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ЦІНИ КУСАЮТЬСЯ! 
  Подорожчало 
абсолютно все – від 
продуктів до одягу, 
техніки та різних 
послуг. Ціни б'ють 
рекорди, а покупки 
спустошують наші 
кишені
  Аналізуємо зміни, 
які відбулися. А 
також радимо, де в 
Тернополі шукати 
вигідніші пропозиції
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095– 077‑01‑80 

У перші два місяці після зміни 
постачальника газу, черги до га-
зовиків розтягувалися на кіль-
ка кілометрів, а ось займали їх 
люди від самого ранку. Тож ці 
місяці були особливо складні, 
розповідає директорка «Газпо-
стач» Галина Галаюха. Праців-
ники підприємства прийняли 
від споживачів майже 19 тисяч 
заявок.

— Пік звернень ми спостеріга-
ли у травні-червні. Наші праців-
ники не встигали вже, тож, аби 
скоріше обслуговувати людей, 
ми змушені були найняти ще 
одного спеціаліста, який би вно-
сив всю необхідну інформацію 
в єдину базу. Хочу наголосити, 
що повертати кошти — не така 
вже і швидка процедура. 

Тому що всі надіслані рекві-
зити вводяться нашими праців-
никами власноруч. А ви пора-
хуйте, це 19 тисяч реквізитів, бо 
має кожен споживач їх надати. 
По-іншому кошти ніяк не по-
вернуться. Інколи повернення 
займає понад два місяці. 

Але ваші кошти у нас не зали-
шаться, якщо ви написали заяву, 
то просто чекайте, коли кошти 
зайдуть на картку, — каже пані 
Галина.

Станом на 8 вересня, пра-
цівники опрацювали заявки та 
повернули кошти вже 2056 спо-
живачам на загальну суму 
2 000 000 гривень.

Натомість серед споживачів є 
і такі, які навпаки мають повер-
нути кошти підприємству. Пані 
Галаюха наголошує, кількість 
боржників щодня змінюється, 
адже є люди, які приходять і 
повертають кошти після одного 
нагадування.

— Ми обдзвонюємо боржників 
і нагадуємо їм про те, що тре-
ба сплатити кошти за спожиті 
послуги. У людей є різні об-
ставини, тому ми йдемо на по-
ступки і можемо укласти договір 
реструктуризації. Це дозволяє 
виплачувати борги поступово. 

Але перед тим, як укласти до-
говір, ми дивимося, як людина 
сплачувала протягом кількох 
років за блакитне паливо. Є ви-
падки, що люди йдуть на рекс-
труризацію, тільки щоб сплатити 
один внесок і вказати про це 
у декларації на субсидію, — каже 
вона.  

Як подати заявку 
в один клік?

Сьогодні ДП «Газпостач» ТОВ 
«Тернопільміськгаз» пропонує 
два шляхи подання заяви на по-
вернення надлишково сплаче-
них коштів. Перше — особисто 
звернутися до компанії (вули-
ця Г. Коллонтая, 2, приміщен-
ня А (вхід зі сторони вулиці 
Острозького), вистояти у черзі 
кілька годин і подати заявку.

Під час написання заяви ко-
жен споживач має пред’явити 
працівнику компанії перелік 
документів:

 � ксерокопія паспорта та іден-
тифікаційного коду власника 
особового рахунку та особи, 
яка сплачувала за газ від іме-
ні або за власника рахунку, 
або особи, яка є спадкоєм-
цем;

 � оригінали платіжних доку-
ментів про сплату за природ-
ний газ на загальну суму, 
що відповідає або перевищує 
суму до повернення (пере-
плати);
 � довідка (з банку) з рекві-
зитами вашого банківсько-
го рахунку для повернення 
коштів.

Заяви від споживачів компа-
нія приймає понеділок — четвер 
(з 08.00 до 17.00), а ось у п’ят-
ницю (з 08.00 до 16.00).

А ось для тих, хто не має часу 
та бажання займати чергу від 
п’ятої ранку і витратити весь 
день на написання однієї заяви, 
«Газпостач» пропонує другий 
варіант — повернення коштів 
онлайн.

Розповідаємо покроково, як 
це зробити:

 � зайдіть на сайт компанії та 
перейдіть за вкладками: «Оп-
лата-Повернення коштів»;
 � завантажте заяву, заповніть 
її за зразком;
 � обов’язково підписати за-
яву електронно-цифровим 
підписом (ЕЦП) через сайт;
 � відправте на електронну ад-
ресу admin@gazpostach.te.ua 

Крім заяви, ви маєте надіс-

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Комуналка � Від першого травня 
тернополян перевели до нового 
постачальника газу – «Нафтогаз». 
Уже п’ятий місяць поспіль споживачі 
штурмують будівлю ДП «Газпостач», аби 
повернути надлишково сплачені кошти 
на власні картки. Як подати заявку онлайн 
і скільки треба чекати на повернення 
коштів — читайте у нашому матеріалі

лати сканкопії документів, що 
вказані вище.

— Тернополяни надсилають 
заявки і онлай, адже це зруч-
но. Ось станом на 8 вересня ми 
отримали заявки на електронну 
адресу від понад 2500 спожива-
чів. Таким чином люди не ви-
трачають час на черги. Всі за-
явки перевіряють однаково і це 
ніяк не впливає на час повер-
нення грошей. Але ми розумі-
ємо, що сьогодні не всі мають 
доступ до інтернету, до цифро-
вих підписів, тому і звертаються 
особисто, — каже пані Галина.

Також споживачі закликають 
керівництво «Газпостач» авто-
матично переказати надлишко-
во сплачені кошти на іншого 
постачальника газу, зокрема 
«Нафтогаз». Але наразі зробити 
це неможливо, зауважує Галина 
Галаюха.

— «Нафтогаз» всім клієнтам 
з цього питання радить звер-
татися до попереднього поста-
чальника, щоб написати заявку 
і повернути кошти. Механізму 
щодо автоматичного переведен-
ня наразі немає. Наше підпри-
ємство звернулося з офіційним 
листом до керівництва «Нафто-
газ» з проханням розробити 
механізм переведення коштів 
на особові рахунки тепер вже 
їх споживачів. Майже місяць 
пройшов з моменту звернення 
і відповіді жодної немає, — до-
дає вона.

У випадку наявності розро-
бленого механізму, процес по-
вернення коштів міг зайняти 
кілька днів. А отже це могло 
полегшити роботу як працівни-
кам, так і споживачам.

Що кажуть 
у Нафтогазі?

Також наші журналісти звер-
нулися до «Нафтогаз України», 
аби дізнатися, чи надходили 
до них запити щодо налашту-
вання автоматичного механіз-
му передачі залишкових коштів 
споживачів і чи реально це зро-
бити наразі?

Зі слів операторки «Нафто-
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ЯК ПОВЕРНУТИ ГРОШІ ЗА ГАЗ

Працівники отримали майже 19 000 заявок від 
споживачів і лише 2056 вже вдалося опрацювати

Наплив людей спостерігався у перші два місяці – травень–червень. Займали черги від 
ранку

Під час звернення необхідно написати заяву та надати 
копію документів

газ України» Оксани, запити 
від попередніх компаній по-
стачальників газу дійсно над-
ходили. Натомість допомогти 
споживачам вони наразі нічим 
не можуть.

— Єдина можливість для спо-
живачів Тернополя повернути 
надлишково сплачені кошти — 
звернутися до попереднього 
постачальника газу. Вони мали 
розробляти механізми повер-
нення коштів і власне повер-
тати їх на особисті банківські 
картки кожної людини окремо. 

Про те, що виникають трудно-
щі — ми знаємо, але наразі до-
помогти нічим не можемо. Між 
компаніями сьогодні механізму 
повернення коштів немає, — 
каже операторка Оксана.

Також працівниця «Нафтогаз 
України» запевняє, механізм 
автоматичної передачі коштів 
між компаніями розробляється. 
Та коли він стане доступним — 
інформація невідома, адже для 
цього треба налагодити роботу 
з усіма минулими постачальни-
ками блакитного палива.

Подати заявку на 
повернення коштів 
можна як офлайн, 
так і онлайн. На 
кошти чекати 
понад два місяці
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Живемо — наче  
в майбутньому 

В артилерії Сергій — один із ко-
мандирів. Каже, що в теперішній 
службі приємно дивують нові тех-
нології. Бусоль, головний інструмент 
артрозвідки, уже поступається дро-
нам, планшетам, супутникам. Коор-
динати вирахувати можна і без неї. 
Для девайсів, які служать воїнам, 
розробляють спеціальні програми, 
законспіровані від ворога.

— Зараз так цікаво все, ніби жи-
вемо в майбутньому — нове по-
коління, фантастика, — ділиться 
враженнями військовий. — Дрони 
називаємо іменами українських жі-
нок, бо вони дуже розумні, добре 
себе зарекомендували, це треба роз-
вивати. Надіємося, що отримаємо і 
«дрони-камікадзе», вони не повер-
таються, але знищують ворога.

Розвідка ворога теж 
працює

Розвідка ворога, на думку Сергія, 
працює дуже добре. Каже, що бачив 
багато їхніх безпілотників та інших 
засобів ворожої розвідки. Тому мо-
лодих солдатів застерігає, щоб були 
обережними з інформацією, бо во-
рог все чує.

— Це ж не жарти, кожен з нас 
повинен себе зберегти, щоб далі 
працювати заради перемоги, або ти 
зараз про себе все розкажеш і тебе 
знешкодять, — емоційно наголошує 
командир. — 15-й рік, ми далеко від 
передової в Тернопільській області. 
Нас зібрали, щоб через чотири дні 
відправити на передову, а ще через 
чотири дні хлопець відкриває Ін-
тернет і каже: «Дивіться, ми у них 
є всі, на російському сайті — наші 
прізвища, імена і фото!» 

Молодь — героїчна 
На думку Сергія, наш ворог знач-

но поступається нам силою духу.
— Ми здатні на все заради держа-

ви. Вони це знають, тому, коли ми 
працюємо, відходять на два-три кі-
лометри, — додає. — Не мають зара-
ди чого йти вперед, немає стимулу, 
мотивації тільки злочинні накази, 
тому й бояться.

Молоді українські солдати без па-
фосу не раз доводили Сергія до сліз.

— Був свідком, як 40 хлопців ві-
ком 20–25 років підійшли до пози-
цій, а їм командир: «Брати, якщо є 
перестороги, — вийти зі строю!» — І 
жоден не вийшов! «Дякую, кроком 
руш!», — емоційно ілюструє сучасну 
війну Сергій. — Молодь у навушни-
ках з косичками. Це студенти, це 
наші діти… Це так бере за серце! 
І подібних прикладів багато. Мені 
якось доручив командир розвідати 
обстановку. Наших — більше 20-ти 
тримають оборону, а противника — 
в рази більше. «Шляхи відходу зро-
били?» — запитую у хлопців. «А ми 
будемо стояти до останнього!» 
В мене — сльози з очей! Змусив їх 
у першу чергу продумати шляхи від-
ходу, вони послухали, хоч закінчи-
лося все тим, що ворог не наступав.

Розповів військовий, що молодь 
з тилу часто проситься на «нуль». 
Дуже переживають ті, кого не бе-
руть. А там, на «нулі» цілодобово 
бомблять, звикнути неможливо, на-
віть йому, з його досвідом. Каже, 
що особового складу є достатньо. 
Хлопців, які втомилися, чи стре-
сують на передовій, відправляють 
відпочити на декілька днів. Ті в тилу 
посплять, покупаються, виперуть 
одяг та повертаються в стрій.

— Дуже підсилюють віру у пере-
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МІГ БИ БУТИ ДОКТОРОМ НАУК,  
А СТАВ ВЛУЧНИМ СОЛДАТОМ
Війна � Там, на нульових позиціях, 
зовсім не жалкує, що зараз міг би 
захищати докторську, що замість 
ділового костюма одягає «кікімору»,  
замість лекцій відвідує «мінус», завжди 
певен, що він саме там, де мав би бути

вольчі формування, у 15-му вступив 
до лав ЗСУ. Там потрапив у бригаду 
гетьмана Данила Апостола, де во-
ював на «нулі», розповів нам вій-
ськовий. Щоб вберегти рідних від 
тривог, Сергій вигадував різні алібі, 
щоб ніхто не знав, де він насправді.

— Коли в 15 році пішов на війну, 
дружина дізналася про це через рік, 
а мама — через півтора, — розповідає 
військовий. — Сидимо на «передку», 
телефонує дружина, запитує, де я, 
бо щойно директор школи повідо-
мив, що наші діти харчуватимуть-
ся безкоштовно, оскільки батько є 
учасником АТО. Списки подали з 
бригади. А мамі мене «здали» волон-
тери, які відвідували нас у госпіталі 
з камерами: «Синку, тебе по теле-
візору показували!» 

Повномасштабний наступ для 
Сергія був очікуваним, тому в те-
роборону вступив заздалегідь, зго-

дом знову як резервіст повернувся 
в бригаду.

Так, більш як за півроку війни 
пройшов Київ, Київську область, 
Чернігівщину, Сумщину, Дніпропе-
тровщину, Запоріжжя, Донеччину. І 
скрізь — на передовій. За мужність 
та заслуги відзначений державними 
нагородами.

У вересні він відзначатиме свій 
ювілей. І хоч вважає себе щасливою, 
багатою на вірних друзів людиною, 
та відзначити знаменну дату хотів би 
саме у колі побратимів на передовій.

Ми здатні на все 
заради держави. 
Вони це знають, 
тому, коли ми 
працюємо, відходять 
на кілометри

Вороги цілодобово бомблять, звикнути неможливо, навіть 
нашому співрозмовнику, з його досвідом

На нульових позиціях замість ділового костюма воїн 
одягає «кікімору»

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

Його військовий запал гартова-
ний Афганістаном, його відваги і 
відчайдушності не спиняють хви-
лювання найрідніших жінок. Однак 
іноді навіть він може заплакати, ба-
чачи готовність 20-річних патріотів 
іти до кінця. Тому й сам не може 
по-іншому, як і сотні його побрати-
мів із Афганської війни. Найбільше 
мотивують успіхи ЗСУ. Безсумнівно, 
це вже переконлива частка нашої 
остаточної перемоги.

Наш герой — воїн Тернопільської 
артбригади на псевдо Афган. І хоч 
його ім’я відоме Вікіпедії, все ж за-
ради безпеки героя у нашому ма-
теріалі ми змушені його змінити. 
Назвемо співрозмовника Сергієм.

Шуро, твій син 
на війні!

Із 16-ти років Сергій просився 
в Афганістан, це і зазначили на його 
карточці на перших же комісіях. До-
бився свого. Його строкова служба 
проходила саме там. Мамі писав, 
що служить в Монголії при кух-
ні. Жінка вірила, поки листоноша 
не вручила їй листа на лавочці під 
будинком в присутності всезнаючих 
сусідок. Одна із них помітила штамп 
«полевая почта» і видала: «Шура, 
син твій десь на війні!» Це не могло 
не відбитися на здоров’ї обох бать-
ків. На щастя, Сергій повернувся з 
війни. Він був ініціативним членом 
спілок воїнів-афганців, брав участь 
у спорудженні пам’ятників тодішнім 
миротворцям. Пережите довгі роки 
змушувало його радіти тому, що в 
країні війни немає. До 14-го.

З першого до останнього дня він 
був активним учасником Революції 
гідності, далі — на Схід у добро-

могу і люди з тилу, — не міг не дода-
ти військовий. — Останнє віддають, 
навіть якщо немає грошей платити 
за комунальні послуги, бабця, яка 
має дві з половиною тисячі пен-
сії, — щомісяця перераховує гроші 
на ЗСУ, з вірою, що вкладає в пе-
ремогу. Дякуючи друзям, волонте-
рам, рідним і ми тримаємося. Ми це 
відчуваємо, дуже дякуємо, це такий 
підйом духу! Впевнений, що так і 
буде до перемоги.

Нові зони відчуження 
У тих місцях, де підрозділ пере-

буває зараз, людей майже немає. 
У великому селі залишилося кіль-
канадцять стареньких. Хлопці їх від-
відують, допомагають з продуктами.

Свійські тварини у покинутих се-
лах, каже військовий, стають дики-
ми. Корови ходять табунами, молоко 
тече. Свині теж бігають по полях 
великими стадами. Бувало, що фер-
мери їх тисячами випускали. Собаки 
давно поїли курей та гусей. Часом і 
до тепер тварин військові знаходять 
на прив’язах, то відпускають.

— Буває, що зустрічаємо собак 
прив’язаних, а вони переважно 
великі і злі, та найбільше хочуть 
пити, тому спершу їм треба дати 
води, інакше можуть накинутися, і 
лиш після цього відв’язуємо, — роз-
повідає Сергій. — Як вони спрагло 
хлепчуть! А попивши, уже відчува-
ють, що люди до них — з добрими 
намірами. Ми хвилюємося, що тва-
рини зиму не переживуть, особли-
во корівки. Дуже шкода, що немає 
можливості їх перегнати в безпечні 
райони, де б про них подбали.

І таких сіл, за словами співроз-
мовника, — сотні. І не лише уздовж 
лінії розмежування. Далі від фрон-
ту — ні газу, ні світла. Щодо тих 
населених пунктів, які поступово 
звільняються з лап ворога, то там 
життя відродиться ще не скоро, че-

рез значні руйнування. Подекуди 
будинки знищені під фундамент.

— Найбільший біль — діти-сиро-
ти. Вони без батьків, голодні, босі, 
ми їм допомагаємо, чим можемо, 
шукаємо волонтерів серед знайо-
мих, які б допомогли вдягнутися, 
зігрітися цим дітям, — бідкається 
Сергій. — Варто б на час війни об-
лаштувати інтернати для їх опіки.

Син обрав дорогу 
батька 

У самого ж Сергія — шестеро ді-
тей. Каже, що повиростали з бать-
ком по телефону. Один із синів 
цьогоріч потайки подав документи 
до військового ліцею. І вступив! 
Радості батька не було меж. Роз-
чулений ділиться радощами, циту-
ючи короткі фрази, бігцем вислані 
у месенджери, що закарбовуються 
десь глибоко в татовому серці.

— Оце героїчна наша молодь, 
наше майбутнє, — узагальнює з 
гордістю і хвилюванням, — патрі-
отично налаштовані діти асфальту, 
діти телефонів, з Україною в серці!

Хвилюється він за родину, часом 
місця собі не знаходить. Новини про 
ракетні обстріли у його рідному рай-
центрі облетіли всю країну. І тут же 
він дізнається, що поруч із місцем 
вибухів були двоє його дітей. Совість 
мучила, що він мав би бути там. 
«Я тут, щоб їх не допустити туди», 
заспокоював себе захисник.

А поруч, такі ж, як і він — які 
полишали гідну роботу, які мають 
дві-три вищих освіти, які поверну-
лися з-за кордону боронити країну.

— Таких, як я, багато, це в наших 
генах. І нам приємно, коли доруча-
ють найважчі завдання. Нас надиха-
ють звитяги на Херсонських і Хар-
ківських напрямках. Я вірю в Бога і 
в цьому не сумніваюся. Зараз багато 
про що промовчу, дуже сподіваюся 
на інтерв’ю після перемоги.



4 RIA плюс, 14 вересня 2022

касирки.

Обмінник на вулиці 
Князя Острозького 

Аналогічну ситуацію з курсом 
спостерігаємо і в обміннику ТОВ 
«ФК «Константа М». Продають 
долар за 42 гривні, а готові купити 
у вас — 41,40 гривні. Щодо євро, 
то купити ви зможете за 41,50 грив-
ні, а ось продати їм — 40,60 гривні.

Валюта в обміннику є: як долар, 
так і євро. Але і тут за збігом об-
ставин система видачі чеків сьогод-
ні не працює. Натомість жодного 
папірця, заповненого від руки нам 
не запропонували, єдине — пора-
дили сфотографувати актуальний 
курс, що є на вітрині обмінника.

— Програма нам поки що не ви-
дає чеки. Всі дані по програмі про-
ходять, але чек не випускає. Наразі 
фахівці нам лагодять програму і вже 
маємо незабаром їх видавати. Але 
сьогодні певно що чеків не буде, — 
сказала касирка.

Тож купуєте іноземну валюту 
на свій страх і ризик, і звичай-
но ж, жодних доказів потім не бу-
дете мати.

Обмінник поблизу 
універмагу 

Придбати долар та євро тернопо-
ляни зможуть і в обміннику поблизу 
Центрального універмагу. Продаж 
долара — 42 гривні, а євро — 
41,50 гривні. Купівля долара — 
41,40 гривні, а євро — 40,40 гривні.

Тут вам не лише продадуть іно-
земну валюту, а й видадуть чек. 
Там вказують таку інформацію: 
назва, адреса та номер відділення 
обмінника. Крім того, зазначається 
сума іноземної валюти, скільки ви 
придбали, курс валюти на момент 
купівлі та сума в гривнях, що ви 
віддали касиру. І звичайно ж, дата 
здійснення операції та фіскальний 
номер програмного реєстратора 
розрахункових операцій.

Обмінник на вулиці  
М. Шептицького, 2 

Вже поблизу ринку ціна трохи 
відрізняється. Наприклад, про-
даж одного долара — 41,90 грив-
ні, а євро — 41,70 гривні. На-
томість купити долари мож-
на за 41,40 гривні, а євро — 
40,60 гривні.

Після придбання іноземної 
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Ми порівняли курс долара та євро у 
деяких місцевих обмінниках. Про-
тягом останніх кількох днів долар 
подорожчав та тримається на рівні 
41,8–42 гривні.
У деяких обмінниках курс долара 
досяг психологічної позначки – 42 
гривні. Однак у понеділок, 12 ве-
ресня, багато обмінників знизили 
курс. Купити американську валюту 
можна за 41,8–42 гривні. Продати 
по 41,2–41,5 гривні.

Порівняння курсів дивіться на гра-
фіці.
Євро вже дешевше за долар при-
близно на 50 копійок. Купити 
європейську валюту можна за 
41,1–41,70 гривні. Продати євро 
в обмінниках Тернополя вдасться за 
40,3–40,70 гривні.
У багатьох банках, до слова, курс 
валют значно привабливіший, ніж 
у обмінниках. Однак купити валюту 
– справжня проблема.

Який курс в обмінниках Тернополя

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

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

Як розповідають читачі «RIA 
плюс», у деяких обмінниках міста 
чеки не видають. Зі слів тернопо-
лянина Руслана, касири завжди ма-
ють «відмазки»: то папір закінчився, 
то програма не працює.

— Іноді доводиться користува-
тися послугами обмінників валют. 
Помітив, що в деяких чеки не ви-
дають, хоча цього вимагає закон. 
Касир записує, скільки у нього об-
міняли, в якийсь зошит чи блокнот. 
І на цьому все, про чеки ні слова. 
Але є ті, де чеки завжди можна от-
римати. Тут вже як пощастить, — 
каже хлопець.

Журналісти завітали до шести 
тернопільських обмінників та купи-
ли валюту. Та чи вдалося отримати 
чек? Читайте у нашому матеріалі.

Обмінник на бульварі 
Тараса Шевченка 

Станом на 12 вересня, як ми 
переконалися, в обміннику реаль-
но придбати як долар, так і євро. 
Так, за один долар просять 42 грив-
ні, а ось за євро — 41,40 гривні. 
Якщо ж здавати валюту, то ціна 
значно нижча: 41,50 гривні за один 
долар і 40,60 гривні — за одне євро.

Придбати у даному обміннику 
іноземну валюту нам вдалося. А ось 
чек видавати тут не поспішали. Ка-
сирка аргументувала це так.

— Чеків у нас немає. Сьогодні 
не працює програма, єдине — можу 
вам на листку від руки написати, що 
ви придбали валюту, — каже жінка.

Ми отримали рожевий папірець 
із написаними від руки цифрами: 
скільки купили, за яким курсом і 
дата. Тож довести, що купили ва-
люту саме у цьому обміннику — ви 
не зможете. Адже на папірці, який 
нам дали, відсутній навіть підпис 

Гроші � Касир зобов’язаний видати 
покупцеві чек, що підтверджує 
проведення фінансової операції саме у 
цьому обміннику. Та чи дотримуються 
працівники обмінників Тернополя 
встановлених правил? Ми перевірили

валюти касирка без нагадувань 
видала чек. На папері міститься 
така інформація: назва, адреса та 
номер відділення обмінника. Та-
кож номер квитанції, валюта, що 
ми придбали, її курс та кількість 

проданої нам валюти.

Обмінник на вулиці 
Шептицького 

Ще менше за купівлю долара за-
просили у ломбарді «Алмаз». Прода-

Журналісти 
завітали до шести 
обмінників та 
купили валюту. 
Та чи вдалося 
отримати чек?

ВАЛЮТУ МІНЯЮТЬ, А ОСЬ ЧЕКИ 
ДАВАТИ НЕ ПОСПІШАЮТЬ

Не в кожному обміннику Тернополя вже можна купити валюту навіть за 42 гривні

ти вам можуть долар за 41,80 гривні, 
а ось євро — 41,10 гривні. Щодо 
купівлі, то долар готові прийняти 
за 41,30 гривні, а євро — 40,30 грив-
ні.

Жодного чека касирка не збира-
лася давати, аж поки ми не стали 
наполягати. Жінка перепросила і 
надрукувала квитанцію на принтері 
та поставила печатку. Одну частину 
квитанції віддала нам, а іншу — за-
лишила собі.

На квитанції міститься така ін-
формація: скільки коштів віддав 
покупець, яку валюту та в якій кіль-
кості ми отримали. Підпис касира, 
покупця, а також дата.

Обмінник поблизу 
залізничного вокзалу 

Даний обмінник виявився най-
дешевшим з усіх. За купівлю од-

Яку інформацію повинен містити чек?

У Національному банку України по-
яснюють, що саме видача фіскально-
го чека після кожної купівлі валюти 
посилить податкову дисципліну і 
змусить підприємців дотримуватися 
необхідних правил. 
«Відомо, що відповідні фінансові 
компанії ухиляються і практично 
не сплачують податок на прибуток. 
Так, сплачений податок на прибу-
ток таких компаній становить всього 
0,00185% від обсягу купленої ними 
валюти або близько 7 мільйонів гри-

вень за рік на весь ринок. За оцін-
ками НБУ, у першому півріччі 2022 
року середня сума податку на при-
буток, сплачена одним підрозділом 
відповідних небанківських установ, 
становила 165 гривень на місяць. 
Тому було прийнято встановити ви-
могу – використовувати реєстратори 
розрахункових операцій (РРО) під 
час обміну, та видавати клієнтам 
фіскальні чеки. Інформація про РРО 
буде передаватися до Національного 
банку», – йдеться на сайті НБУ.

Кожен фіскальний чек повинен 
містити базову інформацію:

 � назву операції (купівля, про-
даж, обмін іноземної валюти);

 � назву і код прийнятої валюти;
 � суму прийнятої валюти;
 � курс, крос-курс;
 � назву і код валюти до видачі;
 � суму валюти до видачі;
 � суму комісії;
 � дані про клієнта (прізвище, ім’я 
та по батькові (за наявності) фі-
зичної особи);

 � додаткові реквізити, необхідні 
для проведення валютно-об-
мінних операцій.

Розрахунковий документ  
повинен містити:

 � підпис клієнта (проставляється, 
якщо сума валютно-обмінної 
операції дорівнює або переви-
щує в еквіваленті суму, зазна-
чену вище);

 � підпис працівника уповнова-
женої установи, яка отримала 
відповідну ліцензію НБУ;

 � відбиток штампа.

ного долара треба віддати 41 грив-
ню, а ось за євро — 40,40 гривні. 
Що стосується продажу валюти, 
то за один долар та за євро про-
понують 39 гривень. Та придбати 
іноземну валюту у цьому обмін-
нику неможливо. Зі слів касира, 
наразі ні доларів, ні євро у них 
немає. Можна лише обміня-
ти на гривні. На запитання: чи 
з’явиться валюта до вечора або 
завтра в обміннику, чіткої відпо-
віді ми не отримали.

Також ми звернулися до По-
даткової служби Тернопільської 
області, аби дізнатися, чи переві-
ряють працівники місцеві обмін-
ники, чи зафіксовані порушення у 
їх роботі, і чи можуть касири без 
чеків відпускати іноземну валю-
ту? Інформацію опублікуємо після 
отримання змістовних відповідей.

Курс євро в обмінниках  
Тернополя на 12 вересня

Курс долара в обмінниках  
Тернополя на 12 вересня
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часто паркують машини прямо 
посеред дороги. Під час нашої 
перевірки порушників не було. 
Можливо, водії вже запам’ятали, 
що паркуватися тут не можна, чи 
їх налякав евакуатор, який чекає 
нових порушників?

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

Журналісти «RIA плюс» пе-
ревірили, як паркуються тер-
нопільські водії. У місті чимало 
транспорту, тому знайти вільне 
місце на безкоштовних парков-
ках важко. Особливо — у центрі 
та в районі ринку. Тут завжди 
багато машин.

Багато водіїв залишають ма-
шини на тротуарах. Це не забо-
ронено, якщо для руху пішохо-
дів залишається прохід не вужче 
2 метрів або встановлено відпо-
відний дорожній знак.    

На вулиці Шептицького біля 
виїзду з КП «Тернопільміськгазу» 
є знак, який забороняє зупинку 
та стоянку. Але знак не заважає 
деяким тернополянам ставити 
там свої машини.

На бульварі Тараса Шевченка 
водії паркують свої автівки у за-
бороненому місці. Там є відповід-
ний знак. Зауважимо, що відпо-
відно до правил дорожнього руху, 
водії таксі можуть зупинятися для 
висадки чи посадки пасажирів.  

На кільці біля площі Героїв 
Євромайдану чимало порушни-
ків правил паркування. Поруч 
є платна парковка, але водії 
ставлять машини в забороне-
ному місці. Є відповідний знак. 
До того ж, автівки лишають пря-

місінько біля пішохідного пере-
ходу. Тут часто можна побачити 
муніципальних інспекторів, які 
штрафують водіїв та евакуатори, 
які забирають неправильно при-
парковані машини.  

Ще одне місце, куди часто при-
їздить евакуатор — на перехресті 
вулиць Острозького, Шептицько-
го та бульвару Шевченка. Водії 
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Одне з місць, куди 
часто приїздить 
евакуатор – 
перехрестя вулиць 
Острозького та 
бульвару Шевченка

ВОДІЇ ПАРКУЮТЬСЯ ДЕ ХОЧУТЬ

У Міністерстві юстиції нагадують, у 
яких місцях заборонена стоянка авто-
мобілів. За порушення – штраф або 
евакуація транспорту.

 � Заборона на стояку автомобілів, зо-
крема діє:
 � у місцях, де заборонена зупинка (в 
тому числі на естакадах, мостах, шля-
хопроводах і під ними, у тунелях, на 
трамвайних коліях);
 � у місцях, де транспортний засіб, що 
стоїть, зробить неможливим рух ін-
ших транспортних засобів або ство-
рить перешкоду для руху пішоходів;
 � біля бульвару або розділювальної 
смуги;
 � другим рядом уздовж вже за-
паркованих машин на проїзній  
частині;

Де паркуватися не можна

Транспорт � Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, як паркуються тернопільські 
водії, та дізналися, скільки порушників 
уже виявили муніципальні інспектори. 
Скільки доведеться заплатити за 
порушення та за евакуатор. Про це у 
матеріалі

В управлінні муніципальної інспекції міста 
нагадують:

 � за порушення встановлених правил зу-
пинки, стоянки передбачено адміністра-
тивне покарання у вигляді штрафу на суму 
340 грн;
 � за ці ж порушення, якщо це створює пере-
шкоди дорожньому руху або загрозу безпеці 
руху, передбачено адміністративне пока-
рання у вигляді штрафу на суму 680 грн.

Також вашу автівку можуть забрати 
на штрафмайданчик. У секторі контролю з 
паркування транспортних засобів у місті Тер-
нопіль, за транспортування вашого авто на спе-
ціальний майданчик вам доведеться заплатити:

 � 720 грн за послугу — якщо повна маса 
складає до 2000 кг включно;

 � 840 грн за послугу — якщо повна маса 
складає від 2000 до 3000 кг;
 � 1080 грн за послугу — якщо повна маса 
складає від 3000 кг.
 � Зберігання транспортного засобу також 
не безкоштовне:
 � за першу-сьому добу включно — за добу — 
144 грн.
 � за кожну наступну добу, починаючи з вось-
мої — за добу — 24 грн.

Ми запитали у міської ради, скільки поруш-
ників паркування виявили у місті? Як пові-
домила речниця міськради Мар’яна Зварич, 
від початку року працівники муніципальної 
інспекції виявили 14 842 порушення правил 
паркування! Здійснили 537 евакуацій автомо-
білів, які залишили водії у заборонених місцях.

Яка відповідальність за 
неправильне паркування � на тротуарі, крім випадків, якщо 

для руху пішоходів залишаєть-
ся прохід не вужче 2 метрів або 
встановлено відповідний дорожній 
знак;
 � на газонах;
 � у зоні дії знаків «Зупинка заборо-
нена», «Стоянка заборонена».

Паркуючи авто, водії також мають 
пам’ятати про визначені дистанції. Не 
слід запарковувати авто ближче ніж:

 � 5 метрів до контейнерів для зби-
рання побутових відходів;
 � 10 метрів до виїзду з прилеглої те-
риторії, перехрестя, пішохідного 
переходу, місця виконання дорож-
ніх робіт;
 � 30 метрів до зупинки маршрутного 
транспорту;
 � 50 м до залізничного переїзду.

Біля площі Героїв Євромайдану 
чимало водіїв паркуються у 
заборонених місцях

Один із водіїв 
припаркувався прямо 

під знаком, який це 
забороняє

Водій припаркував 
авто на тротуарі, 
лишивши вузький 
прохід для пішоходів

На перехресті вулиць Острозького 
та бульвару Шевченка заборонена 

парковка, однак водії часто 
порушують правила

Якщо на тротуарі лишається 
прохід не менше 2 метрів – там 

можна паркувати машину
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ня цін не перевищував рівня 
забезпечення прожитково-
го мінімуму (гарантованого 
мінімуму), який встановле-
ний Законом України «Про 
Державний бюджет України 
на 2022 рік» для визначен-
ня права на звільнення від 
плати за харчування дитини 
в державних і комунальних 
навчальних закладах;
 � діти із сімей, що отримують 
допомогу відповідно до За-
кону України «Про державну 
соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям»;
 � діти працівників органів вну-
трішніх справ, Національної 
поліції України, які загинули 
під час виконання службових 
обов'язків;

 � діти, які потребують корекції 
фізичного або розумового роз-
витку в закладах дошкільної 
освіти (групах) спеціального 
призначення (ТЗДОЯСКТ 
№ 2–2 сурдогрупи, 2 гру-
пи ЗНМ — ЗПР, ТЗДОСКТ 
№ 8–2 групи, ТЗДОСКТ 
№ 27–1 групу для дітей з 
вадами зору (сліпі), ТПШ 
№ 3–2 групи — для дітей із 
затримкою психічного розвит-
ку/порушення мови);
 � діти з особливими освітніми 

Дивіться фото 
і відео, заскану-
вавши qr-код

Є кілька варіантів. Можна просто прийти та записатись на прийом в 
осередок благодійного фонду, що розміщений за адресою: вулиця За-
монастирська, 1.
– Якщо в цей момент психолог або юрист не зайнятий – вас відразу 
приймуть. Наші фахівці працюють на місці від ранку до вечора, – каже 
Ірина Дригуш.
Аби записатись на конкретну дату і час, коли вам буде зручно, можна 
зателефонувати за номером гарячої лінії: +38 068 949 29 49. 
– Всього нашими послугами вже скористались понад 1000 переселен-
ців! Це збірна статистика за останні шість місяців війни, – розповідає 
менеджерка.
Всі нюанси щодо роботи «Карітасу» та того, як фонд допомагає внутрішньо 
переміщеним особам, опубліковані на сайті: https://caritas.ternopil.ua/.

Як звернутись за допомогою

МІСТО

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

У місті станом на липень за-
реєстрували майже 3000 шко-
лярів та 1947 вихованців садків 
пільгової категорії. В управлінні 
освіти та науки Тернопільської 
міської ради повідомляють, що 
всього до рішення внесено дві 
зміни, але вони можуть суттєво 
вплинути на кількість пільговиків 
як у шкільних, так і дошкільних 
закладах Тернополя.

— Зміни у рішенні виконавчо-
го комітету відбулися у зв’язку з 
тим, що змінився статус ветера-
нів. Якщо раніше до цієї категорії 
відносили учасників АТО/ООС, 
то наразі вже додалися загиблі 
захисники і захисниці України, 
військовослужбовці, які отри-
мали інвалідність через повно-
масштабне вторгнення росії. Ось 
саме діти цих осіб відтепер змо-
жуть також харчуватися у школах 
та садках безкоштовно, — каже 
начальниця відділу дошкільної, 
середньої та позашкільної освіти 
Ірина Сум.

Враховуючи нові зміни, без-
коштовне харчування надають 
за 14 категоріями в дошкільних 
закладах, за 12 пільговими катего-
ріями у школах. Повний перелік 
надає Тернопільська міська рада:

 � діти-сироти, діти, позбавле-
ні батьківського піклування, 
які перебувають під опікою і 
виховуються в сім’ях;
 � діти-інваліди;
 � діти із сімей, в яких сукуп-
ний дохід на кожного члена 
сім’ї за попередній квартал з 
урахуванням індексу зростан-

Діти � Тернопільська міськрада 
розширила перелік дітей, які можуть 
розраховувати на безкоштовне 
харчування у садках та школах. Зміни 
у рішенні виконкому пов’язані з 
повномасштабним вторгненням росії 

потребами в інклюзивних 
групах закладів дошкільної 
освіти;
 � діти санаторних груп з мали-
ми та затухаючими формами 
туберкульозу;
 � діти, батьки яких загинули під 
час участі в АТО (ООС);
 � діти, батьки яких є учасни-
ками бойових дій на терито-
рії проведення АТО (ООС), 
учасниками війни на території 
проведення АТО (ООС);
 � діти раннього віку, які по-
страждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи;
 � діти з числа внутрішньо пе-
реміщених осіб чи дітей, які 
мають статус дитини, яка по-
страждала внаслідок воєнних 
дій і збройних конфліктів.

А ось для школярів та вихо-
ванців дитячих садочків, у сім’ях 
яких є троє і більше дітей віком 
до 18 років (до 23 років, якщо ди-
тина навчається за денною фор-
мою навчання у закладах загальної 
середньої, професійно-технічної та 
вищої освіти), розмір батьківської 
плати зменшили на 50%.
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Безкоштовне 
харчування 
отримують майже 
3000 школярів та 
1947 вихованців 
садків

КОГО БЕЗКОШТОВНО ГОДУЮТЬ У 
ШКОЛАХ І ДИТЯЧИХ САДКАХ

Вартість на харчування у школах та дитсадках залишається незмінною до кінця 2022 
року. Батьки мають подати заяву та відповідні документи до директора навчального закладу

Тернополянам, чиї діти мають право безкоштовно харчуватися 
у садочках та школах, необхідно звернутися до керівництва 
закладу, який відвідує ваша дитина. Під час звернення батько, 
мати або опікуни повинні мати при собі ще й пакет документів.

– Батьки просто звертаються і кажуть, що хочуть написати 
заяву на безкоштовне харчування для дитини, адже це їм 
належить відповідно до рішення виконавчого комітету. Не-
обхідно пред’явити відповідні посвідчення учасника бойових 
дій, чи довідку про те, що людина отримала інвалідність під 
час війни. І вже директор закладу відповідно передасть доку-
менти далі та сповістить вас, відколи можна не сплачувати за 
харчування, – каже пані Ірина.  

Школярам пільгової категорії наразі компенсують 35 гри-
вень за обід, вихованцям ясельної групи – 30 гривень, а ось 
вихованцям старших груп – 43 гривні. Як повідомляють в 
управлінні освіти та науки, попри підвищення цін на продукти, 
до кінця 2022 року суми збільшувати не планують.

– Під час формування бюджету на 2022 рік було закладе-
но 10 мільйонів гривень на харчування пільгових категорій. 
До кінця поточного року змінювати вартість харчування для 
шкільних та дошкільних закладів освіти у міськраді не плану-
ють. Вже як у грудні формуватимуть проєкт бюджету на 2023 
рік, тоді все прораховуватимуть і визначатимуть, чи потрібно 
підвищувати ціну і наскільки. Бо, якщо порівнювати вартість 
з минулорічною, то зростає вона від чотирьох до 10 гривень. 
Все залежить від закладу і групи, що відвідує дитина, – роз-
повідає Ірина Сум.

Куди звертатися?
А

РХ
ІВ

 «
К

А
РІ

ТА
СУ

»

Юрист благодійного фонду працює на виїзді в одній із 
громад області

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

Впродовж останніх місяців війни 
тернопільський осередок «Каріта-
су» надає переселенцям безоплатну 
психологічну підтримку та юри-
дичний супровід. Тут допомага-
ють не лише оформити втрачені 
документи чи перетнути кордон, 
а й позбутись емоційних травм і 
страхів. Скільки ВПО вже отри-

У «Карітасі» переселенцям допомагає психолог і юрист
мали допомогу? Як звернутися до 
«Карітасу» – розповідаємо.

Тернопільський «Карітас» із пер-
ших днів повномасштабної війни 
взяв активну участь у двох всеукра-
їнських проєктах – #Nachbar_in_not 
(Caritas Austria) та #emergency_
appeal. Фахівці благодійного фонду, 
які до них залучені, надають правову 
та психологічну допомогу внутріш-
ньо переміщеним особам, тим, хто 
постраждав через військовий кон-

флікт, і людям, котрі опинилися в 
непростих життєвих обставинах. 
Вирішити будь-які питання можна 
цілком безкоштовно.

– Нас фінансово забезпечують 
закордонні та українські донори. 
Тому ВПО мають змогу отрима-
ти допомогу безоплатно. Маємо 
юристів, які вирішать проблеми 
правового характеру і порадять, як 
правильно вчинити, які документи 
потрібні тощо. Юрист може надати 
3-5 консультацій. Якщо треба більше 
– вирішуємо це індивідуально. Та-
кож підтримуємо людей морально, 
адже в нас є декілька психологів, і 
кожен з них має свій напрямок ро-
боти, – говорить Ірина Дригуш, ко-
мунікаційний менеджер «Карітасу».

Фонд «Карітас» пропонує правову 
допомогу переселенцям за такими 
основними напрямками: права і 
обов’язки громадянина України, 
іноземця, особи без громадянства; 
цивільні права та обов’язки; сімей-
ні, спадкові, житлово-комунальні 
питання, соціальне забезпечення; 
трудові відносини; банківська спра-

ва; судові та досудові спори. 
– До нас часто звертаються з 

проблемою відновлення докумен-
тів. Також юристи консультують 
за соціальні пільги, ведуть справи 
по нерухомості. Є випадки, коли 
дитина у зоні бойових дій втратила 
батьків, залишилась бабуся чи тітка, 
яка вивезла її в безпечне місце. «Ка-
рітас» просять підсобити в оформ-
ленні опікунства, – додає Ірина.

Крім того, фонд представляє інте-

реси ВПО перед місцевими громада-
ми, допомагає у пошуку загублених 
людей. Тут можна отримати поради 
щодо перетину кордону з дітьми,  
мобілізації та військового обов’язку.
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Наніс тілесні 
ушкодження

Нагадаємо, ДТП сталась у ніч 
з 23 на 24 серпня 2020 року. 
За даними слідства, Андрій Д., 
перебуваючи в стані алкоголь-
ного сп'яніння, вирішив ско-
ристатися службовим автомо-
білем батька, співробітника 
Національної поліції у Терно-

пільській області, та поїхати 
за сигаретами. Батько залишив 
службову «Ниву» незачиненою 
біля власного будинку.

Хлопець з’єднав електро-
проводку замка запалювання, 
запустив двигун автомобіля 
і виїхав на вулицю с. Бриків 
Шумської громади.

«Побачивши неповнолітнього 
О., запропонував йому пока-
татись, — йдеться у матеріалах 
справи. — Під час руху переви-
щив дозволену швидкість, був 
неуважним, не стежив за до-
рожньою обстановкою. Тим 
часом, у зустрічному напрямку 
узбіччям дороги йшла Олена Х. 
(повні дані учасників ДТП є 
в редакції, проте ми не нази-
ваємо їх з етичних міркувань — 
прим. авт.), освітлюючи собі 
дорогу ліхтарем мобільного 
телефону.

Наблизившись до потерпі-
лої, Андрій різко змінив на-
прямок руху автомобіля, виї-
хав на узбіччя та наїхав на неї, 
йшлось у суді першої інстанції. 
Внаслідок аварії потерпілій було 
спричинено середньої тяжкості 
тілесні ушкодження. Після вчи-
нення ДТП водій втік із місця 
дорожньої пригоди».

Три роки тюрми і 
на 3 роки без прав 

Третього червня 2022 року па-
рубку, в якого ніколи не було 
навіть посвідчення водія, про-

ФЕМІДА
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
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Андрію Д. 23 роки, і він син 
поліцейського. Два роки тому він 
викрав у свого батька службову 
«Ниву», і, перебуваючи напідпит-
ку, поїхав за цигарками. Дорогою 
зустрів знайомого і запропонував 
покататися. На шляху молодикам 
трапилась 19-річна Олена, яка 
йшла додому, підсвічуючи собі 
дорогу ліхтариком. Авто, яке ви-
їхало на узбіччя, збило дівчину. 
Але Андрій не зупинився, аби 
їй допомогти чи бодай викли-

Суди  В апеляції Андрій просив не 
позбавляти його прав керування, бо прав 
у нього ніколи й не було. Стверджував, 
що не був напідпитку і просив «умовний» 
термін замість трьох років тюрми. А що 
сказав суд? Розповідаємо деталі

З вироком райсуду Андрій не погодився і намагався оскаржити його в апеляційному суді. Мовляв, п'яним він не був

Як нам вдалося 
дізнатись, 
батьки гонщика 
і постраждалої 
дівчини – між 
собою куми

санкція ч. 1 ст. 289 КК України 
передбачає покарання у виді 
обмеження волі на строк від 3 
до 5 років або позбавлення волі 
на той же строк;
ч.1 ст. 286 КК України караєть-
ся: штрафом – у розмірі 51–85 
тисяч гривень, або виправними 
роботами строком до 2-ох років, 
або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі 
до 3-ох років, з позбавленням 
права керувати транспортними 
засобами на строк до 3-ох років;
ч. 1 ст. 135 КК України тягне за 
собою обмеження волі строком 
до 2-ох років або позбавлення 
волі на той самий строк.

Юридична довідка

Щодо суворості покарання, ко-
легія і це визнала необґрунтова-
ним. Адже лише протягом 2020 
року Андрія двічі притягали до 
адміністративної відповідальності. 
Першого лютого за їзду без прав. 
А 28 лютого — за керування у 
стані алкогольного сп’яніння. Суд 
також врахував думку потерпілої, 
яка вимагала призначити обвину-
ваченому суворе покарання. 
Щодо позбавлення прав керуван-
ня, з цим колегія суддів погоди-
лась. Відповідно до інформації 
Головного сервісного центру 
МВС у Тернопільській області, 
в Єдиному державному реєстрі 
відсутня інформація про отриман-
ня Андрієм Д. посвідчення водія, 
як передбачено ст. 15 Законом 
України «Про дорожній рух» та п. 
2 Положення про порядок видачі 
посвідчень водія та допуску гро-
мадян до керування транспорт-
ними засобами, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 травня 1993 року 
№340.
— Колегія суддів Тернопільсько-
го апеляційного суду апеляційну 
скаргу обвинуваченого Андрія 
Д. задовольнила частково, — 
повідомили у пресслужбі суду. 
— Вирок Шумського районно-
го суду від 3 червня 2022 року 
змінила, виключивши з нього 
рішення про призначення Ан-
дрію Д. додаткового покарання у 
виді позбавлення права керувати 
транспортними засобами стро-
ком на 3 роки. В решті вирок 
суду залишено без змін.
Як вдалось нам з’ясувати, один 
зі свідків навіть у темряві поба-
чив, що дівчину збила червона 
«Нива» з поліцейськими номе-
рами. Чи то за іронією долі, чи 
то за збігом обставин, обидві 
родини добре знайомі. Більше 
того, батьки водія-порушника 
і потерпілої дівчини були між 
собою кумами

Таки піде в тюрму

голосили вирок у Шумському 
райсуді. А йому інкримінували 
ч. 1 ст. 289 (незаконне заволо-
діння транспортним засобом), 
ч. 1 ст. 286 (порушення правил 
безпеки дорожнього руху осо-
бою, яка керувала транспортним 
засобом, що спричинило потер-
пілій середньої тяжкості тілесне 
ушкодження), ч. 1 ст. 135 КК 
України (завідоме залишення 
без допомоги особи, яка пере-
буває в небезпечному для життя 
стані і позбавлена можливості 
вжити заходів до самозбере-
ження внаслідок безпорадного 
стану, якщо той, хто залишив 
без допомоги, мав змогу нада-
ти їй допомогу, а також у разі, 
коли він сам поставив потерпілу 
в небезпечний для життя стан). 
Та призначили покарання у виді 
3-ох років позбавлення волі з 
позбавлення права 3 роки керу-
вати транспортними засобами.

Хлопець не погодився із ви-
роком суду і подав апеляційну 
скаргу, в якій просив вирок ска-
сувати та ухвалити новий, яким 
визнати його винним за ДТП і 
викрадення. І за це призначити 
покарання у виді 3-ох років об-
меження волі. А на підставі ст. 
75 КК України звільнити його 
від відбування основного пока-
рання з випробуванням, вста-
новити іспитовий строк 1 рік. 
Кримінальне провадження щодо 
залишення в небезпеці потер-
пілої і те, що втік з місця ДТП, 
просив закрити. Бо вважав, що 
отримані Оленою тілесні ушко-
дження не були небезпечними 
для її життя в момент заподі-
яння. Відповідно, в його діях 
відсутній склад даного кримі-
нального правопорушення.

Наказав хлопцю 
мовчати про ДТП 

Оскаржував хлопець і те, що 
він перебував у нетверезому 
стані. А також додаткове по-
карання в позбавленні прав ке-
рування, оскільки посвідчення 
водія ніколи не мав.

— Колегія суддів Терно-
пільського апеляційного суду 
визнала безпідставними до-
води апелянта про відсутність 
у його діях складу криміналь-

ного правопорушення за ч. 1 ст. 
135 КК України, — повідомили 
у пресслужбі Тернопільського 
апеляційного суду. — У суді по-
терпіла розповіла, що внаслідок 
наїзду в неї була зламана нога, 
тож вона намагалася доповзти 
до телефону, щоб подзвонити 
батькам. Допомогу їй надала 
свідок М., яка завела дівчину 
до свого будинку і викликала 
швидку.

А обвинувачений залишив 
потерпілу в небезпечному для 
життя стані. І, щоб уникнути 
відповідальності, наказав хлоп-
цю, з яким того вечора катав-
ся, нікому не розповідати про 
аварію.

В апеляційній скарзі Андрій 
заперечував і факт перебування 
за кермом напідпитку. Мовляв, 
це мало бути підтверджено ви-
нятково на підставі висновків 
експерта або іншими докумен-
тами.

— Визнаючи доведеним вчи-
нення злочину в стані алкоголь-
ного сп'яніння, суд першої ін-
станції зіслався на покази двох 
свідків, — повідомили у суді. — 
Окрім того, потерпіла в залі 
суду розповіла, що після ДТП 
їй зателефонував Андрій і в роз-
мові сказав, що наїхав на неї, 
бо був дуже п'яним і мало що 
пам'ятає. Підстав сумніватись 
у правдивості цих показів ко-
легія суддів не знайшла.

кати швидку, а втік з місця ава-
рії. Олена намагалась доповзти 
до телефону, аби подзвонити 
батькам. Їй на допомогу при-
йшла знайома, яка і викликала 
швидку.

Шумський райсуд 3 черв-
ня засудив юнака і призначив 
покарання у виді 3 років поз-
бавлення волі з позбавленням 
права керування транспортними 
засобами. З вироком суду Ан-
дрій не погодився і намагався 
оскаржити його в апеляційному 
суді. Що саме оскаржував і що 
вирішив суд, читайте.
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Орендувати житло у Тернопо-
лі наразі не важко. На початку 
повномасштабного вторгнення 
росії зняти квартиру у місті було 
фактично неможливо. Вони роз-
літались як гарячі пиріжки навіть 
за шалену вартість. Тепер пропо-
зицій вдосталь і ціни змінились.

Ціни знижують 
Ми проаналізували пропози-

ції по здачі в оренду квартир 
у Тернополі на сайті перевірених 
оголошень DOM. RIA. Протягом 
останніх тижнів кількість про-
позицій збільшилось. Станом 
на 31 травня на сайті оголошень 
здавали в оренду 741 квартиру. 
21 червня їх вже було 1152. Те-
пер, станом на 7 вересня, до-
ступно 1263 пропозиції.

Ціни на квартири у старих бу-
динках без ремонтів та з цен-
тралізованим опаленням най-
дешевші. Починається місячна 
орендна плата від 2500 гривень. 
В середньому ж, бюджетні од-
нокімнатні квартири здають 
в оренду за 3–5 тис. гривень. 
Хоча ще на початку війни бага-
то недобросовісних орендодав-
ців пропонували переселенцям 
зняти житло в однокімнатних 
квартирах без ремонту з не най-
кращими умовами за 6–8 тис.

Тепер попит на оренду житла 
значно знизився і ціни впали.  

Однак є і елітне житло, яке 
буде не по кишені пересічним 
тернополянам. Найдорожчі 
квартири в елітних новобудо-
вах з дизайнерським ремонтом 
коштують понад 37 тис. гривень 

на місяць! Багато таких орендо-
давців хочуть оплату у доларах та 
просять по 1000 доларів на мі-
сяць. За курсом обмінників це 
приблизно 41 тис. гривень!

До слова, середня заробітна 
плата на Тернопільщині, за да-
ними Мінфіну, 11 455 гривень.

Що пропонують 
Ми проаналізували різні ва-

ріанти квартир, які пропонують 
у Тернополі. Найбільше квартир 
розташовані у Центрі. Загалом 
279 пропозицій. Чимало пропо-
зицій є у районі «Сонячний» та 
на «Дружбі». Найменше пропо-
зицій у промисловому мікрора-
йоні — всього три квартири.

Кількість квартир у різних ра-
йонах дивіться на графіці:  

2500 грн — Район «Канада». 
Однокімнатна квартира. Це 
найдешевша пропозиція, яку 
ми знайшли. Тут є бойлер, хо-
лодильник, необхідні меблі. Опа-
лення централізоване.  

5000 грн — Район «Оболоня». 
Як пише власник, квартира чи-
ста, акуратна, є все необхідне: 
меблі, техніка, газова колонка 
на гарячу воду. Опалення цен-
тралізоване.  

5597 грн — район «Сонячний». 
Двокімнатна квартира, розташо-
вана на БАМі на вул.Київська. 

ДЕ ДЕШЕВШЕ ОРЕНДУВАТИ ЖИТЛО

В квартирі є меблі, холодильник, 
мікрохвильова піч, газова плита, 
2 телевізори (на кухні і у віталь-
ні + супутникове телебачення), 
пральна машинка. Встановлено 
бойлер на гарячу воду.

6500 грн — район «Промисло-
вий». Це трикімнатна квартира. 
Є все необхідне для проживання. 
Її здають в довгострокову оренду.  

8000 грн — район «Оболоня». 
Це двокімнатна квартира на ву-
лиці Чернівецькій. Квартира з 
євроремонтом. Є меблі, техніка, 
індивідуальне опалення.  

20 522 грн — район «Дружба». 
Трикімнатна квартира непода-
лік економічного університету. 
Подвір'я обгороджене. Парков-
ка на дві машини. Індивідуальне 
опалення.  

37 313 грн — район «Центр». 
Елітна трикімнатна квартира з 
авторським ремонтом в центрі 
міста у новобудові. Ціна вказана 
за проживання двох осіб. Двір 
закритого типу під відеоспосте-
реженням.

Ми проаналізували 
пропозиції по здачі 
в оренду квартир у 
Тернополі на сайті 
оголошень  
DOM.RIA

Гроші � Ми порівняли, яка вартість 
оренди квартир у різних мікрорайонах 
Тернополя. Де найдешевше та 
найдорожче житло? У яких районах 
найбільше пропозицій, а де фактично 
немає оренди. Дивіться порівняння на 
графіці

Підозрюваний на 20 років молодший за жертву
ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0–95– 875‑33‑60 

У Почаєві в ніч з 8 на 9 ве-
ресня під будинком виявили 
бездиханне тіло чоловіка зі слі-
дами насильницької смерті. Як 
з’ясувалось згодом, у поліцію 
дзвонив мешканець Почаєва, 
34-річний С. І саме він причет-
ний до вбивства. Хоча спочатку 
запевняв, що тільки виявив по-
битого незнайомця.

Як з’ясували «RIA плюс», кон-
флікт чоловіків почався за столом, 
потім продовжився на вулиці. Мо-
лодший тлумив старшого на 20 ро-
ків за нього так, що шансів вижити 
йому не залишив. У суботу, 10 ве-
ресня, Олексія поховали у рідно-
му селі. Причому віряни однієї з 
релігійних громад, хоча й не були 
знайомими з убитим. Його кривд-
ника спочатку затримали, а згодом 
обрали запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою строком 
на 2 місяці. Що відомо про загибло-
го і його кривдника, — журналісти 
«RIA плюс» дізнались подробиці 
цієї резонансної справи.

— Про бездиханне тіло невідо-
мого чоловіка в одному із дворів 
Почаєва на лінію «102» повідомив 
місцевий житель. Слідчо-оператив-
на група, яка виїжджала за вказа-
ною адресою, виявила на тілі по-
терпілого численні тілесні ушко-
дження, — повідомив заступник 
начальника відділу комунікації 
головного управління Нацполіції 
в області Андрій Василик. — Судо-
во-медичний експерт підтвердив, 
що смерть 54-річного чоловіка, 
жителя Лановецької територіаль-
ної громади, настала в результаті 
ударів у різні частини тіла.

У ході слідства працівники поліції 
встановили, що до смерті потерпі-
лого причетний сам додзвонювач. 
Він фактично одразу зізнався у про-
типравному, кажуть поліцейські.

За словами підозрюваного, 8 ве-
ресня він зайшов у гості до знайо-
мого, який розпивав спиртні напої 
із потерпілим. Між двома чоловіка-
ми виник словесний конфлікт. Су-
перечка розпочалася у помешканні. 
Розмова переросла в штурханину. 
Далі підозрюваний кілька разів 
вдарив співрозмовника по голові.

І тут у бік голови старшого полетів 
перший удар.

Убитому чоловіку було 54, звали 
його Олексієм Власовим, і в суботу, 
10 вересня, його поховали у селі, 
звідки він родом і де колись про-
живала його родина — у с. Юськівці 
на Лановеччині. Причому ховали 
його не родичі, а місцева релігійна 
громада.

— Батьків Олексія давно немає 
на цьому світі, розшукали рідну се-
стру, вона зараз перебуває за кордо-
ном, — розповіла староста с. Юськів-
ці Анна Усик. — Про самого Олексія 
нам відомо мало, він не проживав 
у селі. Весною він з’явився на хуторі 
у батьківській хаті, то ще йому шу-
кали ковдру, аби було чим вкритись. 
Потім знову зник.

У селі кажуть, що Олексій ніби-
то не один раз відбував покаран-
ня. За що і скільки чоловік провів 
у тюрмі, деталей люди не знають. 
Олексій Власов. Його практично 
більше не було, ніж був. Якось при-
їжджав до села, люди з релігійної 
громади допомагали йому отримати 
документи, паспорт. Нібито роз-
повідав, що проживає у реабіліта-

ційному центрі. Чи так це, місцеві 
стверджувати не беруться. З людьми 
у селі майже не спілкувався, але й 
конфліктів з ним не було.

Ховала його релігійна громада 
села. Ми зателефонували пастору 
Леоніду Ратушку, але на тому кінці 
дроту слухавку взяла жінка. Вона 
підтвердила, що справді, чолові-
ка ховала громада їхньої церкви 
на прохання його сестри. Жінка, 
як і її покійна матір, були прихожа-
нами цієї громади, але сестра зараз 
перебуває за кордоном і приїхати 
не змогла. Тому попросила, аби 
поховали брата. Ті й відгукнулись 
на прохання родички.

— Підозрюваного слідчі за-
тримали, відповідно до статті 
208 КПК. Йому уже оголосили 
підозру за ч. 2 ст. 121 Криміналь-
ного кодексу України, — повідоми-
ли у поліції. — Йдеться про умисне 
тяжке тілесне ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілого. 
Обрали 34-річному жителю Почаєва 
і запобіжний захід — тримання під 
вартою. Триває слідство.

За скоєне молодому чоловікові за-
грожує від 7 до 10 років ув’язнення.

— Після цього чоловіки вийшли 
на подвір'я, де продовжилася бій-
ка, — розповів Андрій Василик. — 
Потерпілий впав, а його кривдник 
ще кілька разів вдарив його. І після 
цього пішов додому.

Господар житла залишився біля 
бездиханного тіла товариша. Коли 
останній перестав подавати ознаки 
життя, він розшукав винуватця свар-
ки. Зловмисник прийшов перевіри-
ти свою жертву, а як переконався, 
що той мертвий, викликав поліцію, 
заявивши, що проходив повз буди-
нок і побачив тіло невідомого.

Мешканцю Почаєва С. (ми 
поки не можемо називати повних 
даних чоловіка в інтересах слід-
ства — прим. авт.), якого затри-
мали, — 34 роки. Він на 20 років 
молодший за чоловіка, якого затовк 
до смерті. Як вдалося нам дізнатись, 
С. був знайомим господаря житла. 
Той, до речі, проходить у справі як 
свідок. Чоловік нібито продавав мі-
крохвильовку, і С. саме прийшов 
до нього з цього приводу. У госпо-
даря в той час був гість, і усі троє 
сіли за стіл із чаркою в руках. Слово 
за слово, конфлікт переріс у бійку. 

Вартість оренди житла у різних мікрорайонах Тернополя

Кількість пропозицій оренди  
у мікрорайонах 

Дані станом на 7 вересня 2022 року
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тися на гарячу лінію і повідомити 
про штучне підвищення ціни. 

– За весь час офіційні скарги 
орендарів щодо завищення цін на 
житло до податкової служби не 
надходили, – каже в.о. начальника 
Руслан Цвігун.

Хочемо орендувати 
квартиру!

Журналісти «RIA плюс» провели 
експеримент і дізналися, які кон-
кретно послуги надають ріелтори і 
скільки за них хочуть. Ми обрали 
п’ять випадкових агентств неру-
хомості. Попередньо переглядали 
квартири, що сподобалися нам і 
телефонували, аби дізнатися про 
умови. У розмові ми повідомляли, 
що є внутрішньо переміщеними 
особами.

На сторінці в соцмережах агент-
ства нерухомості «Ренесанс» ми 
обрали однокімнатну квартиру, що 
розташована на проспекті Бандери. 
Вартість становить $220. Під час роз-
мови ріелторка Ганна повідомляє, 
що дана квартира вже орендована. 
Та вона пропонує укласти інфор-
маційний договір і знайти для нас 
іншу квартиру. А що ж з умовами?

– Якщо ви звертаєтесь до нашої 
агенції за послугами, то одразу по-
переджаю, що ми беремо за послуги 
100% оплату. Тобто ми вам шукаємо 
варіанти, домовляємось за перегляд, 
а якщо вже вам все підходить, і ви 
готові укласти договір, ви сплачуєте 
нам таку ж суму, як за один місяць 
проживання у квартирі, – каже вона.

Тобто за цю квартиру одразу ми 
мали б сплатити $660, з яких $220 
– за послуги ріелтора. На питання: 
чому так дорого, пані Ганна відпо-
відає так.

– Під час звернення ви розповіда-

ніхто сплачувати кошти не буде. Бо 
потім з цим договором я не зможу 
піти у поліцію і щось довести. Один 
ріелтор дізнався, що ми переселенці 
і сказав заплатити скільки є за його 
послуги. Тоді я віддав йому 2 000 
гривень. Ми не просимо безкоштов-
но нас обслуговувати, ми просимо 
нормального ставлення, – додає він.

Працівники Нацполіції Терно-
пільщини підтверджують, через 
масовий приїзд людей з регіонів, 
де йдуть бойові дії, у західній частині 
України спостерігається завищен-
ня цін на житло. Ситуації бувають 
різні – і за участю ріелторів, і за 
участю недобросовісних господарів. 
Нам наводять до прикладу один із 
найгучніших випадків.

– 35 350 гривень за 14 днів запро-

сила господарка квартири у Терно-
полі з переселенців. Тобто за добу це 
– 2 500 гривень. На гачок аферистів 
потрапила родина киянки. Квартира 
розміщена на вулиці Коновальця. 
Договору ніякого не було, адже 
квартира не належала тернополян-
ці. Місцева жителька вийняла її у 
перші дні війни за 4000 гривень на 
місяць і вирішила перездавати, – 
розповідає заступник начальника 
відділу превенції Тернопільського 
районного управління поліції Сергій 
Вишовський.

Щоб вплинути на ситуацію зі 
штучним підвищенням цін, у по-
датковій службі Тернопільської 
області запрацювала гаряча лінія: 
0800-501-007. Як переселенці, так 
і звичайні тернополяни, які мусять 
винаймати житло, можуть зверну-

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

Якщо на початку повномасш-
табного вторгнення деякі ріелтори 
йшли на поступки і допомагали 
знайти вільну оселю чи не задарма, 
то тепер, скаржаться люди, встанов-
люють високу плату за свою роботу. 
Як правило, послуги ріелтора вар-
тують місячну ціну оренди житла. 
Чи виправдані такі тарифи, які по-
слуги входять у цю чималу суму? 
Як пояснюють таке ціноутворення? 
Та чи взагалі сплачують податки? 
Розбиралися наші журналісти. 

За що беруть гроші
До нашої редакції звернувся хар-

ків’янин Олександр, який вже кіль-
ка місяців мешкає у Тернополі. Зі 
слів чоловіка, його родині довелося 
змінити чотири квартири і майже 
щоразу треба було сплатити 100% 
від розміру місячної оренди ріелтору.

– Ми тільки і чуємо від ріелторів, 
що то вони завжди такі кошти брали 
з орендарів і це не через війну. Але 
за що вони хочуть отримувати ті 12 
000-15 000 гривень, якщо нічого не 
роблять? Слухавку беруть через раз, 
якщо варіант не підійшов, то інший 
треба шукати самому, запізнюються 
або взагалі не приходять на зустріч. 
Так ми можемо самостійно пого-
ворити з власниками і все, а вони 
потім приходять, і ще й кошти вима-
гають. У Харкові наші ріелтори мали 
єдину базу, шукали, домовлялись із 
власниками, призначали зустріч. А 
тут зацікавлені тільки в грошах, – 
порівнює пан Олександр.

Чоловік скаржиться, що від по-
чатку вторгнення зросли і ціни на 
оренду житла. 

Недобросовісні 
трапляються

– Я готовий платити ріелтору, 
коли виконується робота. За роз-
друкований на один аркуш договір 
найму житла та ще й з помилками 

Ситуації бувають 
різні – і за 
участю ріелторів, 
і за участю 
недобросовісних 
господарів

ДОПОМАГАЮТЬ ЧИ ОБДИРАЮТЬ?
Послуги  Чи можна «погоріти» на 
оренді житла? Запросто. Як не потрапити в 
халепу, розповідаємо з експертами

Бувають випадки, коли псевдоріелтори або псевдовласники житла просять внести 
передоплату і вже потім готові показувати квартиру чи співпрацювати

АНАЛІЗУЄМО

 � бронюйте апартаменти лише 
на офіційних, перевірених 
сайтах;

 � перевіряйте рейтинг, читайте 
відгуки, просіть надавати до-
даткові фото житла. Якщо від-
мовляють – це перший сигнал 
про можливий обман;

 � за можливості обирати не пе-
редоплату, а післяплату;

 �  у разі здійснення розрахунків 
в інтернеті користуватися пере-

віреними сайтами, які мають 
захищений протокол;

 � перевіряти банківські картки, 
телефони та сумнівні посилан-
ня на сайті кіберполіції у розді-
лі Stop fraud, адже шахраї вже 
можуть знаходитися у відпо-
відній базі: https://cyberpolice.
gov.ua/stopfraud/.

Пам’ятайте, шахраїв чимало, від вас 
залежить, чи вдасться зберегти свої 
гроші і не залишитися на вулиці.

Поради від працівників 
Кіберполіції Тернопільщини:

єте, на яку вартість розраховуєте, у 
якому районі має бути розташована 
квартира, скільки кімнат, чи є тва-
рини, діти. І вже від ваших побажань 
ми відштовхуємось під час пошуку. 
А далі перегляди квартир, перевірки 
їх в реєстрах, ознайомлення з доку-
ментами господарів, укладення до-
говору між господарем та орендарем. 
Нам важливо, щоб люди заселялись 
і не переймались, що завтра їх звідти 
викинуть, бо це підставні господарі, 
– додає пані Ганна.

100% за послуги ріелтора по-
просили і в агентстві нерухомості 
«Вісон». 

– Це класичні умови, що діяли в 
Тернополі і до війни. Нічого нового 
ми не придумали. Потрібно спла-
тити 100%, адже ми показуємо вам 
квартири, перевіряємо документи, 
приносимо необхідний договір. Все 
робимо, як треба. Ми завжди готові 
співпрацювати з клієнтами, але на 
таких умовах, – розповідає ріелторка 
Тетяна.

Готові зробити 
знижку

Та як виявилось, не всі ріелтори 
беруть зі своїх клієнтів 100% оплату. 
Ми знайшли компанію нерухомості 
«Житло». Нам сподобалася двокім-
натна квартира, що коштує $450 на 
місяць. За інформацією від мене-
джерки з продажу нерухомості Лесі, 
компанія пропонує повний супровід 
орендарів, перегляд квартир та укла-
дання офіційного договору. За все 
це ви маєте сплатити ріелтору 50% 
від місячної вартості квартири. І це 
за умови, якщо ви готові знімати.

А ось в агентстві нерухомості 
«Благо» ми дізнавалися за трикім-
натну квартиру, оренда якої коштує 
$250. Спочатку ріелтор Марія за-

певнила, ціна послуг дорівнює мі-
сячній вартості квартири. Та коли 
почула, що ми переселенці, свою 
думку змінила.

– Зараз всі беруть 100%, і ми так 
працюємо. Але я розумію, що в місті 
проблеми з орендою житла, треба 
довго шукати або цілодобово мо-
ніторити. То коли ми знаємо, що 
наші клієнти – переселенці, на-
магаємось йти на поступки. Якщо 
ви орендували б цю квартиру, то 
за наші послуги ми б взяли $125, 
а може, й менше. Це залежить від 
вартості самого житла і як довго ми 
шукали для вас. Також у цю вартість 
входить договір, що вкладається 
між господарем та орендарем. Але 
бувають випадки, що господарі та 
самі люди не хочуть його вкладати 
і просто фотографують паспортні 
дані, – каже ріелторка.

Про те, що ціну за послуги ріелто-
ра можна змінити, нам повідомили і 
в агентстві нерухомості «Авангард». 
Зі слів ріелторки Валентини, зазви-
чай беруть 100% за роботу, але все 
залежить від вартості нерухомості, 
що ви обрали.

– Оренда цього будинку, що вам 
сподобався, коштує 35000 гривень. 
Це немала сума на сьогодні, але я 
готова піти на поступки і взяти з вас 
за свої послуги не 100% від розмі-
ру місячної оренди, а трохи менше. 
Але це все треба обговорювати піс-
ля огляду приміщення. Також у цю 
суму входить перевірка документів у 
господарів, показ нерухомості вам, і 
я маю скласти для вас із власником 
будинку договір. Все буде на моєму 
контролі, – каже пані Валентина.

Отож, як ми з'ясували, вартість 
послуг у ріелторів різниться, але 
досить немала. Чи варто перепла-
чувати? Вирішує кожен.

АНДРІЙ ВАСИЛИК, 
ЗАСТУПНИК 
НАЧАЛЬНИКА 
ВІДДІЛУ КОМУНІКАЦІЇ 
ГУ НП В ОБЛАСТІ:

– Бувають ви-
падки, коли псевдоріелтори або 
псевдовласники житла просять вне-
сти передоплату і вже потім готові 
показувати квартиру чи співпрацю-
вати. Стережіться таких людей і не 
перераховуйте кошти.
Завжди перевіряйте документи. 
Це стосується не лише власників 

житлових приміщень, а й ріелто-
рів. Не віддавайте кошти готівкою, 
перераховуйте на картку, щоб за-
лишався чек – як підтвердження 
здійснення фінансової операції. 
Якщо ж ви стали жертвою шахра-
їв, то звертайтеся на лінію 102. І 
вже наші працівники будуть реє-
струвати звернення, розбиратися 
у даній справі. Так, з проблемами 
щодо недобросовісних орендарів 
чи ріелторів звернення були, але це 
кваліфікується як шахрайство. Тож 
точну кількість звернень орендарів 
я назвати вам не можу.

Не перераховуйте завчасно гроші.
Будьте обережними

Чи сплачують податки агенції нерухомості
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095‑077‑01‑80

Переважно агенціями нерухо-
мості займаються фізичні особи – 
підприємці. Вони працюють як на 
загальній системі оподаткування, 
так і на спрощеній та мають спла-
чувати податки.

– Загальна система передбачає 
оподаткування доходу за наслідками 
річного декларування за ставкою 
18% (ПДФО) та 1,5% (військовий 
збір) від суми чистого оподаткову-
ваного доходу. Якщо говорити за 
спрощену систему, то ІІ група має 
ставку податку до 20% від розміру 
мінімальної заробітної плати. А ось 
підприємці ІІІ групи мають став-
ку податку 3-5%, – розповідає в. 

о. начальника Податкової служби 
Тернопільщини Руслан Цвігун.

За вісім місяців цього року агент-
ства нерухомості сплатили до Зве-
деного бюджету 2 917 400 гривень, 
що на 151 900 гривень більше, ніж 
у 2021-му. 

Щодо вартості оренди житла, то з 
січня по серпень вона зросла майже 
на 50%. Зі слів менеджерки компа-
нії з продажу нерухомості «Житло» 
Лесі, це пов’язано з повномасштаб-
ним вторгненням.

– Якщо в січні люди могли орен-
дувати однокімнатну квартиру на 
$150-200, то зараз рідко можна 
знайти нижче $300. І таку тенден-
цію зростання цін можна спостері-
гати і на двокімнатні квартири. Ціну 
встановлює власник. Ціна від нас 

не залежить, – каже жінка.
 І це попри те, що через воєнний 

стан в Україні з 1 квітня платники 
єдиного податку І та ІІ групи мають 
право його не сплачувати. А що ж 
з платниками ІІІ групи?

– На період війни діє спеціальний 
режим оподаткування зі ставкою 
єдиного податку 2%. Вони звіль-
няються від обов’язку нарахування 
та сплати ПДВ за операціями з по-
стачання послуг, місце постачання 
яких розташоване на митній терито-
рії України. Платник сам приймає 
рішення про перехід на таку ставку 
оподаткування, – каже пан Руслан. 

Також перейти на спецрежим 
оподаткування за спрощеною систе-
мою можуть і агенції, зареєстровані 
юридичними особами.
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філіями, дефіцитними анеміями, 
лімфаденітами та іншими діагно-
зами, — продовжує завідувачка. — 
Медикаментозне забезпечення хво-
рих дітей здійснюється лікарськими 
засобами, які заклад отримує цен-
тралізовано, за кошти державного 
бюджету. Тож батькам нічого опла-
чувати не потрібно.

Багато переселенців 
Наразі, за словами співрозмовни-

ці, у відділенні на лікуванні пере-
бувають 18–ть пацієнтів. Цьогоріч 
через війну переїхали багато тих, 
які проходили лікування в інших 
містах, але не могли продовжувати 
його через бойові дії у своїх регі-
онах.

У подальшому медики з допо-
могою волонтерів забезпечували 

евакуацію таких родин за кордон, 
де вони могли отримати необхідну 
кваліфіковану допомогу зарубіжних 
спеціалістів.

Загалом безперебійну роботу 
відділення забезпечує 35 медич-
них працівників. Використовують 
українські та закордонні протоко-
ли, переважно німецькі. Держава 
забезпечує якісними препаратами. 
Надають не тільки стаціонарну до-
помогу. Семеро діток отримують 
первинну профілактику за місцем 
проживання.

Комплекс заходів, які в лікарні 
здійснюють протягом останніх ро-
ків у рамках Державної програми 
«Дитяча онкологія», сприяв пози-
тивним змінам у сфері боротьби 
з онкогематологічними захворю-
ваннями у дітей м. Тернополя та 
області.

Впровадження клінічних прото-

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR‑КОД.
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УНІКАЛЬНІ АНАЛІЗИ В ОДНОМУ МІСЦІ

Усі аналізи можна здати в дитячій лікарні. На референцію їх 
відправляють у спеціалізовану лікарню «Охматдит» у Київ. 
Там проводять додаткові дослідження.

У міській дитячій лікарні Тернополя є лабораторія з унікальною 
апаратурою, тут виконують увесь спектр аналізів. Наприклад, 
виконують дослідження спинномозкової рідини. Також є уні-
кальний апарат для визначення тромбоконцентрату. Жодна 
лікарня в місті не має цього.

Усе це допомагає підібрати правильну хіміотерапію.

Через успішне лікування у закладі фіксують дуже низький 
відсоток рецидивів. Подекуди показники значно кращі, ніж 
у тих пацієнтів, які лікувалися у столиці. 

Це трагедія, це 
стрес. Це важко і 
для лікаря, і для 
батьків. Тому ми 
шукаємо слова, які 
можуть підтримати

СПІВПРАЦЯ

РАК — ЦЕ ЗАВЖДИ СТРЕС. АЛЕ 
ХВОРОБУ МОЖНА ПЕРЕМОГТИ
Здоров’я � Більшість дітей із 
діагнозами злоякісних пухлин і лейкозів 
мають шанси знову бути здоровими. На 
що звертати увагу і куди звертатися за 
допомогою – радимо

НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Дитяча онкологія є однією з 
найгостріших проблем сучасного 
світу і є однією з провідних причин 
смертності дітей і підлітків у всьому 
світі. Водночас, дитяча онкологія — 
не смертний вирок, а виліковна 
в сучасних умовах хвороба.

У Тернополі якісну медичну до-
помогу гематологічним та онко-
гематологічним хворим надають 
у КНП «Тернопільська міська ди-
тяча комунальна лікарня». Онкоге-
матологічне відділення працює тут 
уже понад 30 років.

Про роботу детальніше розповідає 
завідувачка Людмила Рудько.

— Відділення розраховане 
на 30 ліжок. Відкрили його в 1990–
му році. Донедавна воно було 
єдиним в області. Лікуємо діток із 
різними нозологіями. У середньо-
му протягом року в нас лікуються 
450–600 малюків, — каже вона.

Які хвороби 
найпоширеніші 

За даними сайту міської дитя-
чої лікарні, медики онкогемато-
логічного відділення проводять 
відбір і скерування хворих дітей, 
котрі за показами направляються 
на консультацію чи стаціонарне лі-
кування в НДСЛ «ОХМАТДИТ» 
м. Києва чи до провідних фахів-
ців спеціалізованих кафедр вищих 
навчальних закладів та медичних 
закладів вищого рівня акредитації. 
Вони ж скеровують гематологічних 
та онкогематологічних хворих дітей 
у Міністерство охорони здоров’я 
для направлення їх на лікування 
за кордон, відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
8 грудня 1995 р. № 991.

— На практиці найчастіше зустрі-
чаємося з гострими і хронічними 
лейкеміями, лімфогранулемато-
зом, неходжкінськими лімфомами, 
апластичними анеміями, гістіоци-
тозами, тромбоцитопенічною пур-
пурою, гемолітичними анеміями, 
геморагічними васкулітами, гемо-

Якщо потрібна допомога, звертайтесь до лікарів. Діткам, які лікуються, медики бажають 
якомога швидшого одужання

колів лікування онкогематологічної 
патології у дітей сприяли досягнен-
ню тривалої комплексної ремісії та 
безрецидивного 5-річного виживан-
ня і повного видужання хворих та 
зменшенню смертності дитячого 
населення Тернопільської області.

На що звертати увагу 
Як же розпізнати страшне за-

хворювання? Які сигнали можуть 
сигналізувати про це?

— Якщо дитина бліда, пога-
но їсть, незвично температурить, 
раптово схудла, відчуває свербіж, 
є часті носові кровотечі, потрібно 
звернутися до лікаря. Адже запору-
кою видужання онкогематологічних 
хворих є те, що вони звернулися 
до нас на початкових стадіях за-
хворювання, а не розгорнутих 
клініко-лабораторних проявах, — 
наголошує завідувачка відділення 
Людмила Рудько. — Гірше буває, 
коли дитина приїжджає уже в тер-
мінальному періоді, коли і лікарі, 
на жаль, нічим зарадити не можуть.

Серед основних сигналів: швидка 
втомлюваність, блідість, біль у ніж-
ках, підвищення температури тіла, 
багато синців по всьому тілу, точ-
кові крововиливи тощо.

Спершу необхідно звернутися 
до свого педіатра. Після призначен-
ня аналізів пацієнта можуть скерува-
ти у онкогематологічне відділення.

Як сказати про рак 
Сказати батькам про діагноз 

дитини — завдання не з простих. 
І незважаючи на великий досвід 
роботи, це щоразу дуже складно, 
зізнається пані Людмила.

— Це трагедія, це стрес. Це важко 
і для лікаря, і для батьків. Тому 
ми стараємося знайти слова, які 
можуть підтримати батьків. Підба-
дьорюємо: якщо вчасно розпочати 
лікування, витримати всі протоко-
ли, забезпечити правильне харчу-
вання і догляд, то шанси на повне 
одужання дуже великі, — наголошує 
лікарка.

З дітками ще складніше. Як пояс-
нити їм, що вони не можуть гратися 
з друзями, що потрібно довго лежа-
ти в лікарні, переживати неприємні 
процедури?

— Дітям говоримо з дозволу 
батьків. Волонтери допомагають 
у вигляді коміксів пояснювати 
неприємні речі: для чого потрібні 
часті аналізи крові, пункції і так 
далі. На початкових етапах деякі 
діти потребують допомоги психо-
лога. Інші швидко дорослішають і 
розуміють необхідність цілодобової 
інфузивної терапії, обстежень, наг-
ляду лікарів, тому що вони хочуть 
побороти хворобу. І ми їм постійно 
пояснюємо: ви найхоробріші діти! 
Ми маємо спеціальну скриньку, 
звідки кожен може взяти подарунок 

як заохочення за успішно проведе-
ну процедуру, — каже завідувачка.

Тривалість лікування — від 
8–10 місяців. За цей час і медики, 
і батьки, і діти стають однією роди-
ною. Після того через півтора–два 
роки ще приходять на підтримуючу 
терапію. Процес займає до двох з 
половиною–трьох років. За цей час 
всі здружуються, стають близькими 
один для одного.

— Нас тішать своїми досягнен-
нями, запрошують на весілля, при-
їжджають на консультації зі своїми 
дітьми, — додає лікарка.

На питання, чи можна запобіг-
ти виникнення раку в малюків, 
відповісти практично нереально. 
Ця проблема не вирішена у всьо-
му світі.

— Є ряд генетичних причин цьо-
му. Нема такої можливості, щоб 
можна на сто відсотків попередити 
виникнення хвороб. Лише загаль-
ні правила, націлені на зміцнен-
ня імунітету та ведення здорового 
способу життя — ключові факто-
ри, які впливають на стан нашого 
здоров’я, — підсумовує Людмила 
Рудько.

Насамкінець пані Людмила ра-
дить батькам зважати увагу на здо-
ров’я своїх дітей. Вчасно звертатися 
до педіатра, або напряму до місько-
го гематолога на вул. Клінічна, 1 а.

Бережіть себе та будьте здорові!
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приходили і спостерігали за ви-
робництвом. Наш директор — по-
купець, тому хочемо бути для нього 
відкритими, — пояснює пан Роман.  

За одну зміну 
роблять 20–25 тонн 

Аби показати, що виготовляє 
DELTA FOOD і з яких інгредієн-
тів, невелику екскурсію нам про-
вела професійний технолог Оксана 
Зайченко. На заводі є безліч видів 
продукції. Це майонези різних видів 
жирності, майонезні соуси з напов-
нювачами, гірчиця та фасована олія. 
Продукти виробляють у варочно-
му відділенні, а тоді відправляють 
до фасувальних автоматів, де залеж-
но від плану розфасовують у певну 
тару: «подушечки», дой-пак з доза-
тором чи без, тощо.  

— Майонез складається зі свіжої 
рафінованої вимороженої соняш-
никової олії та жовтка. Для смаку 
додаються добавки — сіль і цукор, 
щоб майонез зберігався — оцет, бо 
він має консервуючі властивості. 
Для соусів зі шматочками овочі 
проходять попередню запарку, тер-
мообробку і охолодження. Маємо 
паприк, грибний, тартар, сирний, 
соуси на вибір. Ще робимо майоне-
зи з гірчицею, з лаймом і кропом, — 
говорить Оксана Зайченко.

Працівники заводу готують і гір-
чицю — гостру й «пекельну», яку 
виготовляють із застосуванням гір-
чичного порошку вищого ґатунку. 
Його змішують із водою та спеці-
ями. Далі суміш йде на спеціальне 
обладнання, як насос-диспергатор. 
Там її перемішують до густої, «ма-
зеподібної» консистенції, і гірчиця 
виходить ароматна й міцна.  

— Ще на виробництві використо-
вується підготовлена за допомогою 

«Тиснули» зобов’язання перед парт-
нерами та національними мережами, 
продукція мала вчасно потрапити 
на прилавки.  

— До війни ми розробляли проєкт 
для будівництва нового заводу. Мали 
його на руках і шукали ідеальне при-
міщення. Війна прискорила процес. 
Міністерство запропонувало нам 
варіанти розміщення виробництва. 
До пошуку приміщення ми також 
залучили наших дистриб’юторів 
у кожній області. Розглядали Рівне, 
Чернівці, Львів, Хмельницький, 
але врешті зупинились на Терно-
пільщині. Вона з точки зору вимог 
до приміщення та проєкту підходила 
найкраще, — зауважує генеральний 
директор.

Так, запорізька компанія опини-
лася в індустріальному парку в селі 
Острів, що за десять кілометрів від 
Тернополя. Вони викупили примі-
щення колишнього цеху з виготов-
лення ковбас і почали переробляти 
його за своєю специфікою. Ремонт 

триває донині, адже площа самої те-
риторії — 5 тисяч метрів квадратних. 
Тут на місці Тарас Кутко реалізує 
все задумане разом із керівником 
виробничого підрозділу Романом 
Воськалом.

Саме він відповідає за всі ре-
монтні роботи. Нам чоловік роз-
повів, що будівництво затягнеться 
ще щонайменше на рік часу, хоча 
стараються завершити його якомога 
оперативніше.

— Стіни і підлога були готові, це 
плюс. На сьогодні наше завдання — 
зробити систему вентиляції, щоб 
стабілізувати вологість і температуру, 
бо попереду зима. Площі великі, їх 
слід обігрівати. Також доробляємо 
роздягальні, коридор закінчуємо і 
починатимемо ремонт побутових 
приміщень. Збудуємо склади для 
матеріалів і сировини, щоб їх роз-
ділити. Пізніше зробимо оглядові 
майданчики для відвідувачів, аби 

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

Журналістка «RIA плюс» побу-
вала на виробництві і дізналась, як 
компанії вдалося відновити вироб-
ництво на новому місці, які пер-
спективи будуть для нашої області, 
які вакансії пропонують людям і 
скільки готові платити.

Найперше, що приємно здивувало 
у компанії — це те, що її генераль-
ний директор Тарас Кутко родом із 
Тернополя і мешкав тут все свідоме 
життя. Зокрема, вищу освіту здобув 
у Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана 
Пулюя. Пізніше перебрався на пів-
день України — у місто Запоріжжя. 
У колективі DELTA FOOD чоловік 
працює з 2015 року, а на керівній 
посаді перебуває вже п’ятий рік. 
Усміхається: обставини склались 
так, що повернувся до рідного краю, 
та шкода, що це трапилося в умовах 
війни.

— Наша компанія існує давно. 
Спершу це був локальний виробник 
майонезу на території Запоріжжя та 
області. Паралельно підприємство 
реалізувало модель бізнесу private 
label, тобто робили продукцію під 
торговими марками інших мереж. 
Наразі забезпечуємо майонезом 
приблизно 80% торгових мереж 
по всій Україні. Також з 2015 року 
розвиваємо власну торгову марку 
«Гуляй-поле», яка вже стала відо-
мою, — говорить Тарас Кутко.  

Не зупиняли 
виробництво 

У Запоріжжі, через бойову ак-
тивність російських військ, нині 
високий рівень небезпеки. Попри 
все, завод там досі працює, хоч і 
не на максимальну потужність. За-
порука цьому, каже Тарас Кутко, 
наші сміливі ЗСУ, які нищать про-
тивника.

Але коли вторгнення тільки 
розпочалось, 24 лютого, компанія 
змушена була евакуюватись у без-
печний регіон. Все відбувалося 
спонтанно. DELTA FOOD стала 
однією з перших, хто відгукнувся 
на програму релокації підприємств 
від Міністерства економіки. Завод 
мав обмежений час, аби переїхати, 
і довелось працювати без перерви. 

Міністерство 
запропонувало 
варіанти розміщення 
виробництва. До 
пошуку залучили 
дистриб’юторів

Якщо ви хочете дізнатись про можливості працевлаштування, 
зателефонуйте за номером: +38 067 619 02 39. Це контактний 
телефон менеджерів компанії.
Ще інформація про вакансії є у Центрі зайнятості. При дзвінку вас 
покличуть на співбесіду у відділ кадрів компанії. Він працює на те-
риторії заводу в Острові. Лінійний персонал спершу відправляють 
на навчання. Натомість працівники адміністративної ланки повинні 
пройти випробувальний термін.

Довідка

Є ВІЛЬНІ ВАКАНСІЇ НА ЗАВОД ІЗ 
ВИРОБНИЦТВА МАЙОНЕЗУ
Релокація  Через російське вторгнення 
компанія DELTA FOOD, яка понад десять 
років виробляє майонез у Запоріжжі, 
вимушено релокувалася й відкрила завод 
у селі Острів під Тернополем. Планують 
залишитися тут надовго

 Тарас Кутко (зліва) з керівником виробничого підрозділу заводу Романом Воськалом

За одну зміну на заводі виробляють 20‑25 тонн майонезної 
продукції

РОБОТА

Ю
Л

ІЇ 
ІН

О
ЗЕ

М
Ц

ЕВ
О

Ї 

Перемістились на Тернопільщину з особливою місією

Попри всі нюанси, під час 
повномасштабної війни компа-
нія закупила два модерні стан-
ки з Індії, що скоро дозволить 
робити «червону» продукцію – 
кетчупи, соуси, томатні пасти 
тощо. 

На даний момент на території 
заводу облаштовують роздягаль-
ні. Буде чорна й червона зона. У 
першій люди зніматимуть верх-
ній одяг, а друга санітарною, і 
там висить стерильне вбрання. 

Крім того, в індустріально-
му парку буквально минулого 

тижня відкрилась їдальня. З нею 
зараз ведуться перемовини, аби 
робітникам заводу частково від-
шкодовувати комплексні обіди. 
Наприклад, якщо він коштує 45 
гривень, то компанія виплачу-
ватиме половину суми. 

Серед проблем, які мають за-
раз, гендиректор компанії на-
зиває організацію перевезення 
персоналу. Компанія робить 
це своїми силами, наймає во-
діїв бусів. Через це вимушені 
працювати за чітким графіком 
– 7.00-18.30. Пан Тарас каже, 

що всіма силами добивається 
відкриття до них повноцінно-
го автобусного маршруту, щоб 
люди могли добратись на роботу 
і додому доступно.

– Далі ми займатимемось роз-
галуженням системи дистрибу-
ції. Які перспективи це дає для 
Тернопільщини? Найперше, 
робочі місця, підняття ділової 
активності, податки в місце-
вий бюджет. Це наша місія й 
цінності, які понад усе хочемо 
впровадити в області, – завер-
шує Тарас Кутко.

технології зворотного осмосу вода. 
Це дуже важливо. Якщо порахувати, 
то за одну зміну наш завод робить 
приблизно 20–25 тонн продукції, — 
уточнює нам пані Оксана.

Хочуть створити 
300 робочих місць 

На заводі в Острові вже працює 
до 80 осіб. Але, як каже генераль-
ний директор Тарас Кутко, це навіть 
не третя частина того, що прагнуть 
втілити в майбутньому. Компанія 
наразі активно шукає робітників та 
адмінперсонал. Потрібні фасуваль-
ники, працівники лінії розливу олії, 
майонезу та соусів, кваліфіковані 
оператори, налагоджувальники, ла-
боранти, електрик, інженер КВПіА 
(фахівець із контрольно-вимірю-
вальних приладів). Також людям 
пропонують вакансії менеджера 
ЗЕТ та керівника відділу логістики.

— Після початку бойових дій во-
рога ми зорієнтували свій профіль і 
на експорт. Почали цим займатись, 
бо це диверсифікує наші фінансо-
ві ризики. Крім того, це позитивно 
для економіки України, бо реалі-
зуємо наш, національний продукт 
за кордоном. Якщо говорити про 
логістику, то тепер маємо два ви-
робництва — на Тернопільщині і 

в Запоріжжі. Є проблема з тран-
спортуванням сировини і готових 
майонезів, бо частина продукції 
випускається тут, а частина там. 
Тому ми у пошуках людини, яка 
керуватиме цими процесами, — по-
яснює пан Тарас.  

Система оплати праці на цьому 
підприємстві відрядно-окладна. 
Це означає, що частину коштів 
людині платитимуть незалежно від 
того, є робота чи ні. Решта — ставка 
за виробіток. Але, роз’яснює Тарас 
Кутко, тернополянам і мешкан-
цям навколишніх сіл, які хочуть 
у них працевлаштуватись, варто 
приготуватись до того, що роботи 
на максимум щодня не буде. Однак 
це тимчасово і пов’язано з тим, що 
завод досі переїжджає і виробництво 
налагоджується.  

— Середня зарплата, яку ми про-
понуємо лінійному персоналу, — 
до 12 тисяч гривень. Якщо людина 
працює понаднормово, отримува-
тиме більше, як і на будь-якому 
іншому заводі. Попереду маємо 
чимало проєктів, які скоро будемо 
реалізовувати. Поки їх не анонсу-
ємо, але попередньо це співпраця 
з відомими торговими марками, — 
усміхається генеральний директор 
DELTA FOOD.
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

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

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

 Блоки 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, вібропресова-
ний, плитка тротуарна, різна товщина, можлива 
доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

 ГАЗОБЛОКИ ВІД ПРОВІД ВИРОБ. ТМ «АЕРОК», ЯКІСНІ, 
ЕКОЛОГ.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, БЕЗ-
КОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖ-
КИ. 42-48-02, (067) 925-87-31  

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

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

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

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

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

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

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

 Опори залізобетонні ліній електромереж (стов-
пи електричні), 9,5м, 10,5м, стояки вібропресо-
вані, 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.ша-
пки на стовпці, всі комплектуючі, помірні ціни 
(096)132-84-04, (067)381-45-08  

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

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

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

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

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

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

 Пісок жовтий, білий, для штукатурки, мулярки, 
різний, камінь, щебінь, відсів, (067) 754-10-62  

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

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

 Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм, 
труби залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм, 
можлива доставка. (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 БРАМИ КОВАНІ, ВІДКАТНІ, ОГОРОЖІ,  СХОДИ, ЛАВ-
КИ ТА ІНШЕ, РЕСТАВРУЄМО СТАРІ БРАМИ. METAL-
DEZIGN.NET.UA  

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

 БРИГАДА ВИКОНУЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНО-
ПЛАСТОМ, МІНВАТОЮ, ЕНЕРДЖІ, ДОПОМОГА У 
ВИБОРІ МАТЕРІАЛІВ ЗА ГУРТОВИМИ ЦІНАМИ. (097) 
472-53-45  

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

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

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

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

 ВИКОНУЄМО КОСМЕТИЧНІ РЕМОНТИ, НАКЛЕЮВАННЯ 
ШПАЛЕР. (097) 916-49-32  

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

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, БОРДЮРИ, АСФАЛЬТУВАННЯ 
ПЛОЩАДОК (ПІД ЗЕРНО, С/Г ТЕХНІКУ), АСФАЛЬТУ-
ВАННЯ 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, вста-
новлення пральних машин, бойлерів, душових 
кабін, чистка бойлерів, монтажні роботи. (098) 
392-37-94  

 Настеляння ламінату, ламінатної дошки, якісно, 
недорого. (096) 616-28-36  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІД-
СОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56  

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

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

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

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

 ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕРЕДНІЙ 
КОШТОРИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА РОБО-
ТА, МОЖЛ. ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 
351-46-56  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ РОБИТЬ 
ДАХИ, ПЕРЕРОБЛЯЄМО СТАРІ, МУРУВАННЯ З ЦЕГЛИ, 
БЛОКІВ, КАМІНЬ, БЕТОН. (098) 347-78-90  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ , ВОДОГОНУ, КА-
НАЛІЗАЦІЇ, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА КОТЛІВ, ВСТАНОВЛЕН-
НЯ УНІТАЗІВ, ВАНН, ЗМІШУВАЧІВ, ПОМІР. ЦІНА (097) 
933-51-38  

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ КВАРТИР, ВИРІВНЮВАННЯ 
СТІН, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ПЛИТОЧНІ 
РОБОТИ, ДЕМОНТАЖ, ПЕРЕПЛАНУВАННЯ. (097) 748-
85-94  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ В ТЕРНОПОЛІ, ШТУКА-
ТУРКА, ГІПСОКАРТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ЛАМІНАТ, МА-
ЛЯРКА, ПЛИТКА, (ВІКТОР). (068) 047-80-31  

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

5.5 РІЗНЕ  

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

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

 Диван розкладний, б/к, стіл обідній, на 6 пер-
сон, журнальний столик, хор. ст., недорого, тер-
міново. (097) 938-53-29  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

6.3 КУПЛЮ  

 Диван-»єврокнижка», диван-софа, крісло роз-
кладне. (095) 308-17-69  

6.4 РІЗНЕ  

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

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

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

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

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

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

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

 БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР 1С. (067) 848-59-45  

 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 АВТОБУСА НА ПРИМІСЬКИЙ МАРШРУТ. (096) 
272-70-29  

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

 ВОДІЙ ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ ХЛІБА (050)377-58-92, 
(068)161-07-74  

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

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

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

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

 ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК, З/П ПОТИЖНЕПВА. (067) 
845-38-08  

 ЖІНКИ В ПРОДУКТОВИЙ КІОСК, ВУЛ.ЖИВОВА, М-Н 
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 7,30-20,30 ГОД., ГРАФІК ДОГОВІР-
НИЙ, (097) 711-37-67  

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

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

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

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

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

 КУХАР В БАР, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, ДОСВІД, 8,30 
- 18 ГОД., СБ., НД. ВИХ.., ХОРОШІ УМОВИ. (098) 498-
41-27  

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

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

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

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

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

 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  

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

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

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

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

 ПРАЦІВНИК НА ШИНОМОНТАЖ, АВТОРИНОК БЕРЕЗОВИ-
ЦЯ, З/П ВІД 500 ГРН./ДЕНЬ, 8-18 ГОД. (068) 706-05-02  

 ПРАЦІВНИК НА ШИНОМОНТАЖ, ВУЛ.МИКУЛИНЕЦЬКА, 
«ІМПЕРІЯ ШИН», НАВПРОТИ СЕРВІСУ «ТОЙОТА», ПЕРЕД 
АВТОРИН.БЕРЕЗОВ., 8-20 ГОД. З/П ВІД 500 (068) 706-05-02  

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

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ У МАГАЗИН ОДЯГУ, ОФІЦІЙНО. 
(067) 829-47-90  

 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 ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ДРУЖБА, 
ПОЗМІННО, 8-20 ГОД., НД. 8-19 ГОД., З/П ВІД  500 
ГРН. (067) 876-71-55  

 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  
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 ПІДСОБНИКИ НА ПРИВАТНЕ БУДІВНИЦТВО, НА ПО-
СТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ. (098) 347-78-90  

 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  

 РІЗНОРОБОЧІ ЧОЛ., ДО 40 Р., З/П ВІД 500 ГРН./ДЕНЬ 
(068) 626-10-18  

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

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

 Столяр, лакувальник для виготовлення меблів та 
сходів з натур. дерева в деревообробний цех, ба-
жано д/р, забезпечується житлом. (097) 515-34-12  

 СТОРОЖ, ГР 3/3 ДОБИ, З ПРОЖИВАННЯМ В ОКРЕМОМУ 
БУДИНКУ, З/П 6 000 ГРН., С. ІВАШКІВЦІ, ЗБАРАЗЬКИЙ 
Р-Н, 12 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ (050) 660-18-81  

 СТОРОЖ, ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. (098) 219-20-18  

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

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

 ШВАЧКА НА ФАБРИКУ ДИТ. ОДЯГУ FAMILY, ДЛЯ ПОШИТТЯ 
СПОРТИВНОГО ОДЯГУ, ДОСВІД ОБОВ., СТАБІЛЬНА РОБО-
ТА, 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 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 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, БАГАТОРАЗО-
ВІ РОБОТИ З ПОСЛУГІВ РОЗВАНТАЖУВАННЯ ВАГОНІВ, 
ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, МЕБЛІВ (097) 076-83-71

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

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

 Двоє чоловіків шукають роботу зі зрізання дерев, дро-
воруба, складаємо, кошення трави, інші роботи, роз-
глянемо всі пропозиції. (068)020-84-71, (098)122-40-38

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною по-
хилого віку або хворою. (098) 801-22-40  

 Жінка шукає роботу прибиральниці, няні, роз-
гляну всі пропозиції, бажано Сонячний, з/п по-
деннна або погодинна. (096) 273-55-48  

 ЖІНКА, 47 Р., ШУКАЄ РОБОТУ ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА ЛЮДИ-
НОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДОМ, МОЖНА ЦІЛОДОБОВО, 
ВІДПОВІДАЛЬНА, ДОСВІД. (098)374-76-32, (093)712-14-62  

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

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

 Шукаю роботу водія кат. «В», бажано КПШ-авто-
мат, розгляну всі пропозиції (097) 277-12-60  

 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  

 Шукаю роботу сторожа, кур’єра. (068) 656-88-39  

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

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

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 Камера морозильна «Лібхер», висота 1.7 м, 8 
шухляд, в-во Німеччини, б/к,  8 500 грн. (після 
обіду). (096) 620-38-58  
 Сервіз кавово-чайний, 12 персон, новий, термі-
ново, недорого. (067) 794-81-12  

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  

 Коляска інвалідна, ST50ВК, майже нова, дого-
вірна (067) 208-01-83  

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

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  
 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  
 Стелаж розбірний, 5 полиць, в-во Італії. (096) 
527-89-09  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.2 ПРОДАМ  
 Бочки металеві, з кришками, 200 л, хор. ст. 
(096) 616-28-36  

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

 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  

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

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

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПИЛОСО-
СІВ, 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 КУ-
пАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч., 
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, іпоте-
ка, застава, вик. напис, затягування часу та ро-
бота на результат.Св.№3335/10 (096) 694-29-68  
 Адвокат: реєстрація, ліквідація ТОВ, ФОП, ПП «під 
ключ», кримін., адмін. правоп., податк., господ., 
страх. спори,ДТП.Св.№3335/10 (096) 694-29-68  

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

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  
 Пеніборд, хор. ст., (068) 053-19-15  
 Тренажери з Європи, орбітреки, велотренаже-
ри, бігові доріжки, велосипеди, електр. вело-
сипеди,крісла, лежаки,вудки, дошки для пресу 
(097)484-20-46, (099)094-45-22  

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  
28.2 НАДАЮ КРЕДИТИ  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  
 КОЗИ, 2 Р., 3 Р., БІЛОГО ОКРАСУ, ШУТІ, ДІЙНІ, ДОГО-
ВІРНА (068) 365-84-70  

 Корова голландської породи, високопродуктив-
на, чорно-рябого окрасу, 3 міс. тільна 4-им те-
лям , (з 15 год.). (096) 494-17-03  
 Кошенята домашні, в хороші руки, (097) 607-40-56  
 САДЖАНЦІ ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ В КОНТЕЙНЕРАХ, ТРОЯНД, 
ТРОЯНД ШТАМБОВИХ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ВУЛ.БРОДІВСЬКА, 60. 
WWW.SLIVKASAD.COM.UA (096)220-47-37, (050)609-75-06

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, сік бузини,  сумка «Орі-
флейм», матрац ортопедич., 1,2х2 м, телефон кно-
пковий «Нокіа», кросівки чол., р.42 (096) 249-47-00  
 Виготовлення пам»ятників, заливання могил з 
«нуля», виїзд в райони. (050) 735-27-01  
 Виготовляю пам’ятники, вироби з граніту, опалубки, 
висока якість, оптимальні ціни, досвід. (067) 208-21-04
 ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ПАМ»ЯТНИКИ, ГРА-
НІТНА, КОЛОТОРІЗАНА БРУКІВКА, НАДМОГИЛЬНІ СПОРУДИ, 
РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАРИХ. (096)464-59-14, (050)172-82-02  

 Електроплита «Лисьва-15», 3-конфорна, колонка 
газ. «Термет», в-во Польщі, автоматика котла «Апок-
1», шафа сушильна (стерилізатор) (096) 186-34-66  
 Килими, посуд, б/к, добрий стан, світильники, 
(096) 943-56-10  
 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  
 Причіп до мотоблока  вироби зі скла, стакани, 
посуд, банки скляні, 1,8 л, 1,5 л, 0,9 л, 0,7, 0,5л, 
(098) 483-96-57  
 Рюкзак, бритва «Харків», тарілки, телефон «Нокі-
аг» кнопковий, куртка зимова, чол., р.52, босоні-
жки, р.39, 400грн., кросівки (097) 081-76-10  
 Склобанки, 0,2-3 л, бутлі, 5л, 15 л, б/к, машин-
ка для стрижки волосся,м’які кірслі,, 3 шт., б/к,, 
ліжко металеве без боковин. (097) 060-28-64  
 Січкарня з двигуном, роб.ст. (097) 413-08-99  
 ТВ «Самсунг», 53 см, м/х, карнізи, серванти, 
(096) 920-42-98  
 Труби, н/ж, круглі, квадратні, батареї алюмін., нові, 
піч-»буржуйка», нові, хор.ст..унітаз з бачком, бляха 
на дах, гармошка. 52-75-46, (067) 995-76-38  
 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, 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  

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

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

 ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, 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  

 37/180/90, хвор. на епілепсію, фізич. здоровий, 
пенсія,для створ. сім’ї познай. з дівч., жін.,без 
шкідл. звич., згідною на переїзд (097) 864-89-54  
 Познайомлюся з молодою пенсіонеркою, до 59 р., 
без вад, шкідливих звичок, для подальшого ство-
рення сім’ї, житлом забезпечений. (096) 825-47-39  
 Тернополянин, матеріально забезпечений, по-
знайомиться з жінкою, 38-46 р., не схильною до 
повноти, для створення сім»ї (097) 716-07-93  
 Чоловік, 41/170/70, одруженим не був, познайо-
миться з дівчиною без сімейного минулого для 
створення сім’ї. (068)887-60-04, (098)427-40-95  
 Чоловік, 54 р., познайомиться з простою жінкою 
для зустрічей. (068) 473-83-07  
 ЧОЛОВІК, 55 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ ПРИЄМ-
НИХ СТОСУНКІВ, НЕ СХИЛЬНОЮ ДО ПОВНОТИ (066) 326-07-39

 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  
 Жінка пенсійного віку познайомиться з чолові-
ком, від 65 р. (097) 647-22-72  
 Молода жінка познайомиться з порядним чоло-
віком, до 37 р, матеріально забезпеченим, для 
серйозних стосунків. (096) 486-81-60  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загубл. свід. про базову серед.осв., неповну серед.
освіту НССВ№026059, додаток, вид. СШ №22,м.
Терноп., на ім’я Буртник Н.С. вважати недійсним  
 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УБД №070994 НА ІМ’Я 
ФЕДІРЦАН В.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене свідоцтво про право власності на квартиру 
№47 по провулок Микулинецький, буд. 4, смт.В.Бере-
зовиця на ім’я Бердій Я.М. вважати недійсним
 Загублений атестат про повну загальну середню осві-
ту ТЕ №37879128 виданий ТЗОШ І-ІІІ ступенів №15 
м.Тернополя на імя Козій Б.І. вважати недійсним
 Загублений військовий квиток (тимчасове посвідчен-
ня)  № 2473858 на ім’я Члек О.Б. вважати недійсним
 Загублений студентський квиток вид Тернопіль-
ським кооперативним фаховим коледжем на ім’я 
Рудницька А.Ю. вважати недійсним  
 ЗАГУБЛЕНУ ВИПИСКУ ДО ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕ-
ЦІАЛІСТА ВИД. ТЕХНІЧ. КОЛЕДЖЕМ ТПІ ІМ. І.ПУЛЮЯ ВІД 
01.07.1996 Р. НА ІМ’Я ПТАШКІН О.Е. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

 Загублену картку до ЦТ ЮАР 0000006ОЕВ000 дійсну до 
06.12.2025 р. на ім’я Мокрицький В.І. вважати недійсною
 ЗАГУБЛЕНУ ЧІП-КАРТКУ ВОДІЯ НА ІМ’Я ПАВЛІКОВ-
СЬКИЙ О.Ю. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

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

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

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

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

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

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

 ГАЗ-67 /зел/-, ретро, 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 

 ЗАЗ-965 1965/біл/- «горбатий», договірна (096) 
468-24-84 

 Форд-Мондео 2008/-/1800 пробіг 203 тис.км, в 
червні з Бельгії (096) 464-93-59 

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 
2.3 КУПЛЮ 

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

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

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

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

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

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

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

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

 Причіп «Степок», з документами. (096) 527-89-09 

 Трактор Булат-354.4С, ВАЗ--2101, 1974 р.в., 
можна на з/ч, договірна (098) 921-67-54 

 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 
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, БУДЬ-ЯКИЙ НАПРЯ-
МОК, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ. ЛІЦ. АВ №338418 (063) 
278-40-40 

 ПАСАЖИРСЬК І  ПЕРЕВЕЗЕННЯ  КОМФОРТА -
Б Е Л Ь Н И М И  А В Т О Б У С А М И ,  Б У С А М И  ( 5 - 5 0 
МІСЦЬ) ЛІЦ. АВ№338418 ВІД 16.05.07 Р. (098) 
463-32-32 

 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, бульдо-
зерами, 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 МАНІПУЛЯТОРОМ, МІК-
СЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА 
БЕТОНУ, ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, САМОСКИД 
(098) 467-56-01 

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

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

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

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

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

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

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

 Березовиця  кемпінг, п/комерц. (096) 254-19-69 

 вул.15 Квітня 2/9/ц 30/16/6 зв.ст 19 000 (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., рем (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.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 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.ТАРНАВСЬКОГО 4/5 32 КВ.М ЖИЛА, М/П,ВЛ 26 
000 (067) 259-31-31 

 ВУЛ.ТЕКСТИЛЬНА 5/5/Ц 36/18,4/10,7 І/О,ВЛ 24 000 
(098) 467-93-17 

 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 38 500 
(098) 498-80-63 

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

 Березовиця,вул.Зелен 4/9/ц 70кв.м і/о,є/р (096) 
557-70-59 

 вул.Гузара 7/9/ц 65 кв.м і/о,є/р (098) 692-05-01 

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

 вул.Київська 1/-/п 67 кв.м жила, доб, підв 31 
000 (098) 498-80-63 

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

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

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

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

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

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

 р-н автовокзалу 2/9/ц 82 кв.м сира,док (098) 
692-05-01 

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 вул.15 Квітня 4/9/п 87/50/16 і/о,рем. 545 000грн 
(067) 787-33-64 

 вул.Бандери 3/5/п 50 кв.м кол.,х/ст (096) 557-
70-59 

 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.Пушкіна 1/9/ц 64/30/9 зв.ст 35 000 (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 

 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 
 Березовиця, вул.Зелена,21 кв.м (098) 692-
05-01 

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 13 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ 65 КВ.М2 КІМ., 2 
КУХ., ВОДА, ОПАЛ., ГАЗ, ДРОВА, ГОСП.БУД., 0,15 ГА, 
ЗАЛІЗН. АВТОБУС- (097) 130-76-23 

 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.БІЛА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н 124,5 КВ.МПА-
РОВЕ, 2 КАХ. ПІЧ., ГАРАЖ, ПІДВАЛ, 2 ЛІТ. КУХ., САРАЙ, 
СВЕРДЛ., САД, 0,25 ГА,ВЛ75 000 У.О. (097) 470-13-90

 Будинок с.В.Бірки -договірна (096) 764-69-29 

 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.Ходачків 2-пов 500 кв.мпідв., манс., 2 
с/в, 2 котли, свердл., 0,25 га35 000 у.о. (096) 
734-68-47 

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

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.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.Байківці 0,1 гапід забудову, 
терміновонедорого (067) 794-81-12 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.В.ГАЇ, ЦЕНТР 0,11 ГАПІД ЗА-
БУДОВУ, КОМУН., ОГОРОЖА, ФРУКТ. ДЕРЕВА, ТИМ-
ЧАСІВКА ЗІ ЗРУЧН, ГОСП. БУД.- (097) 427-57-49 

 Ділянка земельна с.В.Гаї 0,1 га2-га лінія, ши-
рина 28 м, всі сусіди, асфальт, ком. біля діл.,18 
000 у.о. (096) 734-68-47 

 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 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-кім. квартиру, вул.Корольова, жила, 3-кім. 
квартиру, вул.Корольова, жила, 5 000 грн.+ком. 
(067) 424-26-05 

 2-кім. квартиру, б-р Петлюри, і/о, меб., поб. 
тех., для сім’ї, можна з дітьми від 10 років. (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 

 2-кім. квартиру, вул.Злуки, н/б, (098) 921-67-54 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ДРУЖБА, 67 КВ.М, Є/Р, МЕБ., ПОБ. 
ТЕХ., 280 У.О. (067) 259-31-31 

 2-кім. квартиру, р-н таксопарку, 1-ша здача, є 
все, диз. рем., і/о, поб. тех., меблі, кондиц., 600 
у.о., торг (096) 734-68-47 

 Будинок-дача, с.Петриків, 2 км віід Тернополя, 
вода на діл., світло, ел. плита, прал. маш., пічка, 
меб., без тварин, 1500грн.,торг (067) 354-22-69 

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

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

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

 КІМНАТИ, СОНЯЧНИЙ, РЕМОНТ (068) 380-53-60 

 Кімнату в гуртожитку, вул.Фабрична, хор. ст., 4 
000 грн.+ком., підселення для дівчини в гуртож., 
гарні умови, 3 000 грн. (067) 424-26-05 

 Кімнату для студентів, працюючих хлопців, ді-
вчат, 2-кім. квартиру, Центр. (098) 483-96-57 

 КІОСК ТОРГОВЕЛЬНИЙ, Р-К «МОТОР», ІНТЕРНЕТ, ПРО-
ХІДНЕ МІСЦЕ. (066) 115-88-47 

 ЛІТНЯ КУХНЯ НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, ВУЛ.Н.СВІТ, ДЛЯ 
ПРАЦЮЮЧИХ ЧОЛОВІКА АБО ЖІНКИ, КОВЕКТОРНЕ 
ОПАЛ., ВСІ УМОВИ, ІНТЕРНЕТ, ПОМІРНА ЦІНА (096) 
413-96-98 

 Офіс, Центр, 1 пов., 40 кв.м, 2 кабінети, с/в, 6 
000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 Приміщення комерційне, Дружба, 32 кв.м, під 
будь-який вид діяльності, р-н гуртож. інстутуту, 
3 000 грн. (096) 734-68-47 

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

 Приміщення торгово-складське, р-к «Західний», 
вул.Об]зна, 140 кв.м, (068) 148-52-17 

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

 Приміщення, р-к «Західний», 240 кв.м, є/р, 2 
пов. по 120 кв.м, 15 000 грн.+ком. (096) 734-
68-47 

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, РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ, 
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. (093) 441-18-88 

 1-кім. квартиру, Дружба, вул.Оболоня, Центр, 
вул.Торговиця (Живова), 5 пов. 5-поверхово-
го будинку, терміново, розгляну варіанти (098) 
791-70-66 

 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, ЗА РЕСТОРАНОМ 
«ДЖЕНТЛЬМЕН», 3/4, 53 КВ.М, СИРА, 25 000 У.О., 
ВЛАСНИК (097) 711-96-55 

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

 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 КОМЕРЦІЙНО-ОФІСНЕ, 
ВУЛ.КИЇВСЬКА, 80 КВ.М, НАПІВЦОКОЛЬ, ЗДАНИЙ, 15 
000 ГРН./КВ.М., ВЛАСНИК (067) 259-31-31 

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНЕ, Р-Н «РОГАТКИ», 
5 ПОВ., РЕМ., М/П, БАЛКОН ЗАСКЛ., 15, 5 КВ.М, 15 
000 У.О. (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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сторони Ягільниці, УГА просунулась 
до Чорткова. Під її потужним на-
тиском ворожа армія поляків почала 
відступати. Якби не полк Карася, 
така блискучо проведена операція 
могла б не відбутися, — пояснює 
нам дослідник.

Не був оборонною 
спорудою!

Потрапити на верхівку Домінікан-
ського костелу непросто. По-перше, 
вхід туди закритий для туристів і там 
небезпечно, адже ремонт та рестав-
раційні роботи не завершені.  

По-друге, доведеться подолати 
не одну сотню сходинок з ліхта-
риком, адже з джерел освітлення 
тут — кілька малих віконечок. Наші 
журналісти піднялися на 40-метро-
ву висоту з Володимиром Добрян-
ським, який напам’ять знає кожен 
куточок башти. Він піднімався сюди 
неодноразово.

— Артилерійський снаряд влучив 
сюди у правий кут під склепінча-
стою аркою. Цікаво, що він ніяк 
не пошкодив костел, бо не є броне-
бійним. Такі боєприпаси розробив 
у 1803 році англійський артилерист 
Генрі Шрапнель. На його честь і 
«охрестили» снаряд. В минулому 
зброя мала великий попит, — каже 
чоловік.  

Ефективність шрапнельних сна-
рядів, наголошує пан Володимир, 
була високою: 16 пострілів з гармати 
могли знищити колону з 700 вояків 
та стільки ж коней. Однак в Першу і 
Другу світові війни такі боєприпаси 
використовували рідко.

— Те, що снаряд потрапив у кос-

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

Вщент розгромили й примусили 
відступити аж на Львівщину соро-
катисячне, добре озброєне польське 
військо 25 тисяч солдатів Україн-
ської Галицької армії (далі писати-
мемо УГА — прим.) Це трапилося 
на Тернопільщині у ході події, зго-
дом названої Чортківська офензива. 
Блискучу військову операцію про-
вели з 7 по 28 червня 1919 року. 
Вона є одним із наймасштабніших 
та знаменитих бойових наступів 
нашої армії за всю воєнну історію 
України.

Стратегічного успіху не трапи-
лось би, якби не військовики-ар-
тилеристи УГА під керівництвом 
отамана Кирила Карася. Його 
полк базувався в лісі неподалік 
села Шманьківці (тепер Заводська 
громада). Це доводить науковець, 
дослідник старожитностей, фор-
тифікацій і топоніміки Володимир 
Добрянський. З ним особисто зу-
стрілися журналісти «RIA плюс» і 
навіть побували на верхівці костелу, 
де історик у червні 2019 року здійс-
нив своє резонансне відкриття.

Випадковості 
не випадкові 

На той момент не лише в Чорт-
кові, а й на всеукраїнському рівні 
вшановували вже соту річницю від 
проведення Чортківської (або Черв-
невої) наступальної операції. Пара-
лельно на території костелу святого 
Станіслава проводились великі ре-
монтно-реставраційні роботи.

У радянські часи, розповів нам 
пан Володимир, ця споруда не ви-
користовувалась для богослужінь. 
Там взагалі облаштували склади. 
Відповідно, ніхто не дбав про стан 
костелу, тримальні конструкції та 

дах були в аварійному стані. За від-
новлення пам’ятки отці-домінікан-
ці, відповідальні за неї, взялись аж 
у 2019 році.  

— Наше життя буквально побу-
доване на збігах обставин. У ході 
ремонту під одним із вікон, де є 
розрив кам’яної кладки, робітни-
ки побачили невідомий предмет. 
За його виглядом вони зрозуміли, 
що це щось пов’язане з озброєнням. 
Я займаюсь вивченням фортифіка-
цій та військової історії, тому мене 
запросили оглянути знахідку: що це і 

чи не несе воно загрози людям, — ді-
литься спогадами 55-річний історик.

Чоловікові довелось лізти по ри-
штуванню на 40-метрову висоту. 
Каже, що не мав страху, бо ним 
керувала цікавість. На щастя, ризик 
не виявився марним.

Історик дізнався, що у стіну кос-
телу вмонтований 76-міліметровий 
детонатор від шрапнельного снаря-
ду. Після балістичного досліджен-
ня, за траєкторією польоту снаряду 
пан Володимир встановив, що його 
випустили з гармати, яка розташо-
вувалась десь на захід від Чорткова. 
Співставивши дані, він заявив — 
боєприпас належав полку Кирила 
Карася, найвідомішого артилериста 
УГА.

— У ході Чортківської офензиви 
керівництво Галицької армії нака-
зало його військовикам розмісти-
тись у лісі поблизу Шманьківців. 
Завдяки цьому полку, з півдня, зі 

Володимир Добрянський: «Історія вчить: все те, що було 
раніше – відбувається тепер!»

Вхід на верхівку 
закритий для 
туристів і там 
небезпечно, адже 
ремонтні роботи не 
завершені

Минуле  Для історика Володимира 
Добрянського дослідження старовини – 
це справа усього життя. Саме він на башті 
Домініканського костелу в Чорткові виявив 
унікальну річ – детонатор шрапнельного 
снаряду періоду польсько-української війни 
в Галичині 1918-1919 років. Далі чоловік 
визначив місце локалізації артилерійського 
полку, що відіграв ключову роль у 
Чортківській офензиві – чи не найвідомішій 
наступальній операції українського війська 

ЩО ПРИХОВУЄ КОСТЕЛ 
ДОМІНІКАНЦІВ У ЧОРТКОВІ?
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тел — цілковита воля випадку! Якби 
постріл з гармати був лівіше хоч 
на метр, снаряд вилетів би назовні 
через протилежне вікно. Завдяки 
тому, що він влучив саме сюди, ми 
визначили місце локалізації полку 
отамана Кирила Карася. Там тепер 
можна провести ретельні розкопки, 
а в майбутньому надрукувати цілу 
монографію про хід Чортківської 
офензиви. До речі, в Україні такої 
військової літератури мало, — заува-
жує пан Володимир.  

Крім того, історики говорять, 
що костел святого Станіслава ніби 

мав оборонно-фортифікаційне при-
значення. Володимир Добрянський 
спростовує цю думку.

— Це містика! Чортків розташо-
ваний в глибокій каньйоноподібній 
долині річки Серет, тобто в низині. 
Дійсно, в давнину дзвіниці, церкви 
і костели обирали для оборонних 
споруд. З них було легко вести й 
коригувати вогонь по противнику. 
Однак цей костел не мав воєн-
но-стратегічного значення. Він мало 
придатний навіть для вуличних боїв 
через ілюзорну видимість, — розпо-
відає дослідник.

Історик 
Володимир 

Добрянський 
досліджує 
детонатор 

на висоті 40 
метрів. Світлина 

Любомира 
Габруського за 

2019 рік

З верхівки Домініканського костелу 
відкривається дивовижний краєвид

ІСТОРІЯ

Знахідка пов’язана з вторгненням 2022 року
Військовий історик говорить, що 

у розвитку природи та суспільства 
завжди присутній взаємозв’язок 
простору та часу, коли конкретні 
події між собою взаємозв’язані. 
Історія вчить: все те, що було ра-
ніше — відбувається тепер.

— Наразі в Україні триває війна, 
і держава в черговий раз зі зброєю 
відстоює свою територіальну ці-
лісність та суверенітет. Аналогічна 
ситуація була на початку XX сто-
ліття, у часи національно-визволь-
них змагань нашого народу 1917–
1921 років. Наприклад, Чортківська 
офензива яскраво відзначила роль 
артилерії під час проведення цієї 
наступальної операції, — каже він.  

Лише завдяки вмінню та таланту 
командування Української Галиць-
кої Армії і оперативному реагуван-
ню, артилерійський полк Кирила 
Карася якраз вчасно розмістився 
поблизу Шманьковець, західніше 

міста Чортків.
— Варто відзначити й великий 

військовий професіоналізм укра-
їнських гармашів та їхнього ко-
мандира. Спершу вони здійснили 
рекогностування всієї території 
(розвідка для здобуття відомостей 
про противника, яку проводить 
командир перед боєм — прим.). 
Далі обрали вдалий плацдарм для 
полку в лісі, забезпечили підрозділ 
надійною охороною і налагодили 
хороший зв’язок між артилерій-
ськими розвідниками-корегуваль-
никами, — зазначає Володимир 
Добрянський.

Захоплюється він і кваліфікова-
ністю гармашів УГА. Кожен по-
стріл, через велику обмеженість 
боєкомплектів для гармат, мав 
бути точним і влучним.

Крім того, уточнює чоловік, 
головна умова, завдяки якій вій-
ськовикам на чолі з отаманом Ка-

расем вдалось пересунутися через 
Шманьківці до лісу — цілковита 
секретність. Полк мав залиши-
тися малопоміченим, адже ворог 
мав агентів й інформаторів серед 
тутешнього населення, які б одра-
зу передали дані про пересування 
техніки та озброєння до головного 
штабу поляків.  

— Щось схоже маємо тепер, 
у час агресії росії проти України. 
Хоча наша армія не має артилерії 
та її новітніх систем у достатній 
кількості, але завдяки своєму про-
фесійному вмінню наші доблесні 
артилеристи (як і гармаші УГА 
колись — прим.) успішно знищу-
ють позиції російського ворога 
та примушують його до відступу. 
Війна сьогодні вкотре засвідчує те, 
що військова доблесть та вміння 
є запорукою перемоги, яка буде 
обов’язково за нами! — завершує 
історик.
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Матеріал зібрав майже 30 ко-
ментарів.

Нагадаємо, у Верховній Раді 
нещодавно зареєстрували про-
єкт закону про казначейський 
пенсійний план. Добровільна 
накопичувальна системи дозво-
лить здійснювати громадянам 
додаткові індивідуальні пенсійні 
накопичення на старість через 
Казначейство.

Про це повідомляє РБК- 
Україна з посиланням на проєкт 
закону №7722.

«Прийняття законопроєкту має 
на меті надати громадянам Укра-
їни вже з 1 січня 2023 року мож-
ливість формувати добровільні 
особисті пенсійні накопичення, 
за рахунок яких вони у майбут-
ньому одержать додаткове, до 
їх пенсій із солідарної системи, 
джерело пенсійних виплат, що 
певною мірою покращить їх за-
безпечення у старості», — йдеть-
ся в пояснювальній записці до 
проєкту.

Планується, що облік учасни-
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Пробачити це неможливо!!!! 
Ви, що??? Зрадника пи...ц...
Валентина Потапович 

Самий гуманний суд... в 
Тернополі

Надія Зінько

Не треба нас дурити, ми 
вже дурені не один раз.

Ліда Закамарок

Згідна, але тоді нехай з 
мене податки не вираховують

Оля Гуменюк 

Чудова практика, якою ко-
ристується США

Olena Kulykovska

Цікаво, з чого відкладати? 
Як до зарплати ледь дотягу-
єш.

Іра Раткевич 

Галина Кохмат це лапша 
на вуха, живіть в Україні за 
2400 гр

Руслан Украинец 

Податки Державі нехай не 
платять, а кладуть на оща-
дження пенсії

Люба Пніовська

Можуть накопичувати де-
путати, а прості люди на 2 
тисячі, що можуть, до другої 
не вистачає

Любов Багрій 

Olena Kulykovska там соц 
пакет для пенсіонерів огого, 
а в нас на пенсію виживе лю-
дина, якщо комуналка більша 
за пенсію?

Руслан УкраинецПрийміть закон - дожив 
до пенсійного віку, зразу 
постріляти і не буде з нами 
пенсіонерами клопоту.

Любов Пігій 

Не всі мають можливість 
накопичувати на пенсію. Хто 
не має роботи, хто на міні-
малці з чого накопичувати 
при таких цінах на продукти 
та комуналку.

Водецька Галина 

Руслан Украинец не прав-
да, в мене батьки в США вже 
майже 20 років, тато має вже 
пенсію, але на неї сам не ви-
жив би в Америці, якщо ще 
мама буде мати, то якраз на 
житло вистачить. З тими пен-
сіями в Укр.добре, але не в 
Америці

Olena Kulykovska 

Це суд, це ганьба

Ярік Мазуренок 

І це в Тернополі...

Валентина Яблонська 

MMM - 2

АНАТОЛІЙ 

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Матеріал зібрав майже сотню 
коментарів.

Нагадаємо, Тернопільський 
апеляційний суд розглянув апе-
ляційну скаргу обвинуваченого у 
пропаганді війни Олександра Ч. 
на вирок Тернопільського місь-
крайонного суду від 23 червня 
2022 року. У суді пенсіонер пов-
ністю визнав свою провину та 
просив пом'якшити покарання 
через поганий стан здоров'я.

Про це повідомляє пресслуж-
ба Тернопільського апеляційного 
суду.

Нагадаємо, чоловік система-
тично розміщував на власній 
сторінці у соцмережі заклики 
з пропагандою війни безпосе-

У разі прийняття законопроєкту, українці можуть 
формувати добровільні особисті пенсійні накопичення

ПОКАРАННЯ ЗА ПРОПАГАНДУ ВІЙНИ

Заощадження на старість. Українцям готують 
пенсійну новацію із січня: реакція тернополян

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду 
апеляційну скаргу обвинуваченого задовольнила частково. 
Вирок суду першої інстанції змінила та призначила йому 
покарання у виді позбавлення волі строком 2 роки

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

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

Та таких прихильників 
руцького миру є ще багато.І 
нема що дивитися на їх роз-
каяння. Бо вони все одно не 
змінять своїх поглядів, поки 
їх не накажуть по всій стро-
гості закону.

Марія Вигилюк

Уявну хіба, шо ті тварі би 
пенсії позбирали, але знають 
шо їм тоді хана буде

Ярік Мазуренок 
Мы вже клали гроші в 

банк. Через певний час - банк 
збанкрутував - і гроші пішли 
в повітря. Так само буде і тут. 
У нас все одноразове.

Марія Павло

Ну так. Ви відкладайте, як 
колись на книжки, а тоді бу-
дете мати дулю. Зато якась 
мразь з Казначейства собі до 
пенсії на дачку на Мальдівах 
заробить.

Alice InWonderland
Додаткові? Гроші можна 

накопичувати, тільки ніхто 
не дасть гарантії, що ви їх 
отримаєте… На граблі вже не 
одне покоління наступало...

Zoja Kunets 

Жах!!! А потім банки роз-
падуться разом з накопичен-
нями.Так, як зараз крадуть 
кошти з карток в #Приват-
банку!!! То і пенсій своїх ніхто 
з накопичень не побачить))))

Olga Lepko 

А позбавити громадянства 
і депортувати в рашку?! Ще 
пенсію ворогові платити? 
Геть з України!

Nadiia Petryk

А тоді не жалівся на здо-
ров'я??? Тільки коли взяли в 
оборот за скоєне...фу...

Таля Масловська 

Н1. Як пакостити, так здо-
ровий, а відповідати хворий? 
Судити скотину.

 Нина Венгер 

Добре, що мав здоров'я 
всяку херню молоти, сука 
продажна.....

Галя Черней

Olha Krytsak Скотина, як 
проводив пропаганду, не був 
хворий? А як хапнули за дупу, 
зразу в плач..

Над ним повинні зробити 
суд батьки, чиї діти загинули 
на війні з всієї області. А то 
чого доброго після ще одної 
апеляції наш суд може ще й 
премію дати. Ганьба.

Катерина

Olha Krytsak Я просто не 
можу з тим змиритися, як 
поширювати пропаганду, то 
в нього є здоров'я, а як при-
йшлося до суду, то погано зі 
здоров'ям. Я так бачу, що і 
наші судді теж підтримують 
агресора. Якщо би не під-
тримували, то вони б судили 
по-іншому, а так граються як 
діти в садіку. В нас не було 
порядку і не буде, просто 
жалко тих всіх людей, що 
погинули, захищаючи таких 
дебілів

Olga Muzyka

Шакал, скоріше це не ко-
рінний житель України. Та-
ких багато по Україні

Volodymyr Stashchuk 

Знаю особисто цю людину! 
Погляди в неї не зміняться 
ніколи! А про стан здоров‘я 
- це тільки відмазка! Тому 
перш ніж пом‘якшувати, слід 
подумати про наслідки!

Ірина Боднарчук

Як тільки суд, то зразу 
хворий .Треба було раніше 
думати головою. Та наш суд 
гуманний, навіть зрадників 
прощає .

Анна Кубай 

РS.А чому не публікують 
призвіще цього хворого ге-
роя?! Він просто підсміху-
ється всім в обличчя, коли 
його запитують, чому він так 
чинить?!

Ірина Боднарчук 

Мало!!!!! Мало дали. За 
таке, і всі щоб на дальше 
пам’ятали,на все життя у 
тюрмі, і на важких роботах 
робити, щоб відбудовувати 
Україну.

Zoja Lishchuk

Перше розміщував пропа-
ганду, а як дійшло до суду, 
тоді зізнався, а чому не думав 
скоріше, ніяких виправлень, 
на Сибір або за грати і вики-
нути ключі, таким людям не 
місце в громаді

Olha Krytsak

Olha Krytsak цей дідок на-
певне не розумів, що робить. 
Він мав надію на перемогу 
рашистів. А за великі гроші 
він не думав про здоров'я. А 
тепер, як прийшов час роз-
плати, нести покарання не 
хоче. І хоч суд пом'якшив 
покарання, але від  людського 
осуду не відбудеться, а ще 
Божий суд чекає на нього. І 
та невинна кров, пролита на 
фронті, буде на руках його і 
його дітей. І за це прийдеться 
комусь відповідати.

Галина Стрихальська 
Яворська

Не потрібно жаліти! Це ж 
через таких 'громадян' і по-
чалася війна. Як можна за-
кликати смерть, біль, розпач 
на свою ж рідну землю? На 
територію, де живуть свої ж 
діти, внуки, родина? І за це 2 
роки ув'язнення? Та посади-
ти до кінця життя або 'чємо-
дан, вокзал, расєя' і без права 
повернення на Україну. Що 
хотів, хай і має

Таня Вигнанець
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ків казначейського пенсійного 
плану буде здійснювати Мін-
цифри. Управління активами 
буде здійснювати Казначейство.

редньо перед початком та під 
час збройної агресії російської 
федерації.

Публікуємо коментарі, збері-
гаючи орфографію дописувачів.
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головному арбітру гри Віталію 
Маляру довелося вже на 12 та 
13 хвилині показати по жовтій 
картці гравцям обох команд. 
«Відзначилися» Хруставка та 
Оринчак.

Команди грали в активний 
футбол, намагаючись за найліп-
шої нагоди загрожувати чужим 
воротам. Проте у першому таймі 
забити гол не вдалося ані «При-
карпаттю», ані «Ниві». На пере-
рву команди пішли за нічийного 
рахунку –0:0.

Другий тайм 
Усі ключові події матчу відбу-

лися на початку другого тайму. 
На 49-й хвилині гри, намагаю-
чись зірвати контратаку, Різник 
нахабно схопив за футболку Сон-
дея, за що побачив перед собою 
заслужену жовту картку.

На 54-й хвилині капітан «При-
карпаття» протягнув м’яч лівим 
напівфлангом на чужу половину 
поля, розвернувся навколо себе 
та виконав діагональну передачу 
до чужого штрафного майданчи-
ка за спину Зіню. Туди увірвався 
Сондей, обробив м’яч та відпра-
вив його повз Механіва у сітку 
воріт «Ниви» — 1:0.

Здавалося б, лиш 54-та хвилина 
часу, щоб відігратися вдосталь. 
Але коли на 56-й хвилині коман-
да, яка програє ще й залишається 
у меншості, то шанси на поряту-
нок мінімізуються максимально.

Тож, за дві хвилини після 
пропущеного голу Різник праг-
нув понад усе зрівняти рахунок. 
Він з правого флангу увірвався 
до чужого штрафного майдан-
чика, обіграв суперника і впав. 
Пенальті — хотілося б уболі-

Матушевський. Зліва в обороні 
Савошко, а справа Борисевич. 
За опорну зону відповідав Рудюк, 
трошки вище у центрі поля йому 
допомагали Оринчак та Цюцюра. 
На флангах півзахисту Сондей 
(справа) та Писко (зліва). На ві-
стрі атаки у головного тренера 
«Прикарпаття» Олега Рипана 
на поле вийшов Барчук.

Жовті картки 
Як і належить для принципово-

го протистояння, цю гру коман-
ди розпочали без розкачки. Уже 
в дебюті гри «Прикарпаття» мог-
ло виходити уперед, Барчуку на-
дали забагато простору у штраф-
ному майданчику «Ниви», той 
прострілював, а Сондей лиш яки-
мось дивом не замкнув дальню 
стійку. Тернопільська команда 
відповіла серією стандартів біля 

чужих воріт, але справжньої 
небезпеки створити після них 
так і не вдалося.

Як і належить міжусібнику, 
команди почали вже від самого 
початку грати доволі грубо. Тому 

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

Оскільки нинішній сезон 
у Першій лізі України проводять 
із розподілом команд на дві під-
групи за географічним принци-
пом, то так виходить, що ледь 
не у кожному турі «Ниві» дово-
диться грати принципові дербі з 
командами із сусідніх регіонів. 
У минулому турі була домашня, 
мінімальна поразка від львів-
ських «Карпат», а напередодні 
було виїзне протистояння з іва-
но-франківським «Прикарпат-
тям».

Склади команд 
На цю гру головний тренер 

«Ниви» Андрій Купцов обрав 
майже такий самий стартовий 
склад, який грав проти «Кар-
пат», лиш з єдиною відмінні-
стю: замість Гатали на правому 
фланзі півзахисту вийшов Різник. 
На решті позицій без змін: у во-
ротах капітан Механів. У захисті 
справа наліво: Хруставка, Зінь, 
Киричук, Дударенко. В опорній 
зоні грали Дедух та Волохатий, 
на флангах півзахисту Соколов та 
Різник, а під єдиним нападником 
Сухоручком діяв Козак.

У гостей, які до цієї гри, як 
і «Нива», підходили лиш з од-
ним набраним очком, у воротах 
грав Піцан. Пару центральних 
оборонців склали Француз та 

Як і належить для 
принципового 
протистояння, 
гру команди 
розпочали без 
розкачки

ЧОМУ «НИВА» ПРОГРАЄ У 
ДРУГОМУ МАТЧІ ПОСПІЛЬ
Футбол  У тернопільської команди 
не вийшло здобути дебютну перемогу 
в новому сезоні Першої ліги навіть у 
третьому турі змагань

«Нива» зустрічалася з «Прикарпаттям» на виїзді. Усі ключові події матчу відбулися на 
початку другого тайму

Тернопільська команда відповіла серією стандартів біля чужих 
воріт, але справжньої небезпеки створити так і не вдалося

Як і належить міжусібнику, команди почали вже від самого 
початку грати доволі грубо

СПОРТ

Склади команд
«Прикарпаття»: 
Піцан, Француз, Матушев-

ський, Савошко (Кузьмин, 
67), Борисевич, Рудюк, Писко, 
Сондей (Стаднік, 84), Цюцюра 
(Бучакчийський, 80), Оринчак, 
Барчук (Соловйов, 79)

Головний тренер: 
Олег Рипан

«Нива»: 
Механів, Хруставка, Зінь (Дем-

чук, 64), Кіричук, Дударенко 
(Слива, 70), Дедух (Малащук, 58), 
Волохатий (Гатала, 63), Різник, 
Козак (Дорошенко, 64), Соколов, 
Сухорчуко (Вольський 88)

Запас: Жупанський, Бей, Дем-
чук, Слива

Головний тренер: Андрій Купцов
Гол: Сондей (54)

ОЛЕГ РИПАН, 
ГОЛОВНИЙ 
ТРЕНЕР 
«ПРИКАРПАТТЯ»:

— У нас захід-
ноукраїнське 
дербі, завж-
ди важка гра 
з  «Нивою», 
ще попереду 
нас чекає з 
«Карпатами» 

та «Буковиною». Прохідних матчів 
немає, самі бачите, що дуже важко 
грати. Хлопці проявили характер і 
ми результатом задоволені.

АНДРІЙ КУПЦОВ, ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР «НИВИ»:

— Ми очікували, що гра буде важкою та нер-
вовою. Так воно і вийшло. Ми налаштову-
валися на таку гру, готувалися. Вилучення 
нашого гравця, може, десь допомогло, а 
може й заважало нав’язати таку гру, яку ми 
намагалися нав’язати. Нам треба додавати в 
атаці, тому що такі атаки, які ми проводили, 
потрібно завершувати ударами. Сьогодні не-
погано виглядала команда-суперник. Програ-
ли в середині мікродуель, пішла подача, яку 

зробив спокійно гравець «Прикарпаття», а наші захисники трошки 
розгубилися і втратили позицію. Навіть при тому, що ми грали в 
меншості, у нас були можливості, непогані атаки. Треба забивати і 
вирішувати моменти.

Ф
К

 «
Н

И
ВА

»

Попередження: Оринчак (14), Барчук (18), Ру-
дюк (41, Сондей (79), Піцан (90+2) - Хруставка (12), 
Кіричук (22), Різник (49), Сухоручко (77)

Вилучення: Різник (56, друга жовта)

вальникам «Ниви», але арбітр 
вирішив інакше. Арбітр Віталій 
Маляр перебував в ідеальній по-
зиції і бачив, що Різник падав 
із власної ініціативи, бажаючи 
«намалювати» пенальті. Відтак, 
замість удару з 11-метрової по-
значки — друге попередження, 
яке перетворилося у червону 
картку. Дуже прикре вилучен-
ня. Тим більше для команди, яка 
програє.  

До завершення матчу лиша-
лося ще багато часу, але голів 
уболівальники більше не поба-
чили. «Прикарпаття» у більшості 
не змогло, хоча б подвоїти свою 
перевагу, а «Нива» у меншості 
не спромоглася на маленький 
подвиг та не зрівняла рахунок.

Здобутки команд 
Відтак саме «Прикарпаття» 

у третьому турі здобуло свою 
дебютну перемогу в новому се-
зоні й піднімається на четверту 
сходинку в турнірній таблиці.

А «Нива», зазнавши другої 
поразки поспіль, лишається 
серед аутсайдерів разом із «Бу-
ковиною» та «Маріуполем». Ці 
команди мають лиш по одному 
заліковому балу в своєму акти-
ві. Тільки завдяки додатковим 
показникам тернополяни зараз 
розташовуються на шостій схо-
динці в турнірній таблиці. А вже 
у наступному турі, 17-го вересня, 
підопічні Купцова у себе вдома 
прийматимуть «Полісся» — лі-
дерів дивізіону, які після трьох 
турів мають максимум набраних 
очок. Три перемоги у трьох мат-
чах. І «Ниві» вкрай буде потрібно 
саме у цій грі набирати залікові 
бали.

Прохідних матчів  
немає

Нам треба додавати  
в атаці
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протягом трьох років. Подаватися 
можуть нові підприємці, вже створе-
ні ФОП та юридичні особи. Підпри-
ємство має бути зареєстроване або 
перенесене на територію України, 
де не йдуть активні бойові дії.

НОВИЙ РІВЕНЬ
На грант на 8 мільйонів гривень 

можуть розраховувати підприємства 
у сфері переробки. Це може бути як 
створення нового підприємства, так 
і розширення існуючого. Здебіль-
шого це металургія, деревообробка, 
виробництво меблів.

Співфінансування держави та 
підприємця — у співвідношен-
ні: 70/30% або 50/50%. Головною 
умовою є створення від 25 робочих 
місць та сплата податків.

Залежно від стадії реалізації про-
єкту підприємець може залучити від 
750 тисяч до 3,5 мільйона гривень 
безповоротного гранту від Фонду 
розвитку інновацій або від 3,5 до 8 

мільйонів гривень поворотної фі-
нансової підтримки від Нацфонду 
інвестицій України.

СТАРТ В ІТ
Цей грант підійде тим, хто хоче 

навчатися і покращувати свої на-
вички у сфері ІТ. Це графічні ди-
зайнери, розробники, інженери 
програмного забезпечення.

Витратити кошти можна винятко-

У рамках програми підприємцям 
пропонують шість варіантів грантів:

 � мікрогранти для створення влас-
ного бізнесу;
 � гранти для розвитку переробного 
підприємства;
 � державне фінансування заклад-
ки саду;
 � кошти для розвитку тепличного 
господарства;
 � грант на реалізацію стартапу, 
у тому числі в сфері ІТ;
 � кошти на навчання ІТ-спеці-
альностям.

— Зараз багато донорів вже за-
вершують свій фінансовий рік і 
планують наступний. Тому ми очі-
куємо, що хвиля грантів зростатиме, 
— розповідає керівниця центру «Дія.
Бізнес» в Тернополі Оксана Качу-
рівська.  

СВОЯ СПРАВА 
Найбільшою популярністю на-

разі користується грант на власну 
справу. Підприємець може отримати 
безповоротний грант до 250 тисяч 
гривень.

Ці кошти надають на запуск або 
розвиток власної справи. Це може 
бути і пекарня, салон одягу, мага-
зин — будь-що. Головною умовою 
отримання коштів є створення двох 
робочих місць та сплата податків 

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

Популярністю серед підприємців 
користуються гранти «єРобота». Їх 
надають на розвиток власної справи. 

Підтримка держави 
Директор Тернопільського об-

ласного центру зайнятості Василь 
Олещук зазначає, що із 167 пода-
них проєктів від місцевих жителів 
у рамках «єРобота» 34 проєкти  під-
тримали.

— Відтак, 12 фізичних осіб відкри-
ють власну справу, 15 діючих під-
приємців та сім юридичних осіб роз-
ширять діяльність. Кожен з них от-
римає від 75 до 250 тисяч гривень 
на загальну суму понад 7 мільйонів 
гривень грантової допомоги. Реалі-
зація поданих бізнес-планів дасть 
змогу створити понад 100 робочих 
місць. Найбільш поширений вид 
діяльності (16 проєктів) — послуги 
у сферах освіти, краси, відпочинку, 
харчування, комп'ютерного програ-
мування, обслуговування та ремон-
ту будинків. 10 учасників програми 
будуть виготовляти меблі, вироби з 
дерева та текстилю, верхній одяг, 
подушки, м’ясні вироби. Вісім жите-
лів Тернопільщини працюватимуть 
у сфері торгівлі, — розповідає він.  

На розвиток 
бізнесу 34 жителі 
Тернопільщини 
отримають понад 
700 000 000 гривень 
грантової допомоги

ДЕРЖАВА ДАЄ КОШТИ НА 
ВІДКРИТТЯ БІЗНЕСУ: ЯК ОТРИМАТИ

Гроші  Попри війну, українські 
підприємці можуть отримати від 250 
тисяч до 8 мільйонів гривень. І все це на 
створення або розвиток власної справи. 
Про можливості, умови та правила 
отримання грантів – читайте у матеріалі

Для підприємців‑початківців діють курси, тренінги, під час яких ви зможете дізнатися 
нову інформацію та обрати вектор роботи

Отримати підтримку та настанови від фахівців можна як 
офлайн у Тернополі, так і онлайн від столичних експертів

БІЗНЕC

З січня цього року у Тернополі діє 
центр підтримки підприємців «Дія. 
Бізнес» (вулиця 15-го Квітня, 1а). Це 
дає можливість керівникам органі-
зацій прийти до центру і отримати 
консультацію від фахівця з будь-якого 
питання, що стосується бізнесу.
– Наш центр працює за трьома на-
прямками. Перше – надання безко-
штовних консультацій з юридичної, 
маркетингової підтримки, просуван-
ня, продажів. Друге –  бізнес-осві-
та, акцентуємо увагу на тому, що є 
більш необхідним у сучасному світі. 
Це  тренінги за участю бізнесменів, 
представників влади. І звичайно ж, 
нетворкінги, що дозволяє розши-

рювати коло знайомств, знаходити 
партнерів. Третє – особиста співпраця 
з великим та середнім бізнесом. За-
ймаємося просуванням їх діяльності, 
– каже пані Оксана. 
А ось для тих, хто надає перевагу дис-
танційному навчанню, радять зайти 
на онлайн-платформу «Дія. Бізнес». 
Там є відеоуроки, як відкрити ФОП, 
правильно сплачувати податки. 
На платформі наявні всі актуальні 
офіційні документи, необхідні для 
підприємців. Для починаючих та 
діючих підприємців є ще й безкош-
товні онлайн-консультації з-понад 
50 різноманітних напрямків.  
Всі заходи є безкоштовними.

Де отримати допомогу підприємцям
Оксана Качурівська радить як май-
бутнім, так і діючим підприємцям 
ставитися до грантів відповідально. 
І перед тим, як відправити заявку, 
детально ознайомитися не лише з 
можливостями, а й умовами.
– Звертайте увагу на терміни подачі. 
А то часто телефонують підприємці і 
говорять, що термін подачі до 12 ве-
ресня і вони не встигають. А їм треба 
обов’язково і терміново. То наголо-
шую, що визначено етапи заявок і 
якщо ви не потрапили до цього етапу, 
краще підготуйтеся нормально і по-
дайте свій проєкт на наступний етап. 
Розклад цих етапів у вільному досту-
пі. Таким чином донор спростив собі 

роботу і не ставить у жорсткі рамки 
бажаючих взяти участь, – каже вона.
 До 18 вересня приймають заявки 
на власну справу
Не вдасться у підприємців і відпра-
вити будь-який грант, як кажуть «на 
колінах написаний». Адже гранти 
бізнесові і потребують детального 
плану розвитку, розрахунків.
– Для полегшення роботи, шаблон 
бізнес-плану ви можете завантажити 
з порталу «Дія». Важливо, що біз-
нес-план для цих грантів має бути 
заповнений тільки за цим шабло-
ном. В іншому випадку вашу про-
позицію відхилено. Я рекомендую 
всім учасникам розпочинати роботу 

з бізнес-плану, адже у заявці треба 
дати відповіді на схожі запитання. 
Якщо ви діючий підприємець, то ма-
єте заходити за допомогою цифро-
вого ключа підприємства. І тоді ваша 
заявка трохи відрізнятиметься від 
того, хто лише хоче відкрити перший 
бізнес. Це теж важливий аспект, – 
розповідає пані Оксана.
Обов’язково варто дотримуватися 
прописаних умов після отриман-
ня гранту. Наприклад, якщо ви не 
влаштуєте двох чи п’ятьох людей 
на роботу, як зазначено в умовах, 
то потім у грантодавців виникати-
муть питання. І це зіграє негативно 
на вашому іміджі.

До грантів треба ставитися відповідально 

во у затверджених в рамках гранту 
школах. Заявки учасників разом 
із пакетом документів приймають 
центри зайнятості. Одержувачам 
гранту надається електронний сер-
тифікат для професійного навчання, 
який гарантує оплату навчальних 
послуг. Використати сертифікат тре-
ба за 10 робочих днів з дня видачі, 
уклавши на його підставі договір із 
закладом освіти. Люди, які отрима-
ли сертифікат, зобов’язані пройти 
навчання протягом 30 днів, а після 
влаштуватися на роботу чи відкрити 
бізнес.

СТАРТАП 
А цей грант підійде тим, хто бажає 

розвивати ІТ-стартапи. Такі підпри-
ємці можуть отримати безповоротно 
від 750 тисяч гривень до 3 мільйонів 
гривень.

Якщо вам необхідно від 3 до 8 
мільйонів гривень, то такі суми до-
ведеться повертати. Адже це вва-
жається поворотною допомогою. 
Фінансують проєкт на конкурсній 
основі, а отримані кошти можна 
витратити на зарплати, маркетинг. 
Необхідно створити від трьох 
до 10 робочих місць. 

СВІЙ САД
Грант надають на висадження 

фруктових чи ягідних садів, вино-
градників. На розширення власно-
го агробізнесу ви можете отримати 
до 400 тисяч гривень на гектар.

Співфінансування держави та 
підприємця відбувається у співвід-
ношенні: 70/30% або 50/50%. Кош-
ти виділяють, якщо ви вже маєте 
у власності землю. За правилами, 
площа вашого нового саду не може 
перевищувати 25 га землі. Потрібно 
створити від трьох до 20 сезонних, 

постійних нових робочих місць, і  
сплачувати податки.

СВОЯ ТЕПЛИЦЯ
На розширення тепличного бізне-

су влада готова виділити до 7 міль-
йонів гривень. Після отримання 
гранту, ви маєте працевлаштувати 
на роботу 40 робітників і постійно 
вчасно сплачувати податки. Кошти 
виділяють винятково за наявності 
землі, а витратити їх можна на об-
ладнання, посівний матеріал, си-
стему поливу.

Для першої тисячі заявок держава 
компенсує 70% від вартості проєкту, 
для всіх наступних — 50%. Передба-
чається співфінансування залежно 
від типу рослин: для першої тисячі 
гектарів держава компенсує 70% 
вартості проєкту, для наступних — 
50%.

Заявка в один клік 
Для участі заявники мають підго-

тувати бізнес-план підприємства та 
із заявкою подати через портал Дія. 

— Після подання вами заявки, 
вона потрапляє в «Ощадбанк». 
Працівники банку перевіряють 
вашу кредитну історію. Тоді за-
явка потрапляє в Центр зайнято-
сті, де ваш бізнес-план перевіряють 
на реалістичність. Вони виставляють 
свої оцінки. Потім складається рей-
тинговий перелік поданих заявок. 
Отримують кошти перші особи, 
на яких вистачило коштів гранто-
давця, — каже Оксана Качурівська.

Не варто засмучуватись, якщо 
заявка не отримала кошти одразу. 
Якщо вона рекомендована на фінан-
сування, то є надія, що ви зможете 
отримати фінансування в наступно-
му етапі. Наразі триває п’ятий етап 
подачі заявки до 18 вересня.
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821‑01‑51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Нещодавно Держстат опу-
блікував відомості щодо цін у 
регіонах України. Опираючись 
на інформацію Держстату, жур-
налістка «RIA плюс» порівняла 
індекс споживчих цін (ІСЦ) на 
товари та послуги для жителів 
Тернопільщини за липень 2022 
року та липень 2021 року. 

Цьогоріч у липні вартість то-
варів та послуг у Тернопільській 
області порівняно з липнем 2021 
року збільшилась майже на 11% 
(тоді ІСЦ становив 105,6, а за-
раз налічує 116,5). Споживчі ціни 
продовжують зростати. 

Тепер значно дорожче купувати 

продукти. Ціни на них зросли на 
15,9% відносно минулого року.

Вартість алкоголю і тютюнових 
виробів піднялась на 9,1%.

Сезонні розпродажі посприяли 
тому, що одяг та взуття подешев-
шали на 5,4%. На 8,2% знизились 
ціни на житло, воду, електрое-
нергію, газ та інші види палива. 
А купівля побутової техніки та 
предметів домашнього вжитку 
влітку подорожчали на 10,9%.

Вартість за користування тран-
спортом піднялась на 25,2%. На 
8,3% зросли ціни у галузі охоро-
ни здоров’я, на 6% дорожчі всі 
послуги зв’язку.

Економічне онлайн-видання 
«Сьогодні» пише, що наша дер-
жава живе в умовах галопуючої 

інфляції, рівень якої «скаче» від 
10% до 50% протягом року. 

— Цей вид інфляції характер-
ний швидким знецінюванням 
гривні, тому пересічним україн-
цям вигідніше не накопичувати, а 
витрачати гроші на все, почина-
ючи від автомобілів та холодиль-
ників, закінчуючи продуктами. 
Все просто: утворюється дефіцит 
товарів, а інфляція розганяєть-
ся, – розповів журналістам медіа 
«Сьогодні» директор Інституту 
розвитку економіки України 
Олександр Гончаров.

Експерти радять населенню 
максимально заощаджувати гро-
ші для проживання, а ще зміню-
вати звички – зменшити витрати 
і навчитись економити.

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

На прилавках магазинів можна 
помітити, як змінюються цінники 
ледь не щотижня. Хоча продукти до-
рожчають поступово, і це не одразу 
впадає у вічі, різниця добряче «б'є» 
по кишені. Ціни на товари та послу-
ги зростають, а доходи – ні. 

Журналісти «RIA плюс» побува-
ли у трьох мережах супермаркетів 
у Тернополі – «Сільпо», «АТБ» та 
NOVUS. Порівняли ціни на соці-
ально важливі товари. На графіці 
вказана вартість найдешевших това-
рів з асортименту магазинів. Також 
ми порівнювали ціни на однакові 
товари від одного виробника (хліб, 
молоко, сметана, масло), щоб порів-
няти різницю цін у різних мережах. 

Як ми помітили, вартість багатьох 
товарів зросла. Подорожчала молоч-
ка. Якщо місяць тому упаковка мас-
ла (180 г) коштувала 59-62 гривні, то 
тепер це ж масло в одній із мереж 
супермаркетів коштує 67 гривень.   

Що найдорожче
На крупи теж змінюються ціни. 

Але не все дорожчає. Гречка ще 
кілька тижнів тому коштувала 90-
100 гривень за кілограм. Від початку 
війни її вартість злетіла вдвічі. Однак 
тепер ціни знижуються. Кілограм 
гречаної крупи у супермаркетах 
коштує приблизно 89 гривень. 

Рис, горох, пшенична крупа до-
рожчають. Зростає у ціні і борошно. 
До початку повномасштабного втор-
гнення кілограм борошна вищого 
сорту коштував від 14 гривень. Тепер 
ціна зросла приблизно на 2 гривні. 

Сало вже дорожче за 
м'ясо

Зростають ціни і на м’ясо. 
– Це ж не ми собі вирішили 

просто підняти ціни на м’ясо, все 
дорожчає, – бідкається один із 
продавців у м’ясному павільйоні 
Центрального ринку. – Дорожчає 
корм, догляд за твариною. А ще 
треба м’ясо десь зберігати, потрібно 
його доставити на ринок. Та і заро-
бити потрібно. Свинина дорожчає, 

яловичина. Люди менше купують, 
бо дорого. Багато хто ціну запитує 
і йде.  

Шокують ціни на свіже сало. Кі-
лограм продають за 250 гривень – 
дорожче, ніж свиняча вирізка. Є і 
дешевше. Дехто продає сало за 200 
гривень.

М’ясо курки найдоступніше. До 
прикладу, на ринку куряче стегно 
коштує 102 грн/кг, четвертина – 85 
грн/кг, гомілки – 89 гривень. Куря-
че філе коштує 134 гривні, хоча ще 
кілька місяців тому його можна було 
купити за 110 гривень. 

Овочі та фрукти
Ціни на деякі овочі почали зни-

жуватись, оскільки настав сезон. 
Вже дешевшає картопля. Її можна 
купити за 9–10 гривень.

Буряк подешевшав вдвічі. У серп-
ні він коштував 20–22 гривні. Тепер 
можна купити за 10. Знижуються 
ціни і на цибулю, капусту, моркву. 

Чому зростають ціни
Як повідомляють у Нацбанку 

України, у серпні 2022 року спо-
живча інфляція в річному вимірі 

пришвидшилася до 23,8% (із 22,2% 
у липні). У місячному вимірі ціни 
зросли на 1,1%. 

– Пришвидшення інфляції й 
надалі зумовлювалося наслідками 
повномасштабної війни росії проти 
України, – коментують у НБУ. – Це 
порушення ланцюгів постачання, 
руйнування виробництв, скорочення 
пропозиції товарів та послуг, збіль-
шення виробничих витрат бізнесу. 
Ще одним чинником був ефект 
перенесення на ціни коригування 
офіційного курсу гривні до дола-
ра США, яке відбулося наприкінці 
липня та було необхідним для збере-
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НА ПРОДУКТИ — ЦІНИ КУСАЮТЬСЯ!
Продукти   Багато товарів у 
тернопільських магазинах за час війни 
подорожчали вдвічі. Ми дізналися, як 
змінилися ціни та порівняли, де дешевше 
купувати

Як зміниться 
ситуація, залежить 
зокрема від 
ситуації на фронті 
та фіндопомоги 
партнерів

Індекс споживчих цін (скорочено 
ІСЦ) показує, як змінились ціни 
за певний проміжок часу – мі-
сяць, рік. 
Його розраховують на основі ін-
формації про вартість товарів та 

послуг, які жителі регіону купують 
особисто для себе. Це ключовий 
показник, який характеризує рі-
вень інфляції в економіці країни 
або регіону (в нашому випадку 
Тернопільщини).

Що таке індекс споживчих цін?

Що ще подорожчало.  
Чи загрожує інфляція?

ження стійкості економіки України. 
Стримували зростання цін фіксація 
тарифів на газ і тепло та насичення 
внутрішнього ринку пальним.

Вищими темпами дорожчали 
рибні, молочні, кондитерські ви-
роби, олія, безалкогольні напої та 
сухофрукти. 

Тож купівельна спроможність тер-
нополян продовжує падати. Як змі-
нюватиметься ситуація, залежатиме 
зокрема від ситуації на фронті та 
фіндопомоги іноземних партнерів.

Вартість продуктів у супермаркетах міста.  
Станом на 13 вересня 2022

Вартість м’яса у супермаркетах та на 
ринку. Станом на 13 вересня 2022
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ GMAIL.COM, 
095– 077‑01‑80 

Тернополянка Ольга Навроцька полю-
бляє експериментувати і закликає інших 
господинь фантазувати на кухні. Пані Ольга 
ділиться п’ятьма найсмачнішими та лег-
кими рецептами варення, що не залишать 
байдужими не лише дітей, а й дорослих.

РЕКЛАМА

СМАЧНОГО

ТОП-5 РЕЦЕПТІВ ОРИГІНАЛЬНОГО 
ТА СМАЧНОГО ВАРЕННЯ НА ЗИМУ

510906_inf

Відпрацюйте 
класичний рецепт, 
а далі справа 
фантазії. Варто 
експериментувати 
зі спеціями

Консервація  Сьогодні господині вже відійшли 
від класичних рецептів і замість малини чи полуниці 
використовують помідори, а замість яблук чи груш 
– кабачки

Для приготування знадобиться:
• стигла айва – 1 кг;
• цукор – 1,5 кг;
• вода – 600 мл.

Послідовність приготування:
Спочатку необхідно зварити сироп з води та цукру. Поки 
сироп потрохи вариться, 
чистимо від шкірки та нарізаємо скибками айву. У гаря-
чий сироп опускаємо айву і варимо 5-7 хвилин. Знімаємо 
з вогню і залишаємо настоюватися на 4-5 годин. І так 
треба повторити три рази. Готове варення розливаємо 
у банки, закручуємо і залишаємо на зиму. Ось ваше 
найароматніше з-поміж усіх варення  готове. Смачного. 

Варення з айви
Для приготування знадобиться:
• груші – 1 кг;
• лимон – 1 шт.;
• цукор – 700 г;
• мак – 30 г.

Послідовність приготування:
Груші помити, почистити від шкірки і порізати 
скибочками. Засипати цукром, вичавити сік з одного 
лимона і почекати 1-2 години, поки пустять сік. Далі 
ставити на вогонь, довести до кипіння і варити 15-20 
хвилин. Обов’язково під час варіння треба знімати 
піну. Треба зробити два-три підходи проварювання. 
Все залежить від стиглості і твердості груші. А при 
завершальній варці додати меленого маку і ще про-
варити 10 хвилин. Далі просто розкладаємо у банки 
і консервуємо. 

Грушеве варення з маком

Для приготування знадобиться:
• сливи – 1 кг;
• цукор – 100 г;
• горілка або коньяк – 150-200 мл;
• вода – 300 мл. 

Послідовність приготування:
Сливи помити, розрізати на половинки, вийняти кісточки і щіль-
но скласти в підготовлені банки. Поміж них дати кілька зірочок 
бадьяну та зернят кардамону. З цукру і води зварити сироп, в 
який під час кипіння додати алкоголь. Коли сироп прокипів, час 
заливати сливи і одразу консервувати. Взимку сливи будуть ніж-
ними і смачними, з тонким присмаком алкоголю. Підійдуть як 
десерт до шампанського.

«П‘яні сливи»

Для приготування знадобиться:
• помідори – 1,5 кг;
• цукор – 800 г;
• лимон – 1 шт.

Послідовність приготування:
Помідори обов’язково промиваємо, робимо хресто-
подібний розріз і поміщаємо почегово у киплячу та 
холодну воду. Після цього легко буде зняти шкірку. 
Підготовлені томати засипати цукром, додаємо сік з од-
ного лимона і проварюємо 10-15 хвилин на слабкому 
вогні, після чого відставляємо і даємо охолонути. Так 
треба зробити тричі. В кінці додати трішки кориці і за-
кривати. Це класичний рецепт, але тут може працювати 
ваша фантазія. Наприклад, до першого уварювання 
можна додати цедру з лимона, апельсина, сливи чи 
болгарський перець. Вийде дуже цікава композиція, 
а головне – смачно.

Варення з помідорів
Для приготування знадобиться:
• диня – 2 кг;
• цукор – 2 кг;
• ванільний цукор;
• лимонна кислота.

Послідовність приготування:
Диню помити, почистити він насінин та шкіри і поріза-
ти шматочками товщиною до двох сантиметрів. Далі їх 
бланшують в киплячій воді 2-4 хвилини і одразу по-
міщають у холодну воду. Окремо в посудині варимо 
сироп з розрахунку на літр води два кілограми цукру. 
Цього вистачить на два кілограми приготовленої дині. У 
гарячий сироп викладаємо шматочки дині і даємо посто-
яти чотири години. Потім варимо варення 10 хв і знову 
відставляємо. І так повторюємо чотири рази. Останній 
раз варимо до готовності – шматочки дині стануть про-
зорими як мармелад, а сироп вивариться і не розтікати-
меться по тарілці. На фініші додаємо ванільний цукор і 
п’ять грамів лимонної кислоти. Гарячим розфасовуємо 
у банки і закриваємо.

Варення з дині

Фрукти чи овочі зберігають до 70% своєї користі

Головний секрет 
смачного варення 

– це любов до того, 
що ти робиш, каже 

Ольга Навроцька
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №36

Зовсім неправильно говори-
ти: «У жінки видався поганий 
ранок».
Правильніше сказати: «Ранок не 
склався у всієї родини!»

***
— Антоне, мені потрібна твоя 
порада як чоловіка.
— Давай, Люсю.
— Зрозуміла. Дякую.

***
Потворним п'яним бешкетом 
закінчилася зустріч випускниць 
Інституту Благородних дівиць...

***
Купуючи жінці шубу, ви повинні 
розуміти, що тепер її не зупи-
нити.

***
— Я загадала число... Якщо 
вгадаєш, то я, так і бути, вийду 
за тебе заміж!
— Сто п'ятдесят тисяч.
— Як ти вгадав???
— Та ти вже пів години дивишся 
на цінник цієї шуби.

***
У жіночій логіці теж є щось, 
але неможливо зрозуміти, що 
саме...

***
— Чоловіки та жінки такі несхо-
жі, що навіть від однакових дій 
отримують протилежні резуль-

тати.
— Приклад у студію!
— Ось, наприклад, якщо чо-
ловік вмиється, він має вигляд 
кращий.

***
— Моя принцесо, може, я до 
тебе заскочу сьогодні?
— У мене дракон у вежі.
— Що?
— Мама вдома.

***
Я дуже люблю свого брата. І він 
любить мене.
Залишила його наглянути за 
квартирою, поки їздила у від-
рядження. А він мені в холо-
дильник вбудував додаткову 
функцію: варто відчинити двері 
з восьмої вечора до шостої ран-
ку, як лунає приємний жіночий 
голос:
— Досить жерти!
Шість кілограмів за два місяці я 
вже втратила...

***
Особливо небезпечні ті жінки, 
які не знають чого хочуть.

***
Кинув коханий? Нестерпно 
боляче? Усі думки про нього 
одного? Вихід є!
Сядь на дуже строгу дієту — і 
все! Тепер ти цілий день думаєш 

лише про їжу!
***

— Люсю, твою логіку треба 
відправити на фронт.
— Чому?
— Вона вбиває.

***
Якщо ви не знаєте, як по-до-
брому розійтися зі своєю дівчи-
ною — просто познайомте її з 
багатим кавалером і вона сама 
знайде вам потрібні слова.

***
Дівчата так хочуть заміж для 
того, щоб відчути себе пов-
ноцінною жінкою та для того, 
щоб у компанії подруг, як усі, 
дочекавшись паузи у розмові, 
вставити: «А ось мій — такий…»

***
Смішне все-таки місце — черга. 
Стільки життів, стільки доль... 
Вчора стояв у черзі сплатити 
кредит і став мимовільним свід-
ком кумедного викриття.
Переді мною стояв чоловік і 
переказував гроші комусь на 
рахунок. З розмови між ним та 
оператором стало зрозуміло, 
що чоловік переказує гроші 
двом панночкам на курорт для 
оплати якихось розваг. Але 
чи оператор щось наплутала, 
чи чоловік поспішав і нечітко 

пояснив, але в результаті одній 
панянці гроші пішли у вигляді 
євро, а іншій у вигляді доларів. 
Чоловік сильно розхвилювався, 
що все переплуталося, і обом 
необхідно було відправити 
суми в євро, і що панночці, 
на адресу якої пішли долари, 
вкрай необхідні саме євро.
Оператор не розгубилася і 
запропонувала, щоб ці панянки 
зустрілися і поділили купюри 
рівномірно, щоб нікому не було 
прикро.
На що чоловік схвильовано 
відповів:
— Ось у цьому вся проблема! 
Їм у жодному разі не можна 
зустрічатися і, тим більше зна-
йомитися!

***
Дівчата, які вихваляються: «За 
мною бігає багато чоловіків!» 
Майте на увазі, що низькі ціни 
завжди притягують більше 
покупців.

***
Дружина знайшла в Інтернеті 
параметри ідеальної фігури. 
Поміряла себе.
Виявила у них кілька серйозних 
помилок.

***
— А ти кумедний! Що робиш 
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ввечері? Може, сходимо 
кудись?
— Заманливо... Тільки мама 
лаятиметься, — відповідає 
він.
— Яка мама? Тобі років 
скільки?
— (Зітхаючи) Мама мого 
сина...

***
Для жінки немає такої про-
блеми, яку не можна було б 
створити.

***
Все набридло. Втомилася. 
Піду в монастир... У чолові-
чий... На три дні... М-м-
м-м, а може, на чотири?.. 
Гаразд, подивимось, як 
зустрінуть.

***
— Як? Як ти могла?!! Як ти 
могла зрадити мені з моїм 
найкращим другом?!
— Бачиш, він тобі теж подо-
бається!



ОВЕН Можуть виникнути 
труднощі з романтичним 
партнером, але більшою 

мірою, через свою агресивність, 
що посилилася, і непомірну 
чуттєвість. Настав час завершен-
ня тем, після чого розпочнеться 
новий етап у сфері взаємин, але 
якісніший і позитивніший. 

ТЕЛЕЦЬ Місяць принесе 
захопливий і романтич-
ний роман, який стрімко 

розвиватиметься. Але якщо ви в 
парі, сто разів подумайте, перш 
ніж зав'язати нові стосунки. 
Намагайтеся більше часу 
проводити з сім'єю, якщо ви 
перебуваєте у шлюбі. Зміцнити 
любов допоможе подорож. 

БЛИЗНЯТА У вас є 
всі шанси поліпшити 
нинішню ситуацію та 

побудувати стосунки, наповнені 
радістю, взаємною підтримкою 
та оптимізмом. Однак нові 
романтичні знайомства, навряд 
чи виявляться перспективними, 
чи корисними для вас. 

РАК Великий ризик 
зробити неправильний 
вибір, зробити легко-

важну помилку, що стосується 
особистих взаємин. Несподі-
вано на вашому шляху може 
з'явитися людина з минулого, 
яка підштовхне вас до необхід-
ності переглянути свою роль у 
любовних взаєминах.

ЛЕВ Подолавши себе, ви 
здивуєтеся, як швидко 
змінюється ваше осо-

бисте життя на краще, і будете 
наснажені тим, з яким захо-
пленням і любов'ю дивиться на 
вас кохана людина. Більшість 
проблем в особистому житті до 
кінця місяця зникнуть без сліду, 
якщо ви виявите ініціативу.

ДІВА Сприятливий мі-
сяць, який залишить про 
себе приємні враження. 

Не потрібно підлаштовува-
тися під інших людей — все 
складається для вас природним 
чином, відповідно до ваших 
потреб. Перша декада вересня 
особливо сприятлива для спіл-
кування з протилежною статтю, 
для заручин, одруження.

ТЕРЕЗИ Можлива рапто-
ва прихильність, кохання 
з першого погляду, проте 

ваші почуття можуть залишити-
ся без відповіді. Можливо, за-
раз у сфері особистих стосунків 
все складається зовсім не так, як 
ви собі уявляєте. Вже до кінця 
місяця у ваше життя прийде 
кохання, спокій та задоволення.

СКОРПІОН Пам'ятайте, 
нове знайомство може 
виявитися корисним і 

відкрити раніше зачинені для 
вас двері. Протягом місяця 
виникатимуть різні нестандартні 
ситуації в особистих стосунках, 
особливо це стосується ділових 
зв'язків, які можуть стати ро-
мантичними. Бережіть кохання.

СТРІЛЕЦЬ Вересень дуже 
насичений подіями у 
любовній сфері. Буде що 

згадати — любов, пристрасть і 
зрада, щасливий збіг обставин 
— все це формує філософський 
погляд на життя і допомагає 
проходити випробування.

КОЗЕРІГ Загалом 
сприятливий місяць 
для сімейних взаємин, 

романтичних контактів. Якщо ви 
сумуєте за колишнім романтич-
ним партнером або відбулося 
охолодження почуттів у стосун-
ках, обставини на вашому боці 
— проявіть ініціативу.

ВОДОЛІЙ Доленосний 
період для сімейних і 
романтичних стосунків. 

Любовні зв'язки тісно переплі-
таються з діловими контактами 
та фінансовими інтересами. Ко-
лишній партнер може зненаць-
ка нагадати про себе, запропо-
нувати проєкт або зустрітися

РИБИ Важливо набрати-
ся терпіння і змиритися 
з деякими обставинами, 

можливо, прийняти умови 
партнера, якщо хочете зберегти 
стосунки, що давно сформува-
лися. До кінця місяця ситуація 
в особистих і сімейних зв'язках 
зміниться на краще, обмірко-
вуйте кожне своє слово.

СЕРЕДА,

14 ВЕРЕСНЯ

+10С     +19°С +10°С     +20°С

ЧЕТВЕР, 
15 ВЕРЕСНЯ

+14°С     +19°С +14°С     +19°С

П’ЯТНИЦЯ, 
16 ВЕРЕСНЯ

+13°С     +21С +14°С     +19°С

СУБОТА, 
17 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +15°С +12°С     +15°С

НЕДІЛЯ, 
18 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +14°С +10°С     +12°С

ПОНЕДІЛОК, 
19 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +13°С +9°С     +13°С

ВІВТОРОК, 
20 ВЕРЕСНЯ

+8°С      +9°С +8°С     +12°С
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Якщо дівчина здається тобі іде-
альною, то ти мало її знаєш.

***
— Ви танцюєте?
— Ні.
— Тоді не втрачатимемо часу.

***
Відкрила шафу, а звідти на 
мене як вивалиться все, що 
одягти нічого!

***
Вона вирішила більше йому 
не дзвонити... Випила пару 
мартіні...
Підкоригувала рішення...

***
Від жінки неможливо відку-
питися грошима, їй все одно 
потрібен ваш мозок.

***
Ох, розпестились нині панянки! 
Раніше з війни місяцями чекали 
без жодної звістки, та що мі-
сяцями — роками! А зараз два 
дні в Інтернеті немає чоловіка — 
вже істерика!

***
На вигляд їй даси не більше 
тридцяти, по її орфографії — не 
більше чотирнадцяти.

14 вересня: 
Марфа, Наталія, Семен, 
Татіана.

15 вересня: 
Анатолій, Антоній, 
Василь, Віктор, 
Володимир, Герман, 
Демид, Іоанн, Ксенія, 
Леонід, Михайло, 
Микола, Павло, Петро, 
Руфіна, Серафима, 
Стефан, Феодор, 
Федосій, Феодот, Філіп, 
Юліан.

16 вересня: 
Олексій, Андрій, Василь, 
Василиса, Володимир, 
Домна, Дорофій, Юхим, 
Іоанн, Ілля, Костянтин, 
Михайло, Микола, 
Петро, Роман, Сергій, 
Феоктист, Феофан, 
Пилип, Харитон.

17 вересня: 
Аким, Олександр, 
Опанас, Василь, Григорій, 
Олена, Іван, Митрофан, 
Михайло, Мойсей, 
Микола, Павло, Петро, 
Симон, Стефан, Феодор, 
Юліан.

18 вересня: 
Авдей, Алексій, Опанас, 
Гліб, Давид, Єлизавета, 
Юхим, Захар, Іраїда, 
Максим, Раїса, Феодор.

19 вересня: 
Андрій, Архип, Всеволод, 
Давид, Діонісій, 
Димитрій, Іоанн, 
Кирило, Костянтин, 
Макар, Михайло, Текла.

20 вересня: 
Олександр, Андрій, 
Василь, Григорій, Євген, 
Іван, Лев, Лука, Макар, 
Михайло, Микола, 
Пахомій, Петро, Сава, 
Стефан.

Цього тижня 
іменини  
святкують

ЗАКРИЛИ МОЗАЇКУ

БУЛА АРКА ТА СТАЛІН

ПРОВОДИЛИ ДЕМОНСТРАЦІЇ

ПРАЦЮВАЛА ЇДАЛЬНЯ

БУЛО:
На будинку біля «Перемоги» була 
радянська мозаїка

БУЛО:
Пам’ятник кривавому диктатору та 
арка стояли у сквері

БУЛО:
На майдані проводили 
пропагандистські заходи та паради

БУЛО:
В одній із будівель працювала 
їдальня. Сюди приходили місцеві

СТАЛО:
Її заховали за спеціальною 
фасадною вивіскою

СТАЛО:
Тепер тут пам’ятник Стецьку. Від 
диктатора ‑ ні сліду

СТАЛО:
Добровільно–примусові радянські 
демонстрації в минулому

СТАЛО:
Тепер тут сервіс «Шлюб за добу», 
магазини, кав’ярні та ресторани 

З одного ракурсу

Як змінився  
бульвар Шевченка


