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НЕЗЛАМНІ ПОВЕРНУЛИСЯ
 Чотирьох наших захисників «Азовсталі» звільнили з російського
полону. Міша Діанов, Катерина «Пташка», Арсен Дмитрик та В’ячеслав
Білий. Незламні воїни світла! Ми дізналися, через яке пекло довелося
с. 6-9
пройти їм та їхнім рідним. ЕКСКЛЮЗИВНО для читачів «RIA плюс»
РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ
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ЯК ПРАЦЮЄ ДОДАТОК «ДЕ УКРИТТЯ»
Ми перевірили  У Тернополі з’явився
новий додаток для смартфонів, де
позначено всі укриття. Ми перевірили,
як він працює та чи справді може стати в
нагоді у пошуку сховища чи укриття. Про
це детальніше у матеріалі

Після початку повномасштабної російсько–української
війни у Тернополі почали збільшувати кількість укриттів, де
можна пересидіти повітряну
загрозу. Щоб тернополянам
та гостям міста було простіше
шукати найближче укриття —
у міській раді спершу розробили інтерактивну карту. Тепер
для зручності створили мобільний додаток.

Як працює додаток
Журналіст «RIA плюс» перевірив можливості мобільного додатка. Завантажити його
можна для операційних систем
Android чи iOS.
Після встановлення не потрібно проводити додаткові
налаштування, лише надати
доступ програмі до вашої геолокації. Якщо таке повідомлення з’явиться при відкритті
програми — треба натиснути
кнопку «Дозволити». Це дасть
змогу прокладати маршрут
від вашого місця перебування
до найближчого укриття.
Після цього можна користуватися додатком. При відкритті
додатка ми бачимо карту та знаки різних типів укриттів:
 найпростіші;
 протирадіаційні;
 сховища.
Коли обрали відповідний
значок, на карті з’являються
локації.
Можна натиснути на знак
укриття і прочитати інформацію про нього. Це тип укриття,
його адреса, назва установи або
закладу, де воно знаходиться,
особливості роботи — якщо
це заклад громадського харчування, то в описі буде вказано,
що укриття працює відповідно
до графіка. Також є інформація
про наявність туалету та Wi-Fi.
Також є повний перелік усіх
укриттів. Їх на карті понад 260.
Також додаток сповіщає про
початок та закінчення повітряної тривоги.

Чи легко знайти
укриття
Однак чи справді легко за допомогою додатка знайти укриття. Журналісти «RIA плюс» вже
шукали укриття за допомогою
інтерактивної карти та помітили чимало неточностей — неіснуючі адреси, неточне вказання
розташування укриття тощо.
Хоча, безумовно, карта значно

спрощує пошук, були локації,
де ще треба було пошукати вхід
в укриття.
До прикладу — в біологічному корпусі медичного університету, вхід до якого на Театральному майдані, є укриття.
Знаходиться воно на вул. Словацького, 2, але на карті було
вказано адресу — Театральний
майдан, 1.
Одне з протирадіаційних
укриттів було розташоване
у Кооперативному коледжі,
однак на карті була вказана
адреса сусіднього будинку.
Тож ми перевірили, чи коректно працює додаток. Щоб
переглядати інформацію про
розташування та опис укриттів,
доступу до інтернету не потрібно. Однак для того, щоб визна-

За допомогою додатка можна швидко знайти укриття чи сховище, яке є поруч

Для того, щоб
визначити
найближче до вас
укриття – треба
мати доступ до
інтернету
чити найближче до вас укриття
і прокласти маршрут — треба
мати доступ до інтернет–мережі.
На зупинці біля Кооперативного коледжу ми запустили пошук укриття. За кілька
секунд додаток визначив, що
найближче укриття — у коледжі. Адреса та вхід вказані
правильно. Маршрут прокладає
навігатор.
Неподалік зупинки ми знову
запустили пошук. Тепер додаток знайшов інше укриття у одному із закладів громадського
харчування поруч.
На Театральному майдані додаток правильно вказав на розташування протирадіаційного
сховища, яке працює у приміщенні корпусу медичного
університету.
А от біля фонтану «Кульбаба»
ми помітили неточність даних.
Одне зі сховищ на 150 осіб розташоване у підвальному приміщенні, де зараз працює заклад
«Na Пошті». Вхід в укриття з
вулиці Коперника. Однак чомусь додаток вказує, що воно
знаходиться в іншому будинку.
Є деякі неточності і щодо облаштування укриттів. До прикладу — у протирадіаційному
укритті у приміщенні Тернопільської обласної спілки
споживчих товарів є туалет

ВАДИМА ЄПУРА

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

У додатку можна побачити інформацію про укриття та знайти найкоротший маршрут до
безпечного місця. Можна переглядати інформацію про наявність туалету та Wi-Fi в укриттях

та рукомийник. Однак в описі
вказано, що туалету немає.
Бракує і опису графіка роботи
укриттів, які знаходяться в закладах громадського харчуван-

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

ня. В описах вказано лише те,
що укриття відкрите відповідно
до режиму роботи закладу.
Однак всюди він різний. Деякі заклади починають робо-

ту о 9.00, якісь відчиняються
о 10.00 чи 11.00. Відрізняється
і час, коли заклад закривають.
Тож ця інформація була б доречною.

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

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

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

ГЕРОЯМ СЛАВА
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ВИТЯГУЄ З ЛАП СМЕРТІ ПОБРАТИМІВ
Війна  Наш герой — старший бойовий
медик тернопільської артилерії Сергій
на псевдо «Док». Двічі мобілізований.
Завжди — на червоній лінії, завжди —
поруч із побратимами. Рятує життя
бійців, не думаючи про себе

Найчастіше наш Герой чує два
запитання: «Ти мене витягнеш?»
та «Коли ти приїдеш?» Обидва
спонукають до обіцянок, які мусить виконувати. І бійцям, і —
трирічному синові.
Найбільше боїться моменту,
коли б довелося вибирати — кого
витягувати з лап смерті. Тому,
коли поранених було декілька,
поставив собі ціль — врятувати
усіх. І врятував.
Ворогів ще рятувати не доводилося, та якби поміж їх двохсотими виявив трьохсотого — рятував
би.
Про передову крізь призму
клятви Гіппократа, про холоднокровність і гаряче серце — далі
у матеріалі.

Повернувся в ті ж
місця
Ще у 14‑му Сергій брав участь
у формуванні артбригади. Тоді
він був мобілізованим за власним
бажанням. Тобто, маючи медичну освіту та досвід, попросився
в армію, за перших зазіхань ворога на наші землі.
За час повномасштабної війни
йому не раз доводилося бувати
в тих самих місцях, що й тоді,
в АТО. Та найяскравіші спогади — з рідного Києва. Тоді батальйон Сергія стояв за площею
Шевченка до Вишгорода — зупиняли кацапські колони, які рухалися з напрямку Бучі та Ірпеня.
Там пройшов і жахливе перше
бойове хрещення.
— Касетні снаряди з ракетним
пальним розривалися просто над
нами — десятки вибухів — від
них загоряється все, навіть замерзлі стовпи, — пригадує Сергій.
Найважче, коли є декілька важких поранених, а рішення — кого
витягувати, за тобою, коли в першу чергу намагаєшся врятувати
найважчого — є ризик втратити
всіх. Тому й вибираєш того, кого
ти можеш реально витягнути.
Тоді були троє поранених бійців
і наш бойовий медик — дівчина.
Найпершу допомогу Док
надавав саме молодшій колезі. Моторошно, та її розірване
обличчя виявилося найлегшим
пораненням. Після наданої допомоги вона сама змогла дійти до дороги, звідки її довезли
до евакуаційного автомобіля. Тим

часом обстріли продовжувалися,
а Сергій надавав домедичну допомогу складнішим пораненим.
На щастя, тоді врятував усіх чотирьох.

«Витягує» і навчає
Найперше, що він зазвичай
чує, коли підходить до пораненого, це запитання: «Ти мене
витягнеш?» «Витягну», — автоматично напрошується відповідь, а далі — важко не стримати
обіцянку. І так, дякувати Богу,
склалося в його службі, що усі
обіцянки виконує.
— Звикнути до війни неможливо, — уже не вперше чуємо у проєкті. — Та коли безпосередньо
стикаєшся з тим, тоді припиняєш
боятися, а це — найстрашніше,
бо перестаєш реагувати на вибухи
і можеш щось «спіймати».
Із хлопцями Сергій перебуває
безпосередньо на бойових позиціях, заряджає та носить з ними
снаряди, допомагає виконувати
усі завдання на передовій. Переймається побратимами. Мовляв,
хлопці — молоді, робота — важка, одноманітна. На поранення
реагують по-різному.
— Буває, що при стресах охоплює істерика, я тоді кричу,
даю різкі накази — приходять
до тями, — каже Сергій. — Коли
везу, то балакаю з пораненими,
питаю про відчуття. Чую: «Рука
німіє». «Це добре, — кажу, — отже
джгут накладений правильно».
Такі слова їх заспокоюють, а для

Коли поранених
було декілька,
поставив собі ціль
— врятувати усіх. І
врятував кожного,
інакше не міг
мене це потрібно, щоб контролювати, чи поранений не втрачає
свідомості.

Водій-парамедик
року
Часом їздять на доручення,
роздивляючись на малі групи.
Страшно без Дока. Вихід один:
освоювати навички надання допомоги побратимам. Тому, як
тільки випадає нагода, навчає
хлопців надавати домедичну допомогу, щоб за його відсутності
могли врятувати один одного.

Що кажуть колеги по службі?
Лікар на колесах
Порятунок бійців у Сергія
нерозривно поєднаний з його
водійськими здібностями, підкреслив уже знайомий читачам проєкту командир Дока на
псевдо Тайфун.
— Професіонал своєї справи,
компетентний і дуже талановитий, — характеризує нашого
героя командир. — Він піклується і про бойовий склад, і

ремонтує машини, стежить за
їх технічним станом, бо чітко
розуміє, наскільки необхідний
для його роботи транспорт. Надання якісної першої медичної допомоги і швидка госпіталізація поранених — це дві
обов'язкові умови порятунку,
які дуже залежать одна від одної. Тому він дбає про обидва
пункти, беручи на себе повну
відповідальність.

З АРХІВУ БРИГАДИ

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

Док піклується про бойовий склад і стежить за технічним станом фронтових машин, бо чітко
розуміє, наскільки необхідний для його роботи транспорт
За спеціальністю Док — лікар-реабілітолог. Однак у мирному житті робота Сергія не пов'язана ні з медициною, ні тим
більше — з війною.

Він займався
будівництвом
Любить облаштовувати домашній затишок: виклав на подвір'ї
власноруч зроблену бруківку,
змайстрував гойдалку.
В мирний час Сергій мав прекрасне захоплення — колекціонував монети і банкноти. Має два
альбоми по сто листків. Почалося
все ще у 2006 році, коли подарували перший срібний долар.
Дізналися ми про ще одну сторінку з життя Сергія, яка гартувала його як бойового медика.
Декілька років працював водієм-парамедиком у Київській філії екстреної медичної допомоги.
Обслуговували бориспільський
напрямок.
— До приїзду служби ДСНС
ми вивільняли людей, які потрапляли в аварії, із понівеченого
транспорту та надавали їм домедичну допомогу, — розповідає
Сергій. — На таку роботу потрібні
були люди з медичною освітою
зі всіма категоріями водійських
прав.
Тоді він навіть був визнаний
водієм-парамедиком року, та відзначений цінним подарунком —
годинником від Бориспільської
адміністрації.
Не уявляє себе без автомобіля
і на війні. Зі своєю «Крихіткою»
не розлучається з початку повномасштабного наступу. Машина не на балансі, тому й обслуговування виключно на його
особистій відповідальності. Це
не просто бойова машина, яка
не раз вже бувала під обстріла-

Коли підходить до пораненого, чує запитання: «Ти мене
витягнеш?» «Витягну» — важко не стримати обіцянку
ми, це його безпека і впевненість
на колесах.

Діти купують
гармату для тата
Вдома на Сергія чекає велика
родина: троє синів, двоє з яких
уже давно дорослі, а наймолодшому — всього лиш три з половиною, дружина, сестра, батьки.
Свою сім'ю він в перші дні
війни вивіз із Києва у більш
безпечне місце неподалік, де
у них приватний будинок. Свого Героя усі чекають з нетерпінням. Найбільше запитує «Коли
татко приїде?» найменшенький.
За сім місяців війни Сергій був
вдома лише два дні. І весь цей
час буквально не випускав малого з рук. Розповідав дитині,
що на роботі виганяє поганих

дядьків. Дає їм спеціальні таблетки. Синочок все це слухав,
а коли Сергій поїхав, попросив
старшого брата купити в магазині
татові гармату.
Зі щемом поділився Сергій, що
саме сини мотивують його бути
там, де він є. Заради того, щоб
молодь жила у вільній країні,
щоб щасливо в ній росли діти.
— Моя мрія — щоб діти наші
жили в нормальному суспільстві, — додає Сергій. — Я не про
Європу, у нас — свій менталітет,
можна взяти від них найкраще,
а жити тут — із нашими цінностями, розвиваючи свою країну
без війни і без продажних політиків. Колись собі пообіцяв
життя прожити так, щоб потім
не шкодувати, тому й роблю все,
що вважаю залежним від себе.

МІСТО
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ВСІХ ЗНОВУ ВДЯГАЮТЬ У МАСКИ!

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

Уряд продовжив карантин
до 31 грудня на всій території
України. Однак на час дії воєнного стану призупинили деякі
обмеження.
Так, в Україні вже не застосовують рівні епідеміологічної
небезпеки. Обов'язковий масковий режим у громадських місцях скасували. Це обмеження
має лише рекомендаційний характер. Скасована необхідність
мати COVID-сертифікат для
відвідування ресторанів, закладів
культури тощо. Також скасували вимогу мати сертифікат для
поїздок між регіонами.

Динаміка захворюваності
на коронавірус

громади — 3067 осіб.
Зростає і смертність від коронавірусу. Тривалий час влітку
не фіксували летальних випадків внаслідок COVID‑19. Однак
тепер кількість померлих почала
зростати.

Повертають
масковий режим
Масковий режим не є обов’язковий на державному рівні. Головний державний санітарний
лікар України Ігор Кузін під

Від 22 вересня у
Тернополі повернули
масковий режим у
громадських місцях,
кафе, магазинах,
транспорті, церквах

Захворюваність
зростає
З настанням похолодання рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію в області почав
стрімко зростати. Ми проаналізували щоденні дані Тернопільського обласного центру контролю та профілактики захворювань.
На графіці добре помітно стрімке
зростання нових хворих. Якщо
на початку літа виявляли всього
по кілька нових хворих, то тепер
в день маємо по кілька сотень.
Менше хворих виявляють лише
у вихідні, коли проводять менше
тестувань.
Загалом від початку літа в області 9276 нових хворих. З них
майже третина з Тернопільської

Вартість масок у місцевих аптеках
Станом на 21 вересня

ІНФОГРАФІКИ: ВАДИМА ЄПУРА

Карантин  На
час дії воєнного
стану в Україні
призупинили дію
деяких карантинних
обмежень, зокрема
і масковий режим.
Понад два роки
носіння масок у
громадських місцях
було обов'язковим.
Тепер ВООЗ
радить відновити
це правило
через зростання
захворюваності

час брифінгу 19 вересня запевнив, що Міністерство охорони
здоров’я не планує вводити профілактичні обмеження, зокрема
наявність COVID-сертифікатів та
масковий режим у громадських
місцях.
Однак міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру Тернополя вирішили повернути карантинні

обмеження. Відповідне рішення прийняли під час засідання,
21 вересня.
Серед головних рішень, які
набирають чинності з 22 вересня 2022 року — масковий режим
у громадських місцях, магазинах,
транспорті. У школах директори
самостійно прийматимуть рішення, чи запроваджувати масковий
режим.
Ми порівняли, скільки кош-

тують маски у різних мережах
аптек та у магазинах. Маску респіраторного типу ми знайшли
лише в одній із чотирьох аптек.

Скільки коштують
маски
Коштують звичайні маски
1,5–2,5 грн за штуку. У деяких
закладах їх продають упаковками
по кілька штук. Ціни дивіться
на графіці.

Також купити захисні маски
можна і в супермаркетах. Їх там
продають переважно упаковками. Ми знайшли цілі коробки
захисних масок по 50 штук.
Для порівняння, на початку
пандемії вартість масок була
«космічна». Звичайні хірургічні
маски продавали за 10–20 гривень за штуку, а респіраторного
могли коштувати і 100 гривень
за штуку.

У церквах, школах і транспорті треба вдягати маски.
Які ще зміни?
 Забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах,
магазинах, закладах громадського харчування,
закладах культури і мистецтв, релігійних установах.
 Забезпечити роботу водіїв та кондукторів на маршрутах, використовуючи засоби індивідуального
захисту (захисні маски, респіратори).
 Здійснювати перевезення пасажирів виключно в
захисних масках (респіраторах).
 Здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію
громадського транспорту, задіяного до перевезень
пасажирів.
 Рекомендувати працівникам закладів освіти (шкіл)
приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей, віком від
12 років та працівників закладу, беручи до уваги
стан захворюваності.

 Організувати належним чином освітній процес
відповідно до вимог чинного законодавства (постанови головного державного санітарного лікаря
від 06.09.2021р. №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19).
 Забезпечити належну якість повітря приміщень в
закладах освіти.
 Забезпечити неухильне подання інформації до
ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» щодо кількості
відсутніх дітей в закладах освіти, кількості закритих
класів, закладів.
 Під час Богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних
вимог. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції Літургійного посуду.

Чи носитимуть тернополяни захисні маски?

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН

ЮЛІАНА, 22 РОКИ, ВИКЛАДАЧКА
МУЗИКИ:

ВОЛОДИМИР, 68 РОКІВ, ПРАЦЮЄ
У ТЕАТРІ:

ЛЮДМИЛА, 38 РОКІВ, ГОЛОВА
ОСББ:

ВОЛОДИМИР, 60 РОКІВ, ПРАЦЮЄ
У СПОРТИВНІЙ СФЕРІ:

ОЛЕНА, 65 РОКІВ,
ПЕНСІОНЕРКА:

–
 Я «за» відновлення маскового
режиму, бо зараз багато бацил
є, всі хворіють. Я особисто одягну маску, хоча вже відвикла від
цього, забула, що таке ковідні
обмеження. Надворі можна і
без неї, бо дихати важко, але
там, де присутнє скупчення людей – засоби захисту потрібні.
Вчителі повинні носити маски.

– До маскового режиму завжди
ставився і ставлюсь серйозно.
Я вже думав, що під час війни
коронавірус зник. Але у мене
дочка й зять – лікарі, кажуть,
що масками нехтувати не треба.
Йде нова хвиля захворювання.
Ми маємо дбати про здоров’я.
Те ж саме щодо вакцинації. Здоров’я – перш за все. І перемога!

– Ставлюсь до відновлення
маскового режиму позитивно.
Якщо збільшується кількість хворих на ковід, то таки слід одягати маски. Сама теж її носитиму,
звичайно. На вулицях цього не
потрібно, але у магазинах, школах, місцях масового скупчення
людей і закритих приміщеннях
– така умова обов’язкова.

— Складно щось сказати. Треба
знати справжню ситуацію щодо
хвороби, а ми за нею не слідкуємо, бо війна. Якщо дійсно є загроза – то, мабуть, потрібен цей
масковий режим. Але маска – це
трохи незручно. Вдома досі маю
ці засоби захисту. Якщо це необхідність для нашого міста – буду
їх носити.

– Дуже добре, що відновили масковий режим. Я тільки
перехворіла на ковід, знаю,
що це таке, тому ставлюсь
до носіння маски серйозно та відповідально. Кількість нових хворих щодень
більша. Тому треба одягати
маску в загальнодоступних
місцях.

ОЛЕКСІЙ, 23 РОКИ, ЮРИСТ:

— Я думаю, правильно,
що відновлюють масковий
режим, бо знову з’явився
коронавірус. Я особисто
носитиму маску. Думаю, це
доречно робити у громадському транспорті, у магазинах, у поліклініках тощо.
У школах діти навряд чи носитимуть маски, але дорослим це точно обов’язково.

ГОЛОВНЕ
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ЧЕРЕЗ КОТІВ МЕШКАНЦІ НЕ
МОЖУТЬ УТЕПЛИТИ БУДИНКИ
Проблеми  Аби зберегти тепло,
містяни масово закривають вентиляційні
отвори у підвалах будинків. Але тоді
безпритульні коти залишаються без
домівки. Зоозахисники б’ють на сполох.
Натомість мешканці ОСББ через тварин
борються з блохами й антисанітарією. То
що робити з котами? Чи є альтернативи
для їх перетримки і чому роками мовчить
влада? «RIA плюс» розбирались
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Проблема безпритульних котів
у Тернополі існує роками. Чисельність тварин не регулюють, люди
не знають, де можна їх стерилізувати або віддати на перетримку. Є
нелюди, які викидають кошенят.
Тварини облюбували підвали, але
вважати, що там місце для них —
неправильно.
Нещодавно у соцмережах розгорівся скандал через ситуацію з
безпритульними тваринами, яка
трапилась у будинку № 1 на вулиці 15 Квітня. Тварини опинилися
на вулиці, кажуть зоозахисники.
До зими у багатоповерхівці закрили отвори у підвалах, розповідає голова ОСББ Наталія Дідух.
Зробили це, аби зберегти тепло
й привести домівку у належний
стан згідно з правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій. У пункті 3.3.1.
наказу від Держкомітету з питань
житлово‑комунального господарства вказано: «У підвалах повинен
забезпечуватися захист від проникнення тварин: гризунів, кішок,
собак».
— Мешканцям будинку не говорили, що влада міста наказала
закривати віконця від котів. Було

сказано інше — має бути дотримано правил з благоустрою багатоповерхівок, закриті продухи.
Правила декому не сподобались,
вони звернулись до зоозахисників, — зауважує пані Наталія.
Вона додає: підвал не є оселею
для котів. Вони мають десь жити,

На другий день
після того, як
кішка народила,
котяче сімейство
забрали на
перетримку
але там, звідки їх ніхто не виганятиме. Компромісу із супротивниками закриття отворів голова
ОСББ не досягла. Пані Наталія
пропонувала зробити будиночки
для котів, або облаштувати комірчину з‑під смітника. А вагітній
кішці, про яку йшла мова, зробили
прихисток, але вона народжувати
там не захотіла…
— Коти мають бути кастровані
і стерилізовані. Інакше виникне
їхнє безконтрольне розмноження. Кішці, про яку розповідалось, одна з мешканок будинку
навмисне не дала протизаплідні

пігулки. Перед тим, як кішка
мала привести кошенят, ми підготували їй місце. Вона не захотіла йти туди, а народила у траві.
Нас звинуватили у жорстокому
поводженні із тваринами. Але
ми зробили все, аби забезпечити
для котів умови. Наші пропозиції
відкинули, — пояснює жінка.
Зараз із кішкою-матусею все
гаразд, запевняє голова ОСББ.
На другий день після того, як
вона народила, котяче сімейство
забрали на перетримку.
— Ми любимо тварин і намагаємось про них піклуватись. Але
потрібно займатись регулюванням
їхньої чисельності. В Тернополі
немає місця для перетримки,
проживання, локації для безкоштовної стерилізації котів. Ми як
громада маємо вимагати дій від
влади. Не можна перекладати все
на руки волонтерів і мешканців, —
наголошує пані Наталія.

Проблема з котами
— розповсюджена
Аби заощадити кошти на опалення й зберегти тепло, отвори
у підвалах треба закрити, каже голова правління ОСББ Тернополя
Сергій Лупак.
— У частині осель встановлені ІТП. Якщо отвори в підвалах
не зачинити, куди йтимуть тепловтрати? Потім люди обурюються, чому суми у платіжках великі.
Крім того, підвали — не місце для
проживання котів, — коментує він.
Пан Сергій зауважує, що на вуличних тварин скаржаться мешканці ОСББ на бульварі Вишневецького, на вулиці Любомира
Гузара, Тарнавського, Київській,
Симоненка тощо. Ключова скарга — вони переносять блохи.
Питання, зауважує він, особливо актуальне у час війни, адже
підвали облаштовані під укриття. Як висидіти людям разом із
комахами — неясно…
— Скажімо, голова ОСББ на ву-

Що каже місцева влада?
У 2019 році у Тернополі міськрада прийняла рішення №7/36/13, яке окреслює
засади утримання котів громадою, підприємствами й організаціями. Цим документом
влада зобов’язалась захистити тварин і забезпечити епізоотичне, санітарно-епідемічне
й екологічне благополуччя. Що ж в Тернополі зробили для порятунку вуличних котів?
– У місті є програма стерилізації безпритульних тварин, на яку щороку проводиться
тендер, — повідомила речниця Тернопільської міськради Мар’яна Зварич. — В основному, за цією програмою стерилізують
безпритульних собак. Щодо котів, у місті
діє соціальна клініка «Хатіко», де можна
стерилізувати їх за соціальною ціною. Про
інші такі ініціативи нам не повідомляли.
З цих слів стає очевидним, що посадовці
перекинули відповідальність за вуличних ко-

Проблема безпритульних котів у нашому місті існує
роками
лиці 15 Квітня, 37 нічого не може
вдіяти з шанувальниками «хвостатих». Скільки не чистять підвали,
а мешканці далі підгодовують там
котів. Аналогічно на Симоненка,
1. Люди вибивають віконця, аргументуючи це тим, що у підвалах
запанують гризуни. Підпишіть
угоду зі службою, котра їх травить, і все, — завершує пан Сергій.

Сварка через тварин
триває 5 років
На вулиці Василя Симоненка,
1, безпритульні тварини пересварили ціле подвір’я. Конфлікт
триває впродовж п’яти років. Про
це каже голова ОСББ Оксана Романчак. Ситуація загострилась з
настанням осені, коли треба забивати отвори у підвалах. Любителі
котів відкупорюють їх вночі.
— В нас цього року двічі чи
тричі з’являлись кошенята. Маємо бабусь, котрі їх підгодовують.
Проти котів ніхто нічого не має.

Але через них у підвалах жахіття!
Ми за свій кошт позабивали віконечка. А ті жінки все відривають.
Роблять це частково, аби коти
мали доступ у підвал і їм можна
було кинути харчі, — знизує плечима пані Оксана.
Крім того у підвалах є блохи,
вивести їх марно.
— У червні я почала «окроплювати» підвали від комах. Робила
це тричі, не допомагає. Будемо
скаржитись в міськраду, бо там
антисанітарія. А жінки, які піклуються про котів, не контактують з нами, — говорить Оксана
Романчак. — Ми пропонували
зробити будки для котів. Біля
будинку під накриттям є смітник,
там можна їх годувати. «Котозахисниці» не йдуть на компроміс. В підвалах обдерта ізоляція
на трубах. Ми платимо великі
кошти за опалення через котів.
Нам їх шкода, але так далі бути
не може.

Що кажуть зоозахисники?

тів на плечі тернополян. Коли ми запитали
у пані Зварич, чому в Тернополі відсутні
безкоштовні центри стерилізації, чи піднімала міська рада питання, аби вести облік
«хвостатих» та які кроки пропонують людям,
щоб вирішити проблему з котами у підвалах,
вона сказала відправляти інформаційний
запит до Тернопільської міськради. Щойно
отримаємо відповідь – відразу опублікуємо.
На сайті «Тернопіль житлово-комунальний» нещодавно повідомляли, що у місцях загального користування заборонено
утримувати та підгодовувати безпритульних
тварин. Як зазначила головний спеціаліст
відділу благоустрою та екології управління
ЖКГ Оксана Ілліч, стерилізація котів за
бюджетні кошти не передбачена, всі роботи проводять волонтери за власні кошти.
Інформацію надають за тел: 097-671-21-94.

Чи є у Тернополі альтернативи для безпритульних котів, які на зиму залишаються
без домівок через утеплення підвалів?
– У місті відсутні притулки чи центри
перетримки безпритульних котів, і влада
взагалі нічого не робить для гуманної регуляції їх чисельності, — коментує зоозахисниця Людмила Чеховська. — Офіційно
відписують, що цим займаються волонтери,
хоча це грубе порушення законодавства з
боку очільників міста. Така функція покладена на них. Голови ОСББ поводяться
аналогічно, виселяючи котів, адже котам
банально нікуди йти. Волонтери – не всесильні! – відповіла пані Людмила.
Співзасновниця ветеринарної клініки
«Хатіко» Олена Дейнека, яка також є зоозахисницею, говорить: тернопільські волонтери надають допомогу тваринам, але цього

мало, адже роблять все за власний кошт.
– Для котів на зиму можна створити
укриття чи мікропритулки. Але колишні
місця для смітників, як пропонують голови
ОСББ, не підійдуть. Коти люблять тепло,
для них важливо, аби приміщення були
утепленими. Інакше тварини не виживуть,
– пояснює вона. — Все це містяни можуть
зробити гуртом і за сприяння «Хатіко». Інформуйте клініку про наявність притулків,
щоб ми могли допомогти.
Після випадку на 15 Квітня, 1, каже Людмила Чеховська, зоозахисники спільно з
громадською організацією UAnimals підготували вимоги, які направили до Сергія
Надала для забезпечення у Тернополі закону
України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Поки відповіді від влади
немає.

Котам допомагають у «Хатіко», але просять підтримки
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51,
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

У ветеринарній клініці «Хатіко», що на вул. Євгена Коновальця, 14, пропонують дві ціни на
стерилізацію котів: стандартну та
соціальну. Остання для того, аби
тернополяни могли приносити на
процедуру вуличних котів. Базова

вартість стерилізації 850 гривень,
а соціальна – 500 грн.
— Клініка з 2019 року діє як
комерційна установа. Ми були
громадською організацією, але
змінили статус на прибутковий,
щоб надавати послуги людям
згідно зі статутом й ветеринарною ліцензією. Завдяки цьому
отримуємо гроші на лікування,

чіпування, стерилізацію, прилаштування тварин тощо, – розповідає співзасновниця клініки
Олена Дейнека.
У «Хатіко» діє прихисток для
перетримки тварин після стерилізації. Під опікою центру постійно є 10-30 котів. Їх лікують
і віддають небайдужим.
– Чи допомагає нам якось

міська влада? – знизує плечима
Олена Дейнека. – Вона виділила
приміщення для клініки, в якому
ми за свій рахунок і частково за
кошти Громадського бюджету
зробили ремонт. Ми реалізували роботу установи на 90% за
власний рахунок.
Клініка вже передала людям
приблизно 350 стерилізованих чи

кастрованих бездомних котиків.
Якщо тернополяни хочуть стерилізувати вуличних котів, можна
звернутись за тел.: 050-437-4997 або 067-352-30-50 (є Viber,
WhatsАpp або Telegram).
– Ми намагаємось підтримати
всіх, хто до нас звертається. Але
просимо про підтримку й тернополян, – завершує жінка.
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АРХІВ РОДИНИ

МИ ПОБУВАЛИ ВДОМА У ДІАНОВА

У динстві наш Герой був трішки хуліганом,
каже мама і посміхається

Уся родина переживала за його швидке повернення додому. Тому зараз щасливі, як ніколи раніше. І
чекають героя Михайла в Тернополі

Ексклюзив  Журналісти «RIА плюс»
на запрошення мами Ірини Діанової та
сестри Альони Лаврушко побували в
будинку, де живе славнозвісний морпіх,
якого звільнили з російського полону
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, ВАДИМ ЄПУР
098– 821‑01‑51, JULIIIA.INOZEMTSEVA@
GMAIL.COM

Серед звільнених з російського
полону бійців — Михайло Діанов
з Тернополя. Удома з нетерпінням
чекають рідні жінки — мама, донечка Катя й сестри Альона та Настя.
Квартира, у якій живе родина Діанових, на сьомому поверсі. Міша
останнім часом бував тут не так часто, лишень коли випадала нагода
приїхати у відпустку. Помешкання
невелике, але дуже охайне, а ще —
затишне. З вікна чудовий вигляд
на осінній Тернопіль. На дивані
в’язані іграшки — кумедні фігурки персонажів із мультиків. Це все
роботи мами військового Ірини.
Вона захоплюється рукоділлям, тож
з радістю показала нам кілька своїх
творінь. У вічі впала недомальована
картина із фото Михайла і плакати
із закликами звільнити захисників
Маріуполя. Їх малювала сестра
бійця на мітинги, які відбувались
на Театральній площі. Альона була
на кожному з них.
Мама воїна, пані Ірина ще на початку розмови пригадує, що змалечку син був активним, бешкетним
і навіть трішки хуліганом. Мав
гарний слух та відчуття ритму, тож
малого віддали до музичної школи № 1 імені Василя Барвінського на клас фортепіано. Викладала
у Міші Лариса Дякун, яка понад
52 роки присвятила музиці. Хлопця до школи прийняли відразу, хоч
характер мав дуже неслухняний.
— Вчителька постійно давала
синові завдання додому. Я сиджу,
щось шию, і чую — не те грає. Гу-

каю: «Мішо, тобі що сказала Лариса Василівна грати?» Він мені:
«Місячну сонату». Запитую: «А ти
що граєш?» Зітхає: «Корольок —
пташка співоча». Змушувала його
грати те, що потрібно, — розповідає
нам Ірина Діанова.

Якось врятував
життя сестрі
Батько Михайла прекрасно грав
на семиструнній гітарі, тож взявся
вчити цьому ремеслу сина. Крім
фортепіано й гітари, юнак паралельно освоїв ударні. Його з дитинства тягнуло до творчості.
— Діти виросли і почали ходити у клуб в центрі дозвілля імені
Довженка. Разом організували свій
гурт «Особистий підпис». З друзями тусувались, давали концерти,
робили навіть виїзні виступи. Але
невдовзі всі пороз’їжджались: хто
в Америку, хто в Англію, хто в Канаду. Так вийшло, що гурт розпався, — каже мати захисника.
За наймолодшу в сім’ї Альону
Міша старший на п’ять років і один
місяць. Серед Діанових є ще дочка Настя, у них з братом 2,5 роки
різниці. Сестер боєць дуже любить,
завжди стояв за них горою. Альона
каже, що брат прищепив їй любов
до рок-хітів та навчив писати.
— На вулицю він мене не брав,
але вдома завжди допомагав. Пам’ятаю, як вони із сестрою вже ходили
до школи, а я ще ні. Пишуть уроки. Я прийшла до мами і плачу, бо
не вміла писати й читати. Міша з
Настею сміються, мовляв, все попереду. Тоді брат почав мене вчити,
щоб я не почувалась погано, — говорить жінка. — А якось ми з ком-

На фото сестра Альона та мама — пані Ірина

панією поїхали на став на три дні
відпочивати. Була п’ятниця, 13‑го,
я цей день назавше запам’ятала.
Плавати не вміла, на вулиці стало темно і сама пішла купатися.
В один момент почала тонути і
пішла з головою під воду. Міша
весь в одязі кинувся за мною.

Не азовець, а
морський піхотинець
За спеціальністю Захисник, що
цікаво, — чоботар, закінчив профучилище № 11. Може шити й ремонтувати черевики, з нуля будинок
побудувати, торгував на ринку,
був електриком у Буковелі тощо.
У 2015 році чоловік зателефонував
до матері й поставив перед фактом — йде воювати добровольцем.
Сказав, що так треба, бо росія на-

Якби всі так
стріляли, як
Діанов, українська
армія була би
найпотужнішою у
світі, — побратими
пала на нашу територію. Пані Ірина без вагань відповіла: «Йди! Ти
вирішив, а значить нехай буде так!»
Перший контракт Михайло підписав з 79‑ю десантно-штурмовою
бригадою. Пробув там рік, приїхав
до Тернополя у відпустку. Опісля
вирушив, за його словами, в «елітні війська» — 36‑ту окрему бригаду
морської піхоти Військово‑морських
сил ЗСУ. Він пишається тим, що
є частинкою цього угруповання.
Сестра Альона додає: брата навіть
ображає те, коли його називають
азовцем. Він — захисник «Азовсталі»
та Маріуполя, морський піхотинець!
— Його ставлять у приклад іншим
солдатам. Міша до себе в підрозділ
бере лише найкращих. Він знайшов
себе в армії. Казав мені, що його
місце у війську. «Я знаю, що там
потрібен, для чого і для кого!» —
говорив.
Він гордий за себе, бо військовослужбовець і морпіх. Завжди на цьому наголошує, каже його сестра.
— Міша жартував, що має
не кров, а морську воду в жилах.
Командир бригади хвалив сина:
якби всі так стріляли, як Діанов,
українська армія була би найпотужнішою. За лічений час три постріли
у три мішені на 100 метрів з корабельної артилерії — і всі до одного
влучні, — долучається до розмови
мама, пані Ірина.
За військові заслуги нашого земляка Михайла нагородили Нагрудним знаком «Учасник АТО» від Начальника Генштабу Збройних сил

(відзнаку дають бійцям, які брали
безпосередню участь у зіткненнях
в зоні проведення антитерористичної операції на сході України —
прим.). Вдома мати захисника і його
сестра зберігають почесний нагрудний знак «За взірцевість у військовій
службі» ІІІ ступеня від Муженка,
відзнаку «За зразкову службу» від
Міністерства оборони, годинник від
самого командувача Військово‑морських сил, безліч інших нагород та
сертифікатів. У квітні 2022 року
президент Володимир Зеленський
вшанував старшого сержанта Діанова орденом «За мужність» ІІІ
ступеня. Про відзнаку боєць, поки
був у полоні, навіть не здогадувався,
кажуть його рідні.
Натомість про те, що від 22 серпня Михайлу присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя», рідні розповіли йому.
— Він — єдиний військовий, який
отримав таке звання у Тернополі
не посмертно. Це великого вартує,
що брат візьме до рук відзнаку, —
наголошує сестра Альона.

Стріляв без зброї
Коли розмова перейшла до захисту Маріуполя та полону, рідні, як і
журналісти, не могли стримати емоцій… Боляче прийняти, усвідомити
бездушність і черствість ворогів…
Вперше зв’язок з Мішею зник
5 березня, згадують найрідніші.
До тієї пори він регулярно писав і
телефонував близьким, повідомляв,
що з ним все добре. Далі вбивча
тиша тривала понад місяць. 8 квітня
Альоні з невідомого номера надіслали повідомлення, що брат живий.
14 квітня завдяки сигналу від Starlink
Діанову вдалось набрати до швагра
Юрія. Тоді боєць розповів, що він
на меткомбінаті «Азовсталь» у Маріуполі, тут триває наступ російських
військ, підприємство атакують з усієї
можливої зброї та з усією жорстокістю. Ситуація катастрофічна.
— Якщо зараз розмовляєш з ним,
і він бадьорий попри виснаження,
то тоді голос мав важкий. Міша сказав нам, що складно з медикаментами, провізією, боєкомплектами,
зі всім. Признався, що поранений,
є проблеми з ногою та рукою. Попри сильні травми він ще воював
там, на «Азовсталі», допомагав побратимам. Чотири дні контакт з
ним був, ми говорили. Це важко
емоційно, але й приємно, бо я чула
рідну людину. 18 квітня брат востаннє написав до чоловіка. Відтоді
від нього не було абсолютно жодної
звісточки… — зітхає сестра морпіха.
Захисник Маріуполя Дмитро
Козацький (з позивним «Орест»)
10 травня виклав на своїх сторінках
у соцмережах світлини з комбінату

і закликав поширювати їх повсюди.
На одному з портретів був Михайло
Діанов, згодом фото облетіло світ.
Та це не так важливо, як те, що той
день став святом для всієї його сім’ї.
— Я сиділа на кухні. Двоюрідний
брат скинув мені цю фотографію.
У мене телефон просто випав з рук.
Я була шокована, побігла до мами
у сльозах. А вона мені: «Чому ти
плачеш? Міша живий!» А я ридала
від радості, — каже Альона.
Ненька захисника зауважує, що
вона рідко плаче.
— Моя бабуся Лідія Севріянівна
під час Другої світової війни працювала в Сталінграді у госпіталі. Вони
рятували і німецьких, і радянських
бійців. Їй було 30 років, але мала
мужній характер. Нікому не давала себе образити. Я в неї вдалась,
і Мішу так навчила, і дівчат. У нас
імунітет моральний. Позитив у сина
від мене. Він на всіх фото усміхнений, — додає нам Ірина Діанова.
Коли за наказом командування
«азовці» склали зброю у тимчасово
окупованому Маріуполі й потрапили у полон, сестра і мама Михайла вкотре побачили його лише
на фотографіях. На них захисника
вели під конвоєм п’ятеро росіян,
націливши у спину дуло автомата.
Сестра Альона пригадує: її вразив
погляд брата, він без зброї вбивав.
Зв’язку з Мішею не було чотири
місяці, до 21 вересня.
— Я сиділа на дивані. Була сьома
вечора. Дзвонить невідомий номер.
Піднімаю, а до мене: «Альоно, мене
обміняли. Я вільний!» Не розумію,
що відбувається, перепитую: «Що?»
А Михайло мені: «Це я! Мене звільнили. Мене обміняли. Я вже в Україні». І все… Пів року незнання і
тут цей рідний голос! Біжу до мами
в кімнату… — в Альони бринять
сльози на очах від радості. — Одразу
набрала до племінниці (Катерини
Діанової — прим.), до чоловіка
Юри, до всіх близьких, що Міша
вільний. Через три години інформація з’явилася в мережі, у ЗМІ й
на сайтах. Світлина брата із Володимиром Золкіним розлетілась інтернетом. Сестра морпіха знала, що
поїдуть до нього, де б він не знаходився, тільки не мали адреси.
— У госпіталі був цілий квест —
знайти його палату. Ми тричі
піднімались поверхами. Стоїмо з
племінницею, чоловік трохи далі.
Бачимо — Міша йде навпроти.
Обличчя побите, але посмішка…
Я майже розплакалась, а тоді думаю, чому плакати? Міша сміється!
Нарешті обійми, ця рідна людина
тут, в безпеці. Він жартував: щось
наостанок сказав росіянам, і вони
з ним добре «попрощалися». А він
все одно не «розкис»! — радіє сестра.
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«Гуманність»  Ми дізналися
ексклюзивні деталі про полон, теперішнє
самопочуття і плани на майбутнє.
Розповідаємо, аби кожен із нас зрозумів
ціну, яку віддають наші захисники, аби
пришвидшити Перемогу
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, ВАДИМ ЄПУР,
098– 821‑01‑51, JULIIIA.INOZEMTSEVA@
GMAIL.COM

Про все, що стосується Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими, у росії не чули, розповідає далі мати.
Українським військовим не давали
ні зателефонувати, ні написати родичам. Перебуваючи в таборі, хлопці
мали право отримувати посилки, але
цього ворог не дозволяв. Ба більше,
у наших захисників позабирали все:
зубні щітки, спідню білизну, одяг,
взуття, рештки запасів. Вони витягали нитки з одягу і так чистили
зуби…
— Медичну допомогу, якщо це
можна так назвати, Міші надали
аж у серпні, у донецькому госпіталі. Там його руку звільнили
з‑під апарату зовнішньої фіксації
(апарат Ілізарова). Однак це слід
було робити раніше, уже почалось
нагноєння кінцівки. Як знімали цей
апарат… Там є чотири фіксатори.
Два верхніх викрутили, як і прийнято в нормальній медицині. Два
нижніх вирвали. Це робили без знеболювального, по живому… Таким
чином і так пошкоджену кістку ще
більше пошкодили. Тепер братові
потрібно повністю лікувати руку,
з нуля. Ось так лікували наших
хлопців, — сестра Альона говорить
і ледве зберігає спокій.
Годували бійців з Маріуполя,
за її словами, жахливо. Михайло
вже у шпиталі в Києві поділився
пережитим, мовляв, давали їсти
заледве не комбікорм. Ложка каші
з лушпинням, два сантиметри супу
у тарілці, в якій плавало два шматочки капусти. Шматок хліба ділили
на вісім частин, і 1/8 давали хлопцям на прийом їжі. Іноді Михайло
економив собі хліб, аби у якийсь
період з’їсти його більше і хоч трохи
насититись. Якщо мала бути перша і
друга страва, українських військових
годували чимось одним і по мінімуму. У перші тижні деякі захисники
втрачали свідомість від голоду та
знесилення. Потім організм адаптовувався.

Про багато речей, які Михайло
пережив у ворожому полоні, він
сам, як і його рідні, поки не можуть
розповідати. Ми й не запитуємо.
Зрозуміло, що це вказівка державних структур, бо триває слідство,
а також в інтересах безпеки тих
українських військовослужбовців,
які досі знаходяться у полоні.

Снилось солодке і
магазин
— Міші снилися солодощі, смаколики. Уві сні він заходив до магазину, купував згущене молоко, еклери й торт «Наполеон» та починав це
їсти. Розуміючи, що спить, а він насправді у полоні, прокидався. Коли
ми їхали до нього, брат попросив
привезти ті еклери, «Наполеон» й
згущене молоко. У ту ніч йому знову
снилось солодке. Розплющив очі,
а все стоїть на столі. Сів, наївся від
душі. Розумієте, настільки хлопці
відчували голод, що їжа їм снилася! — зітхає Альона.
З Катею «Пташкою» Михайло
Діанов декілька разів пересікався
на «Азовсталі», та в російських бараках вони жили окремо. Сестра
морпіха додає: звільнені жінки виглядають трохи краще, ніж чоловіки.
Можливо, до них було людяніше
ставлення. Наші військові з меншими пораненнями фізично міцніші.
Але щодо таких, як Міша, з трав-

Уві сні він заходив
до магазину,
купував згущене
молоко, еклери й
торт «Наполеон» та
починав це їсти
мами, що не дозволяли нормально
рухатись — по них все видно без
слів. Багато хлопців у критично
важкому стані. Хтось має ушкоджені руки, хтось ноги чи голову.
Але кожен зазнав певного фізичного поранення… Наостанок росіяни
«попрощалися» з Мішею. Більше
рідні сказати не можуть. Але ви самі
все зрозумієте…

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ АНАСТАСІЇ, СЕСТРИ МИХАЙЛА ДІАНОВА

ВІД ГОЛОДУ ВТРАЧАЛИ СВІДОМІСТЬ.
ЯК ЗНУЩАЛИСЯ ВОРОГИ В ПОЛОНІ

Вороги не змогли зламати сили волі нашого Захисника, він стріляв поглядом навіть без
зброї. Таке вміння, кажуть його побратими, притаманне справжнім воїнам
Всі звільнені хлопці, яких жінка
помітила у шпиталі, страшенно худі.
Та багато хто приходив у Мішину
палату з гумором, на позитиві.
Альона говорить, що їх досі тримає ейфорія від повернення додому,
в Україну. Найбільше брат тішився
тому, що має змогу просто вийти
надвір подихати, а не під озброєним
конвоєм. У полоні переосмислюєш
те, на що в буденному житті не звертаєш увагу…
— До Міші всі підходили фотографуватись, попри набряки та його
не дуже «фотогенічність». В п’ятницю чи у суботу він сам звернувся
до людей на своїй сторінці у Фейсбуці. Попросив якийсь час його
не турбувати, бо повинен відновитись. Подякував усім за шалену підтримку, — посміхається пані Ірина.

Мріє знову заграти
на гітарі
Щодо лікування й реабілітації,
за словами матері й сестри Михайла Діанова, процес розтягнеться
надовго. Перш за все, морпіху потрібно набрати вагу. Це не кілограм і не два. Якщо перед військом
Міша важив 86 кг, то зараз маса
коливається між 62 та 63 кілограми. Це, говорить Альона, він вже
навіть трохи поправився. Однак
цього надто мало, аби починати
оперативні втручання.
У захисника «Азовсталі» найбільш пошкоджена права рука.
Бракує кілька сантиметрів кістки,
м’язи фактично атрофовані у лікті.
Але пальці у Міші працюють, він
відчуває нерви, тож лікарі дають
великі шанси майбутній операції.

Також ушкоджений великий палець на правій нозі, є кульове
поранення на гомілці. Можливо,
і на лівому боці щось травмоване,
але боєць не зізнається.
— Міша є Міша. Він завжди
жартує. А що, адже не можна
плакати цілими днями! На війні душа просить музики вдвічі
більше, як казав колись Биков.
Сміх рятує наших захисників. Без
нього не можна жити тепер, —
зауважує Ірина Діанова.

Зібрали майже
7 млн
Минулого тижня для
морпіха збирали кошти,
щоб підтримати рідних.
У вихідні збір грошей
закрили, та лишень
в «банку» від Monobank
небайдужі українці задонатили понад сім
мільйонів гривень!
Ця сума піде на дороговартісну доопераційну й післяопераційну
реабілітацію.
Сама операція щодо
відновлення
руки буде
безкоштовною. Загалом,
ділиться останніми новинами
Альона, братові пропонували лікування в Ізраїлі, Швейцарії, Польщі,
Німеччині, США. Обирати медзаклад будуть після
того, як Міша набере вагу.
— Ми не знаємо, наскільки
все затягнеться, але щиро вдячні всім, хто нам допомагає! Вся
українська спільнота в цілому
світі відгукнулась на наш заклик. Операція обов’язкова, бо
Михайло у нас гітарист. Щоб
грати на гітарі, потрібні здорові руки. Якраз «розроблятиме»
пальці. А ще він з дитинства мріє
відкрити металооброблювальну
майстерню. Цією затією живе, —
говорить нам Альона.

Хоче приїхати
у Тернопіль

Сестра Анастасія постійно ходила на мітинги та вимагала, аби про наших Захисників
Маріуполя не забували ні на мить. Тепер вона щаслива, адже брат в Україні

Наразі захисник «Азовсталі»
у військовому госпіталі. Дуже
скучив за Тернополем, тож лікарі
радяться, щоб відпустити його
на місяць реабілітації додому.
Рідні чекають, коли це трапиться.

росіяни проявили повну
негуманність до наших
військових. Михайла чекає
довга реабілітація
Є чимало людей, які хочуть з ним
особисто познайомитись, обійняти, подякувати. Але слід зачекати!
На завершення — кілька днів
тому сестра Альона та мама Ірина
дізнались, що Михайлу Діанову
присвятили казку. Вона має назву
«Розлючена вишиванка», а її авторка Ірина Мацко з Тернополя.
«Тоді вийшли герої із полону, зранені, втомлені, але непереможні.
«А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну,
гей-гей розвеселимо» — затягнув
Михайло, усміхаючись до всього
світу, який вітав своїх героїв», —
звучать останні рядки казочки про
морпіха Михайла.
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ЗВІЛЬНЕНИЙ З ПОЛОНУ МАЙОР ІЗ
БЕРЕЖАН АРСЕН ДМИТРИК

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

— Мій старший — Арсен — звільнений з полону, він вже в Україні.
Син — дуже позитивна дитина. Востаннє з ним спілкувалась 20 травня
зранку, коли він виходив з «Азовсталі». Тоді він сказав єдине: «В нас
все буде добре. До зустрічі». А ця
зустріч потягнула на 4 довгих місяці.
Чотири місяці пролетіли, як один
день. То літо промигнуло, я навіть і
не помітила, — Ірині Дмитрик, мамі
звільненого з полону майора полку «Азов» Арсена Дмитрика, дуже
важко говорити. Жінка щаслива, бо
старшого із синів звільнили з російського полону. Ще б дочекатись
молодшого…
Всю розмову ми фактично проплакали. Не могли стримати сліз
через емоції, що розривали. Так,
один із синів Ірини повернувся. І
хоч попереду не день і не тиждень
лікування та реабілітації, головне —
що він живий. Тепер ще б дочекатись на повернення Колі. І мама
свято вірить, що він обов’язково
повернеться додому.
Ми спілкувалися з Іриною 22 вересня, коли й доби не минуло після
звільнення її старшого сина. Жінка
ексклюзивно для «RIA плюс» поділилась подробицями звільнення та
коли планує побачитися з Арсеном.
Нагадаємо, з полону повернувся
майор полку «Азов» Дмитрик Арсен
Володимирович з Бережан. Він став
на захист Маріуполя від російських
окупантів, а Президент відзначив
високою державною нагородою —
орденом «За мужність» ІІ ступеня
у Національній гвардії України.

Я летіла б до нього,
якби тільки могла…
— Вони ще всі перебувають у лікарні, я поки не бачилась з Арсеном
і не знаю точно, де він, — розказала
Ірина Дмитрик.— Тільки б мені сказали, дозволили, я сідаю в машину — і вже там. Я летіла б до нього,
якби тільки могла…
Пізно ввечері 21 вересня Ірині
зателефонувала дружина Арсенового побратима та полоненого. Вона
запевнила, що їхні рідні вже на те-

Молодший із
синів теж азовець.
Ще навесні він
потрапив до
списків зниклих
безвісти
риторії України. Згодом був дзвінок
ще від однієї дружини, і ще…
— Його побратими зустрілися з
Арсеном одразу після обміну і набрали мене зі свого телефону на відео, — жінка згадує цей момент і
плаче. — Боже, я вам не можу передати цю радість! Я плакала, я досі
плачу кожну хвилину! Це радість,
радість і мільйон разів радість! Його
друзі були з ним. Це словами передати неможливо.

Від 20 травня нічого
не знали про сина
Арсен був добровольцем, і
в 2014 році долучився до лав полку
«Азов». Із солдата, з рядового, він став
майором, командиром мінометної
батареї.

АРХІВ АРСЕНА ДМИТРИКА

Гордість  Після теракту в Оленівці
мати побачила сина у списках поранених.
Не вірила, доки не впізнала Арсена на
відео з лікарні. 28-річний майор полку
«Азов» сильно схуднув, змарнів і мав
понад десяток осколкових поранень шиї
й голови. Він був в Оленівці…

З полону повернувся майор полку «Азов» Арсен Дмитрик з Бережан. Він став на захист
Маріуполя від російських окупантів, а Президент відзначив орденом «За мужність» ІІ ступеня
Усі оборонці потрапили у російський полон. Останній раз вийшов
на зв’язок зранку 20 травня. Тоді він
сказав мамі, що вони, командири,
останніми виходять з «Азовсталі»,
що всі його підлеглі вже вийшли.
— Відтоді він з нами не зв’язувався, і ми нічого не знали про його
долю, — розказала мама. — Після
теракту в Оленівці побачили списки, що він поранений. Не вірили,
поки не побачили відео з лікарні —
на ньому я впізнала свого сина
Арсена. Схуднув дуже. Змарнілий
і виснажений. Поранений, у нього
багато осколкових поранень голови
і шиї. Він був там, в Оленівці…
Мати щиро молилась і стукала,
куди тільки можна. Писала звернення, дзвонила, зверталась до центру
поводження з військовополоненими, СБУ, раз у тиждень надзвонювала у всі інстанції і відправляла
листи. А з нового тижня — знову,
і так по колу. Обривала телефони і
до Міжнародної організації Червоного Хреста. Там запевнили: Арсена бачили. Він живий і перебуває
в СІЗО Оленівки.
У той час за нього щиро молились
мама Ірина і тато Володимир, бабусі

Надія і Марія, дружина Світлана
і сила-силенна родичів і друзів.
На Арсена чекали усі, каже мама.
Арсен Дмитрик народився 31 березня 1994 року, йому 28. Раніше
закінчив Львівську політехніку,
факультет «Міське будівництво», і
Острозьку академію за фахом правознавство.

Радість і відчай — над
ними знущались
— У них там більшість такі — це
цвіт нації. Я як їх побачила на відео,
сльози на очах. Радість, бо хлопці живі. І водночас відчай — це ж
як над ними знущались, — каже
Ірина Дмитрик. — Вони всі дуже
схуднули і змарнілі. Чимало мають
поранення, контузії. Всі колись важили по 80–100 кг, а зараз 30–40.
Дивитись боляче…
І син Арсен зараз потребує лікування та тривалої реабілітації.
У нього 13 осколкових поранень,
частина осколків досі є в тілі захисника. Арсен добре не дочуває.
Мама, медик за фахом, припустила,
що має контузію. У нього вже після
2014‑го року були проблеми зі слухом, він мав слухові апарати. І зараз,

коли говорив з мамою, неприродньо
схиляв голову на плече, поділилась
пані Ірина.
— Цілую, обнімаю. Я вже в Україні, — то були перші слова мого сина
телефоном, — Ірина Дмитрик, згадуючи це, плаче. — Він фактично
більше й не встиг нічого сказати.
Там такий був крик — то страшне.
І молодший син Ірини та Володимира та молодший брат Арсена,
Микола, теж був азовцем. Жінка
не дуже розповідає про нього, боїться, аби не нашкодити. Проте переконана: син живий. Він не дістався
«Азовсталі», ще 15 квітня колону
розбомбили. Відтоді про сина жодної звістки. І лише запис у списку
зниклих безвісти.
Ми ще довго говорили, і сльози
в обох текли струмком. Жінка плакала за загиблими хлопцями, які
поклали своє життя за Україну. І
додала: такою ціною нам дається
наша свобода.
А щодо Миколки — жінка запевняє, що материнське серце
відчуває: її молодший син живий.
Прощаючись, Ірина лише додала:
«Коля живий, і я обов’язково його
дочекаюсь…»

ВИДАВНИЦТВО РІА

Парамедик Національної гвардії
України Катерина Поліщук («Пташка») поділилася в Instagram першим
фото після повернення додому та
опублікувала свій перший допис.
Поліщук подякувала українцям
за підтримку. За словами «Пташки», після відновлення її боротьба
продовжиться.
«Дякую всім і кожному за теплі
слова привітань та підтримки. Дякую за боротьбу за мою свободу.
Зализуємо рани і в стрій. Якщо перестану посміхатися — я вмерла. А
я жива. Я в Україні. Ми зробили це
разом. Але це лише початок!» — підписала своє фото у сторіс Катерина.
Під дописом Катерини сотні
коментарів вдячних українців та
українок. Захоплення, підтримка,
радість, подяка і те, що слова ніколи не передадуть — все це з усіх
куточків України та світу пишуть
нашій дорогій «Пташці».
Наступного дня дівчина написала,

що просить не турбувати звільнених
із полону.
«Поставтеся з розумінням до
стану військовополонених, не телефонуйте, не турбуйте і без того
тривожні перші дні на волі, — написала Катерина. — Ми прийдемо
до тями та повернемося в соціум.
Жодні інтерв'ю, коментарі чи провокативні сюжети та статті не покращують наш стан».
Нагадаємо, 21 вересня Катерину
Поліщук («Пташку») звільнили з
російського полону.
– У мене змішані відчуття. В цей
момент розумію, що рідні Каті зараз, напевне, на тисячному небі від
щастя. Та і не тільки рідні. Усі! Досі
не можу повірити в це. Але головне,
що наша Пташка вільна! – радіє
близька подруга Катерини.
Катю «Пташку» ви точно бачили на відео, де юнка у підземеллях
металургійного комбінату підтримувала бійців прекрасним голосом і повстанськими співанками
– «Зродились ми великої години»

та «Батько наш Бандера». Їй 21 рік
і вона родом із маленького села на
Шумщині. Сміливість і прагнення
бути попереду в характері Каті з дитинства. Маленькою вона постійно
їздила на олімпіади, брала участь в
конкурсах із музичної школи. Любила сцену і виступати.
Катя закінчила навчання на відділі «Спів» у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені
Соломії Крушельницької. Сама
пише пісні та музику, а ще протягом кількох років була акторкою
Тернопільського народного драматичного театру-студії «Сузір’я».
Згодом дівчина переїхала у столицю і влаштувалась у мотошколу The
Riders. Паралельно з мотоциклами,
«Пташка» захопилась військовою
справою. Мала чітку громадянську
позицію і захоплювалась історією
України, брала участь у мітингах
і навіть вступила в правозахисну
організацію.
Катя пройшла у Києві курси домедичної допомоги, і вже у 2021

АРХІВ КАТЕРИНИ ПОЛІЩУК

«Пташка»: якщо перестану посміхатися — я вмерла»

Катя з мамою за кілька днів після звільнення
році надавала нашим бійцям медичну допомогу у зоні бойових дій на
Донеччині. Була парамедиком медичного батальйону «Госпітальєри».
Під час війни Катерина приїхала до
госпіталя в Маріуполі, щоб рятувати
людей. Шпиталь розбомбили, тож
вона потрапила на «Азовсталь».
Усі оборонці заводу потрапили

у російський полон. 21 вересня
вдалося повернути військовополонених. Серед них і «Пташка».
Дивіться
відео,
засканувавши
qr-код

ЗВІЛЬНЕНІ З ПОЛОНУ
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ВАГІТНА ДРУЖИНА — ЩАСЛИВА

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

Нагадаємо, що 21 вересня з
російського полону повернули
захисників України. Серед них
четверо з Тернопільщини — Катерина Поліщук, Михайло Діанов, Арсен Дмитрик та В'ячеслав
Білий. Ще одна вагітна медик
була випускницею тернопільського медуніверситету. Вона
теж на мирній території.

Він ніколи
не скаржився…
В’ячеслав Білий проживав
у Кривому Розі, аж поки не зустрів свою кохану дружину Олену. Тоді у 2019 році переїхав
до Тернополя. У полку «Азов»
В’ячеслав Білий перебував з
2014. Тож, коли російські військові розпочали повномасштабне вторгнення, він пішов
захищати свою дружину та всю
Батьківщину. Зі слів Олени Білої, він мужній, сильний та хоробрий, адже пройти пекло під
силу тільки таким людям.
— Він був у відпустці, але
22 лютого його відкликали і мав
повернутися у полк. Я тоді дуже
сердилася. Все стало зрозуміло
того клятого ранку великої війни. Не можу звикнути і не звикну до цього ніколи. Він був
на Азовсталі, де кожен день під
обстрілами, вони голодували, —
каже співрозмовниця. — У нього
не згинається нога, розвалюється
спина, але він ніколи не скаржився. Завжди мене оберігав і
віддавав нам усю свою любов
через екран смартфону.
Востаннє спілкувалася з чо-

ловіком пані Олена 16 травня,
а далі полон і невідомість. Як
вони, що там з ними роблять і
коли повернуть? Ці питання турбували щосекунди. Попри страх
за життя чоловіків, жінки не здавалися і почали влаштовувати
акції на підтримку захисників
Маріуполя.
— Так, ми виходили на Театральну площу у Тернополі
з іншими жінками і говорили
про наших хлопців та дівчат,
які опинилися у російському
полоні. Таким чином ми намагалися привернути увагу до захисників «Азову». Коли ставало
нестерпно від безпорадності, що

«Я вже в Україні», –
слова В’ячеслава,
що приємно
шокували дружину і
змусили заплакати
від щастя
аж хочеться кричати, запитувала себе: «Де твоя віра?!» І так
я заспокоювалася. Я знаю, що
ця віра, надія і любов, яка є між
нами, збереже його. Тому що
такі люди, які в надскладних
умовах залишаються людьми, які
в таких важких обставинах залишаються люблячими, турботливими, тримають слово — вони
заслуговують жити, — розповідає
Олена Біла.

Чекала на нього
вдома…
Пані Олена на дев’ятому місяці вагітності і вже незабаром має
народити дитину. Вона постійно

АРХІВ ОЛЕНИ БІЛОЇ

Війна  Разом із іншими 215
захисниками України чоловіка вдалося
повернути з російського полону, у якому
він протримався від травня. Дружина
плаче та радіє, а В’ячеслав Білий з
нетерпінням вже хоче обійняти свою
кохану та першим побачити дитину, яка
має незабаром народитися

Олена та В’ячеслав очікують на першу дитину. Мріють ростити її в мирній Україні. Попри
складну ситуацію на нестерпні умови В’ячеслав Білий жодного разу не поскаржився дружині
вірила, що В’ячеслав повернеться додому, аж о 20.00 пролунав
неочікуваний дзвінок.
— І тут я чую його голос:
«Я вже в Україні». У це складно
було повірити. Мене переповнювали емоції, це була як істерика.
Але я настільки щаслива це почути. Я щаслива, я вдячна, що
мій чоловік нарешті в Україні.
Це його другий день народження, по-іншому я ніяк назвати це
не можу, — каже вона.
Жінка додає, у неї є можливість поїхати сьогодні до чоловіка, але через останні дні вагітності не ризикнула. Тож чекає
на В’ячеслава вдома і сподівається, він встигне потрапити
на народження першої дитини.
Також Олена Біла закликала
українців не опускати руки і далі
надавати розголосу про військових, які досі залишаються в полоні. Адже важливо повернути
всіх захисників України живими
до своїх родин.
— Ми раді, всі раді, але давайте не забувати, що в полоні
залишаються інші захисники.
Чоловіки моїх знайомих у полоні росіян і ми маємо їх звільнити. Ми будемо влаштовувати

На всі акції Олена Біла приходила з власним плакатом,
щоб нагадати про чоловіка
акції, привертати увагу українців
та жителів інших країн. Зараз
не маємо права зупинятися.
Коли всі захисники повернуть-

ся з російського полону, тоді і
будемо радіти, тоді можна трохи видихнути, — говорить пані
Олена.

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

Ще 17 вересня українці мітингували з плакатами у руках,
аби вагітну медикиню Мар’яну
Мамонову повернули додому з
російського полону, а вона вже
вперше за довгий час міцно обійняла свою маму та чоловіка, і
— народила донечку.
21 вересня відбувся обмін полонених, завдяки якому з російського ярма вдалося вирвати на
волю 215 захисників України,
серед яких і медики.
Мар’яна Мамонова – капітан
медичної служби, яка перебувала
на останніх місяцях вагітності.
У російському полоні дівчина
перебувала з 4 квітня. До рук
окупантів медикиня потрапила,
коли рятувала військових та цивільних в оточеному Маріуполі.
Сталося це на заводі імені Ілліча.
Дівчина змалечку мріяла стати медиком. Тож закінчивши

школу, поїхала з рідного селища міського типу Млинів, що на
Рівненщині, до Тернополя. Саме
у Тернопільському національному медичному університеті імені
І. Я. Горбачевського навчалася
Мар’яна.
Зі слів прессекретарки університету Яніни Чайківської, під час
навчання дівчина особливо не
вирізнялася.
– У навчальному закладі
Мар’яну знають під дівочим
прізвищем Черепушко. Вона закінчила наш університет у 2015
році. Магістратуру закінчила у
Київській військово-медичній
академії. Найімовірніше, вона
була сімейним лікарем. Коли
ми дізналися, що наша випускниця опинилася в полоні, то
зверталися в усі міжнародні
правозахисні організації з проханням допомогти визволити
нашу Мар’яну. Ми щиро раді її
поверненню, дякуємо за відмінну
службу і виконання лікарських

обов’язків, – каже пані Яніна.
Після навчання 31-річна
Мар’яна Мамонова служила у
36-й окремій бригаді морської
піхоти 501-го батальйону в Бердянську. Вже перебуваючи під
обстрілами у підвалі металургійного комбінату на «Азовсталі»,
жінка дізналась про свою вагітність.
Найбільше родичі та сама
Мар’яна переймалася за те, що
народивши маля в полоні російських військових, дитину можуть
забрати у невідомому напрямку.
Саме ці слова матері Мар’яни
сколихнули українців, і вони
вийшли на мітинги з проханням
– повернути молоду українку,
майбутню маму додому.
Уповноважений з прав людини
Верховної Ради України Дмитро
Лубінець заявив, Мар’яна Мамонова на період вагітності перебувала у жахливих умовах. Але
навіть це не зламало її.
– Вона виходила під час обміну

АРХІВ МАР’ЯНИ МАМОНОВОЇ

Повернулася з полону та народила донечку

Мар’яна Мамонова ще з дитинства мріяла бути
медиком. Жінка пробула у російському полоні пів року
найперша з усмішкою на обличчі. «Побачивши напис «Україна»
сказала, що всіх вітає, все буде
Перемога, все буде Україна і Слава Україні, – розповідає Дмитро
Лубінець.
За кілька днів після обміну

полоненими, жінка народила донечку у Луцькому перинатальному центрі. Дівчинка народилася
вагою 3250 грамів та зростом 57
сантиметрів. Вітаємо Мар’яну
Мамонову та її рідних, бажаємо
донечці щасливої долі.
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ЗАМІСТЬ ВЕЧЕРІ З КОТЛЕТОЮ –
ХОЛОДНІ МАКАРОНИ ІЗ СИРОМ

Наразі на базі Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи
функціонує 12 класів для дітей з
особливими освітніми потребами.
Щодня заклад відвідують понад
60 дітей, але через пік захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію, кількість відвідувачів
знизилася до 40–45 учнів.

Їли, що було!
Днями у соціальній мережі з’явився гнівний пост щодо недотримання
правил харчування у Тернопільській
спеціальній загальноосвітній школі. Автором допису є тернополянка
Людмила Туркот, дві дитини якої
навчаються у 6‑Б класі. Жінка
стверджує, без відома батьків та
адміністрації навчального закладу
22 вересня внесли зміни у вечірні
страви.
— Ось так виглядає харчування
у спецшколі міста Тернопіль. Відповідно до меню, діти на вечерю
мали їсти макарони, котлету, салат
з буряком, чай та хліб. А насправді
нашим дітям дали холодні макарони
з неякісним сиром. Побачивши
фото, я одразу почала телефонувати керівниці закладу, але слухавку
вона від мене так і не взяла. Через
якийсь час вдалося з нею зв’язатися.
І тоді я почула, що її взагалі не було
на робочому місці, то вона і не знає,
що відбувається у закладі. А потім
вона мені сказала, що наша кухарка просто не встигла приготувати
котлети. Тому діти їли, що було.
Це як називається? — обурюється
пані Людмила.
Натомість мати учня шостого
класу Олеся Радчук наголошує,
за нормальне харчування батьки вже
борються протягом шести років, але
жодних змін не прослідковують. І
це попри те, що якісне харчування
є вкрай важливим для дітей з особливими освітніми потребами.
— Страви, що видають дітям,
обов’язково мають відповідати
меню. Також для них важливо, аби
їжу подавали теплою. Бо це особливі діти, і їм важко їсти холодні
макарони та ще й з хлібом. Більше
того, це викликає проблеми зі шлунково‑кишковим трактом. А потім
дитина скаржиться на болі в животі,
і я маю напічкувати її ліками, щоб
вона не страждала від тих болів. Інколи передавали пряники, то навіть батьки не змогли їх розкусити,
а що говорити про дітей? Ми вже
неодноразово про це наголошували
директорці, працівникам закладу.
Пряники вони забрали, а ті макарони і досі продовжують запихати,—
каже пані Олеся.

Не встигла
приготувати м’ясо
Аби дізнатися, чому 22 вересня
дітям видали вечерю, що не відповідає затвердженому меню, ми звернулися до адміністрації навчального

закладу. Зі слів директорки Лариси
Акменс, це сталося через несвоєчасне постачання продуктів.
— Коли я дізналася від батьків,
що відбулися зміни в меню, одразу
зателефонувала до кухарки і запитала причину. У відповідь почула,
що вона не встигла приготувати котлети на вечерю. А все через те, що
постачальник своєчасно не привіз
до навчального закладу продукти
харчування. Тоді я одразу звернулася до нашого постачальника з
офіційним запитом. Постачальник
не знімає з себе провину і зобов’язується у подальшому повідомляти про
форс-мажорні обставини. Я також
не знімаю з себе відповідальність і
погоджуюсь, що маю більше контро-

Замість макаронів, котлети, салату з буряком, чаю та хліба дітям дали макарони з сиром

Дворазове
харчування в день
на особу міськраді
обходиться у 48, а
чотириразове – 90
гривень
лювати процеси у школі. Візьму це
до уваги і пропрацюємо з підлеглими всі питання, — каже пані Лариса.
Переставляти страви в меню цілком можливо. Єдине — про це працівники кухні мають повідомляти
адміністрацію навчального закладу.
Через недосвідченість молода кухарка цього не зробила, а отже інформацію про інцидент директорка
отримала від батьків. Так вона це
пояснює.
— Переставляти страви з одного
дня на інший не є грубим порушенням. Але перш, ніж це зробити,
працівниця мала зателефонувати
мені або заступниці і повідомити
про це. Якщо б я дозволила, то спокійно можна готувати іншу страву і подавати дітям. Коли кухарка
дізналася, що м’ясо не привезуть,
вона робила все, аби діти не залишилися голодними, — розповідає
Лариса Акменс. — Звичайно, у нас
з нею була бесіда, я наголосила, що
жодних самостійних змін у подальшій роботі бути не може. Вона мене
зрозуміла. Але хочу наголосити, що
такий випадок у нашому навчальному закладі вперше, і я більше не допущу, щоб сталося щось подібне.
Про неприємний інцидент, що
стався у Тернопільській спеціальній
загальноосвітній школі, вже знають
і в управлінні освіти та науки. Начальниця відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірина
Сум наголошує, така неприємна
ситуація у даному закладі вперше.
— За організацію харчування
у закладі освіти відповідає безпосередньо керівник цього закладу
та медичний працівник. Якщо б
це стосувалося калорійності страв
чи харчового отруєння, то батьки б
мали звертатися до Держпродспоживслужби, працівники якої здійснюють контроль за якістю продуктів і вже далі вирішували б це

ПОЛІНИ ДАЙНЕГИ

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

АРХІВ ШКОЛИ

Харчування  Батьки учнів
Тернопільської спеціальної
загальноосвітньої школи нарікають на
недотримання меню у навчальному
закладі. Чому замінили страву і хто
відповідатиме за недотримання правил
харчування – ми розібралися

Ось такий вигляд має обід, що пропонують школярам. Меню розписують на кожен день із
вартістю за кожну порцію
питання. Ми сподіваємося, таке
більше не повторюватиметься, —
розповіла пані Ірина.

Харчування відповідає
фінансуванню
Що стосується коштів, то даний
навчальний заклад знаходиться
на фінансуванні Тернопільської
міської ради. За офіційною інформацією директорки школи, гроші
на харчування також виділяють з
бюджету.
— На сніданок та обід міська
рада виділила 48 гривень на кожну особу. Також у нас є діти, які
цілодобово знаходяться у закладі
і харчуються чотири рази на день.
На їх утримання міська рада виділила по 90 гривень на особу, — каже
Лариса Акменс.
Зауважимо, що порції у всіх школярів однакові. На суму впливає
лише кількість прийомів їжі. Наприклад, у четвер, 22 вересня, триразове харчування на одну дитину
обійшлося в 78 гривень: по 21 гривні
за сніданок та вечерю та 36 гривень — обід.
У сніданок на 21 гривню діти з’їли: молочну рисову кашу з маслом,
напій кавовий.
На обід, що обходиться у 36 гривень: салат з капустою та помідора-

ми, суп картопляний з вермішеллю,
рагу овочеве, напій фруктовий та
хліб.
На вечерю за 21 гривню: вермішель із сиром, компот з фруктами.
Зауважимо, що вартість вечері, де
мав бути ще й салат з бурячком,
котлета, чай та хліб — аналогічна.
— Виділених коштів вистачає,
але я розумію, що меню потребує
покращення. З цим питанням ми
зверталися до міської ради. Але
поки що нам не можуть виділити додаткових коштів. Спробуємо
звернутися з цього приводу в грудні, коли постане питання за бюджет
на 2023 рік, — каже Лариса Акменс.
Батьки наголошують, вони хочуть
знати, що їдять їхні діти. Враховуючи те, що через інвалідність багато
вихованців не говорять, то єдиний
вихід із цієї ситуації — систематичний фотозвіт від класних керівників
у батьківський чат.
— Я переконана, що кожна мама
має право знати про те, що їсть її
дитина. Розумієте, є такі діти, яких
привозять у понеділок і забирають
у п’ятницю. Батьки мешкають
в інших населених пунктах, і вони
не можуть щодня їздити до закладу,
аби подивитися, що їсть їх дитина.
Ми задоволені, що у нашому шостому класі ввели фотозвіт. Тільки

завдяки йому я дізнаюся, чи дійсно
мої діти їдять те, що вказали в меню.
Ми, батьки, маємо контролювати
все, бо це не той випадок, коли
дитина прийде і скаже, що йому
не дали вечері або обіду. Маємо
постійно тримати руку на пульсі, —
каже мама шестикласників Людмила
Туркот.
Про те, що систематичний фотозвіт — гарна справа, підтверджує
і директорка Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи.
Тож, вирішили дослухатися до поради батьків.
— Ми вже поговорили з класними керівниками і домовилися,
що з понеділка, 26 вересня, вони
надсилатимуть у чати з батьками фотографії, де чітко видно, що будуть
їсти діти на сніданок, обід та вечерю.
Крім того, батьки матимуть повністю меню, тож зможуть порівняти,
чи відповідає дійсності харчування.
Ми готові до всіх пропозицій, ми
раді, що батьки вносять корективи
у харчування, — розповідає Лариса
Акменс.
Крім того, Лариса Акменс пообіцяла, що пропрацюють меню і
віднині у харчуванні дітей буде менше страв з макаронами, запіканкою
та галушками. Натомість додадуть
більше різних круп та супів.

ЗДОРОВ'Я
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ЧИ ГОТОВІ ВАКЦИНУВАТИ ВІД
КОВІДУ ДІТЕЙ ІЗ 5-ТИ РОКІВ
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL. COM, 095– 077‑01‑80

Чи можна отримати відповідну
вакцину у Тернополі, та яка вакцина доступна для дітей – ми дізнавалися.

Вакцинація як
захист
Нагадаємо, рішення про вакцинацію дітей у Міністерстві охорони
здоров’я України прийняли у 2021
році. Тоді медикам дозволили щепити дітей, віком від 12 до 17 років, але
винятково за згодою батьків. Дозвіл
на щеплення раніше надали батьки
424 тернопільських школярів.
Враховуючи те, що кількість
хворих дітей на Covid-19 зростає,
а також країни ЄС вже активно
вакцинують малечу, днями МОЗ
України розширює перелік людей,
які можуть вакцинуватися. До цього
переліку потрапили і діти від п’яти
до 11 років.
– Ситуація із коронавірусною
хворобою наразі контрольована,
проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків
захворювання. Один із важливих
етапів цієї готовності – це вакцинація, у першу чергу, для груп ризику. Окремо хотів би наголосити,
що вакцинація зараз не лише про
власний захист, вакцинуватись – це
значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати
життя нашим військовим, – розповів головний державний санітарний
лікар Ігор Кузін.
Про те, що в Україні оновили
правила вакцинації від ковіду, медики Тернопільської міської дитячої
комунальної лікарні вже чули. З їх

слів, щеплення дітей, віком від 5 до
11 років здійснюватимуть вакциною
Comirnaty від Pfizer.
– Поки вакцинувати дітей від
п’яти до 11 років ми не можемо,
адже наша лікарня очікує на постачання відповідного препарату. Так,
доза, яку вводили дорослим і дітям
з п’яти до 11 років відрізнятиметься.
Але це вже робота лікарів, які обізнані в цьому, тож батькам не варто
перейматися. Ми отримаємо всі рекомендації, відповідну вакцину і за
бажанням батьків вакцинуватимемо
дітей, – каже педіатр Тернопільської
міської дитячої комунальної лікарні
Наталія Білик.
Тернопіль вже отримав 3000 доз
протиковідної вакцини Comirnaty
від Pfizer-BioNTech. Та зі слів керівниці пресслужби КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Олени Годи, наразі вакцину
ще не розподілили між медичними
установами.
– Так, вакцина дійсно надійшла
в Тернопіль, але наразі наші ліка-

Дітям віком
від 5 до 11 років
робитимуть
щеплення вакциною
Comirnaty від
Pfizer-BioNTech
рі тільки виїхали за нею, і скільки
саме привезуть – ми не знаємо.
Тож, поки не можемо закликати
приходити вакцинуватися. Наголошую, ця вакцина розрахована на
тернополян віком від 12 років, –
каже пані Олена.

UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Коронавірус  В Україні розширили
перелік дітей, яких можна вакцинувати від
коронавірусної інфекції. Так, з 19 вересня
на щеплення можуть розраховувати і діти,
віком від 5 до 11 років

Вакцинацію проти ковід робитимуть добровільно і тільки за згодою батьків. Наразі у
Тернополі вже доступно 3000 доз протиковідної вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Куди звертатися
тернополянам
Для дітей вакцинація проти
коронавірусної інфекції не є
обов’язковою. Її роблять виключно за бажанням батьків або рекомендацією медиків. Зазначимо,
що відсутність ковідних щеплень
та сертифікату жодним чином не
впливає на допуск дітей до садочка чи школи.
Якщо ж батьки вирішили вакцинувати дитину, то у першу
чергу, вони мають звернутися до
педіатра за місцем проживання. А
далі за вже відпрацьованою схемою дитині зроблять щеплення.
– Ви звертаєтеся до педіатра,
він має оглянути дитину, запитати про самопочуття і чи щось
її турбує. Цей огляд є обов’язковим перед будь-яким щепленням.
Якщо все нормально, то педіатр
виписує дозвіл на щеплення проти ковіду. Тоді з цим дозволом
батьки мають відвести дитину до

сімейного лікаря і вже там зроблять щеплення, – каже пані
Наталія.
На момент проведення щеплення самопочуття дитини надважливе. Адже при наявності підвищеної температури, слабкості, поганому самопочутті вакцинацію
треба відкласти. Також Pfizer/
BioNTech протипоказана, якщо
у дитини були серйозні алергічні реакції на один із компонентів вакцини. Не рекомендують
щеплення дітям, які перенесли
міокардит, перикардит або мультисистемний запальний синдром.
– З такими випадками ми не
зіштовхувалися. Батьки заздалегідь телефонують лікарю, дізнаються всю необхідну інформацію
і вже потім приводять дитину.
Завжди лікарі наголошують на
протипоказаннях, тож діти вже
приходять здоровими і отримують
щеплення, – наголошує педіатр.
Що стосується протиковідної

вакцинації дітей віком від п’яти
до 11 років, то поки що робити
щеплення малечі не будуть. Олена
Года пояснює причину.
– Міністерство охорони здоров’я України опублікувало інформацію про нововведення, але
жодних документів наша лікарня
на дозвіл проведення щеплення
саме від коронавірусу дітям від
п’яти до 11 років не отримала. У
нас поки що немає відповідного наказу. Тільки після того, як
отримаємо наказ від МОЗ, тоді
і будемо проводити щеплення
малим тернополянам, – запевняє вона.
Зазначимо, у Тернополі відбуваються зміни в системі проведення щеплення від коронавірусної інфекції. Незабаром
вакцинація проходитиме не під
контролем сімейних лікарів, а у
спеціально облаштованому кабінеті на базі Тернопільської міської дитячої поліклініки.

ВИДАВНИЦТВО РІА

Безкоштовні стоматологічні послуги переселенцям та захисникам
надають у Тернопільському медуніверситеті. Історію однієї з організаторок медичної клініки Світлани
Бойцанюк розповіли на сторінці
навчального закладу.
Світлана Бойцанюк до останнього
не вірила у можливість війни. Коли
подруга подзвонила та розповіла
пані Світлані, що почалася повномасштабна війна, вона не могла
повірити, думала, що це жарт.
Деканеса стоматологічного факультету розповіла, що у стресових
ситуаціях мобілізується, але в той
момент в голові була думка: «Що
робити?» Вона до останнього вірила
у мирне вирішення.
Пані Світлана каже, що не була
готова їхати кудись і зараз не збирається виїжджати з Тернополя.
«Я — людина військовозобов'язана і готова до різних сценаріїв.
Поки що реалізовую себе за своїм
професійним покликанням, але у
випадку потреби готова йти служити
рідній країні», — зазначила Світлана

Бойцанюк.
Стоматологиня точно пам'ятає,
що волонтерську службу розпочали
в понеділок. Світлана Іванівна разом
з іншими викладачами принесли
чергову допомогу в адмінкорпус
для військових. Потім зайшли до
проректора з науково-педагогічної
та лікувальної роботи Степана Запорожана з ідеєю організувати на
базі стоматологічного відділення
безкоштовне надання стоматологічної допомоги нашим захисникам
і тимчасово переміщеним особам.
«Відразу після цього я і Наталія
Чорній, доцент кафедри терапевтичної стоматології, разом із проректором пішли до ректора для
погодження. І розпочалася робота.
Дали оголошення на наших медіа
ресурсах – і відразу пішли пацієнти.
Приємно, що до нас приєдналося
багато студентів 4-5 курсів, випускників. Вони дуже нам допомагали,
але лікування зубів було не єдиною
їхньою волонтерською роботою.
Вони волонтерили, де тільки могли.
Для них це була школа стоматологічної майстерності, школа життя,

школа людяності», — розповідає
Світлана Бойцанюк.
Спершу почали приймати людей
на кафедрі терапевтичної стоматології і використовували два стоматологічних крісла. Потім розширили
волонтерську клініку на три крісла,
а ще пізніше — на 4 крісла.
Пріоритет — це наші захисники.
На початках всі бажаючі з числа територіальної оборони отримали стоматологічні послуги безкоштовно.
«Зараз також більше уваги ми
приділяємо військовослужбовцям,
бійцям національної гвардії. Ми допомагаємо тимчасово переміщеним
особам, не відмовляємо нікому, у
кого є гострий зубний біль. Наше
завдання полягає в тому, щоб той,
хто воює з російським агресором,
отримав повний спектр стоматологічної допомоги. Робимо повний
огляд, лікуємо за потреби зуби і
обов’язково здійснюємо професійну гігієну ротової порожнини. На
фронті у них не буде часу на це все.
Ми будемо це робити і після перемоги, щоб всі, хто захищав країну,
мав нашу максимальну підтримку»,

АРХІВ МЕДУНІВЕРСИТЕТУ

Безкоштовно лікують зуби захисникам і переселенцям

Спершу стоматологи використовували два стоматологічних
крісла. Тепер волонтерську клініку розширили на чотири крісла
— стверджує Світлана Іванівна.
І ці слова мають своє підтвердження, бо упродовж багатьох років
при стоматологічному факультеті
діє традиція надання безкоштовних
стоматологічних послуг людям із
соціально незахищених верств населення. Представники стоматологічного факультету навіть у вихідні
обслуговують військовослужбовців,
коли останнім потрібно наступного
дня вирушати захищати країну.
Добра слава про стоматологів

Тернопільського медичного університету поширюється серед
наших захисників. «Пригадується
зворушлива історія першого знайомства з бійцями, нашими захисниками-земляками, які перебували
на ротації після визволення Бучі. Зі
сльозами на очах і болем у серці,
ми надавали їм допомогу. Спілкуючись, ми переконалися, що український народ непереможний, бо в
нас незламна сила духу», — пригадує пані Світлана.
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Опори залізобетонні ліній електромереж (стовпи
електричні), 9,5м, 10,5м, стояки вібропресовані,
бордюри дорожні, нові, доставка (097)979-8631, (050)234-67-25
Панелі перекриття, різні розміри, шир. 1,2 м, 1,5
м, довж. 2-12,6 м, завантаження, доставка, розвантаження, монтаж (097)979-86-31, (050)23467-25
Паркани металеві, жалюзі-паркан, ранчо-паркан, штахетник, металеві парапети, мет.шапки на стовпці, всі комплектуючі, помірні ціни
(096)132-84-04, (067)381-45-08
Перемички віконні, прогони, різні розміри,
опорні подушки, в наявності та під замовлення, можлива доставка, розвантаження, монтаж.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі бетонні, 2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бордюри, автозупинки залізобетонні, доставка (097)979-86-31,
(050)234-67-25

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

Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Блоки фундаментні, кільця бетонні. (067) 75410-62
Блоки, відсів, камінь, щебінь, білий, сірий, пісок,
цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97
Бордюр дорожній, тротуарний, вібропресований, плитка тротуарна, різна товщина, можлива
доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-8631, (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 «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ,
КЛЕЇ ДЛЯ КЛАДКИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ПОМІРНІ ЦІНИ.
(097) 808-55-71
ГАЗОБЛОКИ ВІД ПРОВІД ВИРОБ. ТМ «АЕРОК», ЯКІСНІ,
ЕКОЛОГ.ЧИСТІ, СЕРТИФІК., ГУРТ, РОЗДРІБ, ЗИМОВЕ
ЗБЕР. НА СКЛАДІ - ЗАБИРАЙ НАВЕСНІ. (097)808-5572, (073)141-06-00
ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК,
10Х30Х60, 12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗКОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ.
42-48-02, (067) 925-87-31

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

Плити перекриття, 2-12,6 м, ширина 1,2 м, 1,5
м, плити полегшені вис. 16 см, різні розміри та
навантаження, на замовлення. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, щебінь,
білий, сірий, камінь, грубий, дрібний, відсів,
шлак, цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97
Пісок в мішках, щебінь гранітний дрібний в мішках, керамзит в мішках, цемент в мішках, відсів
в мішках, можлива доставка (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Пісок жовтий, білий, для штукатурки, мулярки,
різний, камінь, щебінь, відсів, (067) 754-10-62
Пісок, глина, чорнозем, відсів, з доставкою а/м
ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Стовпці залізобетонні, довжина від 2 до 5 м, на
огорожу, для садівництва, перерізом 6х8 см.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм,
труби залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм,
можлива доставка. (097)979-86-31, (050)234-6725

Цемент М-500, М-400, м.Ів.-Франківськ, мішки
по 25 кг, завжди свіжий, будь-яка к-сть, можлива доставка. (067)516-10-00, (099)516-10-00
Чорнозем, глина, відсів, будівельне сміття на
підсипку, доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. (097)979-8631, (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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)

ДОШКА, СУХА, СОСНОВА, СТОЛЯРНА, 30, 40, 50
ММ, 9 500 ГРН./КУБ.М (097)829-66-18, (096)91530-30

Земля на підсипку, глина. (067) 754-10-62
Камінь бутовий Галущинецький на фундаменти. огорожі, щебінь, фр. 20-50, 50-80, 80-120,
на бетон, дороги, відсів, на підсипку, мул.
(097)979-86-31, (050)234-67-25
Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів, пісок, шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла.
(067)351-21-97, (050)588-73-97
Камінь, щебінь, відсів, пісок. (067) 754-10-62
Керамзит фасований в мішках, насипом, фракції
10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можл. доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25
Кулі антипаркувальні, напівсфери антипаркувальні, лотки водовідвідні, бордюри дорожні, магістральні та тротуарні. (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Кільця на криницю, септик, d 0,7;1; 1,5; 2м, вис.
30,60,90 см,плити покриття кілець, люки каналіз.
полімерпіщ.,чавунні, доставка (097)979-86-31,
(050)234-67-25
Металочерепиця, профнастил, власне в-во
комплектуючих, водостоки, плівки, гурт. ціни,
замір, виїзд.безкошт (096)132-84-04, (067)38145-08

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

Надаємо послуги електрика, сантехніка, встановлення пральних машин, бойлерів, душових
кабін, чистка бойлерів, монтажні роботи. (098)
392-37-94
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПСОКАРТОН,
ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ, НЕДОРОГО (097) 159-97-21
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ,
СХОДИ, ПОДВІР»Я. (067) 452-27-67
ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ
КАМЕНЕМ, КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВКОЮ ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ.
ДОРІЖ (068) 905-04-13

РЕМОНТ КВАРТИР, ВНУТРІШНІ РОБОТИ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАЛЕРИ. (067) 354-87-15

Стяжка, плитка, паркет, ламінат, вагонка,
встановл. 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

Якісне утеплення будинків пінопластом, ватою, оздоблення «короїд», «Бараник», знижка
на матеріали, виїзд в райони. (097)580-12-64,
(067)178-15-75
ЄВРОРЕМОНТ КОМПЛЕКСНИЙ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, КОШТОРИС, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД
05.04.2011 (067) 351-46-56
ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕРЕДНІЙ
КОШТОРИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА РОБОТА, МОЖЛ. ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. (067)
351-46-56
ЄВРОРЕМОНТ, ПОПЕРЕДНІЙ КОШТОРИС, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛУ, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 452-27-67

ЄВРОРЕМОНТ: КВАРТИРИ, ОФІСИ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛУ, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011
(067) 351-46-56
ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА РОБИТЬ ДАХИ БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ, КЛАДКА ЦЕГЛА, БЛОКИ, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛІВ, ВИЇЗД В РАЙОНИ. (096) 195-67-34
ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ,
ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 90504-13
ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, АНГАРИ, ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТР. РІЗНОЇ СКЛАДН., ДРІБНІ
РОБОТИ (АЛЮМІНІЙ, МІДЬ , ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА
(097)897-30-27, (066)361-62-77

ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНОВОЮ
ПІНОЮ «ДОБРА ПІНА» - 100% ЕКОЛОГІЧ., ВИКОР.
ЗЗОВНІ, ВСЕРЕДИНІ ЛІЦ. АЕ №640177. 30.03.15
(050)437-02-88, (067)674-60-47
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТ, ВАТА, ЕКСТРУДОВАНИЙ КОРОЇД, БАРАНИК, КРИХТА, ЗНИЖКА НА
МАТЕР., ДОСТАВКА ВИЇЗД У В Р-Н, ПОКАЗ РОБ (096)
676-73-89
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, КОРОЇД,БАРАНИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 952-69-62
УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА
МАТЕРІАЛІВ, ЗНИЖКИ. ЛІЦ. АГ №575-507 (067) 35146-56
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕННЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56

«АРМСТРОНГ», ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ЄВРОРЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», ОФІСІВ, КВАРТИР,
ПРИМІЩЕНЬ, ЛІЦ. АВ №55516. 26-04-14, (098) 48382-44

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

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

ФАСАДНІ РОБОТИ: УТЕПЛЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ, ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, РЕСТАВРАЦІЯ ФАСАДІВ. (067) 45227-67

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

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

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

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

ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНІМ, ШТУЧНИМ КАМЕНЕМ,
ЦОКОЛІ, СХОДИ, ФАСАДИ, ПОДВІР»Я. (067) 35146-56

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

Щебінь різний, камінь, пісок. (067) 754-10-62

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

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

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

Щебінь гранітний, фракція 5-10 мм, 5-20 мм,
20-40 мм, відсів гранітний, щебінь білий, різних
фракцій, з доставкою. (097)979-86-31, (050)23467-25

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ: МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ , ВОДОГОНУ, КАНАЛІЗАЦІЇ, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА КОТЛІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ УНІТАЗІВ, ВАНН, ЗМІШУВАЧІВ, ПОМІР. ЦІНА (097)
933-51-38
ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР,
КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097)
331-85-45

Інформація: євроремонт квартир, плитка, шпатлювання, сантехніка, встановлення камінів, мурування. (098) 679-19-61
ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМ.,
МАШИННЕ ШЛІФУВ. СТІН ТА СТЕЛЬ БЕЗ ПИЛУ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТОЩО. (098) 835-03-40

5.5 РІЗНЕ
Будівельне риштування, здається в оренду . 4242-41, (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

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

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

Трюмо, шафа, тумба, хор. ст., 300 грн./шт. (097)
363-82-89

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

ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, ЗОВНІШНЯ, Є ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ, РИШТУВАННЯ. (098) 46110-16

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

Бригада виконує утеплення будинків, пінопласт,
декор. покриття «короїд», «бараник», вл.риштув., помірні ціни, знижка на матер. (097)58012-64, (067)178-15-75
БРУКІВКА, ВКЛАДАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА.
(067) 351-46-56
ВИКОНУЄМО КОСМЕТИЧНІ РЕМОНТИ, НАКЛЕЮВАННЯ
ШПАЛЕР. (097) 916-49-32

Виконуємо шпатлювання, фарбування, гіпсокартон, плитка, ламінат, вагонка, шпалери тощо.
(097) 829-12-78
ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ГРАНІТУ, ВІД 100 ГРН./КВ.М,.
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (067) 351-46-56
ВКЛАДАННЯ ПЛИТКИ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ. (067) 351-46-56

Штукатурка внутрішня, зовнішня, є підсобники,
риштування, бетонозмішувач. (067) 351-46-56
ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ.
(098) 461-10-16
ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, ЗМІШУВАЧ, РОЗЧИНОНАСОС. (067)
452-27-67
ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (096) 53370-05
ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56
ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56

6.3 КУПЛЮ

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 ЗАМОВЛЕННЯ: 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 ТКАНИНА, ПРУЖИНИ, ПОРОЛОН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВ, В
РАЙОНИ, ВИГОТОВЛ. НОВИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕН.
(097)675-90-94, (095)143-47-38

Перетягування м»яких меблів, якісно (096) 72316-25
ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02
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КУХАР-УНІВАРСАЛ В БАР, ЦЕНТР, ПОЗМІННО, ГР. 3/3
(067) 450-12-98
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) 46929-79

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ

МАЙСТЕР АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК НА АВТОСЕРВІС.
(098) 873-43-80

7.2 ПРОПОНУЮ

МЕДСЕСТРА, САНІТАРКА В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЧНУ КЛІНІКУ, ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРОЖИВАННЯ В ТЕРНОПОЛІ. (067) 179-28-80

Автокранівник, досвід, з/п договірна. (068) 45067-34
БЕТОНЯРИ. (068) 010-54-54

Бухгалтер-оператор на замовлення та виписування накладних. (067) 848-59-45

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ, 4
РОБ. ДНІ В ТИЖДЕНЬ, З/П ПОТИЖНЕВА. (097) 54769-11
ОПЕРАТОР В ЦЕХ. (097) 584-97-37

Вантажник на гуртовню. (067) 848-59-45
Водій а/м з маніпулятором, досвід, по місту, області, з/п договірна. (068) 450-67-34

ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75

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

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

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА (097) 584-97-37
ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89

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

ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ЕНЕРГІЙНА, ВІДПОВІДАЛЬНА,
ОХАЙНА, (098) 498-41-27

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В САУНУ (РОМАН). (096) 783-41-16

ПОПМІЧНИК КУХАРЯ В КАФЕ НА АВТОВОКЗАЛІ, ГР.
3/3, 7,30-19 ГОД., З/П 600-700 ГРН./ДЕНЬ+ БЕЗКОШТ. ОБІД. (097) 498-33-90

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

ПРАЦІВНИКИ В ЦЕХ З ПЕРЕРОБКИ РИБИ, ПН.-ПТ.,
8-15 ГОД. (096) 023-07-91
ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ, МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ, РОБОТА ОФІЦІЙНА, З/П ДОГОВІРНА, (9-17 ГОД.). (098) 688-85-21

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

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

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

РИХТУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ПОЛІРУВАЛЬНИК, ФАРБУВАЛЬНИКИ А/М, ХІМЧИСТКА НА СТО,2040 Р., НАВЧАННЯ, З/П 25 000 ГРН. (096) 888-88-69

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

ОХОРОНЦІ, В ТЕРНОПОЛІ, З/П СВОЄЧАСНА. (063)
560-07-08

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

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

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

СЛЮСАР-САНТЕХНІК, ЕЛЕКТРИК, ЧИСТИЛЬНИК ДИМОВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ. (067) 350-88-99

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК, (098)
835-02-71

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

КУХАР В БАР, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, ДОСВІД, 8,30
- 18 ГОД., СБ., НД. ВИХ.., ХОРОШІ УМОВИ. (098) 49841-27

РІЗНОРОБОЧІ, ДОВОЗКА НА РОБОТУ ТА ДОДОМУ, З/П
ВИСОКА. (067) 352-72-89
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Столяр, лакувальник для виготовлення меблів та
сходів з натур. дерева в деревообробний цех,
бажано д/р, забезпечується житлом. (097) 51534-12
СТОРОЖ, ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. (098) 219-20-18
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, БАГАТОПОВЕРХІВКИ, 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

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

16.2 ПРОДАМ
Куртки чоловічі, р. 54, договірна. (067) 258-34-42

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

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.

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

17.3 КУПЛЮ

Бригада 2-3 чол. шукає роботу на будівництві.
(098) 366-50-46
БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ ОДНОРАЗОВІ, БАГАТОРАЗОВІ РОБОТИ З ПОСЛУГІВ РОЗВАНТАЖУВАННЯ
ВАГОНІВ, ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, МЕБЛІВ (097)
076-83-71

Двоє чоловіків шукають роботу зі зрізання дерев, дроворуба, складаємо, кошення трави, інші
роботи, розглянемо всі пропозиції. (068)020-8471, (098)122-40-38
Жінка шукає роботу по догляду за людиною похилого віку або хворою, мед. освіта, д/р. (067)
327-83-37
ЖІНКА ШУКАЄ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДИНОЮ
ПОХИЛОГО ВІКУ АБО ХВОРОЮ. (098) 801-22-40

Жінка шукає роботу по догляду за людиною похилого віку, досвід за лежачими хворими. (097)
525-68-52
ЖІНКА, 47 Р., ШУКАЄ РОБОТУ ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА
ЛЮДИНОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДОМ, МОЖНА
ЦІЛОДОБОВО, ВІДПОВІДАЛЬНА, ДОСВІД. (098)37476-32, (093)712-14-62

Чоловік шукає роботу підсобника, вантажника,
можливо тимчасову. (066) 448-56-69
Шукаю роботу з мурування огорож, або іншу на
будівництві, малі об’єми. (096) 116-17-32
Шукаю роботу майстра або підсобника на будівництві. (097) 861-54-26
Шукаю роботу майстра з внутрішньої штукатурки, побілки, будівельних робіт, з/п поденна.
(098) 590-86-99
Шукаю роботу маляра побілка вапном, фарбою,
в зимовий період. (098) 500-12-06
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

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

22.2 ПРОДАМ

8.4 РІЗНЕ

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

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

23.2 ПРОДАМ

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

23.3 КУПЛЮ
Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікросхеми, транзистори, переключателі, реле, прибори. (050) 889-37-36
Срібло технічне, реле, роз»єми, термопари, конденсатори, ніхром, нікель, олово, бабіт, побідіт,
ріахорди. (067) 496-40-00
ЦИРКУЛЯРКА З ГИМБЛЯРКОЮ. (096) 541-45-29

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА
ТА УПАКОВКА
24.3 КУПЛЮ

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ
13.2 ПРОДАМ
Сервіз кавово-чайний, 12 персон, новий, терміново, недорого. (067) 794-81-12

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

ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК,
КАС, ТОЩО, ВІД 2 200 ГРН., БОЧКИ ТЕХНІЧНА, 200 Л,
(067)350-20-60, (068) 060-13-88

26.5 РІЗНІ

30.2 КУПЛЮ

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

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

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

КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР ТА
СТАН, АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. (067)35020-60, (068) 060-13-88

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

27.3 КУПЛЮ

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПИЛОСОСІВ, МІКРОХВИЛЬОВИХ, БОЛГАРОК, ДРЕЛЬОК,
ВИЇЗД НА ДІМ, МАЙСТЕРНЯ «ОРІОН» (067)399-19-74,
(098)228-27-77
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ УСІХ МАРОК У ЗАМОВНИКА, ГАРАНТІЯ. 42-30-82, (096) 460-73-08

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

Радіодеталі, нові, б/к, на платах, ТВ, магнітоли,
вимірювачі, іншу техніку СРСР, контакти, лампи,
реле тщо (068) 707-87-83
Штангенциркуль, б/к, склобанки, 1 л, розкладайка дитяча. (097) 060-28-64

31. ЗНАЙОМСТВА

28. ФОНДОВА БІРЖА

Відповідальний, скромний чоловік, 47 р., живу
сам, працюю, познайомлюся з самот. жінкою, до
45 р., для зустрічей або більшого. (098) 808-13-91

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ,
АНТИКВАРІАТ
29.2 ПРОДАМ
САДЖАНЦІ ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ В КОНТЕЙНЕРАХ,
ТРОЯНД, ТРОЯНД ШТАМБОВИХ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ВУЛ.
БРОДІВСЬКА, 60. WWW.SLIVKASAD.COM.UA (096)22047-37, (050)609-75-06

29.3 КУПЛЮ
СТАТУЕТКИ ФАРФОРОВІ, МЕТАЛЕВІ, ГОДИННИКИ
НАРУЧНІ, ШАХИ, НАГОРОДИ, МЕЛЬХІОР, МОНЕТИ,
ІГРАШКИ ДИТЯЧІ, ЯЛИНКОВІ, ФОТОАПАРАТИ, ПО ОБЛ
(097) 647-67-60

30. РІЗНЕ
30.1 ПРОДАМ
Алое сік, золотий вус, матрац ортопедич.,
1,2х2 м, кросівки чол., р.42, куртка чол., р.52,
чоботи чол,, зим., р.43, тел. «Нокіа» (096) 24947-00
Виготовлення пам»ятників, заливання могил з
«нуля», виїзд в райони. (050) 735-27-01
ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ПАМ»ЯТНИКИ,
ГРАНІТНА, КОЛОТОРІЗАНА БРУКІВКА, НАДМОГИЛЬНІ
СПОРУДИ, РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАРИХ. (096)464-59-14,
(050)172-82-02

ЯКІСНЕ ПРИБИРАННЯ КВАРТИР, БУДИНКІВ, ОФІСІВ,
ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕРДОРОГО. (098) 580-37-44

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

26.2 ЮРИДИЧНІ (ЛІЦЕНЗІЯ)

Дрова, ясеневі, порізані, поколені, договірна
(096) 008-47-39

Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130
КУпАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. посвідч., ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 69429-68

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

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

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

Антени супутникові, без абонплати, комбінований комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс приставки
для IP ТВ, ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 392-34-74
ІГРОВІ ПРИСТАВКИ «ДЕНДІ», МОЖНА НЕРОБОЧІ, КАРТРИДЖІ І ПЛАТИ З ІГРАМИ ДЛЯ НЕЇ.,Є ВАЙБЕР. (067)
411-28-25

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

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

11.2 ПРОДАМ

11.3 КУПЛЮ

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

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

МОНТАЖ ОХОРОННОЇ, ТРИВОЖ., ПОЖЕЖ. СИГНАЛІЗАЦІЇ, ВІДЕОСПОСТЕР., ПРОЕКТУВ., МОНТАЖ, ЗДАЧА
З НАДАННЯМ ВІДПОВІД.ДОКУМ.,ГАРАНТІЯ,ОБСЛУГ
(050)155-89-71, (098)465-18-49

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІАТС

Тент на а/м, шкіряний, на замках, з ручками, човен надувний, візок-»кравчучка», дипломат-валіза, санки зі спинкою. (067) 495-19-46

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА
ІНСТРУМЕНТИ

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

8. ОХОРОННІ СИСТЕМИ ТА
СИГНАЛІЗАЦІЇ

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

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

7.4 РІЗНЕ (ЛІЦ.)

Я ЖИВУ У ВІДНІ, ВИКОНУЮ КОНСУЛЬТАТИВНІ ПЕРЕМОВИНИ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ ВАМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ
В АВСТРІЇ, МАЮ 2 ПЕРЕКЛАДАЧІ,ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА
(097)466-14-88, (096)945-97-16

Рюкзак, бритва «Харків», телефон «Нокіаг» кнопковий, куртка зимова, чол., р.52, кросівки, джинси, шапка норкова жін., р. 58. (097) 081-76-10

Пшениця, мед натуральний, липовий, гречаний
(095) 227-41-01

МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА,
ВИГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГАЙОВА 30. (067)35020-60, (068) 060-13-88

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

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

Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А,
1800 грн.,підставка перес. під ТВ, 300 грн., коляска прогулянкова, 800 грн., таганок (067) 85987-86

Картопля велика «Бела роса», домашня, можлива доставка (067) 435-01-82

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

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, ІЗРАЇЛЬ, АНГЛІЯ, БЕЛЬГІЯ, НІМЕЧЧИНА, ЧЕХІЯ, ШВЕЦІЯ, НОРВЕГІЯ, ДЛЯ ЧОЛ.,
ЖІН., ВІЗА, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СВІД.№727483. (097)58233-30, (096)755-22-77

26.4 МЕДИЧНІ
ІНФОРМАЦІЯ: РЕАБІЛІТАЦІЯ НАДОМУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ., АРТТРОСКОПІЇ, МЕНІСКЕКСТОМІЇ,
(МАРИНА). (098) 379-76-58

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ

Шукаю роботу різноробочого. (066) 083-84-59

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

Адвокат: реєстрація, ліквідація ТОВ, ФОП, ПП
«під ключ», кримін., адмін. правоп., податк., господ., страх. спори,ДТП.Св.№3335/10 (096) 69429-68

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

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

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

Обігрівач електр, від 600грн., килими, 3,5х2,5, 1
100 грн. ,килим, 3х2, 1000 грн., унітаз, 600 грн.,
умивал., 500 грн., суп.таріл (050)541-78-33,
(068)842-50-55

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ,
ПАРФУМИ

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

7.3 ШУКАЮ

Адвокат: кредитні, банківс., боргові спори, іпотека, застава, вик. напис, затягування часу та
робота на результат.Св.№3335/10 (096) 69429-68

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

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

Ліжко дитяче, лампи ЛД-80, 1,5 м, лампи,
плафони, бруси, підпори довж.4 м (068) 44081-31

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

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

31.1 ВІН ПИШЕ

Познайомлюся з самотньою жінкою, 47-52 р.,
для серйозних стосунків, відповім на вайбер.
(096) 147-23-94
Тернополянин, матеріально забезпечений, познайомиться з жінкою, 38-46 р., не схильною до
повноти, для створення сім»ї (097) 716-07-93
Хлопець, ріст 180 см, познайомиться з дівчиною
30-35 р., без шкідливих звичок, для створення
сім’ї. (066) 083-84-59
ЧОЛОВІК, 49 Р., ПОЗНАЙОИМТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ
ІНТИМНИХ СТОСУНКІВ, ПОРЯДНІСТЬ ГАРАНТУЮ. (099)
418-64-96

Чоловік, 51/171/60, познайомиться з жінкою для
спільного життя, власне житло, на переїзд не
згідний, заради розваг не турбувати (097) 86509-55
ЧОЛОВІК, 56 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ
ПОСТІЙНИХ І ТРИВАЛИХ СТОСУНКІВ, (066) 326-07-39

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

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

32. ВІТАЮ
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
Загоублений атестат про повну загальну середню освіту ХЕ №51822085 вид. ЗОШ №44 І-ІІІ
ст. м.Херсон на ім’я Букарева А.А. вважати недійсним
Загублене посвідчення дитини з багатодітної
сім»ї на ім’я Жидачик Д.І. вважати недійсним
ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТРАКТОРИСТА НА ІМ’Я
ПОРОХНЯК А.Б. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Загублене посвідчення УБД №080867 вид.
Управлінням персон. штабу військової частини
А0796 на ім’я Глова В.В. вважати недійсним
ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НА ІМ’Я ЧЕКАНОВ
В.Б. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Загублений диплом бакалавра В21№098525,
вид. Донбаською державною машинобудівною
академією, від 22.06.2021 на ім’я Павлічук В.О.
вважати недійсним
Загублений диплом магістра М19№174305, додаток до диплома №7530319 вид. Донбаською
держ. машинобудівною акад. на ім’я Штерман
А.К. вважати недійсним
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Інформація про вантажні перевезення бусом
Мерседес-Спринтер, довгий, до 2,5 т, по місту,
області, Україні, недорого (096) 909-84-13
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, Є ВАНТАЖНИКИ. (068) 684-86-83
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ А/М MAN-ТЯГАЧ, 13,6Х2,5
М, БОРТОВИЙ, ВІДКРИТИЙ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ. (097)979-86-31, (050)234-67-25

№39
1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.
1.2 ПРОДАМ
Ауді-А4 1998/-/2400 торг 3 200 у.о. (067) 399-51-38
Ауді-А6 2004/-/1900Д КПШ-авт., з-за кордону
(096) 464-48-81
ВАЗ-2106 85/зел/- газ-бензин, капремонт договірна (068)335-09-22
ВАЗ-21070 2011 Р.В. ІНЖЕКТОР, ГАЗ-БЕНЗИН, ПРОБІГ 30 ТИС.КМ, 1 ВЛАСНИК. (050) 155-89-71

ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин (098) 872-60-60
ГАЗ-2410 90/біл/- газ-бензин. (098) 219-20-18
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
Шкода-Октавіа 2008/виш/1600 КПШ-5, гума зимова, літ., договірна (098) 929-27-57

1.3 КУПЛЮ
А/м на з/ч, робочий, неробочий стан (097) 277-11-35
Автовикуп вашого а/м, терміновий. (097) 97490-79
Автомоблі, швидкий розрахунок (вайбер).
(098)621-37-78
Автомобіль до 100 000 км пробігу, з автосалону
в Україні, з документами, підтверджуючими пробіг. (098) 585-12-88

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ
3.2 ПРОДАМ
Балони газові, газ-пропан, різні об»єми. (098)
015-22-07

Блок двигуна з головкою до а/м Пежо-Експерт,
2000 дизель (068) 763-30-65
Бочка на воду МЖТ-3,2, МЖТ, 10, 16 куб.м, європак
«Борекс», «Красилів», 8 м, 2009 р.в. (095) 682-05-55
Гума до а/м 185/50/R16, 185/65/R15, 195/65/
R15, 165/70/R14, компл. по 4 шт., з Німеччини,
б/к, відм.ст. (098) 314-33-62
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
Комбайн зернозбиральний «Клаас», «Джон-Дір», різні жатки, з/ч «Клаас»,Доміноні, Фолтіні, комб. зернозбир. «Форшрит», жатки, візки (067) 167-69-52
Кузови а/м ВАЗ-2101, -2106. (098) 015-77-47
Трактор 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.,сівалка СЗ-3,6, борона диск.УДА-3,1, ДБТ-3,бочка,10куб.м, РОУ-6,гноєрозкидач ПРТ-7,-11 (067)
208-16-65
Трактор МТЗ-1221,2014р.в., відм.ст., плуг оборотний, 4-корпус., «Лемкен», 8-корпусний, «Солітер»
борона дискова «Краснянка» (067) 676-40-58
Трактор МТЗ-82, 2004 р.в., плуг, культиватор,
картоплесаджалка, картоплекопалка, сівалка
зерн. СЗ-3,6, оприскувач ОП, 2011 р.в. (096)
175-54-85
Трактор МТЗ-892, 2012р.в., плуг 3-, 4-, 5-к, картоплесадж., картоплекоп., роторна та сегмен. косар.
КЗН,тюкопрес «Клаас, «Джон-Дір» (097) 869-73-90
Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., оборотний, культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів.
(095) 569-58-40

3.3 КУПЛЮ
Причіп до л/а, з документами та без. (097) 477-41-20
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вул.Л.Українки 5/5/ц 36/19/8 25 000 (097) 94432-25

4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

вул.Лозовецька ц/б 18 кв.м кім 7 900 (098) 32207-80

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

Інформація про послуги автокраном, бульдозерами, вантажні перевезення а/м (067) 754-10-62
Інформація про послуги автокраном, екскаватором JCB-3CХ, самоскидами, 10-30 т, тягачем до
14 м, маніпулятором. (067) 754-10-62
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОКРАНОМ, ТЕЛЕСКОП 3575А, ВИЛІТ СТРІЛИ 15 М, ВАНТАЖОПІД. 10
Т, МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ, БЛОКІВ, ПОДАЧА БУДМАТЕР.
(097)979-86-31, (050)234-67-25

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

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

Інформація про послуги екскаваторами, самоскидами. (067) 754-10-62

АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ БОРТОВИМ
А/М, ДО 5 Т, 5,6Х2,5 М, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ.
СВІД. (096) 457-88-42
АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО 5
Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ, РІЗНІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ. Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-83-71
АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО 30
КУБ.М, ДО 5 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ, СВІД. (068)715-76-63
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, ДО 2,5 Т, Є ВАНТАЖНИКИ. 24/7 СВІД. (068) 775-84-92
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, МЕБЛЕВОЗ, ДО 5 Т,
БЕЗ ВИХІДНИХ, ВАНТАЖНИКИ, ХОРОШІ ЦІНИ, ПО МІСТУ,
ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №351851 (096) 942-42-42

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

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

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, МІКСЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА БЕТОНУ, ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, САМОСКИД (098)
467-56-01

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

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР, ДО 2,5Т, КВАРТ. ТА ОФІС.ПЕРЕЇЗДИ,
ВИВІЗ БУДІВ.СМІТТЯ, ПОСЛУГИ ВАНТАЖ (068) 246-59-53

Інформація про транспортні перевезення а/м
КамАЗ, камінь, пісок, щебінь, цегла. (067)35121-97, (050)588-73-97

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

вул.Дружби 2/4/к 41 кв.м жила, меблі 23 000
(067) 350-25-63

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

вул.Київська 3/9/п 50/30/9 бойл,зв.ст 26 000
(097) 239-78-88

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

вул.Лепкого 5/-/п 46/28/6 і/о,рем 30 000 (097)
239-78-88

побл.Тернополя 4/-/ц 42/19/10 сира,зд 24 500
(097) 239-78-88

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

с.В.Бірки 1/-/ц 37 кв.м сира, зд,док 12 000 (097)
239-78-88

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

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

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

28.09.2022

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

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

28.09.2022

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.

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

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

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

вул.Бандери 5/9/ц 30/16/7 не кут., зв.ст 19 500
(097) 239-78-88

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.

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

вул.Протасевича 3/5/ц 30/18/6 не кут.,терм 20
000 (097) 239-78-88

б-р Куліша -/9/п 52/30/9 і/о,рем,меб (097) 23978-88

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

вул.Злуки 5/-/ц 32/18/6 і/о,терм 20 000 (097)
239-78-88

вул.Тарна 3/5/ц 31/18/6 кол., не кут 18 000
(097) 239-78-88

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

вул.Просвіти -/9/п 50/30/8 о/к, терм 32 500
(097) 239-78-88

вул.Карпенка 3/5/ц 31/18/6 парк,терм 17 000
(097) 239-78-88

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

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

вул.Сим 3/9/п 50/30/9 зв.ст 26 500 (097) 23978-88

ВУЛ.КИЇВСЬКА-ТАРНАВ. 5/9/Ц 43 КВ.М ДОК,ВЛ 35
200 (067) 259-31-31

вул.Тарнавського 3/9/ц 45/20/10 і/о,х/ст 37 000
(097) 239-78-88

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

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

вул.Л.Українки 3/5/ц 31/18/8 не кут 19 000 (097)
239-78-88

вул.Чубинського 3/9/п 34/18/6 парк, терм 20
000 (097) 239-78-88

вул.Вербицького 4/9/п 50/30/9 х/ст,терм 27 000
(097) 239-78-88

ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80КВ.М ТЕРАСА 55 000
(096) 805-95-25
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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.МИКУЛИЦИН, ЯРЕМЧЕ, ІВ.-ФРАНК. ОБЛ.
3-ПОВ 600 КВ.МДУПЛЕКС, 0,04 ГА, МОЖНА 1/2 БУДИНКУ, 80 М ВІД ЦЕНТР. ДОРОГИ- (068) 169-20-35
БУДИНОК С.ПОЧАПИНЦІ 2 КІМ., КЛАД., КОРИД., ГАНОК, ЛІТ. КУХНЯ, КІМ., ПІДВ., ГОСП. БУД., КРИН. 0,25
ГАДОГОВІРНА (050) 699-59-54

Будинок с.Смиківці, вул.Сонячна 210 кв.мцокольне приміщення, 3 котли, с/в, кух.20 кв.м, 1
пов. 2 кім., 2 і 3 пов. сирі,135 000 у.о. (067) 35025-63
ДІЛЯНКА ДАЧНА С.ПЕТРИКИ 0,06 ГА, КАДАСТР. НОМЕР, ЛІС, ВОДА ТОЩО- (097) 384-95-08

Літня кухня на тривалий термін, вул.Н.Світ,
для працюючих чоловіка або жінки, ковекторне
опал., всі умови, інтернет, помірна ціна (096)
413-96-98
ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-СКЛАДСЬКЕ, ВУЛ.БРОДІВСЬКА, Р-Н «АРСУ», 1 ПОВ., 50 КВ.М, РЕМ., І/О, 7
500 ГРН. (067) 259-31-31

Сонячний ц/б 70,5 кв.м д/у,сира (067) 12851-71

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН.
вул.Винниченка 3/5/к 55,7кв.м розпаш. 27 500
(067) 350-25-63
вул.Винниченка 3/5/ц 46/28/6 кол., терм 24 000
(097) 239-78-88
вул.Довженка 5/5 91,3 кв.м н/б, зд.,торг 43 000
(067) 350-25-63
вул.Київська 6/9/п 64/40/9 і/о,м/п 35 000 (097)
239-78-88
вул.Л.Українки 3/9/ц 64/40/9 зв.ст.,терм 35 000
(097) 239-78-88
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) 12851-71

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

Ділянка земельна с.Байківці 0,1 гапід забудову,
терміновонедорого (067) 794-81-12
Ділянка земельна с.В.Березовиця під забудову(067) 787-33-64
ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.Г.ШЕВЧЕНКІВСЬКІ 0,065 ГАПІД
САДІВНИЦТВО, РІВНА, ДОКУМ.ДОГОВІРНА (067) 99147-59

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
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) 92167-54

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

2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА, Р-Н «МОНАКО»,
67 КВ.М, Є/Р, МЕБ., ПОБ. ТЕХ., 250 У.О. (067) 25931-31

вул.Макаренка 4/5/ц 42 кв.м 25 800 (067) 35036-62

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

вул.Стуса 7/9/п 64/40/9 зв.ст,терм 31 000 (097)
239-78-88

2-кім. квартиру, Центр, 4/5, є/р, колонка, власник, без посередників. (098) 318-01-14

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

Візьму в кімнату в гуртожитку порядних 2 дівчат-студенток або працюючих жінок, можна
з дитиною, 3 000 грн., (8-20 год.). (066) 63494-90

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

ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 1-2 ДІВЧАТ, ХОР. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ, ЦІНА ПОМІРНА. (098) 872-87-45

БУДИНОК БЕРЕЗОВИЦЯ 370 КВ.МЖИЛА 194 КВ.М,
КУХ.18,3 КВ.М, 0,12 ГА, ВЛАСНИК85 000 У.О. (098)
533-61-65

КІМНАТИ, ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ ДІВЧАТ, (067) 71819-13

БУДИНОК С.БОГДАНІВКА, ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н
-ДОГОВІРНА (098) 607-16-00

КВАРТИРУ. ЦЕНТР. (098) 068-92-75

Кімнату в гуртожитку, Сонячний, хор. ст., 3 000
грн.+ком., підселення для дівчини, Сонячний,
хор. умови, з господинею (067) 354-37-89

Дійсний лише для подачі оголошення у №40 від 05.10.2022р.

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-ОФІСНІ, СХІДНИЙ, ВУЛ.
МОНАСТИРСЬКОГО, «БЕСАРАБІЯ», 12 КВ.М, 30 КВ.М,
(098) 398-48-59
ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.ОБОЛОНЯ, 1 ПОВ., 100 КВ.М, 1
000 У.О., 2 ПОВ., 10 КВ.М, 7 000 ГРН.+КОМ. (096)
245-56-52

4.11 РІЗНЕ
Продаються приміщення цокольні, пр.Тарнавського, 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.Самчука, 1 пов., 68 кв.м, докум., 42 000 у.о. (067)
350-25-63

4.9 КУПЛЮ

ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, БЕРЕЗОВИЦЯ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 180 КВ.М, 2 ОКР. ВХОДИ,
РЕМОНТ, 500 У.О./КВ.М, МОЖЛ. ОРЕНДА (096) 80595-25

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

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

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

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

Приміщення, Дружба, 30 кв.м, 3 000 грн. (096)
734-68-47

1-, 2-кім. квартиру, без посередників. (067) 350-25-63
1-, 2-КІМ. КВАРТИРУ, РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ,
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. (093) 441-18-88
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
1-, 2-кім. квартиру, терміново, для місцевих, на
тривалий термін. (068) 821-71-01
ВИНАЙМУ БУДИНОК В ТЕРНОПОЛІ, НА ТРИВ. ТЕРМІН,
АБО БЛИЖ. СЕЛАХ, МОЖНА БЕЗ МЕБЛ., ТЕХН., ДЛЯ
ПОРЯД. СІМ’Ї З ТЕРНОПОЛЯ, МОЖЛ. ВИКУП. (098)
393-45-15

Винайму квартиру, розгляну всі варіанти, (Ірина)
(067) 869-16-96
Винайму квартиру, терміново, агенціям не турбувати. (066) 206-84-56

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

ІСТОРІЇ
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НАРКОТИКИ ДОВЕЛИ ДО
ПСИХЛІКАРНІ ТА ГАЛЮЦИНАЦІЙ
Реабілітація  Героєві цього матеріалу
Денису – всього 25 років. Він родом із
Тернополя. В шістнадцять юнак спробував
траву, а досягнувши повноліття – почав
«колотись». Залежності не боявся,
навмисне обирав важкі наркотики,
сподіваючись, що з легкістю покине все
в один момент. Життя Дениса полетіло
шкереберть… Згодом він наважився
пройти реабілітацію. Як зміг врятуватись –
розповів нашим журналістам

Денис (прізвища не вказуємо з
етичних міркувань — прим.) народився й мешкав на Сонячному
масиві у Тернополі (більш знаний, як БАМ). Навчався в школі
№ 22. Про себе говорить, що змалечку був бандитом, прогулював
всі уроки.
— Міг відвідувати одне-два заняття, а далі втікав. Мене тягнуло
до поганого. Я з дитинства під
впливом злого. Тому мабуть і став
наркоманом, — додає він.
З шістнадцяти років хлопець
курив траву. Далі в компанії
вперше спробував наркотики.
Це сталось на 8 березня, коли
святкували з друзями Міжнародний жіночий день. Відтоді
підсів «на голку», хоч знав, що
це не приведе до добра.
Денис не із заможної родини.
Батько все життя працював на будові, мати була на роботі у Польщі. Їхній син відразу знав, що слід
самому стати на ноги. Теж їздив
на заробітки за кордон, заробляв
кошти, а коли повертався у рідне
місто — все здобуте тяжкою працею тринькав на чергову «дозу».
— Я багато разів пробував покинути наркотики. Від них втікав
у Польщу, там замінив їх алкоголем. Нічого не допомагало. По приїзду у Тернопіль я знову коловся,
потрапляв у компанію, у те саме
«болото». Так було по колу. Хотів
до 25 років вживати, а тоді зупинитись. Покладався на себе і на власну силу волі, але наркотики мною
заволоділи, — він ділиться думками.

Залежність від «голки» свого
часу вже стала причиною сімейної трагедії. Брат Дениса помер
минулого року від синтетичних
«солей». Після великої кількості
наркотика він потонув в озері.
Його тіло рятувальники шукали
два тижні.
— Він був такий же, як я. Мені
вдалось врятуватись, а йому ні.
Це приклад того, як наркотики
вщент змінюють особистість людини, — зітхає колись залежний.

Без бажання
змінитися не вийде
Наразі Денис п’ятий місяць
перебуває на реабілітації в християнському центрі «Спасіння»,
що в селі неподалік Збаража. По-

Тепер хлопець
хоче стати
професійним
будівельником і
мріє мати власну
сім’ю
трапив сюди не випадково, давно
знав про таке місце від товаришів, в минулому наркоманів, які
тут вилікувалися й почали життя
з чистого аркуша. Дехто навіть
став служителем ребцентру.
— Але сам я довго вагався щодо
початку лікування. Мене і до цього привозили в реабілітаційний
центр. Я був у психіатричній лікарні, мав жахливі галюцинації,
марення, мені щось ввижалось.
Отоді зрозумів, що потрібно діяти, — каже юнак.

ЮЛІЇ ІНОЗЕМЦЕВОЇ

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

Дивіться
фото і відео,
засканувавши qr-код

Денис понад сім років вживав наркотики, доки не потрапив на реабілітацію
Після першого місяця, проведеного в центрі, Дениса «вибило» з колії те, що слід постити
й обмежити раціон харчування.
Він покинув все і втік до міста.
Опісля побачив, що зробив помилку й повернувся назад. Спробував дружити з іншими чоловіками, які реабілітувались, часто
молився та читав Слово Боже.
Так Денис усвідомив, що прагне
позбутись від наркотиків раз і
назавжди…
— Тут повірив у Бога. В центрі
постійно допомагав згуртований
колектив, ніхто не чекав від мене
жодної користі в обмін на порятунок. Мене підтримували
від щирої душі. До речі, ніхто
не платить за лікування, воно
безкоштовне. Головне — аби
ти сам мав бажання змінюватись, — запевняє нас у розмові
тернополянин.
Розповідає він і про графік
у «Спасінні». Він доволі насичений. Вранці всі встають, п’ють
каву та читають обітниці. Потім по черзі моляться в таємній
кімнаті. Після сніданку чоловіки
мають трудотерапію та обходять
невелике господарство: кролики, свині, кури, качки. О 14.00,
згідно з розкладом, духовна година зі служителями, які щодня
відвідують центр. Наркозалежні

Денис мріє завершити курс лікування якнайшвидше і
стати служителем
пізнають біблійні основи, моляться й співають. Кожен має свого
духовного наставника.
— Ми маємо свої обов’язки.
Приміром, я відповідаю за пральну машинку і за роботу котла.
Після духовної години розважаємось — граємо у теніс, вчимо
уроки чи займаємось спортом.
Щонеділі їздимо в тернопільську
церкву «Любов і Зцілення». Там
ділимось відкриттями у Слові
Божому, — говорить Денис.

Буде допомагати
іншим рятуватися
Хлопець ще місяць-два — і завершує повний курс реабілітації.
Має безліч планів після того, як
вилікується остаточно. Найперше, хоче повернутись і мешкати
у Тернополі, досконало освоїти
будівельну справу. Любов до цього перейняв від покійного бать-

ка, майстра на всі руки, котрий
робив людям ремонти. Ще юнак
мріє завести сім’ю і подякувати
родичам, які його підтримали.
— Мама у Польщі, але ми
щосуботи розмовляємо з нею.
Тітка та дядько в неділю приходять до церкви, приносять мені
солодощі, — всміхається.
На запитання, що порадить
сім’ям, у яких є наркозалежний
(-на), Денис без вагань відповідає: їм не потрібно «потурати»
та фінансувати їхню залежність.
Не відтягуйте, скеровуйте таких
людей на реабілітацію, де допоможуть!
— В нас у центрі є девіз: «Якщо
спасся сам — спаси іншого!» Маю
багато давніх знайомих із залежністю, котрих буду помаленько витягати з цієї ями. В церкві теж служитиму. Тут я повірив, що порятунок
можливий! — завершує Денис.

Куди звернутися за допомогою?

У центрі чоловік не боїться жодної роботи й береться за будь-яку справу

Християнський реабілітаційний центр «Спасіння» вже
понад 20 років займається лікуванням алко- і наркозалежних
людей, дає їм шанс влитись у
соціум та кардинально змінити
життя. Якщо ви чи ваша близька людина потребуєте консультації й допомоги, необхідна
інформація про роботу центру

зібрана на їхньому сайті: https://
xn--80a0aafjc4h6b.com/.
Звернутись до реабілітаційного центру, що під Збаражем,
можна за номерами:
+38 096 575 86 00 (Дерешівський Ігор – керівник);
+38 067 291 16 43 (Коган Олег
– адміністратор служіння)
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ЕКСТРЕНА НАРАДА З ГОЛОВАМИ ОСББ

ФЕЙСБУК-СТОРІНКА СЕРГІЯ НАДАЛА

Чому має зникнути електроенергія? Якщо кацапи
розбомблять кілька електростанцій, тоді так, а за
інших обставин чому? Чому
вже стверджують, що будуть
відключення, з якого переляку? Хто розуміє, поясніть
будь ласка.
Ірина Чорна
Тому що у них все сплановано наперед, що має бути
Руслан Украинец

На зустрічі зібралися понад 300 місцевих голів ОСББ.
Влаштували нараду в Українському домі «Перемога»
Стаття зібрала понад 32 коментарі.
Про екстрену нараду мер
Тернополя повідомив краянам
ввечері, 18 вересня, на своїй
сторінці у Фейсбук.
На ній спільно з головами
правління ОСББ та «комунальниками» планували обговорити підготовку міста до зими й
нового опалювального сезону,
що невдовзі розпочнеться, а
також алгоритм дій у випадку
відсутності головних комунікацій – світла, води, газу, тепла
чи зв’язку.
Публікуємо коментарі читачів
сайту 20minut.ua, зберігаючи орфографію дописувачів.

Ірина Чорна саме про можливість ракетного удару по
підстанціях і йде мова. Це
може бути навіть не в нашій
області.
Але напругу потрібно буле
знизити кругом по Україні.
І тоді прийдеться застосовувати відключення .
Nataliya Diduch
Спілкувались як продовжувати кришити, нічого не
роблячи

Незважаючи на потужне
фінансування України сьогодні, нас заздалегідь готують, що "все пропало".
Це унікальний збіг обставин: війна, зима, страх. Надал
відчуває, що ця каденція таки
остання. Гроші будуть красти
по чорному...
Зенон Косідовський

Anatoly Vivchar
Скільки за останні роки
сонячних електростанцій,скільки ТЕС, ГЕС, але
комусь вигідно лякати людей відключенням, де наші
народні обранці, які повинні
захищати інтереси людей, за
що отримують зарплату, пора
запитати
Неля Кацюбка

Які ж рекомендації для от
людей? І що саме робить мерія для того, щоб не допустити техногенної катастрофи?
Можна конкретну інформацію, а не: " зібрались, поговорили..."
Nadiia Vovk

Ірина Чорна буде вся інформація.
Купіть додому ліхтар на
акумуляторі, кілька батарейок, свічок…Павербанк!
Більше нічого кожен з нас
зробити не зможе.
Nataliya Diduch

1. Обрізати батареї в під'їзді, сходових які гріють тільки
атмосферу.
2. Змінити циркуляцію носія з низу вверх, бо гріють
тільки чердаки і атмосферу.
3. Теплотраси..?
4. Дозвольте всім індивідуальне і зовнішнє утеплення.
Mykhailo Tvardyi
Про щоб вони не балакали зима їх застане як завжди
зненацька
Вова Бурка
Цікаво як він тих голів
скликає, сумніваюсь що нашому хоч хтось дзвонив.
Петро Беріт
Nataliya Diduch він би краще для такого випадку хоч
пару бомбосховищ протирадіаційних відновив, а не
дурницями займався.
Петро Беріт
А для чого ця дурна мова?
За пів року жодного бомбосховища, а от людей залякувати всякими нісенітницями
про можливий армагедон, маски на них насунути, карантини дурнуваті вводити - то
скільки завгодно?
Ирина
Nataliya Diduch сумніваюсь
що до цього дійде, ніколи ще
ніхто взимку воду не зливав.
То вже якби якась піпець
срака настала я хз яке. Моїм
сусідам вистачило клепки
відмовитись від ЦО цілим
будинком...
Петро Беріт

Петро Беріт я дійсно не
знала нічого про примусовий
спуск води з усіх мереж будинку в крайньому випадку. І
якщо хтось скаже, що раніше
все про це знав - то він скаже
неправду.
Nataliya Diduch
Петро Беріт особисто я почула дещо важливе для мене
і для мого будинку. І вже
займаюся цими моментами.
І мова ж не про мера!
Мова про наших з вами
сусідів тернополян.
Nataliya Diduch
Петро Беріт всі, хто хотів,
були, чули і мали можливість
задати запитання.
Nataliya Diduch
Петро Беріт не знаю, нас
попередили тиждень до того,
ще й наголосили, що явка
обов‘язкова
Ольга Гончаренко
Петро Беріт є вайбер група
голів, і ще обзвін був
Ольга Гончаренко
"На нараді говорилось, що
«Тернопільміськтеплокомуненерго» подаватиме в будинки
тернополян опалення з мінімальним температурним режимом..." Так от мене цікавить - а оплачувати за такий
обігрів ми будемо також - по
мінімуму?
Ирина
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОВА

Ще один спиртзавод Тернопільщини продали на
аукціоні за 150 мільйонів гривень

Марилівський спиртзавод — це вже другий із трьох
спиртових заводів області, які були виставлені на аукціон

Стаття зібрала понад 40 коментарів.
20 вересня відбувся приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Марилівського спиртового
заводу. Це вже другий із трьох

спиртових заводів області, які
були виставлені на аукціон.
Переможна ставка склала
150,001 млн грн.
Публікуємо найцікавіші коментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.

Хіба зараз під час воєнного стану таке можливо??? Все
продають, дерибанять і розгрібають хто як може. Явно,
що купив не простий дядя і
на свою "офіційну зарплату",
без конверта. Це ще раз доводить, що після Перемоги
треба навести порядок від
нардепів до мажорів, які все
продають і купляють за "чесно зароблені гроші". В Україні війна, всі допомагають
хто як може, скільки дітей
проводить аукціони? Скільки
пенсіонери жертвують своїми
мізерними пенсіями, скільки
люди допомагають??? Скільки гуманітарної допомоги йде
в Україну??? Цікаво, де воно
все, де??? І зараз холодно, попереду зима, де для воєнних
одяг зимовий, взуття і т. д.
які нас всіх захищають.
Оксана Притула

Пенсии низкие и зарплаты
низкие и повышает гривну
к долору
Stephanie Sollo
Зелинский продает всю
страну и никогда не помог
народу
Stephanie Sollo
Кому поодал ?? Кто купил
с какой страны??
Stephanie Sollo
Це великий бардак
Олександр Сторож
в цьому і є суть або одна з
цілей війн та криз, щоб довести до такого стану ціни
підприємств
Алексей Алексеев

Головне отримати кошти на рахунок за продане
підприємство в приватну
власність...
Василь Болещук
Спочатку доводять підприємство до межі банкрутства, а
потім за безцінь скупляють! А
потім невідомо куди поділись
гроші! Колись вважалось, що
спиртова промисловість - це
має бути державною власністю!!!
Ірина Боднарчук
Який процент від продажі
комусь в кишеню?
Діма Андрущенко
Написали, що продали за
70 млн, а куда ті гроші підуть
не пишуть.
Olga Kosenko
І так ніху....нема в цій
Україні, ше спродують все
фажорам
Нема щоб строїти і робочі
місця робити для людей))

Nadezda Yavorska

Бюджет скоротили, зарплати малі, пенсія обхохочешся
всі кричать економте а тут
гарно люди живуть і гроші
мають і невоюють коли це
блятство закінчеться
Оксана Ильющенкова

І і який « алігарарх « то за
півдурно купив???!!!!
Nadezda Yavorska

І під час війни, все розпродають. Горіти вам в огні.
Роза Ханас

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

Оксана Притула як бачите
все можно!!! Головне урвати
смачний кусочок за півдурно!!!

Тоня Перетятко

СПОРТ

19

RIA плюс, 28 вересня 2022

«НИВА» НАРЕШТІ ЗДОБУВАЄ
ПЕРЕМОГУ У ПЕРШІЙ ЛІЗІ
ПАВЛО ПОСОХОВ, 066– 097‑51‑37,
PAVLO. POSOKHOV@GMAIL. COM

До матчу проти ФСК «Маріуполь» «Ниву» як виконувач
обов’язків головного тренера
готував, як і до попереднього
матчу, спортивний директор
клубу Сергій Задорожний. Хоча
він казав про те, що не зацікавлений у посаді головного тренера і вже ведуть перемовини з
кандидатами на цю посаду. Але
за тиждень між матчами, судячи
з усього, це питання вирішити
не вдалося. Та ж сама історія і з
кадрами в команді.
Казав Задорожний і про те,
що гравців не достатньо і в клубі
шукають можливість ще підсилитися. А Кіричуку і Дударенку,
які, нібито, мали бути на попередній грі з «Поліссям» на трибунах, не знайшлося місця в автобусі для поїздки на виїзну гру.
До Демидова на Київщину вони
не поїхали. Втім, виявилося, що
літнім новачкам уже й у команді
місця немає. Їх прізвища відсутні
у заявці «Ниви» на сайті Професіональної футбольної ліги.
А з того набору гравців, який
лишається, Задорожний вирішив
зробити лиш одну перестановку
у стартовому складі у порівнянні з попереднім матчем проти
«Полісся». Це Різник, який відбув дискваліфікацію, повернувся
до стартового складу, замінивши
в ньому Дорошенка. Він діяв
на позиції центрального атакувального півзахисника. На решті позицій у Задорожного змін
не було. Механів у воротах, у захисті Хруставка, Зінь, Демчук та
Слива. У опорній зоні Малащук та
Волохатий. На флангах півзахисту
Гатала та Проців, а на вістрі атаки
Сухоручко.

Турнірне становище
До цієї гри команди підходили
у схожому турнірному становищі — обидві без перемог, перебу-

ваючи у нижній частині турнірної
таблиці. Хіба, у «Ниви» було два
очки, а у «Маріуполя» лиш одне.
Цей ФСК «Маріуполь» не варто плутати з ФК «Маріуполем»,
який багато років виступав в УПЛ,
представляв Україну в єврокубках,
а нинішній сезон пропускає. ФСК
«Маріуполь» це реорганізований
клуб з «Маріуполя» «Яруд», який
минулоріч виступав у Другій лізі.
Втім перед сезоном очікування від команд були різними. Від
«Маріуполя» очікували, що команда намагатиметься закріпитися в Першій лізі, а від «Ниви»
боротьби за верхні місця, а то й
за вихід до Прем’єр-ліги.

Чим далі,
тим більшою
ставала перевага
футболістів «Ниви» і
вони таки втілили її
у забитий гол
Власне, гра показала, що команди дійсно думають про різні
завдання, адже ініціативу в грі
забрали собі саме тернопільські
футболісти. Хоча в перші десять
хвилин матчу обидві створили
по небезпечному моменту, але
перетворити їх у голи не вдалося
ані «Маріуполю», ані «Ниві».
Чим далі, тим більшою ставала
ігрова перевага тернопільських
футболістів і вони все ж таки втілили її у забитий гол. Малащук
навісив зі штрафного з правого
флангу, на ближній стійці ніхто
не зіграв у цей м’яч. А ось на дальню стійку добіг центральний захисник «Ниви» Зінь, за яким
не встежили оборонці «Маріуполя». Відтак Зінь забив перший гол
у цій грі. Лише другий гол «Ниви»
у новому сезоні.

Другий тайм
Саме за рахунку 0:1 команди і

ФК «НИВА»

Футбол  Після двох нічиїх та двох
поразок тернопільська команда стає на
переможний шлях, здобувши перемогу
над «Маріуполем» у виїзному матчі, який
відбувався на Київщині у Демидові

Емоції жовто-зелених після довгоочікуваної перемоги. «Нива» на виїзді перемогла
«Маріуполь» 0:2
пішли на перерву. Ледь не одразу
після того, як футболісти повернулися на поле, все стало зрозуміло
в цьому матчі. Майже остаточно.
Знову результативним для «Ниви»
стало стандартне положення.
Цього разу Малащук виконував
штрафний з лівого флангу, і цього разу захисник «Ниви» відгукнувся на подачу не на дальній,
а на ближній стійці. І був це
не Зінь, а Хруставка. Він кивком
голови переправив м’яч під дальню стійку — 0:2.
Хоч це була лиш 47‑ма хвилина гри, на цьому можна було
завершувати її перегляд. Так,
«Маріуполь» намагався активізуватися і спробувати врятувати цей
поєдинок. Але, відверто кажучи,
підопічні Олега Краснопьорова
були далекими від цього. Натомість «Нива» на контратаках
могла доводити рахунок до розгромного. Зокрема Малащук міг
зробити третій асист, але гостру
передачу перехопили опоненти. З
ударом Різника впорався голкіпер
«Маріуполя», а удару Дорошенка
трошечки забракло точності.
У підсумку 0:2 «Нива» здобуває першу перемогу в сезоні лиш
у п’ятому турі. Але це не дозволяє тернопільській команді навіть
увірватися до першої четвірки групи А у Першій лізі. Лиш набли-

Долю матчу визначили стандартні положення
зитися до неї. Хоча всі суперники
гратимуть свої матчі у вихідні. З
іншого боку, вдалося зробити
невеличкий запас перед пере-

слідувачами.
Свій наступний матч «Нива
проведе також на виїзді. Поїдуть
на Хмельниччину до «Епіцентру».

Турнірна таблиця. 5 тур

Склади команд
ФСК «Маріуполь»:

Кравцов, Харжевський, Скиба, Мочевінський, Пентелейчук (Биковський 71), Чушенко,
Літюк (Дмитрієв 83), Булгаков,
Чернецький, Гора (Михайленко
83), Мамросенко
Головний тренер:
Олег Краснопьоров

Гравці «Ниви» забили по голу в кожному з таймів

«Нива»:

Механів, Хруставка, Зінь,
Демчук, Слива, Волохатий,
Малащук, Проців (Соколов
71), Різник, Гатала (Бей 84),
Сухоручко
В. о. головного тренера:
Сергій Задорожний

Попередження:
Петро Харжевський 21, Євген Скиба 29 – Олег Хруставка 59
Голи: Андрій Зінь 24, Роман Волохатий 47
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Школа Хакерів — твій шлях до успішного
майбутнього. Реєструйте свою дитину
Сум, біль, трагедії щодня...
На жаль, війна в Україні
триває. Забирає життя. Руйнує міста і села. Наносить
невимірну шкоду економіці
України. В такі страшні часи
особливе значення має підготовка дітей до майбутнього
дорослого життя. Навчання і
освіта дітей зараз — це наш
фронт. Наш обов'язок перед тими, хто захищає нас зі
зброєю в руках. Нашим дітям
розбудовувати країну після
перемоги. Зараз ми формуємо націю, яка буде Україною
майбутнього.
І вже ні для кого не секрет і
не викликає жодних сумнівів,
що майбутнє в ІТ-технологіях.
Ця війна довела, що розвинута
технологічна країна і мужність
її воїнів — може і дає відсіч
будь-якій скаженій орді з технологіями минулих віків.
Крім того, сфера ІТ за останні роки зайняла перші
позиції у світі за розвитком
та продовжує впевнено рухатись уперед. Ринок ІТ-послуг
пропонує безліч вакансій для
спеціалістів різних напрямків
як для початківців, так і для
висококваліфікованих спеціалістів.
Ми з гордістю можемо написати: “Ми навчимо дітей
жити в майбутньому!”. Ми
проведемо їх в світ ІТ-технологій.
Ми — це Школа Хакерів

Вінницької ІТ-Академії.
Чому саме ми? Бо це досвід
12 років успішного навчального процесу. Це підготовка
прогресивних айтішників
уже зі школи. Це можливість
спробувати і зрозуміти, який
багатий світ ІТ, щоб обдумано вибрати напрямок і по
завершенню школи вже мати
професію, яка дозволить мати
гідну фінансову підтримку і
до якої лежить душа. Звісно,
можна піти провчитись 5 років, перемучитись і потім зрозуміти, що це не твоє. Дарма
витрачений час не повернеш.

Ще один важливий момент,
який притаманний саме
цій індустрії. Навчання все
життя! І ми вибудовуємо
навчальний процес саме
таким чином. Як будуються
найвищі хмарочоси. Поверх
за поверхом. Один шар знань
є основою для наступного.
За час навчання в нас діти
вивчають — Логіку, Математику, Інтернет програмування
(HTML, CSS), Програмування алгоритмічними мовами
С\С++, Веб-дизайн, Англійську мову для ІТ, Бази даних,
JS, PHP, програмування

Arduino, тестування і робота
в команді тощо. В Школі
Хакерів викладання сучасних предметів, збалансоване
поєднання теорії та практики
і дружня атмосфера. Все для
того аби розкрити талант
кожної дитини і дати їй зрозуміти, що насправді представляє собою ІТ-сфера і як
взаємодіють різні напрямки в
ній, щоб краще усвідомлювати свій майбутній професійний вибір.
І так, ми впевнені в собі, бо,
крім мотивованих учнів, в нас
є професійні викладачі-прак-

тики, для яких викладання
— поклик душі і соціальна
місія. Ми всі — це велике
коло однодумців. Викладачі не просто діляться своїм
безцінним досвідом і надають
практичні знання, а супроводжують кожного в цікавий і
прогресивний світ ІТ. Кожна
нова тема вивчається на практичних прикладах, щоб потім
втілити у реальні проєкти.
Діти вчаться приймати рішення, аналізувати, порівнювати і
оцінювати інформацію з будьяких джерел, бачити проблеми, ставити питання, висувати
гіпотези та оцінювати альтернативи, робити усвідомлений
вибір, приймати рішення та
обґрунтовувати їх та брати за
них відповідальність.
І це є головною філософією
навчання в нас. Якщо ви
бачите вашу дитину інтегрованою в світ майбутнього,
здатною незалежно мислити
і впевнено крокуючою до
успіху своїм шляхом — реєструйтесь в нові групи Школи Хакерів.
Ми вирощуємо таланти!
Вінницька ІТ-Академія
тел. 067-431-19-21
сайт: hack.intita.com
І не забуваємо направляти
усі свої сили і вільний час на
допомогу українським захисникам! Підтримайте ініціативу Вінницької ІТ-Академії
допомоги ЗСУ:
https://mre.uspih.vn.ua/

АРХІВ ЗОЇ КІЦАК

На передову потрібні маскувальні сітки. Долучайтесь!

Найбільше волонтерам потрібна тканина, тому старі простирадла можна приносити у волонтерський центр на вул. Громницького, 1
ТЕТЯНА БАКАЙ, 096-317-80-27,
TETANABAKAJ@GMAIL.COM

Щодня на Історичному факультеті
ТНПУ, що на вулиці Громницького, 1, плетуть сітки, щоб передати
нашим захисникам. Долучитись
до цієї ініціативи закликають усіх
бажаючих.
Організатори розповідають, що
матеріали замовляють і їх переробляють під осінні кольори, проте
велика необхідність у робочих руках, щоб можна було чим більше
сіток передати на передову.
– Ідея плести сітки виникла ще

на початку 2015 року, так як тоді
багато друзів нашої сім’ї пішли добровольцями на фронт і з’ясувалось, що є велика потреба у маскуванні, – розповідає організаторка
Зоя Кіцак.
На початку повномасштабної
війни до волонтерського центру
приходили по 350-400 людей щодня. Переважно це були тимчасово
переміщені особи, проте зараз людей приходить вже набагато менше.
– Усі переселенці, коли приходили до нас, старались розмовляти виключно українською, та ще й

співали патріотичні пісні. Але зараз,
на жаль, приходить мало людей, а
робочі руки дуже потрібні, так як
маємо багато запитів на сітку осінніх кольорів, – каже пані Зоя.
За один день плідної та згуртованої праці 20 людей може виготовити одну велику сітку, розміром
35 квадратних метрів, якою можна
накрити, до прикладу, БТР.
Великою необхідністю ще також
є матеріали для плетіння сітки, так
як сітку організатори купляють у
Харкові, а фарбу в Сумах. Проте
зараз, ні для кого не секрет, дуже

складно зробити таке замовлення і
забезпечити доставку.
– Найбільше нам потрібна тканина, тому будемо дуже вдячні
кожному, хто знайде вдома старе
простирадло та принесе його у наш
волонтерський центр, за адресою
Громницького, 1, – розповідає Зоя
Кіцак. – Байдуже, у якому стані
речі: протерті, зашиті, з плямами,
головне, щоб вони були з натуральної тканини, синтетика не фарбується.
Усі охочі допомогти можуть прийти та зробити добру справу щодня

з 9.00 до 19.00 за адресою: Громницького, 1 (корпус Історичного
факультету ТНПУ).
— Година-дві вашої роботи матимуть реально дієву допомогу нашим
хлопцям та збереже їхнє життя, —
кажуть волонтери.

Довідка
Детальнішу інформацію
можна дізнатись за номером
телефону +38(068)6210169 –
Зоя Кіцак, або на її фейсбук
сторінці.

ПРОЄКТ
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Пологи  Коли 24 лютого розпочалась
повномасштабна війна, велика кількість
українок при надії прийняли рішення
про пологи за кордоном. «RIA плюс»
розповідає історії матусь, які народили
у різних державах. Син блогерки
Олександри з’явився на світ у Парижі.
Саша розповіла, як опинилась у чужій
країні фактично без копійки
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, JULIIIA.INOZEMTSEVA@
GMAIL.COM, 098– 821‑01‑51

Минулого тижня ми надрукували
розповідь про жительку Шумщини
Наталію Троцюк, яка у червні народила маля у польському містечку.
Тепер героїнею матеріалу є Інстаграм-блогерка Олександра Гілка.
Вона тікала за кордон 26 лютого,
на третій день російського вторгнення, коли була на восьмому місяці
вагітності. Їхала не сама, а зі старшим синочком, якому на той час
виповнилось 4,5 року. Жінка до останнього вагалась: залишитись тут
чи їхати, адже найдужче остерігалась
за безпеку майбутньої дитини…
— Коли росія напала на Україну,
у мене мабуть від гормонів почались
сильні панічні атаки. Я страшенно
хвилювалась за вагітність, хотіла
спокійно народити. Зараз розумію,
що наважилась вирушити до Франції через стресові умови. Тепер я би
точно не покинула свою родину,
дім, місто. Але тоді панікувала, мозок не працював. Коли збирались,
я взяла речі сина, запакувала для
себе лише один костюм та білизну, і
ми поїхали, — пригадує Олександра
своє нелегке рішення.
Блогерка пригадує, що спершу
добирались до Будапешту (столиця
Угорщини), де їх мав зустріти родич.
Кордон переходили пішки, погода
не тішила теплом. Саша тримала
за руку сина й несла валізу. Говорить, що вдома чоловік дав малому
Марку настанову — той повинен

бути сильним та допомагати мамі
у всьому. І хлопчик попри складнощі ні разу не поскаржився…

До Парижа — потягом
із пересадками
— Ми переночували в Будапешті,
а наступного дня полетіли в Німеччину, у місто Гамбург, де мешкає
мій дядько. Він прийняв нас до себе
і ми жили там місяць. Далі я не витримала, — розповідає Саша.
Наближався час пологів, і жінка
поїхала до мами у Францію.
— Французи завжди посміхаються, пропонують допомогу стороннім людям. Це мені більше до душі.
Я знала мову, бо навчалась там два
роки після закінчення школи. Ще

Вдома чоловік
дав малому
Марку настанову
– той повинен
бути сильним та
допомагати мамі
у Франції давним-давно живе моя
мама. Вона покликала нас із Марком
до себе. Ми погодились. Довелось
їхати потягом із Гамбурга до Парижу
з пересадками на початку 9 місяця
вагітності, — каже Саша.

Умови однакові
У цій державі жінка мала серйозні фінансові труднощі. Не мала

Одне з останніх фото жінки зі своїми синочками

для малюка ні коляски, ні речей,
ні ванночки, ні ліжечка. Все тому,
що перед війною кошти пішли
на облаштування кімнати старшому
синові. Олександра й припустити
не могла, що ось-ось їй доведеться
тікати за кордон.
— Я виїхала до Франції з десятьма
тисячами гривень. Якщо перевести
це у євро — сума мізерна. Вже там,
на місці, отримала посилку з України. Коханий вислав трохи одягу з
Марка, який я відкладала новонародженому. Щодо коляски, вона тут
коштує мінімум 300 євро, а вживана
орієнтовно 200. На щастя, мене виручили мами-француженки, — всміхається блогерка.
Олександра знайшла групу у Фейсбуці, де вони допомагали жінкамукраїнкам. Написала, що їй потрібно, попросила про підтримку. За лічений час Саші привезли коляску
для маляти, а інша француженка
за «просто так» подарувала ванночку
для купання. Їм блогерка безмежно
вдячна, що не покинули у біді. Далі
Саша два місяці проживала у своєї
мами, та могла розраховувати лише
на себе, бо у них непрості стосунки з дитинства. Жінка відвідувала
лікаря у місцевій лікарні, здавала
необхідні аналізи. Марка відразу
оформили у тамтешню школу.
— У нього був жахливий мовний
бар’єр, він нічого не розумів і це
викликало в дитини дискомфорт.
Коли я попросила в адміністрації
закладу, аби подзвонили до мене,
коли син розплачеться абощо, мені
відповіли, що цього не зроблять.
Правила у Франції для всіх однакові і Марко мав адаптуватись, —
зауважує вона.
Коли день народження маляти
наблизився, матуся оформила статус
«тимчасового прихистку», у який
входили страховий поліс та пологи у звичайному госпіталі. Останні,
до речі, безкоштовні. А умови в лікарні, ділиться враженнями Олександра, можна назвати ідеальними.

АРХІВ ОЛЕКСАНДРИ ГІЛКИ

ЯК БЛОГЕРКА ПІД ЧАС ВІЙНИ
НАРОДЖУВАЛА У ФРАНЦІЇ

Зараз синочкові блогерки Даміру вже кілька місяців

Що варто знати
вагітним у Парижі
У пологовому будинку все було
на вищому рівні. Персонал шпиталю — професіонали і дуже людяні і
щирі. Таке ставлення, запевняє блогерка, до всіх пацієнток без виключення. Пологи у жінки минули без
проблем. На світ з’явився здоровий
хлопчик, якого згодом охрестили
Даміром. Після народження дитини
Сашу поселили в одномісну палату з
комфортним ліжком, яке регулюється, окремо ванною і туалетом. Такий
вигляд має кожна палата. В шпиталі
було триразове харчування. Раціон
насичений і щодня різний.
— Але, приміром, якщо в Україні
породіллі видають пакунок малюка, виплачують соціальну допомогу.
У Франції такого немає. Мені тільки від лікарні принесли упакування
пелюшок, вітамін D для синочка,
вологі серветки, вату і всілякі засоби, щоб обробляти носик, очі,
пупок моїй крихітці, — пригадує
Олександра.
Медики регулярно приходили
в палату. Продемонстрували жінці, як купати новонародженого,
все обстежили — чи у дитини відкрилися вушка і чи добре чує, чи
бачить тощо. Відвідувала матусю й
консультантка з грудного вигодовування, показувала їй, як правильно прикладати до грудей і годувати
маля. Крім того, жінка мала заняття
із двома психологами, котрі перевірили її моральний стан і цікавилися,

У французькому шпиталі Олександру помістили в
одномісну палату. Пологи, на щастя, минули без проблем
чи не турбує, нариклад післяпологова депресія.
Щодня впродовж двох тижнів вас
відвідує патронажна сестра. Вона
зважує дитину і слідкує, чи з її здоров’ям все в нормі.

«Оформити документи
дорого»
Олександра Гілка народила у Парижі і усвідомила, що катастрофічно
хоче повернутись додому. Найважче,
з чим стикнулась за кордоном —
це оформлення документів. Такий
процес не лише важкий, але й дороговартісний для українців. Спочатку жінка отримала французьке
свідоцтво про народження синочка,
і його потрібно було перекласти. Це
коштувало дуже дорого.
Потім через суд треба було зробити спеціальний апостиль (це штамп,
який проставляється на офіційних
документах, що надходять від держав‑учасниць Гаазької конвенції)
для нашого посольства у Франції.
Все затягнулось. Саша не мала
грошей навіть на квитки на літак.
На щастя, каже нам, у неї працює
блог та активна аудиторія.
— Я звернулась до підписників,

аби замовляли у мене рекламу. Робила людям знижки, щоб назбирати
кошти. Мені це вдалось! Коли придбала квитки на рейс, документів
на руках не було. Апостиль оформила. Опісля у посольстві сказали, що
аби виїхати звідси, слід дочекатись
довідки про надання громадянства
дитині. Це додатково два тижні, а її
обов’язково треба зробити, бо вона
згодом потрібна в Україні. Я не могла чекати так довго, — ділиться усім
пережитим блогерка.
Вона зателефонувала на гарячу
лінію посольства, просила зрозуміти її ситуацію і якось підсобити.
Пощастило, бо за день до вильоту
жінці прийшло повідомлення, що
довідка готова. Олександра забрала її
і прилетіла додому. Тепер вона тут.
— Скажу так. Мені абсолютно
не сподобалось за кордоном! Вдома
набагато краще. Я не можу словами
передати емоції, коли повертаєшся
і бачиш на вулицях жовто-блакитні
стяги, навіть дороги, які не такі, як
в Парижі, але рідні. Я наголосила
чоловікові: навіть якщо тут щось
«прилетить», нікуди не поїду! Хочу
бути вдома! — завершує Олександра
Гілка.
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СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ОСІННІ ОВОЧІ
ТА ФРУКТИ НА РИНКУ
Ціни  Через російсько–українську війну
в Україні стрімко зростають ціни на різні
товари та послуги. Дорожчають і деякі
овочі та фрукти. Ми дізналися їх вартість
на ринках міста. Дивіться графіку

Цибуля дорожчає
Серед овочів почала дорожчати
звичайна жовта ріпчаста цибуля.
На ринку її можна купити за
28–35 гривень за кілограм. Все
через те, що затримується збирання цибулі на полях, – повідомляє
РБК Україна. Ще минулого тижня
деякі господарства змушені були
повністю зупинити вибірку через
сильні дощі, внаслідок чого пропозиція цієї продукції на ринку
помітно скоротилася. Згідно з моніторингом, на даний момент на
ринку спостерігається скорочення
пропозиції цибулі. Більшість українських виробників завершують
реалізацію цибулі ранніх та середніх сортів, тоді як пізніша цибуля
масово почне надходити у продаж
у середньому через 2 тижні.
А от картопля дешевшає. Зараз
її продають в середньому по 9–12
гривень за кілограм. Але можна
знайти і дешевше, якщо купувати
оптом кілька сіток на зиму. Дехто
пропонує картоплю по 6,5 гривні.
Ціни на різні овочі та фрукти
дивіться на графіці.
Молода капуста коштує 13–20
гривень за кілограм.
Почала дешевшати кукурудза. Її
вже можна купити в середньому
по 10 гривень за качан.
Цього року через окупацію певних територій деякі фрукти завозили з–за кордону. До прикладу

З’явились українські
кавуни
Однак тепер крім турецьких кавунів по 35 гривень за кілограм,
почали з’являтися і українські – з
Одеси. Коштують вони не значно
менше – по 30 гривень за кілограм
на ринку. Приблизно такі ж ціни
на імпортну ягоду і в супермарке-

Вартість цибулі сягає 35 гривень за кілограм

ВАРТІСТЬ ФРУКТІВ ТА
ОВОЧІВ НА РИНКУ

Раніше груші були
імпортні по 60–70
гривень за кілограм,
тепер українські
коштують 15-45
гривень за кілограм
тах. Кавун можна купити за 25–30
гривень.

Скільки коштують
фрукти
Найдешевшими фруктами залишаються яблука. Їх на ринку
можна купити по 11–17 гривень.
Для порівняння, минулого року
їх продавали по 10–16 гривень за
кілограм.
Також вже з’явились українські
груші. Якщо раніше вони були
імпортні по 60–70 гривень за кілограм, то українські коштують
від 15 до 45 гривень за кілограм,
залежно від сорту.
Персики коштують по 45–50
гривень за кілограм. Також є сливи. Вони не дорогі – по 20–25
гривень за кілограм.
У продажі ще є лохина. Вона не
змінила ціну. Продають її по 100
гривень за кілограм.

Ціна на одеські кавуни – 30 гривень за
кілограм

ІНФОГРАФІКА ВАДИМА ЄПУРА

Журналісти «RIA плюс» перевірили, які ціни на ринках Тернополя. Деякі овочі та фрукти почали дешевшати, оскільки настав
сезон. А деякі популярні товари
навпаки – дорожчають. Тож ми
побували на «Центральному» та
«Овочевому ринку» та дізналися
актуальні ціни.

– через окупацію Мелітополя
подорожчала черешня. Окупація
частини Херсонщини зробила
кавуни та дині «золотими». Їх завозили з–за кордону.
ВАДИМА ЄПУРА

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

РЕКЛАМА
510906_inf

РОЗВАГИ

Тільки жінка може сказати:
«Ну, так, ти маєш рацію» таким
тоном, що відразу почуваєшся
винним.

Дівчата, щоб багато дізнатися
про свого хлопця, багато не треба — просто домалюйте другу
смужку.

Вона відповідає: «Давай залишимося друзями».
Бом–м–м! У вас з'явився новий
друг.

Якщо чоловік запросив тебе на
тортик із чаєм, значить, ти й без
горілки красива.

Розмова хлопця з дівчиною.
— А ти мене п'яного зможеш
дотягти до дому?
— До дому ні, тільки до вівтаря.

На першому побаченні:
— Люсю, як ти ставишся до
чоловіків, які хропуть?
— А ти що, хропиш?
— А ти що, спати зі мною зібралася?

***

***

Пишу своїй дівчині SMS: «Надобраніч!»
У відповідь приходить: «А чого
таким тоном?»

***

— У нас на роботі три дівчини
з ім'ям Саша, і коли кажеш:
«Саша», обертаються одразу
три!
— Ха–ха–ха!
— Ну, я знайшов вихід, підставив цифри після імені: Саша–1,
Саша–2, Саша–3.
— Хм... За розміром грудей, чи
що?
— Ось–ось, вони теж здогадалися... Тепер я Пашка–12...

***

Якщо жінка сіла на дієту, почала
качати прес — це означає, що їй
через дві години їхати на море.

***

Ще не встигла звикнути до свого віку, а він уже змінився.

***

***

***

— Попелюшко, я чула, що твоя
мачуха та сестри поїхали на бал!
— Та ну?
— Ти теж хочеш? Я приготувала тобі подаруночок: сукню,
туфельки, карету. Ти можеш
їхати на бал.
— Хрещена, та ти що? Для чого
воно мені? У мене хата вільна!

***

Думай як жінка — дай мозку
відпочити.

***

— Володю, тільки ти врахуй, що
я люблю червоне напівсолодке.
— Ага, Люсю, а я — чорне мереживне...

***

Віку в жінок немає!
Тільки знос та амортизація.

***

Посібник «Як заводити друзів».
Говоріть дівчині: «Я люблю
тебе!»

***

***

Дівчата — як автомобілі: ламаються, якщо на них не витрачати гроші.

***

— Хочу чоловіка. Щоб був красивий, розумний і при грошах.
Але не аби який, а щоб любити
вмів по–справжньому, щоб
квіти дарував.
— А навіщо ти йому?

***

Нещодавно спорядила мене
дружина до магазину. Ну, там,
список покупок, купа пакетів, інструктаж — у який що
класти, які види товарів брати
обов'язково, які — у жодному
разі тощо. І дала свою картку
(дві мої, з роботи та підробітку,
якось швидко порожніють).
Касирка в магазині, не знаю, як
вирахувала, каже:
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— Це жіноча картка.
— Так, це картка дружини.
Можу показати паспорт, вона
там записана.
— На картці немає прізвища.
У цьому магазині я вже досить
давно кілька разів на тиждень
точно буваю, іноді з дружиною.
Мабуть, моє обличчя запам'яталося, і касирка все–таки мене
розрахувала.
І стало мені жах, як цікаво: а хоч
одна касирка у світі хоч одну
жінку запитала, якого дідька
вона розплачується чоловічою
карткою?

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №38

***

Розмова двох подруг.
— Скажи, а поза наїзниці — це
як?
— Ну, це сидиш на шиї, клюєш
мозок і вказуєш шлях.

***

Скромність чоловіка виявляється в тому, що він не говорить
про свої переваги. Скромність
жінки — у тому, що вона не
говорить про чужі недоліки.

***

Жінка з двох лих вибирає розумного, а чоловік — красиву.

***

Одеса. Привіз.
— Ось дивлюся я на вас, Са-
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рочко, і думаю — що таки
апетитніше: ви чи шинка он
на тому прилавку?
— Жоро, а ви не думайте, ви
спробуйте...

кого! Хам! — і тому подібне.
Чоловік (флегматично):
— А що таке?
— Він сказав, що плід у порядку! Я що, дерево?!

Жіноча консультація. Панянка в рожевій кофтині,
на каблучках, при стразиках, явно перша вагітність.
Дівчина вилітає з кабінету
лікаря, з криком:
— Усе! Перевожусь до будь–

Після тридцяти років жіноча
думка починає швидко змінюватися: з «ні» на «так».

***
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Гороскоп
ОВЕН Овнам зорі радять
зосередити свою увагу
на ініціюванні нових проєктів, покращенні свого зовнішнього вигляду, внесенні змін у
поведінку з іншими людьми, на
оновлення свого життя. Овен
буде у любовних справах більш
сором'язливим, ніж зазвичай.
ТЕЛЕЦЬ Тельцям слід

прислухатися до свого
внутрішнього голосу: навіть якщо зовні все виглядатиме
правильно, слід бути обачними
і слухати свою інтуїцію. Найімовірніше, це дозволить вам
уникнути багатьох проблем.
Можливо у вас зав'яжуться
романтичні стосунки.
БЛИЗНЮКИ Близнюки
зараз можуть використовувати власну чарівність
та успіх у протилежної статі
для того, щоб швидше досягти
успіху в якійсь діяльності, іноді
йдеться про укладення романтичного союзу або навіть шлюбу, сприятливого для кар'єри.

Погода у Тернополі
ГІСМЕТЕО

ЛЕВ Перед Левами
відкриються якісь нові
можливості, можливо,
ви розпочнете переговори із закордонними постачальниками
чи партнерами. Якщо ви самотні, то вас будуть приваблювати
люди, в яких виявляється якась
загадка. Лев зустріне когось, хто
зуміє зачепити його почуття.

СИНОПТИК

Як змінилася
вулиця Миру
БЕРЕЗІЛЬ
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РАК У Раків ідеальний

час, щоб зайнятися
виробленням нової
стратегії для свого бізнесу, подумати, як те, чим ви займаєтеся,
впливає на досягнення ваших
цілей у перспективі. У вас буде
шанс для знайомства, ви можете закохатися.

instagram.com/20.hvylyn/
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БУЛО:
Раніше палац культури називався
«Октябрь»

СТАЛО:
Після здобуття незалежності його
назвали «Березіль»

ПЛОЩА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

НЕДІЛЯ,
2 ЖОВТНЯ

+13°Ñ

+15°Ñ

+11°Ñ

+16°Ñ

ПОНЕДІЛОК,
3 ЖОВТНЯ

+8°Ñ

+12°Ñ

+9°Ñ

+11°Ñ

+5°Ñ

+8°Ñ

+8°Ñ

+15°Ñ

ВІВТОРОК,
4 ЖОВТНЯ

ДІВА Діви стануть ди-

витися на речі набагато
ширше, і, можливо,
відмовляться від багатьох своїх
упереджень. Діва легко зможе
залагодити у самому зародку
будь-які конфлікти. До речі,
якщо у вас відбулася сварка,
скористайтесь цим сприятливим моментом, саме час для
того, щоб помиритися.
ТЕРЕЗИ Для Терезів буде
гарний час, щоб провести якісь переговори – за
умови, що ви дійсно слухатимете свого співрозмовника і
намагатиметеся зрозуміти його
точку зору. Вашому партнеру
може знадобитися ваша турбота і увага в цей період.
СКОРПІОН повинен ско-

ристатися цим часом для
організації процесів, щоб
усе функціонувало належним
чином. Ймовірно, у цей період
у вас з'явиться бажання трохи
розслабитися та відпочити, насолоджуватися життям і навіть
почати пошуки пригод.
СТРІЛЕЦЬ Увага Стріль-

ців у цей період буде
зосереджена, головним
чином, на тому, як би ви могли
виразити себе, і чим оригінальніше, тим краще. Можливо, ви
будете навіть хвалитися час від
часу, але це лише тому, що дуже
потребуватимете визнання та
оцінки.
КОЗЕРІГ Через те, що ви
будете постійно чимось
зайняті в цей період,
вам може бути дещо складно
зміцнювати особисті стосунки
– і тут постійно виникатимуть
конфлікти. Не варто зараз їх
загострювати, приймати якісь
кардинальні рішення.
ВОДОЛІЙ Кількість

ваших контактів у цей
період може збільшитись, ймовірно, вам доведеться
зробити багато дзвінків, писати
електронні листи, ймовірно –
спілкуватися за месенджерами,
проводити якісь брифінги та
короткі наради.
РИБИ Навряд чи в цей

період ви братиметеся за
якісь сумнівні угоди, до
того ж ви будете на рівні інтуїції
відчувати, яка справа обіцяє
вам зиск, а яка не має жодних
фінансових перспектив. Риби
будуть наділені особливим
шармом, вони випромінюватимуть щирість і чарівність, що
притягуватиме до них людей.

БУЛО:
На перехресті вулиці Миру–Дружби
раніше був полігон для стрільб

Цього тижня
іменини
святкують

СТАЛО:
Тепер на цьому місці багатоквартирний житловий будинок

МАГАЗИН «1000 ДРІБНИЦЬ»

28 вересня:
Андрій, Валеріан,
Віссаріон, Герасим,
Григорій, Дмитро,
Євдокія, Іоанн, Ігнатій,
Йосип, Леонід, Людмила,
Макар, Максим, Марія,
Микита, Микола, Петро,
Порфирій, Стефан, Федот,
Яків.

29 вересня:
Віктор, Григорій, Дорофій,
Йосип, Людмила, Сергій.

30 Вересня:
Олександра, Віра, Іван,
Ілля, Ірина, Любов,
Надія, Никодим, Павло,
Серафим, Софія,
Феодосій.

1 жовтня:
Олексій, Аркадій, Борис,
Веніамін, Володимир,
Вольдемар, Іван,
Іларіон, Костянтин,
Михайло, Петро, Сергій,
Ян, Аріадна, Аріна,
Єфросинія, Ірина, Софія.

2 жовтня:
Олексій, Георгій, Давид,
Єгор, Ігор, Костянтин,
Макар, Микола, Ніл,
Теодор, Трохим, Федір,
Марія.

3 жовтня:
Олександр, Василь, Іван,
Іларіон, Михайло, Олег,
Остап, Теодор, Федір, Ян,
Тетяна.

4 жовтня:
Олександр, Андрій,
Валентин, Василь,
Володимир, Вольдемар,
Данило, Дмитро, Іван,
Йосип, Костянтин,
Лаврентій, Нестор, Петро,
Ян.

АНЕКДОТИ
***

На операційний стіл лягає
дівчина — очі нафарбовані,
яскрава помада та тіні.
І їй хірург каже:
— Дівчино, нам цікавий лише
ваш внутрішній світ.

БУЛО:
СТАЛО:
Раніше працював магазин із різними Тепер тут продуктові магазини та
дрібницями та будматеріалами
кафе

СХОДИ ДО ПАРКУ

***

Одна дівчина на роботі зовні
дуже схожа на мишку. Але коли
я почув від неї фразу: «До чаю
нічого немає, пробіжуся по тумбочках у дівчаток», то реально
повірив у реінкарнацію!

***

Декольте — це мистецтво
жінки бути роздягненою рівно
настільки, щоб вважатися
одягненою.

***

Нерозуміння причин жіночої
образи не звільняє чоловіка від
відповідальності.

***

— Врятуйте! Допоможіть!
— Га?
— Якщо ви мене зараз не витягнете, я потону!
— Ні, ну ти подивися, вона ще
умови ставить!

***

БУЛО:
Сходи колись прикрашали
комуністичні агітаційні малюнки

СТАЛО:
Тепер від радянщини ні згадки.
Сходи відремонтували

