психології. Ходив на пари,
а потім грав у футбол і посилено тренувався, зосередившись
на спорті.
— У дитинстві мені подобалось
малювати. Навіть мріяв поєднати
своє життя з творчістю. Потім
хотів бути пожежником. Кумедно, та футболом я захопився аж
у 5 класі. Ми з друзями залишались після уроків на майданчику
та ганяли з м’ячем. Робили це
із задоволенням. Вдома я тренувався з братом. Якщо чесно,
тоді й не думав займатись футболом на професійному рівні.
Така ціль з’явилась у 8–9 класі,
коли заманулось спробувати свої

сили у чомусь великому. Батьки
й товариші мої починання цілком
підтримали, — розповідає Андрій
Понєдєльнік.
У 9 класі Андрій став гравцем
дитячої команди «БРВ‑ВІК» —
аматорського футбольного клубу
з міста Володимир-Волинський.
В 11 класі взяв участь у Дитячо-юнацькій футбольній лізі
України, яка відбувалась в Березному на Рівненщині. Там
хлопець зумів показати свої
найкращі якості.

Професійний дебют
у «Нива–Тернопіль»
На запитання, за які футбольні клуби виступав у ході своєї
спортивної кар’єри, 25‑річний
Андрій відповідає, що перелічити всі дуже складно. Все
починалось з районного та обласного чемпіонатів з футболу,
аматорського чемпіонату. Потім
були Друга та Перша ліги. Наразі його «Кривбас» готується
до Прем’єр-ліги.
— Моя перша фахова команда — це «Нива–Тернопіль». Проведений там час я пам’ятатиму
завжди. Це моя стартова сходинка в професійному футболі, за що

25-річний хлопець вже є майстром спорту України і має
чимало нагород

вдячний тренерському штабу й
керівництву. У «Ниві» я себе
дійсно показав. Так, не був основним гравцем, адже половину
матчів у Другій лізі зіграв у стартовому складі, а решту — на заміні. Попри це, останній місяць
у команді я провів добре. Ми з
хлопцями завоювали «бронзу»
у Другій лізі. Це хороший результат на той момент, — із захопленням ділиться спогадами
спортсмен.
Андрій досі вболіває за «Ниву»,
стежить за сторінками команди
у соцмережах, переглядає матчі.
Охоче приїжджає до Тернополя,
бо полюбив це місто, наче рідне.
Мріє, щоб його перша професійна команда досягла найбільших
висот.
— У нас був бійцівський колектив, всі горою стояли один
за одного. Виходячи на поле, ми
змагались і за себе, і за команду.
Те, що «Нива–Тернопіль» б’ється
до кінця й свої бали так просто
не віддасть, знають по всій Україні, — каже він.

Андрій досі
вболіває за
«Ниву», стежить за
сторінками команди
у соцмережах,
переглядає матчі
Покинувши тернопільський
клуб у 2017 році, двадцятирічний футболіст якийсь період
грав за «Буковину» з Чернівців.
Потім числився в команді ФК
«Калуш» з Івано-Франківщини.
Коли гравці були на зборах у Туреччині, почався ковід.
— В тому сезоні ми, на жаль,
не провели жодного матчу. Команду розпустили і більше так
і не зібрали. Після «Калуша» й
тривалої ковідної паузи я перейшов до футбольного клубу
«Полісся». Там отримав досвід
у Першій лізі України, а після
закінчення річного контракту
вступив в ФК «Гірник-Спорт»
з міста Горішні Плавні на Полтавщині. Залюбки погодився
на цю пропозицію, знаючи, що
сама команда амбітна і там непоганий тренер, — говорить нашій
журналістці Андрій.
Коли закінчився і цей контракт, юнак отримував запрошення
з інших клубів, але планував дочекатись варіанту з Прем’єр-лігою. Це, додає, одна з гарних
рис характеру для футболіста —

Юнак завжди виступає на полі під номером 7.
Він для нього є щасливим

щодня ставити собі за ціль бути
кращим, ніж вчора.
— З’явилась можливість переїхати в ФК «Кривбас» з Кривого
Рогу. Тут я граю від червня, ще
адаптуюсь, але щасливий, що
потрапив сюди. Сподіваюсь,
що ми досягнемо всіх цілей: і
командних, і персональних, —
розповідає спортсмен.

Став майстром
спорту після Італії
Яким повинен бути сучасний
футболіст? Для Андрія Понєдєльніка на першому місці — людяність. Пояснює: в будь-якій
професії треба залишатись людиною. Щодо професійних навичок, то футболіст має слідкувати за своєю фізичною формою,
щодня тренуватись як мінімум
по 1–3 години й весь час прогресувати.
— Слід бути комунікабельним, вміти знайти спільну мову
з колегами. Мені у футболістах
подобається цілеспрямованість,
їхнє трудолюбство й прагнення
ніколи не здаватись. На полі
треба не боятись приймати ризиковані рішення, йти в обіграш
суперника або у карколомний
відбір. Звісно, що без здорового
способу життя нічого не буде. Ми
постійно тримаємо себе у тонусі.
За цим слідкують тренери, та це
відповідальність кожного гравця, — додає Андрій.
Найбільше зі своєї кар’єри
він запам’ятав дебют на Кубку
України. Хлопець грав у складі
«Нива–Тернопіль» проти футбольного клубу «Металіст». Матч
проходив у Харкові. Андрієві вдалось забити гол у першій своїй
грі на рівні професіоналів. Ще
пригадує поїздку зі студентською
збірною до італійського Неаполя,
на Універсіаду. Там вони зайняли
шосте місце, програвши по пенальті Кореї. З цією ж командою
Андрій здобув «срібло» на Чемпіонаті Європи серед студентських
команд. За це, власне, й отримав
звання майстра спорту.
— Це трапилось у 2019 році.
Ми з хлопцями прилетіли додому, нас зібрали й вручили ці
звання. Я навіть уявити не міг,
що матиму таку нагороду. Але
вона допомагатиме мені в подальшій кар’єрі! Загалом, всі команди, за які я виступав, пам’ятні
для мене. Зберігаю найцінніше
у спогадах! — всміхається спортсмен.
23 лютого 2022 року «Гірник-Спорт» зіграли товариський

матч у Полтаві. Далі команда
мала три дні вихідних, всі роз’їхались по домівках. Андрій з другом вночі автобусом добирались
до Луцька. В дорозі чат команди розривався від повідомлень.
Хтось надіслав лінк на звернення
путіна…
— Була 3 ночі, я увімкнув відео. Останніми словами цього
нікчеми стало те, що росія починає спецоперацію на території
України. Через пів години, приблизно о 4.30, до мене почали
телефонувати товариші. Лунали
вибухи по всій державі. Стартувало повномасштабне вторгнення, — той день закарбувався
в пам’яті Андрія.

Війна поставила
футбол на паузу
Він приїхав додому, в рідному
місті панував хаос, всі не розуміли, що сталось і попри ранню годину були на ногах. Юнак
найбільше хвилювався за рідних,
адже ніхто не знав, що відбудеться завтра, що зробить окупант.
Про майбутнє навіть не думав,
жив моментом. Так минуло два
місяці. Команда хіба зрідка збиралась поговорити й побігати.
Весь цей період Андрій провів
без футболу взагалі.
— Після 24 лютого все зупинилось. Спорт у тому числі.
Але у нас сильна армія. Вдячний ЗСУ, що дали змогу українцям повернутись до футболу.
В червні я поїхав на перегляд
до ФК «Кривбас», що бере участь
у Прем’єр-лізі України. Мене
одразу зарахували до складу.
21 червня підписав контракт з
командою. Працювати з Юрієм
Вернидубом мріє кожен футболіст, — говорить хлопець.
На даний момент «Кривбас»
тренується в такому ритмі, як
до війни. Ба більше, хлопці активно волонтерять — відіграли
кілька благодійних матчів і турнірів, і передали на потреби наших
захисників непогану суму. Це,
каже Андрій, нехай невеликий,
та внесок до української перемоги. Також команда готується
до початку сезону Прем’єр-ліги
України. Перемогти там — ключова мета!
— Ще прагну, аби війна завершилась і ми якомога швидше вигнали російського ворога з
України! В майбутньому буду поєднувати футбол і діяльність тренера. Мені це імпонує, а здобута
в Кременці спеціальність стане
у нагоді! — завершує Андрій.

РОЗВАГИ
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ЯК МОЖНА ДРАЙВОВО ВІДПОЧИТИ
Дозвілля  Можливості екстремального дозвілля в нашому місті
різноманітні. Ранки вихідних днів можна почати не з кавою у ліжку,
а у крутому квадро-турі на вершину Тернополя, або на фотосесії
з кіньми, або прямісінько у небі, під час польоту на параплані чи
паратрайку. Освоїти такі види драйвового відпочинку до снаги навіть
новачкам, та чи багато грошей це вартуватиме?

Екстремальний політ на паратрайку

Квадро-тур на вершину Тернополя

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-0151, JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.
COM

Попри війну в державі, життя продовжується.
Повноцінно відновити
сили та подолати моральну втому можна лише за
умови зміни виду діяльно-

сті. Туризм та подорожі –
це чи не найкращий вид
відпочинку, аби розважитись, отримати нові емоції,
зробити свій день трішки
насиченішим, покращити
самопочуття й зміцнити
організм.
Що робити в Тернополі?

Дивовижний політ на параплані

Політ на паратрайку можна замовити у
Тернополі чи Теребовлі
Це можливість зловити
хвилю драйву та адреналіну.
Паратрайк є доволі легким
літальним апаратом, який
використовує параплан як
крило. Відмінність в тому,
що паратрайк має двигун з
повітряним гвинтом, який
допомагає йому піднятися в
небо та опускатись на землю самостійно. Політ на
паратрайку можливий для
однієї особи або для двох
на вибір – у Тернополі чи
Теребовлі. В будь-якому
випадку, точно отримаєте порцію задоволення та
приємних спогадів.
Вартість послуги залежить
від часу. Політ на паратрайку в Тернополі для одного
(15 хвилин) коштує 1 600
грн, а за 20 хвилин у повітрі
беруть 2000 грн. Натомість
10 хвилин польоту на паратрайку для двох обійдеться
у 2 400 грн, а 20 хвилин – у
3800. На місці кожному пасажиру надається захисний
шолом.

Спершу вам проведуть
інструктаж про будову паратрайку й основні нюанси
управління. Після цього відбудеться політ над локацією.
Пасажир разом із пілотом
знаходитимуться всередині
просторової рами, яка захищатиме їх у подорожі. Є
нюанс – ваша вага не має
перевищувати 120 кг, а двох
клієнтів – не більше 160 кг.
Польоти відбуваються тільки
за хороших погодних умов.
Для замовлення польоту
на паратрайку, можна легко придбати подарунковий
сертифікат на сайті: https://
kava.ua/uk/certificates/poletna-paratrayke-v-ternopole.
Оплата готівкою або карткою. Його теж відправляють
Новою поштою або на ваш
email.
Якщо бажаєте скористатися послугою самостійно, то
напишіть або зателефонуйте
за номером:
+38 093 633 96 62 (Viber,
Telegram).

Для польоту на параплані ваша вага має
бути в межах від 40 до 120 кг
Замовити квадро-тур можна лише за умови,
якщо вам виповнилось 16 років
Стартують поїздки від
розважального комплексу
Riverside, що за адресою:
вулиця Чумацька, 1А). Від
«Прокат квадроциклів Тернопіль» можна обрати один
із трьох маршрутів: екстремальний, прогулянковий або
квадро-тур на вершину Тернополя. Забронювавши останнє, побачите мальовничу
галявину в лісі Загребелля,
проїдете повз вело-парк та
ущелини, здійсните крутий
спуск та підйом, переїдете
через весь ліс та опинитесь
на галявині біля ставу.
Квадро-тур триває 2 години. У його вартість входять:
інструктаж напередодні, водостійкий костюм, захисний
шолом та окуляри. Також
за вашим проханням ін-

Літак СТ2К піднімається на висоту 350-500
метрів над містом

Прогулянка верхи коштує 400 гривень за
одну людину (1,5 год)
Маршрут теж непростий, пролягає через

бути в межах від 40 до 120
кг. У повітрі температура
одразу знижується на 5-7
градусів, тому одягніть зручний сезонний одяг. Оберіть
взуття, яке не злетить. На
місці вас зустріне інструктор: проведе інструктаж з
техніки безпеки та підготує
до польоту. Повітряна подорож проходить на висоті
500-700 метрів.
Для замовлення польоту
на параплані, можна легко придбати подарунковий
сертифікат на сайті: https://
kava.ua/uk/certificates/poletna-paraplane-v-ternopole. Оплата готівкою або карткою.
Відправляють його Новою
поштою або на ваш email.
Якщо бажаєте скористатися послугою самостійно, то
напишіть або зателефонуйте
за номером: +38 093 633 96
62 (Viber, Telegram).

Політ на справжньому літаку CT2K

Прогулянка верхи на конях
Прогулянка на конях не лише позитивно
впливає на фізичний
стан здоров’я людини
(допомагає при захворюваннях опорно-рухового апарату, органів
травлення та кровообігу, дихальної, нервової
та ендокринної систем
тощо), а й є хорошим
способом зняття емоційного стресу. Катання на
конях всім охочим пропонують у селі Петриків,
що під Тернополем, за
адресою: вулиця Долина, 19 (біля старої церкви).
Кінна прогулянка
обійдеться вам у 400
гривень за одну людину і триватиме 1,5 год.
Також тут проводять фотосесію на конях.
За світлини додатково
доплачувати не потрібно.

структор здійснює фото- і
відеозйомку. Для поїздки
не треба мати права! Мінімальний допустимий вік
для самостійної прогулянки – 16 років. Цікаво, що
при пред’явленні документа
у день народження або до
п’яти днів після діє знижка
-30% на тур. Також мають
подарункові сертифікати.
Організація працює за попереднім бронюванням! Це
можна зробити так:
 перейти за лінком в
шапці профілю: https://
www.instagram.com/
kvadro_ternopil/;
 написати в дірект на
Інстаграм-сторінці;
 зателефонувати за номером: +38 067 950 00
42.

Це один із найдоступніших способів помилуватись
пейзажами з висоти пташиного польоту. Параплан
– це надлегкий літальний
апарат, який легко маневрує
у повітрі, вловлюючи його
потоки. Політ можливий за
хорошої погоди, адже підйом конструкції здійснюється з використанням лебідки.
Стартові локації польоту знаходяться в радіусі 20
кілометрів від Тернополя.
Вибір конкретного місця
залежатиме від напрямку
вітру. Ціна польоту – 1500
гривень за 10-15 хвилин. За
додаткову оплату можна взяти GoPro, що зафіксує щирі
емоції під час польоту. На
місці надається шолом для
безпеки. Послуга доступна
від 14 років у присутності
батьків.
Важливо: ваша вага має

навколишні поле та
ліс.

Це чудова можливість
пролетіти над містом й
оглянути його найцікавіші місця під незвичним
ракурсом. Літак компактний і гарно маневрує, а
ще оснащений великими
панорамними вікнами, з
яких відкриваються не-

ймовірні пейзажі.
Політ на літаку СТ2К
в Тернополі коштує 1800
гривень за 20-25 хвилин.
Вам спершу треба дістатись стартової точки – аеропорту. Там вас зустріне
пілот, проведе інструктаж
з техніки безпеки та озна-

йомить з будовою літака.
Політ відбуватиметься в
межах Тернополя. Літак
підніметься на висоту орієнтовно 350-500 метрів.
Пілот продемонструє всі
особливості авіамоделі.
На місці клієнту видадуть
навушники з системою радіомовлення для зв’язку.
Обмежень по віку немає.
Єдине – ваша вага не повинна перевищувати 110 кг.
Для замовлення польоту на літаку, можна легко
придбати подарунковий
сертифікат на сайті: https://
kava.ua/uk/certificates/poletna-samolete-ct-2k. Оплата
готівкою або карткою.
Його теж відправляють
Новою поштою або на
ваш email. Якщо бажаєте
скористатися послугою самостійно, то напишіть або
зателефонуйте за номером:
+38 093 633 96 62 (Viber,
Telegram).

ВІДПОЧИНОК
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Релакс  Попри вторгнення, яке триває
понад шість місяців, туристична галузь
в Україні продовжує функціонувати.
Тернопільщина не стала винятком. Куди
за кордон їдуть тернополяни? Чи є в нас
іноземні туристи? Які локації в області
найпопулярніші? Як сума туристичного
збору перевищила минулорічний
показник більш, ніж у 2 рази?
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Кількість охочих до мандрів
особливо зросла влітку. Чимало
людей прагнуть відпочити від
щоденних клопотів. Через заборону авіаперельотів та обмеження
перетину кордону для чоловіків
добре розвинувся внутрішній туризм. Як цьогоріч минає туристичний сезон, про його особливості
та скільки людей наважуються
на мандри — читайте далі у нашому матеріалі.

Скільки людей
подорожує
У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, Державне агентство розвитку
туризму України оприлюднило
два великі дослідження стосовно
в’їзного, внутрішнього та виїзного
туризму в країні. Аби дізнатись,
скільки українців обирають мандрівки рідною землею замість
закордоння (залежно від області,
в якій мешкають), респондентам
поставили одне запитання: «Як
часто ви подорожуєте Україною
з туристичною метою?» Цікаво, що
жителі Тернопільщини зайняли
20 місце в рейтингу серед інших
областей, та відповіли наступним
чином:
— Попередні два роки пандемія коронавірусу та вжиті протиепідемічні заходи продовжували мати стримуючий вплив
на розвиток туристичної сфери
області. З об’єктивних причин
влітку 2022 року відпустку також
планує мала кількість працюючих громадян Тернопільщини.

Значна частина втратили роботу через війну, а тому не збираються відпочивати, — розповіли
нам у Департаменті культури та
туризму Тернопільської обласної
держадміністрації.
На запитання, скільки жителів
області цього літа помандрували
за кордон як туристи, а також чи
були в нас мандрівники з інших
країн, у Департаменті нам пояснили, що в Україні відсутня офіційно
затверджена система туристичної
статистики. Збір даних не проводиться, тому немає змоги показати
динаміку кількості внутрішніх та
іноземних туристів, які відвідують
Тернопільщину.

Куди жителі області
їдуть найчастіше
Через відсутність авіасполучення
з Україною, цього літа популярними залишаються автобусні тури
за напрямками: Болгарія, Греція,
Чорногорія, Меджугор’є (Боснія
та Герцеговина). Тернополяни
найчастіше обирають морський
відпочинок у поєднанні з екскурсійними програмами. Натомість

Перші місяці війни
про мандрівки
ніхто не думав.
Люди звертались
до агенцій хіба за
допомогою
минулого року з області їздили відпочивати здебільшого на курорти
Європи, у Туреччину та Єгипет,
розповідають у Департаменті культури та туризму.

ІНФОГРАФІКИ: ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

ЯКІ ЛОКАЦІЇ ДЛЯ МАНДРІВОК Є
НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМИ ЗАРАЗ

27%		 6% 17% 4% 73%

Щодо в’їзного туризму, то з перших тижнів вторгнення іноземні
громадяни, які проживали та навчались у вишах України, виїхали.
Станом на сьогодні іноземці також
не відвідують Тернопільську область з метою мандрівок.
Аналізуючи ситуацію з внутрішнім туризмом, у Департаменті кажуть, що в час війни
Тернопільщина є однією з умовно найбезпечніших областей для
відпочинку.
Тому місцеві туристичні організації цього літа напрацьовують
нові та вдосконалюють вже існуючі маршрути активного пішого і велотуризму. Пізнавальні
екскурсії з локальної історії для
ВПО регулярно проводяться
у різних населених пунктах області. Але зазвичай туристичні
групи на 70% складаються з тернополян, і всього на 30% — з
переселенців.
— У Тернополі, Теребовлі,
Чорткові та Заліщиках туристично-інформаційні центри популяризують локальні туристичні продукти. Вони створюють туристичні
маршрути, що містять екскурсійні
програми з майстер-класами та
елементами гастротуризму. Також
в умовах війни ТІЦ реалізують волонтерські проєкти для внутрішньо переміщених осіб зі східних
та центральних регіонів України,
котрі тимчасово перебувають

Лавандові поля — одне з місць на Тернопільщині, яке
туристи відвідували найчастіше
на Тернопільщині, — розповідає
Світлана Байталюк, директорка
Департаменту культури і туризму.
За інформацією туроператорів,
у червні-серпні 2022 року найпривабливішими для мандрівників
на Тернопільщині є такі маршрути
і туристичні локації:
 лавандові поля у селі Деренівка
та Джуринський водоспад;
 печера Вертеба і урочище Монастирок;
 Русилівські водоспади та місто
Бучач;
 замки та палаци Тернопілля
(Збараж, Вишнівець, Кременець, Білокриниця).
— Традиційно популярний
відпочинок в садибах сільського

зеленого туризму, організація риболовлі. Територіальні громади,
на території яких є водойми, облаштовують спеціально відведені
місця, пляжі з рекреаційними
зонами та стоянками для автотуристів. На жаль, зменшився попит
на водні сплави. Аби їх організувати, потрібен дозвіл Тернопільської
ОВА. Заборонено сплавлятись під
мостами, бо це об’єкти критичної
інфраструктури, — додають у Департаменті.
Відвідування музеїв та об’єктів
культурної спадщини проходить
у штатному режимі з урахуванням
вимог Закону «Про правовий режим воєнного стану» і відповідно
до затверджених графіків.

Сума туристичного збору цьогоріч б’є рекорди!
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Вже понад 12 років, відповідно
до Закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності», ліцензування
турагентської діяльності скасовано. Це, за словами директорки
Департаменту Світлани Байталюк, призвело до неконтрольованості турагентів щодо надання
ними послуг.
Згідно із законом, державним
органам статистики подають інформацію тільки суб’єкти, які є
юридичними особами. Натомість
більшість суб’єктів туристичної
діяльності в Тернопільській об-

ласті є ФОПами. Рахувати кількість мандрівників, які цього
літа скористались послугами
турфірм — марна трата часу. Це
можна зробити лише на основі
їхньої звітності, але це не відображає реальної ситуації з туристичними потоками в області.
Однак одним із показників
діяльності цієї галузі є сплата
туристичного збору. За даними Департаменту культури та
туризму Тернопільської ОДА,
у першому півріччі 2022 року
суб’єкти господарювання області
(зокрема ті, хто надає послуги
з розміщення), загалом сплатили 731,6 тис. гривень збору.
Сума вражає, адже за відповідний період 2020 року туристичного збору нарахували на суму

всього лиш 264,2 тис. гривень,
а за 2021 рік — на 298,04 тис.
гривень.
— Це рекордний показник,
який навіть попри війну більш
ніж вдвічі перевищив аналогічний торішній і майже догнав збір
за цілий 2021 рік, коли сплатили 987,3 тис. гривень. Приріст коштів за першу половину
2022 року в порівнянні з 2021 роком складає 245%. Лідирують
за сплатою туристичного збору
Тернопіль і околиці, Почаїв та
Кременець, — кажуть експерти
Департаменту.
Підрахувати загальну кількість
гостей, які сплатили туристичний збір, складно, адже кожна
територіальна громада має свої
ставки цієї суми. Департамент

ПОРІВНЯННЯ СУМ ТУРИСТИЧНОГО
ЗБОРУ ЗА ОСТАННІ РОКИ

2020 рік
2021 рік
2022 рік

264,2 тис грн
298,04 тис. грн
731,6 тис. грн

культури та туризму ОДА проводить постійний моніторинг ринку
туристичних послуг в області з
неофіційних джерел.
Журналістці «RIA плюс» розповіли, що на Тернопільщині цьо-

го літа (порівняно з 2021 роком)
ситуація з галуззю мандрів дуже
хороша, бо тенденція першого
півріччя свідчить про приріст
туристів, а «гарячий» сезон досі
у розпалі…
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ПРОСТІР ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА
ЇХНІХ РІДНИХ У ТЕРНОПОЛІ
Відпочинок  У Домі ветерана відкрили
громадський простір «Плюс плюс ++».
Він діятиме для захисників та захисниць,
які боронять країну в російськоукраїнській війні, а також для їхніх рідних.
Простір відкриється для відвідувачів з
1 вересня. Які можливості та допомогу
можна буде отримати – читайте далі
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

У Тернополі 26 серпня презентували простір «Плюс плюс ++».
Сюди завітали дружини та близькі
військовослужбовців з Тернополя,
молодь, представники влади та місцевих організацій, громадські діячі,
журналісти тощо. Проєкт відкрили
у рамках партнерства Дому ветерана
з організацією Veteran Hub, котра
має філії в багатьох містах України.
Відтепер «Плюс плюс ++» працюватиме у Тернополі за адресою: проспект Злуки, 53 (біля Ощадбанку).
Хто може прийти туди й отримати
фахову підтримку? Які послуги наразі доступні для ветеранів та їхніх
сімей? Чому громадський простір
актуальний в умовах війни? Наша
журналістка побувала на презентації
й дізналася.

Війна внесла свої
суттєві корективи
Дім ветерана у нашому місті був
започаткований у грудні 2021 року.
В першу чергу, це простір, де генеруються можливості для ветеранів війни, волонтерів і їхніх сімей.
До початку вторгнення ворога тут

відбувались тренінги, семінари,
неформальна освіта, влаштовували
дозвілля для колишніх військових,
безкоштовні консультації психолога
та юриста тощо.
Але з 24 лютого і фактично до кінця серпня Дім ветерана змінив фокус роботи й працював як волонтерський центр. Також тут проходили бойові вишколи від «Правого
сектора», адже багато засновників
простору зараз воюють на фронті
і захищають Батьківщину. Раніше
тут керував Сергій Коновал, друг
«Норт». Тепер він очолює 2 роту
другого окремого батальйону ДУК
«Правий сектор».
За час війни тут вже запрацювали два приміщення — спортивний
зал і лекторій. Тепер є ще й ігрова
кімната, куди можна привести свою
малечу.
У Домі ветерана військовим, учасникам АТО/ООС, добровольцям,
інвалідам війни, членам їхніх сімей
можна отримати безоплатні юридичні та психологічні консультації.
За останні місяці тут забезпечили речами та амуніцією 120 бійців з роти
«Правого сектору», очолюваної Сергієм Коновалом. Також допомогли
хлопцям з ДУК та інших підрозділів.

Проєкт відкрили у рамках партнерства Дому ветерана з Veteran Hub
Окремо надали прихисток і необхідні речі тридцяти переселенцям
з «гарячих» точок, які є родичами
захисників.
Наразі у Домі ветерана облаштували простір для ветеранів російсько-української війни та їхніх
родин, а ще допомагають їм влитись
у соціум.
— Якщо колись ветеранська тема
була зрозумілою обмеженій аудиторії, то нині тернополяни добре
знають, кого стосується фраза «ветеран війни». Це всі наші захисники
й захисниці України. Ми повинні
вміти зустріти їх тут, у цивільному
житті. До нас вже звертаються ті,
хто на реабілітації після поранень.
Заходять у простір бійці, котрі приїхали у відпустку. Тому ми вирішили
зробити місце, де ветерани будуть
серед своїх. Тут піклуватимемось про
їхніх близьких, допомагатимемо їм
переживати емоції, — розповідає
в. о. керівника Дому ветерана Ірина Драгущак.

Можливості проєкту
«Плюс плюс ++»

На відкриття завітали чимало рідних наших захисників

Проєкт в Домі ветерана презентували спільно з організацією Veteran
Hub. Вона була заснована майже чотири роки тому в столиці й до війни
спеціалізувалась на допомозі ветеранам АТО/ООС. Філії організації
є ще у Вінниці та Дніпрі. Оскільки
з 24 лютого майже всі їхні клієнти

знову взяли до рук зброю, на даний
момент Veteran Hub надає послуги й
підтримку захисникам та їхнім родинам: дружинам, батькам, дітям
тощо. Також підставляють надійне
плече переселенцям.
Спеціальна лінія підтримки організації, створена у воєнний час,
діє по всій Україні 7 днів на тиждень. Звернутись можна за номером:
+ 380 67 348 28 68.

Тут проходитимуть
різні події, аби
сприяти адаптації
ветеранів до
цивільного
життя
— Ми надаємо такі послуги, як
персональний супровід ветеранів,
психологічну, адміністративну
та юридичну підтримку, поради
у пошуку роботи. Приходьте в Дім
ветерана особисто, зателефонуйте
за номером або напишіть щось
на наш сайт. Працює ще мобільний офіс. Це команда, яка приїде
до будь-кого, кому треба підтримку: маломобільних ветеранів чи
ветеранок, людей, котрі не можуть
дістатись міста. З ними проведуть
консультацію юрист, психолог
тощо, — говорить керівниця відділу комунікацій Veteran Hub Галина.

Всім охочим у простір «Плюс
плюс ++» можна прийти, аби:
 відвідати чи провести подію або
неформальну зустріч;
 тут є кімната для консультацій
чи переговорів;
 попрацювати за комп’ютером
або ноутбуком;
 випити кави чи чаю в теплій
атмосфері;
 побути у тихому й комфортному
місці з людиною, яка вислухає;
 отримати онлайн-послуги «Ветеран Хабу» — підтримку юристів, психологів та консультантів
з пошуку вакансій роботи.
— Серед смутку та горя, який
ми проживаємо у теперішні часи,
сьогодні радісна подія. З власного
досвіду переконалась, що потрібно
після повернення із зони бойових
дій допомагати ветеранам адаптуватись до цивільного життя. Тепер тут
буде майданчик для спілкування й
обміну думками. Це справді простір
для душі, — зауважує головний спеціаліст Відділу Міністерства у справах ветеранів в Ірина Скасків.

Довідка
Простір у Домі ветерана відкриється з 1 вересня та діятиме з понеділка по п’ятницю, з 15 до 19
години. Координаторка простору
– Вероніка Дзембуляк (+38 067
322 05 88).

РЕКЛАМА
510906_inf

РОЗВАГИ

***

Жіноча логіка — закрити вдень
штори, «бо сонце заважає», а
потім увімкнути світло, «бо мені
темно»!

***

Якщо жінка проти, це ще не
означає, що вона не згодна.

***

— Люсю, та ти взагалі знахабніла! Прийшла вночі в друзки
п'яна!
— Та яка п'яна?! Ми з кумою
випили лише трохи! Я навіть на
кухні посуд весь перемила!
— Ага... олією!

***

Відкрию таємницю чоловікам:
всі дівчата можуть самостійно
застебнути блискавку на спині!

***

Я все ніяк не можу почати
качати прес... Не можу вибрати
підходящий час! Чи їсти вже
час, чи щойно поїла!

***

Щоб зберегти час на ранковий
сон, я снідаю на ніч.

***

Стою біля пішохідного переходу. Поруч стоїть мила дівчина. У
руках пакет із покупками. До неї
клеїться щось дурне. І так і так
підкочує. Дівчина його ігнорує.

У результаті хлопець приречено
запитує:
— Ну, ти хоч скажи, навіщо тобі
стільки часнику?
— Таких упирів, як ти, відганяти.
— От дурепа, — хлопець іде, а
дівчина:
— Ну, бачиш, допомогло.

***

Протверезівши, я швидко зрозумів, що знаходжуся не тільки
не у своєму ліжку… але вже й
розрахувався за гостинність...

***

Ваша жінка перестала дошкуляти вам розпитуваннями? Не
кричить? Має чудовий вигляд?
У неї завжди чудовий настрій?
Вітаю! Ви довипендрювалися!
Вона більше не ваша жінка!

***

Підслухав діалог двох подруг:
— Лікар каже справи погані —
треба негайно в клініку лягати.
А в мене грошей — тільки на
пластику вистачить. Ледве
зібрала. Що робити?
— Як що? Пластику, звісно.
Будеш у труні вся така молода
та гарна.

***

Читаю форум, дівчина пише:
«Після стоматолога дуже добре
знайомитися. Від уколів губи

розпухають, очі перелякані та
й вигляд як в оленя. Посмішка
зворушлива і найголовніше —
небагатослівність».

***

Зазвичай жінка перестає робити покупки з двох причин:
1. Закінчилися гроші.
2. Закінчилися руки.

***

Ця історія трапилася на великому металургійному комбінаті.
Туди у бригаду аудиторів направили молоду дівчину-практикантку.
І ось після чергової перевірки
цехових складів попросили
дівчину занести всі дані в
комп'ютер. Та, звісно, сіла

працювати, довго сиділа і до кінця
дня видала результат.
Добре, що хтось із їхньої бригади перед тим, як надіслати звіт
начальству, вирішив пробігтися
по ньому очима. Цей хтось
і виявив, що на складах у
великих кількостях знаходиться
такий предмет, як собачка лиса.
Після довгих обговорень ніхто
з колег-аудиторів так і не зміг
пояснити, що це таке.
Викликали виконавицю.
Виявилося, що їй не сподобалося формулювання «голий

ТИЖНЕВИК «RIA ПЛЮС»
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Тижневик «RIA плюс» доставляють за передплатою
підприємствам Тернопільщини та провідним підприє
мствам України.
 Ця газета надрукована на папері, що наданий
нам в якості гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: АНРВУ, WAN -IFRA, Agora,
Norske Skog, БО «УСЛ» та Kinstellar.

Безкоштовне розповсюдження друкованого ЗМІ оплачено рекламодавцем.
Реклама позначається реєстраційним номером та друкується відмінним від основного шрифтом. Матеріали у
рубриках «Зроблено в Тернополі», «Новини компаній», «Шопінг», «Політична позиція» та «Прес-служби» публікуються на правах реклами. Редакція не завжди поділяє думки авторів та не несе відповідальності за тексти
реклами й оголошень. Передрук матеріалів — тільки з дозволу редакції.
Буквосполучення RIA, РИА, РІА (а також у сполученні з будь-якими словами та висловами),
графічні зображення вказаного, заборонені для копіювання згідно з авторськими правами.

кабель» і вона написала якось
тактовніше, і її навіть анітрохи
не збентежило, що ця «собачка» різних діаметрів намотана на бобіни та на дерев'яні
барабани.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №34

***

І ще про дівчат за кермом. Вивертав заднім ходом із засніженої стоянки у дворі. На Nissan
Navara. Пікапчик такий — ззаду
нічого не видно, а парктронік
глючить… Сильно заважала KiaRio ззаду. Заважала, заважала...
Тюкнув я її, коротше. Несподівано якось. Але дуже легенько,
на $100. А моєму причіпному
взагалі пофіг. А в машині за
кермом — дівчина, плаче. Я
питаю:
— Що ж ви не посигналили,
люба моя?
А вона — крізь сльози:
— Я вам кричала-кричала…

***

Сьогодні переміряла весь свій
гардероб на новий сезон. Трясця, налізло тільки намисто... та
й то на руку!

***

Моя дівчина знайшла у мене в
кишені піджака губну помаду. І
я їй прямо сказав:
— Так, я тобі зраджую.
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Краще так, ніж зізнатися їй,
що я працюю з косметикою.

***

Чула, що у стильної жінки
взуття та машина мають
бути одного кольору.
Купила собі жовті чоботи, щоб до маршрутки за
кольором підходили.

***

Дівчина мого приятеля
танцювала на столі.
— Гарні ніжки, — сказав я
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йому.
— Ти справді так вважаєш?
— спитав він.
— Так, — відповів я. — Не
кожен стіл здатний витримати таку вагу.

***

— Дівчино, а давайте зіграємо з вами у більярд!
— Ні, я не вмію, але якщо
ви хочете, то я можу біля
більярдного столу гарно
нагинатися...
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Гороскоп на
вересень
ОВНИ Початок місяця
порадує Овнів новими
перспективами у професійній сфері діяльності. Представники знаку зможуть досягти
тих висот, яких давно прагнули.
Щодо особистої сфери, то тут
зірки обіцяють самотнім серцям
романтичні знайомства.
ТЕЛЬЦІ У цей період

Тельці зможуть переконатись, що немає нічого
неможливого. На вашому
шляху зустрінуться люди, які
допоможуть упоратися з перешкодами, що раніше здавалися
непереборними. У середині
місяця можливе покращення
фінансового добробуту.
БЛИЗНЮКИ Перший
місяць осені для Близнюків – чудовий час, щоб
попрацювати над колишніми
помилками та промахами.
Зараз у вас буде можливість
виправити ті ситуації, які довго
не давали вам спокою. У сфері
особистих стосунків зірки радять бути стриманішими.
РАКИ У вересні багато
Раків замисляться про
кардинальні зміни у
житті. Але у своїх рішеннях
зірки радять не поспішати, щоб
не наламати дров. Ви можете
занадто піддаватися емоціям, а
тому порада близьких у цьому
випадку буде зовсім не зайвою.
Наприкінці місяця корисно
звернути увагу на здоров’я.
ЛЕВИ Цього місяця
зірки обіцяють Левам
перспективні знайомства. Ви зустрінете людей, які
допоможуть вам визначити нові
життєві цілі та вдало їх досягти.
У середині вересня можливі
несподівані витрати, пов’язані з
побутовою сферою.
ДІВИ У цей період Діви
зможуть трохи видихнути та розвантажити себе.
Порада зірок – дозволити собі
якийсь час побути у розслабленому стані. Не слід одразу
ж хапатися за нові починання.
Зараз той час, коли відпочинок – найкраща інвестиція в
майбутнє.
ТЕРЕЗИ Не варто
поспішати з висновками, якщо щось іде не
за планом. Найімовірніше,
доля приготувала вам сценарій
набагато кращий, ніж той, на
який ви розраховували. У середині місяця зірки радять бути
обережнішими у побуті. Є ризик
отримати травму.
СКОРПІОНИ Початок

осені для Скорпіонів –
час внутрішніх змін. Зараз багато на що представники
знака зможуть подивитися під
іншим кутом, включно зі своєю
самооцінкою. Головне – не боятися зробити перший крок!
СТРІЛЬЦІ У цей період

зірки обіцяють Стрільцям
успіх у фінансових питаннях. Навіть ті починання, на
які представники знака зовсім
не робили ставок, можуть дати
прибуток. У сфері індивідуальних стосунків можливі
конфлікти.
КОЗЕРОГИ Цей місяць
для Козерогів буде
продуктивним у розв’язанні багатьох питань на роботі.
Більшість представників знака
зможе розібратися зі старими
завалами та закінчити ті справи,
які відкладали на потім. Вільний
час, що з’явився, зірки радять
провести зі своєю родиною.
ВОДОЛІЇ У вересні

обставини, що склалися,
підштовхнуть Водоліїв до
нових звершень у професійній
сфері діяльності. Ваша підприємливість стане вам у нагоді як
ніколи у цей період. Але зірки
застерігають від зайвої відвертості з колегами.
РИБИ Перший місяць

осені для Риб – чудовий
період для самореалізації чи вивчення чогось нового.
Порада зірок – використати
кожен шанс для вдосконалення
себе. У стосунках із сім’єю варто
частіше стояти на своєму та проявити стійкість. Прислухайтесь
до своєї інтуїції.

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
СИНОПТИК

ГІСМЕТЕО

Як змінилась вулиця
Чорновола
ВУЛИЦЯ 50–Х РОКІВ

СЕРЕДА,
31 СЕРПНЯ

+13°Ñ

+22°Ñ

+17°Ñ

+23°Ñ

+13°Ñ

+21°Ñ

+15°Ñ

+19°Ñ

+10°Ñ

+17Ñ

+11°Ñ

+19°Ñ

ЧЕТВЕР,
1 ВЕРЕСНЯ

П’ЯТНИЦЯ,
2 ВЕРЕСНЯ

СУБОТА,
3 ВЕРЕСНЯ

+10°Ñ

+18°Ñ

+13°Ñ

+20°Ñ

БУЛО:
Раніше на вулиці було багато дерев,
які створювали затінок

СТАЛО:
Зараз на цій ділянці ростуть
червонолисті клени

ФОНТАН «КУЛЬБАБКА»

НЕДІЛЯ,
4 ВЕРЕСНЯ

+9°Ñ

+21°Ñ

+13°Ñ

+22°Ñ

ПОНЕДІЛОК,
5 ВЕРЕСНЯ

+10°Ñ

+23°Ñ

+14°Ñ

+22°Ñ

+12°Ñ

+23°Ñ

+13°Ñ

+19°Ñ

ВІВТОРОК,
6 ВЕРЕСНЯ

АНЕКДОТИ
Жінка має три віки: юність, молодість і «який ви маєте добрий
вигляд».

***

БУЛО:
Раніше це був класичний фонтан,
розприскувач у вигляді кулі

***

ГОЛОВНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОШТИ

— Дівчино, а ви одружена?
— Ну, іноді...
Якщо ти дуже довго жінку
вмовляв і вона погодилася,
тепер її не відмовиш.

СТАЛО:
Тепер фонтан відкритий і тут
можуть освіжитись місцеві

***

— Лікарю, у мене алергія на
зиму: я вся покриваюся ковдрою і весь час сплю.

***

Мої плани на сьогодні:
1. Усвідомити, що сьогодні не
субота.
2. Заплакати.

***

— Ти все ще незаміжня?
— Якщо жінка довго не може
знайти чоловіка, це означає, що
Господь зберігає її для когось
особливого.
— Головне, щоб термін зберігання не вийшов.

***

— Я тебе люблю!
— Доведи!
— Як?
— Крикни, що любиш, щоб у
світі почули всі.
Він тихо підійшов і шепнув їй
на вушко:
— Я тебе люблю...
— Чому так тихо і чому на
вушко?
— Тому, що весь світ для мене, це ти.

***

Трохи жіночої логіки:
— Трясця, що мені йому тепер
сказати?
— Правду.
— Яку?
— Ну, не знаю... Придумай
щось...

***

Якщо слухати довгу жіночу
розмову телефоном, можна
виділити суть: вони привіталися
і попрощалися.

***

Дівчата! Перш ніж вийти заміж,
спочатку дайте вашому обранцю попрацювати на комп'ютері
з повільним Інтернетом, щоб
побачити та зрозуміти, який він
насправді.

Цього тижня
іменини
святкують
31 серпня:
Георгій, Григорій, Денис,
Євген, Єгор, Омелян, Іван,
Іларіон, Лев, Лука, Макар,
Михайло, Еміль, Ян,
Уляна, Юліана.

БУЛО:
Таким було головне поштове
відділення. Поруч стояли таксофони

СТАЛО:
Тепер тут ресторани, концертна зала
та офіси

ВИХІД ДО ВОКЗАЛ

1 вересня:
Андрій, Микола, Тимофій,
Феофан.

2 вересня:
Віктор, Володимир,
Дементій, Іоанн, Максим,
Никон, Тимофій.

3 вересня:
Олександр, Васса,
Дорофей, Єфрем, Марфа,
Павло.

4 вересня:
Олександр, Алексій,
Аріадна, Афанасій,
Василь, Іларіон, Макар,
Михайло, Фелікс.

5 вересня:
Єфрем, Іван, Іриней,
Микола, Павло.

6 вересня:
Арсеній, Георгій, Петро.

БУЛО:
До реконструкції на вулиці була
ширша проїжджа частина

СТАЛО:
Нині тут більша пішохідна зона. Є
велодоріжки

