
ТРИВОЖНИЙ РЮКЗАК 
ДЛЯ ШКОЛЯРА

СПАЛАХ COVID-19 ПРОГНОЗУЮТЬ УЖЕ НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ

ГОТУЙТЕ МАСКИ! 
  Щотижня кількість 
випадків збільшується 
вдвічі. Ковід ніхто не 
відміняв, наголошують 
медики. І виступають за 
повернення маскового 
режиму
  Як ми з'ясували, не 
всі вакцини зараз є у 
Тернополі. Як щепитися 
першою, другою чи 
бустерною дозою? 
Розповідаємо
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@GMAIL.
COM, 095– 077‑01‑80 

У редакцію «RIA плюс» зверну-
лася жінка з Тернополя. З її слів, 
Тернопільський заклад дошкільної 
освіти ясла-садок № 11 Тернопіль-
ської міської ради, до якого ходила 
її малеча, зачинили з початку на-
вчального року. Жодної альтернати-
ви батькам не запропонували.

Дитина хоче в садок 
— Ми не були готові до закриття 

садочка. Завідувачка каже, що са-
док працюватиме, коли школа піде 
на канікули, перспектива — грудень. 
А цілу осінь що робити? Три місяці 
тримати дитину вдома? У мене є 
кому сидіти з дитиною. А що робити 
іншим, якщо немає бабусі, дідуся і 
ще й двоє батьків постійно на ро-
боті, — каже тернополянка.

Як пояснили батькам, садок зачи-
няється через відсутність у закладі 
первинного укриття, куди можна 
було б евакуювати дітей у разі сиг-
налу повітряної тривоги.

— Але це дивна позиція влади. Усі 
знали, що коли прийде 1 вересня — 
нам не дозволять ходити в шкільне 
укриття, бо воно маленьке. Чому 
не вжили заходів із забезпечення 
іншого укриття? — додає жінка.

Про те, що садок № 11 дійсно за-
чинений, підтверджує і директорка 
закладу Надія Замрига. Вона каже, 
що садок розрахований на 65 дітей, 
які поділені на чотири групи. За-
раз ці діти розподілені між іншими 
садками.

— Ми направляємо дітей до са-
дочка № 1, наразі влаштували туди 
вже дев’ять вихованців. Також троє 
вихованців тимчасово перевели 
до садочка «Кобзарик», що у селищі 
міського типу Велика Березовиця. 
Але це тільки ті вихованці, батьки 
яких офіційно працевлаштовані і 
не можуть весь день знаходитися 
вдома з дитиною. Такі вимоги, і ми 
їх дотримуємося. Такі дії вимуше-
ні, адже сховища у нас немає. А ми 
не хочемо наражати дітей і праців-
ників на небезпеку. Дякую, що вліт-
ку працювали і спускалися під час 
повітряних тривог до первинного 
укриття школи № 8, — розповіла 
директорка.

Що каже управління 
освіти?

На території Тернопільської місь-
кої громади всього є 36 дошкільних 
закладів. Наразі через відсутність на-
лежних умов під час воєнного стану 
14 садків призупинили свою діяль-
ність. В управлінні освіти та науки 
запевняють, до середини вересня 
частина закладів вже прийматиме 
своїх вихованців.

— Наприклад, садки №№ 2, 4, 
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ВАЖЛИВО

Проблема  У Тернополі з 1 вересня 
п’ять дошкільних закладів призупинили 
свою роботу. Батьки б’ють на сполох, адже 
працюють і не мають з ким залишити 
дитину на цілий робочий день. Що 
робити у такому випадку, куди звертатися 
та як перевести малечу до іншого садка – 
читайте у матеріалі

19, 21, 22, 24, 31, 33, 38 наразі за-
чинені через проведення ремонтних 
робіт. Там працюють бригади, які 
наводять лад у первинних укриттях 
і роблять ремонт згідно з вимогами. 
Плануємо, що з 5 вересня другий 
садочок вже прийматиме дітей, але 
все залежить від завершення ремон-
ту. Також з 5 вересня вже працю-
ватиме садок № 14. Інші ж садки 
відкриватимуть після обстеження 
комісією, — розповідає начальниця 
відділу дошкільної, середньої та по-
зашкільної освіти управління освіти 
і науки Тернопільської міської ради 
Ірина Сум.

Натомість п’ять садків Тернополя 
триматимуть закритими доти, доки 
в Україні не стабілізується безпекова 
ситуація. Нам детально пояснюють 
рішення управління.

— Нас питають, чому садки 
№№ 11, 15, 16, 18 та 29 були за-
чинені? Та все через те, що під час 
будівництва у цих закладах не пе-
редбачили ні підвали, ні сховища. 
Тож у разі повітряної тривоги дітям 
не буде де сховатися. Ми не буде-
мо наражати на небезпеку дітей та 
працівників закладу. Тим паче, ще 
є рекомендації Міністерства осві-
ти та науки України щодо надання 
дозволів на роботу всіх освітніх за-
кладів, — кажуть в управлінні.

А як щодо поряд побудованих 
установ? Невже біля цих садків 
немає будівель, що мають нормальні 
сховища і можуть прихистити вихо-
ванців під час тривоги. Ірина Сум 
розповідає нам на прикладі садочка 
№11. 

— Садок № 11 розташований по-
ряд зі школою № 8. Там невелика 
відстань між закладами, тож у літній 
період дітей можна було туди ева-
куювати під час сигналу повітряної 
тривоги. Оскільки зараз відновило-
ся навчання у школі, то відповідно, 
що укриття використовується для 
потреб учнів. А садочок ми були 
вимушені зачинити. Обладнати 
щось додаткове на базі школи ми 
не можемо, бо площа первинного 
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ЯКЩО ДИТЯЧИЙ САДОК НЕ 
ПРАЦЮЄ, ЩО РОБИТИ БАТЬКАМ?

Працювати мають право лише ті дошкільні заклади, де 
облаштували первинне укриття

Вихованці дитячого садочка №11 тимчасово розподілені по інших закладах Тернополя

В укриттях мають бути місця для розміщення та навіть 
ліжка. Також тут  є приміщення для розваг та розвитку

сховища не дозволяє це зробити. 
Ми маємо дотримуватися норм, бо 
не знаємо, скільки дітям доведеть-
ся там просидіти. Це дуже велика 
відповідальність.

Куди звертатися?
На період воєнного стану у Тер-

нополі функціонують чергові за-
клади дошкільної освіти. Станом 
на 2 вересня у садках функціонує 
176 груп, які відвідують 2 208 дітей 
Тернополя. Проте цифра відвідувань 
щодня коливається.

— Ми не забули про вихован-
ців тих садків, що через відсут-
ність укриття були зачинені. Ми 
не забуваємо і про вихователів, які 
працюють у тих закладах. Наразі 
обговорюємо можливості, як розпо-
ділили працівників, аби вони могли 
спокійно працювати. До яких са-
дочків прикріпити заклади, що че-
рез відсутність первинного укриття 
призупили свою роботу. Але хочу 
наголосити на тому, що як тільки 
закінчиться війна, то садок працю-
ватиме, — додає пані Ірина.

На місце  
у новому 
садочку можуть 
розраховувати 
діти, чиї батьки 
офіційно працюють

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Чергові заклади готові прийня-
ти до себе вихованців зачинених 
садків тільки якщо батьки дити-
ни працюють і не мають змоги 
залишити її вдома. У такому ви-
падку батьки мають звернутися 
до керівників своїх дитсадків та 
пред’явити довідки про працев-
лаштування. 
– Всі батьки мають контактувати 
з керівником свого закладу. Ми 
дамо завдання директорам са-
дочків, що були зачинені через 
безпекову ситуацію, провести 
опитування серед батьків і сфор-
мувати списки тих вихованців, 
які потребують місця у чергових 
садочках. У нас було звернення 
по садочку №29. Ми врегулювали 
дане питання таким чином, що 

він працюватиме на базі садоч-
ка №20. Для діток виділили дві 
групи, тож батьки, які працю-
ють, приводять своїх дітей туди. 
У садочку №20 працюватимуть 
вихователі із садка №29, тож для 
дітей зміниться тільки будівля. Це 
звичайно діє винятково на період 
воєнного стану в Україні, – каже 
начальниця відділу дошкільної, 
середньої та позашкільної освіти 
Управління освіти і науки Тер-
нопільської міської ради. 
Тож звертайтеся до керівників 
дитсадків, куди зарахована ди-
тина, проговорюйте питання, 
надавайте відповідні довідки про 
працевлаштування і тоді ваша 
малеча отримає дозвіл на відві-
дування чергового садка.

Важливо!
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трувалися на нас, — пригадує 
Василь. — Вони висаджувалися 
з гвинтокрилів і стріляли по нас, 
ми, звісно ж, відстрілювалися. 
Це була ферма, відкрита ділянка 
поля. Нас врятувало те, що від 
обстрілів загорілася солома і ті 
вже не бачили нас через дим. Нас 
було п’ятеро. Під хмарою диму 
треба було пробігти 300 метрів 
до посадки. Дорога прострілю-
валася. На захопленій території 
ми тоді пробули 40 хвилин і всю 
свою розвідницьку роботу всти-
гли зробити. 8 березня ми там 
були ще раз. На цей раз впора-
лися за дві години.

Також на початку повномасш-
табної війни Василь був у під-
розділах артбригади в обороні 
міста Малин на Житомирщині. 
На честь тернопільської бригади 
там тепер названа одна з вулиць. 
Про ці бої нам Сила розповів 
у відповідь на запитання, чим 
пишається?

— Ми тоді коригували вогонь, 
знищили багато ворожої техні-
ки, — пригадав військовий. — 
Вони наступали колонами, ми їх 
зупинили на околицях, за п’ять 
кілометрів до міста.

Більше капості, ніж 
влучань 

Нерідко завдяки колегам, які 
перехоплюють розмови окупан-
тів, наші хлопці знають про пла-
нові цілі ворога. Стратегія русні 
вражає: постріляти по центру 
села, по складах магазинів, по по-
штових відділеннях.

— В діалогах вони передають 
координати, ми знаходимо їх 
на карті, бачимо, куди збира-
ються цілитися, якщо є потреба, 
то ми попереджуємо місцевих про 
небезпеку, — розповідає Сила. — 
Бачать велику будівлю і думають, 
що там — наші підрозділи хова-
ються. Стріляють з реактивних 
систем залпового вогню БМ-27, 
так званих «ураганів», та часто 
бачимо, що не долітають їхні сна-
ряди до цілей, попадають в ко-
миші, на поля, будинки закидує 
землею, забризкує болотом. Та, 
на жаль, прилітає і по селах — 
точно стріляти не можуть, б’ють 
хаотично. Гатять із систем проти-
повітряної оборони, використо-
вуючи їх не за призначенням, 
а по наземних цілях.

З перехоплень українські вій-
ськові розуміють, що у ворогів 
закінчується боєкомплект, ніхто 
їм не довозить, пального не ма-
ють по декілька днів.

Найбільше в усіх цих подіях 
наш співрозмовник шкодує ді-
тей, що їм випала доля рости 
в час війни і все це бачити. Ча-
сто, заїжджаючи в село по воду, 
військові заходять у магазин, 
накупляють смаколиків і розда-
ють дорогою дітям. Від цього і 
малечі радісно, і самі отримують 
моральну втіху.

— Спілкуємося з дітьми, ка-
жуть, що їм уже не страшно, 
звикли до війни, — з сумом кон-
статує розвідник.

Наш співрозмовник теж батько 
9-річного сина. Відгороджує його 
від військової теми. Каже дити-
ні, що просто працює на роботі, 
не уточнює, де саме.

Кудлатий побратим 
За час війни у підрозділі з’явив-

ся чотирилапий друг. Молодий 
собака породи німецька вівчарка.

— Якось у Київській області ми 
заїхали в штаб і залишили двері 
в машині відчиненими, — розпо-
відає про знайомство з лохматим 
Василь. — Повертаємося і бачимо, 

ГЕРОЯМ СЛАВА
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«ДІМ»  — ЦЕ СПОСТЕРЕЖНИЙ ПУНКТ
Війна  Дізнатися все про бойовий 
склад противника, його стратегію і 
наміри, сильні та слабкі сторони, його 
озброєння, обладнання, місця його 
скупчень, напрямки переміщень та 
оперативно передати інформацію на 
вогневі позиції 

геодезичні задачі для вирахову-
вання координат.

— Стежимо 24 години на добу 
за будь-яким рухом техніки, 
світлом фар, — продовжує роз-
відник, — фіксуємо напрямок, 
швидкість, вночі можуть бо-
єкомплекти перевозити, щоб 
не встигли сховатися — треба 
реагувати миттєво.

Техніку чи то установка «град», 
чи «ураган», чи міномети, чи 
ствольна артилерія, чи зеніт-
но-ракетні комплекси фіксують 
щодня. Саме тому підрозділ Ва-
силя вважають одним із найкра-
щих з усіх спостережних пунктів 
в артилерійській батареї.

А наскільки точно потім влу-
чають наші гармати — ми уже 
знаємо із попередніх матеріалів.

9‑й рік війни — 9‑й 
рік служби 

Служити Василь пішов, відколи 
розпочалися перші воєнні дії ро-
сії у нашій країні, ще з 2014-го. 

Тоді ще в батальйоні «Збруч». Це 
вже було після строкової служби. 
Його контракти розпочалися з 
оборони Херсонської області. 
Далі Донецька та Луганська. 
Спокійно не було. Каже, що 
ворожа артилерія обстрілювала 
мало не щодня. Так, з 2014 року 
безперервно служить, продов-
жуючи контракти. Із 2016-го — 
у розвідці.

На початку нової фази війни 
його підрозділ працював у Ки-
ївській області. Саме тут був чи 
не найнебезпечніший із його 
спогадів епізод. Сила зі своєю 
командою опинився найближче 
до ворога і пережив їх наступ.

— 4 березня піхота уже була 
за нами, ми бачили, як ви-
садився російський десант, і, 
мабуть, щось пішло не так, як 
вони планували, тому сконцен-

7 вересня в Україні 
відзначають День 
воєнної розвідки. 
Тому матеріал 
присвячуємо саме 
цій царині армії

Розвідник тернопільської артилерії Василь на псевдо «Сила» 
каже, що їхні прилади завжди на першій лінії оборони

Пес Малюк завжди поруч. Спить у бліндажі біля ліжка 
командира. Господар уже не уявляє служби без собаки

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

Про те, як вдається зібрати усю 
необхідну інформацію та зали-
шитися непоміченим, через які 
труднощі доводиться проходити 
і про найприємніші моменти, які 
знаходять собі місце у війні, го-
воримо з розвідником тернопіль-
ської артилерії Василем на псевдо 
«Сила».

Займають висоту 
Його «дім» на час війни — 

це абревіатура із двох літер: 
СП. Спостережний пункт. Оби-
рають його, як правило, на підви-
щенні, у них це називається — за-
ймати висоту, щоб було де розмі-
стити свій основний геодезичний 
прилад — артилерійську бусоль. 
Саме завдяки їй артилерійські 
розвідники отримують найнеоб-
хіднішу першочергову інформа-
цію. І хоч повертатися вона може 
всього на 360 градусів, за своїм 
основним напрямом спостере-
ження «побачити» ворога може 
з відстані 60-ти кілометрів.

Знайомлячи нас зі своїм вій-
ськовим фахом, для загального 
розуміння, співрозмовник роз-
повів, що види розвідки бувають 
різними, приміром, є батареї ра-
діолокаційної, звукометричної 
розвідки. Усі вони відрізняються 
обладнанням отримання інфор-
мації, у кожного свої прилади.

— У нас батарея артилерійської 
розвідки, наші прилади завжди 
на першій лінії оборони, — по-
яснює Сила. — Ми не лише ви-
значаємо координати ворожих 
позицій, а також коригуємо во-
гонь, тобто передаємо на пункт 
управління, де обробляють ін-
формацію зі всіх спостережних 
пунктів і передають на вогневі 
позиції, а звідти наносять удари 
по противнику.

Співпрацю кількох таких роз-
відувальних команд, постів у ар-
тилерії називають спряженим 
спостереженням. Усі дані обро-
бляються у спеціальних програ-
мах. Розповів нам Василь і про 
вищу військову математику — про 
дирекційні кути, пересікання лі-
ній, ікси, ігреки, прямі і обернені 

що на сидінні водія сидить здо-
ровенний пес. Коли ми підійшли 
до машини, він швиденько пе-
ребрався на заднє сидіння. І так 
їздить з нами і досі.

Чотирилапого Сила назвав 
Малюком, розуміючи, що той, 
можливо, мав господаря, ще по-
вертався з ним у цю місцевість, 
висаджував, дивився, куди по-
прямує, а собака повертався 
до машини і застрибував у вікно 
буквально на ходу.

— Я зрозумів, що він таки наш 
і почав навчати, каже військо-
вий. Він дуже розумний собака, 
та команди виконує, тільки коли 
даєш м'ясо. Купив для нього спе-
ціальний корм, а він його не їсть, 
тільки м'ясо йому давай. Колись 
проштрафився і я його покарав, 
перевів на два дні на каші, то він 
умудрився вкрасти м’ясо в наших 
хлопців, коли вони планували го-
тувати шашлик.

Для Малюка Василь накупив 
іграшок, навчає приносити капці. 
Той усе виконує за наявності за-
охочення, звісно. Проявив себе і 
як військовий компаньйон. Тіль-
ки чує постріли з боку ворога, 
відразу дає сигнал. Хлопці можуть 
не почути, а він має особливий 
слух, може зірватися зі сну, бі-
жить і гавкає в напрямку, звідки 
був «вихід».

А ще страшенно любить до-
рогу. Найбільшу відстань, яку 
Малюк проїхав з військовими, — 
це 900 кілометрів. І не завда-
вав хлопцям жодних проблем. 
Навпаки — дуже ображається, 
коли машина їде, а його не бе-
руть. Буквально не дає машині 
зрушити з місця: бігає довкола, 
хапає за колеса. Так само бігає і 
за нашими танками.

В команді всі його люблять. 
Та пес найбільш відданий ко-

мандиру, Василеві «Силі». Саме 
в ньому відчуває лідера. Завж-
ди поруч. Спить у бліндажі біля 
ліжка командира. Господар уже 
не уявляє служби без Малюка.

— Щоб вберегти його від небез-
пек, я хотів відвезти його додому, 
якщо б дозволили взяти відпустку 
на декілька днів, — каже коман-
дир. — Але передумав, бо без ньо-
го нам буде сумно. Тому поїдемо 
разом уже після перемоги.

Стежать і копають 
Живуть хлопці в бліндажах 

за десяток кілометрів від села. 
Місця їхнього перебування не є 
постійними. Тому, попри роботу, 
завжди обкопуються. Кухня, два 
бліндажі площами 3х4, глибиною 
три метри — усе копають самі. 
А часом і не встигають облаш-
туватися, як поступає команда 
переїжджати.

Їжу готують теж самі. Плиту 
на кухні замінює паяльна лампа. 
Запитуємо, що люблять готувати?

— Сьогодні у нас суп, — роз-
повідає командир, — а зазвичай 
готуємо все: і каші, і картоплю, і 
навіть вареники — все, як вдома.

Щотижня їм підвозять продук-
ти, свіжими овочами теж забез-
печують. Допомагають і місцеві. 
Завжди пропонують випрати 
одяг, замінити газові балони, 
запрошують до своїх домівок 
прийняти душ.

Про дім і родинне тепло нага-
дують рідні, друзі, які постійно 
на зв’язку.

Ми ж вітаємо нашого героя, 
його колег і всіх військових роз-
відників з професійним святом, 
дякуємо за їх пильність і наш 
спокій та бажаємо якнайшвидше 
вистежити, відчути, побачити те, 
на що ми так довго чекаємо — 
Перемогу.
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наразі методики є дієвими, з чого 
розпочинати це ознайомлення і 
на чому фокусувати увагу лю-
дей. Навіть надають лайфхаки, 
як скласти структуру тренінгу.

Не забувають у Хабі і про 
освітян, тож для них підготу-
вали одразу два курси. Зі слів 
пані Ірини, обидва курси цікаві і 
необхідні для педагогів, врахову-
ючи воєнний стан в Україні. Нам 
детально розповідає про кожен.

— Перший курс — школа 
кар’єрних консультантів для 
шкільних психологів та соціаль-
них працівників. Під час цього 
курсу ми навчаємо учасників, як 
надавати профорієнтаційні по-
слуги. І після завершення цього 
курсу вони зможуть консульту-
вати учнів у своїх школах. А ось 
інший курс для освітян направ-
лений на те, як надавати учням, 
студентам психологічну допомогу 
під час навчального періоду у во-
єнний стан. Освітяни дізнаються 
про специфіку роботи з людьми, 
які пережили бойові дії або втра-
тили близьких на війні, — розпо-
відає вона.

Також є окремі онлайн-нав-
чання для здобуття певного фаху, 
зокрема по ІТ-напрямку (програ-
місти, веб-дизайнери).

Опанувати мову та 
професії 

А для тих, хто надає перевагу 
очному навчанню та спілкуванню 
наживо, тренери Хабу також пе-
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На спецпогашення завітали десятки тернополян. У 
нашому місті є двадцять тисяч марок з Патроном

НОВИНИ

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

Ідею Освітнього Хабу Тер-
нопільщини втілює у життя ГО 
«Асоціація інноваційної та цифро-
вої освіти». Освітній Хаб працює 
за підтримки Фонду ООН у га-
лузі народонаселення, UNFPA та 
БО «Бітрут Академія». Фінансову 
підтримку на реалізацію проєкту 
забезпечує Швеція.

Навчайся, як тобі 
зручно 

— Наш Хаб — унікальна мож-
ливість отримувати знання абсо-
лютно безкоштовно. Долучитися 
можуть як місцеві жителі Терно-
пільщини, так і внутрішньо пе-
реміщені особи. Відсутні і вікові 
обмеження, адже ми перекона-
ні, навчатися ніколи не пізно. 
Заходьте на сайт, переглядайте 
програми, що вам сподобалися, 
і вперед. На нашому сайті знай-
дуть собі заняття і діти, і молодь, 
і дорослі. Зараз особливо треба 
займатися своїм розвитком, адже 
ніколи не знаємо, що саме за на-
вичка нам знадобиться у май-
бутньому, — каже координаторка 
Хабу Ірина Яремчук.

Щодо курсів, то наразі акту-
альним є онлайн-школа тренерів, 
на яку тільки з Тернопільщини 
зареєструвалися 30 осіб. Це уні-
кальний курс, під час якого вас 
навчать, як правильно ділитися 
знаннями з іншими людьми, які 

Ініціатива  У Тернополі розпочав 
роботу перший Освітній Хаб. Тренери 
вже запустили кілька курсів як онлайн, 
так і офлайн. Тож чекають всіх бажаючих 
на навчання

редбачили курси. Зокрема, зараз 
ви можете долучитися до English 
Speaking Club. Модераторка клу-
бу Дарія Щуцька закликає тер-
нополян та переселенців вийти 
із зони комфорту, долучитися 
до клубу і нарешті вивчити ту 
англійську мову.

— Це крута можливість по-
кращити свою розмовну англій-
ську, подолати мовний бар'єр і 
з користю провести час, навча-
ючись. Кожне заняття — окрема 
тема для спілкування, застосу-
вання нової лексики, а також 
покращення знань з англійської. 
На заняттях застосовуються ін-

Навчання 
здійснюється 
безкоштовно 
і в зручному 
форматі. Потрібно 
зареєструватися

ОПАНУЙ ПРОФЕСІЮ БЕЗКОШТОВНО.
ЯКІ МОЖЛИВОСТІ Є У ТЕРНОПОЛЯН

 Щосереди о 18.00 всіх бажаючих запрошують на English Speaking Club

терактивні завдання та сучасні 
ігри. Кожен може спробувати, 
незважаючи на вік та рівень. 
Участь безкоштовна та прошу 
всіх попередньо реєструватися, 
щоб ми знали, на яку кількість 
відвідувачів очікувати, — каже 
модераторка.

Як зареєструватися 
Зареєструватися на англомов-

ний клуб можна за посиланням.
https://bit.ly/3Qgfop5
Із собою бажано мати гарний 

настрій та блокнот з ручкою. 
Заняття проводяться щосереди 
о 18.00 за адресою: вул. Руська, 
17, другий поверх, 12 аудиторія.

Враховуючи те, що через пов-
номасштабне вторгнення бага-
то українців втратили роботу, 
Освітній Хаб пропонує опанува-
ти щось нове і стати корисними 
для Тернопільщини.

— Спільно з технічними на-
вчальними закладами ми за-
пустимо курси на опанування 

робітничих спеціальностей. 
Наразі є пропозиції щодо кур-
су для швачок, майстрів ма-
нікюру. Плануємо, що кожен 
курс триватиме до двох тижнів 
і міститиме не лише теорію, 
а й практику. Але ми відкри-
ті і до інших пропозицій, тож 
час ще є розширити перелік 
цих професій, — додає Ірина 
Яремчук.

Більше інформації про роботу 
Освітнього Хабу, анонси мож-
на знайти у Телеграм-каналі. 
https://t.me/osvitniyhubternopil 

Також заклад відкритий до 
співпраці і окрім учасників 
курсів розшукує ще й трене-
рів. Якщо ви класний фахівець 
у будь-якій галузі і готові діли-
тися знаннями, навчати людей, 
то координаторка Ірина Ярем-
чук чекає на ваші пропозиції. 
Підтримка від колег, класні зна-
йомства гарантовані. Приходьте 
і не пропустіть можливість стати 
частиною класної команди.

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

У Головному управлінні 
ДСНС України в Тернопіль-
ській області 1 вересня відбу-
лось спецпогашення унікальної 
поштової марки «Пес Патрон». 
Частина коштів від її продажу 
піде на волонтерство. Де при-
дбати марку та чи доступна вона 
у місцевих відділеннях «Укрпо-
шти» — розповідаємо.

Нагадаємо, що «Укрпошта» 
до Дня знань випустила вже шосту 
«військову» марку. Вона присвя-
чена славнозвісному псу-саперу 
Патрону. Спецпогашення марки 
у Тернополі символічно влашту-
вали в приміщенні Музею пожеж-
но-рятувальної справи, що зна-
ходиться в Головному управлінні 
ДСНС на вулиці Лесі Українки.  

На дійство завітали представни-
ки «Укрпошти» та місцевої влади, 
рятувальники, журналісти та охочі 
придбати продукцію із «зіркою» 
Патроном. Відвідали захід Володи-
мир Труш, голова Тернопільської 
обласної військової адміністра-
ції, та Віктор Маслей, начальник 
Управління ДСНС України у Тер-
нопільській області.  

У Тернополі погасили марку, 
присвячену псу Патрону

Як працює кільце на Дружбі: хто має 
перевагу, а хто поступається?

— Легендарний «Пес Патрон» — 
перша в Україні благодійна марка, 
яка допоможе придбати автомобіль 
для наших рятувальників. Марка 
продається цілим аркушем. Тираж — 
1 мільйон примірників. На аркуші є 
вісім марок із основним номіналом 
у 23 та додатковим — у 8 гривень, — 
розповіла заступниця директора з 
розвитку мережі Тернопільської ди-
рекції «Укрпошти» Тамара Оксюта.  

Марка з відомим псом-сапером 
вже увійшла в загальнонаціональ-
ний обіг. Частина коштів, а саме 
64 гривні від продажу кожного ли-
ста (8 марок), перейде на волонтер-

ство — на потреби саперів. За них 
планують купити машину для роз-
мінування Armtrac 400.

Станом на сьогодні в Тернополі є 
орієнтовно 20 тисяч марок із псом 
Патроном.  

Вже з 10 ранку 1 вересня містяни 
могли завітати у будь-яке діюче 
відділення «Укрпошти» і придбати 
собі марку. Також її можна купити 
онлайн, на офіційному сайті.

— Крім марок, в нас у відділеннях 
є інша продукція із псом Патро-
ном. Це конверти чотирьох видів 
та листівки. Все це наявне у нашій 
мережі, — додала Тамара Оксюта.

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

Від 1 вересня на перехресті вулиць 
Івана Мазепи — Дружби — Чумацької 
діють зміни в організації дорожнього 
руху. Згідно з новою схемою роз’їзду, 
на визначеній ділянці дороги орга-
нізували рух по колу.
Журналісти відвідали дану ділянку та 
дізналися у працівників патрульної 
поліції Тернопільської області більш 
детально про зміни та переваги но-
вовведення.
Зі слів начальника відділу безпеки 
дорожнього руху Управління па-
трульної поліції у Тернопільській об-
ласті Андрія Петрука, водії мають бути 
обачними та уважними, адже орга-
нізація руху змінена кардинально.
— Раніше вулиця Мазепи була го-
ловною, тобто транспортні засоби, 
що рухалися по цій дорозі, мали 
пріоритет. А транспортні засоби, 
що рухалися вулицями Чумацька і 
Дружби — мали пропускати і тільки 
потім їхати по кільцю. Від 1 вересня 
на даному перехресті перевага нада-
ватиметься транспортним засобам, 
що вже рухаються по колу, — каже він.
Про наближення до перехрестя з 
кільцевим рухом водіїв інформува-
тимуть відповідні дорожні знаки та 
дорожня розмітка. Ці знаки розміще-
ні з кожного виїзду-під’їзду до кільця, 

а саме на вулицях: Чумацька, Мазепи 
і Дружби. Також у патрульній поліції 
вважають, зміни в організації дорож-
нього руху на даному перехресті по-
кликані покращити безпеку як для 
пішоходів, так і водіїв.
— Від дамби Тернопільського ставу і 
на вулиці Мазепи (до Макдональд-
су) вважалася ця ділянка аварійною. 
Часто здійснювалися наїзди саме 
на пішоходів. Тому вирішили додати 
острівки безпеки. Так при під’їзді водії 
зменшуватимуть швидкість, оскільки 
там відбувається трохи звуження про-
їжджої частини. А взагалі такі острів-
ки мають встановлювати скрізь, де є 
чотири смуги для руху. То сподіває-
мося, що водії та пішоходи нас почу-
ють і кількість аварій зменшиться, — 
додає пан Андрій.
У перший день зміни руху на даній ді-
лянці вулиць посилено патрулювали 
працівники. Це для того, щоб попере-
джати водіїв про зміни та звертати їх 
увагу на нові дорожні знаки, розмітку.
На цьому зупинятися не планують і 
вже зараз проєктними організаціями 
розробляються зміни в організації 
дорожнього руху на перехресті ву-
лиць Микулинецька–Живова (Тор-
говиця). Наразі подають пропозиції і 
обиратимуть найоптимальнішу, щоб 
розвантажити транспортні потоки і 
не утворювалися затори.
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фахівці прогнозують вже на по-
чаток жовтня.

— На Тернопільщині є зростан-
ня захворюваності на COVID-19, 
останнім часом кількість зростає 
вдвічі щотижня, — повідомила 
директорка Тернопільського об-
ласного центру контролю та про-
філактики хвороб МОЗ України 
Оксана Чайчук. — Ми прогнозу-
ємо спалах на початок жовтня, 
як і минулого року. Ця недуга 
має свою циклічність і періодич-
ність. Щоденно у нас реєструють 
летальні випадки. В основному 
це люди старшого віку і які мали 
супутні захворювання.

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

У Тернопільській області 1 ве-
ресня 2022 року зафіксовано 
190 нових випадків коронаві-
русної хвороби COVID-19. Ще 
220 нових випадків — в останній 
день літа. Днем раніше — ще 252. 
Щодня в ДУ «Тернопільський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ Укра-
їни» фіксують летальні випадки 
внаслідок захворювання на ко-
ронавірус. Це здебільшого літні 
люди або ті, хто мали супутні 
хвороби. І пік захворюваності 
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Щотижня 
кількість випадків 
збільшується 
вдвічі. Ковід 
ніхто не відміняв, 
наголошують медики

НОВИЙ СПАЛАХ COVID-19 У ЖОВТНІ

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

В Україні доступні три вакци-
ни проти COVID-19: Comirnaty 
від Pfizer, CoronVac та Jcovden від 
Johnson&Johnson.

— З 29 липня 2022 року у зв’язку 
зі змінами в реєстрації виробника 
вакцину #Janssen було переймено-
вано в #Jcovden, а вакцина Moderna 
змінила назву на Spikevax, — по-
відомили у центрі контролю та 
профілактики хвороб. — Зокрема, 
100 тисяч останньої були завезені 
в Україну Дитячим фондом ООН 
(ЮНІСЕФ) 4 серпня в межах між-
народної ініціативи COVAX. Вак-
цину вже розподілено та доставлено 
в 21 область та місто Київ.

*Janssen – це векторна вакци-

на, розроблена фірмою Janssen, 
якою володіє компанія Johnson 
& Johnson. Має торговельну 
назву Jcovden. Вакцина містить 
знешкоджений аденовірус людини, 
в який вмонтовано ДНК, що кодує 
шипоподібний білок вірусу SARS-
CoV-2. Потребує температури збе-
рігання від +2 до +8 С. Вакцина 
призначена для людей віком від 18 
років. Для повної імунізації достат-
ньо однієї дози цього препарату. 

Друга доза – це вже бустерна 
доза. Дана вакцина може безпеч-
но та ефективно застосовуватися 
для імунізації всіх осіб віком від 
18 років.

Вакцина дозволена до екстреного 
застосування Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я, також 

Які вакцини доступні в Україні? 
дозвіл на її використання дали 
США, Велика Британія, Європей-
ський Союз, Швейцарія, Канада 
та багато інших країн. В Україні 
вакцину Janssen зареєстрували 2 
липня 2021 року. 

— Ефективність Janssen (Янс-
сен) через 28 днів після щеплення 
складає 85,4% від тяжкого перебігу 
хвороби й 93,1% від госпіталізації, 
— повідомили у у центрі контролю 
та профілактики хвороб. — Клі-
нічні дослідження показали, що 
разова доза вакцини захищає від 
симптоматичної помірної та важкої 
інфекції на 66,9%. Введення другої 
бустерної дози з інтервалом у 56 
днів забезпечує захист від важкого 
перебігу коронавірусної хвороби на 
100%.

Вакцинація  Як щепитись першою, 
другою чи бустерною дозою, які вакцини 
є на Тернопільщині і яка вакцина підійде 
для бустеру у вашому випадку, читайте

Медики 
зазначають, що 
хоча вакцинація 
на 100% і не 
врятує від 
зараження, 
але допоможе 
полегшити перебіг 
і наслідки хвороби

Ознайомитись із рекомендаці-
ями ВООЗ щодо використан-
ня вакцини Janssen (Jcovden) 
можна за посиланням: https://
bit.ly/3CnL6gS
В ДУ «Тернопільський облас-
ний центр контролю та профі-
лактики хвороб МОЗ України» 
працює телефонна гаряча лі-
нія: (0352) 52-81-83 (пн.-пт. 
з 8.00 до 17.00), (067) 672-
30-43 (цілодобово).
Гаряча лінія МОЗ: 0 (800) 60 
20 19.
Пункти та центри вакцинації 
від COVID-19:  https://bit.
ly/3cF6tQx (у таблиці є кон-
тактні телефони, графік роботи  
та адреси закладів, де можна 
зробити щеплення). 

ДовідкаЦИФРА

За весь час 
пандемії в 
Тернопільській 
області:
• захворіли – 

153 899 осіб
• одужали – 

149 086 осіб
• померли –  

2 440

НАДІЯ БОДНАР, 
МЕДИЧНИЙ 
ДИРЕКТОР З НАДАННЯ 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ 
ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО‑САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ:

—  О ста н н і  м і -
сяць-півтора ми бачимо активність 
щодо вакцинації, і насправді кіль-
кість щеплених пацієнтів зростає. 
Проте кілька днів спостерігається 

відсутність вакцин Pfizer. 5 вересня її 
не було зовсім, 6 з’явились 120 доз, 
які розподілили по амбулаторіях і 
використали. Після 10 вересня в 
Україну мають доправити вакцину 
у достатній кількості. 
Кілька днів потрібно, аби її до-
правили в регіони, і можна буде 
звертатись до сімейних лікарів 
щодо щеплення. CoronaVac є в 
достатній кількості, Janssen дещо 
менше. Однак можна сказати, що 
попит на вакцинацію є.

Pfizer скоро буде достатньо

І без декларації 
можна щепитися 

Карантинні заходи ніхто 
не відміняв, постанова Кабміну 
щодо цього діє, тому варто по-
вернутися до маскового режиму, 
дотримуватися дистанції, а при 
перших ознаках звертатися до лі-
каря.

— Зараз людська увага пе-
ремкнулася на іншу проблему, 
війну, але ковід ніхто не відмі-

няв, — каже Оксана Чайчук. — 
Ми постійно працюємо з насе-
ленням, проводимо роботу серед 
внутрішньо переміщених осіб, 
на сайтах та Фейсбук сторінці 
даємо цифри і рекомендації, сі-
мейні лікарі працюють зі своїми 
пацієнтами. Хто хоче захисти-
тись — знайде без проблем всю 
необхідну інформацію. Аби ще-
питись від COVID-19, потрібно 
звернутися до поліклініки або 
безпосередньо до сімейного лі-
каря. Навіть якщо ви не маєте 
укладеної декларації із сімейним 
лікарем, вам не відмовлять у про-
веденні щеплення, наголошує 
Оксана Чайчук.

Першого вересня від COVID-19 
помер 84-річний чоловік з Хо-
росткова. Перед тим — 87-річ-
на тернополянка. За словами 

Оксани Чайчук, щодня фахівці 
реєструють 1–2 летальних випад-
ки від коронавірусу.

Недотримання протиепіде-
мічних заходів, низький рівень 
тестування та нові хвилі поши-
рення COVID-19 у світі можуть 
стати причиною більш інтен-
сивного епідсезону, який при-
падає на жовтень 2022 — травень 
2023 рр., в Україні, порівняно з 
минулим роком.

Що радять медики 
Є два дієві інструменти запо-

бігання поширенню COVID-19:
1. Вакцинуватися. Це єдиний 

шанс захиститися від важкого 
перебігу хвороби. Для цього 
потрібно:

  звернутися до найближчого 
медичного закладу/знайти 
пункт вакцинації за лінком 
https://bit.ly/vaccinationpoints 
або на гарячій лінії 1677;
  взяти паспорт;
  прийти й отримати щеплен-
ня.

2. Зробити тест у разі появи 
симптомів ГРВІ і, якщо він по-
зитивний, — самоізолюватися.

Для цього потрібно зателе-
фонувати сімейному лікарю 
або звернутися до найближчого 
медичного закладу та отримати 
направлення на безоплатне тес-
тування або швидкий тест, по-
відомили у ДУ «Тернопільський 
обласний центр контролю та про-
філактики хвороб МОЗ України».
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страція, — радять у поліції. — Все 
інше — їжа, вода, засоби гігієни, 
ковдри, ліхтарики, універсаль-
на аптечка тощо, має заздалегідь 
підготувати і забезпечити заклад 
освіти.

Вміст евакуаційного рюкзака для 
класу/групи 

Вчитель має підготувати свою 
тривожну валізу для дітей. У ній 
мають бути блокнот із твердою 
палітуркою, олівець та ручка. 
Обов’язково покласти ліхтар та 
батарейки до нього. Потрібно по-
дбати про запас води та аптечку, 
запастись масками, а також:

  туалетний папір, вологі сер-
ветки, антисептик;
  радіо+батарейки;
  термоковдри;
  клейонка;
  пакети для сміття;
  свисток;
  мотузка, ножиці;
  маркери;
  енергетичні батончики для 
всіх дітей;
  повербанк;
  відро.

МІСТО

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

Перші дні навчання у воєн-
ний час додали клопоту і учням, 
і батькам, і вчителям. Адже окрім 
наплічника із навчальним при-
ладдям та підручниками-зоши-
тами, у кожного учня має бути 
ще один — тривожний.

Чіткого переліку, що туди по-
класти, немає. Є лишень реко-
мендації. Всі розуміють, що у час 
війни ця валізка дітям потрібна, 
проте як бути із вагою, яку має 
виносити на собі дитина? Але 
найбільшу напругу та посили-
ло градус в обговоренні питан-
ня обов’язкової ідентифікації 
дитини. Там має бути ім’я та 
прізвище, інформація про клас 
і школу, групу крові дитини та 
мобільний номер бодай одного 
з батьків.

Отож, поліція надала свої реко-
мендації, що має бути у валізці.

У наплічнику завжди має бути:
  пляшка питної води;
  поживні батончики або сне-
ки (обирайте корисні, напри-
клад, сухофрукти);
  записка, у якій вказані ПІБ 
дитини, контактні дані бать-
ків та ближніх родичів (імена, 
телефони, адреси);
  телефон та заряджений па-
вербанк;
  індивідуальний набір необхід-
них ліків із запасом на кілька 
днів;
  комплект змінної білизни та 
одягу;
  можна покласти улюблену 
іграшку (це допоможе дитині 
заспокоїтися в укритті).

— Важливо не перевантажувати 
наплічник школяра та зберігати 
у школі те, що дозволяє адміні-

Безпека 
 Поліція надала 
рекомендації, 
що має бути у 
тривожній валізі 
учня. Чому батьки 
незадоволені 
переліком — 
читайте у матеріалі

Для українців це перший по-
дібний досвід 

У деяких країнах наявність та-
кого рюкзака у класах є обов’яз-
ковою, повідомив на власній 
сторінці у Фейсбук освітній ом-
будсмен Сергій Горбачов. Для 
українців це перший подібний 
досвід. Служба освітнього ом-
будсмена дала деякі пояснення 
щодо шкільних тривожних валіз.

— Рекомендовано взяти відпо-
відальність за рюкзаки батьків-
ським комітетам, — радить Сергій 
Горбачов. — Школа не має права 
вимагати від батьків «дати гроші» 
на їх закупівлю, це не є закон-
ним. Але у цей час комітети мо-
жуть самостійно скласти рюкзаки 
для своїх дітей та підготувати.

У соцмережах серед батьків 
розгорілись дискусії як щодо 
вмісту валізок, їхньої непомір-
ної ваги, запитань щодо потреби, 
скажімо, у змінному одязі і що 
це саме має бути. Думки бать-
ків розділились: одні нарікають 
на зайву навантаженість на дітей, 
і як вони мають щодня тягати 
два наплічники до школи. Інші 
стверджують, тривожна валізка 
потрібна. І в областях, де три-
ває активна фаза бойових дій, 
чимало людей пошкодували, що 
не зібрали такої заздалегідь. Де-
хто з батьків іронізував, мовляв, 
може ще наволочки з піжамою 
дати. Інші їм відповідали, що 
змінна білизна і одяг потрібні 
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Чіткого переліку, 
що покласти у 
тривожну валізку, 
немає. Є лишень 
рекомендації

ТРИВОЖНИЙ НАПЛІЧНИК ШКОЛЯРА 
ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИТИНИ

У наплічнику для сховища обов'язково має бути записка 
із контактними даними батьків та найближчих родичів

зокрема для молодших школя-
рів, якщо в стресовій ситуації 
станеться прикрість або дитина 

не встигне в туалет. Щодо води 
і перекусів — з цим погодилась 
більшість батьків.

ОЛЕНА ЧЕПІЛЬ:

 – Як і більшість українців, я осо-
бливо не відчула літа, бо гли-
боко в серці в мене досі лютий.  
Але за ці місяці я стала більше 
цінувати моменти, проведені 
разом з близькими. У червні 
перебувала за кордоном, бо 
ми із сім’єю думали, що воєнні 
події розвиватимуться гірше.  Всі 
переосмислили слово «щастя»!.

 ОКСАНА САЧКО:

– Важко сказати, чим літо за-
пам’яталось, якщо чесно. Хоті-
лось би мирного неба над голо-
вою. Під час війни кожен почав 
більше насолоджуватись тим і 
цінувати те, що має. Звичайно, 
тішила тепла погода. Приємно, 
що у нашому місті спокійно, але 
внутрішнього спокою все одно 
немає. Ми нікуди не їздили.

ГЕННАДІЙ БОНДАРЧУК:

– Відпочивати не їздили, на-
томість робили рейси на пе-
редову. Возили хлопцям во-
лонтерську допомогу. Також 
приганяли автівки з-за кордону. 
Ми з Вінниці, там є організація 
«Подільська громада». Я є її 
волонтером. Були в Туреччині, 
де замовляли захисникам об-
мундирування, бронежилети. 

ОКСАНА МЕРЕЖКА:

—  Якщо не враховувати війну в 
Україні, то найдужче запам’ята-
лись гарна погода й красиве місто. 
Ми перебралися сюди з Харкова 
і тут радіємо мирному небу й від-
сутності вибухів. Донечка нікуди 
не їздила, в жодні табори, але ми 
вдячні цьому місту, що нас при-
йняло. Нещодавно вона пішла у 
місцеву школу. 

ЛІЛІЯ БЕЗУХ:

— Загалом це літо, звісно, не 
таке яскраве. Воно сповнене ба-
гатьох переживань та неспокою. 
Але літо 2022 запам’яталось 
мені почуттям піднесеності й 
згуртованості. Відбулось чи-
мало подій, спрямованих на те, 
аби згуртувати всіх українців та 
тернополян зокрема для нашої 
спільної перемоги.

 ВОЛОДИМИР ЯВОРСЬКИЙ:

— Я працюю в благодійному 
фонді, цього літа ми оздо-
ровили 45 дітей. Малеча за-
доволена. У воєнний час ми 
даруємо хороший настрій 
дітворі, хочеться, аби вони хоч 
трохи відпочили. За ці місяці 
все було добре, чекаємо, коли 
закінчиться війна і нарешті 
буде перемога України!

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Як тернополяни провели воєнне літо

Але найбільш гарячі дискусії щодо засобу ідентифікації школярів. 
Серед всіх запропонованих варіантів ми обрали найтиповіші. 

  Магніти Магніти з нанесеною на них інформацією. Плюс – відносно 
невисока вартість, до 100 грн, і зручність: магніт можна при-
кріпити щодня до нового одягу. Мінус – магніти можуть бути 
небезпечними для дітей.   

  БеджіБеджі. Коштують дешево, в межах 30 грн, можна вмістити всю 
потрібну інформацію. Але у більшості шкіл виступили проти 
такого методу ідентифікації. Мовляв, під час тривоги і через 
скупчення дітей його легко можна загубити. 

  Браслети.Браслети. Вартість одного – від 50 до 250 грн. Аби отримати 
такий, потрібно до 7-14 днів, адже великий наплив замовлень. 
З мінусів батьки називають можливу алергічну реакцію та те, що 
вони натирають руку. 

  Наліпки на одяг.Наліпки на одяг. Вони кріпляться на одяг школяра за допомогою 
праски. У комплект входить 50 штук, вартість в середньому 75 
грн, виробники запевняють, що така наліпка триматиметься під 
час прання. І нарікають, що цей вид ідентифікації був би добрим 
для тих, хто має шкільну форму. Іншим щодня на новий одяг 
ліпити наліпки – не підходящий варіант. 

  Значки.Значки. Вони недорогі, в межах 50 грн. Але такий легко загубити, 
щойно він розстібнеться. Крім того, дитина може вколотися. 

Про що дискутують батьки:
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ках, якби вона була актуальна.
Зупинка «Вул. Острозького» — 

інформація не актуальна, та і 
розгледіти щось важко через шар 
бруду. Тут немає інформації про 
маршрути №№ 6 А, 20 А, 22 А.

На зупинці «Залізничний вок-
зал» є знак, де вже оновлювали 
інформацію про зупинки тран-
спорту — на старий знак клеїли 
оновлену інформацію. Однак і 
вона вже потребує уточнення та 
зміни, адже там не вказано нові 
маршрути міста.

Не всюди є графіки 
руху 

На вулиці Митрополита Шеп-
тицького сучасна скляна зупин-
ка. Тут ми не знайшли ні схеми 

МІСТО

НА ЗУПИНКАХ ЗАСТАРІЛІ МАРШРУТИ
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Читачі пишуть до редакції «RIA 
плюс», що графікам та схемам 
руху на зупинках громадсько-
го транспорту уже не один рік. 
Вони давно не актуальні, адже 
з’явились нові маршрути, а деякі 
старі змінили схему руху. Деякі 
графіки пошкодили вандали, або 
їх немає взагалі.

Тож ми перевірили, чи є акту-
альний розклад руху транспорту 
на деяких зупинках.

Загалом у місті 229 зупинок 
громадського транспорту. Їх наз-
ви затвердили члени виконавчого 
комітету після перейменування 
вулиць Тернополя, 1 вересня.

Інформація про рух громад-
ського транспорту на зупинках 
повинна бути обов’язково. Згідно 
з наказом Державного комітету 
України по житлово–комуналь-
ному господарству «Про затвер-
дження правил розміщення та 
обладнання зупинок міського 
електро та автомобільного тран-
спорту», на зупинках міського 
транспорту повинна бути роз-
міщена маршрутна інформація.

Графіки застарілі та 
понищені 

На багатьох зупинках громад-
ського транспорту, як ми помі-
тили, уже давно не актуальний 
розклад руху. Там немає нових 
маршрутів.

На зупинці «Центр» є дорож-

Транспорт  Тернополяни, які 
користуються громадським транспортом, 
скаржаться – на багатьох зупинках, 
де немає інтерактивних моніторів, 
неможливо дізнатися, як часто курсує 
транспорт та які маршрути взагалі 
проходять через зупинку. Адже розклад 
руху давно не актуальний. Журналісти 
«RIA плюс» перевірили, чи дійсно це 
так та дізналися, чому в управлінні 
транспорту ніхто не займається цим 
питанням

Графіки руху на зупинках застарілі та вже давно не актуальні

Ми перевірили, 
чи є актуальний 
розклад руху 
транспорту  
на деяких 
зупинках

За детальною інформацією 
звертайтесь за номером те‑
лефону: (098) 181 95 15

Довідка

руху транспорту, ні графіка при-
буття. Однак на зупинці є інфор-
маційне табло, на якому вказано 
час до прибуття найближчого ав-
тобуса чи тролейбуса. Тому ті, 
хто чекають на транспорт, знають 
точний час прибуття.

На зупинці на вулиці Богдана 
Хмельницького (від Центру) ко-
лись була схема та розклад руху 
транспорту, однак її закрили 
інформацією про безготівкову 
оплату проїзду у громадському 
транспорті.

На дорожньому знаку біля 
цієї зупинки є інформація про 
інтервал руху автобусів №№ 6, 
6 А та 8. Однак ця інформація 
не актуальна. Відповідно до вка-
заного графіка автобус № 6 мав 
би курсувати кожні 10 хвилин, 
однак у додатку «Де транспорт» 
найближчий автобус мав приїха-
ти лише через 17 хвилин.

Тут також зупиняється тролей-
бус № 7, однак інформації про 
це на зупинці немає.

Не знайшли ми розкладу руху і 
на зупинці «Центральний ринок». 
Але тут встановлено інформацій-

ний монітор з часом прибуття 
найближчого транспорту.

Чи виправлять 
ситуацію 

Ми звернулися за комента-
рем до міської ради. Чому там 
не стежать за ситуацією? Там 
запевнили — вони планують роз-
містити актуальні графіки руху 
громадського транспорту.

— Наразі плануємо поступово 
замінити старі графіки руху гро-
мадського транспорту на зупин-
ках на нові, актуальні, — каже 
речниця міської ради Мар’яна 
Зварич. — Ця заміна буде посту-
пова. Однак коли саме планують 
це зробити — не уточнюють. 
Запевняють, що графіки будуть 
діючі.

До слова, оновлювали інфор-
мацію про рух громадського 
транспорту у 2016 році. Вартість 
однієї наклейки в середньому 
становила 49,50 грн. На той час 
не всі зупинки мали цю інфор-
мацію, тож члени виконкому ух-
валювали рішення про виділення 
коштів на це з бюджету.

ній знак із застарілим перелі-
ком транспорту. Зокрема, там 
немає інформації про автобусні 
маршрути 1 А, 11, 13, 15, 16, 
23, 35 тощо. На зупинці є елек-
тронне інформаційне табло, де 
вказують час прибуття найближ-
чого транспорту.

Через дорогу — зупинка «Коо-
перативний коледж». Тут також 
знак із застарілими маршрутам 
та ще зі старою назвою зупин-
ки — «Кооперативний технікум». 
Нових маршрутів, як не дивно, 
тут теж немає. Зорієнтуватися 
допомагає інформаційне табло. 
Однак воно вказує лише про 
прибуття найближчого транспор-
ту. Бракує актуального переліку 
маршрутів, які проходять через 
такі зупинки. Їх доводиться шу-
кати в спеціальних додатках та 
на онлайн–картах.

Немає інформації на зупин-
ці «Центральна бібліотека» про 
маршрути №№ 1 А, 6 А, 20 А, 
22 А, 35, 38.

На дорожньому знаку біля зу-
пинки «Технічний університет» 
ще стара назва — «Євроринок». 
Однак тут є інформаційний 
екран.

На зупинці «Вул. Шпитальна» 
ще стара зупинка, на якій є схема 
руху. Вона також неактуальна, як 
і перелік транспорту, який тут 
зупиняється. На таких схемах 
є перелік зупинок із вказанням 
номерів автобусів та тролейбусів, 
які там зупиняються. Така інфор-
мація не була б зайвою на зупин-
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Перших 500 пакунків із продуктами і засобами гігієни уже 
готові та будуть передані потребуючим відповідних категорій

У Тернополі внутрішньо переміщені особи та 
багатодітні сім’ї отримали допомогу
ВИДАВНИЦТВО РІА 

6 вересня у волонтерському 
штабі, що на базі Центру науки 
Тернопіль, розпочали видавати 
сімейні продуктові набори та 
базові засоби гігієни, щоб під-
тримати багатодітні сім'ї.

Акцію організували Терно-
пільська міська рада спільно з 
міською організацією Товариства 
Червоного Хреста.

«Спільно з міською органі-
зацією Товариства Червоного 
Хреста розпочинаємо видачу 
продуктових наборів і засобів 

гігієни, які першочергово отри-
мають внутрішньо переміщені 
особи, які мешкають у нашому 
місті, та багатодітні сім’ї. Перших 
500 пакунків з продуктами і засо-
бами гігієни уже готові та будуть 
передані. Попередньо спільно з 
працівниками Червоного Хреста 
визначено, які є потреби у людей 
і підібрано у набори необхідні 
речі та засоби, — зазначає місь-
кий голова Сергій Надал. — З 
початку війни Тернопіль надав 
прихисток десяткам тисяч пере-
селенцям і наразі понад 28 тисяч 
таких осіб залишились жити тут 
на тривалий період. Упродовж 
цього часу волонтери, іноземні 
партнери та небайдужі мешканці 
допомагали, щоб забезпечувати 
внутрішньо переміщених осіб 
продуктами харчування, одягом 

Для того, щоб отримати допо-
могу, потрібно зареєструватись 

та заповнити онлайн-заявку 
на https://bit.ly/3KNWll1.

і всім необхідним. Дякую сьо-
годні кожному, хто долучався 
до підтримки наших громадян. 
Разом ми переможемо».

Міський голова додає, що такі 
набори з продуктами харчування 
та засобами гігієни будуть вида-
вати і надалі.

Нагадаємо, отримати таку до-
помогу можуть:

  сім’ї, які виховують четве-
ро та більше дітей, віком 
до 18 років;
  багатодітні сім’ї, які перебу-
вають у складних життєвих 
обставинах;
  багатодітні сім’ї, які зареє-
стровані як внутрішньо пе-
реміщені особи в Тернопіль-
ській громаді;
  багатодітні сім’ї, у яких один 
із батьків — мобілізований.
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гранатомети, системи залпового 
вогню. 

Тернополян здивують боєпри-
паси часів Першої та Другої сві-
тових воєн, а також старовинні 
зразки німецької і радянської 
військової амуніції.

– Серед речей, які несуть най-
більшу загрозу населенню, є про-
типіхотні міни різного типу. Вони 
заборонені Женевськими конвен-
ціями та не можуть використову-
ватись під час бойових дій, адже 
нелетальні. Ці міни не вбивають 
людину, а лише калічать її. Такі 
боєприпаси зберігаються в нашо-
му музеї. Ще маємо старовинні 
німецькі міни, які є справжніми 
«прабабцями» сучасних, та вико-
ристовувались у Другій світовій 
війні, – пояснює пан Олександр.

В експозиції також є російські 
сухпайки, знайдені цьогоріч, і 
газети. Стіни кімнати прикраша-
ють картини – унікальні кадри з 
роботи рятувальників у Київській 
області. В кутку представлена 
форма піротехніків. Такий вигляд 
мають обладунки тернопільських 
саперів. 

– Відвідини музею безкоштовні. 
Приходьте, вам все розкажуть і 
покажуть. Боєприпаси можна фо-
тографувати. Експонати не мають 
грифів «таємно», ми спеціально 
зробили цю кімнату для людей, 
аби вони на власні очі побачи-
ли, з якими небезпеками щодня 
стикаються українські рятувальни-
ки, – завершує розмову начальник 
відділу реагування і гуманітарного 
розмінування.

Кімнату мінної безпеки відкрили, аби люди на власні очі 
побачили речі, які використовуються у війнах 

Тут представлені різноманітні види боєприпасів — від 
старовинних до сучасних
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Кімнату мінної безпеки облаш-
тували в Музеї пожежно-рятуваль-
ної справи, аби популяризувати 
роботу піротехніків Тернопільщи-
ни і загалом служби ДСНС. Також 
рятувальники хочуть ознайомити 
дорослих та малечу з правилами 
мінної безпеки і наочно показати 
людям різні типи боєприпасів. Це 

особливо актуально у воєнний час.
Презентація кімнати в музеї 

відбулась 1 вересня.
– Усі ці екземпляри знайшли на 

території Тернопільської області. 
Тут проходили бойові дії Першої 
та Другої світових воєн. Багато де 
збереглись боєприпаси, котрі досі 
небезпечні. Для прикладу, наша 
група піротехніків в області що-
року знаходить та знешкоджує 
3,5 або 4 тисячі одиниць старих 

ЗАБОРОНЕНІ БОЄПРИПАСИ ТА 
РОСІЙСЬКІ СУХПАЙКИ

боєприпасів, – розповідає нашій 
журналістці Олександр Дворець-
кий, полковник служби цивільно-
го захисту, а також заступник на-
чальника управління та начальник 
відділу реагування і гуманітарного 
розмінування Головного управ-
ління ДСНС в Тернопільській 
області. 

Ще з 2014 року, коли росія здій-
снила наступ на сході України, 
піротехніки з Тернополя регуляр-
но долучаються до розмінування 
територій, де були бойові дії. З 
початку повномасштабної війни 
вони працюють на території Ки-
ївщини, очищують місцевість від 
вибухонебезпечних предметів, які 
залишили ворожі війська. В окре-
мій частині кімнати – експонати, 
знайдені від лютого цьогоріч. 

– Боєприпаси ми привезли з Ір-
пеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки 
та інших населених пунктів. Всі 
вони безпечні та не несуть жод-
ної загрози відвідувачам музею. 
Шкідливі речовини звідти забрані, 
– додає Олександр Дворецький.

Які експонати найцікавіші?
У кімнаті мінної безпеки можна 

подивитись як на набої стрілецької 
зброї з кінця 19 століття (напри-
клад, кулі першої Кримської вій-
ни 1850-х років), так і на сучасні 
види озброєння. Тут є авіабомби, 
мінометні міни, снаряди різних ка-
лібрів, ручні гранати, протитанкові 

Боєприпаси 
привезли з Ірпеня, 
Бучі, Гостомеля, 
Бородянки та 
інших населених 
пунктів

Виставка   У Музеї пожежно-
рятувальної справи, що знаходиться в 
Головному управлінні ДСНС, відкрили 
Кімнату мінної безпеки. Усі експонати, 
виставлені тут, знайшли на території 
нашої області. В окремому відділі 
кімнати можна глянути на боєприпаси, 
привезені тернопільськими піротехніками 
з Київщини від 24 лютого 2022 року
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Автівка призначена для перевезення людей на інвалідних візках. Автомобілем дуже задоволені 
пацієнти закладу

Благодійна організація подарувала авто пансіонату
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА 

Фонд «Віра у себе» спільно з ні-
мецькими партнерами безкоштовно 
передали спецавтобус для геріатрич-
ного пансіонату у Петриках. Він 
призначений для перевезення па-
цієнтів, які пересуваються на візку. 
Які переваги дав спецавтобус для 
пансіонату — читайте у репортажі.

Благодійна організація «Благо-
дійний фонд «Віра у себе» активно 
працює в медичній сфері з перших 
днів війни. Команда волонтерів 
забезпечує необхідними ліками 
поранених військових, а також 
переселенців.

— Нами вже зроблений великий 
об’єм роботи. Ми налагодили логіс-
тику з усіма районними лікарнями 
та центрами з надання медичної до-
помоги на Тернопіллі. Ще допома-
гаємо медикаментами лікувальним 
закладам на півдні і сході України, 
зокрема у Миколаєві, Дніпрі, Хер-
соні, Сумах тощо. Здійснюємо туди 
поставки ліків, — розповідає Юрій 
Дар, керівник організації.

«Віра у себе» впродовж 10 років 
є партнером по всій Україні від ні-
мецького благодійного фонду Action 
Medeor, з яким мають спільні про-
єкти. Один із них — забезпечити 
заклади для людей з особливими 
потребами спеціальним транспор-
том. Перший автомобіль 2 вересня 
подарували Петриківському облас-
ному геріатричному пансіонату.   

— Ідея надання спецтранспорту 
для транспортування літніх пацієн-
тів та людей з інвалідністю вини-
кла в мене не випадково. Триває 
війна, тому всі ресурси спрямовані 
на бойові дії та захист держави. Але 
не варто забувати про тил, що за-
безпечує всіх, хто на фронті, — каже 
Юрій Дар.

В геріатричному пансіонаті у Пе-
триках перебуває 186 мешканців. З 
них дев’яносто з особливими по-
требами, а 20 — мають захворю-
вання опорно-рухового апарату і 
пересуваються інвалідними візками. 
Коли їм потрібно на консультацію 
до лікаря або відвідати стоматолога, 
вони змушені самі туди добиратись. 
Іноді їхати доводиться 7–10 кіломе-
трів. Подолати таку відстань людям 
складно.  

— Цей автомобіль, призначений 
для перевезення пацієнтів на ін-
валідних візках, дуже потрібний 
пансіонату. Німецькі партнери 
оперативно відгукнулись на цю 
ініціативу фонду. Ми узгодили всі 
нюанси протягом тижня, і ось «лас-
тівка» вже в геріатричному закладі 
в Петриках, — говорить пан Юрій.  

Такий спецтранспорт є пошире-
ною практикою в Європі. В Україні 
подібних автомобілів не має жоден 
медзаклад. Тому організація «Віра 
у себе» планує надати їх для всіх 
спеціалізованих пансіонатів та ін-
тернатів для людей з інвалідністю 
і літніх людей на Тернопільщині.  

стало зле абощо, можна натиснути 
на неї і машину зупинять у відве-
деному місці.

— Автомобіль, призначений для 
перевезення осіб, які користуються 
інвалідними візками, був потрібен 
нашому закладу. Я особисто, а та-
кож від працівників та мешканців 
пансіонату дякую благодійному 
фонду «Віра у себе» за переданий 
транспорт. Це цінний для нас по-
дарунок! — дякує Степан Глушко, 
директор Петриківського обласного 
геріатричного пансіонату.  

Віднині людей з особливими по-
требами зможуть возити на екскур-
сії, до ТРЦ, театру, духовних місць 
тощо. Також підопічні пансіонату 

матимуть змогу поїхати на медичну 
консультацію, в стоматологію чи 
клініку. Все це сприятиме покра-
щенню якості їхнього життя. Автів-
ку директор Степан Глушко відразу 
протестував — символічно проїхався 
подвір’ям пансіонату. Задоволені 
таким подарунком і пацієнти.

— Я хотів би додати, що цією 
ініціативою фонд «Віра у себе» 
хоче довести, що робити добрі 
справи — просто! Сьогодні приват-
ні особи й організації виконують 
шмат обов’язків, за які відповідає 
держава. Тому сподіваємось на ро-
зуміння й підтримку зі сторони 
владних структур, — завершує 
Юрій Дар.

— Цих закладів всього сім, 
у кожному колишньому районно-
му центрі. Вони будуть забезпечені 
автівками. Транспортні засоби вже 
на підході. Хто в області отримає 
машину наступним — ми з німець-
кими партнерами ще не анонсує-
мо, — каже Юрій Дар.

Авто, яке отримав колектив Пе-
триківського пансіонату, пристосо-
ване для перевезення пацієнтів, які 
пересуваються самостійно, так і тих, 
хто на інвалідних візках. В салоні 
багато вільного місця та обладнано 
вісім крісел. Їх можна зміщувати, 
вони мобільні.

Біля кожного крісла є кнопка ви-
клику водія. Якщо у дорозі комусь 
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організовуємо заходи. Дякую, що 
батьки нас підтримують. Ми дуже 
хочемо, щоб наша Україна пере-
могла у цій війні, щоб наші Герої 
повернулися додому живими і ми 
не знали, що таке вибухи. Слава 
Україні, — каже п’ятикласник Єв-
ген Личко.   

Катерина П’ясецька та Яна 
Федорович на ярмарок готували 
вафлі, рулетики, компот та па-
тріотичні тортики. Зі слів дівчат, 
на приготування витратили з ма-
мами чимало часу і сил, але для 
ЗСУ нічого не шкода.

— Ми ось навіть спеціально сьо-
годні вбралися в український одяг, 
на голови надягнули віночки, щоб 
люди бачили — це український 
ярмарок. А ось і наші патріотич-
ні тортики. І хоча це звичайні 
вафельні коржики зі згущеним 
молоком та ми вирішили при-
красити їх блакитними та жов-
тими кольорами. Стоїмо тут, щоб 
допомогти ЗСУ і скоріше почути 
про перемогу, — кажуть дівчата.

А ось тернополянка Адріана 
Заполух мріє, війна незабаром 
закінчиться і можна буде забути 
про повітряні тривоги, постійну 
евакуацію у підвал.

— Я нещодавно дізналася, що 

і навіть торти.
— Ми всі працюємо на перемо-

гу. Хтось захищає нашу Україну 
зі зброєю у руках, хтось волон-
терить за кордоном і передає ме-
дикаменти, продукти харчуван-
ня, військове обладнання сюди. 
В інших регіонах діти з батьками 
плетуть сітки, малюють картини, 
влаштовують концерти. А ми ви-
рішили пекти солодощі і влашто-
вувати поблизу будинку благодійні 
ярмарки. Я вважаю, що кожен 
на своєму місці має щось робити 
і тоді перемога буде швидше. Ми 
в це віримо, адже в окопах сидять 
найкращі хлопці у світі — ЗСУ і 
ми маємо їх підтримувати. У нас 
немає часу на сльози і розпач, 
ми переможемо, — додає терно-
полянка.    

Ми хочемо 
перемоги 

Тернопільська малеча переко-
нана, збирати кошти на Збройні 
сили України куди престижніше, 
ніж витрачати на дріб’язок чи 
комп’ютерні ігри. Вони об’єднані 
метою і готові віддавати свій час, 
аби зібрати кошти на обладнання.

— Не думайте, мене ніхто з 
батьків не змушував приходити 
сюди. Навпаки, для мене та моїх 
друзів такі заходи цікаві. Ми до-
мовляємось, що будемо готувати, 
хто що зможе принести і ось так 

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

Мета дітей — зібрати кошти 
на тепловізор, що так необхідний 
нашим захисникам. Що продава-
ла малеча, та скільки вже вдало-
ся зібрати — читайте у нашому 
матеріалі.

Проявили ініціативу 
Зі слів тернополянки Наталії 

Федорович, організаторами кож-
ного ярмарку виступають діти. 
Більше того, першу влаштували 
потайки і просто перехожим про-
давали компот.

— Ми просто дали дітям ком-
пот, коли вони йшли гуляти на ву-
лицю. А вони замість того, щоб 
пити — стали поблизу шлагбаума 
і почали продавати. Я як побачила 
у вікно, то мені стало так радісно 
за нашу малечу. І що найцікаві-
ше — люди зупинялися біля них, 
цікавились, купували. Вони дуже 
горді, що роблять добру справу, — 
каже пані Наталія.

Розуміючи, що благодійність — 
вже невід’ємна частина життя їх 
дітей, батьки вирішили підтримати 
малечу і допомагати організовува-
ти благодійні ярмарки. Вони ство-
рили батьківський чат, де обгово-
рюють меню і домовляються про 
наступні заходи. Так, до компоту 
додали пироги, цукерки, булочки 

Дітям вже вдалося 
зібрати 16 тисяч грн. 
Ми домовляємось, 
що будемо готувати, 
хто що зможе 
принести
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МРІЮТЬ ЗІБРАТИ 40 ТИСЯЧ НА ЗСУ

Ініціатива  У Тернополі маленькі 
школярі влаштували благодійний ярмарок

Перший ярмарок розпочинався зі звичайного компоту, який 
батьки дали дітям на вулицю

Шкільний портфелик – акція, яку проводять у регіонах нашої 
країни. Через війну перелік отримувачів допомоги розширили

Діти разом із батьками готували свої улюблені солодощі. Витратили чимало часу, зате усі зусилля вартували праці. Діти уже зібрали 16 тисяч гривень

НОВИНИ

мої друзі організовують такі яр-
марки. Поговорила з мамою і ви-
рішили долучитися. Ось принесла 
смачний бісквіт і сподіваюся, він 
сподобається нашим покупцям. 
Думаю, що і наступного разу буду 
долучатися, адже дуже хочу, щоб 
війна швидше закінчилася, щоб 
ми забули про підвали, не носи-
ли тривожні рюкзачки, а просто 
насолоджувалися життям, — каже 
дівчинка.

Зупинятися 
не збираються 

Наразі малечі спільно з батька-
ми вдалося заробити вже 16 ти-
сяч гривень. Натомість омріяний 
тепловізор, що так потрібен за-
хисникам, коштує 35–40 тисяч 
гривень. Батьки запевнили, зу-

пинятися не збираються.
— Ми бачимо, що у наших 

дітей виходить продавати сма-
колики. Вони просто вибігають 
на алеї і приводять людей, щоб 
ті купили хоча б пряник, хоча б 
желе. Тільки завдяки їм ми маємо 
ці 16 тисяч гривень. Вони кож-
ного разу питають, скільки ще 
треба зібрати, аби вже купити те 
обладнання, вони так зберігають 
ті гроші і хочуть допомогти. Ми 
вирішили, будемо працювати з 
ними до кінця і купимо не лише 
тепловізор, а й інше обладнання. 
Все поступово, — кажуть батьки.  

Вкотре переконуємося, укра-
їнська малеча — неймовірна. 
З такою підтримкою Україна 
обов’язково переможе. Разом 
ми — сила.

У Тернополі дарують шкільні портфелі та канцелярію
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095‑077‑01‑80 

У благодійному фонді «Карітас» 
триває щорічна акція «Шкільний 
Портфелик», в рамках якої учні 
Тернопільщини мають змогу от-
римати канцелярію та сумку для 
школи. 

Майже 900 школяриків молод-
ших класів області вже отримали 
свої набори і використовують їх 
під час навчання у школах.

Шкільний портфелик – акція, 
яку проводять у регіонах нашої 
країни. Вона проходить під патро-
натом «Карітасу», але долучаються 
й різні донори. Цього року зібра-
ти малечу до школи допомогли 
Карітас Словаччина, Тернопіль-

сько-Зборівська Архиєпархія, 
Samtцk fyrirtжkja н sjбvarútvegi 
(Ісландія) та рибний магазин. 
Комунікаційниця благодійного 
фонду Ірина Дригуш каже, акція 
була б не такою щедрою без під-
тримки небайдужих тернополян. 

– Дуже приємно, коли наші 
місцеві жителі цікавляться бла-
годійними заходами і підтримують 
нас. Просто люди закуповували 
зошити, щоденники, набори для 
творчості, ручки і приносили до 
нас у центр. Нам приносили усе 
необхідне протягом трьох тижнів. 
Ми нічого у людей не просили, 
вони самі побачили, що ми за-
пускаємо щорічну акцію і вирі-
шили допомогти діткам, які цього 
потребують, – запевняє вона. 

Благодійна акція розрахована на 
дітей-сиріт, позбавлених батьків-
ського піклування, багатодітних, 
малозабезпечених, а також дітей 
з інвалідністю. Та цього року че-
рез повномасштабне вторгнення 
перелік отримувачів допомоги 
розширили.

– Заявок надходить дуже бага-
то, але ми завжди відштовхуємося 
від матеріальної ситуації в родині. 
Найчастіше під цю акцію потра-
пляють родини, які опинилися 
у скрутному становищі. Батьки 
можуть зателефонувати на га-
рячу лінію +38 068 949 2949. У 
нас є працівник, який відповідає 
на дзвінки і прийме ваш запит. 
Необхідно вказати економічну 
ситуацію,  дані, телефон. Ми пе-

реглянемо, що є в наявності, що 
можемо запропонувати і перете-
лефонуємо. Інколи трохи треба 

почекати і канцелярію підвозять 
до нашого дитячого центру, – 
каже вона.
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Послідовність приготування:
Томати гарно вимиваємо, даємо 
просохнути. Для консервації наріза-
ємо кружальцями моркву, цибулю. 
Всі спеції та овочі закладаємо на 
низ банки, далі закидуємо томати 
і заливаємо водою. Стерилізувати 
треба 15 хвилин від моменту за-
кипання. Якщо банка більша, то 
всі інгредієнти збільшуємо, а якщо 
менша баночка – зменшуємо. Всім 
смачного.
Готуйте за перевіреними рецепта-
ми, дотримуйтеся пропорцій і все 
обов’язково вийде. Сподіваємось, 
вашим рідним будуть до вподоби 
сливки, томати, а борщик вийде 
наваристим і смачним. 
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СМАЧНОГО

КОНСЕРВАЦІЇ ВІД ОЛЕКСІЯ ФІЛЮКА
Запаси  Пропонуємо вам топ-5 
доступних і смачних рецептів від 
Олексія Філюка, що варті уваги 
кожної господині

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

Отець Олексій Філюк 
закликає господинь вже 
зараз приділити час кон-

Солоні огірки радять вживати в їжу як самостійну закуску, а також використовують для 
приготування салатів, розсольників чи солянок

Який же український борщ без домашньої заправки. 
Помідорчики, перчик, морква, спеції, трохи магії і 
вуаля – найсмачніша заправка готова. Олексій Фі-
люк каже, рецепт простий, не затратний, тож можна 
консервувати побільше.

Для приготування господиням знадобиться:
• буряк – 5 кг;
• цибуля – 10 штук;
• помідори – 1 кг;
• морква – 1 кг;
• олія – 1,50 склянки;
• оцет – 1,50 склянки;
•  сіль –  2 ст. л.;
• цукор –  2 ст. л.

Як готувати:
Буряк зварити і натерти на тертці (для буряка). У каструлю 
налити олії, поставити на плиту, порізати туди цибулю, а потім 
додати натерту моркву. Натерти кілограм помідорів та додати 
у каструлю. Можна також дати томатну пасту, пропорція – 
50:50 (500 г помідорів і 500 г томатної пасти).
Додати буряк, сіль, цукор, оцет та добре перемішати. Туш-
кувати 40 хвилин. Розкласти у банки та стерилізувати 25 
хвилин. Закрутити кришки, банки перевернути догори дном, 
закутати та залишити до повного вистигання. Ваша заправка 
готова! Смачного борщику!

Українська борщова заправка

Червоні й соковиті помідори в серпні зрі-
ють повним ходом. А господині шукають 
все нові й нові способи, як на зиму збе-
регти цей урожай. Отець Олексій і в по-
мідорах профі, тож ловіть класний рецепт.

На півторалітрову банку треба:
• помідори; 
• гілочку кропу; 
• цибулина – 1 шт.;
• морквина – 1 шт.;
• духмяний перець – 2 шт.;
• перець горошком – 5 шт.;
• гвоздика – 3 шт.;
• цукор – 3 ст. ложки;
• оцет – 3 ст. ложки;
• сіль – 1 ст. ложка.

Мариновані томати

Мариновані огірки – тра-
диційна страва української 
кухні. Солоні огірки вжи-
вають у їжу як самостійну 
закуску, а також використо-
вують для приготування 
салатів, розсольників чи 
солянок. Тож Олексій Фі-
люк ділиться перевіреним 
рецептом.
На літрову банку нам по‑
трібно:
• огірки;
• сіль – 2 ч. ложки;
• цукор – 3 ст. ложки;
• оцет – 80 г;
• часник – 2 зубці;
• лавровий лист;
• парасолька кропу.
Спосіб приготування:
Огірки необхідно вимити, обрізати з обох сторін. Не варто 
забувати і про підготовку банок. Вимийте, висушіть їх, на 
дно покладіть два зубці часнику, лавровий листок, духмяний 
перець, парасолька кропу.
Поставити наповнені банки у велику каструлю на рушничок, 
по плічка банок залити у каструлю воду, накрити банки криш-
ками. Стерилізувати до зміни кольору огірків, приблизно 10 
хв від закипання, не закутувати.

Хрумкі мариновані кисло-
солодкі огірки

Олексій Філюк каже, цей 
рецепт покликаний змінити 
уявлення господинь про ви-
користання солодких пло-
дів винятково для варення, 
компотів та джемів. Готу-
вати можна як влітку, так 
і восени, а ось їсти бажано 
цю смакоту взимку.
– Під час приготування 
варто покладатися на власні 
смаки та уподобання членів 
родини. Відразу хочу ска-
зати, що така маринована 
слива хороша і до м`яса, і 
як смачний десерт. Рецепт 
обходиться без стерилізації, 
але, правда, трохи витратний 
за часом. Такий спосіб маринування сподобається навіть 
недосвідченим гурманам, – каже отець Олексій.
Для приготування знадобиться:
• сливи – 2 кг;
• цукор – 700 гр;
• яблучний оцет – 300 мл;
• лавровий лист;
• чорний перець горошком;
• запашний перець горошком;
• бутони гвоздики.
Послідовність приготування:
Сливи миємо, вкладаємо в емальовану каструлю, перекладаючи 
лавровим листям, пахучим перцем і гвоздикою. Поки слива 
настоюється, необхідно зварити маринад. Яблучний оцет до-
водять до кипіння і по максимуму розчиняють в ньому цукор. 
Нехай вас не бентежить, що цукор повністю не розчиняється. 
Надалі сливи пустять сік і утворюється однорідний маринад.
Тепер слід набратися терпіння і виконувати заливку слив кип’яче-
ним маринадом двічі в день протягом п’яти діб. Вранці і ввечері 
слід зливати сливовий маринад, кип'ятити його і знову заливати 
сливи. На третій-четвертий день плоди випустять досить соку і 
маринад буде повністю покривати плоди.
– Через п’ять діб мариновані сливи розкладають у стерильні, 
сухі банки і заливають прокип’яченим маринадом, закривають 
кришками і перевертають. Заготівлю накривають ковдрою до 
повного охолодження, – каже священник.

Мариновані сливи зі спеціями

сервуванню, аби взим-
ку було чим смакувати. 
Більше того, священник 
розкриває свої авторські 
рецепти, приготуван-
ня яких обійдеться вам  
 недорого.

 

Із заправкою борщ вийде наваристим, 
духмяним

Ціни на кабачки у Тер-
нополі значно знизили-
ся, за один кілограм на 
ринку просять від 13 до 
15 гривень. Тож госпо-
диням саме час подумати 
про консервацію смачної 
ікри на зиму. Для приго-
тування вам знадобляться 
базові овочі, але взимку 
смакуватиме вам добре.

Інгредієнти:
• Кабачки – 4 шт;
• Морква – 2 шт;
• Цибуля – 2 шт;
• Томатна паста – 3 ст. 

ложки;
• Часник – 3 зубчики;
• Чорний запашний пе-

рець – 4-5 горошин;
• Рослинна олія – 60 мл;
• Оцет – 1 ст. ложка;
• Сіль – на смак.

Спосіб приготування:
Цибулю і кабачки почистити та нарізати дрібними куби-
ками. Моркву натерти на тертці, можна на великій. У 
каструлі з товстими стінками нагріти рослинну олію, об-
смажити в ній цибулю до золотистого кольору. Потім 
три-п’ять хвилин обсмажити моркву і додати кабачки. 
Можна трохи посолити, щоб овочі швидше пустили сік. 
Всі овочі обсмажувати протягом шести-восьми хвилин. 
Додати томатну пасту, подрібнений часник, лавровий 
лист, запашний перець і сіль. Все перемішати та туш-
кувати на повільному вогні 30-40 хвилин, періодично 
помішуючи. Можна накрити кришкою.
Готову ікру зняти з вогню і перебити блендером до 
однорідної консистенції та знову поставити на вогонь. 
Довести до кипіння. Якщо ви збираєтеся консервувати 
ікру, то потрібно додати оцет і розлити по стерилізо-
ваних банках. Якщо ви збираєтеся ікру їсти відразу, то 
дочекайтеся, поки вона охолоне, розкладіть в банки та 
поставте у холодильник. Смачного всім.

Кабачкова ікра

Після варки  
ікру варто збити 

блендером 
до однорідної 

консистенції

Огірки стають 
кисленькими і 

хрумкими. Тож 
консервуйте  

побільше

Маринадом варто 
заливати сливи двічі в 

день впродовж п’яти діб

 Стерилізувати помідори 
треба 15 хвилин від моменту 

закипання



11RIA плюс, 7 вересня 2022

виникало трошки сумбуру, коли 
футболісти помилялися в простих 
ситуаціях. У середині першого тайму 
Андрій Тлумак несподівано вирішив 
провести заміну. Він зняв з поля 
досвідченого півзахисника Ткачука, 
а на його позицію випустив При-
ймака. Ткачук залишав межі поля 
без ознак пошкодження. Тлумак уже 
після гри пояснив, що у того ще 
до матчу була мікротравма і тренер 
бачив, що через неї хавбек не грає 
на всю свою потужність.

На 37-й хвилині «Нива» знову 
могла забити після стандарту. Але 
після удару головою м’яч з-під по-
перечки дістав Льопка.

І лиш на останній хвилині тайму 
свою нагоду забити створили «Кар-
пати». Після навісу зліва ближню 
стійку замикав Тарануха, але трошки 
не влучив у ворота. Відтак, на пере-
рву команди пішли за рахунку 0:0.

Другий тайм 
По перерві трішки активніше, ніж 

у першій половині зустрічі, заграли 
«Карпати». Дуже насиченою на події 
була друга п’ятихвилинка другого 
тайму. Граючи на виході, помилився 
Механів, він не дістався до м’яча. 
Але гості не скористалися хибою, 
пробили повз ворота. Атаку у від-
повідь завершував ударом з-за меж 
штрафного Волохатий. Здається, 
він хотів вибити м’яч на проспект 
Бандери. З воротами впорався, а з 
трибунами, все ж таки, ні. Уже 
за хвилину значно більш небезпечно 
було біля воріт «Ниви». Тарануха 
розігнав контратаку і віддав передачу 
до штрафного майданчика на Кожа-
нова. Досвідчений футболіст не став 
бити сам, а віддав під удар на При-
ймака, той цілив під поперечку, але 
звідти м’яч витягнув Механів.

У середині тайму, завдяки вда-
лим індивідуальним діям Сухоручка, 
«Нива» здобула право на потенцій-

а в центрі Зінь та Кіричук. В опор-
ній зоні діяли Волохатий та Дедух. 
На флангах півзахисту Соколов та 
Гатала, під нападником Козак, а, 
власне, єдиним форвардом був Су-
хоручко.

Ворота «Карпат» захищав Льо-
пка. Тріо центральних захисників 
склали Махнєв, Болденков та Дуць. 
У опорній зоні розташувалися Рябов 
та Ткачук. За правий фланг відпові-
дав Галенков, а за лівий Климець. 
Попереду у Тлумака був трикутник. 
Його вістря — під нападником Ча-
чуа, а вже попереду Кожанов та 
Тарануха.

Гра 
Матч із перших хвилин виправ-

довував вивіску галицького міжусіб-
ника. Обидві команди намагалися 
весь час йти вперед, не займаючись 
не цікавим для глядача катанням 
м’яча біля своїх воріт. Обидві коман-
ди хотіли атакувати, хотіли забити 
і першими таку нагоду отримали 

господарі. Після подачі кутового 
ворота львівської команди роз-
стрілював Хруставка, але «Карпа-
ти» врятував захисник, який виніс 
м’яч з лінії воріт. Інколи через над-
мірне бажання йти вперед на полі 

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

— «Західноукраїнське дербі» про-
стим не буває, — сказав на після-
матчевій пресконференції головний 
тренер «Карпат» Андрій Тлумак. І 
така оцінка протистояння «Ниви» та 
«Карпат», мабуть, є справедливою. 
Відтак шкода, що глядачі таку гру 
не змогли спостерігати на власні очі.

Перед стартом матчу біля терно-
пільського міського стадіону імені 
Романа Шухевича жодного ажіота-
жу. Адже новий сезон українського 
футболу відбувається за суворими 
правилами. Його проведення узгод-
жується з військовими, остаточний 
дозвіл на гру дають керівники облас-
них військових адміністрацій. Гля-
дачам на трибуни — зась. Взагалі 
на гру може потрапити обмежена 
кількість людей. Зрозуміло, що це 
представники двох клубів, які гра-
ють: футболісти, тренери, персонал. 
Представники спеціальних служб: 
поліція, швидка, надзвичайники. Та-
кож на стадіоні можуть перебувати 
акредитовані представники ЗМІ, 
транслятори матчу, працівники 
стадіону.

Склади команд 
Протистояння «Ниви» та «Карпат» 

це ще й протистояння двох різно-
манітних тактичних схем. Настав-
ник тернопільської команди Андрій 
Купцов грає 4–2-3–1, тоді як Андрій 
Тлумак в «Карпатах» використовував 
3–4-1–2. У воротах у «Ниви» роз-
починав капітан Механів. Справа 
у захисті Хруставка, зліва Дударенко, 

Новий сезон 
відбувається 
за суворими 
правилами. 
Глядачам на  
трибуни – зась

ГАЛИЦЬКИЙ МІЖУСІБНИК У 
ФАЙНОМУ МІСТІ
Футбол  Перший домашній матч 
нового сезону Чемпіонату України з 
футболу серед команд Першої ліги в 
умовах воєнного стану. Тернопільська 
«Нива» грала у другому турі, приймаючи 
львівські «Карпати»

4 вересня на Тернопільському центральному стадіоні ім. Шухевича зустрілися ФК 
«Нива» (Тернопіль) і львівський ФК «Карпати»

Новачок «Ниви» Даниїл Сухоручко у боротьбі з суперниками

«Нива» атакувала, «Нива» хотіла зрівняти рахунок, але 
нагоди для цього підопічні Купцова так і не створили

СПОРТ

Склади команд
«Нива»: 
Механів, Хруставка, Зінь, Кі-

ричук, Дударенко, Дідух (Проців 
88), Волохатий (Малащук 75), Га-
тала (Різник 61), Козак (Доро-
шенко 75), Соколов, Сухоручко 
(Вольський 88)

Запас: Жупанський, Бей, Дем-
чук, Слива

Головний тренер: 
Андрій Купцов

«Карпати»: 
Льопка, Махнєв, Болден-

ков, Дуць, Галенков, Ткачук  
(Приймак 23), Рябов, Кли-
мець (Когут  І .  61) ,  Ча-
чуа, Кожанов (Репета 71),  
Тарануха (Когут М. 71)

Запас: 
Фастов, Шах, Лень
Головний тренер: 
Андрій Тлумак

АНДРІЙ ТЛУМАК, 
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР 
«КАРПАТ»:

— Це було справжнє 
дербі. Будь-яке західне 
дербі не буває легким, 
які б то не були коман-
ди, на яких би місцях 
вони не перебували.  
Хлопці все одно один 
одному доказують, яка 
команда є основною на 

заході України. Зараз, тим більше, що в нашій 
групі лиш команди заходу, дербі чекає дуже 
багато. Всі матчі бойові, багато боротьби, ба-
гато штрафних.

АНДРІЙ КУПЦОВ, ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР 
«НИВИ»:

— Програли — це дуже погано. Ми 
грали, хлопці намагалися виконати 
завдання, які в них були на гру. Вва-
жаю, що окрім помилки у епізоді з 
голом, у футболістів це виходило. 
Ми перекривали гравців «Карпат», 
які ведуть гру, намагалися пресин-
гувати, робити контратаки. Трошеч-
ки нам не вистачає майстерності, не 

вистачає досвіду, щоб спокійно розпорядитися момента-
ми, які у нас були. Я сьогодні побачив, що дійсно у нас є 
команда, дійсно є футболісти, які можуть прогресувати, 
можуть грати і це нас радує.

Ф
К

 «
Н

И
ВА

»

Гол: Чачуа 81.
Попередження: Волохатий 56, Соколов 62 – 
Приймак 35, Махнєв 66.

но небезпечний штрафний удар. З 
«точки Шевченка» пробивав Соко-
лов — не точно.

На 72-й хвилині знову помилився 
на виході Механів, не втримав м’яч 
у руках та вибіг за межі штрафного 
майданчика. Львівські футболісти 
знову не скористалися помилкою 
капітана «Ниви». А уже в зворотній 
атаці тернополяни пробачили «Кар-
пати». Під час швидкого наступу 
партнери вивели на ударну позицію 
Козака, але він з меж штрафного 
майданчика не влучив під дальню 
стійку.

Кульмінація поєдинку сталася 
на 81-й хвилині. Після банального 
вкидання ауту гравці «Ниви» зігра-
ли неуважно у своєму штрафному 
майданчику, у його середині опи-
нився сам Чачуа. Амбросій таки-
ми нагодами не розкидається. Він 
«розстріляв» ворота «Ниви», вивів-
ши «Карпати» уперед — 0:1.Зовсім 
мало часу лишалося у тернополян, 
щоб хоча б нічию врятувати у цьо-
му матчі. «Нива» атакувала, «Нива» 

хотіла зрівняти рахунок, але справді 
«вбивчої» нагоди для цього підопічні 
Купцова так і не створили біля воріт 
«Карпат», хоча і затисли гостей в їх 
штрафному майданчику уже на по-
чатку компенсованого арбітром часу. 
Після дальнього удару Вольського 
та рикошету пішла серія стандартів: 
кутовий, два аути — все без ударів 
по воротах.

На останніх секундах на удар із 
зовсім далекої дистанції наважився 
Малащук — на мить здалося, що 
м’яч затріпотів у сітці. Невже ні-
чия? Але ні, м’яч лиш зачепив сітку 
зверху, пролетівши над воротами.

Відтак, у підсумку 0:1 мінімаль-
на перемога «Карпат» у галицько-
му міжусібнику. Підопічні Тлумака 
набирають максимум очок після 
двох турів, лідирують у групі А Пер-
шої ліги. «Нива» розділяє позиції 
у нижній четвірці групи ще з трьома 
командами, маючи лиш один залі-
ковий бал. Проте вся боротьба ще 
попереду і «Нива» не виглядає в ній 
аутсайдером.
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

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

 Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного 
щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, роз-
вантаження, 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, плит-
ка тротуарна, різна товщина, можлива доставка, роз-
вантаження, 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  

 ГАЗОБЛОКИ ВІД ПРОВІД ВИРОБ. ТМ «АЕРОК», ЯКІСНІ, ЕКО-
ЛОГ.ЧИСТІ, СЕРТИФІК., ГУРТ, РОЗДРІБ, ЗИМОВЕ ЗБЕР. НА 
СКЛАДІ - ЗАБИРАЙ НАВЕСНІ. (097)808-55-72, (073)141-06-00  

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

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

 ДОШКА ЛІСОВОГО ЯСЕНА, 40 ММ, ПРИРОД. СУШКА, 
НЕОБРІЗ., ДОГОВІРНА. (097) 634-63-69  

 ДОШКА, СУХА, СОСНОВА, СТОЛЯРНА, 30, 40, 50 ММ, 9 
500 ГРН./КУБ.М (097)829-66-18, (096)915-30-30  

 Земля на підсипку, глина. (067) 754-10-62  

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

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

 Камінь, щебінь, відсів, пісок. (067) 754-10-62  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі бетонні, 
2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бордюри, автозупинки залі-
зобетонні, 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  

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

 Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, щебінь, бі-
лий, 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, різ-
ний, 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, ЧОР-
НОЗЕМ, ЧОРНОЗЕМ,ВИВІЗ СМІТТЯ (097) 665-63-44  

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

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

 Цегла вогнетривка, червона, біла, повнотіла, пу-
стотіла, можна поштучно, доставка під замовлення 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

 Щебінь гранітний, 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, ПРИМІ-
ЩЕНЬ, ЛІЦ. АВ №55516. 26-04-14, (098) 483-82-44  

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

 АКУРАТНО ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА, ЛАМІ-
НАТ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (098) 027-39-39  

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

 БРИГАДА ВИКОНУЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАС-
ТОМ, МІНВАТОЮ, ЕНЕРДЖІ, ДОПОМОГА У ВИБОРІ МА-
ТЕРІАЛІВ 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  

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

 ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА, ЛАМІНАТ, 
ПЛИТКА. (098) 301-66-89  

 Виконуємо внутрішні ремонти, шпатлювання, фар-
бування, ламінат, плитка, шпалери. (098) 766-24-70  

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

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

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, БОРДЮРИ, АСФАЛЬТУВАННЯ 
ПЛОЩАДОК (ПІД ЗЕРНО, С/Г ТЕХНІКУ), АСФАЛЬТУВАН-
НЯ 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, ШПАТ-
ЛЮВАННЯ. (067) 351-46-56  

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

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

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

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

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

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНІМ, ШТУЧНИМ КАМЕНЕМ, ЦО-
КОЛІ, 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, бе-
тонозмішувач, 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 ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА МА-
ТЕРІАЛІВ, ЗНИЖКИ. ЛІЦ. АГ №575-507 (067) 351-46-56  

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

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

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

 ЦИКЛЮЮ, НАСТЕЛЯЮ ПАРКЕТ, ПАРКЕТНА ДОШКА, ЛА-
МІНАТ. (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, ри-
штування, бетонозмішувач. (067) 351-46-56  

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

 ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУВАННЯ, ПІД-
СОБНИКИ, ЗМІШУВАЧ, РОЗЧИНОНАСОС. (067) 452-27-67  

 ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (096) 533-70-05  

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ 
РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56  

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

 Якісне утеплення будинків пінопластом, ватою, 
оздоблення «короїд», «Бараник», знижка на матеріа-
ли, 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 КОШТО-
РИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА РОБОТА, МОЖЛ. 
ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 351-46-56  

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРО-
ПРОВОДКИ, ФОТО ПРОВОДКИ З РОЗМІРАМИ, ЗАМІНА 
РОЗЕТОК, СВІТИЛЬНИКІВ, (097) 370-43-98  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ , ВОДОГОНУ, КАНАЛІ-
ЗАЦІЇ, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА КОТЛІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ УНІ-
ТАЗІВ, ВАНН, ЗМІШУВАЧІВ, ПОМІР. ЦІНА (097) 933-51-38  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ФУНДАМЕНТНІ РОБОТИ, МУРУВАННЯ З 
ГАЗОБЛОКУ. (097) 472-53-45  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ В ТЕРНОПОЛІ, ШТУКАТУР-
КА, ГІПСОКАРТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ЛАМІНАТ, МАЛЯРКА, 
ПЛИТКА, (ВІКТОР). (068) 047-80-31  

 Інформація: євроремонт квартир, плитка, шпатлю-
вання, сантехніка, встановлення камінів, муруван-
ня. (098) 679-19-61  

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

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

5.5 РІЗНЕ  

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

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

 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-»єврокнижка», диван-софа, крісло розклад-
не. (095) 308-17-69  

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

 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: КУХНІ, 
ШАФИ-КУПЕ, ВІТАЛЬНІ, ТОЩО, ЗАМІНА ФАСАДІВ, ЯКІСНО, ВИ-
ЇЗД ДО ЗАМОВНИКА В РАЙОН. (097)675-90-94, (095)143-47-38

 Виготовлення меблів за індивідуальними розміра-
ми: кухні, шафи-купе, дитячі, вітальні, меблі до пе-
редпокою та інші. (097) 769-80-85  

 ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є ТКАНИНА, ПРУ-
ЖИНИ, 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  

 Автокранівник, досвід, з/п договірна. (068) 450-
67-34  

 АВТОСЛЮСАР  В АВТОТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ, 
(067) 722-51-70  

 ВАНТАЖНИК В МАГАЗИН «КИШЕНЯ МАЙСТРА», 
ДРУЖБА, Р-К «ЗАХІДНИЙ», З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 
981-97-97  

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

 Водій а/м з маніпулятором, досвід, по місту, об-
ласті, з/п договірна. (068) 450-67-34  

 Водій а/м сідловий тягач, з напівпричепом, по 
Західній Україні, досвід, з/п договірна. (068) 
450-67-34  

 ВОДІЙ А/М УРАЛ (098) 114-01-99  

 ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ, ПОСВ. КАТ. «С», 
«Е». (067) 352-38-90  

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

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

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

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК, ОПЛАТА ПОТИЖНЕВО, 
(067) 845-38-08

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

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

 КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА ПРОДУКТОВИЙ СКЛАД, 
ЧОЛ.,ДО 50 Р., РОБОТА ПОЗМІННА, З/П В МЕЖАХ 13 
000 -15 000 ГРН. (067) 351-50-53  

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

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

 Кухар, офіціант, посудомийниця-прибиральниця 
в бар, Дружба. (098) 224-16-91  

 КУХАР, ПОМІЧНИК КУХАРЯ, ОФІЦІАНТ, ПОСУДОМИЙНИ-
ЦЯ-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ  В БАР, ДРУЖБА. (098) 224-16-91  

 Майстер з виготовлення ключів, можливе нав-
чання (067) 355-64-36  

 ОХОРОННИКИ, ВАХТА 14/14, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВ. ЗА 
РАХ Ф-МИ, З/П 7 800- 13 500 ГРН./ 30 ДІБ (067)462-
70-24, (096)866-59-67  

 ОХОРОНЦІ, ДРУЖБА, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, БЕЗ 
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК. (097) 611-86-81  

 ПОМІЧНИК КУХАРЯ, ЛІПИЛЬНИЦЯ ВАРЕНИКІВ, ПОСУ-
ДОМИЙНИЦЯ. (098) 628-53-08  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ПОМІЧНИК КУХАРЯ В ЇДАЛЬНЮ 
ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ. (097) 165-08-76  

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

 ПРАЦІВНИК В М’ЯСНИЙ ЦЕХ (096) 955-62-52  

 ПРАЦІВНИК ДЛЯ КОЛЕННЯ ДРОВ. (098) 114-01-99  

 ПРАЦІВНИК НА СВИНОФЕРМУ, С.СМИКІВЦІ. (067) 
351-65-43  

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

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ОХОРОНЕЦЬ В ЮВЕЛІРНИЙ МАГА-
ЗИН, З/П 4 000 ГРН. (068) 020-71-35  

 ПРИЙМАЛЬНИК-ВАГАР ДЛЯ ПРИЙМАННЯ МЕТА-
ЛОБРУХТУ, ДО 45 Р. (096) 414-86-11  

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

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

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

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

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

 Столяр, лакувальник для виготовлення меблів та 
сходів з натур. дерева в деревообробний цех, 
бажано д/р, забезпечується житлом. (097) 515-
34-12  
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 ТЮКУВАЛЬНИК МАКУЛАТУРИ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
(098) 419-92-26  

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

 ШВАЧКА НА ВИРОБНИЦТВО АВТОКИЛИМКІВ, ПН.-ПТ., 
9-17,30 ГОД., З/П 10 000 - 15 000 ГРН. (067) 360-74-47  

 ШВАЧКА НА ФАБРИКУ ДИТ. ОДЯГУ FAMILY, ДЛЯ ПО-
ШИТТЯ СПОРТИВНОГО ОДЯГУ, ДОСВІД ОБОВ., СТА-
БІЛЬНА РОБОТА, З/П ВИСОКА, ХОР. УМОВИ ПРАЦІ, 
(068) 760-59-24  

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

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

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

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

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

 Бригада з копання фундаментів шукає роботу 
(098) 190-90-51  

 Бригада з мурування каменем шукає роботу 
(098) 231-18-28  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Водій, посвідч. кат. «А», «В», «С», «Д», «Е», 60 
р., шукає роботу, розгляну всі пропозиції. (068) 
515-59-04  

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

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

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

 МОЛОДІ ХЛОПЦІ ШУКАЮТЬ РОБОТУ РІЗНОРОБОЧИХ. 
(096) 491-56-47  

 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  

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

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

 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  

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

 Юрист візьме на правове обслуговування під-
приємство, 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  

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

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

11.2 ПРОДАМ  

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

11.3 КУПЛЮ  

 ІГРОВІ ПРИСТАВКИ «ДЕНДІ», МОЖНА НЕРОБОЧІ, КАР-
ТРИДЖІ 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  

 Сервіз кавово-чайний, 12 персон, новий, термі-
ново, недорого. (067) 794-81-12  

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

 Холодильник «Снайге», б/к. (096) 694-89-89  

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 КОМП-
ЛЕКТІ, ДЕШЕВО. (098) 068-92-75  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  

17.3 КУПЛЮ  

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

 БРУХТ ЧОРНОГО ТА КОЛЬОРОВОГО МЕТАЛУ, ЕЛЕК-
ТРОДВИГУНИ, ПЛАТИ, САМОВИВІЗ (096)414-86-11  

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  

22.2 ПРОДАМ  

 Картопля стара, договірна (063) 819-34-02  

 Пшениця. (095) 227-41-01  

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

23.3 КУПЛЮ  

 Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікро-
схеми, транзистори, переключателі, реле, при-
бори. (050) 889-37-36  

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.3 КУПЛЮ  

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

 МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА, 
ВИГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГАЙОВА 30. (067)350-
20-60, (068) 060-13-88  

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 Виклик майстра для ремонту ТВ, налаштуван-
ня СМАРТ-ТВ, встановл. супутн. антен,продаж, 
прошивання, рем.тюнерів, Т2 (067) 293-42-89  

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

 ЕЛЕКТРИК НА ВИЇЗД, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕН-
ТІВ ТА ПРИЛАДІВ. (098) 330-80-59  

 ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАН-
ТАЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬ-
НОГО СМІТТЯ, КОПАЛЬНІ РОБОТИ, КОШЕННЯ ТРАВИ. 
(096) 457-88-42  

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

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

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 
КУпАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. по-
свідч., ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 694-
29-68  

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

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

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

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

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

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

27.3 КУПЛЮ  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

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

29.3 КУПЛЮ  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Рюкзак, бритва «Харків», тарілки, телефон «Нокі-
аг» кнопковий, сарафан, бриджі, світ. кол., р.М, 
босоніжки, р.39, 400грн., кросівки (097) 081-76-10  

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 
1600 грн.,підставка перес. під ТВ, 300 грн., ко-
ляска прогулянкова, 800 грн. (067) 859-87-86  

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

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

 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  

30.2 КУПЛЮ  

 Балон газовий, каністра, холодильник, колонка 
газова котел, машинка пральна, (068) 330-59-10  

 ВОЛОССЯ, ДОРОГО. (093) 244-01-00  

 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА 
СТАН, АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)350-
20-60, (068) 060-13-88  

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

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

 Шукаю дівчину,  30-35 р., сироту, для стосунків 
та створення сім’ї (068) 590-06-50  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРОПИСКУ ДО ПРИ-
ЗОВНОЇ ДІЛЬНИЦІ НА ІМ’Я ДРЕВНІЦЬКИЙ Р.Ю. ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене тимчасове військове посвідчення ТП 
№025740 на ім’я Мостовенко О.В. вважати недійсним  

 Загублений паспорт на ім’яі Сонсядик С.С. вва-
жати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ВОДІЯ UAD №0000006RN7000 НА 
ІМ’Я БЛАЖКЕВИЧ М.Я. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНІ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ДИПЛОМ, ТРУДОВУ 
КНИЖКУ НА ІМ’Я БАЛЯК І.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

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

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

 ГАЗ-67 /зел/-, ретро, М-423-пікап, -/гол/-, ре-
тро, (067) 855-54-46 

 Деу-Сенс 2012/чор/1300ГБ г/п, кондиц., е/п, сиг-
нал., 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 

 Пежо-307 2004/виш/1600 свіжий, з Німеччини, 
повна комплектація, нефарбований, пробіг 220 
тис.км, відм.ст. 4 300 у.о. (099) 551-70-59 

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

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

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

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

 Автобус ПАЗ-3205 2005 р.в. двигун і КПШ NAN 
договірна (098) 263-89-20 

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

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 
 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ 
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. ПОСЛУ-
ГИ ВАНТАЖНИКІВ, СВІД. (068)715-76-63 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Інформація про послуги автокраном, бульдозе-
рами, вантажні перевезення а/м (067) 208-35-41 

 Інформація про послуги автокраном, екскавато-
ром JCB-3CХ, самоскидами, 10-30 т, тягачем до 
14 м, маніпулятором. (067) 208-35-41 

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

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

 Інформація про послуги екскаваторами, само-
скидами. (067) 208-35-41 

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

 Інформація про послуги екскаватором, самоски-
дами (067) 754-10-62 

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

 Інформація про послуги екскаватором-наванта-
жувачем 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 МІНІ-ЕКСКАВАТОРОМ 
(098) 444-43-50 

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

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

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

 АН ВЕСТА ОЦІНКА МАЙНА (067) 787-33-64 

 ВІСОН КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ (067) 470-57-87 

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 
 Б-Р КУЛІША 5/9/Ц 43 КВ.М СИРА, ВЛАС, ДОГ 35 200 
(067) 259-31-31 

 Березовиця 2/6/ц 45/20/14 рем.,і/о 35 000 (067) 
334-78-89 

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

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

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

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

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

 вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м б.з,рем (098) 692-05-01 

 вул.Київська 2/10/ц 55 кв.м і/о,є/р (096) 557-70-59 

 вул.Л.Українки 2/5/ц 31/13/6 х/ст 17 000 (097) 
457-25-61 

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

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

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

 вул.Лучаківського ц/б 52,15кв.м д/у, на озеро 
(067) 128-51-71 

 вул.Львівська 7/10/ц 52,01 кв.м д/у,сира (067) 
128-51-71 

 ВУЛ.ТАРНАВСЬКОГО -/5/Ц 32КВ.М М/П 26 500 (067) 
259-31-31 

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

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

 вул.Фабрична 3/5/ц 21/10/5 б/рем (096) 557-
70-59 

 ВУЛ.ЯРЕМЧУКА 5/5/К 16,8КВ.М ГУРТОЖ,ТОРГ 8 000 
(098) 914-98-30 

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

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 60 КВ.М ТЕРАСА 41 000 
(096) 805-95-25 

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

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

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

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 
 б-р Галицького 5п. 46/26/6 о/к,терм 25 000 
(098) 498-80-63 

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

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

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

 вул.15 Квітня 2/9/п 51,5кв.м сира, не кут 24 500 
(067) 350-25-63 

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

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

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

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

 ВУЛ.КИЇВСЬКА 8/11/М 52 КВ.М Н/Б,ЗД., ДОК 33 000 
(096) 670-59-05 

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

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

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

 вул.Лучаківського ц/б 73,03кв.м д/у, на озеро 
(067) 128-51-71 
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 вул.Львівська 2/9/ц 62,1кв.м д/у,сира (067) 128-
51-71 

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

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

 вул.Просвіти -/9/п 48/28/6 о/к, терм 32 000 
(097) 239-78-88 

 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.Тарнавського 5/9/п 48/27/9 зв.ст 27 000 
(097) 457-25-61 

 вул.Яремчука 1/5/ц 25кв.м гуртож,рем. 15 000 
(067) 424-26-05 

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80КВ.М ТЕРАСА 55 000 
(096) 805-95-25 

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

 Східний ц/б 65/40/10 рем.,і/о,меб 46 000 (067) 
787-33-64 

 Центр 5/9/ц 51 кв.м терміново (067) 794-81-12 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 б-р Петлюри 7/9/п 64/40/9 х/ст 31 000 (097) 
457-25-61 

 вул.Бандери 3/5/п 50 кв.м кол.,х/ст (098) 692-
05-01 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 СХІДНИЙ 4/7/Ц 100/58/16 Є/Р, І/О 74 000 (096) 670-
59-05 

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

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 
 1/2 БУДИНКУ М.ЧОРТКІВ ОКР. ВХ., 4 КІМ.., 2 С/В, 
ДЖАК., 2 ДУШ., 2 Б., МОЖНА ДЛЯ 2 СІМЕЙ, ГОТ. ДЛЯ 
ПРОЖ- (066) 718-10-14 

 Будинок-дача львівська траса, 2-гі дачі світло, 
газ біля буд., криниця, огорожа, сад, кущі, до-
глянута,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 БЕРЕЗОВИЦЯ 370 КВ.МЖИЛА 194 КВ.М, 
КУХ.18,3 КВ.М, 0,12 ГА, ВЛАСНИК85 000 У.О. (098) 
533-61-65 

 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 

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

 БУДИНОК С.БІЛА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н 124,5 
КВ.МПАРОВЕ, 2 КАХ. ПІЧ., ГАРАЖ, ПІДВАЛ, 2 ЛІТ. 
КУХ., САРАЙ, СВЕРДЛ., САД, 0,25 ГА,ВЛ80 000 У.О. 
(097) 470-13-90 

 Будинок с.В.Глибочок 72 кв.мнадвірні будівлі, 
хор. місце, 0,19 га17 000 у.о. (067) 787-33-64 

 БУДИНОК С.МИКУЛИЦИН, ЯРЕМЧЕ, ІВ.-ФРАНК. ОБЛ. 
3-ПОВ 600 КВ.МДУПЛЕКС, 0,04 ГА, МОЖНА 1/2 БУ-
ДИНКУ, 80 М ВІД ЦЕНТР. ДОРОГИ- (068) 169-20-35 

 БУДИНОК С.ПОЧАПИНЦІ 2 КІМ., КЛАД., КОРИД., ГА-
НОК, ЛІТ. КУХНЯ, КІМ., ПІДВ., ГОСП. БУД., КРИН. 0,25 
ГАДОГОВІРНА (050) 699-59-54 

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

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

 Будівництво незавершене с.В.Гаї 180 кв.м0,15 
га46 000 у.о. (097) 457-25-61 

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

 Ділянка земельна с.Байківці, 2-га лінія 0,09 гапід 
забудову, док.25 000 у.о. (096) 734-68-47 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.БАЙКІВЦІ ,ПІД ЗАБУДОВУ, КО-
МУНІК. ПОРУЧ, КАДАСТР.№6125280600020013628, 
0,10 ГА, ВЛАСНИК8 000 У.О. (097) 000-66-70 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.КУТКІВЦІ 0,09 ГА-- (097) 330-
72-72 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.М.ХОДАЧКІВ, 18 КМ ВІД ТЕР-
НОПОЛЯ 0,3 ГАСТАРИЙ БУДИНОК, ГАЗ, ВОДА, СВІТ-
ЛО.- (096) 067-50-58 

 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 

4.7 ОБМІНЯЮ 
 2-кім. квартиру, 1 пов., 42 кв.м, на рівноцінну. 
(096) 533-97-68 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-кім. квартиру, вул.Макаренка, 24/12/5,5, рем., 
хол., кол., меблі, м/п в кух. шафа-купе, 2 500 
грн.+ком. (096) 470-67-52 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, М.ТЕРНОПІЛЬ, 1/2 БУДИНКУ, М.
ТЕРНОПІЛЬ, ПОДОБОВО, ПОМІСЯЧНО, НА ТРИВАЛИЙ 
ТЕРМІН, ДЛЯ СВЯТКУВАН, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО 
(066) 223-43-14 

 1-кім. квартиру, р-н атвовокзалу, є/р, і/о, меб., 
поб. тех., (098) 692-05-01 

 1-кім. квартиру, Східний, 3/9/ц, 45/25/13, все 
нове, 230 у.о. (096) 734-68-47 

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

 2-кім. квартиру, б-р Петлюри, є/р, і/о, меб., 
поб. тех. (096) 557-70-59 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ДОВЖЕНКА, БЕЗ МЕБЛІВ, 6 
000 ГРН.+КОМ. (097) 446-80-08 

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

 Будинок-дача, с.Петриків, 2 км віід Тернополя, 
вода на діл., світло, ел. плита, прал. маш., пічка, 
меб., без тварин, 2000грн. (067) 354-22-69 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 1-2 ДІВЧАТ, ХОР. УМОВИ ПРО-
ЖИВАННЯ, 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 

 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 177-48-29 

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

 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-СКЛАДСЬКЕ, ВУЛ.БРО-
ДІВСЬКА, Р-Н «АРСУ», 1 ПОВ., 50 КВ.М, РЕМ., І/О, 7 
500 ГРН.+КОМ. (067) 259-31-31 

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

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

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

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

 ПРИМІЩЕННЯ, ЦЕНТР, 41 КВ.М, ВЛАСНИК (066) 507-
49-06 

4.9 КУПЛЮ 
 1-, 2-, 3-КІМ. КВАРТИРУ, БУДИНОК, ЧАСТИНУ БУДИН-
КУ 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 

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

 1-, 2-КІМ. КВАРТИРУ, РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ, 
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. (093) 441-18-88 

 Будинок-дачу, львівська траса, до 10 км від Тер-
нополя. (098) 604-45-44 

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

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

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

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

 ВИНАЙМУ 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 

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

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

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

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

 Продається кіоск, договірна. (096) 431-62-41 

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, 80 
КВ.М, ВЛАСНИК, 15 000 ГРН./КВ.М (067) 259-31-31 

 Продається приміщення, вул.Київська, ц/б, 79,9 
кв.м, власник. (067) 128-51-71 

 Продається приміщення, пл. Ринок, ц/б, 80 кв.м, 
власник. (067) 128-51-71 

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, до-
говірна (067) 128-51-71 

 РОЗТЕРМІНУВАННЯ КВАРТИР ВІД ЗАБУДОВНИКА, 
ПЛОЩЕЮ ВІД 35 КВ.М, 650 У.О./КВ.М, ТЕРМІНОМ ДО 
1 РОКУ, С.ПЕТРИКИ, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, 100 (096) 
805-95-25  
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З початком нового навчального 
року, в умовах війни, коли не 
можна дозволити собі схибити 
на освітньому фронті - особливо, 
хочеться поділитись баченням - 
Якісної освіти, яке сформувалось 
у Вінницькій ІТ-Академії (ІТА). 
Даний маніфест базується на 
12-річному досвіді та основних 
принципах підготовки спеціаліс-
тів, який розробила команди ІТА.
Навчальні заклади будь-якого 
рівня (не обов’язково з підготовки 
айтішників), які готові дотримува-
тись даних стандартів та компа-
нії, які підтримують даний підхід 
в підготовці фахівців, долучайтесь 
до підписання Маніфесту. Зроби-
мо українську освіту найкращою 
разом - сформуємо надійний тил 
для українських захисників!

1. Якісна освіта має бути резуль-
тативною

2. Результат навчання в ІТА - 
гарантована робота в ІТ-ін-
дустрії. Готуємо студентів до 
майбутніх співбесід, щоб їхній 
рівень технічних і особистих 
навичок відповідав вимогам 
ринку

3. Найкраща інвестиція в себе 
- це якісна, результативна 
освіта. Навчання в ІТА - це 
інвестиція у своє успішне 
майбутнє

4. Персоналізований підхід. 
Підтримка особистого мен-
тора як онлайн та і офлайн. 
Формуємо персональний план 
побудови успішної кар’єри 
для кожного із супроводом до 
працевлаштування

5. Інтенсивне навчання - нічого 
зайвого, виключно те, що по-
трібно для отримання першої 
роботи. Лише за рік/півтора 
- навчаємо сучасних професій 
із гарантованим працевлашту-
ванням

6. Навчання - це фан, але зміс-
товний

7. Не варто шукати можливо-
стей навчання за кордоном 
-  якісна освіта доступна в ІТА 
(офлайн чи онлайн)

8. Компетентні викладачі-прак-
тики, які навчають того, що 
вміють самі 

9. Багато практичних занять. 
Теорія має бути закріплена 
практикою, тільки так фор-

мується адекватне розуміння 
процесів

10. Стажування на реальних 
проектах. Проектна ді-
яльність, як спосіб закрі-
плення знань і навичок та 
передумова для переходу на 
наступний етап навчання. 
Командна робота - must 
have. Наші студенти прихо-
дять на свою першу роботу, 
з вже “прокачаними” на ре-
альних проектах hard & soft 
skills, чітко розуміючи що 
таке робота в команді та як 
здійснюється взаємодія між 
програмістами, тестуваль-
никами, веб-дизайнерами, 
проєктними менеджерами, 
замовниками та іншими

11. Самоосвіта обов’язкова 
на кожному етапі навчан-
ня - навчаємо грамотно і 
регулярно користуватись 
ресурсами для самостійного 
навчання, ефективно плану-
вати свій час

12. Навчаємо з нуля. Хто має 
кращу базу підготовки - має 
кращі шанси на старті

13. Постійно змінюємо та по-
кращуємо програми підго-
товки, відповідно до вимог 
ринку

14. Видаємо диплом, який свід-
чить виключно про рівень 
компетенцій спеціаліста, а 
не про пройдені курси чи 
вичитані предмети

15. Доступне навчання онлайн, 
яке гарантує роботу також

16. Англійська мова - must 
have. Це інструмент для 
комунікації та саморозвитку

17. Онлайн платформи органі-
зації навчання, CRM-сис-
теми, менеджери задач, 
системи контролю версій 
тощо, як спосіб ефектив-
ної організації навчання 
та комунікації студентів, 
викладачів, адмінперсоналу 
та підготовка до роботи в 
індустріальному середовищі

18. Власні соціальні ініціативи 
- пільги та знижки вразли-
вим категоріям. Внутрішня 
реферальна програма для 
абітурієнтів, студентів, ви-
пускників та персоналу

19. Не маємо ніяких вікових, 
расових, статевих та інших 
обмежень - навчання може 
розпочати будь-хто і у будь-
який момент абсолютно з 
нуля

20. Навчаємо на замовлення 
ІТ-компаній, відповідно до 
їх вимог

21. Авторська програма розро-
бляється для кожної спе-
ціалізації, кожного набору 
(потоку), кожної компа-
нії-замовника

22. Формуємо середовище, де 
студенти знаходять справ-
жніх друзів-однодумців на 
все життя. Середовище ІТА 
- це вмотивовані навчатись 
студенти і готові ділитись 
власним досвідом викладачі

23. Наповнюємо навчальне 

життя реальними, справж-
німи подіями, які формують 
особливу спільноту дру-
зів-однодумців

24. Створюємо можливості для 
реалізація власних ідей і 
стартапів. Створюємо сере-
довище, де народжуються 
нові, креативні і конкурент-
ні ідеї

25. Розвиваємо творчість та 
новаторство, які дозволять 
конкурувати на ринку. 
Стань тим, хто управляє 
машинами, а не тим, ким 
управляють вони. Стань 
тим, хто створює контент, 
а не тим, хто тільки його 
споживає

26. Цінуємо прояв власних 
творчих здібностей кожно-
го. Незалежне мислення є 
джерелом нових і креатив-
них рішень

27. Будуємо навчання так, щоб 
можна було обрати і роз-
виватись за спеціалізацією, 
яка до душі. Професійна 
реалізація в улюбленому за-
нятті - це можливість жити 
повним життям

28. Навчаємо критично мисли-
ти і не боятись відповідаль-
ності за помилки. Навчаємо 
мислити і висловлювати 
свої думки та цінувати дум-
ки інших

29. Створюємо нові, сучасні 
стандарти престижної і 
ефективної освіти

30. Пропагуємо цінності, які 

формують коректне уявлен-
ня про самореалізацію та 
успіх

31. Допомагаємо вибудувати 
адекватну самооцінку і віру 
в себе, що дозволяє студен-
там досягати поставлених 
цілей. Формуємо мораль-
ну цілісність і здатність 
аргументовано відстоювати 
студентом свою правоту

32. Доброта, толерантність, 
турбота про інших, про 
навколишній світ, його по-
кращення - стає фундамен-
том позитивного мислення 
кожного випускника

33. Навчаємо швидко адаптува-
тись. Вчимо застосовувати 
набуті знання і вміння в 
умовах постійних змін

34. Вчимо цілеспрямовано 
прагнути вдосконалення 
себе і своєї роботи

35. Створюємо комфортні умо-
ви для навчання та форму-
вання готового до роботи 
спеціаліста

36. Навчаємо наполегливо пра-
цювати на результат, щоб 
змінити своє життя

Випускники ІТА - це готові 
спеціалісти, які здатні адаптува-
тись до швидких змін. Нашим 
випускникам компанії платять 
більше грошей.
Демократичні ціни на навчання. 
Імовірно - найнижчі.
Мотивовані таланти отримують 
якісну освіту - безкоштовно. 
Навчайся безкоштовно, здавши 
екзамен з математики та логіки 
на максимум
Кожен наш випускник - це 
наша гордість. Вони пропагують 
наші цінності в індустрії.

Хочете на собі відчути вже, що 
таке - Якісна освіта? Долучай-
тесь до мотивованої команди 
айтішників аби стати одним із 
випускників Вінницької ІТ-Ака-
демії, які формують справжню 
ІТ-індустрію!

Реєструйтесь на: 
офлайн навчання: 
https://ita.in.ua/   
онлайн навчання:   
https://online.ita.in.ua/   
       
     тел.: +38-067-431-19-21

Формуємо надійний інтелектуальний тил
МАНІФЕСТ ЯКІСНОЇ ІТ‑ОСВІТИ

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

Шестирічний житель села Токи 
Артем Шкандюк бореться зі страш-
ною хворобою — спінальна м’язова 
атрофія ІІ типу. Хлопець проходить 
реабілітацію, а також приймає під-
тримуючий препарат Risdiplam. На-
томість врятувати його життя може 
лише інноваційний укол Zolgensma, 
що коштує майже два мільйони до-
ларів. Коштів родина не має, тож 
звертається до людей за допомогою.

Про те, що Артемко хворий, ро-

дина почала здогадуватися у пер-
ші місяці від народження. Зі слів 
матері хлопця Галини Шкандюк, 
він слабенький, мало рухається і 
дуже сильно плакав. Тоді родина 
вирішила звернутися до спеціалістів.

— Ми спочатку носили його 
на руках, розуміли, що щось його 
турбує, але не могли зрозуміти, що 
саме. Ми почали ходити до лікарів, 
здавали купу аналізів. І тоді у Льво-
ві нам підтвердили діагноз СМА І 
типу. Лікування шість років тому 
не було, десь в інших країнах лише 
проводилися розробки ліків та ніхто 
не міг сказати, коли вони будуть 
доступними. Ми спитали у лікарів, 
чим можемо допомогти своїй ди-
тині? На що почули від невролога: 
це генетичне захворювання, якщо 
не розумієте, що таке генетика, 
то візьміть і почитайте, — каже пані 
Галина.

Родина вирішила не опускати 
руки і чимдуж боротися за життя 
свого сина Артемки. Постійні реа-

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ!!!
 ПриватБанк 4149 4991 5504 8083 Шкандюк Галина
 Monobank  4441 1144 6468 0287
 АвальБанк  4149 5001 1313 3907  Шкандюк Галина Ігорівна
Благодійний фонд ДОБРО РАЗОМ                 
АТ ПриватБанк,   код ЄДРПОУ – 4488089, 
МФО – 338783, р/р – UA313387830000026001055001975 при-
значення платежу – благодійна допомога для Артема Шкандюка
 ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ІНШИХ КРАЇН!!!
ПриватБанк (Доларова) $ (USD) 4149 4993 8502 2379
IBAN: UA 3830 5299 0000 0262 0090 0095 684
SWIFT CODE: PBANUA2X SHKANDIUK HALYNA
ПриватБанк (Євро) € (EUR) 5168 7451 0493 3020
IBAN: UA 1730 5299 0000 0262 0590 0096 086
SWIFT CODE: PBANUA2X
 США / USA Donations can be sent:Charity 4 Ukraine
295 Buck Road, suite 103 Holland, PA 18966 Memo: Artem
PayPal:   https://www.paypal.com/donate/...
Western Union: SHKANDIUK HALYNA (Ukraine) (не забудьте повідо-
мити номер переказу) https://gofund.me/17a96b12
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Йому шість і він хоче жити. Родина Шкандюк благає 
врятувати сина від СМА 

білітації, поїздки за кордон та збори 
на підтримуючі препарати — родина 
намагається робити усе, аби їх дити-
на залишилася живою та здоровою.

— Коли нам кожного разу казали, 
що ліки відсутні, ми питали за мож-
ливі реабілітації як в Україні, так 
і в країнах Європейського Союзу. 
Ми постійно шукаємо, чим можна 
допомогти нашому сину. Вже двічі 
був на реабілітації у Польщі. Боляче 
дивитися, коли твоя дитина просто 
так лежить. До того ж, він все розу-
міє і сам просить з ним позаймати-
ся, повернути на інший бік. Вночі 
чергуємо з чоловіком у дві зміни 
біля сина, — додає мама хлопчика.

Понад рік Артем Шкандюк вчер-
гове відвідав лікарів столиці. За ре-
зультатами нових аналізів медики 
підтвердили у дитини СМА, але ІІ 
типу. Цей тип є трохи м'якшим. Діти 
з цим типом захворювання можуть 
сидіти без підтримки, але не мають 
змоги вставати і ходити. Важкість 
перебігу та прогноз у цьому випадку 

залежить від того, чи є серед симп-
томів проблеми з диханням.

— Ми просимо людей допомогти 

нашому сину. Він розумна дитина, 
яка хоче жити, — благає про допо-
могу пані Галина.
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Стаття зібрала 45 коментарів.
Нагадаємо, у Тернопільській 

міській раді повідомили, що з 
1 вересня по 1 листопада на те-
риторії Тернопільської громади 
будуть проводити систематичні 
рейди та перевірки на виявлен-
ня фактів спалювання трави та 
відходів. 

Пропонуємо найцікавіші, збе-
рігаючи орфографію дописувачів.
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На Рогатці. Біля Веселки. 
Біля Помпи. Біля Літака.

Оксана Пазій 

Зоряний ключик в Шоко-
ладці!

Юра Фордзюн

На Дружбі.Магазин номер 
46.так і казали ,,Ідемо в 46"

Світлана Бабій

Ще був дуже популярний 
ресторан Росія біля літака.

Люба Буката 

А варенична яка хороша 
була

Майя Сагайдачна 

а ресторан "Світанок"- 
культове місце

Яромир Карабаш

А ще біля матроса або біля 
танку

Лариса Середоха

Біля ресторану Світанок.
Це все згадка моєї молодості

Люба Буката 

Кафе Космос, кінотеатр 
Перемога, на скруті

Ірина Туницька 

А ще є біля Літака, якого 
вже нема

Николай Інна Турчак 

а 100 метрівка від Універ-
магу до маг. Золото

Natalya Bazaliyska

Уже з того що було нічого 
не лишилося!!!

Ярослав Цюман 

Вивіска, моя робота,1989 
рік

Богдан Федишин

Понищили все що ще при-
думають.

Григорій Вечоринський

Треба було скоріше як 
стирні палили

Світлана Попович

довідники садівників реко-
мендують спалювати

Володимир Олійник

Маяк

Галина Матвийчук 

До танка, біля пушки

Водецька Галина

До танка, біля пушки

Читач29

А як же 'шостий магазин'?

Petryk Pjatochkin

Біля Карпат, біля Танка.

Svitlana Vedmedik

А "Сніжинка" ще є?

Світлана Василюк 

Біля кафе "Казка"

Оксана Пелих 

А ще біля танка.

Зіновія Пшенична

А ще біля шостого магазину

Yarek Yatsuk

Леся Костюк компостувати

Володимир Сосновий

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала майже сотню 
коментарів.

У Тернополі було та є чимало 
місць, які стали орієнтирами для 
місцевих. Багатьох закладів та ма-
газинів вже давно немає, однак 
їх назви продовжують «жити».

Ми відтворили ретро фото з 
місць, назви яких і досі пам’ята-
ють та використовують місцеві.

Ми запитали наших читачів — 
а які орієнтири та старі культові 
назви знаєте ви?

Публікуємо найцікавіші до-
писи, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Муніципальна інспекція 1 вересня виявила вісім фактів 
спалювання різного типу відходів та сухої трави

ЗУСТРІНЕМОСЬ БІЛЯ «БУРЯЧКА»

У Тернополі будуть проводити систематичні 
рейди, щоб виявляти паліїв відходів і трави

Магазин «Бурячок» досі пам’ятають та використовують 
його назву місцеві жителі Тернополя

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

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

А де поліція коли цілими 
ночами горять на Підгаєччині 
поля тих великих  фермерів і 
така задимленість, що вікно 
неможливо відкрити, а таку 
бабцю, яка має кошик травя-
них треба обов,язково оштра-
фувати, бо інакше куди вона 
подіне ту розкішну пенсію!

Надія Хованець

Кожно року восени пишуть 
попередження про штрафи 
за паління. А вся примісь-
ка зона все літо по суботах 
неділях ввечері задимлена як 
на хімзаводі. При бажанні 
це можна легко припинити 
але чомусь влада не працює 
по вихідних і по буднях не 
штрафує теж майже нікого. 
Усі мають дихати димом бо 
комусь хочеться палити

Serhii Nuzhnyi

Serhii Nuzhnyi Якщо все ви-
рощене натуральне, значить 
і дим не токсичний.

А все що споживають з 
супермаркетів і т.д.і.т.п.,тут 
і диму не потрібно.

А держава нехай штрафує 
справжніх забруднювачів, а 
не дядька в селі.

Але до великих забрюдню-
вачів - немає права (бо мо-
жуть бо дзьобку получити), 
а до дядька мають обов'язок.

І ще мене цікавить, невже 
ви колись не пекли бараболі 
в бараболині???

А тепер всі такі розумні, всі 
знають свої права (стукачи-
ти), а обов'язків мало хто.

Це так слова вслух.
Як кажуть, ця бесіда, має 

два закінчення,і в кожного 
своє,ось так і живем.

Ірина Квасниця- 
Кошулинська

Біля "встрєчі", європи, 
музи, шоколадки, прем'єра, 
гроту, гадюшника, поплавка, 
біля яєць, підемо в дорожній, 
тропік, анастасія, пиріжкова, 
космос, молочарня ітд.

Вовчик Петров 

Ірина Квасниця-Кошулин-
ська маєте рацію. На своєму 
обійсті можете хоч кроко-
дилів розводити, але зробіть 
так щоб сморід диму, його 
токсини залишались в ме-
жах вашого обійстя і паліть 
скільки завгодно. А держава 
якраз має не просто право а 
обов'язок штрафувати забруд-
нювачів повітря, але на жаль 
не виконує своїх обов'язків а 
лише лякає імітуючи бурхли-
ву діяльність.

Serhii Nuzhnyi

Зимою посипають тротуа-
ри згорілим вугіллям весною 
цей канцероген гонить вітер 
нікого не штрафують

Viktor Rogovets

Не палю, але дуже хочу 
дізнатись де його подіти з 
городу?!

Леся Костюк

А ще була забігаловка "ко-
лоЮзека",  ресторани Хвиля, 
Україна і Тирасполь і мага-
зини Дністер і Слівен

Mykola Fedoriy 

"Зоряний ключик", і ви ще 
забули бар "Меридіан" на 
Дружбі. Які там були верш-
ки з шоколадом-м-м-м...))))

Ирина 

А хто пам'ятає ,,магазин на 
сходах"?Таксисти ще довго  
називали ,,ступєнькі".

Марія Сидор 

А "шостий магазин, як його 
не міняли і не називали- так 
і залишився "шостим"

Читач72

магазин на вулиці Миру 
,Дари ланів."Причім гово-
рилося два слова разом да-
риланів.

Світлана Бабій

То були самі кращі часи 
мого дитинства!!!…так так 
люди купили нас і загнали в 
такі борги страшні…..навіть 
не знаю шо сказати….

Stepan Zharov 

Ще одне відоме місце зу-
стрічі-біля "танку", це на 
Дружбі,де зараз "Макдо-
нальдс", також - біля "Об-
нови", це на Східному масиві

Тетяна Моравська

"Зустрінемось біля літака 
!"..Цей корпус радянського 
МІГа на п''десталі був сим-
волом Східного масиву і Тер-
нополя не бомбив..І зараз міг 
би бути ще не знесеним, а  
доробленим під пам'ятник 
українським льотчикам "при-
видам Києва"..Але руйнувати 
легше , ніж будувати..І цим 
кічитись..

Mykola Fedoriy 

У Львові теж були орієн-
тири Оксана, Дністер))) а в 
спальному районі було кафе 
Овсій народна назва "жопа"

Андрій Брилко

На площі на місці зруйно-
ваного скверика з танком на 
п'єдесталі побудовані  стра-
хітливі павільйони і будівля 
Макдональдса зі  стоянками 
для авто кругом нього..Цим 
архітектурним хаосом  так 
боряться з радянським ми-
нулим ?..

Mykola Fedoriy 

На присадибних ділянках 
знесених  одноповерхівок ви-
ростають бетонні хмарочоси з 
табличками "Здаємо  в орен-
ду"..І  ще торгові  генделики 
ростуть на зелених газонах як 
гриби після  дощу..

Mykola Fedoriy 

Магазин "обнова"  на Схід-
ному масиві.  На повороті на 
вул. Слівенську.  До тепер 
люди зустрічаються біля "Об-
нови", а зараз там "Щодня".

Oleh Smachylo

Біля Текстильника,  Біля 
Універсаму, біля дев'ятого 
училища, біля Дори, на Зба-
разькому кільці, біля Арки, 
біля Басарабії, біля Прогресу, 
біля Мебельного, біля Ватри, 
біля Китайської стіни, біля 
Оріону, біля магазину Зба-
раж, біля трьох сімьорок, на 
Співучці...

Ярослав Башуцький

Так, я маю що згадати в 
своєму рідному місті! І навіть 
садочок «Барвінок», де зараз 
стоматологічна поліклініка, 
біля універмагу, і біляші біля 
Політеху, і лоток з морози-
вом біля «Космосу». Цікаво, 
а що згадають моі діти, які 
також народились і живуть 
в Тернополі? А нічого! Хіба 
шаверму на Руській!

Ірина Зеньо
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вам дадуть пелюшки, покриваль-
це. Умовно, треба взяти з собою 
один комплект одягу для малюка 
на виписку, — каже Ірина.  

Речі для синочка тернополянці 
знесло все місто, де вона живе. 
Сміється, бо ще до пологів ма-
буть мала все вбрання для дитини 
до двох років включно. Також їй 
подарували ліжечко, коврики, 
якісь іграшки. Підтримка поляків 
була колосальна. На таке щире 
ставлення жінка навіть не спо-
дівалась.

До немовлят лікарі 
дуже уважні 

Вона дуже нервувала перед 
цими пологами. Минулого разу 
тернополянка народжувала з 
чоловіком, а в Польщі була без 
його підтримки. Хвилювалась, чи 
впорається з мовним бар’єром. 
В результаті, жінка народила здо-
рового синочка на декілька днів 
раніше встановленого терміну. 
Пологи пройшли без проблем. 
Вони, до слова, були абсолютно 
безкоштовними.

Перед народженням малюка 
в Польщі мама складає карту 
(або план) пологів зі спеціальною 
фахівчинею — положною. Вона 
заздалегідь бере у породіллі згоду 
на всі нюанси, які можуть статись. 
Деякі з них кумедні, всміхається 
Ірина, або такі, на які в Україні 
точно не звернули б увагу. В цій 
карті (плані) відмічають, напри-
клад, пологи будуть самостійні чи 
партнерські; чи можна вчиняти 
певні дії медичного характеру з 
немовлям у разі невідкладних ри-
зиків; хто переріже пуповину — 
акушер, мати чи інша людина; 
чи бажає породілля користува-
тись спеціальним м’ячем під час 
пологів, чи хоче, аби їй робили 
масаж тощо.  

— Документи перед пологами 
я заповнювала сама, у шпиталі. 
Як виявилось, у цьому нічого 
складного. Мене перевірив гі-
неколог, зробив УЗД і направив 
у пологовий зал. Там інші медики 
розповіли, як все відбуватиметься, 
моніторили серцебиття дитини і 
приходили перевірити, як ідуть 
справи. Пологи приймали двоє — 
лікар та акушерка. Все пройшло 

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

Від 24 лютого українки, котрі 
врятувались від війни до Поль-
щі, народили 2884 дитини. Таку 
цифру станом на липень опри-
люднили журналісти польського 
медіа Niezalezna.PL. Хвилюю-
чись за життя та безпеку дитини, 
в умовах стресу деякі тернополян-
ки теж прийняли непросте рішен-
ня про пологи за кордоном. Одна 
з них — Ірина Шевченко. В неї 
у Польщі народився синочок.

Чи мала труднощі з оформлен-
ням документів? Які особливості 
має польська перинатальна меди-
цина у порівнянні з українською? 
Як Ірині вдалось впоратись із са-
мотністю, щомиті хвилюючись 
за рідних в Тернополі? Вона нам 
розповіла.

Була єдиною 
вагітною в містечку 

Чоловік Ірини Шевченко у пе-
реддень російського вторгнення з 
донькою та сином був у пласто-
вому таборі на Рівненщині. Сама 
жінка 24 лютого прокинулась від 
телефонного дзвінка…

— Коханий зателефонував і 
сказав, що почалась війна. Поки 
він з дітьми їхав у Тернопіль, 
швидко складала речі першої 
необхідності. Спонтанно вирі-
шили, що я з малечею вирушаю 
до Польщі. Чоловік наполягав: 
йому спокійніше, бо ми будемо 
в безпеці. В той день він завіз нас 
до кордону, опісля сам вирушив 
до військової частини, аби йти 
на фронт, — пригадує Ірина.

Вона з дітьми перетнула кордон 
через контрольно-пропускний 
пункт Шегині. З польської сто-
рони родину вже чекали волон-
тери, які завезли їх у Варшаву. 

Там Шевченки мешкали тиждень, 
а далі перебрались до знайомих 
у невелике місто, де живуть 
до сьогодні. В ньому спокійно, 
затишно і було простіше офор-
мити песель (ідентифікаційний 
номер) для немовляти та інші 
важливі документи.

В їхньому містечку, розповідає 
жінка, всі привітні та допомагають 
українцям, які врятувались від 
війни. Діє пункт, де безкоштовно 
видають одяг і продуктові набори. 
Для біженців влаштували курси 
з вивчення польської мови. За-
ледве не всі жителі підтримували 
жінку: принесли іграшки та речі 
для дітей, привезли меблі. В шко-
лі донечці видали канцелярське 
приладдя, одяг на фізкультуру і 
наплічник. Для дітей з України 
обіди безоплатні, вони відвідують 
додаткові уроки з польської.  

— Напевно, в місті до мене 
ставились по-особливому, бо 
єдина була вагітною. Возили 
до лікаря, на безкоштовні аналізи. 
Я звернулась до шпиталю, завела 
там медкартку, і мене записали 
на прийом до гінеколога. Там 

дали карту породіллі. Періодично 
я відвідувала лікаря. Перед народ-
женням дитини мені розповіли, 
що слід взяти з собою в поло-
говий будинок. Це вбрання для 
пологів, сорочка для годування, 
засоби гігієни тощо. Для дитини 
не потрібно брати багато одягу. 
Можна звернутись до медсестри, і 

До новонароджених у шпиталях Польщі особливо 
трепетне ставлення 

Спонтанно 
вирішили, що я з 
малечею вирушаю 
до Польщі. Чоловіку 
спокійніше, бо ми 
будемо в безпеці

Війна  Після початку 
повномасштабного вторгнення чимало 
вагітних жінок вимушено покинули 
власні домівки та знайшли прихисток за 
кордоном. Багато українців та українок 
з’явились на світ у Польщі, де дбайливо 
прийняли біженок незалежно від 
терміну вагітності, надали допомогу й 
забезпечили умови

ДІТИ

ДОСВІД ТЕРНОПОЛЯНКИ, ЯКА 
НАРОДЖУВАЛА В ПОЛЬЩІ
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Цікаво, що коли жінка народ-
жує у Польщі природним шляхом, 
там відсутня епідуральна анестезія 
(знеболення). До цього варто бути 
готовою. Також тебе не виписують 
зі шпиталю, доки не матимеш ав-
токрісла для дитини. Це важливо, 
бо в цій країні взагалі не можна 
їздити без спеціальної автолюльки 
для малечі. 

З положною необхідно напе-
ред укласти окрему декларацію. 
За нормами закону вона відвідує 
новонароджену дитину раз на тиж-
день, перевіряє вагу та її стан, дає 
матері рекомендації щодо харчу-
вання чи догляду тощо.

Щодо інших нюансів перина-
тальної польської медицини, то 
в шпиталі майбутніх матусь не 
змушують сідати на жорстку дієту. 
Там годують ситною й смачною 
їжею. Ірина пригадує, що сніданок 
складався із набору для бутербро-
дів (хліб, масло, сир, шинка і листя 
салату, йогурт і чай або кава). Так, 
це не опечатка. В Польщі вагітним 
дозволяють пити каву, точніше, 
кавовий напій. На обід завше був 
суп, на друге – якесь м’ясо з ка-
шею та соус. На десерт – кисіль 
чи фруктове желе. На вечерю теж 
давали щось типу набору для ка-
напок. Меню змінювалось.

Немає знеболювального  
при природних пологах

швидко, — говорить жінка.
Після народження малюка, Іри-

ну перевели в звичайну палату 
стаціонару. В ній було зручне ор-
топедичне ліжко, кнопка викли-
ку медсестри з чергового посту, 
ванна та туалет, телевізор і столик 
для пеленання. На ньому стояли 
ваги, щоб лікар міг виміряти масу 
дитини, мініобігрівач, ванночка та 
рукомийник, аби купати немов-
ля. Це, до речі, щоранку робить 
медсестра, а тільки згодом мама.  

— В нас дитину просто обти-
рають, а в Польщі маля купають 
із засобом гігієни, не чекаючи, 
допоки загоїться пуповина. Її 
не обробляють йодом чи зелен-
кою. В пологовому синочку зразу 
зробили багато аналізів. Його де-
кілька разів на день оглядав лікар. 
Там уважне ставлення до паці-
єнтів, — каже Ірина Шевченко.

Персонал шпиталю, за її сло-
вами, загалом доброзичливий, 
зі всім допомагав. Малюку ще 
в пологовому будинку зробили 
щеплення і оформили книжечку 
здоров’я. Це як українська медич-
на картка. Туди записують все, що 
трапилося в ході пологів, дитину 
оцінюють по шкалі Апгар, дають 
рекомендації. Якби було щось при 
народженні — матері видають на-

правлення до спеціалістів.  
— Документи видали і мені, аби 

через шість тижнів після пологів 
я змогла піти до гінеколога, він 
знав, що зі мною та оцінив рівень 
здоров’я, — додає жінка.

Будемо тут, поки 
тато воює 

Щодо мовного бар’єру, ділиться 
емоціями Ірина Шевченко, спер-
шу, коли вона тільки приїхала 
до Польщі, кілька місяців була 
у шоковому стані. Боялась за ро-
дичів вдома, не могла звикнути 
до нових умов. Але коли довго 
мешкаєш в оточенні поляків і 
відсутній мовний контакт з укра-
їнцями, мусиш вчити мову швид-
ко. Зараз Ірина все розуміє, читає 
польською, відповість на запитан-
ня і може сказати щось буденне. 
Пише ще погано, та удосконалює 
свої знання.

— За кордоном ми освоїлись 
нормально. Будемо тут, поки наш 
тато воює та стоїть на захисті 
Батьківщини. Йому краще, коли 
ми у безпеці. Старша донька піш-
ла в Польщі до школи, середній 
син відвідуватиме садочок, а ми 
вдома з найменшеньким сумує-
мо за татком! — на завершення 
говорить Ірина Шевченко.

Ірина виїхала за 
кордон 24 лютого, 
остерігаючись 
за безпеку 
майбутньої 
дитини. Пологи в 
польській лікарні 
приймали лікар та 
акушерка
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, ВАДИМ ЄПУР, 068–
066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM

Центр розташований поблизу 
Збаража. Уже 20 років тут ліку-
ють алко- і наркозалежних людей, 
але роблять це не медикамента-
ми, а молитвою, словом Божим та 
трудотерапією, розповідає пастор 
Андрій Тукало.

Реабілітаційний центр має ви-
гляд звичайного сільського обійстя 
із великим двором, сараєм, кіль-
кома сотками городу й квітником, 
де ростуть троянди, півонії і на-

віть виноград. Є літній душ. Під 
будинком охайно складена купа 
дерев’яних колод, якими дім опа-
люють взимку.

Будівля центру має два поверхи. 
Внизу їдальня, кімната для служи-
телів, санвузол, душ з пральною 
машинкою та клас, де вивчають бі-
блійні основи ті, хто тут лікується. 
На другому поверсі розташовані 
дві спальні, ще один санвузол та 
гардеробна для хлопців.

Розпорядок наступний: підйом 
о 7.00, зарядка, хлопці вмивають-
ся і чистять зуби. Опісля гуртом 

п’ють чай, а тоді мають годину 
на усамітнення. Кожен молиться 
та читає Біблію. Час, проведений 
у «таємній» кімнаті, за словами 
пастора, дуже важливий. Хлопці 
моляться наодинці, це їх укріплює.

Центр «Спасіння» загалом може 
прийняти до 30 нужденних у до-
помозі. Курс реабілітації триває 
6 місяців, але інколи хтось зали-
шається довше, аби оговтатись від 
смертельних звичок повністю.

Звертатися до центру можуть 
не лише з Тернопільщини, а й з 
інших областей.
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Василеві вже 48 років, він ро-
дом зі Львова. Одружений, має 
кохану та двоє дітей. Разом із 
дружиною вони займались під-
приємництвом, співпрацювали з 
німецькою компанією з прода-
жу біодобавок. Подружжя мало 
клієнтів та непоганий заробіток.

Останні 20 років Василь ниш-
ком вживав алкоголь та нарко-
тики — різні, легші й важчі, до-
рожчі і дешевші. Ніхто з рідних 
не був у курсі та про це навіть 
не здогадувався. Чоловік став 
«інтелігентним наркоманом», 
як каже сам…

Зараз Василь завершує шести-
місячний курс реабілітації у хри-
стиянському центрі «Спасіння», 
що неподалік Збаража. Він до-
писує обов’язковий заліковий 
реферат з біблійних основ, буде 
випускати й планує почати жит-
тя з чистого аркуша. Як зумів 
подолати залежність і зберегти 
сім’ю — читайте далі.

Спробував 
наркотики у 20 років 

Алкоголь для Василя-підліт-
ка став відрадою. Його батько 
зловживав випивкою. Мати важ-
ко працювала в лікарні, жінці 

бракувало часу на сина. Вдома 
постійно були скандали і сварки. 
Згодом батько почав піднімати 
руку на дружину…

— Вже в свідомому віці я зро-
зумів, що давати їсти й одяга-
ти дитину — це не виховання. 
Я часто тікав з дому на вулицю. 
Там зв’язався з відомою в районі 
компанією, ми пили вино, потім 
купували горілку. Далі трапилась 
моя перша кримінальна справа, 
за котру сів до тюрми, — пригадує 
чоловік.

Відбуваючи свій термін, у в’яз-
ниці Василь спробував наркоти-
ки. Навіть коли вийшов на волю, 
це не облишив. Залежність поволі 
затягувала його «на дно». Часто 
шукав «ширку» (поширений 
важкий наркотик, як правило, 
вариться з маковиння та оцто-
вого ангідриду — прим.), а з 
2000-х, коли часи змінились, — 
субітекс (синтетичний наркотик 
«Субутекс») та морфін. Діставав 
навіть кокс!

— Найчастіше й не за великі 
гроші можна було дістати субі-
текс. Я регулярно вживав нар-
котики протягом 20 років — ще 
в тюрмі і уже вільним, адже про-
довжив це робити, — додає ко-
лишній наркозалежний Василь.

Також у в’язниці чоловік по-
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Василеві 48 років і він мало не помер через наркотичну залежність. Найбільше чоловік 
шкодує, що не зізнався дружині про наркотики вчасно

Я регулярно  
вживав наркотики 
протягом 20  
років — ще в  
тюрмі і уже  
вільним

Реабілітаційний центр «Спасіння» працює понад 20 років

Реабілітація  Василь із підліткового 
віку вживав алкоголь. Все починалось, 
як дитяче прагнення «спробувати в житті 
все», та оковита зробила своє. За фактом 
злочину проти чоловіка відкрили першу 
кримінальну справу. У в’язниці він підсів 
на наркотики. Залежність стала згубною. 
Вживаючи їх день у день впродовж 20 
років, в один момент Василь заледве не 
помер…

ПРИХОВУВАВ ВІД ДРУЖИНИ ТА 
ДІТЕЙ, ЩО НАРКОМАН

Куди звернутись за допомогою

Християнський реабілітаційний 
центр «Спасіння» понад 20 років 
безоплатно рятує алко- та нарко-
залежних людей та дає їм шанс 
повернутись до реальності й кар-
динально змінити життя. Якщо ви 
чи ваша близька людина потребує-
те консультації й фахової допомо-
ги, вся необхідна інформація про 

роботу центру є на їхньому сайті: 
https://xn--80a0aafjc4h6b.com/.

Звернутись до реабілітаційного 
центру, що під Збаражем, можна 
за номерами:

+38 096 575 86 00 (Дерешівський 
Ігор – керівник);

+38 067 291 16 43 (Коган Олег 
– адміністратор служіння).

Чоловіки, які проходять реабілітацію, мають вільний час 
на відпочинок та спілкування

Дивіться 
відео, 
засканувавши 
qr-код

знайомився з Олегом — вихідцем 
із Тернополя. Вони потоваришу-
вали. Олега звільнили швидше, 
бо мав менший термін позбав-
лення волі. Василь підтримував 
з ним дружні стосунки упродовж 
наступних 2–3 років.

— Якось я дізнався, що това-
риш працює старшим служите-
лем у ребцентрі під Збаражем. 

Виявилось, що він мав залежність 
від наркотиків, а тоді пройшов 
реабілітацію. Олег багато разів 
пропонував мені відвідати їхній 
центр і самому вилікуватись. 
Я відтягував. Але як він напроро-
кував, так сталось. Поїхати туди 
довелось, це було моє особисте 
бажання, — говорить нам львів’я-
нин.

Переломний момент 
був у реанімації 

Перед дзвінком до друга Оле-
га та реабілітаційним центром, 
Василь переніс «ковід». Хвороба 
дала ускладнення й у чоловіка 

виник двосторонній плеврит — 
запалення оболонок, які оточу-
ють легені. Його поклали у від-
ділення реанімації.  

— Я лежав там 28 днів. Ме-
дичні препарати ніяк не допо-
магали. Організм все відкидав. 
Кров згущувалась, була загроза 
виникнення тромбів. В мене 
почався сепсис, на ногах піш-
ли плями. Дружина молилась. 
Лікарі робили все можливе. 
Тоді я зрозумів, що помираю 
через наркотики. Треба було 
зізнатись, чому не працюють 
препарати, — розповідає Василь.

Далі він мав серйозну розмову 
з дружиною. Розповів їй, чому 
ліки насправді не допомагають 
і що вживає останнім часом. 
Медики у Львові підібрали 
нові препарати і знову почали 
лікування. 

Дружина поставила Василю 
умову — аби той таки поїхав 
до реабілітаційного центру й 
врятував себе від залежності.

— Я знаю, що ні медичні пре-
парати, ні жодні дороговартісні 
детокси не дадуть результату, 
допоки наркоман не змінить 
свою свідомість. Я твердо це 
прийняв, вийшов з реанімації 
та набрав до друга Олега. Та-
ким чином потрапив до центру 
19 лютого. Вирішив пройти 
курс… — каже він.

Надія завжди є 
За словами Василя, до реабі-

літації він звик дуже швидко. 
Його укріплювало та надихало 
до змін усвідомлення того, що 
зберіг власну сім’ю. Дружина й 
діти не залишили його, часто 
приїжджали в гості, у неділю 
відвідували церкву. Василь хотів 
жити, адже 48 років — немалий 
вік, часу обмаль…

— Коли я промовляв покаян-
ня, то був чесний перед Богом і 
перед собою, нічого не прихову-
вав. В центрі нас реабілітують без 
жодних ліків, лише міцною вірою 
у Всевишнього. Звісно, не все 
просто, адже я мав залежність 
роками. Та тут не відчуваю по-
тягу до наркотиків. Є підтримка 
братів, колективу професійних 
служителів. Ми ні за що не по-
винні платити, — ділиться вра-
женням чоловік.  

На завершення він говорить, 
що його колишня компанія, ко-
тра розділяла «любов» до нарко-
тиків, досі мешкає у Львові й 
нічого не змінилось. Тому чо-
ловік не хоче повертатись туди, 
звідки приїхав.

— Є можливість залишитись 
і працювати у Тернополі. Я вже 
обговорив це з сім’єю. Буду тут, 
адаптуюсь до соціуму. Далі поба-
чимо, — пояснює Василь.



21RIA плюс, 7 вересня 2022

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

Коли у місцевій церкві «Хри-
стос для всіх» дізналися, хто такі 
Біленки і чим займаються, пас-
тор попросив їх втілити в жит-
тя свою давню мрію — велику 
скульптуру на внутрішній стіні. 
Це «Руки в молитві» за ескізом 
всесвітньо відомого німецького 
художника Альбрехта Дюрера. 
Звісно, родина погодилася й 
тепер робота майже завершена. 
Скульптуру творили паралельно 
з муралом.

— Для постаті Чорткавера 
я ліпила великі ноги. Тут — ве-
ликі руки. Такий збіг обставин 
вийшов. Працювала над робо-
тою довго: іноді надто швидко, 

а окремі фрагменти відточувала 
цілими днями. На творчість все 
наклалось — і новини, й навко-
лишні події, й переживання, — 
розповідає Ольга.  

Жінка додає, що залишилось 
лише допрацювати над коло-
ристикою. Вона буде незнач-
ною, лише підкреслить об’єм 
та передасть молитву людини 
до Господа.  

— Ця скульптура виконана 
у техніці горельєф. Вона для 
мене символічна, про віру, про 
те, що відбувається в державі че-
рез звірства росіян. Квіти — це 
ніби продовження життя, символ 
незнищенності нашої нації, — 
посміхається Ольга.  

Сім’я не має змоги повернути-
сь до рідного Вишгорода щонай-

менше у найближчі місяці. Тому 
залишаються на Тернопільщині. 
Ба більше, планують перевезти 
сюди свої витвори зі столичної 
майстерні й влаштувати автор-
ську виставку.

— Чортків — це справжня пер-
лина. Тут збереглась українська 
культура. Я б навіть розпродала 
на виставці деякі свої роботи, 
а виручені кошти віддала іншим 
переселенцям, яких гостинно 
прийняло місто. Сама знаю, як 
це, коли втрачаєш свою осе-
лю! — завершує розмову мист-
киня Ольга.  

Для тих, кого зацікавила твор-
чість подружжя, весь їхній доро-
бок можна побачити на сторінці 
арт-майстерні «Magic» в Інста-
грамі.

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

Ольга родом з Вінниці. Закін-
чила школу, а пізніше — худож-
нє професійно-технічне училище, 
ставши художником-оформлюва-
чем та гончарем за фахом. Жінка 
має дочку, якій цьогоріч випов-
ниться 14. В якийсь момент доля 
занесла Ольгу до міста Вишгород, 
що розташоване на правому березі 
Дніпра. Там вона познайомилась 
зі своїм коханим Яковом.

Чоловік — професійний ар-
хітектор, з 16 років власноруч 
створює фонтани. Один із його 
виробів навіть прикрашає Май-
дан Незалежності у Києві. Одру-
жившись, за деякий час Ольга з 
Яковом відкрили у місті власну 
арт-майстерню «Magic», працю-
вали й цеглинка за цеглинкою 
будували сімейне щастя.  

— Майстерня діяла чотири 
роки. Я проводила своєрідні кур-
си, навчала дорослих і дітей, як 
робити об’ємні картини, барельє-
фи й горельєфи. До мене приїзди-
ли з усієї держави, були учні з-за 
кордону. Зверталися за різним: 
хтось за настроєм, хтось за спе-
ціалізацією, інші просто мріяли 
освоїти новий навик. Особливо 
це діло подобалось малечі, для 
них чудо — створювати щось 
об’ємне, — каже Ольга.  

Буквально перед початком пов-
номасштабного вторгнення Білен-
ки взялись за ще одне заняття. 
Вони робили інтер’єрні фонтани 
на замовлення — Яків готував 

конструкцію, а Ольга її художньо 
оформлювала. Були клієнти й по-
пит, та свої корективи у сімейну 
справу внесла війна. Доробки за-
лишились у майстерні…

Звичне життя 
зламалось умить 

Родина Біленків мешкала 
в багатоповерхівці, на 25 повер-
сі. У день, коли росія вторглась 
на територію України, вони про-
кинулись від потужних вибухів зі 
сторони Борисполя. Психіка кате-
горично відмовлялась сприймати 
почуте.

— Окупанти обстрілювали су-
сіднє місто, це за десять кілометрів 
від нас, але вибухи й поштовхи 
було чутно дуже близько. Ми 
швидко збирались, взяли лише 
найнеобхідніше. Звісно, що 
не мали «тривожних» валізок, бо 
не вірили, що війна може розпоча-
тися, — пригадує той ранок Яків.

— Ми з чоловіком тоді доробля-
ли пічку в Дубечні під Києвом. 
24 лютого мене учні просили вий-
ти у майстерню на заняття. Але 
все зруйнувалося в одну мить! 
Дочка дуже злякалась вибухів, 
тому того дня нам довелось тіка-
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

ІСТОРІЯ ТВОРЧОЇ РОДИНИ БІЛЕНКІВ
Історії   Ольга Біленко скульпторка, 
а її чоловік Яків – архітектор. Творче 
подружжя мешкало у Вишгороді, там 
мали власну майстерню. Ранок 24 
лютого родина запам’ятала назавжди. 
Після вибухів неподалік, Біленки 
покинули домівку й поїхали у безвість 
з однією метою – врятуватись і вивезти 
14-річну доньку у безпечне місце. Так 
вони опинилися в Чорткові, де зуміли 
відновити творчість і знайти призначення 
своїм талантам. Як втратити все та не 
зупинитись на шляху до мрії – читайте 
історію митців

Скульптура «Руки в молитві», яку Ольга робить для 
церкви, майже завершена

Допоки війна – 
скрізь небезпечно. 
Але родина не 
падає духом й 
продовжує  
творити

Віддячує церкві за допомогу… мистецтвом

Подружжя багато років займається мистецтвом: Ольга 
скульптурою, а Яків створює фонтани

Ольга та Яків Біленки на відкритті муралу на фасаді бібліотеки в Чорткові

ти. Ми думали лише про те, аби 
вижити. Взяли речі і поїхали, — 
додає Ольга.  

Біленки з дочкою та домашні-
ми улюбленцями — псом і котом, 
спочатку вирушили до родичів 
у село Пухівку, на лівому березі 
Дніпра. Там було складно, по-
стійно лунали вибухи. Подружжя 
пригадує, що відчували себе ніби 
у кіно, героями фільму жахів. Яків 
наполягав шукати інше, надійні-
ше місце.

— Прийняли рішення їхати 
до Вінниці, побути трохи у моїх 
батьків, — говорить нам скуль-
пторка. — Чесно кажучи, добре, 
що втекли з Пухівки, бо невдовзі 
до села надто близько підійшли 
росіяни, лунали автоматні черги. 
У Вінницю ми своєю машиною 
добирались 12 годин через страш-
ні затори. Ночували в авто.

Бачили ракетний 
обстріл Чорткова 

Сім’я довго там не затрималась 
і вирушила до друзів на Закар-
паття. Вдалось знайти тимчасо-
вий прихисток у селі, на дачі, де 
дозволили пожити власники. Бі-
ленки стикнулися з фінансовими 
проблемами, адже роботи взагалі 
не було.

— Мої родичі на той час зна-
ходились у Чорткові. Оселили-
ся в гуртожитку і нас кликали 
до себе. Дали номер до підприєм-

ця Андрія Вітюка, який ще відві-
дує Євангельську церкву «Христос 
для всіх». Він допоміг нам знайти 
гарне житло. У місті ми вперше 
відчули спокій. Нас огорнули те-
плом, — розповідає Яків.

У червні, коли трапився ракет-
ний обстріл Чорткова, подружжя 
добре бачило це з вікна власного 
помешкання, бо їхня теперішня 
оселя приблизно за 800 метрів 
від місця, де був «приліт». Тоді 
страшенно злякалися. Ольга 
зітхає: якщо мала раніше ілюзію 
безпеки, то відтоді вона вщент 
зникла. Допоки війна — скрізь 
небезпечно. Але родина не падає 
духом і продовжує творити.

— Для мене кожен витвір те-

пер приносить щастя. Нещодавно 
ми з чоловіком працювали над 
муралом на фасаді бібліотеки. 
Сирени вибивали з колії, але ми 
не зупинялися. Врешті, робота 
завершена. Тепер шукаємо нові 
можливості. Я проводитиму у цер-
кві майстер-класи зі скульптури 
для дітей та дорослих, раз чи двічі 
в тиждень. Можу їх чогось на-
вчити, — ділиться планами жінка.  

— Я теж маю роботу. Люди 
в Чорткові привітні, кожен пропо-
нує нам допомогу. Тому я радий, 
що можу зробити бодай невели-
кий, але свій внесок у культурне 
життя міста. Не хочеться у воєн-
ний час сидіти, склавши руки, — 
говорить Яків.
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«Паляниця» 

Ресторан створювали і відкривали під час 
війни. Заклад має важливу місію — кожного 
тернополянина, гостя міста познайомити і 
закохати в українську кухню та звичаї. Тут 
ви знайдете бабусині пиріжки, смачнень-
кий борщик. Пропонують гостям і різнома-
нітні сім сніданків, що можна скуштувати 
з 10.00 до 13.00.

Для себе дорослі можуть обрати омлет 
або яєчню з шинкою, томатами, сиром або 
рибний сніданок. А для дітей пропонують 
молочну вівсянку, сирники та домашні 
млинці. Ціни на сніданки коливаються 
від 69 до 144 гривень. А ще й до кожного 
варіанту сніданку морс або узвар на вибір 
додається безкоштовно.

Окрім того, у закладі можна просто випи-
ти запашної кави із смачним десертом або 
наливки з брускетами. Кожен сам обирає 
настрій свого ранку.

Час роботи: з 10.00 до 22.00.
Локація: вулиця Чорновола, 2.

MonFalcone cafe 

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

Ми провели опитування у соціальних 
мережах і дізналися, яким саме кафе, рес-
торанам надають перевагу тернополяни. 
За результатами опитування ловіть від нас 
підбірку тернопільських закладів, де можна 
поїсти смачно і не за всі гроші.

«Клуб Файного Міста» 

Це ідеальне сіті-кафе у стилі ф’южн, тут 
гармонійно поєднуються естетика минулого 
і технологічність сьогодення. Невимуше-
на атмосфера, акцент на італійській кухні. 
На сніданок тернополян чекають до 13.00.

А ось своїм гостям заклад пропонує 
круасан з креветкою, гофра з куркою та 
трюфельним соусом, авокадо тост з яйцем 
пашот під соусом голадес, гофри з лососем 
та шпинатним соусом. Для поціновувачів 
солодких сніданків готові подати сирники 
в карамелі, вівсяну кашу з фруктами та го-
ріхами, шоко круасан, налисники з сиром. 
Відвідувачам, які не вживають у своєму ра-
ціоні звичайне молоко, пропонують веган 
вівсянку на кокосовому молоці.

Ціни на сніданки коливаються від 
73 до 155 гривень.

Час роботи: з 10.00 до 21.30, а у неділю — 
з 11.00.

Локація: бульвар Тараса Шевченка, 23 а.

Prosecco Bar Inshyy 

У барі вважають, що для сніданку не по-
винно бути жодних часових обмежень. 
Саме тому у Prosecco Bar Inshyy ви мо-
жете поснідати протягом всього робочого 
дня. Такий варіант зручний для вихідних, 
коли прокидаєшся о 12 і йдеш на пошуки 
смачного сніданку.

До сніданкового меню закладу увійшли 
омлет з грибами та шинкою, шпинатні 
млинці з куркою. Також можна скушту-
вати два види тостів з авокадо і креветкою, 
бенедикт із лососем та голландським си-
ром, картопляні оладки із куркою та яйцем 

пашот. А для тих, хто полюбляє солодке, 
пропонують сирники зі сметаною та ви-
шневим джемом.

Ціни на сніданки коливаються від 
110 до 150 гривень. Проте у цю ж вартість 
входить і морквяний, яблучний або мор-
квяно-яблучний фреш. А у вихідні фреш 
пропонують замінити на вино.

Час роботи: з 10.00 до 21.30 (будні дні), 
а у вихідні з 11.00.

Локація: бульвар Тараса Шевченка, 23.

Смачними сніданками своїх відвідувачів 
нагодують і в MonFalcone cafe. Із солодкого 
вам запропонують бісквітні торти, чізкейки, 
ягідні десерти, пироги, меренговий рулет, 
а також панкейки з ягодами, сирники зі 
сметаною та полуничним джемом.

Для тих, хто надає перевагу солоним 
сніданкам, до вашої уваги боул із кіноа, 
де ідеально поєднали філе апельсина, 
грейпфрута з креветками, пишні омлети. 
Не варто виключати і круасани з лососем, 
креветками.

До круасанів чи солодощів можна додати 
філіжанку смачної кави, чаю або какао. 
За бажанням клієнтів заклад може організу-
вати сніданок, обід чи вечерю для більшої 
кількості людей. Тож беріть друзів і скоріше 
на смачний сніданок.

Час роботи: з 09.00 до 21.00.
Локація: вулиця Йосипа Сліпого, 3.

Піцерія «Фламінго» 

Хочете на один ранок опинитися в со-
нячній Італії? Тоді пропонуємо вам завітати 
до піцерії «Фламінго». Окрім авторської 
піци та напоїв, у меню ви знайдете і смач-
ненькі сніданки. Авокадо тост, сирники, 
скрембл з креветками та авокадо, шакшука, 
класичний італійський сніданок — все, що 
забажає ваша душа.

Завітати до закладу можна і з малечею, 
адже для найменших відвідувачів підготу-
вати особливе меню. Вартість на сніданок 
коливається від 98 до 218 гривень. Замов-
лення на сніданки приймаються до 15.00.

Час роботи: з 09.00 до 22.00.
Локація: вулиця Київська, 10 Б; вулиця 

Збаразька, 1; вулиця Торговиця, 7.

На сніданок «Клуб Файного Міста» 
очікує гостей з 10.00 до 13.00

Prosecco Bar Inshyy готує сніданки 
цілий день. Є безкоштовний напій

Заклад ідеально підійде для тих, 
хто сумує за бабусиним борщем 
та пиріжками

На вас очікує ідеальне поєднання 
солодкого і солоного. Впевнені, ще 
неодноразово повернетесь

Поціновувачам італійської 
кухні варто забігти у піцерію 
«Фламінго». Там і паста, і піца, і тости

РЕКЛАМА

СПОЖИВАЧ

ДЕ ПОСНІДАТИ СМАЧНО І НЕ ЗА ВСІ 
ГРОШІ У ФАЙНОМУ МІСТІ

510906_inf

Вартість деяких 
сніданків до 100 
гривень та ще 
й у подарунок 
безкоштовний 
напій

Гроші  Ідеальний той сніданок, коли його хтось 
приготував для тебе. У такому випадку вам на 
допомогу прийдуть затишні кав’ярні та ресторани
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №36

***
Під час розмови по телефону 
не знаю, куди подіти руки.
Якось у метро балакала по 
мобільному і лише хвилини за 
дві зрозуміла, що машинально 
прибираю пушинки та воло-
синки з пальта чоловіка, який 
до всього цього стояв до мене 
обличчям і за всіма цими моїми 
маніпуляціями уважно спосте-
рігав. Подякував...

***
Коли розмовляють двоє чоло-
віків, то кожен із них говорить 
про себе, коли дві жінки, то 
обидві говорять про третю.

***
Розмовляють дві подружки:
— Мені скоро 30 років, а я все 
незаміжня.
— Так, комусь дуже пощастило.

***
Передбачливий хлопець, впер-
ше йдучи в гості до дівчини, 
спеціально піднімається на 
дев'ятий поверх не ліфтом, а 
пішки сходами, щоб прочитати, 
що про неї пишуть сусіди.

***
Важко розглянути у жінці інте-
лект, коли глибина її декольте 
перевищує довжину її спідниці.

***

Вранці прийшла есемеска: 
«Абонент знову в мережі. Ви 
можете йому зателефонувати!»
Все! Пізно! Я вже протверезі-
ла...

***
— Дівчино, а чи можна запро-
сити вас у кіно?
— А чим вам Мальдіви не подо-
баються?

***
— Жоро, хочу машину!
— Цилю, а навіщо вона тобі?
— Бібікати...

***
У природі є троє істот, які за 
мінус 25°С ніколи не мерзнуть:
1) пінгвіни;
2) білі ведмеді;
3) дівчата у міні-спідницях і без 
шапок.

***
Офісний будинок, черга в кафе. 
У черзі панночка типу фіфа, 
всім своїм виглядом показує, 
як їй гидко стояти поруч із цим 
бидлом. Перед нею про щось 
міркує сумний хлопець. Раптом 
він спохоплюється і просить 
фіфу:
— Передайте, будь ласка, салат.
Та — нуль уваги, розвернувшись 
до вітрин. Хлопець обережно 
торкається її плеча. Фіфа гнівно 

гаркає:
— Не треба руками!
Хлопець розгублено дивиться 
на неї й абсолютно серйозно 
запитує:
— Невже виделкою?

***
Якщо чоловік, який тобі подо-
бається, не помічає тебе, позич 
у нього багато грошей. Нехай 
тепер тільки про тебе й думає!

***
— Миколо Петровичу, можна 
мені двох міцних хлопчиків?
— Звичайно, Лідіє Іванівно, 
вам, напевно, щось тяжке треба 
перенести?
— Так, розлуку...

***
Мій хлопець перейменував у 
телефонній книжці свій контакт 
на «Мама», а мамин номер 
видалив.
Якось увечері мені приходить 
есемеска від «Мами» з таким 
текстом: «За дві години я 
приїду з подругами! Швидко 
прибирай і накрий на стіл!»
Я, як ошпарена, бігала: при-
бирала, готувала. У результаті 
вклалася в півтори години. 
Потім лунає дзвінок у двері. 
Вгадайте, хто прийшов?

***

***
Стоїмо у вихідні з чоловіком 
на касі у супермаркеті. Розпла-
чується перед нами вся така 
пригламурена діва. Повільно, з 
почуттям власної гідності, пакує 
свої продукти — кожен продукт 
в окремий безкоштовний пакет. 
За нами вже людей сім стоять, 
касир нервує. Дівчина явно на-
солоджується моментом. Нехай 
інші помилуються її «неземною 
красою»: нарощене волос-
ся, накладні вії та нігті, тонна 
макіяжу і така міцна засмага. 
Чоловік невідривно, просто 
заворожено дивиться на неї, 
повертається до мене і голосно 
заявляє:
— Ну точно, ми ж курку-гриль 
забули купити!
Першою засміялися я та касир. 
А потім уся черга. Під наш 
дружний сміх дівчина швидко 
ретирувалася.

***
 — Давай зіграємо у хованки!
— Це як?
— Ти зникнеш із мого життя, і я 
тебе не знайду. І ти виграєш, і 
мені приємно.

***
Обручка — потужний артефакт, 
що дозволяє жінці набирати 
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вагу вдвічі швидше.
***

Сором'язлива дівчина:
— Коли я готова морально, 
фізично я вже не в змозі...

***
Такий молодий маєте ви-
гляд! У чому ваш секрет?
— Мені 18 років...

***
Якщо жінка каже, що відда-
ла вам найкращі роки свого 
життя, то це не скарга, а 

комплімент: отже, до вас 
були гірші роки.

***
Вирішила прибрати у 
шафі: все звідти вивалила, 
переміряла, нафарбувала-
ся, натанцювалась. Все — 
втомилася!

***
З вродливою жінкою 
завжди нелегко: вона або 
сниться, або спати не дає...

***



ОВНИ Час реалізації про-
єктів, конструктивних ви-
рішень багатьох завдань. 

Ваші ініціативи будуть гідно 
оцінені. Використовуйте пропо-
нований шанс для талану, навіть 
якщо є ризик. Період підходить 
для налагодження стосунків із 
родичами та близькими.

ТЕЛЕЦЬ Гарний період 
для проведення ризико-
ваних угод, вкладення 

ресурсів у довгострокові проєк-
ти, дорогих покупок. Рухливість, 
наполегливість у просуванні 
своїх інтересів, незвичайна 
активність привертає увагу ото-
чення, особливо представників 
протилежної статі. 

БЛИЗНЯТА Ваше ото-
чення відзначить вашу 
високу працездатність і 

прекрасний зовнішній вигляд. 
Чудовий час для пошуку роботи 
або започаткування трудової 
діяльності на новому місці, а та-
кож серйозних розмов із керів-
ництвом та пошуку підтримки 
серед вищих посадових осіб. 

РАК Життя йде розміре-
но, без будь-яких сюрп-
ризів. Хороші взаємини з 

колегами та діловими партнера-
ми сприяють ефективній роботі. 
Обставини складаються сприят-
ливо для угод купівлі-продажу, 
і навіть отримання практичної 
вигоди у будь-яких життєвих 
сферах. Розставте пріоритети. 

ЛЕВ Обставини змушу-
ють вас займатись орга-
нізаційними питаннями, 

розподіляти ресурси, займатися 
дуже відповідальною робо-
тою та створювати фінансову 
стабільність. Чудова можливість 
піднятися нагору кар'єрними 
сходами, зайняти вище соціаль-
не становище. 

ДІВА Підвищується ваша 
конкурентоспромож-
ність, посилюються прак-

тичні ментальні можливості. Пе-
ріод можливостей, ефективної 
комунікації зі співробітниками, 
партнерами, адміністративними 
працівниками. Сприятливий 
час для особистих стосунків, 
планування майбутнього.

ТЕРЕЗИ Починається 
низка подій, які стосува-
тимуться партнерських 

стосунків як в особистій, так і 
в діловій сфері. Багато розмов 
навколо справ чоловіка чи 
бізнес-партнерів. Відбувається 
осмислення взаємин із людьми 
навколо вас, змінюються спосо-
би впливу на маси, аудиторію. 

СКОРПІОН Успішними 
є колективна діяльність, 
спільні проєкти, участь 

у громадських заходах. Ваші 
інтелектуальні здібності та діло-
ва хватка будуть гідно оцінені, 
вами можуть зацікавитися та 
запропонувати хороші умови в 
новій професійній сфері. 

СТРІЛЕЦЬ Будні насичені 
активним листуванням, 
розмовами, заходами, 

метою яких є обмін думками, з 
колегами, чоловіком. Можливе 
виникнення розбіжностей та 
суперечок, але це не повинно 
зашкодити спільним заходам та 
робочим процесам. 

КОЗЕРІГ Зараз не най-
кращий час ставити свої 
умови і занадто вперто 

просувати свої інтереси. Нама-
гайтеся вирішувати питання, що 
хвилюють вас, через посеред-
ників і будьте готові до необхід-
ності в чомусь поступитися, щоб 
потім отримати більше. 

ВОДОЛІЙ Сприятливий 
час для переговорів, 
виступів, проведення 

онлайн-заходів. Вам вдається 
яскраво і жваво висловлювати 
свої думки, коментувати проце-
си, що відбуваються, і формува-
ти громадську думку. Спокійно 
реагуйте на всі подразники.

РИБИ Період суттє-
вого переосмислення 
життєвих процесів, а 

також свого стилю поведінки та 
спілкування. Обставини змушу-
ють змінюватись у професійній 
сфері, отримувати додаткові 
знання, підвищувати рівень 
кваліфікації. Можливо, настав 
час змінити своє життя.

СЕРЕДА,

7 ВЕРЕСНЯ

+6С     +20°С +7°С     +18°С

ЧЕТВЕР, 
8 ВЕРЕСНЯ

+10°С     +21°С +9°С     +21°С

П’ЯТНИЦЯ, 
9 ВЕРЕСНЯ

+12°С     +16С +14°С     +18°С

СУБОТА, 
10 ВЕРЕСНЯ

+12°С     +16°С +14°С     +18°С

НЕДІЛЯ, 
11 ВЕРЕСНЯ

+12°С     +16°С +13°С     +16°С

ПОНЕДІЛОК, 
12 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +11°С +11°С     +17°С

ВІВТОРОК, 
13 ВЕРЕСНЯ

+10°С      +14°С +11°С     +19°С

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

7 вересня 2022 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп на 
вересень Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Чоловіки, пам'ятайте, що осина 
талія у жінки має на увазі й 
наявність жала.

***
Жінки дуже хитрі: щоб не гу-
бити шкарпетки, вони прив'я-
зали їх до трусів і назвали цю 
конструкцію колготки.

***
Майже як в анекдоті про збо-
ченця та жінку з авоськами — як 
він плащ перед нею розкриває, 
а під ним нічого. А вона ди-
виться та й каже: «Точно, яйця 
не купила!»

***
На день народження всі дівчата 
прийшли чепурні та красиві, а 
чоловіки — як завжди. З цього 
виходить висновок — чоловіки 
завжди ошатні та красиві.

***
Жінки, знайте, чоловік — він як 
асфальт, якщо його правильно 
укласти на підготовлену подуш-
ку, він витримає роки й роки 
навантажень і експлуатації.

***
— Чув про тебе багато поганого. 
Захотілося познайомитись.

ФОНТАН НА ПРИВОКЗАЛЬНОМУ МАЙДАНІ

ЛЕБЕДІ

КАСКАД

СПОГАД

БУЛО:
Раніше біля залізничного вокзалу 
був великий фонтан 

БУЛО:
Фонтан прикрашав сквер біля 
драматичного театру

БУЛО:
Фонтан на вході до парку Шевченка 
запрацював у 1972 році

БУЛО:
Раніше фонтан працював на 
Тернопільському ставі

СТАЛО:
Тепер тут проїжджа частина, 
пішохідна зона та велодоріжка

СТАЛО:
На його місці тепер пам’ятник 
Кобзарю

СТАЛО:
Його відремонтували, додали 
різнокольорову підсвітку

СТАЛО:
Його перенесли до острівця 
«Чайка», де він працює і нині

З одного ракурсу

Як змінилися 
фонтани Тернополя 

7 вересня: 
Варфоломій, 
Володимир, Єпіфан, 
Іоанн, Мойсей.

8 вересня: 
Адріан, Віктор, 
Димитрій, Георгій, 
Марія, Наталія, Петро.

9 вересня: 
Олександр, Анфіса, 
Володимир, Дмитро, 
Іван, Мефодій, 
Михайло, Никон, Сава, 
Степан.

10 вересня: 
Ганна, Василь, Георгій, 
Демид, Іоанн, Іларіон, 
Лаврентій, Леонтій, 
Макар, Мойсей, 
Микола, Павло, Сава, 
Серафим, Сергій, 
Стефан, Феодор, 
Феодосій, Сюзанна.

11 вересня: 
Іван, Ян.

12 вересня: 
Олександр, Арсеній, 
Опанас, Гавриїл, 
Григорій, Данило, 
Діонісій, Єлизавета, 
Єфрем, Іоанн, Ігнатій, 
Леонід, Макар, 
Никодим, Павло, 
Петро, Сава, Спиридон, 
Феодор, Христофор, 
Яків, Міліца, 
Парасковія.

13 вересня: 
Олександр, Володимир, 
Геннадій, Дмитро, Іван, 
Михайло, Мирон.

Цього тижня 
іменини  
святкують


