
ПЕНСІОНЕР РОБИТЬ 
БУРЖУЙКИ ДЛЯ ЗСУ

КОХАННЯ ПЕРЕМОЖЕ ЗЛО
  Василь з Юлею 
мріяли одружитися, 
але через війну 
змушені були робити 
це спонтанно. Він — у 
формі ЗСУ, вона — у 
сукні двох кольорів: 
синього та жовтого 
   Далі — чоловік 
на фронт, а вона — 
чекати і молитися 
за його швидке 
повернення. Обоє 
вірять, що кохання 
перемагає будь-
які біди і нещастя. 
Читайте продовження 
романтичної історії
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Дешевого палива більше 
не буде — заявляють експер‑
ти–енергетики. Це пов’язано, 
перш за все з тим, що пальне 
раніше доставляли з росії та Бі‑
лорусі. Тепер українські АЗС 
закуповують паливо у Європі, 
де ціна значно вища. Тож і ціни 
європейські.

— Європейська ціна — це 
1,5 євро за літр, — заявив ди‑
ректор центру досліджень енер‑
гетики Олександр Харченко.

А92 зник із 
заправок 

Як і передбачали експер‑
ти — через російсько–україн‑
ську війну деякі види палива 
в Україні зникають. Це стосу‑
ється бензину А92. В Україні 
знищили виробництва цього 
палива, а у Європі його вже 
не виробляють.

— 92‑го в Європі немає, ім‑
портується лише 95‑й бензин. 
Звикаємо, що є лише 95‑й, і 
я вважаю, що це дуже добре. 
Я вам відповім відверто, що 
92 в Україні не буде, тому що 
з Європи його не привезти, 
а в Україні не виробити, — роз‑
повів директор групи компаній 
Prime Дмитро Леушкін.

Як ми помітили, лише на од‑
ній заправці був бензин марки 
А92. На «Авіас плюс» літр паль‑

ного коштує 48 гривень.
Ми звернулися на гарячу 

лінію мережі «Авіас плюс» та 
запитали, звідки доставляють 
це пальне? Як нам розпові‑
ли, бензин марки А92 energy 
не українського виробни‑
цтва — його везуть з‑за кор‑
дону. Звідки саме — можна 
дізнатися на конкретній АЗС, 
попросивши показати сертифі‑
кати на паливо. Там вказано, 
звідки було доставлене пальне. 
Цю інформацію про якість 
пального зобов’язані надавати 
на заправках.

На інших заправках є лише 
різновиди пального А95.

Де дешевше 
Ми побували на різних ме‑

режах АЗС міста та порівня‑
ли ціни. Пальне тепер можна 
вільно купити як за готівку, так 
і по талонах чи через додатки 
мереж АЗС.

У наявності є звичайне 
пальне. Також — покраще‑
ні види бензину та дизеля. 
На різних АЗС маркують пальне 

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

Транспорт  Бензин, дизель та газ 
можна без проблем купити на будь–якій 
заправці. Однак ціни значно зросли. 
Журналісти «RIA плюс» порівняли вартість 
палива у кількох мережах. Дивіться, де 
дешевше!

по‑різному — pulls, energy, plus, 
mustang тощо. На інфографіці 
ці марки пального позначені зі 
знаком «плюс».

Вартість бензину коливається 
від 48 до 52 гривень за літр. Ди‑
зель коштує від 51,5 до 57 гри‑
вень за літр. Газ коштує від 
25,5 до 27 гривень.

Як змінилися ціни 
Як розповідають тернопо‑

ляни, через зростання варто‑
сті палива доводиться менше 
користуватися транспортом.

— У мене легковий автомобіль 
на дизельному паливі, — каже 
тернополянин Олег. — Запра‑
вив до повного баку, приблизно 
60 літрів. Заплатив 3400 гри‑
вень. Доводиться економити і 
менше користуватися транспор‑
том. Де є можливість — ходжу 
пішки. Принаймні, добре те, що 
вже немає дефіциту пального і 
не треба витрачати по 6–8 го‑
дин на черги.

Вартість бензину та дизеля 
останні місяці не змінилась. 
До прикладу, у червні дизель 
коштував 55–58 гривень. Бен‑
зин марки А95+ — 50–52 грн.
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НА ЯКИХ ЗАПРАВКАХ ДЕШЕВШЕ 
ПАЛЬНЕ? МИ ПОРІВНЯЛИ

На заправках міста без проблем можна купити будь–яке 
пальне за готівку

На більшості АЗС уже немає бензину марки А92

А от газ подешевшав. На по‑
чатку червня його можна 
було купити в середньому 
по 41 гривні. Тож за цей час 
його вартість знизилась при‑
близно на 15 гривень.

Зростання вартості пального 
впливає і на ціни продуктів та 
інших товарів, послуг, зазна‑
чають експерти. Адже через 
ускладнену логістику йдуть 
більші витрати на доставку.

Бензину А92 не 
буде. Знищили 
виробництва 
цього палива, а у 
Європі його вже не 
виробляють

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

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.

Вартість палива на АЗС Тернополя, станом на 19 вересня
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телефони, старлінки, павербанки.
Щодо головної техніки, то радян‑

ські гаубиці уже на 60% замінили 
американські та італійські гармати.

Найбільше тішаться 
боєкомплектам 

Обслуговує Гармата дві області. 
Каже, що любить великі машини, 
впевнено на таких себе почуває, 
наче вони піднімають йому самоо‑
цінку. Їздить на КамАЗі. Щоденно 
долає від 200 до 600 км по польових 
дорогах. Часто машина виходить із 
ладу. Тому при собі — необхідний 
запас інструментів та запчастин для 
швидкого усунення недоліків. Пе‑
ревозить по 10–12 тонн вантажу.

— Основна вага — снаряди до гар‑
мат. На одну бойову позицію в се‑
редньому щоразу йде більше ста 
снарядів, — уточнює Гармата. — Вага 
одного — 50 кг, плюс ще 20 важить 
заряд і підривник.

Усе вантажать своїми руками. По‑
стачання, які прибувають зі складів, 
теж вивантажують самі.

Саме боєкомплектам, за словами 
Василя, хлопці на позиціях тішать‑
ся найбільше. Нерідко чує їх запал 
наш співрозмовник: «Ох і всмалимо 
мос… лям». Максимум, який можуть 
вистріляти по русні — це до 400 сна‑
рядів за день. Щоб не змушувати за‑
пеклих артилеристів чекати, робота 
підрозділу мусить бути надзвичайно 
активною. Найгірше, коли коор‑
динати уже надійшли, а боєкомп‑
лекти ще в дорозі, недопустимим 
є несправність транспорту. Коли 
починається обстріл, треба швидко, 
оперативно покинути позиції. Все 
це лише спонукає до оперативності 
та високої відповідальності на служ‑
бі — щоб у військових було все і 
вчасно. Потрапляв під обстріли і 
підрозділ Василя, каже, що паніка 
і страх в таких випадках пропадають, 
навпаки — виділяється адреналін, 
з'являються додаткові сили, вми‑
кається логіка, адже найважливіше 
в подібних ситуаціях якнайшвидше 
накивати п’ятами.

Діти роблять 
блокпости 

З першого дня, як тільки оголоси‑
ли тривогу, Гармата відчув потужну 
підтримку тилу. Місцеві допомага‑
ли рити окопи, ладнати транспорт, 

Що кажуть військові?

Як треба, то треба
— Перше, що спадає на 

думку — хороша людина, 
дисциплінований військовос‑
лужбовець, зразок військово‑
го контрактника, захисника 
України, — охарактеризував 
підлеглого командир підрозділу 
на псевдо Герб. — Бувало, що 
він піднімався о 3‑й ночі, сідав 
і виконував поставлену задачу, 
тобто я ніколи не чув, що він 
втомлений чи виснажений, чи 
неполадки техніки… Сам ре‑
монтував і не жалівся, просив 
годину часу для усунення не‑
доліків і далі стартував. Мені 

можуть інші доповісти про його 
труднощі, а від нього — жодних 
нарікань. Це ідеальний солдат. 
Улюблена його фраза: «Як тре‑
ба, то треба». 

Я за них переживаю, відпові‑
даю. Розумію, що часом за ста‑
ном здоров'я чи психологічно 
не можуть виконувати певних 
завдань, а вони все приховують 
заради того, щоб війна швид‑
ше закінчилася. Від нас справді 
багато залежить. Не привезем 
снарядів — процес зупиняєть‑
ся. Дай Бог, щоб швидше все 
закінчилося, всі хочуть додому, 
до рідних.

ГЕРОЯМ СЛАВА

З 
А

РХ
ІВ

У
 Г

А
РМ

А
ТИ

КОХАННЯ ІСНУЄ НАВІТЬ В ТЕМНІ ЧАСИ
Війна  Прізвища 
нашого Героя ми 
назвати не можемо. 
Старший солдат 
роти матеріального 
забезпечення 
Тернопільської 
артилерії  Василь на 
псевдо «Гармата». 
Продовжуємо 
проєкт «Героям 
Слава»

а ми розвантажуємо і розвозимо 
на позиції.

Забезпечення ЗСУ, за словами 
військовослужбовця, завжди було 

хорошим. Серед фруктів возили 
і заморські — ананаси та банани. 
Останнім часом — найбільше яблук 
та груш. Для м'ясних продуктів є 
спеціальні рефрижератори, у них 
постачають м'ясні консерви, замо‑
рожену курку, свинину.

Польової кухні на позиціях вико‑
ристовувати не можна через дим, так 
військових може вислідити ворог.

— Хлопці мають газові примуси, 
готують раз на три прийоми, — про‑
довжує Гармата. — Зі стравами вони 
собі імпровізують — чи борщик, чи 
м'яско смажать, приміром.

Кожних два місяці в районі зосе‑
редження змінюють одяг відповідно 
до сезону та по мірі зношування. 
Зараз військові сплять в окопах — 
потрібні теплі речі. Матрацами 
забезпечені з власних складів. До‑
речною є і волонтерська допомога — 
термобілизна, «підмінка».

Кожен підрозділ забезпечений ге‑
нераторами, військові заряджають 

 Основна вага 
— снаряди до 
гармат. На одну 
бойову позицію в 
середньому щоразу 
йде більше ста

Від підрозділу, де служить Гармата, справді багато залежить. 
Не привезуть снарядів — процес зупиняється

Зараз особлива весільна сукня є важливою пам'яткою. 
Наступною нагодою одягнути її молодята вважають 
святкування з нагоди перемоги України у війні

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

Все, що доручено Василеві, буде 
виконано бездоганно. Так про ньо‑
го говорять і цивільні, і військові 
наставники. Зараз від Гармати, без 
перебільшення, залежить інтенсив‑
ність спротиву артилерії ворожим 
наступам. За взірцевість у військо‑
вій службі відзначений почесним 
нагрудним знаком Головнокоман‑
дувача Збройних сил України.

У цивільному житті здобув спе‑
ціальність програміста. До армії пі‑
шов, не тому що війна — з дитин‑
ства любив порядок і дисципліну. 
Не вважає себе патріотом, каже, що 
всього лиш керується запитанням: 
«Хто, як не я?» 

У школі цікавився комп'ютерами, 
розбирав їх, переробляв, модерні‑
зував, тому, закінчивши дев'ять 
класів Івачівської школи, вступив 
до Зборівського коледжу ТНТУ ім. І. 
Пулюя на спеціальність «Розробка 
програмного забезпечення», тобто 
на програміста, там і зустрів кохан‑
ня. Звати обраницю Юлія, навчали‑
ся в паралельних групах. Детальніше 
про все — у матеріалі.

Контракт закінчився, 
він далі служить 

На строкову службу призвав‑
ся у 2018‑му, пройшов навчання 
в Старичах і потрапив до Терно‑
пільської артилерійської бригади. 
Опісля підписав контракт ще на три 
роки. Потрапив у роту матеріального 
забезпечення і досі служить у цьо‑
му ж підрозділі. У квітні контракт за‑
кінчився, та служба продовжується.

— У місцях проведення бойо‑
вих дій їжджу на позиції, довожу 
боєкомплект, продукти, амуніцію, 
одяг, запчастини до машин, — роз‑
повідає про себе контрактник. — Ми 
їздимо і вдень, і вночі, тому машини 
мають бути на ходу. Раз на 10 днів 
приймаємо і розвозимо продукти: 
фрукти, овочі, крупи і м'ясо, воду. 
Усе привозять у великих обсягах, 

а волонтери забезпечували усім 
необхідним, навіть автомобілями.

— Відчувається підтримка, це — 
підняття духу, люди ставляться гар‑
но, показують, що вони — за тебе, 
розуміють, що ти прийшов їх захи‑
щати. Жінки допомагають продук‑
тами, чоловіки дістають запчастини 
для машин, — поділився із вдячністю 
Гармата. — А найбільше вражають 
блокпости, які облаштовують діти 
в деяких населених пунктах, це дуже 
зворушує. Вони нам дарують малюн‑
ки з побажаннями, а ми пригощаємо 
їх цукерками. І стільки позитивних 
емоцій, що не передати словами!

Мріє Гармата і про своїх діточок. 
Разом із дружиною Юлею, з якою 
мали відгуляти весілля по закінчен‑
ню його контракту. Однак контракт 
продовжується. Та це не перешко‑
дило Василеві виконати обіцянку. 
Одружилися зовсім нещодавно, 
скромно скріпивши почуття під‑
писами в РАЦСі. Та ця історія за‑
слуговує окремого розділу.

За сімейними 
обставинами 

Розписувалися молодята у сим‑
волічних костюмах — він у формі 
ЗСУ, вона — у легкій сукні двох ко‑
льорів: синього та жовтого. Букет та 
віночок зворушливо перегукувалися 
з тими ж відтінками. Ідея вбрання 
виникла спонтанно.

— Я побачив танець в ТікТоці, 
в якому так була одягнена дівчи‑
на, танцюючи під пісню «Ой у лузі 
червона калина», — розповів Ва‑
силь. — Запропонував Юлі пошукати 
кравчиню, яка б могла його пошити.

Спочатку хлопець хотів, щоб 
у Юлі була така сукня. А лиш потім 
пара зрозуміла, що це буде найкра‑
щим весільним строєм на час війни. 

На розпис зібралися всі найрідні‑
ші. На одруження військовому дали 
п'ятиденну відпустку.

— За сімейними обставинами, — з 
усмішкою підкреслив Гармата.

Випадковостей 
не буває 

Під час їхнього першого сімей‑
ного свята випадково біля РАЦСу 
серед перехожих зустріли кураторку 
Василя із Зборівського коледжу та 
отримали додаткові благословіння. 
Педагогів коледжу Гармата згадує з 
особливим теплом. Щоправда, свого 
студента Уляна Зіновіївна впізнала 
не відразу — через бороду.

— Як побачила його у формі, 
у душі йокнуло, відчула, що він там 
і мав би бути, не здивувалася, хоч і 
не знала, що він служить, — ділить‑
ся педагог Зборівського фахового 
коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя Уляна 
Кульчицька. — Саме в ньому і були 
ті особливі риси характеру, які тепер 
спонукають хлопців йти на фронт.

Педагог пам'ятає студента ще з 
першого курсу. Відповідальний, ви‑
важений, неговіркий. Завжди мав 
свою думку і багато друзів. Скром‑
ний, не прагнув бути першим і 
не піддавався під жодні впливи.

Також пригадала, з яким захватом 
він слухав її виховні години на па‑
тріотичні теми. Тоді наче іскорки 
запалювалися в його очах. І хоч ро‑
зуміє, що саме такі воїни потрібні 
в українській армії, хвилюється 
за Василя, проймає її його історія.

— Йому б — медовий місяць, 
жити, творити, продовжувати рід,  — 
розчулено додала педагог. — Світ 
розвивається, їм би йти вперед, і 
жити щасливо, а вони мусять ви‑
борювати на це право. Я перед ним 
схиляю голову низько‑низько, він 
мене до сліз розчулив, каже: «Ми їх 
женемо, все буде добре, а як ви?» — 
«А я тебе чекаю, прошу Бога, щоб 
ти повернувся», — уже не стримуючи 
сліз, додала пані Уляна, — хай же 
над ним всюди буде його ангел.
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і привезти ще один. Це класно, 
адже тоді нам залишаються мі‑
німальні затрати на диски для 
болгарки та інші дрібні деталі. 
Бо навіть петлі для дверцят ми 
використовуємо вживані, — роз‑
повідає пан Олександр.

Одна буржуйка — як 
ціла справа 

Перетворювати звичайні газові 
балони на буржуйки — справа 
не з легких. Навіть для зварю‑
вальника з 40‑річним стажем є 
певні складнощі. Зі слів Олега 
Демидася, та коли це стосується 
захисників, ладен і не на таке.

— Це моя перша буржуйка з 
газового балона, але, як бачите, 
все виходить. Якщо хтось думає, 

що тут все просто, то я заперечу. 
Теж важливі точність, акурат‑
ність, інколи потрібна сторон‑
ня допомога, щось притримати. 
Ну ось на те, щоб очистити той 
балон, розрахувати, де будуть 
двері, труба і що там ще всереди‑
ні, а потім це все зварити, то маю 
витратити десь півтори доби. Бо 
я не хочу це робити на абияк, 
ця буржуйка має слугувати для 
захисників скільки треба, — каже 
тернополянин.

Металеві буржуйки є унікаль‑
ними об’єктами, адже за допо‑
могою них захисники зможуть 
не лише зігрітися, а й одяг ви‑
сушити і їсти зготувати.

— Я спеціально відрізав верше‑
чок балона, щоб заварити таку 

У спеку парасолі користувалися популярністю

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

У Тернополі наприкінці літа 
у різних мікрорайонах почали вста‑
новлювати спеціальні конструкції 
з розприскувачами води, щоб пе‑
рехожі могли у спеку освіжитись. 
Однак багато місцевих не розумі‑
ють, чому ці конструкції встанови‑
ли вже тоді, коли похолодало. Ми 
дізналися, скільки таких парасоль 
облаштували в місті та скільки ко‑
штів витратили. 

У місті охолоджуючі рамки 
у вигляді парасольок з’явилися 
у кількох мікрорайонах. На початку 
серпня встановили таку парасолю 
на Театральному майдані. Вона 
встигла попрацювати у спеку та 
користувалась популярністю. Діти 
та навіть дорослі проходили через 

неї, щоб освіжитися.
Однак у деяких місцях такі рамки 

встановили наприкінці літа. В них 
уже не було ніякої потреби — ка‑
жуть деякі тернополяни.

— Я живу на бульварі Дмитра 
Вишневецького. У нас теж встано‑
вили таку рамку, але це було на‑
прикінці літа. Потреби в ній вже 
не було. Вона стоїть вимкнена, 
адже холодно. Чому їх не встанов‑
лювали раніше, коли було спекот‑
но? — каже тернополянка Ольга.

Що кажуть 
у міськраді 

Ми звернулися до міської ради з 
інформаційним запитом. Нам по‑
відомили — встановили ці рамки 
з ініціативи Управління житло‑
во–комунального господарства, 
благоустрою та екології. Мета цих 

парасоль — покращити комфорт 
тернополян через значні коливання 
температур.

Але чому їх встановили не на по‑
чатку літа, коли у місті була сильна 
спека і вони справді потрібні?

Як нам пояснили — рамки вста‑
новили тоді, коли виділили кошти з 
міського бюджету, розробили про‑
єктно–кошторисну документацію 
та виготовили конструкції. Загалом 
встановили сім рамок: на Театраль‑
ному майдані, в парках «Сопільче» 
та ім. Тараса Шевченка, на вул. 
Замкова, Данила Галицького, Геть‑
мана Сагайдачного, бульварі Дми‑
тра Вишневецького в м. Тернополі.

Скільки заплатили 
за рамки 

Загалом на облаштування рамок 
із міського бюджету витратили 

Нащо встановили парасольки від спеки не в сезон?

МІСТО

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

Майструє металеві пічки з га‑
зових балонів на подвір’ї одного 
з місцевих ресторанів. Ми заві‑
тали до тернопільського майстра 
і долучилися до процесу ство‑
рення першого обігрівача для 
захисників.

Від ідеї до справи 
Ідея щодо створення буржуйок 

для захисників України нале‑
жить волонтерам ГО «Асоціація 
Української Миротворчої Шко‑
ли», частиною яких вже є й Олег 
Демидась. Зі слів виконавчого 
директора громадської організації 
Олександра Кобця, все вийшло 
досить‑таки неочікувано.

— Ми сиділи на вулиці й по‑
мітили, що вечори вже не такі і 
теплі, як хотілося. Тоді замисли‑
лися, якщо нам холодно з чаш‑
кою чаю та в пледах, то як там 
нашим захисникам, які сидять 
в окопах і сплять майже на землі. 
Вирішили, маємо їм обов’язково 
допомогти. На думку спала ідея 
створювати буржуйки власноруч 
і відправляти у гарячі точки, — 
розповідає він.

Вже наступного дня Олександр 
Кобець виставляє на власній сто‑
рінці у Фейсбук пост про збір 
коштів на створення буржуйок 
для ЗСУ. Сила соціальних ме‑
реж спрацювала і небайдужі люди 
не лише підтримали фінансово, 
а й забезпечили матеріалами.

— Ми одразу розуміли, що 
створити буржуйку з нуля — дуже 
затратно. Адже ціни на метал чи‑
малі, а нам треба щонайменше 
до 10 штук. Тоді Олег Демидась 
запропонував взяти за основу га‑
зові балони. За два дні нам при‑
везли вже чотири балони і ось 
сьогодні я отримав повідомлен‑
ня, що люди можуть поділитися 

Ініціатива  Тернополянин Олег 
Демидась використовує свій 40-річний 
досвід зварювальника у благодійному 
напрямку – створює буржуйки для 
Збройних сил України

рівну поверхню. Тоді вони змо‑
жуть розтопити буржуйку, а ось 
зверху поставити чайник, щоб 
закип’ятити води чи підігріти їжі 
собі. Ми маємо робити так, щоб 
один предмет був корисним одра‑
зу в кількох напрямках. Бо це ж 
не вдома, що все під рукою і є 
можливість щось докупити. А по‑
переду осінь‑зима, така функція 
буржуйки ой як знадобиться, — 
додає зварювальник.   

Зробіть і для нас 
Попит породжує пропозицію! 

Тож, як тільки у соціальних ме‑
режах на сторінці Олександра 
з’явилася інформація про ство‑
рення буржуйок для ЗСУ, почали 
надходити перші замовлення.

— До мене вже писав знайо‑
мий із Херсона і просив про‑
дати буржуйку для військових, 
які тримають позиції на Мико‑
лаївщині. Але ми — волонтери і 
робимо металеві пічки для наших 
захисників безкоштовно. Поки 
у нас є матеріали, поки у нас є 
донати — ми будемо допомага‑
ти захисникам грітися, — каже 
виконавчий директор ГО «Асо‑
ціація Української Миротворчої 
Школи».

Волонтери планують віддава‑
ти власноруч зроблені буржуй‑
ки для військових, які тримають 
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Буржуйка 
слугуватиме  
не лише для 
обігріву, а й 
приготування їжі, 
сушіння одягу

ПЕНСІОНЕР СТВОРЮЄ БУРЖУЙКИ ЗІ 
СТАРИХ ГАЗОВИХ БАЛОНІВ

Буржуйки відправлять для військових на херсонський та миколаївський напрямки. Для 
створення буржуйки треба не лише балон, а й дрібні металеві деталі, спорядження

На створення однієї буржуйки чоловік витрачає півтори 
доби

миколаївський та херсонський 
напрямки. Натомість, не відмов‑
лятимуть й іншим.

Крім того, чоловіки заклика‑
ють наших читачів не бути байду‑
жими і долучитися до створення 
буржуйок. Ви можете принести 

непотрібні вам газові балони 
або ж інші металеві деталі.

Тож, поки українські військові 
оберігають наш сон у теплих ліж‑
ках, ми маємо зробити все, аби 
їм було чим зігрітися у звичайних 
земляних окопах.

337 567 гривень. В цю суму входила 
і вартість проєктно–кошторисної 
документації.

«Усереднена вартість однієї рам‑
ки склала 48 224 гривні», — йдеться 
у відповіді на запит.

Цього року нові рамки встанов‑
лювати не планують. Також щоріч‑
но будуть проводити їх демонтаж 

на осінньо–зимовий період.
Обслуговувати рамки та по‑

кривати витрати на воду будуть 
структурні підрозділи міської ради 
або ж комунальні підприємства, 
на балансі яких знаходитимуться 
рамки. Кому саме будуть переда‑
ні рамки — визначить виконавчий 
комітет.
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098‑821‑01‑51,  
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Вивчити іноземні мови, пограти на бандурі, веслу‑
вати на байдарках чи каное, створити мультяшного 
3D‑персонажа і навіть досконало освоїти графічний 
дизайн у нашому місті може малеча від 5 років, 
і все це – цілком безоплатно. Ми для зручності 
поділили можливості для тернопільських дітлахів 
за темою й локаціями.

ДОЗВІЛЛЯ

КУДИ ВІДДАТИ ДИТИНУ ПІСЛЯ УРОКІВ
Гуртки  Стартував новий навчальний рік. Попри те, що дехто досі 
не звик до школи «офлайн», чимало тернополян замислюються, куди 
віддати свою дитину після уроків та як організувати їй цікаве й корисне 
дозвілля. Які безкоштовні заняття, секції і гуртки діють у Тернополі та 
куди ви можете записати сина чи доньку вже нині – розповідаємо

Тернопільська обласна 
бібліотека для молоді

Бібліотека за адресою: вулиця Д. Нечая, 
29 (Новий Світ) працює щодня, крім субо‑
ти, з 10 до 18 години. З жовтня для дітей 
проводитимуть уроки з англійської мови. 
Початок навчання ще анонсують на сайті 
бібліотеки. Також діють клуби з вивчення 
польської і німецької, до яких є змога до‑
лучитись підліткам. Варто мати читацький 
квиток. У цих клубах можна освоїти рівні 
мови, як В1, В2, С1 і так далі. Заняття з 
німецької стартують 26 вересня і будуть 
щопонеділка о 16.00. Польська – щонеділі 
о 14.30. Для дітей 2‑4 роки і 5‑7 років є 
розвиваючі заняття «Цікаві малюки». Вони 
відбуваються у вівторок о 17.00 та у четвер 
об 11.00. Малеча ліпитиме з пластиліну, 
складатиме пазли, гратиме ігри тощо.За‑
раз набирають дві групи на навчальний 
курс «Графічний дизайн» для дітей 10‑15 
років. Він розпочнеться 1 жовтня. Розклад 
занять: понеділок о 16.00, п’ятниця об 11.00. 

Формат: офлайн. Дитина вивчить програму 
Adobe Illustrator (векторна графіка), пра‑
вила дизайну, основи ілюстрування та 
комп’ютерної графіки. Заняття будуть раз 
на тиждень у мультимедійній лабораторії 
«МедіаСтарт» (0 поверх бібліотеки для мо‑
лоді).  Довідки за номером: 068 912 16 68.

Тернопільська обласна 
бібліотека для дітей

Для малечі в бібліотеці на вулиці Миколи 
Коперника, 17, пропонують: творчу май‑
стерню «Талановиті пальчики» (креативні 
завдання, читання книг за тематикою за‑
ходу), англомовну студію «Peppa Pig. Fun 
and games» (для дітей 3‑6 років); «English 
start» (6‑10 років). У секторі літератури 
іноземними мовами раз на місяць прово‑
дять країнознавчі мандрівки. Натомість у 
секторі естетичного виховання регулярно є 
майстер‑класи. Розкладом занять на сайті 
odb.te.ua, або у соцмережах. Запис за тел: 
096 096 79 92.

Тернопільський 
музичний коледж імені 
С. Крушельницької

Містяни можуть віддати дитину на 
безкоштовні уроки гри на бандурі. 
Вони відбуватимуться двічі в тиждень 
в приміщенні коледжу. Записатись 
можна до кінця вересня. Усі деталі за 
номером телефону: +38 097 115 63 05.

It STEP Academy
Академія IT STEP – це міжнарод‑

ний навчальний заклад, який спе‑
ціалізується на комп’ютерній освіті 
різнорівневої підготовки та віку, зо‑
крема для дітей 7‑14 років. Вони про‑
понують безкоштовні онлайн‑уроки 
для малечі в умовах війни. 

Тематика занять: безпека в ін‑
тернеті, створення та перші кроки 
для заробітку на NFT, розробка 
комп’ютерних ігор та сайтів, ро‑

бота в графічних редакторах тощо. 
Щоб отримати посилання на тран‑
сляції, переходьте на сайт Акаде‑
мії – https://bit.ly/3q7chF. Кожен із 
уроків малеча може переглянути і, 
повторюючи за викладачем, створити 
персонажа, змоделювати 3Д‑об’єкт, 
зробити гру чи спробувати інший  
напрям з ІТ.

Спортивна школа № 1 

У комплексній дитячо‑юнацькій спортив‑
ній школі № 1, що на бульварі Дмитра Ви‑
шневецького, 8 А, загалом є 7 відділень. Це 
секції: волейбол, карате, велоспорт, вільна 
боротьба, плавання, шахи, важка атлетика. 
Всі безкоштовні, окрім плавання. Точніше, 
з цим видом спорту є нюанси. В ДЮСШ 
№ 1 діють спортивні і оздоровчі групи. Пер‑
ші — безоплатні, для дітей, які демонструють 
певні результати та виступають на змаганнях. 
Другі — для малечі, яка прийшла навчитись 
триматись на воді і плавати. За оздоровчі 
заняття абонемент коштує 500 гривень.

Для запису на плавання потрібна медична 
довідка, фотографія 3*4 та свідоцтво про 
народження дитини. На інші секції — кожен 
тренер має власні критерії відбору дитини: 
вік, зріст, майстерність. Важливо: в школі 
розміщені секція плавання і карате. Решта 
відділень розкидані по школах міста.

Аби записати дитину на заняття, зателе‑
фонуйте за номером: 067–55–688–45 (ме‑
тодичний кабінет, інструктори‑методисти — 
Дем’ян Шевчук та Володимир Газилишин). 
Вони скерують до тренерів, котрі натомість 
уточнять графік і локацію занять.   

Спортивна школа «Екстрім» 
«Спеціалізована дитячо‑юнацька спортив‑

на школа олімпійського резерву «Екстрім» 
Тернопільської міської ради набирає малечу 
6–9 років на тренування зі сноубордингу та 
фристайлу. Заняття відбуватимуться тричі 
на тиждень за адресою: вулиця Київська, 3 б.  

 Уроки включатимуть тренування діток 
на батуті, скейтах і роликах, в спортивних 
залах, а взимку на сноубордах й лижах 
у «Савич‑парку». За інформацією щодо 
запису звертайтесь до тренерів:  сноубор‑
динг — 067 554 54 78 (Уляна), 097 636 31 04 
(Ніна); фристайл — 067 129 65 56 (Анна), 
097 217 26 32 (Сергій).

Діти мають здати вступні нормативи. По‑
трібна довідка від лікаря про стан здоров’я.

Велоклуб 
Заняття призначені для дітей 10–12 років. 

Учні практикуватимуться здебільшого у ве‑
лоспорті‑шосе та велоспорті‑трек. В клубі 
наявні велосипеди для тренувань. Графік, 
на жаль, «плаває» у зв’язку з тим, що тренер 
лише один. Навчання проходитимуть після 
обіду, а запитати про точну годину й запис 
можна за номером: 098 265 51 44 (Володимир).  

Спортивна школа із водних 
видів спорту 

Для дітей проводять заняття з веслування 
на байдарках та каное, а також з віндсерфін‑
гу (вітрильний спорт). Віковий критерій — з 
10 років.

— Навчання безкоштовне. Восени та 
взимку заняття проходять у спортзалі. 
Практика влітку. Також є певні вимоги 
до учнів. Вони повинні пройти відбір. Ще 
мають принести дозвіл на участь у заняттях 
від лікаря, — розповідає директор школи 
Богдан Балабан.

Тренування за адресою: вулиця Білецька, 
54. Тренери щодня на місці з 16.00 і до ве‑
чора. Довідки за тел: (0352) 25–47–56.

Футбольний клуб 
Дем'янчука

На заняття з футболу набирають дітей  
5 до 15 років. Тренування проходять на базі 
школи № 10, на вулиці Лесі Українки, 3 А, 
там є майданчик зі штучним покриттям. 
При поганій погоді, а також взимку нав‑
чання відбувається у спортзалі школи. Ви‑
мог до малечі немає. У цей клуб набирають 
охочих займатися футболом професійно.  

Є перше пробне заняття, на якому дитина 
сама вирішує — буде ходити на тренування 
далі чи ні. Графік занять: середа — 14.30–
17.30, субота — 14.00–17.00, неділя — 12.00–
15.00. Стартові уроки безоплатні, а далі бать‑
ки вносять благодійний внесок на розвиток 
клубу у розмірі 400 гривень на місяць. Звер‑
тайтесь за телефоном: 068 880 79 56.

Центр творчості школярів 
та молоді

В обласному комунальному центрі нау‑
ково‑технічної творчості школярів та уч‑
нівської молоді працюють 23 тематичних 
гуртки. 

Це: «Фотоаматори», «Операційна система 
WINDOWS», «Модернізація та ремонт офі‑
сної техніки», «Основи комп’ютерної гра‑
фіки і анімації», «Дизайн», «Основи робо‑
тотехніки на платформі Arduino», «Ерудит», 
«Технічний дизайн», «Початкове технічне 
моделювання (до 10 років)», «Школа юних 
журналістів та ведучих», «Радіоелектронне 
конструювання», «Спортивна радіопелен‑
гація», «Загальнотехнічне моделювання з 
елементами інженерного конструювання», 
«Юний автомобіліст», «Технічне моделю‑
вання (до 10 років)», «Електроніка», «Ос‑
нови програмування: мобільні застосунки 
(додатки) в ОС Android», «Судномоделю‑
вання», «Історико‑технічне стендове моде‑
лювання», «Початкове технічне моделюван‑
ня з елементами англійської мови», «Юний 
дослідник», «Учнівське самоврядування» 
та «Робототехніка, перші кроки». 

Заняття на всіх гуртках відбуваються за 
адресою: вулиця Січових Стрільців, 13. За‑
писатись на гуртки можна, заповнивши 
Google‑форму: https://cutt.ly/OC40SLu чи 
за номером: 096 033 16 85. 

«Юний автомоделіст». Керівник гуртка: 
Богдан Майка. Увага приділяється виго‑
товленню спортивних трасових і радіоке‑
рованих моделей авто. 

«Основи комп’ютерної графіки та ані‑
мації». Керівник гуртка: Олег Курнатович. 
Гуртківці оволодіють інформацією про 
види комп’ютерної графіки, можливості 
програмного забезпечення, про растрову 
та векторну графіку, анімацію і принципи 
її створення, 3D‑графіку тощо.

«Робототехніка, перші кроки». Керівник 
гуртка: Богдан Майка. Програма гуртка 
передбачає: складання на макетній платі 
електричного кола; програмування робо‑
тів; написання та редагування програм в 
середовищі Arduino IDE тощо.

«Картинг». Керівник гуртка: Юрій Петь‑
ко. Заняття орієнтовані на дітей 9‑16 років.

«Дизайн». Керівник гуртка: Роксана 
Кирпа. Гурток запрошує на заняття ді‑
тей шкільного віку. Заняття включають в 
себе живопис і графіку, паперопластику, 
витинанки, різноманітне майстрування, 

освоєння Photoshop, моделінг, фотографію, 
а також інші неординарні майстер‑класи 
та організацію веселих заходів. 

«Ерудит». Керівник гуртка: Наталія По‑
пович. Дітям пропонують іінтелектуальні 
батли, кросворди, ребуси, графічні завдан‑
ня, квести, а також виготовлення цікавих 
виробів, фотографування, відеозйомку…

Станція юних техніків
«Станція юних техніків» запрошує на 

безкоштовне навчання дітей 6‑18 років. 
Мають на базі закладу аж 28 гуртків для як 
найменших тернополян, так і для старших. 

Працюють такі: «Авіамоделювання», 
«Автомоделювання», «Початкове технічне 
моделювання», «Паперопластика та кон‑
струювання», «Технічний дизайн», «Радіое‑
лектронне конструювання», «Комп’ютерна 
графіка», «Основи робототехніки на плат‑
формі Arduino», «Картинг», «Виготовлення 
сувенірів», «Моделювання іграшок та суве‑
нірів», «Декоративно‑ужиткове мистецтво 
та малювання», «Образотворче мистецтво», 
«Ракетомоделювання», «Прикладна графі‑
ка», «Основи візуального програмування», 
«Інформатика і ІТ‑технології», «Основи 
робототехніки та комп’ютерного моде‑
лювання», «Конструювання повітряних 
зміїв», «Технічне моделювання», «SMART‑
KIDS», «Геометричне моделювання», 
«ROBOKIDS», «IT START», «Користува‑
чі ПК», «Цифрова фотографія», «Основи 
робототехніки» і «Lego‑конструювання». 
Довідки за тел: 068 827 08 69.

Cпорт

Бібліотеки Інше

Гуртки

У місті є чимало занять для дітей, 
котрі прагнуть освоїти ІТ‑сферу

У ДЮСШ №1 діють спортивні і 
оздоровчі групи з плавання

Учасники гуртків часто здобувають 
різні нагороди і грамоти
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натиснувши кнопку «Так, 
вказати суму».

7. Тепер вводимо суму у форматі 
«100» або «100.50».  

8. Підтверджуємо, що бажаємо 
сплатити обрану суму.  

9. Тепер необхідно перейти 
за посиланням, натиснувши 
на «Сплатити через LiqPay».  

10. Необхідно вибрати один 
зі способів оплати — через 
«Приват24», «GooglePay» або 
ввівши реквізити вашої бан‑
ківської картки.  

Також заплатити можна і ін‑
шими зручними для вас спосо‑
бами — у касах вашого банку, 
на «Укрпошті», через мобільний 
банк.

У «Нафтогазі» просять спо‑
живачів відповідально ставитись 
до оплати за послуги та робити 
це щомісяця до 25 числа.

Принцип їх роботи подібний, 
тож ви можете користуватися 
ботом у зручному для вас месе‑
нджері.

Розглянемо, як отримати ра‑
хунок на прикладі чат–боту 
в Telegram.
1. Тиснемо «Завантажити ра‑

хунок». Якщо ви додали 
до чат–боту кілька рахунків, 
наприклад, ваш та ваших ро‑
дичів, обираємо потрібний.  

2. Тепер необхідно ввести пріз‑
вище власника рахунку на на‑
тиснути «Відправити».  

3. Необхідно почекати кілька 
секунд, доки необхідний ра‑
хунок буде завантажено.  

4. Тепер ви отримали файл, 
який можна переглянути та 
завантажити на телефон чи 
комп’ютер.  

У квитанції вказана інформація 
про власника рахунку та адресу. Є 
інформація про об’єм спожитого 
за місяць газу. Також є тариф. 
Він для тернополян становить 
7,95 грн за метр кубічний газу. 
У рахунку вказано нарахування 

Як дізнатися свій новий 
особистий рахунок та заре-
єструватися на 
сайті «Нафто-
газу» читайте, 
засканувавши 
qr-код

Дивіться покро-
кову інструкцію, 
як оплатити за 
газ, засканувавши 
qr-код

Щоб долучитись до школи для матусь, треба заповнити реєстраційну 
форму на сторінці в Інстаграмі. Лінк на неї даємо нижче, як і лінк на форму.
Інстаграм: https://www.instagram.com/profi.mama_school/
Google‑форма: http://surl.li/czasn
– Якщо хочете детальніше дізнатись про навчання, пишіть нам у дірект. 
Також вже за тиждень у жіночих консультаціях та педіатричних дільницях 
висітимуть брошури про нашу школу, – завершує розмову організаторка 
«profi.МАМА».

Довідка

МІСТО

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

Нагадаємо, з травня терно‑
поляни почали отримувати газ 
не від «Газпостачу», а від «На‑
фтогазу України». Тож сплачені 
«Газпостачу» гроші за травень 
потрібно повернути та сплатити 
борг новому постачальнику.

Рахунки від нового постачаль‑
ника за серпень уже можна от‑
римати у електронному форма‑
ті. Паперові квитанції зазвичай 
розносять до поштових скриньок 
у другій половині місяця.

Журналісти «RIA плюс» вже 
пояснювали, як можна дізнатися 
свій новий особистий рахунок та 
зареєструватися на сайті «Нафто‑
газу». Тепер пояснимо вам, як 
користуватися чат–ботом, одразу 
отримати ваш рахунок та опла‑
тити заборгованість зі знижкою.

Як отримати 
рахунок 

Квитанції з інформацією про 
спожитий газ та заборгованість 
тернополяни отримують у пошто‑
ві скриньки. Однак зазвичай їх 
розносять не одразу. Може зна‑
добитися кілька тижнів. Тому от‑
римати квитанцію одразу можна 
за допомогою одного з чат–ботів:

  Telegram;
  Viber;
  Facebook Messenger.

Перейти можна за посиланням, 
або відсканувавши QR‑код.

Комуналка  Тернополяни тепер 
сплачують за газ не ДП «Газпостач», 
а компанії «Нафтогаз України». З 12 
вересня тернополяни вже можуть 
переглядати заборгованість та 
сплачувати за послуги. Якщо зробити 
це одразу – платити доведеться трохи 
менше

за останній місяць, борг, необ‑
хідну до сплати суму.

Як платити 
Якщо ви сплатите за газ 

до 15 числа місяця борг — ви 
отримаєте знижку. Вона стано‑
вить 1% від суми.

Однак ця знижка діє лише 
у тому випадку, якщо ви про‑
ведете оплату на сайті «Нафто‑
газу» або через один з чат–ботів. 

Це також можна зробити 
швидко, всього за кілька хви‑
лин.
5. Натискаємо на кнопку «Спла‑

тити».  
6. Підтверджуємо, що ми хо‑

чемо оплатити за послуги, 
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Пояснюємо, як 
користуватися 
чат-ботом, одразу 
отримати рахунок 
та оплатити  
зі знижкою

ЯК ПЛАТИТИ ЗА ГАЗ ПО-НОВОМУ?

Якщо на сайті «Нафтогазу» або через один з чат–ботів сплатити за газ до 15 числа 
місяця борг – ви отримаєте знижку. Вона становить 1% від суми
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Колектив спікерів новоствореної тернопільської школи 
для матусь вибирали дуже ретельно

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

У Тернополі організували спе‑
ціальну школу для матусь «profi.
МАМА». Перші заняття розпоч‑
нуть у жовтні, а поки триває набір 
учениць. Школа призначена для 
жінок, які щойно стали мамами, 
а також для тих, хто на крайніх 
термінах вагітності і готується до 
пологів.

Школа для матусь «profi.
МАМА» досі на етапі відкриття. 
Про це розповідає її засновни‑
ця, а також акушерка, дитяча 
масажистка та мама двох дітей 
Наталія Сачко. Мета школи 
– допомогти тернополянкам, 
котрі очікують появи на світ 
малюка, та жінкам, які наро‑
дили і мають дитину до року, 
впоратися з труднощами. Те‑

У Тернополі організовують школу для майбутніх мам
оретично‑практичні заняття зі 
спікерами стартують у жовтні.

– Ми дуже ретельно підбирали 
штат спікерів. У нас буде консуль‑
тант з грудного вигодовування, пси‑
хотерапевтка, яка говоритиме про 
післяпологові депресії та емоційне 
вигорання матусь у декреті, педіатр, 
консультант з питань планування 
сім’ї і я – дитячий масажист, – ді‑
литься планами пані Наталія.

Заняття для жінок проводитимуть 
у приміщенні благодійного фонду 
«Карітас», що на вулиці Замонастир‑
ській, 1. Про зміну адреси повідом‑
лять додатково.

Команда «profi.МАМА» пропо‑
нує ученицям два навчальні блоки 
на вибір: від нуля до шести, та від 
шести до дванадцяти місяців життя 
дитини.

– Зрозуміло, що мамі з дев’я‑

тимісячною дитиною немає сенсу 
слухати про коліки чи перше купан‑
ня немовлят. Тому жінки зможуть 
пройти той курс, який їм більше 
підходить та потрібен, – пояснює 
засновниця школі Наталія Сачко.

Напрямки навчання будуть різ‑
нотематичними. Зокрема, розгля‑
датимуть таке: стосунки жінки з 
собою, дитиною і чоловіком після 
народження дитини; психомоторний 
та фізичний розвиток дітей першого 
року життя; освоєння навиків сидін‑
ня, рачкування, ходіння у немовлят; 
грудне вигодовування (як правильно 
прикладати дитину, як відлучати від 
грудей, як безболісно і ефективно 
впоратися з лактостазом тощо); оз‑
найомлення з методами розпізна‑
вання плідності; оцінка фізичного 
розвитку дитини (вакцинація, не‑
відкладні стани новонароджених та 
допомога, обов’язкові обстеження, 
проблеми новонароджених: колі‑
ки, зригування, неспокійний сон 
абощо).

Один блок (від 0 до 6, або від 6 
до 12 місяців) включає в себе п’ять 
модулів – тобто по одній лекції від 
кожного спікера. Заняття відбувати‑
меться раз на тиждень і триватиме 
1‑2 години. Так жінка пройде все 
навчання за 5 тижнів. 

– Інвентар у нас є. Наприклад, 
консультант з грудного вигодовуван‑
ня буде показувати, як правильно 
годувати малюка, на муляжах молоч‑
ної залози. Жінки, які приходити‑
муть з дітьми, мають змогу вчитися з 
ними. Ми невдовзі обладнаємо кім‑
нату матері і дитини. Там можна не 
соромлячись погодувати крихітку, 
переодягнути і повернутись до нав‑
чання, – каже пані Наталія.

На один блок лекцій наразі на‑
бирають 10 жінок. Така мала кіль‑
кість пов’язана з тим, що спікери 
не лише розповідатимуть теорію, а 
й на практиці вчитимуть тернопо‑
лянок догляду за дитиною. Примі‑

ром, зауважує пані Наталія, вона як 
дитячий масажист покаже кожній 
жінці, як садити малюка, викладати 
на живіт, займатись з немовлям на 
фітболі. Консультант із грудного ви‑
годовування дасть знання, як при‑
кладати малечу до грудей, боротися 
з лактостазом тощо. 

– Ми прагнемо, аби всі матусі, 
які відвідуватимуть школу, освоїли 
певну навичку. Тоді від навчання 
буде користь. В майбутньому, якщо 
дійсно буде великий набір жінок, 
то паралельно йтиме два блоки – 
в суботу і середу. Намагатимемось 
взяти на курс всіх охочих, – гово‑
рить Наталія Сачко.
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 З 23.00 до 07.00 години тернополянам вигідно вмикати каміни для обігріву власного 
помешкання, бойлери, печі та пральні машини
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077‑01‑80 

Як перейти на вигідний облік, 
скільки це коштує і за який час 
окупиться багатозонний лічиль‑
ник — ми розбиралися.

Користуються і 
не жаліються 

Наразі багатозонним обліком 
електроенергії користуються понад 
31 000 жителів Тернопільщини, з 
них двозонним — 30 964. І вони вже 
економлять на щомісячних витратах 
за комунальні послуги. Адже при 
двозонному обліку нічний тариф 
на 50–60% менший, порівняно з 
денним. При тризонному обліку 
нічна енергія може бути втричі де‑
шевшою за денну.

— Багатозонний лічильник рахує 
не лише обсяг використаної елек‑
троенергії, а й час споживання. 
Наприклад, для двозонного тари‑
фу вартість електроенергії, спожитої 
у певний проміжок часу, множиться 
на спеціальний понижуючий кое‑
фіцієнт. Таким чином, людей сти‑
мулюють споживати електроенергію 
саме в цей час, — розповідає заступ‑
ник комерційного директора «Тер‑
нопільобленерго» Андрій Курило.

Серед тернополян, які вже 
не один рік користуються бага‑
тозонним обліком електроенергії, 
і Валерій Федорейко. Науковець 
каже, це перший крок до обігріву 
домівки без блакитного палива та 
ще й економія коштів.

— Якщо на сьогоднішній день 
порахувати, то опалювати в нічний 

період житло набагато дешевше, 
ніж тримати газовий котел навіть 
на найнижчій позначці. Звичай‑
но, є люди, які кажуть, що мережа 
не витримає такого навантаження. 
Та треба ж враховувати, що вночі 
електроенергією майже ніхто не ко‑
ристується, не враховуючи вайфай і 
холодильник. Один кВт електричної 
енергії обігріває 10 кв. м приміщен‑
ня. Тобто можна встановити елек‑
трообігрівачі, що з 23.00 до 07.00 на‑

гріватимуть бойлери з водою. А вже 
зранку помпа розганятиме гарячу 
воду по трубах і забезпечуватиме 
тепло у приміщенні. Наразі таким 
методом обігрівають навчальні за‑
клади, офіси не лише Європи, а й 
України, — каже пан Федорейко.

Як змінюється тариф 
Станом на 20 вересня для терно‑

полян діють фіксовані ціни на елек‑
троенергію. За інформацією «Терно‑
пільелектропостач», все залежить від 
того, яку кількість кіловат на годину 
витрачає споживач на місяць.

Наприклад, побутові споживачі, 
які використали до 250 кВт/год 
на місяць мають тариф — 1,44 грив‑
ні за 1 кВт/год. А ось побутові 
споживачі, які використали понад 

ЯК МОЖНА ЗМЕНШИТИ СВОЇ 
ПЛАТІЖКИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

250 кВт/год на місяць мають та‑
риф — 1,68 гривні.

Більш детально розповідаємо про 
коефіцієнти, що застосовують від‑
повідно до періоду доби. 

Для тих, хто обирає двозонний та‑
риф, то використана електроенергія 
рахуватиметься так:

  з 23‑ї години до сьомої го‑
дини ранку — 0,5 тарифу;
  з сьомої години ранку до 23‑ї 
години — повний тариф.
  Для тих, хто обирає тризон‑
ний тариф, то у цьому випад‑
ку система трохи інша:
  1,5 тарифу в години мак‑
симального навантаження 
енергосистеми (з восьмої 
до 11‑ї години і з 20‑ї до 22‑ї 
години);
  повний тариф у напівпіковий 
період (з сьомої до восьмої го‑
дини, з 11‑ї до 20‑ї години, з 
22‑ї до 23‑ї години);
  0,4 тарифу в години нічного 
мінімального навантаження 
енергосистеми (з 23‑ї до сьо‑
мої години).

Тобто, з 23‑ї до сьомої години 
тернополянам вигідно не лише вми‑
кати каміни для обігріву власного 
помешкання, а й бойлери, печі та 
пральні машини.

При двозонному 
обліку нічний 
тариф на 50-60% 
менший,  
порівняно з 
денним

Комуналка  Опалювати домівку 
за допомогою електроенергії та ще й 
економити? Така можливість доступна 
і для жителів Тернопільщини. Все що 
треба – перейти на багатозонний облік 
електроенергії та рахувати витрати 
струму за різними тарифами впродовж 
доби

За час роботи відділення медичну допомогу отримали 
187 пацієнтів різного віку та соціального статусуАдреса лікарні: м. Тернопіль, 

вул. Волинська, 40. Приймаль‑
но‑діагностичне відділення — 
(0352) 53 51 10. Реєстратура 
поліклініки — (0352) 53 69 71.

Довідка

Відремонтували відділення паліативної та хоспісної 
допомоги 3‑ї міської лікарні
ВИДАВНИЦТВО РІА 

Влітку у відділенні відремонту‑
вали два корпуси, закупили нове 
сучасне обладнання, забезпечили 
його цілодобовою гарячою водою, 
встановили генератори безперебій‑
ного живлення.

На базі Тернопільської міської 
комунальної лікарні № 3 понад рік 
працює відділення паліативної та 
хоспісної допомоги у селі Малашів‑
ці. За цей час необхідну медичну 
допомогу отримали 187 пацієнтів 
різного віку та соціального статусу.

Про це повідомляє Тернопільська 
міська рада.

Таке відділення єдине в Терно‑
пільській громаді, де надають пов‑
ноцінну медичну допомогу, симп‑
томатичне лікування, знеболення та 
цілодобовий нагляд. Серед 20 осіб 
медичного персоналу є лікарі, мед‑
сестри та інші спеціалісти. За по‑
треби на огляд можуть приїжджати 
й вузькі спеціалісти з лікарні.

«Більше як рік тому в Тернопо‑
лі була вперше створена хоспісна 
медична допомога, яка функціонує 
як відділення міської комунальної 
лікарні № 3 у с. Малашівці, — 
відзначає міський голова Сергій 
Надал. — Місто може в цьому на‑
прямку успішно працювати, адже 
є співпраця з органами соціального 
страхування, які ведуть облік мало‑
забезпечених та одиноких людей, 
працює соціальний патронаж. Тобто 

печення доступної та якісної паліа‑
тивної допомоги пацієнту, шляхом 
застосування адекватного ефектив‑
ного знеболення, медикаментоз‑

ної терапії, медико‑психологічної 
реабілітації, хірургічних та інших 
методів лікування, кваліфікованого 
медичного догляду.

є повна взаємодія соціальної служби 
та медичного обслуговування».

Влітку у даному приміщенні 
відремонтували два корпуси, за‑
купили нове сучасне обладнання, 
забезпечили його цілодобовою гаря‑
чою водою, встановили генератори 
безперебійного живлення.

Як відзначає начальник відділу 
охорони здоров’я та медичного 
забезпечення Василь Даньчак, ме‑
дикаментозне забезпечення є без‑
коштовним завдяки підписаному 
договору з НСЗУ на паліативну 
допомогу. Також при необхідності 
пацієнти можуть отримати безко‑
штовну юридичну консультацію та 
духовну підтримку завдяки місце‑
вому священнослужителю.

Нагадаємо, паліативна та хоспіс‑
на медицина — це галузь наукової 
медицини та охорони здоров’я, 
основним завданням якої є забез‑

Як перейти та які 
вимоги 

По‑перше, під час переходу на ба‑
гатозонний облік електроенергії 
споживачам необхідно буде змінити 
лічильник. Придбати його можна як 
у сертифікованому магазині, так і 
безпосередньо в обленерго. І якщо 
однофазний лічильник коштує від 
600 до 1500 гривень, то багатозон‑
ний — від 2 500 гривень.

Під час купівлі лічильника спожи‑
вач повинен звертати увагу не лише 
на ціну, а й на технічні характери‑
стики приладу. «Тернопільобленер‑
го» ознайомлює споживачів з пе‑
реліком необхідних характеристик.

«В обох лічильниках варто зверта‑
ти увагу зокрема на можливість від‑
ключення навантаження споживача 
при порушенні правил користування 
електричною енергією. А ось тер‑
мін служби кожного лічильника має 
бути не менше 24 роки», — йдеться 
на сайті «Тернопільобленерго».

По‑друге, кожен споживач має 
провести параметризацію лічильни‑
ка — налаштування приладу на ро‑
боту у кількох зонах. Зі слів Андрія 
Курила, при першому установленні 
багатозонного лічильника «Терно‑
пільобленерго» здійснює первинну 
параметризацію за власний рахунок.

— Це стосується індивідуальних 
побутових споживачів. Для цього 
споживач повинен із заявою на про‑
грамування засобів комерційного 
обліку звернутися у місцевий район 
електромереж ВАТ «Тернопільобле‑
нерго». До заяви необхідно надати: 
копію паспорта точки розподілу, 
паспорт електролічильника. Після 
параметризації працівники оформ‑
ляють протокол. Якщо у споживача 
встановлено лічильники з функці‑
єю дистанційного зчитування, до‑
статньо надати в місцевий район 
електромереж заяву з проханням 
встановити тарифні зони та про‑
водити розрахунки за тарифами 
диференційованими за періодами 
часу, — каже він.

Після отримання протоколу пара‑
метризації приладу обліку, споживач 
має звернутися у відповідний район 
електромереж ВАТ «Тернопільобле‑
нерго», аби замінити лічильник.

Що стосується подачі щомісячних 
показників, то навіть після переходу 
на багатозонний облік електроенергії 
процедура залишається незмінною. 
Єдине — коли під час подання по‑
казників бот запитує про тип лічиль‑
ника, то треба обирати багатозонний 
і окремо вносити показник день і 
показник ніч.

Більше фото 
дивіться, заска-
нувавши QR-код
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їнці допомагають українцям» 
у місті організували низку захо‑
дів для дітей та дорослих з числа 
внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, що для юних укра‑
їнців, котрі зараз вимушено пере‑
бувають у Польщі, рятуючись від 
війни, загалом зібрали і передали 
1220 дитячих та підліткових книг 
рідною мовою. До слова, чимало 
тернополян замислюються, куди 

Деякі конструкції розрізали на кілька частин. Багато атракціонів були небезпечні для дітей

Кілька ракет ще не демонтували, однак це зроблять 
найближчим часом

Дізнайтесь, які 
безкоштовні гуртки 
і секції є у Терно-
полі, засканувавши 
QR-код
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Наразі у парку триває демон‑
таж. Загалом було 11 різних 
конструкцій. Станом на ранок, 
19 вересня, демонтували вже 9. 
Деякі ракети розрізали на кіль‑
ка частин. Зрізали опори. Їх ще 
не встигли вивезти, тож вони 
лежать на своїх місцях.

Ще залишились дві вели‑
кі конструкції — одна з ракет 
знаходиться біля дитячого май‑
данчика. На неї можна вилізти 
сходами, однак це небезпечно, 
оскільки вона стоїть на бетон‑
них плитах.  

Друга конструкція, яку ще 
не встигли розрізати — це дитя‑
чі гірки. Сюди часто приходить 
гратися батьки з дітьми.

Тернополяни у соціальних ме‑
режах підтримують демонтаж. 
Багато людей пишуть — кон‑
струкції були небезпечні для 
дітей і їх вже давно варто було 
демонтувати та зробити щось 
нове.

«Атракціони для дітей давно 
потрібно замінити на сучасні, 
яскраві і головне — безпечні», — 
пише Марія Якимів.

«На дворі 21 століття, давно 
пора оновлювати інфраструктуру 
нашого міста навколо і парки 
відпочинку, і майданчики для 
дітей в тому числі», — пише 
Сергій Сохар.

«Давно пора оновити гідро‑
парк. Ще б діючі атракціони 
замінили на сучасні», — каже 
Галина Кохмат.

Встановили ще 
за радянських часів 

Ракети, роботи та космічні 
станції з'явились у гідропарку 
у 80‑х роках минулого століття. 

Тоді парк реконструювали, ви‑
садили нові дерева, встановили 
дитячі атракціони та радянську 
авіатехніку.

Раніше ракети були відкриті і 
в них могли залазити діти. Од‑
нак згодом всі входи закрили.

Майже за 40 років існування 
цих конструкцій багато з них 
уже в жахливому стані. Деякі 
роз'їдає ржавчина. Вони були 
покриті не одним десятком 
шарів фарби.

Раніше різних локацій було 
більше. Наприклад, була така 
літаюча тарілка та робот.

Конструкції визнали 
аварійними 

Журналісти «RIA плюс» нео‑
дноразово звертали увагу на те, 
що «Космічний майданчик» 
не є безпечним для дітей. Ра‑
кети перетворились на смітни‑
ки, куди викидають папірці та 
пляшки. До того ж, більшість 
із них стоять на асфальтовому 
покритті. Діти полюбляли ви‑
лазити на ці конструкції. Якщо 
впасти з них — можна серйозно 
травмуватися.

До того ж, самі конструкції 
проржавіли і ними можна було 
поранитися.

Ми звернулися за коментарем 
до міської ради. Як нам розпо‑
віли — ці атракціони вирішили 
демонтувати через їх аварійність.

— Розпорядженням міського 

КОСМІЧНЕ МІСТЕЧКО У «СОПІЛЬЧЕ» 
ДЕМОНТУЮТЬ. ЩО ТУТ БУДЕ?

голови створили комісію, яка 
провела відповідне обстеження 
та встановила, що конструкції 
не придатні до користування, 
термін їх експлуатації вийшов, 
вони є аварійними та несуть 
небезпеку для відвідувачів пар‑
ку, — повідомила речниця місь‑
кої ради Мар’яна Зварич.

Поки що ці локації пусту‑
ватимуть, оскільки у міському 
бюджеті немає достатньо коштів 
на нові атракціони.

— В майбутньому буде роз‑
глядатися питання встанов‑
лення нових атракціонів, про‑
те не на даний час, у зв’язку 
із обмеженими можливостями 
бюджету та війною, проводити 
роботи зі встановлення нових 
конструкцій не будуть, — каже 
Мар’яна Зварич.

Що саме встановлять замість 
космічного містечка — наразі 
не розглядають.

Гуманітарно-освітній центр «Українці допомагають українцям» 
відкрили у Тернополі 1 квітня цього року. Мета такого центру – 
об’єднати митців, які б долучались до творчих проєктів, координу-
вали спільні зусилля задля збагачення культурного й мистецького 
фронту, реалізовували знання, пристосовуючись до умов війни.
Ключовими планами центру є допомога та підтримка україн-
ських захисників, гостей, які переїхали до нас з інших регіонів і 
тимчасово проживають у нашому місті, та мешканців Тернополя.
Центр «Українці допомагають українцям» діє на базі міської цен-
тральної бібліотеки за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 31.

Довідка

Поки що ці локації 
пустуватимуть, 
оскільки у міському 
бюджеті немає 
достатньо коштів 
на нові атракціони

Зміни  У гідропарку «Сопільче» 
демонтують старі дитячі атракціони —  
ракети, космічні станції та роботів. Вони 
були у парку ще з радянських часів. Ми 
дізналися, чому їх вирішили демонтувати 
та що чекати на їх місці

Для дітей переселенців організували мистецькі 
гуртки. Усі безкоштовні
ВИДАВНИЦТВО РІА 

У Тернополі в комунальних 
мистецьких закладах організовані 
різноманітні мистецькі та культурні 
заходи для дітей, які разом зі своїми 
сім’ями покинули рідні домівки.

Про це повідомляють у Терно‑
пільській міській раді. Педагоги 
закладів позашкільної освіти та 
майстри народних художніх про‑
мислів проводять майстер‑класи 
з писанкарства, бісероплетіння, 
малювання, паперопластики, ви‑
готовлення листівок, сувенірів, 
валяння вовни, гончарства тощо.

Діти з числа внутрішньо пере‑
міщених осіб можуть відвідувати 
гуртки у:

  «Центрі творчості дітей та 
юнацтва» (вулиця Романа 
Купчинського, 3), 
  «Школі народних ремесел» 
(вулиця Новий Світ, 19, тел.: 
0352 253 493) 
  «Станції юних техніків» (ву‑
лиця Київська, 3 Б, тел.: 
0352 265 946) 
  «Дитячій хоровій школі «Зо‑
ринка» імені Ізидора Доскоча» 
(вулиця Грушевського, 2 А, 
тел.: 0352 251 590) 
  Тернопільській міській цен‑
тральній дитячій бібліоте‑
ці (вулиця Миру, 4 А, тел.: 
0352 531 096) та ін.

Також завдяки роботі гумані‑
тарно‑освітнього центру «Укра‑

віддати свою дитину після уроків 
та як організувати їй цікаве й 
корисне дозвілля. Які безкоштов‑
ні заняття, секції й гуртки діють 

у Тернополі та куди ви можете 
записати сина чи доньку вже 
нині — розповідаємо у матеріалі 
на сторінці 5.
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— У світі існує всього три пре‑
парати, що використовуються для 
лікування СМА: Zolgensma, Evrysdi і 
Spinraza. Перший вводиться до дво‑
річного віку і зупиняє хворобу на‑
завжди, а ось два останні потріб‑
но застосовувати протягом усього 
життя. Хворим на СМА необхідно 
використовувати лікарський засіб 
Spinraza протягом усього життя тричі 
на рік. І це не залежить від типу 
захворювання. Препарат вводять з 
допомогою ін’єкції безпосередньо 
в спинномозкову рідину через попе‑
рек, спочатку навантажувальну дозу, 
а потім підтримуючі, — розповідає 
генеральна директорка Директора‑
ту медичних послуг МОЗ України 
Олександра Машкевич.

Медичний препарат Spinraza, що 
надійшов в Україну як гуманітарна 
допомога, розподілили між шістьма 
регіонами: Київ, Львівська, Хмель‑
ницька, Запорізька, Дніпропетров‑
ська та Харківська області.

Найбільше — 55 флаконів пре‑
парату відправили до Києва: Місь‑
ка дитяча клінічна лікарня № 1 та 
«Охматдит». По 30 флаконів отри‑
мали дитячі лікарні Хмельниць‑
ка та Львівська. По 18 флаконів 
поїхали до лікарень Харкова та 
Дніпра і найменше — шість фла‑
конів відправили до Запоріжжя. 
На запитання: чому ж попри сім 
зареєстрованих в регіоні дітей зі 
СМА Тернопільщина не отримала 
такі необхідні ліки, нам відпові‑
дають так.

— Розподіл здійснювали фахівці 
державного підприємства «Медичні 
закупівлі України» на підставі да‑
них від державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністер‑
ства охорони здоров’я України» і 
тільки після цього препарат розвез‑
ли по регіонах. При розподілі пре‑
парату були враховані побажання 
донора щодо кінцевих отримува‑
чів, — розповідає пані Олександра.

У свою чергу, неврологиня Тер‑
нопільської обласної дитячої лікар‑
ні Людмила Бугель наголошує, діти 
зі СМА можуть отримати фахову 
допомогу як у Тернополі, в Укра‑
їні, так і за кордоном.

— В Україні створено п’ять 
регіональних центрів, що опіку‑
ються дітьми зі СМА. Наприклад, 
Тернопільщина, Хмельниччина, 
Волинська, Закарпатська, Львів‑
ська, Івано‑Франківська області 
відносяться до центру, що функ‑
ціонує у Львові. Відповідно, ліки 

міхур, жовчовивідні протоки. Але ми 
справляємося і розвиваємо нашого 
сина, — додає Юля Антонишин.

Позитивні зміни у поведінці сина 
помічають і батьки Арсенчика Бори‑
са. Хлопець отримав ін’єкцію у ки‑
ївській клініці. На момент введення 
препарату йому було 1,9 року. Та ось 
переніс він процедуру куди гірше.

— У нього була і температура, і 
нудота, і блювота. Перші дні відмов‑
лявся від їжі, але лікарі сказали, що 
це все нормально. І через деякий час 
все стабілізувалося. Минуло трохи 

більше року, і ми бачимо результат 
на власні очі, — каже мати Надія 
Борис.

Зараз Арсенчик сидить впевнено, 
без будь‑яких допоміжних засобів, 
вільно володіє ручками, а також 
з’являється опора в ніжках, і він 
починає самостійно трохи стояти.

— Це все завдяки уколу та реабі‑
літації. Ми намагаємося кожні три 
тижні їхати в Польщу, Словаччину, 
Трускавець. Окрім цього, щоденна 
реабілітація вдома. Нам реабілітоло‑
ги дають гарні оцінки, але працюва‑
ти треба багато і систематично. Бо 
треба наздогнати те, що пропустили 
через хворобу. Але ми дякуємо Бого‑
ві, що життя Арсенчика врятоване, і 
він приносить нам радість кожного 
дня, — додає пані Надія.

Допомога для СМА 
у Тернополі 

Цьогоріч Україна вперше отрима‑
ла 157 флаконів препарату Spinraza, 
призначеного для дітей, які мають 
діагноз спінально м’язова атрофія. 
Цей препарат називають «найдорож‑
чою ін’єкцією» у світі, оскільки один 
коштує понад 100 000 доларів.

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

Як живуть маленькі «смайлики» 
(саме так їх називають) після ін’єкції 
рятівних ліків та на що інші діти зі 
СМА Тернопільщини можуть роз‑
раховувати від держави — читайте 
у нашому матеріалі.

Життя за мільйони 
доларів 

Діагноз СМА лікарі підтвердили 
у семи дітей Тернопільщини, се‑
ред них Максимко Антонишин та 
Арсенчик Борис. Та цим хлопцям 
пощастило, адже завдяки чималій 
роботі їх батьків і волонтерів, вони 
отримали ліки, вартістю 2,3 міль‑
йона доларів. Ми поспілкувалися 
з родинами малих і дізналися, як 
себе почувають хлопці зараз та чи 
помітні позитивні зміни.

Зі слів Юлії Антонишин, Максим‑
ко отримав ліки у Києві за 19 днів 
до свого дворіччя. Процедуру пе‑
реніс добре, лише за два дні після 
введення зник апетит та трохи була 
нудота.

— Після введення минуло дев’ять 
місяців і так, ми бачимо результат. 
Він став набагато активніший та 
сильніший. Вже пробує самостійно 
сісти і з напівлежачого положення 
сідає сам. У нього з'явилась опора 
на ноги. Кілька секунд може стояти 
на ніжках та навіть став витрива‑
ліший, витримує більше фізичних 
навантажень, — каже вона.

Максимко потребує постійних ре‑
абілітацій, тож родина систематично 
відвідує реабілітаційний центр Axis, 
що у Словаччині, а також польський 
реабілітаційний центр Infant.

— Лікарі задоволенні тим, як 
Максимко відновлюється. Хоча і по‑
ступово, але це відбувається. Медики 
наголошують на двох рекомендаціях: 
реабілітація та прийом додаткової 
терапії препаратом Evrysdi. Також 
варто робити регулярні обстежен‑
ня: здавати аналізи крові, контроль 
печінки, оскільки Zolgensma нега‑
тивно впливає на печінку, жовчний 

Відтепер  
виявити СМА  
у дитини можна 
з перших днів 
народження  
і безкоштовно

ЖИТТЯ ЗА МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ: ЯК 
ДЕРЖАВА ДОПОМАГАЄ ДІТЯМ ЗІ СМА
Лікування  Медицина крокує вперед, 
а тернополяни зі спінальною м’язовою 
атрофією (СМА) доводять, життя після 
отримання дороговартісних ліків можливе

Неврологиня Людмила Бугель закликає батьків дітей з неврологічними проблемами 
звертатися до медиків

Максимко Антонишин наразі постійно проходить 
реабілітації у Польщі та Словаччині

Після ін’єкції в Арсенчика Бориса з’являється опора в 
ніжках, і він починає самостійно трохи стояти

ЗДОРОВ'Я

отримує Львів і вже з урахуванням 
всіх дітей, якими вони опікуються, 
відбувається розподіл. Але варто 
розуміти, що цей препарат підійде 
не всім дітям. Бо якщо у дитини 
сколіоз і у неї викривлені хреб‑
ці, то ввести туди препарат лікарі 
не зможуть, — каже пані Людмила.

Тепер є рання 
діагностика

За останні п’ять років лікарі 
Тернопільщини вже неодноразово 
реєстрували пацієнтів із діагнозом 
СМА. Та завдяки тому, що ме‑
дицина крокує вперед, надавати 
дітям допомогу, а батькам — кон‑
сультації сьогодні куди простіше. 
А тим паче, що з 1 січня 2022 року 
завдяки одному неонатальному 
скринінгу новонароджених лі‑
карі можуть перевірити дитину 
на 21 рідкісну хворобу, серед яких 
і СМА.

— Дитина народилася і до тре‑
тьої доби життя беремо кров з 
п’ятки, наносимо на обладнання, 
висушуємо і відправляємо на до‑
слідження у Львівський медико‑ге‑
нетичний центр. Якщо результат 
буде негативний, то батькам про‑
сто не повідомляють, а ось якщо 
є підозра на СМА, то ми робимо 
повторне обстеження і після ре‑

зультатів пацієнта забезпечують 
необхідною ін’єкцією. Бо важливо, 
щоб діти отримували ліки до двох 
років, — додає Людмила Бугель.

Також у Тернопільській обласній 
дитячій лікарні не відтягують час і 
від початку очікування повторних 
результатів встановлення діагнозу 
СМА починають проводити реа‑
білітацію. Для цього у лікарні є 
фахівці та спеціальні кабінети. 
За необхідністю, бригада медиків 
виїжджає додому, а також навчає 
батьків, як правильно проводити 
реабілітаційні заняття з дитиною.

— Ознаки СМА — обмежена ру‑
хова активність, дитина не руха‑
ється, не піднімає голову до трьох 
місяців. І коли ми зберігаємо ру‑
хову активність, то ми зберігаємо 
життя дитини, а якщо втрачати 
час, то починається атрофія м’я‑
зів. Нам важливо зробити так, аби 
кожна дитина зі СМА могла са‑
мостійно рухатися, обслуговувати 
себе, навчатися, а у подальшому — 
працювати та мати власну роди‑
ну, — каже обласна неврологиня.

Тож батьків закликають не пані‑
кувати, за необхідністю звертатися 
до лікаря і вже за допомогою спе‑
ціалістів встановлюватимуть діа‑
гноз, призначатимуть препарати та 
надаватимуть реабілітацію.
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR‑КОД.

СПІВПРАЦЯ

— Кожен випадок захворювання індивідуальний, бо інколи 
діти більше скаржаться на болі в горлі, — каже Наталія Білик

Тернополяни повідомляють, про повернення масок дізналися з батьківських чатів 

Вакцинація – не чарівна па‑
личка від вірусних захворювань. 
Саме тому лікарі наголошують 
на важливості дотримання базо‑
вих правил, що убезпечують вас 
та вашу дитину від небажаних 
симптом та подальшої госпіта‑
лізації.
Правило 1: 
намагайтеся уникати великих 
скупчень людей, проведення 
масових заходів, у магазинах. 
Якщо ви вимушені стояти у 
чергах, то обов`язково дотри‑
муйтеся дистанції.
Правило 2: 
намагайтеся менше користу‑
ватися громадським транспор‑
том, особливо, якщо маршрутки 
повністю заповнені пасажирами. 
Надавайте перевагу пішохідним 
прогулянкам. Це може зайняти 
більше часу, але краще побути 
на свіжому повітрі.
Правило 3: 
не забувайте провітрювати 

приміщення та робити вологе 
прибирання. Це стосується не 
лише дитячих садочків, шкіл чи 
гуртків. Таких варто дотримува‑
тися і вдома.
Не варто забувати і про ан‑
тисептики, захисні маски. 
Зі слів Наталії Білик, попри 
всі стереотипи, маски дійсно 
убезпечують від інфекцій, тож 
краще користуватися ними під 
час перебування у громадських 
місцях.
– Маска є частковим захистом 
від інфекцій, але її треба носи‑
ти правильно: закрити ніс, рот. 
Під час носіння масок ми мен‑
ше торкаємося обличчя руками 
і запобігаємо перенесенню ін‑
фекцій, що розповсюджуються 
через брудні руки до рота. Не 
забувайте і про те, що маски 
треба змінювати, адже на них 
також накопичується інфекція. 
Тож, і самі змінюйте, і дітям 
нагадуйте про це, – каже вона.

 Дотримуйся правил

Д
ЕП

О
ЗИ

ТФ
О

ТО
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Від 19 вересня учні 5–11 класів 
повинні мати при собі комплект 
засобів захисту та за потреби надя‑
гати його, повідомили у редакцію 
тернополяни.

Чи дійсно у навчальних закла‑
дах посилюють карантинні захо‑
ди, з чим це пов’язано і до чого 
готуватися тернополянам — ми 
розбиралися.

Карантин ніхто 
не відміняв 

Аби дізнатися, чи дійсно у Тер‑
нополі та всіх навчальних закла‑
дах посилюють карантинні нор‑
ми, наші журналісти звернулися 
до міської ради. Зі слів речниці 
установи Мар’яни Зварич, батьки 
не мають дивуватися, адже каран‑
тинні заходи ніхто не відміняв.

— На всій території України 
до 31 грудня продовжили каран‑
тин через COVID‑19. Але жодних 
рішень про те, що школярі та і 
взагалі всі тернополяни мають но‑
сити маску у громадських місцях, 
міська рада не приймала. Не об‑
говорювали і про посилення ка‑
рантинних норм, перевірки щодо 
їх дотримання. Це просто чутки. 
В управлінні освіти нам відповіли, 
що жодних рекомендацій до на‑
вчальних закладів не надсилали, 
власне, як і не надавали рекомен‑
дацій батькам, — запевняє вона.

Втім батьки наполягають: 
у шкільних чатах кажуть про ма‑
ски.

Інформація про те, що у школи 
поступово повертається масковий 
режим, медиків Тернопільської 
міської дитячої комунальної лі‑
карні зовсім не здивувала, адже з 
настанням холодів і початку на‑
вчального року у Тернополі збіль‑
шилася кількість хворих на гостру 
респіраторну вірусну інфекцію.

— Якщо переглянути статис‑
тику хворих дітей на ГРВІ, то з 

22 по 28 серпня ми пролікували 
44 дитини. А ось за минулий тиж‑
день нашої допомоги потребували 
275 осіб, з них 182 школярі. За під‑
рахунками, це 66% від загальної 
кількості хворих дітей. Наймен‑
ше наразі хворіють діти до одного 
року, їх всього 11. Все‑таки більше 
слабують школярі, які відвідують 
навчальні заклади, перебувають 
у місцях великого скупчення, ба‑
гато контактують між собою, — 
каже педіатр Наталія Білик.

Натомість коронавірусна ін‑
фекція поширюється між дітьми 
не так активно, як між дорослими. 
Проте статистика збільшується, 
і батькам варто бути уважними 
до стану дітей. Станом на 19 ве‑
ресня, на амбулаторному лікуванні 
перебуває 41 дитина з коронаві‑
русною інфекцією. Пацієнти пе‑

реносять ковід відносно легко і 
не потребують постійного нагляду 
лікарів, проте не всі можуть роз‑
раховувати на легку форму.

— У липні у стаціонарі у нас 
перебувала 21 дитина, а в серп‑
ні — вже 70. Та це ще не кінець, 
бо за неповні три тижні вересня 
уже ми пролікували 72 дитини. 
Зараз у стаціонарі під наглядом 
медиків перебуває 21 дитина. Стан 
пацієнтів середньої важкості, зви‑
чайно є складні випадки, деякі з 
них навіть проходять реанімаційне 
відділення. Але вони поодинокі. 
Зазвичай пацієнти мають висо‑
ку температуру, наявність судом, 
прояви ларингіту, — розповідає 
пані Наталія.

У ШКОЛАХ ПОВЕРТАЮТЬ МАСКИ

Як і де можна 
вакцинувати дітей 

Дітей в Україні щеплять вак‑
циною Pfizer. Вакцинацію про‑
водять тільки у випадку, якщо 
дитині виповнилося 12 років, і 
є згода батьків. З початку вакци‑
нальної кампанії проти Covid‑19 
у Тернополі зробили щеплення 
424 школярам. За бажанням, вак‑
цинувати дитину можна і зараз.

— Умови щеплення для дітей 
не змінилися. Як у 2021, так і 
2022 році дітей можна щепити 
тільки вакциною Pfizer. Ці обме‑
ження діють лише на дітей віком 
від 12 до 18 років. Якщо батьки 
вирішать вакцинувати дитину від 
коронавірусу, то їм треба зверта‑
тися до свого сімейного лікаря. 
Тоді вже вам скажуть, коли при‑
ходити і на котру годину. Нара‑
зі готується до відкриття пункт 
щеплення від Covid‑19 на базі 
Тернопільської міської дитячої 
комунальної лікарні (вулиця Клі‑
нічна, 1 а), — розповідає Наталія 
Білик.

66% від загальної 
кількості хворих 
дітей – школярі. 
Найменше зараз 
хворіють діти до 
одного року

Ковід  Тернопільські школярі 
повертаються до маскового режиму. Такі 
повідомлення у шкільних чатах почали 
отримувати батьки середньої та старшої 
школи

зують, якщо є висока температу‑
ра або можуть бути ускладнення 
через слабкий організм. Краще 
діяти на випередження, щоб не 
доводити до критичного стану, – 
додає пані Наталія. 

Якщо немає жодних симптомів, 
то у такому випадку за п’ять днів 
дитина вважається здоровою. Біль‑
ше того, після лікування кожна 
дитина може пройти курс реабілі‑
тації. Реабілітація проводиться на 
базі Тернопільської міської дитячої 
комунальної лікарні.

– У нас є центр реабілітації та 
паліативної допомоги. Туди при‑
ймають пацієнтів, які перенесли 
коронавірусну інфекцію у складній 
формі. Для таких пацієнтів фахів‑
ці прописують фізіотерапевтичні 
процедури, заняття лікувальною 
фізкультурою, масажі, а також ди‑
хальну гімнастику. Це допомагає 
дітям краще відновитися, – роз‑
повідає педіатр.

Чи змінилися симптоми ковід у дітей – ми запитали
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077‑01‑80 

У Тернополі активно зростає 
кількість хворих на Covid‑19 шко‑
лярів. Станом на сьогодні 66% від 
загальної кількості хворих дітей – 
саме тернополяни шкільного віку.

Більшість батьків школярів 
звертаються до сімейних лікарів 
приблизно з однаковим переліком 
симптомів. А при Covid‑19 вони 
нічим не відрізняються від гострої 
респіраторної вірусної інфекції, 
проте додатково втрата нюху та 
смакових відчуттів.

– Ми фіксуємо коронавірусну 
інфекцію у дітей, які звертаються 
до нас зі звичайними симптомами 
простуди. Це висока температура, 
нежить, біль у горлі і може бути 
кашель. Але кожен випадок інди‑
відуальний, бо інколи діти більше 
скаржаться на болі в горлі, а деякі 
виключно на нежить. Також в од‑
нієї дитини температура може бути 

39, а в іншої – 37. Стан при ковіді 
ще залежить від імунітету дити‑
ни. Бо деякі переносять в легкій 
формі, а деякі не зможуть одужати 
без постійного нагляду лікарів та 
спецобладнання, – каже педіатр 
Тернопільської міської дитячої ко‑
мунальної лікарні Наталія Білик.

Що стосується лікування, то 
це також все індивідуально, саме 
тому ми не вказуємо ні назви пре‑
паратів, ні алгоритму лікування. 
Бо при виявленні симптомів всі 
хворі мають звертатися до лікарів 
і в жодному разі не користувати‑
ся порадами з інтернету чи своїх 
знайомих. 

– Ваша дитина має схожі симп‑
томи? То йдіть до сімейного лі‑
каря. Там їй вже зроблять тест 
і залежно від підтвердження чи 
спростування захворювання на ко‑
ронавірусну інфекцію, призначать 
лікування. Якщо треба госпіталізу‑
вати, то лікарі це кажуть і не варто 
відмовлятися. Зазвичай госпіталі‑
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Порятунок бізнесу 
з-під обстрілів 

Лютий у цеху був розписаний 
по годинах, адже команда готува‑
лася до весняних свят і мала пред‑
ставити у магазинах нову колекцію 
вишиваного одягу. Натомість, коли 
24 лютого почули перші вибухи, 
то вже було не до колекцій. Та 
й на переїзд на західну частину 
України родина наважилася майже 
миттєво.

— Нам друзі запропонували 
переїхати до них у Тернопіль. 
Я не дуже хотіла, адже все підпри‑
ємство, наш одяг — все у Харкові. 
Тоді чоловік запевнив, на кілька 
днів і повернемося. Все буде до‑
бре. Та ці кілька днів затягнулися 
до травня. Все так і залишалося 
покинутим у Харкові, аж поки 
не згорів один із наших магази‑
нів. Ми розуміли, всі наші гроші 
вкладені в одяг і ми маємо його 
якось звідти забрати і реалізува‑
ти, — каже переселенка.

Завдяки друзям, які залишилися 
у Харкові, родині все ж вдалося 
забрати свою продукцію з місце‑
вих магазинів. Отримавши товар, 
харків’яни вирішили орендувати 
приміщення у центрі міста і розпо‑
чати реалізацію власної продукції.

— Я ходила до торгових центрів 
на ринки і бачила, що вишива‑
нок тут повно. Є різні, але ціни 
мене шокували. Деякі люди про‑
сять по 5 000 гривень за сорочку. 
У нас навіть ручна вишивка коштує 
2 400 гривень, а машинна — вза‑

і почали розвиватися. Ми тоді вже 
набирали працівників і почали ство‑
рювати перші етнічні костюми. Ось 
я так уявляла собі, що наша фа‑
брика буде пов’язана виключно зі 
старовинним українським одягом. 
Бо це ж історія і ті речі, значно 
відрізняються від сучасних, — каже 
жінка.  

За сім років активної роботи ро‑
дина Михайлових встигла не лише 
відкрити чотири магазини в місце‑
вих торгових центрах, а й запустила 
власне виробництво. Щодня коман‑
ді працівників вдавалося відшива‑
ти кілька десятків сорочок, суконь, 
концертні костюми та навіть родин‑
ні вбрання. За створенням однієї 
сорочки стоять сотні процесів та 
клопоту, але результат того вартий.

— У нас дуже крута якість виро‑
бів, ми не економимо на матеріа‑
лах, адже хочемо, щоб вишиван‑
ка чи сукня послугувала людині 

кілька років. Я знаю, що деякі 
виробники економлять на нитках 
і роблять до трьох стежків. То ми 
робимо шість. Це дозволяє прати 
виріб в машинці і не перейматися. 
Починаючи з січня і до середини 
весни, ми працювали тільки для 
забезпечення своїх магазинів. Це 
так готувалися до Дня вишиван‑
ки, бо тоді так розкуповували ці 
вироби. А якщо ще й свята якісь 
траплялися, то це взагалі. Інколи 
люди приходили і просили, щоб ми 
виконали ось так. І ми робили їм 
на замовлення. Але варто розуміти, 
що ручна вишивка коштує дорож‑
че за машинну. Та обидві мають 
гарний вигяд, — розповідає пані 
Наталя.

ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
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Через повномасштабне вторгнен‑
ня харків’яни вимушено релокували 
власну справу до Тернополя і вже 
відкрили перший власний магазин. 
З якими труднощами зіштовхну‑
лися, як планують розвиватися та 
які перспективи виробництво дасть 
Тернопільщині — читайте у нашому 
матеріалі.

Справа з нуля 
Історія «Файної фабрики Фра‑

ні» почалася у 2014 році. Саме тоді 
Наталя Михайлова разом із братом 
вирішили зайнятися власною спра‑
вою. Почали працювати з різними 
цехами і вже зроблений ними одяг 
просто реалізовували на прилавках 
Харкова.

— У далекому 2014 році ми 
не мали навіть власних машинок. 
Тоді в одному цеху ми замовляли 
пошиття одягу, а в іншому — ви‑
шивку. Нам телефонували і казали, 
що вже вишивка готова, то я чи брат 
їхали все забирали і везли до швей‑
ного цеху. Ось так покроково і ство‑
рювався наш перших одяг. Також 
ми співпрацювали з магазинами, що 
реалізовували цей товар. А інколи 
брат брав стіл, їхав на базар і прода‑
вав нашу продукцію. У такому рит‑
мі ми жили до 2015 року, аж поки 
не відкрили свій перший сайт або 
як я називаю — онлайн‑магазин, — 
розповідає Наталя Михайлова.

Бізнес потребує нових навичок, 
тож Наталі довелося отримувати 
освіту за спеціальністю конструю‑
вання одягу. До того ж, родина 
вирішила, постійно бігати між це‑
хами більше неможливо і ризикнула 
на відкриття першого власного цеху.

— Ми зрозуміли, треба розвива‑
тися. Спочатку освіта, пошук по‑
стачальників тканин, ниток, пошук 
першої техніки. Накопичили ко‑
штів, купили швейну машинку та 
п’ять перших вишивальних маши‑
нок. Зняли невелике приміщення 

Наразі у магазині 
«Файна фабрика 
Франі» тернополяни 
можуть придбати і 
вишивані сорочки, 
сукні, етнокостюми

ХАРКІВСЬКІ ВИШИВАНКИ ТЕПЕР 
СТВОРЮЮТЬ У ТЕРНОПОЛІ
Робота  Як створити бездоганне 
українське вбрання, знає родина 
Михайлових із Харкова, адже вже 
вісім років вони розвивають власне 
виробництво «Файна фабрика Франі». 
Шаровари, вишивані сорочки, сукні та 
навіть жилетки – тут знайдеться все

«Файна фабрика Франі» функціонує вже вісім років. Вдалося напрацювати чималий 
асортимент. Харків’яни запускають нову колекцію вишиванок для всієї родини

Замовити одяг можна як з ручною, так і машинною 
вишивкою. На створення однієї вишиванки команда витрачає добу
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Розширюють масштаби
Попри те, що родина Ми‑

хайлових після перемоги бажає 
повернутися до Харкова, рело‑
коване підприємство матиме 
продовження у Тернополі. Зі 
слів пані Наталі, зараз вклада‑
ються у розвиток на всі 100%, 
аби вийти на нові потужності 
та обсяги.

– Як тільки магазин набере 
обертів і ми знову почнемо ак‑
тивно продавати власну продук‑
цію, обов’язково збиратимемо 
собі класну команду професіо‑
налів. Вже зараз я бачу, що наша 
родина не може охопити всі сфе‑
ри і потребує помічників. Я хочу, 
щоб наш продукт не втрачав 
свою якість, а для цього потріб‑
но, щоб кожна людина відпові‑

дала за певний процес. Тому ми 
потребуємо обов’язково швачку, 
адже сама я це роблю повільно. 
Також у команду потрібен буде 
закрійник чи вишивальниця. Не 
знаю, як тут з професіоналами 
у цій сфері, але думаю, команду 
ми зберемо обов’язково і все у 
нас вийде, – каже жінка. 

Якщо ж зберуть команду про‑
фесіоналів, а тернополянам бу‑
дуть до вподоби вироби, на від‑
критті одного магазину та цеху 
харків’яни не зупинятимуться. 
Вже розглядають можливості 
щодо відкриття першого влас‑
ного магазину у Львові. 

– Ми так подумали, якщо у 
Львові та Тернополі будуть наші 
магазини, то треба хоча б ча‑

стково залишати виробництво. 
Можливо це буде п’ять‑сім ви‑
шивальних машин, одну машин‑
ку для прямих швів та оверлок. 
Бо дуже зручно, коли магазини 
і виробництво знаходяться по‑
ряд. І тоді вони виконуватимуть 
замовлення на ці два міста, а ми 
вже знову будемо працювати у 
Харкові. Хочу зауважити, що для 
всього потрібні кошти, але спо‑
діваюсь, у нас все вийде і наша 
команда стане ще більшою, ще 
крутішою, ніж до війни, – за‑
вершує Наталя Михайлова.  

Такі приклади вчергове до‑
водять – у світі не існує нічо‑
го неможливого. Все залежить 
від нашого бажання та великої 
праці.

галі 1 500 гривень. І це натуральні 
тканини, такі як: льон, бавовна, 
габардин. Тоді прийшла і сказала: 
відкриваємося однозначно. Ми ма‑
ємо показати тернополянам свою 
роботу, — розповідає Наталя Ми‑
хайлова.

Після того, як ракети почали 
прилітати поряд із цехом, родина 
приймає рішення їхати до Харко‑
ва і забрати все обладнання. Па‑
ралельно харків’яни вже шукали 
приміщення, аби відкрити мініцех 
у Тернополі і вже тут продовжувати 
власну справу.

— Ми дивилися ціни на оренду і 
вони були чималі. Розуміли, вели‑
ке приміщення нам не витягнути. 
Тоді знайомі нам розповіли, що ось 
у Тернополі облаштували хаб для 
бізнеследі, які через вторгнення 
змушені переїхати з власної до‑
мівки. Ми сконтактувалися з ді‑
вчатами, розповіли свою історію. 
Вони показали нам приміщення і 
сказали, що я можу тут працювати 
безкоштовно пів року. Єдине — 
маю привезти своє обладнання і 
вже тут все встановити, як мені 
потрібно, — згадує харків’янка 
Наталя.

Перевезти все обладнання — 
справа не з легких. Але і тут пе‑
реселенцям допомагають небайду‑
жі тернополяни. Вони розповіли 
чоловіку Наталі, що за допомогою 
державних підприємств можна пе‑
ревезти своє обладнання абсолют‑

но безкоштовно.
— Перевезенням бізнесу займа‑

ються «Укрзалізниця» та «Укр‑
пошта». Я вирішила скористатися 
можливістю і подала заявку. Тоді 
«Укрпошта» прийняла наш запит 
і завдяки їх підтримці наше облад‑
нання для вишиванок вже прибуло 
до Тернополя. А так нам вдалося 
привезти 15 вишивальних, чотири 
машинки для прямої строчки та 
пару оверлоків. І звичайно ж, меблі, 
тканини. Я дуже вдячна тернополя‑
нам за відкритість, щирість, за таку 
підтримку. Думаю, якщо б не вони, 
то ми не наважилися на релокацію 
власного бізнесу «Файна фабрика 
Франі», — додає переселенка.

Наразі у магазині «Файна фабрика 
Франі» тернополяни можуть при‑
дбати і вишивані сорочки, сукні, 
етнокостюми. Також Наталя готує 
до продажу цілу колекцію родинних 
вишиванок. Магазин знаходиться 
за адресою: вулиця Руська, 14 (вхід 
з Шашкевича).

— Зараз мій брат працює в ма‑
газині, а я постійно знаходжусь 
у цеху, щоб створювати нові вироби. 
На жаль, наші працівниці повиїж‑
джали за кордон, тож поки ми все 
робимо своїми силами. Днями ма‑
ємо відновити роботу онлайн‑мага‑
зину, щоб продажі були кращі. А це 
значить, попередньо все випрасува‑
ти, відфотографувати і виставити. Та 
ще й рекламу треба запустити у со‑
ціальні мережі, — зізнається вона.
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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, вібропресований, плит-
ка тротуарна, різна товщина, можлива доставка, роз-
вантаження, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-67-25

 БРАМИ КОВАНІ, ВІДКАТНІ, ОГОРОЖІ,  СХОДИ, ЛАВКИ 
ТА ІНШЕ. METAL-DEZIGN.NET.UA. (067) 909-79-74  

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

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

 ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК, 
10Х30Х60, 12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, 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 антипаркувальні, 
лотки водовідвідні, бордюри дорожні, магістральні 
та тротуарні. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Кільця на криницю, септик, d 0,7;1; 1,5; 2м,  вис. 
30,60,90 см,плити покриття кілець, люки 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, щебінь, 
білий, сірий, камінь, грубий, дрібний, відсів, 
шлак, цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97  

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

 Пісок 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, тру-
би залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм, можли-
ва 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, ПРИ-
МІЩЕНЬ, 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  

 АРКИ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ, КОРОБИ, ПЕРЕСТІН-
КИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА, ДЕКОРАТИВНЕ НАНЕСЕННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ШПАТЛЮВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР 
(096)203-16-84, (098)761-83-82  

 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 ПІНОПЛА-
СТОМ, 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  

 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  

 КОВАНІ, ЗВАРЮВАНІ, ХУДОЖНІ ВИРОБИ, РЕКЛАМА З 
МЕТАЛУ, НАЗВИ ВУЛИЦЬ, ВЕЛОСИПЕДНІ ЗУПИНКИ, 
СКУЛЬПТУРИ З ГАБІОНУ, (ОЛЕКСАНДР). (096) 786-61-23  

 ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, МУРУВАННЯ, ПОБІЛКА, 
ФАРБУВАННЯ (096) 498-75-43  

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

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (096) 498-75-43  

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

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

 ПЕРЕТИРАННЯ СТІН, СТЕЛЬ, ШПАТЛЮВАННЯ. (096) 
498-75-43  

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

 Стяжка, плитка, паркет, ламінат, вагонка, вста-
новл. дверей, наличники, плінтуси, є транспорт, 
виїзд в райони (097)279-03-73, (097)443-40-74  

 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, ЕКСТРУДОВА-
НИЙ КОРОЇД, БАРАНИК, КРИХТА, ЗНИЖКА НА МАТЕР., 
ДОСТАВКА ВИЇЗД У В Р-Н, ПОКАЗ РОБ (096) 676-73-89  

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ДЕКОРАТИВНА 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, зачищення 
кутів, є транспорт, виїзд в райони. (098) 531-71-11  

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

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

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

 ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, 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 КОШТО-
РИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА РОБОТА, МОЖЛ. 
ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 351-46-56  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА 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: ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЕВ»ЯНОЇ І ПЛАСТИКО-
ВОЇ ВАГОНКИ, ДВЕРІ, ЗАМКИ, ВІКНА, ЛАМІНАТ, НАБИВАН-
НЯ НАЛІЧНИКІВ, ПЛІНТУСІВ 51-07-12, (067) 166-41-49  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПЕРЕ-
КРИТТЯ СТАРИХ, БАЛКОНИ, ВОДОСТІЧНА С-МА, УТЕ-
ПЛЕННЯ, Є СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (068) 576-06-41  

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

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

 Інформація: зварювальні роботи, зварювання 
різних металоконструкцій, дрібних деталей, ви-
їзд до клієнта. (098) 267-87-53  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: МУРУВАННЯ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, ПОБІЛКА. (096) 498-75-43  

 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  

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

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

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

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

 Міні-диван розкладний, підствка під ТВ, диван, 
б/к, стіл розсувний, «книга», бамбетель, (097) 
482-69-16  

 Стіл розкладний. (097) 720-08-67  

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  

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

 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 За-
хідній Україні, досвід, з/п договірна. (068) 450-67-34  

 ВОДІЙ А/М УРАЛ (098) 114-01-99  

 ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА (097) 584-97-37  

 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 ДОДО-
МУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

 ЖІНКА ДЛЯ ЗАБОЮ ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ (КУРЕЙ), М.ТЕР-
НОПІЛЬ, З/П 500-1 000 ГРН./ДЕНЬ., ВІД ВИРОБІТКУ. 
(068) 421-56-65  

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

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

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

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

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

 КУХАР-УНІВЕРСАЛ, КУХАР НА ХОСПЕР В ПАБ «BIER 
GARAGE», ДОСВІД ВІД 1 РОКУ, ГР. 2/2, 3/3 АБО ІНШИЙ, 
11-22 ГОД., З/П 770 ГРН./ЗМІНА+%. (096) 469-29-79  

 МАШИНІСТ КРАНА. (097) 584-97-37  

 ОПЕРАТОР В ЦЕХ. (097) 584-97-37  

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

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

 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 (ВИПІКАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ), ВУЛ.
БРОДІВСЬКА, Р-Н М-НУ №6, ГР. 2/2, 7-19 ГОД., З/П  ВІД 
600 ГРН./ДЕНЬ (098) 269-72-87  

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

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75  

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

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

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

 ПРАЦІВНИЦІ В ПЕКАРНЮ. (098) 970-86-16  

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

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

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

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

 РІЗНОРОБОЧИЙ, СТОЛЯР. (067) 353-07-06  

 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  

 ТІСТОМІС (ВИПІКАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ), ВУЛ.
БРОДІВСЬКА, Р-Н М-НУ №6, ГР. 2/2, 7-19 ГОД., З/П ВІД 
700 ГРН./ДЕНЬ (098) 269-72-87  

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

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

 ШВАЧКИ, ДОСВІД ВІД 3 РОКІВ, ЖІН., 23-48 Р., З/П ВІД 
ВИРОБІТКУ 9 000 - 14 000 ГРН. (096) 913-11-04  
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 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 ХЛОПЦІВ ШУКАЄ ОДНОРАЗОВІ, БАГАТОРАЗО-
ВІ РОБОТИ З ПОСЛУГІВ РОЗВАНТАЖУВАННЯ ВАГОНІВ, 
ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, МЕБЛІВ (097) 076-83-71  

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

 Двоє чоловіків шукають роботу будівельників (097) 
307-58-91  

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

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною похи-
лого віку або хворою, мед. освіта, д/р. (067) 327-
83-37  

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

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

 Шукаю роботу з коління дров гідравлічним колу-
ном, довжина до 90 см. (098) 579-74-13  

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

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

 Шукаю роботу майстра з євроремонту, гіпсокар-
тонника, штукатура, електрика іншу. (097) 710-
08-96  

 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 шпатлювальника, штукатура, пли-
точника, гіпсокартонника. (068) 093-29-27  

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

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

7.4 РІЗНЕ (ЛІЦ.)  
 ДОПОМОГА В ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, ВІЗ АНГЛІЯ, 
КАНАДА, США. СВІД.№727483 (097) 333-02-57  

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ, ІЗРАЇЛЬ, АНГЛІЯ, БЕЛЬГІЯ, НІМЕЧ-
ЧИНА, ЧЕХІЯ, ШВЕЦІЯ, НОРВЕГІЯ, ДЛЯ ЧОЛ., ЖІН., 
ВІЗА, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СВІД.№727483. (097)582-33-30, 
(096)755-22-77  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 Сервіз кавово-чайний, 12 персон, новий, терміно-
во, недорого. (067) 794-81-12  

13.3 КУПЛЮ  
 Холодильник, колонка газова, котел, пральна ма-
шинка. (097) 951-35-88  

15. МЕДИЦИНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВСІ 
ПРОДАЖІ І ВСТАНОВЛЕННЯ ТА 

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ  
15.2 ПРОДАМ  

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

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

 БРУХТ ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ, САМО-
ВИВІЗ. 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  велика «Бела роса», домашня, можлива 
доставка (067) 435-01-82  

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

 Пшениця. (095) 227-41-01  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  
 Електроінструмент з Європи, дрелі, перфоратори, 
торцовки, лобзики, фени, кархери, болгарки, клю-
чі, фрезери,бензопили,ремонт,сервіс (097)484-20-
46, (099)094-45-22  

23.3 КУПЛЮ  
 Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікросхе-
ми, транзистори, переключателі, реле, прибори. 
(050) 889-37-36  

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

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

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

 ПІДДОНИ, ЄВРОПІДДОНИ, РІЗНІ, Б/К, ДОРОГО, ВУЛ.ГА-
ЙОВА, 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  

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

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

 НАДАЮ ПОСЛУГИ З КОЛІННЯ ДРОВ ГІДРАВЛІЧНИМ КО-
ЛУНОМ, ДОВЖИНА ДО 90 СМ. (098) 579-74-13  

 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 ЗАМОВНИКА, 
ГАРАНТІЯ. 42-30-82, (096) 460-73-08  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  
 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 КУ-
пАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч., 
ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 694-29-68  

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

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

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

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

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

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

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  

 КОЗА ДІЙНА, 3 РОКИ, С.ПЕТРИКІВ. (098) 065-85-15  

 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 срі-
бла, 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

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

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

 Одяг дитячий, добротний, 6-12 років, література 
класика, історична, біограф., відм.ст, укр., польсь. 
мова, дешево (067) 167-31-14  

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

 Пам’ятники надмогильні, з чорного габро,0,5х1 м, 
з підставкою, художнє оформлення виконується 
після погодження із замовником (067) 713-19-42  

 Рюкзак, бритва «Харків», тарілки, телефон «Нокіаг» 
кнопковий, куртка зимова, чол., р.52, босоніжки, 
р.39, 400грн., кросівки (097) 081-76-10  

 Стіл кухонний, паркет дубовий, 4 кв.м, валіза на 
колеса, полиця для взуття, матрац. (099) 045-32-07  

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 1800 
грн.,підставка перес. під ТВ, 300 грн., коляска про-
гулянкова, 800 грн., таганок (067) 859-87-86  

 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, ячмінь, 
соя, кукурудза, січкарня для соломи, електрична, 
в-во Польщі. (097) 624-75-13  

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

 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 га-
зова котел, машинка пральна, (068) 330-59-10  

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

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Тернополянин, 60/166, інтелігентний, без шкідл. 
звичок, для серйозних відносин, познайомиться з 
лагідною жінкою (096) 464-93-58  

 Тернополянин, самотній, інтелігентний, познайо-
миться з спокійною, лагідною, до 47 р., тільки тер-
нополянкою, для створ. сім’ї (068) 020-59-77  

 ЧОЛОВІК, 49 Р., ПОЗНАЙОИМТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ ІНТИ-
МНИХ СТОСУНКІВ, ПОРЯДНІСТЬ ГАРАНТУЮ. (099) 418-64-96

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

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

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

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

 ШУКАЮ ЖІНКУ ДЛЯ ЖИТТЯ, 58-65 Р., ДОБРА, ГАРНА, НЕ 
СХИЛЬНА ДО ПОВНОТИ. (068) 809-69-96  

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

 Молода жінка познайомиться з порядним чолові-
ком, до 37 р, тернополянином, матеріально забез-
печеним, для серйозних стосунків. (096) 486-81-60  

 САМОТНЯ ЖІНКА, ЛАГІДНА, ХОРОША ГОСПОДИНЯ, ПО-
ЗНАЙОМИТЬСЯ З ЧОЛОВІКОМ, ДО 70 Р., ТЕРНОПОЛ., 
БЕЗ ШКІДЛ. ЗВИЧ., ДЛЯ СПІЛ. ПРОЖИВАННЯ (068) 069-
97-95  

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

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загублене свідоцтво про закінчення Покропивнян-
ської ЗОШ І-ІІ ст. ТЕ №11734321 на ім’я Шпікула 
М.О. вважати недійсним  

 Загублене свідоцтво про право власності на буди-
нок №37 по вул.І.Франка, с.Буцнів на ім’я Бандак 
Р.М. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА КВАР-
ТИРУ №176 ПО ВУЛ. КОРОЛЬОВА, БУД.6  М.ТЕРНОПІЛЬ НА 
ІМ’Я МАХОВСЬКА Т.М., В,Б, Ю.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене тимчасове посвідчення (взамін військо-
вого квитка)  №1208165 на ім’я Темощук В.М. вва-
жати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ЗГ-І №020652 ВИД. НОВОБУЗЬ-
КИМ ТЕХНІКУМОМ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФ. СІЛЬ-
СЬКОГО ГСОПОДАРСТВА НА ІМ’Я КУШНІР О.А. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.  
1.2 ПРОДАМ  

 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/-, 
ретро, - (067) 855-54-46  

 Деу-Сенс 2012/чор/1300ГБ г/п, кондиц., е/п, 
сигнал., 2 300 у.о. (097) 874-50-05, (067)155-
45-14  

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

 Форд-Мондео 2008/-/1800ТД 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  

 Бампер задній до а/м Нісан-Кашкай, 2021 р.в., 
новий. (097) 825-15-00  

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

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

 Гума зимова 195/65/R15, 195/60/R15, 185/65/
R15, 205/55/R16, 215/65/R16, 400 грн./2 шт. 
(098) 705-68-44  

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

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

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

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

 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-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  

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 ТРАН-
СПОРТУ.  Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-83-71  

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

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

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВІД 1 Т ДО 5 Т, РІЗНИЙ 
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  

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

 Інформація про вантажно-пасажирські переве-
зення а/м Рено-Трафік, 1,2 т, 8 місць, по місту, 
області, Україні, є закорд.паспорт (098) 476-87-
60  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ, ФУНДА-
МЕНТИ, 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 

 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.Дорошенка 2/5/ц 24/12/6 (067) 327-
83-37 

 ВУЛ.ЗЛУКИ 4/5/Ц 19 КВ.М М/С,КОСМ. РЕМ., МЕБ 15 
000 (068) 424-62-57 

 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.Лозовецька ц/б 18 кв.м кім 7 900 (067) 787-
33-64 

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

 Дружба 1 пов. 25 кв.м кім.гуртож. (097) 125-
38-11 

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

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

 вул.Гузара 7/9/ц 65 кв.м і/о,є/р (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 
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 вул.Львівська 2/9/ц 62,1кв.м д/у,сира (067) 128-
51-71 

 вул.Мостова біч. 4/6/ц 72 кв.м жила,н/б 70 000 
(067) 350-25-63 

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

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

 вул.Стадникової 2/9/ц 83 кв.м сира, док (096) 
557-70-59 

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

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

 вул.Винниченка 3/5/к 55,7кв.м розпаш. 28 000 
(067) 350-25-63 

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

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

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

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

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

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

 вул.Макаренка 4/5/ц 42 кв.м 25 800 (067) 350-
36-62 

 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 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.мпарове, 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.Глибочок 72 кв.мнадвірні будівлі, 
хор. місце, 0,19 га16 800 у.о. (067) 787-33-64 

 БУДИНОК С.Г.ГРЕЧИНСЬКІ 2-ПОВ 280 КВ.МІНЖЕНЕР-
НІ КОМУН., 0,07 ГА- (096)303-76-67, (068)767-86-65 

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

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

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

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

 Ділянка дачна с.Петрики 0,12 гамет. буд., під-
вал, дерева, хор. місце, обробленадоговірна 
(050) 166-97-08 

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

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-2 КІМНАТИ В 3-КІМ. КВАРТИРІ, ДРУЖБА, ХОЛ., 
ПРАЛ. МАШ., МЕБ., І/О, (067) 370-64-50 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.15 КВІТНЯ, 3 000 ГРН.+КОМ. 
(068) 288-44-34 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, МЕБЛІ. (068) 328-55-46 

 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.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., 250 у.о. (067) 259-31-31 

 2-кім. квартиру, Сонячний, рем., хор. ст., поб. 
тех., 200 у.о., терміново. (096) 734-68-47 

 Візьму на квартиру 1-2 дівчат, хор. умови про-
живання, ціна помірна. (098) 872-87-45 

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

 Приміщення комерційно-складське, вул.Бродів-
ська, р-н «АРСу», 1 пов., 50 кв.м, рем., і/о, 7 500 
грн. (067) 259-31-31 

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-ОФІСНІ, СХІДНИЙ, ВУЛ.
МОНАСТИРСЬКОГО, «БЕСАРАБІЯ», 12 КВ.М, 30 КВ.М, 
(098) 398-48-59 

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-СКЛАДСЬКЕ, Р-К «ЗАХІД-
НИЙ», ВУЛ.ОБ’ЇЗНА, 140 КВ.М, (068) 148-52-17 

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

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

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

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

 Будинок, всі зручності, комунікації, Підволочись-
кий напрямок, недорого. (096) 843-94-79 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продається приміщення 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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АТ «Укрпошта» повідомляє, 
що дедалі частіше підприємство 
отримує повідомлення від тих, 
хто несвідомо чи недобровільно 
перейшов на виплату пенсії через 
банк.

У компанії наголошують: «Ми 
поруч, щоб і надалі працювати 
для вас».

Аби знову отримувати пенсію 
в Укрпошті, варто звернутися з 
паспортом та ідентифікаційним 
кодом у найближче поштове від‑
ділення, зазначає 

начальник СПГР ВПП Терно‑
пільська дирекція АТ «Укрпошта» 
Орися Данилюк.

Переваги Укрпошти 
для пенсіонерів:

   Надійно та стабільно. Ви 
отримуєте пенсію готівкою 
у відділенні або вдома через 
листоношу безкоштовно.
  Вигідно. Ви заощаджуєте 
кошти та час на пошуки бан‑
комата чи відділення банку.
  Зручно. Отримуючи пенсію, 
ви можете відразу ж сплатити 
комунальні та інші рахунки, 
забрати замовлення з аптек 
та перекази готівкою, які 
близькі вам надсилають з 
карток.
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Соціальний проєкт для літніх 
людей «Університет третього 
віку» функціонує в Тернополі з 
2019 року.

У Тернополі стартує набір слу‑
хачів на черговий навчальний курс 
для людей поважного віку.

Про це повідомили у міській 
раді Тернополя.

На курсі можна отримати нові 
знання і вміння з комп’ютерної 
грамотності, практичної психоло‑
гії, вивчити іноземні мови тощо.

Набір проводять на наступні 
факультети:

  Основи здорового способу 
життя та збереження здоров’я 
у літньому віці;
  Культурно‑мистецький;
  Комп’ютерна грамотність;
  Практична психологія;
  Англійська мова;
  Польська мова.

Організовує навчання в «Універ‑
ситеті третього віку» Тернопільський 

Близько 20 пенсіонерів торік вивчали польську мову в 
Тернопільському міському центрі соцобслуговування

Пенсіонери можуть безкоштовно  
вивчати комп’ютерну грамотність

ОСВІТА

Війна зачепила і 
освіту також…
У Вінницькій ІТ‑Академії 
https://ita.in.ua/ (ІТА) це 
відобразилось на організа‑
ції навчання — на тому, які 
проєкти роблять студенти. 
Думки про те, як пере‑
могти російського ворога, 
не покидають ні на хвилину 
студентів і викладачів. Усі 
мріють про якомога швидшу 
перемогу і можливість жити 
повним життям.
Знайомтесь з одним із кур‑
сових проєктів — Warmap, 
https://warmap.intita.com/ 
який розробила команда 
студентів із програмістів, 
тестувальників, веб‑дизайне‑
рів та проджект‑менеджерів 
ІТ‑Академії після 4‑х місяців 
навчання.

Мета проєкту
Показати користувачу, 
яка частина площі обраної 
ним країни була б окупо‑
вана на конкретний час, 
якби росія вторглася у його 
країну, та кількість жертв 
і поранених на поточний 
момент. На сайті відобража‑
ється актуальна на поточний 
час карта України з відмі‑
ченими червоним кольором 
окупованими областями 
та АР Крим. Користувач 
може вибрати мову навігації 
(Англійська мова — must 
have ‑це інструмент для 
комунікації та саморозвит‑
ку). При виборі країни, вона 
збільшується і відобража‑
ється з відміченими черво‑
ним кольором площею, яка 
відповідає площі тимчасово 
окупованих територій Укра‑
їни. В додатковому вікні 
з’являється інформація про 
площу і про відсоток або 
кількість таких країн, які 
були б окуповані (у випадку, 
якщо площа обраної країни 
менша за площу тимчасової 
окупації).
Надалі команда планує 

розширити функціонал, щоб 
користувач даного сервісу 
міг побачити і усвідомити, 
яких би втрат зазнала кон‑
кретна країна, якби на неї 
напала держава‑терорист — 
росія. Це втрати не тільки в 
території і людях, а й в осві‑
ті, культурі, промисловості 
тощо.

Саме в такий спосіб — 
на реальних проєктах фор‑
мується середовище, де сту‑
денти знаходять справжніх 
друзів‑однодумців на все 
життя. Де вмотивовані на‑
вчатись студенти отримують 
реальні навички від готових 
ділитись власним досвідом 
викладачів‑практиків. Теорія 
має бути закріплена практи‑
кою, тільки так формується 
адекватне розуміння проце‑
сів в ІТ‑індустрії. Створює‑
мо можливості для реаліза‑
ція власних ідей і стартапів. 
Створюємо середовище, де 
народжуються нові, креатив‑
ні і конкурентні ідеї. При 
цьому обов’язково приділяє‑

мо увагу самоосвіті на кож‑
ному етапі навчання — на‑
вчаємо грамотно і регулярно 
користуватись ресурсами 
для самостійного навчання, 
ефективно планувати свій 
час.

І, як результат, випускни‑
ки отримують не тільки 
диплом, який свідчить 
виключно про рівень компе‑
тенцій спеціаліста, а не про 
пройдені курси чи вичитані 
предмети, а й омріяну ро‑
боту в ІТ. Наші випускники 
приходять на свою першу 
роботу, з вже “прокачани‑
ми” на реальних проєк‑
тах hard & soft skills, чітко 
розуміючи, що таке робота 
в команді та як здійснюєть‑
ся взаємодія між програ‑
містами, тестувальниками, 
веб‑дизайнерами, проєктни‑
ми менеджерами, замовни‑
ками та іншими, як офлайн, 
так і онлайн.
Вінницька ІТ‑Академія 
робить усе можливе, щоб 
сформувати надійний ай‑

тішний тил для українських 
захисників і в квітні за‑
пустила для біженців, які 
постраждали від війни з ро‑
сією, програму підготовки із 
супроводом до працевлашту‑
вання — Доброго вечора — 
ми з України.
Хочете відчути теж, що 
таке — Якісна ІТ‑освіта? 
Долучайтесь до мотивованої 
команди айтішників, аби 
стати одним із випускників 
Вінницької ІТ‑Академії, які 
формують справжню ІТ‑ін‑
дустрію!

Реєструйтесь на: 
офлайн навчання: https://ita.
in.ua/ 
онлайн навчання: 
https://online.ita.in.ua/ 
тел.: +38–067– 431-19-21 
І не забуваємо направляти 
усі свої сили і вільний час 
на допомогу українським 
захисникам! 
Підтримайте ініціативу Ві‑
нницької ІТ‑Академії допо‑
моги ЗСУ: 
https://mre.uspih.vn.ua/. 

Ми постійно виготовляємо 
патріотичні брендові фут‑
болки кошти, з яких ідуть 
на виготовлення спеціальних 
сухпайків для українських 
захисників — каталог фут‑
болок. https://www.facebook.
com/media/set/?set=a.4170178
729888758&type=3

*ВАЖЛИВО — не користуй‑
тесь російськими освітніми 
сервісами — список допов‑
нюється постійно https://
www.facebook.com/media/set
/?set=a.4195675777339053&t
ype=3

Ми у соцмережах: 
YouTube 
https://www.youtube.com/
channel/UC2EMqcr4pE 
BuTGEJBaFgOzw

Facebook vinnytsia.itacademy

Instagram ita.in.ua

Telegram-канал 
https://t.me/IT_Academy_
Vinnytsia

Війна на проєктах у Вінницькій ІТ-Академії

міський територіальний центр соці‑
ального обслуговування населення.

За детальною інформацією звер‑
тайтеся у міський територіальний 
центр (вул. Лисенка, 8) або за те‑
лефонами: (0352) 22–02–62, (0352) 
22–02–52 або +38 (067) 530–59–40.

До слова, відділення денного пе‑
ребування Тернопільського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування населення (надання 
соціальних послуг) запрошує людей 
«золотого віку» активно та з користю 
провести своє дозвілля.

Шановні пенсіонери!

Виникли запитання? 
Звертайтеся до контакт-центру: 0 800 300 545.
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Стаття зібрала 106 коментарів.
Нагадаємо, 10‑11 вересня Ми‑

трополит Епіфаній був із дводен‑
ним візитом на Тернопільщині. І 
в неділю, 11 вересня, Митропо‑
лит Київський та всієї України 
Епіфаній відвідав кафедральний 
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Людмила Корчевська, а як 
знаєш

Ірина Горбачевська 

Де саме знаходиться вироб‑
ництво?

Валентина Погар

Валентина Погар с.Острів, 
вул. Промислова, 1

Любов Вовк 

Як  зв'язатись по  поводу  
роботи?

Татьяна Гильфман

Зарплата "До"12000, а має 
бути від 12000.

Михайло Біда
Alexandr Sasha Тому що 

2000 також "До"
Михайло Біда 

Михайло Біда, А де у нас в 
Тернополі є від 12 000?

 Малишко Галина

А до дому підвозити, роз‑
возка є?
Татьяна Мальченкова 

А чим вгощали? Скільки 
разів? Історія замовчує?

Anastasiya Bashuk

Напевно прийшли  пере‑
хрещуватися

Юрій Бака 

Марина Рудик Із всього 
Тернополя

Анна Сопко

І постійно фото без пастви, 
бо їх немає

Василь Горбан 

"не сотвори собі кумира"....
так пише біблія?

Igor White 

Орися Лукинюк багато по‑
кликаних ‑ та мало вибраних.

Наталія Писарська

Видно, що прихожани ПЦУ 
дуже раді візиту свого глави, 
якщо зібрались аж 50 людей!

Марина Рудик

Марина Рудик значить i ви 
там були, якщо всiх перера‑
хували

Мира Токар 

Ну… з Божою поміччю збу‑
дували декілька багатоповер‑
хівок на церковній землі, то і 
з храмом мало б все вдатись. 
Правда виникає питання, 
чому з будинками все ок, а 
з храмом поки не дуже, але 
то таке

Andriy Shkula 

Один раз була у цьому  
храмі і не отримала При‑
частя,тому що два дні спові‑
далася у Зарваниці. Більше 
МОЕІ  ноги там не було.Не‑
хай МОСКАЛІВ  причащае. 
І не вірю, що було багато  
ЛЮДЕЙ ...Ой, яка брехня...
бо живу не далеко храму...

Nadiia Vovk 

Робочі місця це добре

Павло Биков

Ура, буде все в майонезі)

Марічка Юрчак

Так як зоватись то до нас

Ангеліна Шевело 

Не оплачують

Людмила Корчевська 

Андрій це просто бізнес.

Александр Филь

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала понад 30 комен-
тарів.

Нагадаємо, через російське 
вторгнення компанія DELTA 
FOOD, яка понад десять років 
виробляє майонез у Запоріжжі, 
вимушено релокувалася й відкри‑
ла завод у селі Острів під Тер‑
нополем. Планують залишитись 
тут надовго.

Як відновили роботу на ново‑
му місці, про перспективи, які 
компанія дасть нашій області, 
які вакансії пропонують людям 
і скільки готові платити – наша 
журналістка побувала на вироб‑
ництві і дізналася.

Публікуємо коментарі, збері‑
гаючи орфографію дописувачів.

Відвідини собору святих Костянтина і Єлени (на вулиці Київська‑Тарнавського) 
завершували програму офіційного візиту в Тернопільській області Митрополита Епіфанія

НА РОБОТУ ДО ВИРОБНИКА МАЙОНЕЗУ

У Тернопіль завітав предстоятель Православної 
церкви України, Митрополит Епіфаній

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

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

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

Marichka Yurchak фактично 
‑ це не нове виробництво в 
Україні, воно ж просто ре‑
локейтнулось, що безумовно 
‑ добре) але менше з тим, іро‑
нія була взагалі не в сторону 
виробництва)

Serhii Zhukov 

Marichka Yurchak пропоную 
з цього приводу встановити 
новий рекорд України ‑ най‑
більша пачка майонезу. Потім 
цій події встановити мону‑
мент, в парку зробити алко‑
фест, запросити священників 
всіх конфесій, і ще розрізати 
червону стрічку, куди ж без 
неї)

Serhii Zhukov 

Тернопіляни, не тіштесь, 
а відвойовуйте Лавру. Все в 
ваших руках

Роман Олійник 
Volianiuk Denys підгорає 

хвіст у мп знаєте і відчуває‑
те що все більше розуміють 
люди нема вам віри в відвер‑
таються від мп тому і бісну‑
єтесь і намагаєтеся ганьбити 
Пцу

Ludmila Borodina

Ого максимальна зарплата 
285$ вже біжу працювати в 
три зміни до цього найкра‑
щого виробника

Oleksandr Oleksandrovuch

Малишко Галина вже час, 
щоб була, долар як в Європі 
високий, як людям жити?

Lana Stor 

лишень не робили б такий 
як ото продають. чиста ма‑
зута.

Наталія Василівна  
Гальович

Вкажіть точні координати, і 
чекайте, які дурні і ненависть 
нікого.

Mariia Boiko 

А я не іронізую, нові вироб‑
ництва ‑ супер, Українська 
продукція ‑ купуватиму!)

Марічка Юрчак 

Де платять достойну зарп‑
латню, вакантних  місць 
практично не буває .

Volodymyr Stashchuk 

Новини Тернополя на 20 
хвилин ще побачимо, на‑
скільки влучна, по ціні, на‑
приклад.

Щоб не було, що продукт 
український, а коштує як ту‑
рецький, або щось в цьому 
дусі

Марія Мись

Робота це добре, ще б зарп‑
лата людська. Бо ставка до 
12 000 і не повний робочий 
тиждень це дуже мало. Не ду‑
маю, що пан Куток працював 
би за такі гроші.

Nadiya Shulyk 

Вже пів року одне і теж 
саме… Якщо би добре пла‑
тили, то реклами не потрібно  
робити день на день...Чи не 
так, тернополяни...Читаю вже 
30 раз....

Nadiia Vovk 
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собор святих рівноапостольних 
Костянтина і Єлени, що на ма‑
сиві Сонячному, та ознайомився 
з ходом будівельних робіт.

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі читачів сайту, зберіга‑
ючи орфографію дописувачів.



19RIA плюс, 21 вересня 2022

Матч 
Дуже активно та агресивно роз‑

почали цей поєдинок господарі. 
Можливо, хотіли себе показати 
перед ймовірним новим головним 
тренером, або ж перед виконува‑
чем обов’язків головного, який, 
теоретично, також міг би змінити 
повноцінно посаду в клубі. Хоча 
Задорожний на питання про те, чи 
має він бажання стати головним 
тренером, відповідає негативно.

— Ні, ні. Кандидати є, спілку‑
ємося. Ми хочемо, щоб зберігся 
характер, боротьба. Думаю, що 
вболівальникам це подобається, 
коли ми граємо «від ножа», мо‑
менти є, несемося. Почати треба 
з цього, — розповів Задорожний.

Відтак уже на першій хвилині 
гри, поки диктор по стадіону ще 
не встиг завершити оголошувати 
склади команд, «Нива» могла та 
мала відкривати рахунок у грі, 
шокувати опонентів. Це Гатала 
змістився з лівого флангу ближче 
до центру і метрів з 22‑х правою 
ногою цілив у дальній верхній кут. 
Кудрик уже не міг допомогти «По‑
ліссю», проте команду з Житомира 
врятувала поперечка воріт.

Ще одна класна нагода була 
на 5‑й хвилині. Демчук зіграв 
на підбиранні після розіграшу ку‑
тового і повернув м’яч до чужого 
штрафного, туди вривався Проців, 
міг вирішувати долю епізоду сам, 
але віддав пас у центр на Сухоруч‑
ка. Нападник міг розстрілювати 
ворота «Полісся», але захисник 
у підкаті завадив йому це зробити.

Надалі у «Ниви» не було аж та‑
ких небезпечних моментів, хоча 
саме господарі грали активніше, 
жорстко, а іноді навіть жорстоко. 
Втім вдало та вчасно у гру втручав‑

ферне вікно. Ми зараз у пошу‑
ку. Хочемо добрати ще декілька 
футболістів, — відповів Задорож‑
ний на запитання про відсутність 
Кіричука й Дударенка.

Щодо стартового складу, 
то у воротах, звісно, зберіг своє 
місце капітан Механів, справа 
у захисті Хруставка, а у центрі 
Зінь. Натомість разом з останнім 
пару центрбеків склав Демчук, 
а зліва у обороні вийшов Сли‑
ва. Партнером Волохатого у цен‑
трі поля був Малащук. Вище 
над ними вийшов Дорошенко, 
на флангах атаки з’явилися Га‑
тала та Проців, а на вістрі поля 

залишився Сухоручко.
Головний тренер «Полісся» 

Юрій Калітвінцев обрав на цю гру 
ідентичну тактичну схему. Кудрик 
діяв у воротах. Справа у захисті — 
Чередниченко, зліва — Моргов‑
ський, а в центрі оборони Гітченко 
та Червак. В опорній зоні діяли 
Огіря та Кушніренко, над ними 
розташовувався Грицак. На флан‑
гах півзахисту грали Шастал та 
Артем Козак, а єдиним нападни‑
ком був Будківський.

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

Після трьох турів у новому се‑
зоні Першої ліги тернопільська 
«Нива» опинилася серед аутсай‑
дерів групи А, маючи у своєму 
активі лиш одне очко. Керівниц‑
тво клубу вирішило не продов‑
жувати подальшу співпрацю з 
головним тренером Андрієм Куп‑
цовим. Попереду був матч проти 
фаворитів дивізіону — «Полісся» 
і до нього команду готував як 
виконувач обов’язки головного 
тренера спортивний директор 
клубу Сергій Задорожний.

Кадрові зміни 
І він, у порівнянні з попере‑

днім матчем, зробив одразу аж 
шість замін у стартовому складі. 
Не знайшлося місця у стартовій 
11‑ці для Кіричука, Дударенка, 
Дедуха, Соколова, Різника та Ко‑
зака. Більше того, Кіричука, Ду‑
даренка та Різника навіть не було 
у заявці на гру. І якщо відсутність 
останнього пояснюється тим, 
що він отримав червону картку 
в попередній грі. То відсутність 
перших двох викликає запитан‑
ня. Запитання, яке ми постави‑
ли Задорожному, але відповіді 
так і не почули, хоча виконувач 
обов’язків і відповідав:

— Кіричук та Дударенко? 
Не були вони на стадіоні? Не ба‑
чили? Мали бути на стадіоні. 
22‑го числа закривається транс‑

Матч закінчився 
несподіваною 
нульовою нічиєю, 
але Задорожний 
каже, змінювати 
посаду не планує

ЯК НАША «НИВА» ЗАБРАЛА 
ОЧКИ У ФАВОРИТА ГРУПИ
Футбол  Команду до матчу четвертого 
туру Першої ліги проти фаворитів та 
лідерів — житомирського «Полісся»  — 
готував спортивний директор команди 
Сергій Задорожний, оскільки з попереднім 
тренером контракт не поновили

Дуже активно та агресивно розпочали цей поєдинок господарі

Після гри з «Поліссям» «Нива» посідає п’яте місце у групі А

Гольові моменти виникали у обох команд. Але справді 
небезпечний був на останній хвилині першого тайму

СПОРТ

Склади команд
«Нива»:  
Механів, Хурставка, Зінь, Дем-

чук, Слива, Волохатий, Малащук 
(Дедух 82), Гатала (Олег Соколов 
82), Дорошенко (Богдан Козак 
59), Проців (Бей 88), Сухоручко 
(Вольський 88)

В. о. головного тренера: 
Сергій Задорожний

«Полісся»: 
 Кудрик, Чередніченко, Гітчен‑

ко, Червак, Морговський (Шапо‑
вал 46), Огіря, Кушніренко (Кис‑
ленко 87), Шастал (Янаков 67), 
Грицук, Козак, Будківський

Головний тренер: 
Юрій Калітвінцев

СЕРГІЙ ЗАДОРОЖНИЙ, В. О. 
ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА «НИВИ»:

— Мені сподобалася гра. Хлопці 
проявили характер, билися. «По-
лісся» непогана команда. Хотілося 
перемогти, але і нічия, на даний 
момент, непоганий результат. Ми 
хочемо очок побільше, ми плану-
вали це, ставили завдання. Зараз 
у нас два очки — це замало. Хо-

чемо бути вище трошки. Зміни у складі? 
Це я бачив у тренувальному процесі, поспілку-
валися, я дав можливість більше проявити себе 
місцевим футболістам. Тим паче, що грали у Тер-
нополі. Вважаю, що вони непогано себе проявили, 
дали гарну боротьбу. І ми заслужено одне очко  
здобули.

ЮРІЙ КАЛІТВІНЦЕВ, ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР 
«ПОЛІССЯ»:

— Ми очікували важку гру. Перед 
грою я акцентував увагу гравців 
на тому, що буде дуже багато бо-
ротьби, — розпочав українською 
післяматчеву пресконференцію 
уродженець росії Калітвінцев, 
який у 1990-х отримав укра-
їнське громадянство. — Другий 

тайм, наша гра покращилася, був непоганий кон-
троль м’яча. Була велика напруга. Я хлопцям казав, 
що у кожній грі на першому місці боротьба. Наш 
суперник дуже міцний, нам завжди в Тернополі 
дуже тяжко грати, в основному програємо, а зараз 
нічия. Задоволений я рахунком? Трошки. Думаю, 
що нічия це закономірний результат.

Ф
К

 «
Н

И
ВА

»

Головний арбітр: Євген Назаров (Харків)
Асистенти: Олексій Дубовий (Луганськ), Сергій Наскалов (Київ)
Попередження: Дорошенко 49 – Янаков 86, Кисленко 90+3

ся арбітр Євген Назаров та не дав 
гравцям перейти межу.

Моменти виникали у обох ко‑
манд. Але справді небезпечний був 
на останній хвилині тайму. Буд‑
ківський на підступах до штраф‑
ного майданчика «Ниви» скинув 
м’яч грудьми під удар на Козака. 
Той бив у дотик, але м’яч лиш 
облизнув стійку воріт.

Другий тайм 
По перерві гра набула іншого 

характеру. Фаворити, все ж таки 
прийшли до тями і вже «Полісся» 
грало першим номером, диктую‑
чи хід поєдинку. Житомиряни все 
більше завдавали ударів по воро‑
тах, але всім їм чогось бракувало.

Після розіграшу кутового і 
скидки на лінію воротарського, 
головою розстрілював ворота Буд‑
ківський — чудову реакцію про‑
демонстрував Механів. Грицуку 
не вдалося нанести акцентованого 
удару, це дозволило Зіню винести 
м’яч на кутовий. Ще раз на ударну 
позицію виводили Будківського — 
знову Зінь заблокував цей удар 
у підкаті.

Активна гра уперед від гостей 
дозволяла господарям проводити 
контратаки. Двічі на вістрі опи‑
нявся Проців, але одного разу 
не зміг, як слід зупинити м’яч, 
а іншого його удар був не точним. 
Сухоручко, завдяки грі корпусом, 
протис опонента, вийшов на удар‑
ну позицію, але трошки не влучив 
у ближній нижній кут.

Лиш на останні кілька хвилин 
Калітвінцев випустив на поле 
улюбленця тернопільських уболі‑
вальників Кисленка, який до «По‑
лісся» виступав якраз у складі 
«Ниви». І коли вже йшли три 
компенсовані арбітром хвилини 
до другого тайму Кисленко міг 
заробити пенальті у ворота своєї 
колишньої команди. Чи точніше 
сказати хотів заробити пенальті. 
Але арбітр Назаров «розкусив» 
його наміри і замість вказати 
на 11‑метрову позначку — пока‑
зав попередження за симуляцію 
Кисленку. А невдовзі і пролунав 
фінальний свисток. «Суха» нічия, 
якою «Нива» зупиняє «Полісся», 
вперше у сезоні забираючи очки 
у команди з Житомира.

Хлопці проявили характерНаш суперник дуже міцний
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мали валюту, — розповідає тернополянка 
пані Ольга. — І я з татом так їздила, це 
був 89‑й‑90‑й рік. Пригадую, як купила 
собі в «Каштані» туфлі за 59 німецьких 
марок. Потім був час, але недовго, що в 
цьому магазині і за радянські карбованці 
продавали. Якщо не помиляюся, то пачка 
дамських цигарок «Мальборо» з менто‑
лом коштувала там кілька доларів. Дівчата 
знайомі платили за них 25 карбованців. І 
ще я собі там дві блузки купила — фасон 
однаковий, але різних кольорів, ціни уже 
не пригадую. 

А декому з місцевих продавати речі від‑
мовлялись, навіть за валюту. 

– Я раз спробував там за долар сигарет 

купити. Прогнали, ще міліцію визвати 
хотіли. Я цей долар потім на болгарський 
диск «Boney M» махнув.

Коли Україна здобула незалежність, зви‑
чайні імпортні речі вже не були недосяж‑
ною мрією, а зберігати та розплачуватись 
валютою міг кожен. 

Біля пологового будинку були ліхтарі–
тюльпани. Їх вже давно демонтували. На їх 
місці нові дерева та скульптури, догляну‑
тий газон. Залишилася лише стара огорожа 
навколо пологового.   

Готель «Тернопіль» осучаснили і він 
отримав категорію «Три зірки». Оновили 
фасад, змінили балкони. Всередині готелю 
також провели ремонт. 

Звичайні тернополяни могли лише зайти 
та подивитися на омріяні імпортні речі, які 
були в дефіциті. Адже валюти у населення 
не було. 

– По дорозі зі школи з подружкою туди 
часто заходили, – пригадує тернополянка 
Валентина Арогова. – Сиділи на турецьких 
пуфах. Був звичайний магазин з імпортними 
товарами. Пустий без покупців.

Деяким звичайним тернополянам щасти‑
ло і вони могли за валюту щось купити у 
цьому магазині.

В «Каштані» я купляла велику хустку за 5 
доларів, які нам передали з Америки роди‑
чі. Ще збереглася, – згадує тернополянка 
Лариса Шевчук.

— Коли я вчилася на першому курсі в 
інституті, тоді всі в Польщу їздили, вез‑
ли туди різні промислові речі, подавати і 

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

Вулиця Замкова раніше називалась вули‑
цею Суворова. На місці, де зараз Майдан 
Волі, був сквер. Навколо нього був пар‑
канчик. 

– Блакитний парканчик, побілені стовп‑
чики і зелень кущів, трави та дерев. Він і 
зараз гарний той сквер. Але з парканчиком 
він був якийсь домашній, затишний, – при‑
гадує тернополянка Світлана Липка.

У будинку біля скверу працював магазин 
для іноземців «Каштан», де можна було ку‑
пити імпортні речі за валюту. Однак тер‑
нополяни пригадують, що там могли заку‑
плятися і «вершки суспільства» та еліта, яка 
мала валюту, яку за часів СРСР звичайні 
люди не мали. 

ЯК ЗМІНИЛАСЯ ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА 

Історія  Замкова – одна з центральних вулиць 
міста. Саме тут розташований Тернопільський замок, 
легендарний готель «Тернопіль», вихід до парку, 
фонтани та сквер. Раніше вулиця мала інакший 
вигляд. Ми відтворили ретро–фото міста. Дивіться, 
який вигляд колись мала вулиця та що цікавого там 
було

Такий вигляд мав сквер, де зараз Майдан Волі

Такий вигляд мав сквер між Замком та пологовим будинком Раніше на готелі були букви з назвою українською та англійською мовами 

На місці магазину «Каштан» тепер працює банк

РЕТРО
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Нагадаємо, що під час воєнно‑
го стану вагітна жінка в нашій 
країні має право отримати допо‑
могу під час пологів у будь‑якому 
з працюючих пологових будин‑
ків, що уклали договір з НСЗУ. 
Наразі таких медзакладів понад 
300. Отримати медичну послугу 
безоплатно можна за самозвер‑
ненням, у разі доставлення 
бригадою швидкої, за направ‑
ленням лікуючого лікаря або за 
направленням з іншого клінічно‑
го підрозділу лікарні чи іншого 
медзакладу.

Якщо ви були змушені зміни‑
ти місце проживання, зателе‑
фонуйте на номер 16‑77 та ді‑

знайтесь в чергового оператора 
контакт‑центру НСЗУ, де роз‑
ташована лікарня з пологовим 
відділенням чи пологовий буди‑
нок. Для породіль меддопомога 
– безоплатна, бо лікарні фінан‑
суються державою.

Безоплатні пологи включають: 
допомогу у ході пологів акушер‑
ською бригадою (приміром парт‑
нерські пологи, плановий чи ур‑
гентний кесарів розтин тощо), 
знеболення під час пологів, опе‑
ративних втручань та післяполо‑
гових процедур, моніторинг стану 
породіллі та дитини, харчування 
в стаціонарі, скринінг вад серця, 
щеплення дитини за календарем.

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

Минулого разу ми писали 
про тернополянку Ірину Шев‑
ченко, яка також народжувала 
в Польщі. Її чоловік наразі захи‑
щає Батьківщину на передовій. 
Ірина перетнула кордон через 
пропускний пункт Шегині ще 
24 лютого, у той день, коли росія 
вторглася на територію України. 
Новоспечена матуся розповіла 
нашій журналістці, чим особлива 
польська перинатальна медици‑
на, як сервіс там відрізняється від 
наших лікарень та коли планує 
повернутися додому.

Героїня цього матеріалу На‑
талія Троцюк народила здоро‑
ве маля за кордоном в червні. 
До війни вона мешкала в неве‑
ликому селі на Шумщині, що 
входить до складу Кременець‑
кого району. До Польщі виїхала 
за декілька днів після початку 
повномасштабного вторгнення 
росії — 26 лютого. Жінка перебу‑
вала на 6 місяці вагітності, коли 
покидала рідну домівку…

Відчувала себе 
зрадницею України 

— Довелось пішки йти до кор‑
дону приблизно 12 кілометрів. 
В Польщі я перших півтора мі‑
сяці жила у місті Гданськ. Згодом 
перебралася ближче до Варшави. 
Вирішила народжувати саме тут, 
бо ще до початку війни в цій кра‑
їні перебував мій чоловік, заро‑
бляв кошти. Він — моя велика 
підтримка, а вдома, враховуючи 

надскладні стресові умови, я без 
нього не впоралась би, — гово‑
рить Наталія.

Вона зауважує: хоча й знайшла 
прихисток в іншій державі, але 
не мала жодних труднощів, ку‑
пуючи речі для немовляти, за‑
водячи медичну картку або коли 
прийшов час йти до шпиталю. 
Єдине — дуже хотілось додому, 
хвилювалась за пологи тут.  

— Мені не було складно фізич‑
но, швидше морально. Чому? Бо 
усвідомлювала, що я в безпеці, 
а мої рідні залишились в Україні, 
де щодня досі є ризик ворожих 
обстрілів. Довгий час мала від‑

чуття провини перед країною, 
відчувала себе як зрадниця. Ко‑
лосальну підтримку я отримува‑
ла від мами, яка на Шумщині, і 
від чоловіка. Вони заспокоювали 
мене, казали, що все добре, — 
пригадує жінка.

Щодо мовного бар’єру, то як 
тільки Наталія приїхала до поль‑
ського містечка, стало очевидно, 
що без знання мови нікуди. Тому 
вона записалась на онлайн‑кур‑
си польської і почала потрохи її 
вивчати. Зараз вільно нею не роз‑
мовляє, але щодня все краще 
може сформулювати свою думку.  
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ДОВГО МАЛА ВІДЧУТТЯ ПРОВИНИ
Вагітність   З перших днів війни багато 
вагітних знайшли надійний прихисток за 
кордоном і вирішили народжувати там. 
«RIA плюс» розповідає історії жительок 
нашої області, які мали пологи у різних 
державах Європи. Синочок нинішньої 
нашої героїні – Наталії Троцюк, в червні 
з’явився на світ у польському місті 
неподалік Варшави. Жінка поділилась 
пережитим: як її підтримували поляки, 
які документи треба оформити дитині і 
чи важко було на пологах через незнання 
мови

Мені не було 
складно фізично, 
а морально. Бо 
усвідомлювала, що 
я в безпеці, а мої 
рідні в Україні

Пологи в умовах 
війни в Україні

За кордон Наталія поїхала на шостому місяці вагітності

У Польщі дитині після народження слід оформити 
документи – Akt urodzenia і PESEL

У пологовому 
не платила 

У тому, що послуги для поро‑
діль в лікарні в Польщі абсолют‑
но безкоштовні, Наталія Троцюк 
пересвідчилась самостійно. Крім 
того, розповідає жінка, ставлення 
персоналу до породіль у шпита‑
лі — на висоті. Медики особли‑
во ретельно й пильно стежать 
за мамами та новонародженими 
дітьми. Пологи практично нічим 
не відрізняються від пологів 
в Україні.  

— Я чітко знала, що найпер‑
ше слід слухати, що наказують 
лікарі. Хвилювалась, бо як я їх 
слухатиму, якщо добре не знаю 
мову? Як виявилось згодом, при‑
чин для страху не було. Меди‑
ки старались говорити чітко й 
не швидко. Оскільки польська 
мова дійсно схожа на українську, 
було не важко їх розуміти. Та‑
кож у лікарні було двоє медичних 
працівників, які добре володіли 
українською. Іноді вони прихо‑
дили і перекладали щось надто 
складне, — зауважує Наталія.

Повернутись додому 
поки не можуть 

Пакунка малюка, як у нас, 
в Польщі немає. Натомість ма‑
тері видають мініподарунки з лі‑
карні у вигляді пачки памперсів 
та різних кремчиків для дитини. 
Після народження малюка треба 
терміново оформити спеціальний 
Akt urodzenia (акт уродзеня) — 
тобто наше свідоцтво про на‑
родження, і PESEL — подібний 
до ідентифікаційного номер. Та‑
кож варто зробити громадянство 
і паспорт дитині. Наталія радить 
діяти якомога швидше, бо за до‑
кументами стоять великі черги.  

— У пологовому я не заплати‑
ла ні копієчки! Ні за медогляди, 
ні за самі пологи, ні за консуль‑
тації гінеколога. Все було цілком 
безкоштовно, — додає вона.

Поляки у час повномасштабної 

війни з росією, говорить жінка, 
справді на всю силу підтримують 
українців. Приміром, сім’ї Тро‑
цюків подарували ліжечко для 
маленького синочка та візочок. 
Також у містечку, де вони жи‑
вуть наразі, діє великий пункт 
гуманітарної допомоги, де є все 
необхідне для дітей (пелюш‑
ки, серветки, харчування, одяг, 
іграшки, продукти, засоби гігіє‑

ни) та багато іншого. Все вида‑
ють безкоштовно й у необмеже‑
ній кількості.  

— Додому ми ще не поверну‑
лися і найближчих 3–4 місяці 
не плануємо. Синочок ще зов‑
сім крихітка, тому дорога буде 
важкою. Як тільки він трошки 
підросте, зможе хоча б сидіти, ми 
відразу поїдемо до рідної домів‑
ки, — завершує Наталія.
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ВИДАВНИЦТВО РІА 

РЕКЛАМА

РЕПОРТАЖ

У ТЕРНОПОЛІ ВІДКРИЛИ ДИТЯЧУ 
КІМНАТУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

510906_inf

Події  15 вересня в Головному управлінні ДСНС 
України у Тернопільській області презентували 
новостворену дитячу кімнату пожежної безпеки

Дитячу кімнату пожежної безпеки відкрили 
в обласному управлінні пожежно‑

рятувальної служби до Дня рятувальника 

Для дітей організовуватимуть вікторини, 
розповідатимуть про правила поведінки 
з вогнем, вибухонебезпечними 
предметами та показуватимуть, як діяти 
під час повітряних тривог

Також дітей навчатимуть, 
як правильно 

поводитися з вогнем і 
вибухонебезпечними 

предметамиПеред заняттями у кімнаті пожежної 
безпеки дітям також проводитимуть 

екскурсії музеєм мінної безпеки, який 
відкрили тут 1 вересня, розповідає 

завідувачка музею Наталія Сидорчук

У дитячій кімнаті 
будуть проводити 

пізнавальні уроки після 
проведення екскурсій 

музеєм ДСНС
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №37

***
За статистикою, на запитання: 
«Чи вважаєте себе красунею?» 
половина жінок відповідають: 
«Ні».
І лише спробуйте з ними пого-
дитись!

***
— Люсю, о котрій ти повернеш-
ся додому?
— Тату, пора б вже запам'ятати, 
що в п'ятницю я повертаюся 
додому в неділю ближче до 
вечора.

***
— А ти сподобалася моїм 
батькам, вони сказали, що ти 
розумна та мила.
— Дуже приємно це чути...
— Але я не витримав і сказав, 
що вони тебе погано знають.

***
Добре бути єдиною дівчиною у 
чоловічому колективі: ти у них і 
за розумницю, і за красуню...

***
Одночасні стосунки з двома 
дівчатами з різним кольором 
волосся неймовірно піднімають 
прагнення підтримувати квар-
тиру в чистоті!

***
Якщо жінка перепрошує — це 
лише означає, що в неї дозрів 

новий підступний план.
***

Дівчина з хлопцем на поба-
ченні:
— Петре, тобі вже 25 років, а ти 
поводишся як дитина.
— Нічого подібного! О, дивись, 
гойдалка звільнилася!

***
— Алло! Люсю, зустрінемося 
сьогодні?
— Я б із радістю, але там такий 
дубак. Давай улітку?

***
Для неї це було кохання з друго-
го погляду.
З першого вона не помітила, що 
він носить золотий Ролекс.

***
Жінки: якщо його люблять усі, 
то він має бути моїм.

***
Є три види жінок. Перші вважа-
ють за краще завести собач-
ку. Другі вважають за краще 
завести коханця. Треті воліють 
завести коханця та собачку. І 
при цьому всі вони вважають 
за краще спочатку завести 
чоловіка.

***
Жінки ніколи не старіють. Це у 
чоловіків зір псується.

***

— Сьомо, ми разом будемо 
завжди?
— Не псуй мені настрій.

***
Я мрію познайомитися з жінкою 
без матеріальних проблем, і не 
з корисливих міркувань, а я ще 
таких ніколи не бачив.

***
Дівчата, ви все ще сподіваєтесь 
зустріти порядного, розумного, 
гарного, талановитого, доброго 
і при цьому вільного хлопця? 
Даремно!
Таких ще щенятами всіх давно 
розібрали...

***
Жінки, як шкідливі харчові до-
бавки, постійно використовують 
барвники, ароматизатори та 
консерванти.

***
Тактовна жінка з гарними фор-
мами після зустрічі з чоловіком 
повинна на деякий час відвести 
погляд убік, щоб не бентежити 
його і дати йому можливість 
спокійно витріщитися на неї.

***
Жінки, на відміну від чоловіків, 
у подарунках невибагливі — 
діаманти так діаманти, шуба так 
шуба, машина так машина. Це 
чоловікові можна з кольором 

шкарпеток не догодити.
***

Скажи жінці, що вона не така, 
як всі, як вона одразу доведе 
протилежне!

***
— Як ти можеш зустрічатися з 
Настею, вона ж така страшна!
— У ній є щось особливе, чого я 
не помітив у жодній іншій жінці.
— І що ж це?
— Вона хоче зі мною зустріча-
тися.

***
Хлопець дівчині:
— Я так мрію повернутися до 
того дня, коли я вперше зустрів 
тебе... І пройти повз.

***
Коли з незрозумілих причин не 
спрацьовує жіноча логіка, то тут 
же на допомогу їй приходить 
жіноча фантазія, яка добиває 
контрольним пострілом чолові-
чий мозок.

***
Жіноче щастя — це коли всі 
вдома та всі сплять.

***
Дівчина запізнюється з перерви, 
і тут, як на зло, дзвінок началь-
ника на мобільний:
— Сидорова, ти де?
— Я… на місці, у туалет вихо-
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дила.
Начальник дивиться у вікно 
і каже:
— А що ти, Сидорова, з туа-
лету у двох пакетах тягнеш?

***
Найкращий друг жінок у 
гарних туфлях — лейкоп-
ластир.

***
Жінка може пробачити 
чоловікові, який насмітив у 
щойно прибраній квартирі, 

тільки в одному випадку: 
якщо він смітить грошима.

***
Між пунктами «усвідомити 
проблему» та «ухвалити 
рішення» у нас, у жінок, 
часто є пункт «поплакати», 
ану допоможе...

***
Зробила генеральне при-
бирання у своїй сумочці... 
довелося два рази відро для 
сміття виносити!!!



ОВЕН Зараз Овнам 
потрібно уважно прислу-
хатися до своєї інтуїції. 

Саме шосте почуття надасть вам 
правильну підказку. Постарай-
теся не слухати оточуючих, а 
довіряти собі. В особистому 
житті все буде гармонійно. Не 
нехтуйте заходами безпеки. 

ТЕЛЕЦЬ Зараз для вас 
дуже важливий період. 
Головне, залишайтеся 

при здоровому глузді. Не йдіть 
на поводу в емоцій. У цей 
період Тельці можуть постати 
перед серйозним життєвим 
вибором. І перш, ніж прийняти 
його, постарайтеся добре все 
обміркувати.

БЛИЗНЮКИ  Ви можете 
оминути досить кон-
фліктний для Близнюків 

період, але потрібно докласти 
зусиль і частіше балувати себе 
приємними дрібничками. 
Займайтеся спортом, правиль-
но харчуйтеся, залишайтесь у 
безпечному місці, не ризикуйте.

РАК  Для Раків зараз 
сприятливий період, 
щоб взятися за нові 

справи. На вашому шляху 
зустрінуться люди, які нададуть 
вам підтримку та направлять у 
потрібне русло. Ба більше, ви 
також можете зайнятися благо-
дійністю та волонтерством. 

ЛЕВ Ті починання, які ви 
вважали наперед про-
вальними, можуть зди-

вувати вас успішним фіналом. У 
побутовій сфері представникам 
знака варто бути обережніши-
ми. Є ризик отримати травму. 
Пам’ятайте про безпеку. Завжди 
реагуйте на сигнали повітряної 
тривоги. 

ДІВА Зараз ви можете 
зіткнутися з критичною 
нестачею часу і, як наслі-

док, власною роздратованістю з 
цього приводу. Проте простежу-
ється підвищення у професійній 
сфері. Не пропустіть момент, 
щоб проявити себе. Можлива 
апатія. Це нормально. Поду-
майте про те, щоб звернутися 
по допомогу до психолога. 

ТЕРЕЗИ  Дозвольте собі 
відпочити. Дозвольте 
близьким подбати про 

вас. Попри все, важливо пам’я-
тати, що сьогодні складний час 
для всіх. І робота кожного має 
велике значення. Допомагайте 
іншим. Ви помітите, як це по-
вертає вашу любов до життя. 

СКОРПІОН  Теперішній 
час обіцяє вам нові 
починання у професійній 

сфері діяльності. Найімовірні-
ше, ви нарешті візьметеся за 
проєкти, про які давно мріяли. 
У справах сімейних зірки радять 
частіше поступатися у супереч-
ках близьким людям.

СТРІЛЕЦЬ У цей період 
Стрільцям варто трепет-
ніше ставитися до свого 

здоров’я. Є велика ймовірність 
загострення хронічних недугів. 
Наприкінці місяця зірки обіця-
ють приємні новини, пов’язані 
з сімейною сферою. Ба більше, 
вам вдасться зробити великий 
внесок у благодійній справі.

КОЗЕРІГ  Козерогам час 
за роботу. Якщо раніше 
ви відчували апатію та 

нестачу сил, то зараз настає 
період активності. Зараз вдалий 
час, щоби взятися за вирішення 
тих справ, які ви довго відкла-
дали. Наразі обставини будуть 
на вашому боці. 

ВОДОЛІЙ У вас є всі 
шанси досягти поставле-
ної мети без перешкод 

і труднощів на шляху. Головне 
при цьому бути милосердним і 
добрим. Ви чудовий волонтер, 
помічник, психолог. Ці якості 
сьогодні дуже потрібні. Допо-
магайте близьким, рідним та 
навіть незнайомим.

РИБИ  Зараз ви можете 
розриватися між вели-
кою кількістю завдань. 

Порада зірок — правильно по-
будувати пріоритети і не відво-
лікатися на непотрібні завдання. 
Інакше є ризик припуститися 
помилки. Завжди пам’ятайте 
про головне. Не залишайте 
свою долю на випадок.

СЕРЕДА,

21 ВЕРЕСНЯ

+6С     +11°С +9°С     +12°С

ЧЕТВЕР, 
22 ВЕРЕСНЯ

+7°С     +9°С +8°С     +12°С

П’ЯТНИЦЯ, 
23 ВЕРЕСНЯ

+7°С     +10°С +7°С     +11°С

СУБОТА, 
24 ВЕРЕСНЯ

+5°С     +12°С +7°С     +12°С

НЕДІЛЯ, 
25 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +14°С +8°С     +15°С

ПОНЕДІЛОК, 
26 ВЕРЕСНЯ

+6°С     +13°С +9°С     +16°С

ВІВТОРОК, 
27 ВЕРЕСНЯ

+10°С      +18°С +11°С     +15°С

24
RIA плюс,  

21 вересня 2022 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ
З усього, що ви кажете жінці, 
вона чує тільки те, що хоче 
чути.
Навіть якщо ви цього не казали.

***
Діалог двох чоловіків у курилці:
— Мій друг–психолог радить: 
«Роби завжди так, як каже 
жінка. Якщо вона має рацію, то 
це чудово, а якщо помиляється, 
то сама винна і виносити мозок 
тобі не буде».
— Це все так, але ж фрази типу: 
«Все одно ти винен», «А треба 
було зробити нормально» та 
«Ти мене неправильно зрозу-
мів» ще ніхто не скасовував.

***
Якщо ваш чоловік пішов «на-
ліво» — головне, там із ним не 
зустрітися.

***
На любовному фронті жінку 
перемогти неможливо: вона ві-
дразу відкриває другий фронт!

***
Якщо у жінки правильно 
оформлене декольте, то чолові-
ки швидко помічають, наскіль-
ки глибокий і різноманітний її 
внутрішній світ.

21 вересня:
 Іоанн, Георгій.

22 вересня: 
Аким, Олександр, 
Олексій, Анна, 
Опанас, Василь, 
Григорій, Дмитро, 
Захар, Йосип, 
Микита, Сергій, 
Феодосій, Феофан, 
Харитон.

23 вересня:
 Андрій, Василь, 
Гавриїл, Гліб, Євген, 
Іван, Касьян, 
Климент, Костянтин, 
Микола, Павло, 
Петро, Семен, 
Татіана.

24 вересня: 
Віктор, Герман, 
Дмитро, Ія, Карпо, 
Лев, Микола, Роман, 
Сергій.

25 вересня: 
Олексій, Опанас, 
Данило, Іван, 
Никодим, Микола, 
Семен, Феодор, 
Юліан.

26 вересня: 
Олександр, Валеріан, 
Єрофій, Ілля, Леонтій, 
Лук'ян, Микола, 
Петро, Стефан, 
Юліан.

27 вересня: 
Іван, Микола.

Цього тижня 
іменини  
святкують

ЦЕНТРАЛЬНА АЛЕЯ

ПЛОЩА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

З’ЯВИЛИСЬ ЛІТНІ МАЙДАНЧИКИ РЕСТОРАНІВ

З’ЯВИЛИСЬ НОВІ ПАМ’ЯТНИКИ

БУЛО:
Алея вела до Парафіянського 
костелу

БУЛО:
Значна частина будівель у Центрі 
була знищена

БУЛО:
Бульвар був укладений бруківкою. 
Тут ще не було парковок та МАФів

БУЛО:
Раніше на алеї були фонтани, лавки 
та клумби

СТАЛО:
Тепер на місці костелу – ЦУМ, а на 
алеї клумби та фонтани 

СТАЛО:
Активно відбудовували місто у 
50–х роках

СТАЛО:
Тепер значну частину тротуару 
займають майданчики ресторанів

СТАЛО:
Тут встановили пам’ятник Соломії 
Крушельницькій

З одного ракурсу

Як змінився  
бульвар Шевченка


