
 «НАРОДНИЙ БРЕНД 
2022» СТАРТУВАВ

А САЛО ТЕПЕР — ЕЛІТНИЙ ДЕЛІКАТЕС?
М'ЯСО СТРІМКО ДОРОЖЧАЄ 

  Ціни на 
продукти б'ють 
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треба годувати країну та наших 
захисників. Чоловік казав, що ця 
бронь діє шість місяців. Тобто, 
хлопці, які отримати повістки 
ще в березні, мали відстрочку 
до серпня. А зараз їхня фірма 
знову подає документи до Ки‑
єва на бронь. Сподіваюся, все 
буде нормально. Адже чоловік — 
єдиний годувальник у родині, 
я у декретній відпустці, — про‑
довжує тернополянка.

Як повідомляють в Міна‑
грополітиці України, подати 
пропозицію на бронюван‑

ня працівника можна тільки 
в електронному вигляді. Для 
цього на пошту Мінагрополі‑
тики потрібно надіслати листа 
з обґрунтуванням необхідності 
бронювання, пропозиції з бро‑
нювання за підписом керівника 
компанії, пропозицію щодо бро‑
нювання у форматі EXL.

Далі Мінагрополітики пого‑
джує пропозиції з Міноборони 
та передає інформацію до Міне‑
кономіки, яке ухвалює рішення 
про бронювання.

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

Серед тих, хто цього тижня 
просто біля магазину отримав 
запрошення до військкомату, 
чоловік тернополянки Л. (пріз‑
вище нам відоме). Жінка каже, 
на документ та повістка взага‑
лі не схожа, скоріше на газову 
квитанцію.

— Чоловік приніс цей папірець 
і сказав, що видали працівники 
військкомату. Я глянула на ньо‑
го, але то і на повістку не схоже. 
Там був шаблон, де запрошува‑
ли відвідати військкомат, а вже 
на місці від руки записали ім’я, 
прізвище та по батькові. Також 
вказали адресу проживання та 
число видачі папірця. Вже нео‑
дноразово у нашому дворі роз‑
давали такі повістки, але нашу 
родину минали. Чоловік комісо‑
ваний, — розповідає жінка.

Пропонують прийти 
Тернополянин разом зі своїм 

братом все ж пішов до військ‑
комату. Там їх одразу скерували 
на медичний огляд. Після чого 
лікарі сказали, що чоловіки об‑
межено придатні у військовий 
час, розповідає жінка. І додає, 
що через роботу в агрофірмі 
вони заброньовані за підпри‑
ємством.

— Вони працюють в агросфері, 
а це сьогодні вважається пріори‑
тетним напрямком, адже комусь 
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лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-
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Закони  За інформацією місцевих, 
за цей тиждень повістки роздавали 
на зупинках громадського транспорту 
та поблизу торгових центрів. Люди 
вагаються, чи є це законно і чи обов'язково 
звертатися до військового комісаріату. 
Адже папірець, кажуть, виглядає просто 
як запрошення

Потрібні захисники 
Про те, що повістки роздають 

поблизу торгово‑розважальних 
центрів та на зупинках громад‑
ського транспорту, не заперечу‑
ють у Тернопільському обласному 
військовому комісаріаті. Зі слів 
заступника головного комісара 
області Олега Новікова, люди 
не мають дивуватися, адже від 
24 лютого в Україні ввели воєн‑
ний стан і зараз триває мобілі‑
зація.

— Добровольці у нас закінчили‑
ся ще в березні. Тоді люди при‑
ходили самостійно, а зараз тільки 
за запрошенням. В Україні йде 
війна, і люди досі дивуються, що 
їм приносять повістки? Триває 
мобілізація, то чому тут дивувати‑
ся? Чоловікам видають повістки і 
викликають у військкомат. Треба 
поповнювати ряди захисників, — 
каже Олег Новіков.

ВИЙШОВ ПО ХЛІБ — ОТРИМАВ 
ПОВІСТКУ. КОМУ ВРУЧАЮТЬ?

Повістки роздають на зупинках громадського транспорту та поблизу торгових центрів.
Повістка більше нагадує газову платіжку, кажуть тернополяни

Натомість радник голови Офі‑
су президента Михайло Подоляк 
наголошує, Україна не планує 
оголошувати додаткову мобілі‑
зацію на тлі російських фейко‑
вих референдумів на окупованих 
територіях.

З його слів, вже створили ре‑
зерви через систему територіаль‑
ної оборони, які і будуть активно 
використовувати.

Повістки, що вручають зараз 
на вулицях, не є прямим викли‑
ком до армії. Це не мобілізаційне 
розпорядження. Головна мета та‑
кої повістки — насамперед облік 
військовозобов'язаних. Кожен ви‑
падок індивідуальний, але ігнору‑
вати такі «листи щастя» не варто, 
наголошує Олег Новіков.

— На повістці вказують, що 
отримувачі мають звернутися 
до військкомату для уточнення 
облікових даних, для проход‑

ження медичної комісії. Там є і 
дата, і час. Проходять медичну 
комісію, і якщо людина визна‑
на непридатною до військової 
служби, то отримує відстрочку 
і йде додому. А якщо придатна, 
у військкоматі уточнюється ін‑
формація щодо військових нави‑
чок, чи проходила людина вже 
раніше навчання, чи була задіяна 
до строкової військової служби. 
Також ще все залежить від того, 
яких саме військових не виста‑
чає на фронті. Ніхто не каже, що 
одразу всіх заберуть, — додає пан 
Олег.

Олег Новіков закликає усіх 
військовозобов’язаних система‑
тично відвідувати військкомат для 
поновлення особистих даних. Це 
стосується зміни складу родини, 
сімейного статусу. Чого більшість 
не роблять через побоювання, за‑
певняє.

Добровольці були 
ще в березні. Тоді 
люди приходили 
самостійно, а 
зараз тільки за 
запрошенням

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

Зі слів юристки Марії Бочан, 
роздавати повістки на території 
торгово‑розважальних центрів, 
на зупинках громадського тран‑
спорту чи в інших місцях – за‑
коном не забороняється. Однак 
при отриманні повістки у такий 
спосіб люди завжди мають звер‑
тати увагу на форму документа. 

– Повістки не можуть бути ви‑
писані просто «на коліні». Тобто, 
коли працівники військкомату 
при вас дістають надруковану по‑

вістку з прогалинами для запо‑
внення особистих даних, але при 
цьому внизу вже стоїть печатка і 
підпис воєнкома – це вважається 
порушенням. Ваші особисті дані 
не повинні записуватися «на ко‑
ліні». Згідно із законодавством, 
повістка має бути виписана у 
військкоматі або за місцем про‑
живання людини. Тобто, коли 
воєнком постукав у двері, іден‑
тифікували людину і тільки піс‑
ля цього заповнюється повістка. 
Але тільки після заповнення всіх 
даних воєнком повинен при вас 

ставити свій підпис. Ніяк інакше, 
– розповідає вона. 

Якщо ж ви стали свідком неза‑
конного заповнення документа, 
то це треба зафіксувати і одразу 
звернутися до працівників пра‑
воохоронних органів.

– Вам виписують повістку, а 
знизу вже стоїть підпис і печатка? 
Тоді намагайтеся сфотографувати 
це або відзняти на відео. Після 
цього викликайте поліцію. Я ро‑
зумію, що з воєнкомом присут‑
ній працівник правоохоронних 
органів, але викликайте іншого. 

Показуйте відзнятий матеріал, 
і тоді другий наряд зобов’яза‑
ний зафіксувати те, що повістка 
оформлена не в належному ви‑
гляді, – каже пані Марія. 

Акцентує увагу юристка і на 
тому, що чоловіки мають само‑
стійно звертатися до військкома‑
ту. Але наразі через воєнний стан 
чимало людей бояться і просто 
ігнорують це правило.

– Ми всі спостерігаємо масо‑
ву мобілізацію в країні‑агресора, 
ми всі розуміємо ситуацію, що 
відбувається в зоні бойових дій. 

Тож військовозобов’язані теж 
не повинні ухилятися. І якщо 
ви переїхали з одного регіону в 
інший, то йдіть до військкомату 
і ставайте на облік. Такі правила 
прописані в законі, а так як люди 
зараз ігнорують закон, то вихо‑
дить, що і такі собі повістки вже 
роздають у різних місцях. 

Увага! Що стосується поліції, 
то їх працівники не мають права 
роздавати повісти, адже такі дії є 
неправомірними. Поліція може 
перевірити документи та особу 
лише за ухилення від мобілізації. 

Де можуть давати повістки і чи брати їх? Що каже юрист
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пер нагадують клієнти — телефо‑
нують і досі. Він лагодив пральні 
машинки, бойлери, газові колонки.

Усім хлопцям хочеться додому, 
повернутися до своїх звичних справ, 
а найбільше — до рідних, які щодня 
по телефону запитують одне і те ж: 
«Коли приїдеш?» 

Кохана сіла 
за кермо 

Святослав втішає рідних, мовляв, 
«ще трішки і скоро все закінчиться», 
тут же зізнається, що ніхто не знав, 
що війна так затягнеться. Розмови з 
рідними і відволікають від військо‑
вої суєти, породжують ностальгію.

— Завжди запитую про побут, 
про справи вдома, — переходимо 
до теми про сім'ю. — Дружина на‑
решті сідає за кермо, раніше боялася 
водити машину, хоч і мала посвід‑
чення. Отже, у тому є плюс, бо якби 
був вдома, то б далі не наважилася.

Намагаючись бачити позитивні 
сторони своєї відсутності, не при‑
ховує, як сумує за родиною. Вдома 
з дружиною на татка чекають двійко 
діток. Пригадує, як любили разом 
подорожувати, ходили в гори, ман‑
дрували Україною, їздили за кор‑
дон. Організовували по 3–4 подо‑
рожі щороку.

Звісно, родина без тата не подо‑
рожує. Усі чекають, хвилюються. 
На початку війни приймали вдома 
переселенців.

Старший син вступив цьогоріч 
у технічний коледж. Патріотизм 
у генах бере своє: каже, що теж 
готовий захищати Батьківщину, 
як і батько.

Донечка — творча особистість, 
любить малювати. Творча професія 
і у дружини — кондитер. Лише те‑
пер почала приймати замовлення, 
відчуваючи, що робота відволікає 
від хвилювань. Хоча часом і це 
не рятує.

Ішов, не чекаючи 
повістки 

Коли ми зателефонували до пані 
Оксани (так звати дружину Святос‑
лава, — прим. ред.) та пояснили, що 
для проєкту «Героям слава» готуємо 
матеріал про її чоловіка, — почу‑
ли у відповідь зворушливе: «Я вже 
плачу».

Дружина, яка вдруге переживає 
цю болісну відстань, щиро поділи‑
лася, як іноді страшно відповідати 
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ЛИЦАРСЬКИЙ ХРЕСТ АРТИЛЕРИСТА
Війна  Наш герой 
— навідник гармати 
тернопільської 
артилерії, 
доброволець 
Святослав на 
псевдо «Грек». На 
фронті — вдруге

Працюють на виїздах, постійно 
змінюючи позиції, адже на арти‑
лерію, за словами співрозмовника, 
окупанти найбільше полюють.

— Координати дають, ми відпра‑
цьовуємо по цілях, — розповідає нам 
про уже знайому для постійних чи‑
тачів проєкту роботу гармати навід‑
ник. — Я виставляю координати, 
хтось досилає снаряд, хтось — заряд, 
у кожного своя робота.

Запитуємо про можливості га‑
убиці, її оперативність. Функціо‑
нує повноцінно, все регулюється, 
після кожного пострілу Грек від‑
новлює координати для чергових 
цілей. Час від початку його робо‑
ти до пострілу — всього декілька 
секунд. Для більшої ефективності 

гармату закопують в землю, тоді все 
відбувається швидше з меншою ві‑
рогідністю похибки.

З чистого аркуша 
Живуть у наметах, копають зем‑

лянки, готуються до зими. А ось, чи 
прийдеться у них зимувати — неві‑
домо. За наказом вищого команду‑
вання можуть передислокуватися.

Холодів, як у нас, ще не було, 
тому наразі вночі спати в спальни‑
ках ще досить тепло, розповідає про 
військовий побут співрозмовник. 
Їдять консерви і все, що можна 
зготувати в польових умовах. При 
прильотах — намагаються жартува‑
ти. З психологічним навантаженням 
справляються усі, більшість тут уже 
після АТО.

На запитання про тилові професії 
колег по службі, відповідає, що дуже 
різні, однак довоєнна робота зна‑
чення не має. Каже, що на фронті 
усе наче з чистого аркуша. Примі‑
ром, є залізничник, який виділя‑
ється тим, що любить українські 
народні пісні. Він починає, а всі 
інші підтримують. Співають зде‑
більшого в дорозі, при переїздах. 
Спільний спів неабияк підтримує 
бойовий дух.

Греку про довоєнну роботу доте‑

«Якось вдома 
несподівано впала 
рамка з його 
фотографією. Він 
дзвонить і каже: «Я 
їду в лікарню»

Пригощають непроханих гостей старими гостинцями —  
гатять по орках з озброєння ще радянських зразків 

У цивільному житті Святослав — майстер з ремонту 
побутової техніки, в артилерії — навідник гармати

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

Уперше свою небайдужість Свя‑
тослав проявив у найзапекліші дні 
на Майдані. Бо не зміг би по‑іншо‑
му. З тих самих причин не оминула 
його участь ні в АТО, ні в повно‑
масштабній війні. Двічі мобілізу‑
вався за власним бажанням. Двічі 
нагороджений медалями «За взір‑
цевість у військовій службі» ІІ і ІІІ 
ступенів.

Найстрашніші — 
перші обстріли 

У цивільному житті наш спів‑
розмовник — майстер з ремонту 
побутової техніки. Та коли після 
мобілізації у лютому цього року 
направили в ремонтну бригаду, — 
відмовився, мовляв, мобілізувався 
не для тилової служби.

Маючи півторарічний досвід 
у піхоті під постійними обстріла‑
ми, прагнув бути корисним саме 
в бойових завданнях.

У 15‑му році був командиром від‑
ділення піхоти 14‑ї бригади. Вогне‑
ві розрахунки його підрозділу були 
за 800 м від противника: Гнутове, 
Мар’янка. Каже, що найстрашніше 
переживав перші обстріли.

— Ми перебували у контейнері, 
закопаному в землю, його підкида‑
ло від вибухів, — пригадує військо‑
вий. — По нас тоді стріляли з танків 
та гармат 155‑м калібром.

Пригадав також, як там же воро‑
жа диверсійна група напала зі стрі‑
лецькою зброєю на їхній блокпост. 
Відстрілювалися, серед ворогів були 
двохсоті. Ті відступили. Убитих по‑
підтягували з собою.

На щастя, за весь час в розра‑
хунку Грека ніхто з побратимів 
не загинув.

Кожен виїзд 
наближає перемогу 

Київщина, Житомирщина, Рів‑
ненщина — саме там Грек у складі 
тернопільської бригади розпочав 
службу на початку повномасштаб‑
ної війни. Та на півночі було від‑
носно спокійно. Чого не скажеш 
про місця, де він проходить службу 
зараз. На запитання про найбільшу 
складність, відповідає, що саме тут.

У розмові відчуваємо, що Свя‑
тослав — справжній військовий, 
зайвого не скаже, відповідає лако‑
нічно і конкретно. Про місця дис‑
локації, звісно, не запитуємо, лише 
про відстань до лінії розмежування. 
До 20‑ти кілометрів.

Інтенсивності наступів особливо 
не відчувають — тільки на виїздах. 
Чергування — виснажливі, виїзди — 
нерегулярні, у тому і найбільша 
складність.

— Прилітає часом, ми тоді хо‑
ваємося по укриттях, — говорить 
військовий. — Позиції завжди 
обкопані, тому ми здебільшого — 
у безпеці. Важливо, що кожен наш 
виїзд наближає Перемогу і просуває 
вперед.

Пригощають непроханих гос‑
тей старими гостинцями — гятять 
по орках з озброєння ще радянських 
зразків.

на дзвінок з невідомого номера, роз‑
повіла про містичні збіги, які сиг‑
налізували їй про травму чоловіка, 
і про почуття щастя від взаємності 
їх щирих почуттів.

— Як почалася війна, Святослав 
відповідально завершив роботу, 
виконував замовлення та за два 
дні поїхав у військкомат. Чекати 
на повістку не зміг, бо такий у нього 
характер, — почала розмову дружина 
і тут же додала. —

— Почалося все з Майдану: 
19 лютого після роботи вирішив, 
що він має бути там, дітям тоді було 
7 і 9 років. Я пробувала завадити, 
він обережно відставив мене вбік 
і поїхав.

21 лютого зв'язку не було, це 
були її перші серйозні пережи‑
вання. А в 15‑му році, коли чо‑
ловіка мобілізували, пригадує, що 
він теж хвилювався, але казав: «Як 
я можу не піти, як я буду вихову‑
вати сина?» 

— Під час розмов кожен день 
було чути вибухи, обстріли, — про‑
довжує Оксана. — Згодом зрозуміла, 
що коли тиша вдень, то обстрілю‑
ватимуть вночі, а від цього було 
ще страшніше. Морально було дуже 
важко. Особливо, коли він довго 
не виходив на зв'язок, потім дзво‑
нить телефон і страшно підходити, 
бо не знаєш, чого чекати.

Якось вдома несподівано впала 
рамка з його фотографією. Окса‑
на взяла телефон, щоб спитати, 
чи в нього все гаразд, а в той же 
момент він дзвонить до неї і каже: 
«Я їду в лікарню».

— Мене шокувало, що фото‑

графія була сперта назад, а впала 
вперед, — дивується жінка. — Ще 
й саме в той момент, коли з ним 
трапилася біда — на чоловіка під 
час розбору бліндажу впала колода 
і травмувала щелепу.

Хай почує дружина 
Пригадала Оксана ще один епі‑

зод, який дуже яскраво зберігся в її 
пам'яті. На фронт із концертом при‑
їхав Сашко Положинський. Знаю‑
чи, що дружина дуже любить пісню 
«Мій лицарський хрест», саме перед 
її виконанням Святослав вигукнув: 
«Почекайте, не співайте, я наберу 
дружину, хай вона послухає по те‑
лефону!» 

— І вони всі чекали, поки набере 
мене, — радісно пригадує дружи‑
на. — Він набрав. «Все, вже додзво‑
нилися, вже можна співати?» Я все 
слухала!

Далі в розмові Оксана підкресли‑
ла, що Святослав — «людина діла», 
без зайвих слів просто мовчки ро‑
бить свою роботу, а скромність — 
його природна риса.

Вдома їй допомагав в усьому, 
не розділяючи роботу на жіночу і 
чоловічу.

Щоправда не допускала дружина 
чоловіка тільки до кондитерської 
справи. Хіба лишень — дегустувати. 
Найбільше йому до смаку шоко‑
ладні вироби дружини. Улюблений 
торт — Каліфорнійський шоколад‑
ний.

Тож, завершуючи розмову, бажа‑
ємо невдовзі смакувати його у пов‑
ному сімейному складі, святкуючи 
Перемогу.
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Скануй і 
голосуй

підприємство чи виробника мі‑
ста голосували в газетних анкетах. 
Щоб уникнути ознак нездорової 
конкуренції, зробити конкурс 
більш надійним, захищеним 
та позбавитися рутинної ро‑
боти з підрахунками голо‑
сів, у 2006 році його перевели 
в онлайн.

Тепер визнання найкращих 
компаній відбувається шля‑
хом голосування, який про‑
водить сайт «ТОП20». Кожен 
може спостерігати в режи‑
мі реального часу, на якій 
позиції знаходиться той чи 
інший бренд. Також можна 
ознайомитися з карткою та 
відгуками кожного учасника, 
віддати свій голос.

Як взяти участь 
у конкурсі?

Участь у конкурсі «Народ‑
ний бренд» для бізнесу є безко‑
штовною. Конкурс проводить‑
ся з 1 жовтня по 30 листопада 
2022 року. Ви можете стати кон‑
курсантом, якщо ваша компанія:

  працює у Тернополі;
  ваш вид діяльності відповідає 
номінаціям конкурсу;
  ви є у каталозі ТОП20.
Якщо компанії немає в ката‑

лозі «ТОП20», або у відповідній 
номінації, вона може звернутись 
до адміністрації сайту (свого ме‑
неджера), щоб її додали до списку 
учасників.

Компанія має право взяти участь 
в одному місті лише в 1 номінації!

Якщо ж вашої компанії немає 
у каталозі «ТОП20» або у відповід‑
ній номінації, ви можете залишити 
заявку:

  за номером телефону  
+38 (098) 442 75 47.
  написавши на пошту  
brand@top20.ua.
  у формі за посиланням.

А
РХ

ІВ
 Р

ЕД
А

К
Ц

ІЇ

ГОЛОВНЕ

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445‑82‑67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Війна внесла корективи в життя 
кожного з нас. Захисники продов‑
жують боротися за нашу волю та 
незалежність. Натомість представ‑
ники місцевого бізнесу активно 
долучаються до волонтерства та 
допомоги ЗСУ, забезпечуючи на‑
дійний тил. Ми пропонуємо від‑
значити кожну компанію за під‑
тримку та їхню міцну громадян‑
ську позицію. Конкурс «Народний 
бренд» — це визнання найкращих 
компаній шляхом голосування, 
який проводить RIA Media. Ви 
обираєте, а ми нагороджуємо!

Наша компанія з перших днів 
війни активно долучається до во‑
лонтерства, ба більше, дехто з на‑
ших працівників зі зброєю в руках 
на передових позиціях боронить 
рідну землю. Ми маємо підсили‑
ти наших військових, технікою, 
необхідним обладнанням, одягом 
тощо.

Спільно з Фондом 
Притули 

Усі, хто голосуватимуть за ком‑
панії в конкурсі «Народний 
бренд», цьогоріч зможуть доєдна‑
тись і задонатити будь‑яку суму, 
яка обов’язково буде спрямована 
на підтримку армії. Кошти напря‑
му перераховуватимуться на Бла‑
годійний Фонд Сергія Притули. 
Тож наші військові точно отри‑
мають те, що потрібно.

Нагадаємо, що конкурс «На‑
родний бренд» у Тернополі буде 
відбуватися вже 18–ий рік поспіль. 
Його історія досить багатогран‑
на. Все починалося з п'яти міст, 
з часом географія значно розши‑
рилась. Ідею створити народний 
конкурс перейняли в американ‑
ських колег, які приїздили у Ві‑
нницю обмінюватися досвідом. 
Акція мала успіх, а її престиж‑
ність люди відчули вже наступного 
року. Кожен бізнесмен міста почав 
прагнути до народного визнан‑
ня, за свою роботу і якість послуг 
мріяв отримати статуетку крилатої 
богині перемоги Ніки.

Спочатку за улюблену фірму, 

Конкурс  З 1 
жовтня стартував 
«Народний бренд 
2022». Цьогоріч ми 
вирішили провести 
конкурс у зовсім 
іншому форматі та з 
метою, аби кожен з 
нас став частинкою 
великої Перемоги

«НАРОДНИЙ БРЕНД 2022» СТАРТУВАВ

Це фото з минулорічного нагородження переможців. Зараз 
триває війна, а отже, урочистостей не буде

Задонатити може кожен, хто голосуватиме за улюблену 
компанію. Фото ілюстративне з минулого року

Компанії, яким найбільше довіряють, отримають 
свої заслужені нагороди‑Ніки

Організатор конкурсу залишає за собою 
право скасувати голоси, якщо:

  голоси з інших областей від ко-
ристувачів, що не мають стосунку 
до конкретного регіону (напри-
клад, приймаються голоси з мі-
ста Тернополя та Тернопільської 
області);

  голоси від жителів інших країн;
  велика кількість голосів з однієї 
IP-адреси з малим інтервалом 
часу;

  голоси, куплені за допомогою 
сервісів накрутки.

Організатори конкурсу мають право 
використовувати дані, які користувач 
вводить на сайт під час голосування, 
в тому числі передавати їх партне-
рам.
 
Цьогоріч нагородження відбудеться 
без урочистостей. Кожен перемо-
жець отримає нагороду і своє за-
служене народне визнання. А піс-
ля Перемоги ми все надолужимо і 
відсвяткуємо ще гучніше!

Як проходить голосування і визначення переможців?

Система голосування у «Народно-
му бренді» проста і максимально 
об‘єктивна. На сайті top20.ua є ка-
тегорії, у яких кожен житель Тер-
нополя може знайти свої улюблені 
бренди.
Віддати голос теж дуже просто. 
Задля чесності — один користувач 
може проголосувати лише раз.
Щоб проголосувати в конкурсі, вам 
необхідно:

  обрати одну із номінацій, 
знайти бренд, за який ви від-
дасте свій голос та натиснути 

на кнопку «Проголосувати»;
  далі потрібно пройти автори-
зацію за номером телефону, 
через смс (двічі проголосувати 
з одного номера не можна);

  продовжуйте обирати найкра-
щих, поки не проголосуєте в 
десяти номінаціях;

  щоб завершити голосування — 
натисніть на кнопку в правому 
верхньому кутку;

  зробіть репост у соцмережах 
і не видаляйте його до закін-
чення конкурсу — тоді ви ав-

томатично станете учасником 
розіграшу подарунків.

  Якщо ви вже почали голосу-
вання, не встигли закінчити, 
інформація про вас зберіга-
ється, і ви можете продовжити 
голосування в будь-який час.

Кожен голос зараховується в за-
гальний залік бренду. За резуль-
татами голосування буде складено 
рейтинг усіх компаній. Переможці 
будуть нагороджені відзнаками 
«Народний бренд».

ЮРІЙ ШТОПКО, 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВИДАВЕЦЬ «RIA 
МЕДІА»

–  « Н а р о д н и й 
бренд» з нетерпін-

ням щорічно чекають багато терно-
пільських компаній, адже кожна з 
них, напевно, мріє отримати титул 
переможця. Звісно, усі ми розуміємо, 
що зараз в країні війна. Тож багато 
звичних для нас речей просто відійш-
ли на інший план. Найголовніше – це 
зберегти людські життя та здобути 
Перемогу. Тому ми вирішили, аби 
цьогорічний конкурс ще раз об’єднав 
нас усіх у боротьбі за нашу Україну.
Також під час голосування, кожен 
зможе допомогти нашим Героям, 

переказавши напряму кошти Бла-
годійному фонду Сергія Притули. А 
військові отримають те, що найбіль-
ше потребують.
Наголошуємо, що саме тернополяни 
визначатимуть лідерів серед компа-
ній, підприємств та фірм у тій чи іншій 
номінації. Читачі газети «RIA плюс», 
сайту 20minut.ua та сайту-довідки 
top20.ua і є користувачами послуг 
сфери бізнесу нашого міста. До-
віра споживачів формує рейтинг 
переможців. Бажаємо перемоги 
найкращим, а також активності – 
нашим читачам. Ми сподіваємось, 
що тернополяни підтримають тих, 
хто справді виправдовує їхню довіру. 
І ми всі максимально докладемося 
до того, щоб пришвидшити омріяну 
ПЕРЕМОГУ.

Гроші напряму йдуть у Фонд Притули

Минулого року 17573 тер-
нополян віддали свій голос, 
визначаючи кращі торгові 
марки і підприємства серед 
представників регіонально-
го бізнесу. Участь у конкурсі 
взяли 3 218 фірм і тільки 53 
стали переможцями. 

 Довідка
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
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Майбутній магазин облаштовують 
на бульварі Данила Галицького. Вхід 
до нього буде з боку центральної 
алеї. Проходитиме він прямісінько 
через прибудинкову зелену зону. Це 
неабияк обурило деяких мешканців.

Звертались у раду  
та збирали підписи

– У нашому будинку на першому 
поверсі планують облаштувати мага‑
зин, – каже одна з мешканок пані 
Марія. – Ми проти цього, адже ра‑
ніше це приміщення було житлове. 
Його новий власник переоформив 
на комерційне і тепер хоче відкрити 
там м’ясний магазин. Він почав там 
ремонт, зносив міжкімнатні стіни, 
через що у людей на поверх вище 
з’явились тріщини на стінах. На зе‑
леній зоні він почав заливати бетон‑
ні стовпчики, щоб облаштовувати 
прохід до магазину. Обурює те, що 
ніхто не запитав думки мешканців. 

Як розповіли місцеві – вони не‑
одноразово зверталися до міської 
ради та збирали підписи, щоб впли‑
нути на ситуацію. Однак це не при‑
несло жодного результату, каже пані 
Марія, адже магазин та прохід до 
нього продовжують облаштовувати.

– Це зелена зона, бульвар, – каже 
мешканка будинку Марія. – Ми хо‑
чемо відстояти наші права. Звер‑
тались до міської ради, була навіть 
спеціальна комісія, але нічого з того. 
От подивіться, із 50–квартирного 
будинку більшість підписались про‑
ти будь‑якого м'ясного магазину. 
Також ми звертались до власника 
квартири, коли він робив ремонт, 
що у нас тріскають стіни, на що 
він відповів, що це старий буди‑
нок і що тут хотіти. Тобто, я буду 
собі продовжувати робити, а ваші 
проблеми зі стінами, то ваші про‑
блеми. Після цього ми звернулись 
у міську раду. Приїхала комісія, 
але підприємця Ігоря Зайця, який 
облаштовує магазин, не було. Хто 

ж зайде у квартиру без власника? 
Потім ми зверталися до муніци‑
пальної інспекції, власника знову 
ж не було. Накладали штраф, але 
він продовжував роботи. У нього є 
право проходу цією територією до 
магазину, ми це розуміємо, але він 
не має права будувати сходи. Так, 
він вивів квартиру у комерцію, але 
сусіди суміжні з ним не давали до‑
зволу і підпису. 

Є мешканці, які мають сумніви 
в законності наданих підприємцю 
дозволів. 

– Будконтроль підтвердив нам, 
що ніяких дозвільних документів 
не надавалось і порадив звернути‑
ся в суд, – каже інша мешканка 
будинку пані Людмила. – Є питан‑
ня, як підприємцю вдалось вивести 
приміщення з житлового фонду в 
продовольчий магазин. Нам відомо, 
що це йому вдалося зробити за три 
дні. Ми обурені і неодноразово звер‑
тались до підприємця Ігоря Зайця з 
проханням не відкривати магазин, 
але він хамив у відповідь, перед‑
бачаючи безкарність свого вчинку. 
Наразі, знаючи, що під час воєнного 
стану діє мораторій на заходи наг‑
ляду, власник продовжує роботи.

Яка позиція власника
Журналісти «RIA плюс» побували 

біля будинку у вівторок, 27 вересня. 
На жаль, ми не застали там робіт‑
ників чи власника.  Як ми побачили, 
вхід до магазину буде проходити че‑
рез зелену зону. Двері облаштували 
на місці балкону. На прибудинковій 
території залили кілька бетонних 
стовпчиків, щоб облаштувати сходи 
та прохід до магазину з алеї.   

МІСТО

Вхід до магазину зробили на місці балкону. Прохід до 
магазину буде через центральну алею

Деякі проти, щоб у 
будинку був саме 
м’ясний магазин, 
але не проти того, 
щоб там була 
аптека

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ЩЕ ОДНОМУ 
НОВОМУ МАГАЗИНУ НА СХІДНОМУ
Будова  Мешканці будинку на бульварі 
Данила Галицького, 3 скаржаться на 
місцевого підприємця, який планує 
відкрити магазин у їхньому будинку. Прохід 
буде через прибудинкову зелену зону. Ми 
дізналися, чи має підприємець відповідні 
дозволи та як відреагувала на звернення 
людей міська влада
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Глава УГКЦ закликав людей 
молитися за всіх захисників 
та мир в Україні

Ми звернулися до міської ради 
та запитали, чи має право власник 
облаштовувати в цьому місці про‑
хід до магазину та чи відреагувала 
влада на звернення мешканців? 
Як нам пояснили – архітектур‑
но‑будівельним контролем у мі‑
сті займається Відділ державного 
архітектурно–будівельного контр‑
олю міської ради. Однак під час 
воєнного стану наразі діє морато‑
рій на заходи нагляду, відповідно 
до постанови Кабміну. Та все ж у 
міськраді створили спеціальну ко‑
місію, через звернення мешканців 
будинку. 

 «Розпорядженням міського 
голови №77 від 24.03.2022 «Про 
створення комісії з метою запо‑
бігання та виявлення незаконної 
забудови на території Тернопіль‑
ської громади», створено комісію. 
З метою належного розгляду меш‑
канці буд. №3 за адресою бульвар 
Д. Галицького, м. Тернопіль ко‑

місія 12.08.2022 року вийшла на 
місце для огляду. Під час виїзду на 
об’єкт комісія здійснила візуальний 
огляд. На момент виїзду будівельні 
роботи за вищезгаданою адресою 
не проводили. 

У відповіді на інформаційний за‑
пит йдеться, що на даній ділянці 
не ведуть будівництво. Їх не вия‑
вила спеціальна комісія. Також у 
реєстрах відсутня інформація про 
нове будівництво на цій ділянці. 
Прохід до магазину, сходи чи пан‑
дус не вважається будівництвом, 
тож інформація про це відсутня 
у реєстрах.

Щодо облаштування сходів та 
пандусу – правила благоустрою 
Тернопільської міської територі‑
альної громади не передбачено 
відповідальність за це», – йдеться 
у відповіді на запит.  

У міській раді підтвердили, що 
квартира, де облаштовують мага‑
зин, дійсно зареєстрована як ко‑

мерційне приміщення, а власником 
справді є громадянин Ігор Заєць.

Також у міській раді підтверди‑
ли, що підприємцю надали дозвіл 
на укладання договору земельного 
сервітуту на земельну ділянку, пло‑
щею 0,0037 га (37 метрів квадрат‑
них) терміном на п’ять років для 
права проходу до приміщення. Під‑
приємець має право продовжити 
дію дозволу після його закінчення. 
Однак він не має право будувати 
нові об’єкти на даній ділянці. 

«За результатами роботи комісія 
вирішила рекомендувати мешкан‑
цям будинку за адресою бульвар Д. 
Галицького, 3 вирішувати питання 
в судовому порядку щодо захисту 
своїх прав та інтересів, повідомили 
у міськраді», – йдеться у відповіді.  

Як розповіли мешканці – вони 
вирішили звернутися до суду з по‑
зовом на підприємця. Тепер закон‑
ність конструкцій та дії підприємця 
встановлюватимуть у суді.

Чи є дозволи? Ми запитали у міської влади

Вже встигли залити бетоном 
шість конструкцій. Навколо роз‑
кидано будівельне сміття. На цій 
зоні біля будинку ростуть дерева 
та кущі. Де облаштовують прохід, 
витоптали траву.

– Це якесь неподобство, – обу‑
рюються жителі будинку. – Части‑
ну зеленої зони забирають. Це псує 
вигляд бульвару!

Власник нерухомості, підпри‑
ємець Ігор Заєць, запевняє – не 
хоче конфліктувати з мешканцями.

– Наразі ми трохи призупини‑
ли процес, щоб вирішити питання 
з деякими мешканцями будинку, 
– каже він. – Мені надали дозвіл 
на використання цієї земельної ді‑
лянки для доступу в приміщення. 
Були різні комісії, які перевіряли, 
що ми робимо і ніяких претензій 
до нас не було. Також я спілкувався 
з мешканцями будинку. Більшість 
людей не проти магазину. Але є і 
такі, що категорично не хочуть, щоб 
ми працювали у їх будинку. Я не 
хочу конфлікту з ними і намагаюсь 
вирішити це питання мирно. 

Як розповів пан Ігор, деякі проти, 
щоб у будинку був м’ясний магазин, 
але не проти, щоб там була аптека.

– Спершу ми планували там від‑
крити м’ясний магазин, – розпові‑
дає Ігор Заєць. – Після спілкування 
з мешканцями дехто казав, що не 
хотів би там м'ясного магазину, 
але не проти, якби там працювала 
аптека. Я розглядав такий варіант, 
щоб здати нерухомість в оренду для 

аптеки. Наразі це ще все вирішуємо. 
Тож що саме там буде – поки точно 
не можу сказати. 

Підприємець запевняє, що на‑
магатиметься знайти компроміс з 
усіма мешканцями будинку. Однак 
мешканці запевняють – насправді 
більшість людей проти магазину.

– У нас в будинку є 50 квартир 
і ми зібрали 40 підписів проти від‑
криття магазину, то підприємець 
обманює, що більшість людей не 

проти, – каже мешканка будинку. 
– Також люди, чиї стіни безпосе‑
редньо межують з магазином, проти 
і вони підписували звернення. Пан 
Заєць не був на зборах, коли була 
комісія. Він каже неправду.

Нам надали звернення від меш‑
канців будинку, які виступають про‑
ти магазину. Також у акті роботи 
спецкомісії міської ради зазначено, 
що під час огляду території підпри‑
ємця або його представника не було. 

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відвідав Тернопіль
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077‑01‑80

У Тернополі відбувся дводенний 
візит Глави УГКЦ Блаженнішого 
Святослава. У суботу, 1 жовтня, 
Блаженніший Святослав очолив Ар‑
хиєрейську Божественну Літургію в 
архикатедральному соборі Непороч‑
ного Зачаття Пресвятої Богородиці 
в Тернополі з нагоди 25‑річчя від‑
новлення діяльності тернопільсько‑
го осередку товариства українських 
студентів‑католиків «Обнова». 

Як зустрічали Предстоятеля 
УГКЦ – далі у репортажі.

Попри те, що на вулиці йшов 

дощ, зустрітися з Блаженнішим 
Патріархом Святославом зібрало‑
ся кілька сотень тернополян. Люди 
прийшли цілими сім’ями – від ста‑
рого до малого. Вони несли квіти 
та вклонялися священнику. 

Перед Божественною Літургією 
відбулася хода за участю священ‑
ників та вірян. Прямо на вході на 
Блаженнішого Патріарха Святос‑
лава очікувала малеча з хлібом та 
соняшниками. Діти подякували 
Главі УГКЦ за приїзд та увагу. До 
вітання долучилися і голови міської 
та обласної влади. 

Блаженніший Патріарх Святослав 
подякував всім присутнім за теплу 

зустріч і очолив Божественну Лі‑
тургію.

Під час Літургії Блаженніший 
Святослав закликав вірян молитися 
за мир в Україні, за перемогу, адже 
наразі це головна мета для нашої 
країни.

— Ми маємо пам’ятати про кож‑
ного захисника України – того, хто 
загинув, хто продовжує захищати і 
хто зараз знаходиться в полоні во‑
рога. Не забуваймо і про загиблих 
цивільних, — йшлося у промові. 

Програма візиту Патріарха УГКЦ 
була досить насиченою. Він благо‑
словив автомобілі для ЗСУ, зустрівся 
з внутрішньо переміщеними осо‑

бами та їхніми дітьми, аби роздати 
допомогу. 

Глава УГКЦ також зустрічався з 
молоддю Тернополя під час обнов‑
лянської конференції.

Відвідав виставу «Голгофа. Міс‑
терія непокори» у Тернопільському 
академічному обласному україн‑
ському драматичному театрі ім. Т. 
Шевченка, що приурочена 130‑ій 
річниці від дня народження Патрі‑
арха Йосифа Сліпого.

А наступного дня очолив Боже‑
ственну Літургію у храмі св. Йоса‑
фата м. Тернополя (масив «Дружба») 
і відвідав поранених воїнів в одній 
із лікарень.
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Цьогорічний вересень був скупим 
на теплу і сонячну погоду. Нато‑
мість щодня жителі Тернопільщини 
спостерігали дощі із сильним віт‑
ром. Тож вийти без парасолі було 
неможливо. Якими будуть інші два 
місяці осені і чи варто тернополянам 
розраховувати на бабине літо – ми 
дізнавалися. 

Тепла не буде 
За словами завідувачки сектору 

метеорологічних прогнозів Терно‑
пільського гідрометеоцентру Оксани 
Озимків, цього року як ніколи всі 
сезони прийшли за календарем, тож 
жителям регіону не варто дивувати‑
ся такій погоді за вікном. Циклон 
із потужними опадами відступає, 
зазначила синоптик. Його центр 
ще поки знаходиться в районі єв‑
ропейської території росії. Тому у 
вівторок на Тернопільщині був дощ. 
Також у понеділок‑вівторок терно‑
поляни ще спостерігали штормовий 
вітер північно‑західного напрямку 
середньої швидкості – 7‑12 м\с і 
порив – 15‑20 м\с. 

Що стосується температури, то 
поки що на Тернопільщині ще хо‑

лодна повітряна маса. Тому вночі 
по області мінімальна температура – 
4‑9° тепла, а ось вдень – 9‑14° тепла.

Та все ж жовтень видасться ла‑
гіднішим за вересень і порадує 
жителів Тернопільщини теплими 
днями. Перші сонячні дні вже варто 
очікувати цього тижня. 

– На зміни погоди варто очіку‑
вати вже з цієї середи, 5 жовтня. 
В атмосфері починає зростати ат‑
мосферний тиск і це призведе до 
випогоджування. Тож вже буде 
менш густа хмарність, більше сон‑
ця. Також середа та четвер будуть 
без істотних опадів. Вітер західного 
напрямку і очікується послабшання, 
тобто такого сильного вже не буде. 
А ось температура у середу вдень 
буде 11‑16° тепла, а в четвер – 15‑20° 
тепла. Це достатньо тепло, – наго‑
лошує Оксана Озимків. 

Що стосується п’ятниці, суботи та 
неділі, то ці дні ідеально підходять 
для прогулянок на свіжому повітрі, 
а може навіть і відвідування лісу. В 
день температуру обіцяють не нижче 
14‑19° тепла. Тож можливість насо‑
лодитися бабиним літом ще буде. 

Якщо говорити за жовтень в ці‑
лому, то погода відповідатиме дру‑
гому місяцю осені. Місяць буде без 

Подорожчала  свинина . 
Свиняча лопатка коштувала 
139 грн за кілограм. Тепер вона 
по 164 гривні. Грудинка була 
по 149 гривень, тепер по 154. 
Ошийок без кістки коштував 
179 гривень, тепер 234 за кіло‑
грам.  

Вартість м’яса яловичини на‑
разі не змінилась.

У супермаркеті «АТБ» був знач‑
но менший вибір м’яса. Можна 
придбати курятину. Ціни на неї 
не змінилися.

Сало — золото 
У місцевих супермаркетах ми 

не знайшли свіжого сала. Його 
продають у м’ясному павільйоні 
на ринку. Найдешевші обрізки 
сала — коштують по 80 гривень. 
Товщина сала — як два паль‑
ці. Продавці радять брати його 
на шкварки або на смалець.

Шматки сала середньої тов‑
щини коштують приблизно 
130–180 гривень за кілограм.

Найгарніше товсте сало на по‑
сол вартує по 250 гривень за кіло‑
грам. Ціни шокують, адже тепер 
хороше сало коштує дорожче, ніж 
вирізка!

Продавці кажуть — ціни зросли 
через те, що дорожчає вартість 
вирощування тварин, корму, до‑
ставки м’яса тощо. Дехто каже — 
до нового року ціни ще зростуть.

ГРОШІ

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

Як розповідають тернополяни, 
м’ясо стрімко дорожчає, особли‑
во свинина. У супермаркетах 
ціни зростають. Тож ми побу‑
вали у трьох мережах — «Сіль‑
по», «АТБ» та NOVUS, а також 
відвідали м'ясний павільйон Цен‑
трального ринку.

М’ясо дорожчає 
Трохи подорожчала курятина 

у супермаркеті «Сільпо». Гомілки 
були по 74 гривні за кілограм, 
тепер вони по 81 грн. Вартість 
крил та стегна залишились без 
змін. Актуальну вартість м’яса 
дивіться на графіці.  

Свиняча вирізка трохи поде‑
шевшала в цьому супермаркеті. 
Вона коштувала 219 гривень, 
а тепер її продають по 199 гри‑
вень. Грудинка вартувала 
154 грн/кг, тепер по 149 грн. 
Ребра подорожчали на 10 гри‑
вень. Вони були 159 грн/кг, тепер 
по 169 грн/кг.

У супермаркеті NOVUS по‑
дорожчала курятина. Філе кош‑
тувало 139 гривень, тепер 144. 
Стегно було по 97 гривень, те‑
пер по 100. А от крильця трохи 
подешевшали, вони коштували 
по 80 гривень, тепер по 77. Трохи 
подешевшали курячі гомілки — з 
80 гривень стали 70 грн.

Гроші  Протягом останніх місяців 
тернополяни помічають зростання цін 
та товари і послуги. Серед основних 
товарів, які дорожчають – м’ясо. Тож ми 
порівняли, як змінилися ціни. Скільки 
коштує м’ясо та сало в магазинах та на 
ринку і де купувати дешевше. Про це 
читайте у матеріалі
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СВИНИНА СТРІМКО ДОРОЖЧАЄ,  
А САЛО ТЕПЕР — ДЕЛІКАТЕС

Найбільше за місяць подорожчала свинина. У супермаркетах не змінились ціни лише на 
яловичину

Як повідомляє Мінфін, ін‑
декс споживчих цін на про‑
дукти харчування у цілому у 
вересні 2022 склав 104,07%. 
Порівняно з попереднім міся‑
цем ціни в середньому зросли 
на 4,07%.

За розрахунками Мінфіну, 
за місяць вартість яловичини 
майже не змінилася. В серед‑
ньому ціни зросли на 0,14%. 
Порівняно з попереднім міся‑
цем середні ціни на курятину 

зросли на 2,68%. А от свинина 
дорожчає шаленим темпом. За 
місяць вона подорожчала в се‑
редньому на 8,79%! 

Як повідомляє Національний 
банк України, пришвидшен‑
ня інфляції й надалі зумов‑
лювалося наслідками повно‑
масштабної війни росії проти 
України. Це порушення лан‑
цюгів постачання, руйнуван‑
ня виробництв, скорочення 
пропозиції товарів та послуг, 

збільшення виробничих витрат 
бізнесу. 

Ще одним чинником був 
ефект перенесення на ціни 
коригування офіційного кур‑
су гривні до долара США, яке 
відбулося наприкінці липня та 
було необхідним для збережен‑
ня стійкості економіки Украї‑
ни. Стримували зростання цін 
фіксація тарифів на газ і тепло 
та насичення внутрішнього 
ринку пальним.

Чому зростають ціни

Жовтень потішить нас сонцем і теплом, але не варто 
забувати про теплий одяг

Чи буде бабине літо на Тернопільщині? Прогноз
рясних дощів, сильних вітрів, але 
загалом прохолодним. А отже тер‑
нополянам радять вже поступово 
утеплюватися і готуватися до зими. 

Кажуть про сніг
– У жовтні очікується середньо‑

місячна температура повітря 7,4° 
тепла, що на один градус нижче за 
кліматичну норму. Тобто спекотним 
жовтень точно не буде, навіть трохи 
холоднішим. Опадів прогнозують 
33 мм, що десь близько 99%. Такі 
дані передають фахівці Українського 
гідрометеорологічного центру. Цього 
року ми мали дощовий вересень, а 
за ним одразу слідує холод. Тому 
і виходить, що в області не дуже 
сприятлива погода. Теплих днів 
дійсно було і буде мало, – наголо‑
шує Оксана Озимків. 

Та за прогнозом, цьогорічний 
жовтень буде холоднішим за жов‑
тень 2020 року, натомість схожий 
із жовтнем 2021. Бо у 2021 році ми 
мали місячну температуру – 7,4° 
тепла, а ось у 2020 – 11,6° тепла. 

Щодо листопада, то робити 
прогнози наперед – важко, але си‑
ноптики радять вже діставати зимові 
ковдри і одяг, адже є ймовірність 
першого мокрого снігу. 

ВАРТІСТЬ М’ЯСА, 
станом на 30 вересня
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098‑821‑01‑51, JULIIIA.
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Ярослав працює в IT‑сфері, та 
з перших днів війни волонтерить. 
Він із друзями придбав та передав 
на передову дві автівки для терно‑
пільських артилеристів, а також 
безліч військової амуніції. Наразі 
Ярослав збирає кошти на купівлю 
буса для бригади, в якій воює його 
брат. Машина потрібна хлопцям, 
аби виконувати бойові завдання й 
пересуватись лінією фронту. 

Що саме потрібно 
Ярослав Оробчук – співза‑

сновник та керівник маркетингової 
онлайн‑агенції, відомої у нашому 
місті. Пригадує, що 24 лютого, коли 
росія вторглася в Україну, хотів піти 
боронити рідну землю, та непридат‑
ний до військової служби. Чоловік 
має зламану ногу, в неї вставлені 
металеві пластини, тож рухатись 
складно. Але тернополянин не міг 
залишатись осторонь подій, і ви‑
рішив займатись волонтерством, 
зокрема, допомагати 44‑й бригаді.

Ярослав гуртом з товаришами від‑
новлювали військову техніку, забез‑
печуючи всім необхідним ремонтну 
роту артилерійської бригади. Гроші 
на це збирали самотужки. Завдяки 
тому, що довго працює «айтішни‑
ком», чоловік підтримує зв’язок із 
друзями в різних містах України та 
за кордоном. 

Всі чудово розуміли, що допомога 
армії зараз потрібна, як ніколи, тому 
активно донатили. Ярослав купував 
за них запчастини, генератори, зва‑
рювальні апарати й інші речі для 
ремонту машин. Загалом, як каже 

волонтер, вдалось поставити «на ко‑
леса» 12 автомобілів – БМП, БТР, 
КамАЗи, КрАзи тощо. Всі вони при‑
несли велику користь на передовій. 

– На початку квітня наших това‑
ришів з ТРО відправили на Харків‑
щину. Хлопці просили про теплові‑
зор, до придбання якого долучилась 
американська діаспора. Паралельно 
ми відкрили збір на першу автівку. 
Необхідну суму зібрали за два дні 
завдяки компанії з Вінниці, що 
перерахувала 4 тисячі доларів. Ще 
півтори нам скинули люди. Далі ми 
придбали для військових Mitsubishi 
Outlander, який прожив два місяці… 
– говорить Ярослав. 

Бійці знаходились «на нулі» і пе‑
режили потужну атаку. За словами 
Ярослава, хлопці вимушено відсту‑
пили зі своїх позицій через натиск 
ворога. На щастя, на других пози‑
ціях прийняли бій, допомогла укра‑
їнська артилерія й авіація. І мало 
того, що наші відбили попередню 
позицію, та ще й завдали росіянам 
значних втрат. Та автомобіль і речі 
військовиків, згоріли вщент…

– Ми відкрили ще один збір, 
до якого тернополяни масово до‑
лучились і поширювали інформа‑
цію у соцмережах. Вдалось зібрати 
приблизно 6 тисяч доларів. Знову 
завдяки американцям ми пригна‑
ли позашляховик Ford Expedition, 
відремонтували його, «перевзули» 
й пофарбували. Ще закупили хлоп‑
цям спорядження – елементарно 
від трусів до курток. Спакували в 
машину сухпайки, передані зі США, 
генератори й сонячну батарею. Все 
це повезли хлопцям на схід, – роз‑
повідає волонтер. 
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Ярослав (посередині) волонтерить з перших днів війни. Зараз хлопці на фронті потребують 
зимового спорядження

Допоможіть зібрати кошти на авто для військових

допомагають мої підписники у со‑
цмережах, – наголошує нам Ярослав 
Оробчук.

Наразі чоловік відкрив на Інста‑
грам‑сторінці збір коштів на бус 
Volkswagen Transporter для артиле‑
рійської бригади, яка захищає наш 
спокій на фронті. В складі бригади 
воює батько дружини Ярослава та 
його двоюрідний брат – Денис. 
Вони з початку війни знаходяться 
на Південному напрямку, побли‑
зу Енергодару. Автомобіль арти‑
леристам необхідний, щоб могли 
мобільно пересуватись та успішно 
виконувати бойові завдання. Хлопці, 
воюючи в самому «пеклі», власноруч 
зібрали 2,5 тисячі доларів на бус. 
Ще бракує всього 3,5 тисячі доларів! 

– Мій брат Денис ще в 2019‑2020 
роках воював на сході України. Коли 
росія напала в лютому цього року, 

він відразу вирушив добровольцем 
у 44‑у бригаду. Коли з ним спіл‑
куюсь, часто через слухавку чутно 
вибухи. А хлопці молодці, трима‑
ються: жартують, піднімають одне 
одному настрій. Вони дійсно Герої, 
і це не просто слова! А я особисто 
вірю в підтримку тернополян та в 
незалежну Україну! Давайте допо‑
можемо військовим зібрати кошти! 
– закликає Ярослав.

Задонатити на авто можна за лін‑
ком: https://linktr.ee/na_avto . 

Також дублюємо реквізити для до‑
помоги нижче для зручності:

ПриватБанк – 5168 7427 2014 9685 
(Ярослав Оробчук);

Монобанк – https://send.monobank.
ua/jar/8haz36ferS

PayPal – orobchuk87@gmail.com.
Кожна гривня наближує нашу 

перемогу!

Айтішник волонтерить 
Вищезгадане – це навіть не 1/3 з 

усього, чим займається і що на да‑
ний момент вже зробив для війська 
Ярослав. Він, зокрема, передав для 
бійців 44‑ї окремої артилерійської 
бригади дрони, більше 650 якісних 
турнікетів для надання медичної до‑
помоги. Нещодавно для підрозділу 
«Кракен», в якому воює товариш 
«айтішника» з Тернополя, купили 
прилад нічного бачення. Той, на 
хвильку, вартував 180 тисяч гривень. 
Ще бійцям придбали новеньку вій‑
ськову форму, спідню білизну тощо. 

– Оскільки є люди, які регулярно 
донатять з‑за кордону, сьогодні ми 
одягаємо конкретних військових до 
зими. Передаємо для них зимове 
спорядження: капці, термобілизну, 
носки, флісову кофту, рукавиці, 
куртку, шапку, абощо. Фінансово 

Війна зачепила і освіту та‑
кож…. 
У Вінницькій ІТ‑Академії 
(ІТА) це відобразилось на ор‑
ганізації навчання ‑ на тому, 
які проєкти роблять студенти. 
Думки про те, як перемогти 
російського ворога, не поки‑
дають ні на хвилину студентів 
і викладачів. Усі мріють про 
якомога швидшу перемогу 
і можливість жити повним 
життям.
Знайомтесь з одним із кур‑
сових проєктів ‑ Warmap, 
який розробила команда 
студентів із програмістів, 
тестувальників, веб‑дизайне‑
рів та проджект‑менеджерів 
ІТ‑Академії після 4‑х місяців 
навчання.
Мета проєкту ‑ показати ко‑
ристувачу, яка частина площі 
обраної ним країни була б 
окупована на конкретний 
час, якби росія вторглася у 
його країну та кількість жертв 
і поранених на поточний мо‑
мент. На сайті відображається 
актуальна на поточний час 
карта України з відміченими 
червоним кольором окупова‑
ними областями та АР Крим. 
Користувач може вибрати 
мову навігації (Англійська 
мова ‑ must have ‑це ін‑
струмент для комунікації та 
саморозвитку). При виборі 
країни,вона збільшується і 
відображається з відміченими 
червоним кольором площею, 
яка відповідає площі тимча‑
сово окупованих територій 
України. В додатковому вікні 
з’являється інформація про 
площу і про відсоток або 
кількість таких країн, які 

були б окуповані (у випадку, 
якщо площа обраної країни 
менша за площу тимчасової 
окупації).
Надалі команда планує 
розширити функціонал, щоб 
користувач даного сервісу міг 
побачити і усвідомити, яких 
би втрат зазнала конкретна 
країна, якби на неї напала 
держава‑терорист ‑ росія. Це 
втрати не тільки території і 
людей, а й в освіті, культурі, 
промисловості тощо.
Саме в такий спосіб ‑ на 
реальних проєктах формуєть‑
ся середовище, де студенти 
знаходять справжніх дру‑
зів‑однодумців на все життя. 
Де вмотивовані навчатись 
студенти отримують реальні 
навички від готових ділитись 
власним досвідом виклада‑
чів‑практиків. Теорія має 
бути закріплена практикою, 

тільки так формується адек‑
ватне розуміння процесів 
в ІТ‑індустрії. Створюємо 
можливості для реалізація 
власних ідей і стартапів. 
Створюємо середовище, де 
народжуються нові, креативні 
і конкурентні ідеї. При цьому 
обов’язково приділяємо увагу 
самоосвіті на кожному етапі 
навчання ‑ навчаємо грамот‑
но і регулярно користуватись 
ресурсами для самостійного 
навчання, ефективно плану‑
вати свій час.
І, як результат, випускники 
отримують не тільки диплом, 
який свідчить виключно про 
рівень компетенцій спеціаліс‑
та, а не про пройдені курси 
чи вичитані предмети, а й 
омріяну роботу в ІТ. Наші 
випускники приходять на 
свою першу роботу, з вже 
«прокачаними» на реальних 

проєктах hard & soft skills, чіт‑
ко розуміючи, що таке робота 
в команді та як здійснюється 
взаємодія між програмістами, 
тестувальниками, веб‑ди‑
зайнерами, проєктними 
менеджерами, замовниками 
та іншими, як офлайн, так і 
онлайн.
Вінницька ІТ‑Академія ро‑
бить усе можливе, щоб сфор‑
мувати надійний айтішний 
тил для українських захис‑
ників і в квітні запустила для 
біженців, які постраждали 
від війни з росією, програму 
підготовки із супроводом до 
працевлаштування ‑ Доброго 
вечора ‑ ми з України.
Хочете відчути теж, що таке 
‑ Якісна ІТ‑освіта? Долучай‑
тесь до мотивованої команди 
айтішників аби стати одним 
із випускників Вінницької 
ІТ‑Академії, які формують 

справжню ІТ‑індустрію!
Реєструйтесь на: 
офлайн навчання: https://ita.
in.ua/ 
онлайн навчання: 
https://online.ita.in.ua/ 
тел.: +38–067– 431‑19‑21 

І не забуваємо направляти 
усі свої сили і вільний час 
на допомогу українським 
захисникам! 
Підтримайте ініціативу Ві‑
нницької ІТ‑Академії допо‑
моги ЗСУ: 
https://mre.uspih.vn.ua/. 
Ми постійно виготовляємо 
патріотичні брендові фут‑
болки кошти, з яких ідуть 
на виготовлення спеціальних 
сухпайків для українських 
захисників — каталог фут‑
болок. https://www.facebook.
com/media/set/?set=a.4170178
729888758&type=3

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

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

Facebook vinnytsia.itacademy

Instagram ita.in.ua

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

Війна на проєктах у Вінницькій ІТ-Академії
513049_inf
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МКП» зазначили не лише про від‑
сутність препарату у пунктах, а й 
про неможливість закупити його.

— Наразі у нас немає цього пре‑
парату. Минулого разу ми замов‑
ляли, і люди розкупили. Наразі ми 
намагаємося замовити, але оптови‑
ки не мають цього препарату. Тому 
коли буде — невідомо, — кажуть 
в аптеці «Довголіття».

— Його навіть не у всі аптечні 
пункти завозили, а зараз тим паче 
немає. Я навіть не можу сказати 
вам, скільки він коштував і коли 
привезуть, — розповідають в аптеці 
«Здорова родина».

Крім того, фармацевти радять 
тернополянам відслідковувати 
наявність калію йодид на сайті 
Tabletki.ua або на офіційних сай‑
тах кожної аптеки. Якщо ж бачите, 
що препарат є в наявності, можна 
забронювати і очікувати дзвінка 
або повідомлення від представни‑
ків аптеки.

Ціни на калію йодид різняться, але немає дешевше за 100 гривень. Нині калію 
йодид є у аптечці майже кожного тернополянина

Люди купують в аптеках або бронюють на сайті. 
Придбати препарат вдалося лише в одній аптеці

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

Ми зібрали інформацію з 11 різ‑
них аптек Тернополя і вже від 
фармацевтів дізналися детальну 
інформацію щодо наявності то‑
вару.

Люди розкупили 
миттєво 

Про те, що у Тернополі діє 
справжній ажіотаж на калію йо‑
дид, підтверджують нам фармаце‑
вти кількох аптек. Зі слів провізо‑
ра Сергія, люди згрібають пігулки 
будь‑якого дозування, і їм лише 
встигають нагадувати про правила 
вживання.

— Дійсно, люди читають невтіш‑
ні новини і одразу біжать купувати 
препарат. Я неодноразово питав, 
навіщо вам калію йодид, але чіткої 
відповіді не отримав. Більше того, 
вони навіть не читають рекоменда‑
ції Міністерства охорони здоров’я 
України, а отже не знають щодо 
правил дозування. Я розумію, що 
всі налякані, але завжди закликаю 
своїх клієнтів бути обережними, 
а якщо людина ще не поспішає, 
то наголошую на правилах та до‑
зуваннях, — каже фахівець.

Через штучний ажіотаж купити 
калію йодид в аптеках Тернополя 
практично неможливо. У семи з 
11 аптечних пунктів ми почули 
про відсутність товару. Наприклад, 
працівники таких мереж аптек, як: 
«Здорова родина», «3І», «Довго‑
ліття», «Рецептика», «Фармако 

ДЕ ТА ЗА СКІЛЬКИ МОЖНА КУПИТИ 
КАЛІЮ ЙОДИД — МИ ПЕРЕВІРИЛИ

Можна придбати або 
замовити 

Та у деяких аптеках калію 
йодид є в наявності або мож‑
на замовити і забрати за кілька 
днів. Так, нам вдалося придба‑
ти медичний препарат в аптеці 
«Бам», що працює за адресою: 
вулиця Торговиця, 9 м. Фарма‑
цевт запевнила, ажіотажу за цим 
препаратом не помічала.

Придбати калію йодид терно‑
поляни також можуть і в апте‑
ці «Подорожник» за адресою: 
вулиця Бродівська, 4 а. Зі слів 
фармацевта, в аптеці залиши‑
лися останні кілька пластинок 
по 10 пігулок. Дозування 125 мг 
за 214 гривень.

За попереднім замовленням 
калію йодид можна отрима‑
ти в аптеці D. S., що на вулиці 
Сагайдачного, 5. Як запевнила 
фармацевт, наразі всі активно 
скуповують цей препарат.

— Так, дійсно зараз цей пре‑
парат заброньований. Розкупили 
за останні кілька днів. Ми прода‑
ємо його у таблетках. Ціни різні 
і все залежить від дозування, — 
каже вона.

А ось працівники аптеки 
«Копійка» запевняють, препа‑
рат на 125 мг мають отримати 
протягом дня (30 вересня). Та‑

Раніше ці пігулки 
коштували копійки 
– 28 гривень,  
а ось зараз ціни  
на них дуже 
зросли

Медицина   
 Тернополяни 
масово скуповують 
калію йодид. 
Журналісти «RIA 
плюс» звернулися 
в аптеки 
Тернополя з метою 
придбати хоча б 
одну пластинку 
медичного 
препарату. Та чи 
залишилося для нас 
щось? І чи варто це 
робити?

кож першого жовтня очікують 
поставку дозуванням 250 мг, 
натомість ціна поки невідома.

Є попит — зросли і 
ціни 

— Я не знаю, чи це вся наша 
мережа у Тернополі замовляла. 
Точно можу сказати, що сьо‑
годні‑завтра наша аптека, що 
на вулиці Торговиця, 37 а очікує 
на поставку. Тож, кому треба, 
нехай приходять. Бо буде тільки 
10 упаковок, — розповідає фар‑
мацевт Оксана.

Зі слів фармацевта в аптеці 
«Довголіття», раніше ці пігулки 

коштували копійки — 28 гри‑
вень, а ось зараз ціни на них 
дуже зросли. Впливає на підви‑
щення цін ще й те, що як тільки 
люди дізнаються про наявність 
препарату, вони купують і навіть 
не цікавляться вартістю.

Ми поцікавилися у фар‑
мацевтів деяких аптек щодо 
ціни. Ознайомитися ви можете 
на фото.  

Чи зростатиме ціна на ме‑
дичний препарат? Відповідь 
на це питання фармацевти дати 
не можуть. Тож тернополянам 
залишається лише моніторити 
і купувати, де буде у наявності.

У разі аварії на ядерних установ‑
ках атомної станції може відбутися 
викид радіоізотопів йоду, цезію, 
стронцію та інших радіонуклідів. 
Це може спричинити утворення 
радіаційної хмари, що може за‑
бруднювати ґрунт, поверхні, їжу 
та воду. Та значний ризик для здо‑
ров’я має внутрішнє опромінення. 
Наприклад, коли радіоізотопи по‑
трапляють в організм людини через 
вдихання повітря чи споживання 
забруднених продуктів.  

У Міністерстві охорони здоров’я 
запевняють, вживати калію йодид 
можна винятково після офіційного 
оповіщення про загрозу викиду та 
необхідність проведення йодної 
профілактики. Про це жителів 
кожного населеного пункту мають 

проінформувати місцеві органи ви‑
конавчої влади у будь‑який спосіб. 

– Оптимальний ефект йодної 
профілактики досягається при 
завчасному прийомі препарату за 
шість і менше годин до надходжен‑
ня радіоактивної хмари. Прийом 
препарату залишається ефективним 
одночасно з надходженням «хма‑
ри» та через шість годин після. Не 
рекомендується прийом препарату 
через 24 годин після надходження 
хмари, – розповідають представ‑
ники МОЗ України.  

Зі слів завідувачки Амбулаторії 
загальної практики ‑ сімейної ме‑
дицини №9 КНП «Центр первин‑
ної медико‑санітарної допомоги» 
Ольги Сковронської, питання 
щодо доречного вживання калію 

йодид від пацієнтів отримує сис‑
тематично.

– Звичайно люди цікавляться 
цим препаратом. Найчастіше до‑
водиться відповідати на питання: де 
можна купити калію йодид, скільки 
він коштує, яке дозування для кож‑
ного члена родини? Також люди 
знають, що його можна приймати 
не всім, тож, завжди уточнюють 
прочитану в інтернеті інформацію. 
Я ще обов’язково наголошую, що 
ніякої профілактики заздалегідь не 
може бути. Випити пігулки можна 
лише у тому випадку, якщо загроза 
підтверджена. Гарно було б, якби 
сімейним лікарям видавали ці пі‑
гулки і ми вже зараз могли роздати 
їх своїм пацієнтам, – розповідає 
лікарка.

Поради фахівців 

  діти до 1 місяця (немовлята 
й діти, які перебувають на 
грудному вигодовуванні) – 
16 мг; 
  діти від 1 місяця до 3 років 
– 32 мг; 
  діти від 3 до 12 років – 62,5 
мг; 
  підлітки від 13 до 18 років, 
дорослі до 40 років, вагітні 
та матері, які годують груд‑
дю – 125 мг;

  Людям старшим за 40 років 
калій йод не призначають! 

– Після 40 років щитоподібна 
залоза майже не накопичує радіо‑
активний йод, отже прийом калію 
йодиду може завдати більше шко‑
ди, ніж користі. Варто пам’ятати, 
що калій йодид захищає лише 
щитоподібну залозу і не може 
захистити інші органи, – кажуть 
представники Міністерства охо‑
рони здоров’я України.

Для кожного віку є дозування:

105,50 

230
117

199

108

186

10 пігулок вартість, грн

по 250 мг

по 125 мг

по 250 мг

по 125 мг

по 250 мг

по 125 мг

Скільки коштує 
калію йодид
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центру комплексної реабілітації.
— Вони не тільки таким чином 

розвивають свої фізичні нави‑
ки, а й інтелектуальні та кому‑
нікативні, бо діляться на пари, 
спілкуються й разом роблять 
свічки. Для молоді цей процес 
важливий, бо дає змогу бути 
дотичним до всього, що діється 
в Україні. Дітвора долучається 
до справи. Щоправда, до воску 
ми їх не підпускаємо, — усміха‑
ється пані Наталія. — На розливі 
стоїть хтось старший!  

На перерві, коли немає робо‑
чих завдань, на кухню сходяться 
всі педагоги й адміністрація за‑
кладу. Кожен має на меті зробити 
за день бодай щось для воїнів. 
Створення свічок об’єднує, це 
крім того спосіб релаксації. Іноді, 
по секрету говорить Наталія Ту‑
рецька, гуртом співають та навіть 
моляться.  

— Окопні свічки — це наш 
спосіб передати тепло захисни‑
кам. Дуже хочеться їм чимось 
допомогти, адже всі ми мріємо 
про перемогу! Якщо добре поду‑
мати, то тут працюємо не тільки 
для передової, а й робимо краще 
для себе та тих, хто приходить 
у реабілітаційний центр. Завдя‑
ки волонтерству, «викорінюємо» 
у дітей та дорослих травми, завда‑
ні війною, — пояснює директорка 
центру.

закладу — Наталія Турецька, ви‑
гадала спосіб все виправити. Ми 
в банці по спіралі пробиваємо 
дірки, щоб був доступ кисню, і 
так свічка довше горить. Хлопці 
на передовій наловчились і ро‑
блять це звичайним ножем, — го‑
ворить Христина Хлібович. Вона 
ідеально освоїла таке оригінальне 
ремесло.  

Якщо раніше окопні свічки 
відправляли на запити конкрет‑
них бійців, то тепер передають їх 
цілим бригадам та батальйонам, 
всім, хто звертається. Хлопці 
вказують, якого розміру свіч‑
ки потрібні і за лічений час їх 
вже пакують на фронт. Наразі 

в центрі комплексної реабілітації 
завершують велике замовлення 
на 200 штук. Воно невдовзі «по‑
їде» до наших оборонців.

Порахувати, скільки всього сві‑
чок виготовили від червня, заува‑
жує пані Христина, нереально. 
Злічити можуть хіба кікімори, які 
в’яжуть для військових індивіду‑
ально, та сплетені маскувальні 
сітки. Щодо свічок, то їх зробили 
вже тисячі…  

Внесок у перемогу й 
релаксація 

На затишній кухні над виготов‑
ленням свічок працюють не лише 
фахівці, а й вихованці центру та 
їхні батьки. Є тернополяни, люди 
з районів Тернопільщини і на‑
віть переселенці — з Харкова та 
Запоріжжя. Першу партію свічок 
ще в червні зробила молодь, ко‑
тра тут фізично відновлюється. 
Про це нам розповідає Наталія 
Турецька, директорка обласного 

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

Ідею, як можна допомогти 
українським військовим до хо‑
лодів, у центр комплексної реа‑
білітації «принесла» волонтерка 
Христина Хлібович. З червня 
жінка працює тут асистентом 
соціального вихователя і навчи‑
ла колектив технології створення 
окопних свічок. Це просто та під 
силу кожному.

— Спершу відбираємо бляшані 
банки. Відповідно до їхньої ви‑
соти відрізаємо картон, скручу‑
ємо «равликом» та вкладаємо 
всередину. Далі запихуємо туди 
сірники і шматок картону, це по‑
чатковий гніт. А так сам картон 
виступає гнотом. І на кінцевому 
етапі заливаємо наші банки су‑
мішшю розтопленого парафіну з 
воском. Вона добре горить і при‑
ємно пахне. Використовуємо все, 
що маємо самі і що нам у центр 
приносять люди, — розповідає 
пані Христина, яка вкотре про‑
вела невеличкий майстер‑клас 
по виготовленню свічок для за‑
хисників.  

Зі свічкою — і каву 
підігріти 

Час горіння такого самороб‑
ного виробу залежить від його 
величини та кількості парафіну 
(з воском). Наприклад, маленька 
свічка послужить хлопцям годи‑
ну‑півтори. Вона помічна тим, 
хто виходить на бойове завдання, 
адже компактна й легка. А ще 
на ній можна підігріти горнятко 
кави. Велика свічка горить від 
п’яти до восьми годин та зручна 
для окопів і бліндажів. Завдяки 
їй військові не лише розігріва‑
ють їжу, а й отримують світло та 
тепло. Нещодавно у центрі при‑
думали, як використовувати для 
свічок величезні металеві банки. 
Раніше їх не брали.  

— В таких банках парафін 
не догоряв до кінця, бо браку‑
вало повітря. А керівниця нашого 

Це наш спосіб 
передати тепло 
захисникам. Дуже 
хочеться їм чимось 
допомогти, мріємо 
про перемогу

ПЕРЕДАЮТЬ ТЕПЛО НА ФРОНТ

Волонтерство  Тернополяни можуть 
долучитись до «мінівиробництва», у 
центрі бракує матеріалів: воску, картону 
й бляшанок. Як робота над свічками 
перетворилася з волонтерства на спосіб 
реабілітації й відпочинку? Про добру 
справу – у репортажі

Свічки на фронт створюють працівники, вихованці центру та їхні батькиІніціатива виникла у Христини Хлібович

Наразі завершують роботу над великим замовленням у 200 свічок

Ось такий вигляд має маленька окопна свічка. На ній 
можна підігріти каву

РЕПОРТАЖ

Так як у центрі реабілітації регу-
лярно сортують сміття, починали 
виготовляти свічки зі своїх матері-
алів. Мали мішки з бляшанками, 
гофрований картон, що планували 
здати на макулатуру, й воскові та 
парафінові свічки. Коли все закін-
чилось, пані Наталія кинула клич у 
соцмережі. 
– Найдефіцитніше – це свічки. На 
початках ми були готові їх купувати, 
та не довелось, бо тернополяни самі 
зносять. Минулого тижня бляшанки 
привезли зі школи-колегіуму Патрі-
арха Йосифа Сліпого. Трохи картону 
теж ще залишилось. Та цього мало, 

адже серед військових великий по-
пит на окопні свічки. Хлопці знають, 
що до нас можна звернутися, – го-
ворить Наталія Турецька. 
Тож колектив Тернопільського об-
ласного центру комплексної реа-
білітації просить містян приноси-
ти до них: свічки або їх залишки, 
бляшані банки різної форми (з-під 
кукурудзи, горошку, консерв, корму 
для тварин тощо), а також картон 
(коробки з-під піци, ящики…). Та-
кож не завадять металеві чайники, 
у них розтоплюють віск. В центрі є 
два, та від ще кількох точно не від-
мовляться.

Потрібні матеріали для нових 
свічок!



10 RIA плюс, 5 жовтня 2022

звучить банально, але головне — 
це рух. У будь–якому віці. Дитина 
не повинна довго засиджуватися ні 
за книгою, ні за гаджетами, напо‑
лягає Іван Пригара.

Як запобігти хворобі 
— Харчування повинне бути та‑

кож на рівні. Його треба підбирати 
правильно. Коли дитина стрімко ро‑
сте, треба давати кальцій профілак‑
тично. Але все під наглядом лікарів, 
а не за самопризначенням, — ак‑
центує лікар.

Якщо є потреба провести корек‑
цію чи потрібне вже цілеспрямо‑
ване лікування конкретної патології, 
то варто знати, що в міській дитя‑
чій лікарні працює реабілітаційний 
центр.

— Туди скеровуємо тих, хто має 
вже показання для кваліфікованої 
допомоги реабілітологів. Лікування 
зазвичай триває два тижні. Пері‑
одичність складає приблизно раз 
у пів року. Усі процедури можна 
пройти безкоштовно за скеруванням 

лікаря–ортопеда.
Насамкінець спеціаліст рекомен‑

дує не затягувати проблеми. А краще 
діяти на випередження — показати 
малечу спеціалісту.

— Ми живемо в період діджита‑
лізації. Багато засиджуються. Діти 
мають займатися спортом профілак‑
тично. Здорова дитина — рухлива 
дитина, — завершує Іван Пригара.

ДИТИНУ ПОТРІБНО 
ПОКАЗАТИ ОРТОПЕДУ‑
ТРАВМАТОЛОГУ, ЯКЩО 
ВОНА:

ВИБИРАЄМО ВЗУТТЯ ДЛЯ ШКОЛЯРА

  проявляє скарги на біль у ногах, 
яка виникає при бігу і ходьбі;

  сидячи за столом або шкільною 
партою, сутулиться;

  тримає голову нахилену до од-
ного плеча;

  регулярно скаржиться на болі в 
спині, в області попереку, шиї, в 
кистях рук;

  скаржиться на головні болі.

  Віддавайте перевагу натуральній шкірі – вона не доз-
волить нозі потіти і прийме потрібну форму. Устілка 
і внутрішня частина також повинні бути шкіряними. 
Штучний матеріал обійдеться дешевше, але він не 
пропускає вологу і школяреві доведеться ходити з 
мокрими ногами;

  застібки: липучки, гумки, шнурки, заклепки. Якщо 
дитина ще не вміє зав'язувати шнурки, вибирайте 
те, що вона може застебнути самостійно;

  профілактичні властивості. Стопи дітей мають свої 
індивідуальні особливості, які необхідно врахову-
вати при виборі взуття. Супінатор необхідний для 
профілактики плоскостопості, жорсткий задник – 
клишоногості.

Вага рюкзака з книгами, 
зошитами й письмовим 
приладдям не має переви-
щувати:
для учнів I–II класів — 1,5–2,0 
кг;
для учнів III–IV класів — 2,0–
2,3 кг;
для учнів V–VI класів — 2,3–
3,0 кг;
для учнів VII–VIII класів — 
3,0–3,5 кг;
для учнів IХ–ХII класів — 
3,5–4,5 кг.

 Довідка

СПІВПРАЦЯ

чи правильна постава. Чи достатнє 
освітлення робочого місця, — гово‑
рить лікар. — Також потрібно під‑
бирати рюкзак за віком і зростом. 
У малечі має бути збалансований 
раціон, правильний режим дня. Усі 
елементи важливі насправді.

Перейдемо до кожного пункту 
окремо.

Як вибрати рюкзак і 
взуття 

Постава. Принципово — забез‑
печити правильне робоче місце для 
дитини.

— Треба підбирати гарний стіл, 
щоб він був до грудної клітки. Щоб 
можна було спертися на нього. Ноги 
не повинні звисати в повітрі, нато‑
мість вони мають стояти на підлозі. 
Кут зігнутих колін — 90 градусів, — 
пояснює пан Іван.

Як же навчити дитину сидіти 
правильно? Тут важливо не просто 
пояснити, а забезпечити нормаль‑
ний ритм життя, говорить фахівець. 
Так, коли м’язи втомлені, то всі ми 
починаємо сутулитися. У такому разі 
треба балансувати час відпочинку 
і роботи. Організовувати перерви, 
гуляти на свіжому повітрі. Розван‑
тажуючи свій організм, вдасться 
запобігти багатьом проблемам.

Шкільний рюкзак — річ, яку має 
кожен учень. За порадою ортопеда, 
обираючи його, важливо, щоб рюк‑
зак був із двома лямками, а вони 
були широкими і м’якими.

— Стежте, щоб дитина завжди 
використовувала дві лямки рюкза‑
ка: рівномірний розподіл ваги вбе‑
реже від викривлення хребта. Для 
профілактики проблем зі спиною 
щільно затягуйте лямки, щоб рюкзак 
прилягав до спини по усій довжи‑
ні, — радить Іван Пригара. — Додат‑
ковий ремінь дозволить зафіксува‑
ти рюкзак на поясі і таким чином 
зменшити навантаження на спину. 

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

На прийомі ортопед‑травматолог 
проводить огляд дитини, оцінює 
правильність формування її скеле‑
та і вживає заходів, коли знайдені 
будь‑які патології. Відвідування ор‑
топеда з раннього віку дозволить 
дитині уникнути багатьох проблем 
з опорно‑руховим апаратом у май‑
бутньому.

Про найчастіші проблеми, які 
виникають у дітей, розповідає лі‑
кар–ортопед–травматолог міської 
дитячої лікарні Іван Пригара.

— Найчастіше зустрічаю на прак‑
тиці — це викривлення хребта, пору‑
шення постави, деформація грудної 
клітки, деформації нижніх і верхніх 
кінцівок, викривлення тазу тощо, — 
каже він.

Коли час на огляд 
На що ж варто звертати увагу 

батькам? Одразу після народження 
дитину оглядає педіатр — це перша 
людина, яка може визначити, чи є 
у малюка будь‑які порушення роз‑
витку і, в разі необхідності, напра‑
вити на консультацію до дитячого 
ортопеда. Після першого місяця 
життя дитину потрібно показувати 
педіатру щомісяця. Але, оскільки 
кожна дитина індивідуальна, кіль‑
кість оглядів може варіюватися за‑
лежно від потреб немовляти. Графік 
оглядів педіатр і батьки складають 
разом. Можна і потрібно звертатися 
до свого педіатра поза планом, якщо 
вас щось турбує.

Якщо батьки помітили асиме‑
трію при ходьбі чи сидінні, варто 
іти до лікаря. Якщо турбують болі 
в спині чи головні болі — ведіть 
малечу до спеціаліста. Пильнуйте 
ніжки, аби вони не сильно втом‑
лювалися. Не всі патології, на жаль, 
помітні батькам. Тому є планові 
консультації. Бажано раз у пів року 
проходити профілактичний огляд, 
аби не прогавити проблему.

Тому допоки ваша дитина не до‑
сягне повноліття, її систематично 
потрібно показувати дитячому ор‑
топеду, навіть якщо скарги з боку 
опорно‑рухового апарату є відсут‑
німи.

— Батькам потрібно стежити 
за дітьми постійно. Як вони сидять, 

Здоров’я  Дитина активно росте, її 
кістки і м'язи розвиваються, невелике 
відхилення може швидко стати причиною 
стійкої деформації і важких наслідків. 
Зберігайте поради ортопеда – школярам

Жорсткість спинки: краще обирати 
спинку середньої жорсткості, але 
вона обов’язково має бути м’якою з 
боку спини дитини. Для профілак‑
тики проблем зі спиною у жодному 
разі не купуйте рюкзак на виріст. 
Рюкзак не повинен звисати більше, 
ніж на 10 сантиметрів нижче талії.

Вибирайте найбільш легкий рюк‑
зак. Бажано, щоб він був не важче 
1 кілограма.

Втім, його вага може залежати від 
власне ваги дитини: фахівець реко‑
мендує, щоб загальна вага рюкзака 
ні в якому разі не перевищувала 10% 
від загальної маси дитини — для 
початкових класів та 15% — для 
старших класів.

Взуття. Воно має бути зручним, 
легким та еластичним. Краще, звіс‑
но, обирати шкіру, натуральні ма‑
теріали, у яких стопа буде дихати.

— Взуття — це, перш за все, про‑
сто елемент повсякденного вжитку. 
Він має бути максимально зручний. 
Це головне! — наполягає пан При‑
гара. — Ноги не повинні втомлюва‑
тися. Дитина має вільно рухатися, 
бігати, стрибати. Устілки та орто‑
педичні елементи мають бути лише 
за рекомендаціями лікарів, а не про‑
сто — за бажанням батьків. Навіть 
якщо в дитини є плоскостопість, 
це не є приводом для призначен‑
ня ортопедичного взуття. Коли є 
виражені патології стопи, тоді лиш 
спеціаліст може коректувати це з 
допомогою устілок чи спеціального 
взуття. Інакше, немає потреби.

Які дієві методи запобігти ор‑
топедичним недугам? Можливо, 
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Багато дітей 
засиджуються.  
Вони мають 
займатися  
спортом 
профілактично

ЯК БУТИ ЗДОРОВИМ ДІТЯМ ЕПОХИ 
ГАДЖЕТІВ? РАДИТЬ ОРТОПЕД

Іван Пригара та Олена Года в програмі «Дитячий лікар». Поставити питання на наступні 
ефіри можна на фейсбук–сторінці закладу

Профілактичні огляди у ортопеда варто проходити раз на 
пів року

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR‑КОД.
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дуже брудне і в болоті. Є при‑
мірочні з цупкими шторками.

Раніше в день оновлення това‑
ру кілограм секонд–хенду кош‑
тував 249 грн, тепер ціна — 329. 
Зросла на 80 гривень. У найде‑
шевший день ціна була 29 грн, 
а стала — 35 грн.

MIX BRAND 
Адреса: вул. Митрополита 

Шептицького, 4 б.
День оновлення товару: п’ят‑

ниця.
Максимальна ціна: 289 грн/кг.
Мінімальна ціна: 19 грн/кг.
Тут є речі на вагу та речі 

з фіксованими цінниками. 
На вагу можна купити навіть 
шкарпетки та нижню білизну. 
Тут є окремі стелажі з такими 
речами. Продають різні аксе‑
суари, сумки та навіть валізи 

була 265 гривень, тепер — 327. 
Це на 62 гривні більше. В най‑
дешевший день кілограм речей 
був 23 грн, тепер — 27.

У примірочних раніше були 
напівпрозорі шторки, через які 
всі в залі бачили, як переодяга‑
ються люди. Однак тепер їх замі‑
нили на більш цупкий матеріал.

Ексклюзив 
Адреса: вул. Митрополита 

Шептицького, 9.
День оновлення товару: п'ят‑

ниця.
Максимальна ціна: 274 грн/кг.
Мінімальна ціна: 29 грн/кг.
У магазині є речі на вагу та 

стоковий одяг. У ваговому від‑
ділі є ковдри, килимки, іграшки 
тощо. Також можна купити взут‑
тя. Деяке дуже зношене, однак 
воно чисте.

У відділі з фіксованими ціна‑
ми на речах є цінники. Товар 
там оновлюється також у п'ят‑
ницю і протягом тижня діють 
знижки від –10% на другий день 
до –60% в день, перед оновлен‑
ням.

Вартість секонд–хенду в день 
оновлення зросла на 60 грн. 

Вона була 214 грн, а тепер — 
274 грн. В останній день ціна 
була 15 грн, а стала 29 — зросла 
майже вдвічі.

Примірочні мають шторки з 
цупкого матеріалу, тож ніхто 
не побачить, як ви переодяга‑
єтесь.

Євро секонд хенд 
Адреса: вул. Митрополита 

Шептицького, 2.
День оновлення товару: вівто‑

рок.
Максимальна ціна: 329 грн/кг.
Мінімальна ціна: 35 грн/кг.
Магазин знаходиться на друго‑

му поверсі торговельного центру. 
Там окрім речей є різні ковдри, 
тюлі, килими, рушники, аксесу‑
ари, іграшки тощо. Є окремий 
стелаж зі взуттям, однак деяке 

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

Загалом ми побували у шістьох 
різних магазинах, де можна ку‑
пити користований одяг на вагу. 
У деяких магазинах все продають 
за сталою ціною, а деякі мають 
одяг вищої якості з фіксованими 
цінниками.

Ми також порівняли, як змі‑
нилась вартість секонд–хенду від 
початку війни та порівняли ціни 
станом на 21 лютого та 3 жовтня. 
Тож детально про кожен магазин 
читайте нижче.

Obnova Euroshop 
Адреса: Торговиця, 11.
Оновлення товару: четвер.
Максимальна ціна: 285 грн/кг.
Мінімальна ціна: 25 грн/кг.
У цьому магазині одягу та ак‑

сесуарів є два відділи з новим 
стоковим одягом та на вагу. 
Вартість кілограма секонд–хенду 
в день оновлення товару зросла 
від лютого на 60 гривень. Ра‑
ніше вартість була 225 гривень, 
тепер — 285 грн. Вартість в ос‑
танній день перед оновленням 
також зросла. Була 19 грн, а ста‑
ла — 25 грн.

В асортименті є чоловічий, 
жіночий та дитячий одяг. Деякі 
речі лежать на спеціальних сте‑
лажах. Є різне взуття та багато 
аксесуарів — паски, краватки, 
сумки тощо. У примірочних 
штори з цупкої тканини, яка 
не просвічується. Поруч — пра‑
цівники магазину, які дивлять‑
ся, зі скількома речами заходять 
люди.

Вартість секонд‑хенду у різних 
мережах дивіться на графіці. 

Економ Клас 
Адреса: вул. Князя Острозько‑

го, 12.
Оновлення товару: четвер 
Максимальна ціна: 327 грн/кг.
Мінімальна ціна: 27 грн/кг.
Магазин розташований у під‑

вальному приміщенні. Тут є зви‑
чайний одяг на вагу, асортимент 
якого оновлюють кожен четвер, 
та люкс на вагу — одяг у кра‑
щому стані. Кілограм «люксу» 
в день оновлення (п’ятниця) 
коштує 752 гривні за кілограм. 
Також тут продають і новий одяг 
та взуття з фіксованими цінами.

У лютому вартість звичайного 
одягу на вагу в день оновлення 

Речі з фіксованими 
цінами значно 
кращої якості. Вони 
або нові (стокові), 
або мають 
ідеальний стан

ЦІНИ НА СЕКОНД–ХЕНД ЗРОСЛИ
Гроші  Дорожчають не лише нові речі, а 
і секонд–хенд! У деяких магазинах вартість 
ношеного одягу зросла на 100 гривень 
за кілограм! Журналісти «RIA плюс» 
порівняли вартість за вагу та асортимент у 
різних мережах секонд–хенду

Попит на секонд‑хенд є навіть в останній день продажу

Продають навіть ношену білизну та шкарпетки
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на вагу. На одному зі стелажів 
ми побачили упаковку дитячих 
підгузків, які теж можна купити 
на вагу.

Речі з фіксованими цінами 
значно кращої якості. Вони або 
нові (стокові), або користова‑
ні, але мають ідеальний стан. 
Вартість невисока. До прикладу, 
чоловічі штани можна купити 
за 100–300 гривень. 

Сорочки продають по 100–
150 грн, осінні куртки — 300–
700 гривень.

Вартість у ваговому відділі 
зросла найбільше, серед ма‑
газинів, де ми побували, — 
на 100 гривень. Кілограм рані‑
ше коштував 189 грн, а тепер — 
289 грн. У найдешевший день 
ціна була 15 грн, тепер — 19 грн.

Примірочні зі шторками, які 
не просвічуються.

Секонд Хенд 
Адреса: проспект Степана Бан‑

дери, 70.
День оновлення товару: четвер.
Максимальна ціна: 327 грн/кг.
Мінімальна ціна: 40 грн/кг.
Тут асортимент речей був 

не великий. Ми побували в ма‑
газині у понеділок. До оновлен‑
ня асортименту ще три дні, але 
речей залишилось мало. 

Ми побачили взуття, сумки, 
портфелі. Якщо пошукати — 
можна знайти майже нові речі 
в хорошому стані. Також був 
великий вибір осінніх та зимо‑
вих курток.

Максимал ьна  в а р т і с т ь 
одягу зросла на 92 гривні. 
Була 235 грн/кг, а стала — 
327 грн/кг. У день перед онов‑
ленням ціна була 27 грн, а ста‑
ла — 40 грн.

Вартість кілограма секонд-хенду станом на 3 жовтня
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

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

 Блоки фундаментні, кільця бетонні. (067) 754-
10-62  

 Блоки, відсів, камінь, щебінь, білий, сірий, пісок, 
цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97  

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

 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 ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК, 
10Х30Х60, 12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗКО-
ШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ. 
42-48-02, (067) 925-87-31  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Щебінь гранітний, відсів (067) 754-10-62  

 Щебінь гранітний, фракція 5-10 мм, 5-20 мм, 
20-40 мм, відсів гранітний, щебінь білий, різних 
фракцій, з доставкою. (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  
 «АРМСТРОНГ», АРКИ, ГІПСОКАРТОН, КОРОБИ, ПЕРЕ-
СТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА, ДЕКОРАТ. НАНЕСЕННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ШПАТЛЮВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР 
(098) 761-83-82  

 «АРМСТРОНГ», ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ЄВРОРЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», ОФІСІВ, КВАРТИР, 
ПРИМІЩЕНЬ, ЛІЦ. АВ №55516. 26-04-14, (098) 483-
82-44  

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

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

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

 Акуратно та якісно утеплення фасадів пінопла-
стом, мінватою, нанесення декоративної шту-
катурки, «короїд», «бараник», фарбування.. 
(097)580-12-64, (067)178-15-75  

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

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

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

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

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

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ГРАНІТУ, ВІД 100 ГРН./КВ.М,.
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (067) 351-46-56  

 ВКЛАДАННЯ ПЛИТКИ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОН, ШПАТ-
ЛЮВАННЯ. (067) 351-46-56  

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

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

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

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

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

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ 
КАМЕНЕМ, КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУКІВ-
КОЮ ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,САДОВ. 
ДОРІЖ (068) 905-04-13  

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

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

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

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

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

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТОМ, МІН-
ВАТОЮ, ПРАЦЮЄМО З МАТЕРІАЛОМ ЗАМОВНИКА, 
ПРОФЕС. КОНСУЛЬТ. У ВИБОРІ МАТЕР.,Є РИШТУВАН-
НЯ (096)801-09-30, (097)414-80-51  

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

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

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

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

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

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, ПЕРЕТИРАННЯ, ПОБІЛКА, ПЛИТКА 
(096) 498-75-43  

 ШПАТЛЮВАННЯ, ШПАЛЕРИ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСО-
КАРТОН ТА ІНШІ ВИДИ РЕМОНТНИХ РОБІТ, ДОСТУПНІ 
ЦІНИ, (ВОЛОДИМИР) (098) 080-06-25  

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

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

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

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

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

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

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

 Якісний ремонт квартир, шпатлювання, шпале-
ри, вкладання плитки, малярні роботи та інше, 
досвід, недорого (097) 187-48-65  

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: АКУРАТНІ МАЙСТРИ З ЄВРОРЕМОНТУ 
ВИКОНАЮТЬ РОБОТУ «ПІД КЛЮЧ», МОЖНА ПОДИВИ-
ТИСЯ НА РОБОТУ. (098) 178-57-14  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРО-
ПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, 
ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-
04-13  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ НОВИХ, СТАРИХ КВАРТИР, 
КОТЕДЖІВ, ДРІБНІ РЕМОНТИ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛАМІНАТ ТОЩО, ДОГОВІРНА. (097) 
331-85-45  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМ., 
МАШИННЕ ШЛІФУВ. СТІН ТА СТЕЛЬ БЕЗ ПИЛУ, ПЛИТ-
КА, ЛАМІНАТ ТОЩО. (098) 835-03-40  

5.5 РІЗНЕ  
 БУДІВЕЛЬНЕ РИШТУВАННЯ, СТІЙКИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ, 
ВИШКА-ТУРА, ДРАБИНА 7 М, БЕТОНОЗМІШУВАЧ, 
ОРЕНДА, ПРОДАЖ, КУПІВЛЯ. (067) 352-30-26  

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

 Стіл розкладний. (097) 720-08-67  

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

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

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

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

 Перетягування м»яких меблів, якісно (096) 723-
16-25  

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

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

 ВАНТАЖНИК В МАГАЗИН «КИШЕНЯ МАЙСТРА», СО-
НЯЧНИЙ, ЦЕНТР, З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 981-97-97  

 ВОДІЙ А/М ДАФ, ЄВРО 3, КАМАЗ-САМОСКИД, ТЕРМІ-
НОВО (067) 352-53-80  

 ВОДІЙ А/М УРАЛ (098) 114-01-99  

 ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО А/М , 5-10 Т,  КАТ. «С»,  З/П ВІД 
16 000 ГРН. (067) 351-50-53  

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

 ВЧИТЕЛЬКА УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ, ДОСВІД 
ОБОВ., ВІДПОВІД., КОМУНІКАБ., ЗМІННИЙ ГРАФІК, З/П 
ДОГ., ЖІНКА ДЛЯ РОЗКЛЕЮВ. ОГОЛОШ. (096) 605-63-95  

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

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

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

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

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

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

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

 КУХАР НА РОЗДАЧУ, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, 9-16 ГОД., Р-Н 
«ЕПІЦЕНТРУ», З/П 300 ГРН./ДЕНЬ. (067) 350-74-08  

 КУХАР-УНІВАРСАЛ В БАР, ЦЕНТР, ПОЗМІННО, ГР. 3/3 
(067) 450-12-98  

 ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ (067) 350-34-36  

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

 МЕДСЕСТРА, САНІТАРКА В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛО-
ГІЧНУ КЛІНІКУ, ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРОЖИВАННЯ  В ТЕР-
НОПОЛІ. (067) 179-28-80  

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

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

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

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

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

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

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН «БУНКЕРМУЗ», ГР. 
2/2, 9-22 ГОД., З/П 2 РАЗИ В МІСЯЦЬ, РОЗВОЗКА 
ДОДОМУ. (063) 987-21-72  

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

 ПРАЦІВНИКИ В ЦЕХ З ПЕРЕРОБКИ РИБИ, ПН.-ПТ., 
8-15 ГОД. (096) 023-07-91  

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

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

 ПРАЦІВНИКИ-ПАРКУВАЛЬНИКИ. (097) 473-53-47  

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ В ЮВЕЛІРНИЙ МАГА-
ЗИН, (068) 020-71-35  

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

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

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

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

 Слюсар-ремонтник. (067) 352-72-89  
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 СЛЮСАР-САНТЕХНІК, ЕЛЕКТРИК, ЧИСТИЛЬНИК ДИ-
МОВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ. (067) 350-88-99  

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

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

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

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

 ШВАЧКА, ГНУЧКИЙ ГРАФІК, ХОР, УМОВИ, ДРУЖНІЙ 
КОЛЕКТИВ, З/П ВИСОКА. (050)377-30-05, (067)145-
78-88  

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

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

 Інженер-технолог (гальваніка) (067) 352-72-89  

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

 БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ РОБОТИ В РОЗВАНТА-
ЖУВАННЯ ВАГОНІВ, ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, 
МЕБЛІВ, ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. (097) 
076-83-71  

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

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

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною по-
хилого 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)374-
76-32, (093)712-14-62  

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

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

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

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

 Шукаю роботу на будівництві, з/п поденна (098) 
711-02-37  

 ШУКАЮ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ХВОРИ-
МИ, ПОХИЛОГО ВІКУ, ВЕЛИКИЙ ДОСВІД (096) 890-
01-98  

 Шукаю роботу прибиральниці квартир, будинків, 
офісів. (098) 580-37-44  

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

 Шукаю роботу шпатлювальника, штукатура, 
плиточника,  г іпсокартонника.  (068)  093-
29-27  

 Шукаю роботу.різноробочого, підсобника, колін-
ня дров, погодинна, розгляну будь-які пропози-
ції. (067) 687-01-64  

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

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

8. ОХОРОННІ СИСТЕМИ ТА 
СИГНАЛІЗАЦІЇ  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  
 Телефон мобільний, можна нероб. стан. (097) 
849-44-22  

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

11.2 ПРОДАМ  
 Антени супутникові, без абонплати, комбіно-
ваний комплект (тарілка, Т2), ТВ-бокс при-
ставки для IP ТВ, ТВ «Філіпс», «LCD», (096) 
392-34-74  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.3 КУПЛЮ  

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

15. МЕДИЦИНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВСІ 
ПРОДАЖІ І ВСТАНОВЛЕННЯ ТА 

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ  
15.2 ПРОДАМ  

 ЛІЖКО МЕДИЧНЕ, З ПОРУЧНЯМИ, 3 500 ГРН. (096) 
851-38-01  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

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

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

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

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

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

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

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

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

 Меблі для оптики, обладнання (067) 350-34-36  

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

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

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

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

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

 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 об-
ладнання, тюнерів, послуги електр., сантех (067) 
605-08-30  

 Майстер на годину, ремонт корпусних та м’яких 
меблів, сантехніки, електрики, демонтажні робо-
ти (067)712-93-11, (066)034-26-23  

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

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

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

 Чистимо пір’я з пошиттям напірника на профе-
сійному обладнанні, недорого, зуп. б-р Д.Га-
лицького (097) 868-44-13  

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

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

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

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

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

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

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

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

28. ФОНДОВА БІРЖА  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

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

 Молоко козяче, кози альпійської, карпатсько-
го породи, кітні, білого , чорного, коричневого 
окрасу, цапи (096) 056-98-32  

 САДЖАНЦІ ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ В КОНТЕЙНЕРАХ, 
ТРОЯНД, ТРОЯНД ШТАМБОВИХ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ВУЛ.
БРОДІВСЬКА, 60. WWW.SLIVKASAD.COM.UA (096)220-
47-37, (050)609-75-06  

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

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

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

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

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

 Обігрівач електр, від 600грн., килими, 3,5х2,5, 1 
100 грн. ,килим, 3х2, 1000 грн., унітаз, 700 грн., 
умивал., 500 грн., суп.таріл (050)541-78-33, 
(068)842-50-55  

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

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

 Тонометр, банки лікарські від простуди, супниця 
фарфорова, велика, з/ч від кухонного комбайна. 
(067) 495-19-46  

 Трансформатор звар. ТСБ-220, 10 кВт 200А, 
1800 грн., коляска прогулянкова, 800 грн., тага-
нок газовий, 4-конф., 700 грн. (067) 859-87-86  

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

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

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

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

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

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

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

 Штангенциркуль, б/к, склобанки, 1 л, розкла-
дайка дитяча. (097) 060-28-64  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Чоловік, 60 р., познайомлюся з жінкою, не схильною 
до повноти, для створення сім’ї. (097) 220-24-04  

 Чоловік, ріст 176 см, без шкідливих звичок, по-
знайомиться з жінкою, до 55 років, без шкідли-
вих звичок. (068) 684-38-22  

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

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

 Жінка, 48 р., познайомиться з порядним чолові-
ком, для спільного проживання. (096) 195-41-36  

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ 
СІМ’Ї ДБ №491477 НА ІМ’Я ВОЛКОВА П.О. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 Загублене посвідчення помічника машиніста 
дизельпоїзда №005123 на ім’я Криворучко Н.М. 
вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УБД МВ №008973 ВИД. ГО-
ЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРА-
ЇНИ НА ІМ’Я ЯРОШЕВСЬКИЙ В.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене посвідчення УБД №446956 на ім’я 
Кравчук Л.Р. вважати недійсним  

 Загублене посвідчення учасника бойових дій 
АА №544197 від 21.04.2003 р. на ім’ я Ананевич 
А.Й. вважати недійсним  

 Загублене посвідчення учасника бойових дій 
УБД №156214 від 01.03.2016 на ім’ я Конський 
С.М. вважати недійсним  

 Загублений атестат на ім’я Шигера В.О. вважа-
ти недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НА ІМ’Я БРИГА-
ДИР Н.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ТЕ №30421167 
ВИД.ТНЕУ НА ІМ’Я ВЕЛЕГУРА І.А. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ВИД КАМ’Я-
НЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИМ УЧИЛИЩЕМ КУЛЬТУРИ НА ІМ ‘Я 
ЧУЛИК В.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

 АУДІ-А6 2004/-/1900Д КПШ-АВТ., З-ЗА КОРДОНУ 
(096) 464-48-81 

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

 ВАЗ-21070 2011 Р.В. ІНЖЕКТОР, ГАЗ-БЕНЗИН, ПРО-
БІГ 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 

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

 ФОРД-МОНДЕО 2008/-/1800ТД ПРОБІГ 203 ТИС.КМ, 
В ЧЕРВНІ З БЕЛЬГІЇ (096) 464-93-59 

 Шкода-Октавіа 2008/виш/1600 КПШ-5, гума зи-
мова, літ., договірна (098) 929-27-57 

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 

 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 

 Гума зимова до а/м ВАЗ, 2 шт., гума літня, 2 
шт., (096) 784-76-24 

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

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

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

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

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

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 

 АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО 5 
Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ, РІЗНІ ВИДИ ТРАН-
СПОРТУ. Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-83-71 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, Є ВАН-
ТАЖНИКИ. (068) 684-86-83 

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

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

 Інформація про послуги автокраном, бульдозе-
рами, вантажні перевезення а/м (067) 754-10-62 

 Інформація про послуги автокраном, екскавато-
ром JCB-3CХ, самоскидами, 10-30 т, тягачем до 
14 м, маніпулятором. (067) 754-10-62 

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, В/П 10 
Т, ДОВЖИНА КУЗОВА 6 М, ШИРИНА 2,45 М, ДОВЖИНА 
СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25 

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

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

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

4. НЕРУХОМІСТЬ  
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ  

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05  

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

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.  
 вул.Бандери 5/9/ц 30/16/7 не кут., зв.ст 19 500 
(097) 239-78-88  

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

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

 вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м рем,б.з (096) 557-70-59  

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

 вул.Київська-Тарнав. 5/9/ц 43кв.м сира 35 200 
(067) 259-31-31  

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

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

 вул.Лозовецька ц/б 18 кв.м кім 7 900 (098) 322-
07-80  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 3/4 52КВМ КУХ-СТУД 27 
500 (096) 805-95-25  

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

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

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.  
 б-р Куліша -/9/п 52/30/9 і/о,рем,меб (097) 239-
78-88  

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

 вул.15 Квітня 2/9/ц 74,8 кв.м сира,зд 44 500 
(067) 350-25-63  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 вул.Пушкіна 5/9/ц 52 кв.м чиста, торг 35 000 
(067) 259-31-31  

 вул.Сим 3/9/п 50/30/9 зв.ст 26 500 (097) 239-
78-88  

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

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

 р-н «Монако» -/9/ц 65 кв.м вл. 23 400грн (067) 
259-31-31  

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

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

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

 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) 128-
51-71  

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

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

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

 Сонячний 4/9/ц 80 кв.м 2 б.з,х/ст (096) 557-70-59  

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.  
 вул.Лепкого 4/9/ц 80 кв.м рем,2б.з (098) 692-
05-01  

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ  
 Березовиця, вул.Зелена,21кв.м,док (098) 692-
05-01  

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК  
 БУДИНОК-ДАЧА ЛЬВІВСЬКА ТРАСА, 2-ГІ  ДАЧІ -СВІТ-
ЛО, КРИНИЦЯ, ОГОРОЖА, САД,, ДОГЛЯНУТА,ДОГО-
ВІРНА (068) 483-25-69  

 БУДИНОК-ДАЧА С.ПІДГОРОДНЄ, КООП. «ЖОВ-
ТНЕВИЙ» 2-ПОВ 90,2 КВ.МГАРАЖ, МАЙСТЕРНЯ, 2 
ПІДВ., ВОДА, ГАЗ, ПІЧ. ОПАЛ., КАХ. ГРУБКА, 4 КІМ., 
КУХ.,БАЛКДОГОВІРНА (097) 252-11-63  

 Будинок-дача с.Романівка, 18 км від Тернопо-
ля -світло, газ, вода, жила, поблизу ставу, ма-
льовн. місце- (066) 045-60-10  
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 Будинок 25 км від Тернополя, Зборівський р-н 
-надв. буд., гараж, світло, вода, газ- (068) 764-
20-53  

 Будинок м.Теребовля 78 кв.м2 кім., кухня, газ, 
вода на подвір’ї, 0,21 га, 800 м до центру- (067) 
350-36-62  

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

 Будинок с.В.Гаї 1 пов -все зроблено для себе, 
камін, меб., поб. тех., огорожа, ідеал. плануван-
ня, 0,15173 000 у.о. (096) 734-68-47  

 Будинок с.В.Глибочок 72 кв.мнадвірні будівлі, 
0,19 га16 800 у.о. (067) 334-78-89  

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

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

 Будинок с.Чернихівці, 7 км відТернополя -2 
кім., кух., літ. кух., 2 кім., газ, вода, світло, 
0,35 га, рівна, до річки16 000 у.о. (096) 734-
68-47  

 Будинок -цегляний, підведений газ, 0,4 га- (068) 
684-38-22  

 Ділянка дачна с.Петрики -0,06 га, кадастр. но-
мер, ліс, вода тощо- (097) 384-95-08  

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

 Ділянка дачна с.Івашківці, «іНІЦІАТОР» 0,058 га-
приватиз., кадастр. номер, огорожа, оброблена, 
світло, вода, газ- (095) 045-61-78  

 ДІЛЯНКА ДАЧНА САД. КООП. «БАРВІНОК», ПОБЛ. ТЕР-
НОПОЛЯ 0,06 ГАПРИВАТИЗОВАНАДОГОВІРНА (097) 
252-11-63  

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.БОКИЇВКА, ВОЛОЧИС. Р-Н, 
ХМЕЛЬНИЦ. ОБЛ 0,56 ГАБУДИНОК, ХОР. МІСЦЕ ПІД 
БДЖІЛЬНИЦТВО, ПАСІКУ, В-ВА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ-
ДОГОВІРНА (097) 275-96-18  

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

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

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

 1-кім. квартиру, м.Тернопіль, кімнати в при-
ват. буд., м.Тернопіль, подобово, промісяч-
но, на трив. термн, терміново, власник. (066) 
223-43-14  

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР. (067) 370-64-50  

 2-кім. квартиру, «Аляска», ц/б, 50 кв.м, і/о, меб., 
поб. тех., 220 у.о. (067) 259-31-31  

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

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

 2-кім. квартиру, Сонячний, і/о, меблі. поб. тех., 
для сім’ї (096) 557-70-59  

 2-кім. квартиру, Східний, 80/40/10, є все нове, 
гараж, шашлична, 500 у.о. (096) 734-68-47  

 3-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.15 КВІТНЯ, МЕБЛІ, ПРАЛ. 
МАШ., ХОЛ., 7 500 ГРН.+КОМ. (096) 846-17-01  

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

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

 КВАРТИРУ. ЦЕНТР. (098) 068-92-75  

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

 Приміщення комерційне, Дружба, 1 пов., 32 кв.м, 
200 у.о., 2 пов., 32 кв.м, 3 000 грн., можна разом, 
окремо, під магазин, офіс (096) 734-68-47  

 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  

 Приміщення, р-к «Західний», 240 кв.м, є/р,  1 
пов. 140 кв.м, 2 пов. 100 кв.м, с/в, кімн. персо-
налу, кондиц., 15 000 грн. (096) 734-68-47  

 Приміщення, р-н «швидкої», 48 кв.м, і/о, кутове, 
під будь-що, 9 000 грн.+ком. (096) 734-68-47  

 Підселення для хлопця, Н.Світ, без господаря, 
меб., поб. тех., 1 300 грн.+ком. (агенція) (067) 
354-22-69  

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

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

 1-, 2-кім. квартиру, будь-який район, без посе-
редників. (067) 350-25-63  

 Будинок в Тернополі, побл. Тернополя. (067) 
350-25-63  

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

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

4.10 ЗНІМУ  
 1-, 2-, 3-кім. квартиру, гуртожиток або кімнату 
на підселення, розгляну всі пропозиції, терміно-
во. (067) 424-26-05  

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

 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 тур-
бувати. (066) 206-84-56  

4.11 РІЗНЕ  
 АН «Перший центр нерухомості», б-р Шевченка, 
1, 1 пов., 9-16 год., продаж-оренда квартир, ко-
мерц.прим., діл.зем., будинків, 25-57-57, (067) 
354-37-89  

 Приміщення офісне, Центр, 5/9/ц, рем., під і/о, 
меблі, санвузол, 27 кв.м, 25 000 у.о. (067) 259-
31-31  

 ПРОДАЖ  КВАРТИР ВІД ЗАБУДОВНИКА, ПЛОЩЕЮ 
ВІД 35 КВ.М ДО 88 КВ.М, 650 У.О./КВ.М, ТЕРМІНОМ 
ДО 1 РОКУ, С.ПЕТРИКИ, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО (096) 
805-95-25  

 ПРОДАЮТЬСЯ 1-, 2-КІМ. КВАРТИРИ, ПЕТРИКИ (ШЕП-
ТИЦЬКОГО, 4/4, 80 ТА 60 КВ.М, ВІД ЗАБУДОВНИКА З 
ВЛАСНИМИ ТЕРАСАМИ ,ВІД 670У.О./КВ.М (096) 805-
95-25  

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

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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦ., БЕРЕЗОВИ-
ЦЯ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 179,8 КВ.М, АБО 2 ОКР.,61,8 І 
115,5КВ.М, РЕМ, 500 У.О./КВ.М, МОЖЛ. ОРЕНДА 
(096) 805-95-25  

 Продається приміщення комерційно-офісне, 
вул.Київська, напівцоколь, 80 кв.м, здане, сире, 
15 000 грн./кв.м, власник. (067) 259-31-31  

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, до-
говірна (067) 128-51-71  
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Продукти, ліки, обладнання – військові потребують підтримки кожного з нас

За підтримки колег вдалося організувати концерт і зібрати кошти на машину

Машину волонтери передали військовим для виконання 
завдань 

А
РХ

ІВ
 Л

Ю
Б

О
В

 М
О

Й
С

Ю
К

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

Як за сім годин представники 
Тернопільського регіонального 
відділення асоціації фахівців з 
нерухомості України укомп‑
лектували гуманітарний вантаж 
для військових та опрацьовували 
понад 100 заявок від переселен‑
ців — дізнавалися наші журна‑
лісти.

Коли один рюкзак 
на всю родину 

Із 24 лютого Тернопіль став 
одним із міст України, куди че‑
рез повномасштабне вторгнен‑
ня почали масово евакуюватися 
переселенці. Люди готові були 
жити просто неба, аби зберегти 
власне життя. Зі слів представни‑
ці піар‑комітету Тернопільського 
регіонального відділення асоціації 
фахівців із нерухомості України 
Марії Хомин, щодня приймали 
майже 100 дзвінків з прохан‑
ням — допомогти у пошуку житла 
не за всі гроші світу.

— Запити надходили кожну 
секунду. Ми телефонували і 
власникам квартир, і забудов‑
никам, з якими співпрацювали 
і просили — дайте свою кварти‑
ру для переселенців, допоможіть 
розселити людей. Бо коли вони 
стоять з однією валізою і з ма‑
лою дитиною на руках, то повз 
цього просто не можна пройти. 
Коли вільних місць у Тернопо‑
лі вже не було, то ми поселяли 
людей не дачах, домовлялися з 
гуртожитками в інших населених 
пунктах. Люди не відмовлялися ні 
від міста, ні від села. Головне — 
аби було спокійно і можна було 
жити у тому приміщенні, — каже 
пані Марія.

Коли забудовники побачили, 
що ситуація із розселенням пере‑
селенців критична, запропонува‑
ли порожні квартири з ремонтом, 
що мали виставлятися на продаж. 
Ось так багатоповерхівка на вули‑
ці Бродівська стала прихистком 
для внутрішньо переміщених осіб.

— Я дуже зраділа, коли 27 лю‑
того до мене зателефонував за‑
будовник і дав дозвіл розселяти 
людей у нові квартири. Кожна 
квартира із сучасним ремонтом, 
але порожні. Тобто, там не було 
ні стільців, ні ліжка, ні холодиль‑
ника, ні рушників. Ми вирішили, 
не впускати ж таку можливість і 
почали шукати волонтерів, які б 
допомогли нам укомплектувати 
кожну квартиру, щоб там можна 
було жити, — розповідає Марія 
Хомин.

На допомогу ріелторам при‑
йшли місцеві навчальні заклади, 
підприємці. Спільними зусилля‑
ми їм вдалося не лише зробити 
квартири придатними для ком‑
фортного проживання, а й забез‑
печити переселенців гарячими 
обідами.

— Ми бачили, як люди при‑
їздили з однією валізою на всю 
родину. І було зрозуміло, ні 
рушників, ні засобів гігієни, ні 
посуду вони із собою не мають. 
Зверталися скрізь, куди тільки 
можна було. Отак один універ‑
ситет надав столи, інші підпри‑
ємці — матраци, ковдри, кілька 
рушників. Місцеві ресторатори 

запросили перелік переселенців, 
щоб двічі на день забезпечувати 
їх гарячими обідами. 

Також і у нас був свій склад, 
звідки ми привезли продук‑
ти харчування та засоби гігіє‑
ни. Під опікою на Бродівській 
систематично перебували від 
40 до 60 переселенців, — роз‑
повідає заступниця голови 
Тернопільського регіонального 
відділення асоціації фахівців 
з нерухомості України Любов 
Мойсюк.

РІЕЛТОРИ ВОЛОНТЕРЯТЬ 
Допомога   Ріелтори Тернополя 
об’єдналися та організували власний 
волонтерський штаб. Спільними 
зусиллями назбирали не лише на 
продукти для переселенців, а й техніку для 
Збройних сил України

НАДІЙНИЙ ТИЛ

Забезпечують 
переселенців 
житлом, а 
військових – 
обладнанням. Усе 
— задля Перемоги

Для наших 
військових  

Не оминають ріелтори і збори 
для ЗСУ. Більше того, вони ста‑
ли одними з перших у Тернопо‑
лі, хто організував благодійний 
концерт на підтримку захисників 
та зібрав кошти на автомобіль.

— До нас звернулися наші 
військові і сказали, що їм тер‑
міново потрібно придбати авто‑
мобіль для виконання службових 
обов’язків. Тоді ми командою 
вирішили не просто скидатися 
коштами, а влаштувати благо‑
дійний концерт за участю го‑
ловних солістів Київської опери. 
Ми розраховували, що прийдуть 
до 100 глядачів, а насправді зі‑
брався цілий аншлаг. Квитки 
розкупили миттєво. Завдяки 
нашим клієнтами, забудовни‑
кам та міським підприємцям, 
тоді вдалося назбирали 157 тисяч 
гривень. Додали ще гроші і при‑
дбали автомобіль. Коли хлопці 
приїхали, то були шоковані. Досі 
дякують, але нам головне, щоб 
цей автомобіль слугував їм і до‑
помагав, — каже Любов Мойсюк.

Інформація про те, що тер‑
нопільська спільнота ріелторів 
активно допомагає ще й ЗСУ, 
миттєво розлетілася областю. 
Тож, за кілька днів почали над‑
ходити запити як від військових, 
так і їх рідних.

— Пам’ятаю, як до нас при‑
йшла жінка і каже, друг її сина 

на захисті України, але через ро‑
сійські ракети вони опинилися 
в біді. Хлопцям потрібно все: 
від їжі до ліків. Ми були шоко‑
вані, адже зібрати і відправити 
машину мали до 19.00. Почали 
підключати своїх друзів, скупо‑
вувати джгути, інші кровоспинні 
ліки. У той же день завантаже‑
на гуманітаркою машина поїха‑
ла до захисників, — наголошує 
Марія Хомин.  

До зборів для військових рі‑
елтори долучають і знайомих 
з країн Європейського Союзу. 
Бронежилети, прилади нічного 
бачення, військові шоломи — все 
це вдається закуповувати та пе‑
редавати завдяки спільній роботі 
та небайдужості людей.

— Ми передаємо допомогу для 
хлопців і намагаємося постави‑
ти кілька коробок в автівку для 
жителів Харківщини. Бо розу‑
міємо, що їм теж там складно 
постійно знаходитися під воро‑
жими обстрілами. То найчастіше 
передавали підгузки, ліки, засоби 
гігієни. Коли все укомплектову‑
ємо в машину, то за продукти 
харчування навіть не питаємо. 
Просто закидаємо одразу і все. 

Вони завжди знадобляться, — 
каже Любов Мойсюк. — Пам’я‑
таю, як напередодні Великодня 
передавали гуманітарку і Церква 
святого Михаїла запропонувала 
спекти паски. Звичайно ж, ми 
погодилися, бо хотіли хоча б 
трохи передати домашнього те‑
пла тим, хто захищає країну від 
ворога.

Ріелтори наголошують, всі 
українці втомилися від постійних 
зборів закупівлі гуманітарної до‑
помоги та передачі на фронт. Але 
ми не повинні розслаблятися, бо 
без нашої підтримки ЗСУ буде 
важко. Наразі команда отримала 
вже черговий запит від військо‑
вого лікаря щодо придбання ка‑
рети швидкої допомоги на Схід 
України.

— До нас з офіційним листом 
звернувся медик. Він попросив 
зібрати кошти та придбати ка‑
рету швидкої допомоги, завдяки 
якій вивозитимуться поранених 
хлопців із гарячих точок. Ми вже 
почали збирати кошти, скільки 
саме треба — ще не знаю, але 
хочемо купити сучасну. Ми має‑
мо допомогти нашим хлопцям, — 
каже Любов Мойсюк.
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Стаття зібрала понад 40 комен‑
тарів.

Нагадаємо, новий тролейбус 
Skoda прибув до Тернополя 22 
вересня. Уже скоро він курсу‑
ватиме містом.

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі сайту 20 хвилин, збері‑
гаючи орфографію дописувачів.
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Підтримую! Легалізація 
завжди краще ніж заборони

Катерина Шованюк

Оооо, то вже рай кому не 
вистачило однієї

 Лідія Олійник

Маршрутки пора поміняти 
бо коли дощ то і всередині дощ

Роман Кравцов

Maria Oliinyk Tkachuk но‑
вий коштує 10 000 000 гри‑
вень.

Антон Одобецький 

За стільки років, нема 
жодного нового тролейбуса, 
тролейбусами парк працює, 
“безкоштовно”

Петро Пилипчук

На золотогірська, такі старі 
тарадайки їздять, що страшно 
в них сідати ! Та ще й їздять, 
як собі хочуть ! Може хтось 
подивіться, як вони мають 
їздити ?

Надія Дем'янчик 

Львівський тролейбус 
електрон, ще кращий як 
цей шкода, ні гроші будуть 
комусь платити а не своїм, а 
на ввесь світ кричать люблю 
Україну, і в цілого світу ви‑
пробують,жебрабть гроші...!

Іван Черчович

Dobryak Dobryak я і не кажу 
шо поганий тролейбус бо б/у 
....добре що міняють і шось 
робиться.... просто купили 
його ,знаючи нашу владу, в 
рази дорожче його ваотості,бо 
повірте на ньому  прикурили 
відсотків 30‑40 то як мінімум

Maria Oliinyk Tkachuk

Maria Oliinyk Tkachukде 
докази? Новий тролейбус 
дорожчий за вживаний при‑
наймні в 10 разів, а казати за 
2 нових ‑ й поготів.

В нас більшість машин тро‑
лейбусного депо ‑ машини 
1980‑1990‑х років, а цей 2006.

І бажано було б думати за 
людей з обмеженими фізич‑
ними можливостями, а також 
вимушених переселенців, які 
перебирати тролейбусами на‑
вряд чи будуть, окрім того, 
1‑2 нових тролейбуси погоди 
на маршрутах не зроблять.

І додам, що вживаний 
транспорт не завжди значить 
поганий, аналогічно і новий 
не завжди значить якісний. 
Я не кажу, що нові погані, 
навіть навпаки, хороші, але й 
вживана техніка не є насправ‑
ді гарантом низької якості, як 
ви собі уявляєте.

Тим більше, під час війни 
з фінансуванням проблеми, і 
вистачає гроші лише на вжи‑
вану техніку.

Dobryak Dobryak 

Хіба не ясно, що зараз во‑
єнний час і фінансування 
урізане, і відповідно, можли‑
вості на закупівлі громадсько‑
го транспорту теж урізані? І 
Шкода не є такою поганою, 
якою ви собі думаєте. Я розу‑
мію, що підтримувати вітчиз‑
няного виробника треба, але 
зараз на це немає можливо‑
стей, тому і купуємо Шкоди

Окрім того, ви б краще ду‑
мали за людей з обмеженими 
фізичними можливостями (ці 
тролейбуси низькопідлогові) 
і вимушених переселенців, а 
також 1 новий Електрон, на 
відміну від 5 Шкод, погоди на 
маршрутах не зробить, причо‑
му за ціною 5 Шкод не купиш 
навіть 1 нового Електрона, і 
випуски на маршрутах збіль‑
шувати треба теж.

Читач60

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала понад 400 ко‑
ментарів.

Нагадаємо, тепер алкоголь 
продають з 10.00 до 21.00 у Тер‑
нопільській громаді.

Відповідне рішення прийня‑
ли 23 вересня під час засідання 
місцевої комісії з питань тех‑
ногенно‑екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій при 
Тернопільській міськраді.

Ми запитали наших читачів, 
чи підтримуєте таке рішення?

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі читачів сайту https://
te.20minut.ua/, зберігаючи ор‑
фографію дописувачів.

Тролейбус Skoda‑24TR, який вже прибув до місцевого 
депо, виглядає як новий, хоча насправді це користований 
транспорт. У місті вже курсують три таких тролейбуси

ЧАС ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЮ ЗБІЛЬШИЛИ

У тернопільському депо поповнення: доставили 
новий тролейбус Skoda 

Тепер алкоголь продають у Тернопільській громаді з 10.00 
до 21.00

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

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

Звичайно, що правильно 
зробили. Ну толку з того, 
що забороняли? Люди ку‑
пляли хто зна як і податків 
не платили.

Соломія Кручицька 

Думаю, що правильно зро‑
били. Ті кому "було мало" 
ввечері шукали інші спосо‑
би де знайти алкоголь ніж 
офіційно купити в магазині. 
Питання На часі чи не на 
часі, то вже свідомість кож‑
ного особисто.

 Маргарита Волощук

Іра Губіцька я згідний з  
вами і з другими людьми що 
це не хліб і без нього можна 
прожити, але це тисячі ро‑
бочих місць податки акциз, 
і якщо закрити очі на дохід 
держави і заборонити продаж 
буде процвітати чорний ри‑
нок будуть гнати самогонку 
збільшується точки які в на‑
роді називають Наливайки, 
виникає питання скільки 
людей потравляться від того 
шмурдюха, так що на мою 
думку не треба забороняти

Олег Якушев 

ПІдтримую. Від акцизу з 
роздрібного продажу багато 
коштів надходить в міський 
бюджет. І краще, щоб це було 
дійсно в бюджет, а не попри 
касу, а ще краще ‑ бюджет 
Тернополя))

Тарас Шпак 

тролейбус то не новий, зато 
певно по ціні обійшовся як 
2 нових....гроші то требв на 
шось списати

Maria Oliinyk Tkachuk

Невже за 2 місяці так все 
помінялось в найкращу сто‑
рону?! Я тільки рада! А те, 
що появився один списаний 
в якійсь країні тролейбус,то 
це не подія для обласного 
центру!

Ірина Боднарчук

Якщо вже продавати алко‑
голь, то тільки вітчизняного 
виробництва, щоб працюва‑
ла вітчизняна економіка, а то 
багато є імпорту з Вірменії 
і інших

Maria Mlynko

Категорично за!) Обмежен‑
ня працюють тільки, якщо ні‑
хто не продає. А вже багато 
міст України давно продов‑
жили до 21, 22.

Natalya Domodecka

Проти, який може бути 
алкоголь ..

Хочуть пити, то нехай йдуть 
воювати..

Самі пияки ходять по ву‑
лицях..

Читайте, що люди проти, 
тоді із цього висновок робіть.

Ірина Чорна

Спілкувались як продов‑
жувати кришити, нічого не 
роблячи

Anatoly Vivchar 

Я за! Краще купити нор‑
мально, а не шукати по ла‑
базіках хто б продав за кеш.

Володимир Захарчук

Було і так багато магазинів 
яким було дозволено хоч се‑
ред ночі продавати.

Тарас Степанович  
Парило

Ні.ні.ні.Ті хто хоче так про‑
давати алкоголь на передову...
бо війна сі не закінчила.

Nadiia Vovk Vovk

Підтримую, з точки зору 
податків до бюджету міста. 
Хто не хоче ‑ нехай не ку‑
пляє, а хто хоче ‑ нехай ку‑
пляє офіційно!

Олександр Дробода

Так! Напевно тільки великі 
супермаркети не продавали 
після 17:00 міцний алкоголь. 
А ті, хто продавали ‑ робили 
це "не офіційно"

Софія Вершиніна

Не розумію чому пишете 
"Ні". Всі хто хотів напитися 
‑ напиваються. Кожне обме‑
ження створює додаткове ба‑
жання обійти це обмеження, 
контрафактним алкоголем чи 
ліваком з‑під полиці. А коли 
все офіційно, то добре всім.

Олексій Вінчарук

Час продажу алкоголю 
скоротити, а студентам не 
продавати, тільки з 22 років!!!

Оксана Врублевич

Підтримую! Більше часу 
офіційного продажу ‑ менше 
нелегального алкоголю. Тол‑
ку з того обмеження, якщо 
продавали за готівку.

Олена Ловіцька

Без Анкоголю можна жити.
заборонити продавати анко‑
голь взагалі!

Mowczan Olja-Jurij

Простих хлопців забира‑
ють, залишились лише пияки 
та мажори, яким ще алкоголь 
подавай

Зоряна Корніцька 

Це, робиться для того, щоб 
було більше п'яних і неадек‑
ватних, листи щастя з воєн‑
комату побільше вручать.

Світлана Кметь

Юху! Я думаю, що правиль‑
но. Не знаю скільки грошей 
втрачало місто, що не плати‑
ли податків, але 100% можна 
було купити в магазинах за 
межами міста.

Oksana Farunyk
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учням, бо через кілька років вони 
вийдуть у доросле життя і вплива‑
тимуть на події у нашій державі, — 
розповідає вчитель.

Історія — це не тільки факти, 
історія — це події, люди. Треба 
розуміти, завжди є певні факти, 
що впливають на розвиток тієї чи 
іншої події. Простіше вивчати іс‑
торію не по фактах, а по процесах.

— Якось мені один учень ска‑
зав: «Коли я слухаю вас на уроці, 
то у мене таке враження, що ви 
ніби всі ті події прожили особи‑
сто і були їх свідками». Я вважаю, 

що розповідь про кожну історич‑
ну подію має бути простою і до‑
ступною, — каже Іван Матвіїв. — І 
розповідаючи її, треба поступово 
підкріплювати важливими датами, 
людьми, які відіграли у той час 
важливу роль. Для мене важли‑
віше, щоб люди розуміли певні 
історичні процеси, а не зосере‑
джувалися на одній даті.  

А ось вивченню історії Іван 
Матвіїв радить приділяти час з 

— Предмет мені подобався, 
а ось те, що хочу вчителювати та 
навчати дітей — був не впевнений. 
Все змінила практика на четверто‑
му курсі, коли вчитель історії через 
власні сімейні проблеми просто 
кинув мене у вир подій. Я тоді 
відчував себе не просто практи‑
кантом, а справжнім вчителем. 
Готувався до уроків, розповідав 
дітям інформацію. І на диво, діти 
до мене потягнулися, а ту практи‑
ку запам’ятав назавжди, — розпо‑
відає Іван Матвіїв.

Історію треба 
любити і розуміти 

Саме такі слова своїм учням 
завжди каже Іван Матвіїв. Він 
на власному прикладі показує 
дітям, як звичайний матеріал із 
підручників можна опрацювати 
і дізнатися куди більше цікавої, 
а інколи ексклюзивної інформації.

— Та інформація, що сьогодні 
міститься в підручниках, — вона 
неповна. Ми помічаємо купу дат, 
незрозумілих назв та стисле відо‑
браження подій. Цього замало, аби 
знати минуле свого народу і про 
всі ці тортури, що він пережив. І 
події сьогодення показують, що 
дійсно кожен із нас має вчити 
історію, має більше приділяти їй 
часу. Бо незнання минулого ві‑
дображається на майбутньому. І 
це зараз треба доносити нашим 

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

Активний, комунікабельний та 
справжній новатор! Знайомтесь, 
це вчитель історії та правознавства 
Тернопільського навчально‑ви‑
ховного комплексу «Школа‑лі‑
цей № 6 імені Н. Яремчука» Іван 
Матвіїв.

За 17 років роботи у школі пану 
Івану вдалося розробити креатив‑
ні, а головне — дієві моделі про‑
ведення уроків. Тож, який він — 
сучасний вчитель історії? Читайте 
у нашому матеріалі.

Я зрозумів, що хочу 
знати більше 

Потяг до історії вчитель відчув 
ще у дитячі роки. Особливою на‑
солодою тоді ще для малого Іванка 
були розповіді знайомих, рідних та 
вчителів. Під час інтерв’ю чоловік 
ділиться власними спогадами, що 
вплинули на його майбутнє життя.

— Коли я в селі пас корів, то зі 
мною були ще два старших чоло‑
віки. Один із них під час Другої 
світової війни воював за радянську 
армію, а інший — в українській 
повстанській армії. Я розумів, 
що вони мали приблизно по чо‑
тири класи освіти, але їх розповіді 
були настільки цікавими і пізна‑
вальними, що слухав годинами з 
відкритим ротом. Хотілося ще й 
запам’ятати ту інформацію, дізна‑
тися більше. Тоді я вперше замис‑
лився над тим, щоб стати вчителем 
історії і детальніше вивчати про 
події минулого, — каже він.

Далі школа і тут знову Іва‑
ну щастить із вчителями історії. 
Розповідають цікаво, доступно, 
а головне без зайвих завчань ін‑
формація відкладається в голові. 
Тож, закінчивши школу, сумнівів 
щодо майбутньої професії взагалі 
не було.

Предмет мені 
подобався, а ось 
те, що хочу навчати 
дітей – був не 
впевнений. Все 
змінила практика

ВЧИТИСЯ НА ПОМИЛКАХ ІНШИХ, 
ЩОБ ЗНОВ НЕ БАЧИТИ ВІЙНИ
Педагоги  «RIA 
плюс» зібрали цікаві 
історії педагогів, які 
попри всі виклики 
продовжують 
навчати дітей та 
виховувати гідних 
громадян України

Історія – не складна, а цікава. Та все залежить від методу 
викладання, переконаний Іван Матвіїв

Вчитель історії Іван Матвіїв зі своїм учнем Миколою 
Соболем

На свої уроки історик запрошує священників, військовослужбовців, аби 
діти чули про події з перших вуст

Вчитель радить не зупинятися на шкільних підручниках і вивчати додаткову 
літературу. Її можна знайти онлайн чи в бібліотеці
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перших класів. Звичайно ж, інфор‑
мація має викладатися у простій, 
а може навіть і в ігровій формі. 
Враховуючи, що в рамках Нової 
української школи зараз вже все 
можливо.

— Наприклад, є у молодших 
класах предмет «Я у світі» ось туди 
треба більше додати історичних 
тем. Щоб, коли учні приходили 
у середню школу, вони вже во‑
лоділи певними уявленням про 
історичних осіб та події. Щоб 
вони знали, хто такий Богдан 
Хмельницький, Іван Мазепа, ле‑
гіон Українських січових стрільців. 
Що дійсно був Голодомор і що 
люди під час нього постраждали, 
помирали. Тоді нам буде від чого 
відштовхуватися. Та і дітям ціка‑
віше, — наголошує вчитель.

Є учні, які приділяють чимало 
часу вивченню історії. Вони само‑
стійно ходять до бібліотеки, щоб 
взяти книжки, відвідують цікаві 
лекції. А вже потім під час вивчен‑
ня теми діляться інформацією зі 
своїми однолітками.

Історія — це наші 
люди 

Найважливішу роль в історії 
відіграють люди. Саме вони пи‑
шуть її, стають свідками визначних 
подій. Під час вивчення цікаво 
слухати історію з вуст очевидців. 
І про це не напишуть у книжках. 

При можливості пан Іван розпо‑
відає історії від себе або запрошує 
визначних людей.

— Ми нещодавно вивчали з уч‑
нями історію 2014 року, коли росія 
напала на східну частину України 
і розпочалися бої. АТО, ООС — ці 
поняття не дуже зрозумілі дітям, 
власне як і те, що саме там від‑
бувається. Тоді я привів на урок 
історії учасника АТО. Він у рам‑
ках можливого розповів дітям про 
те, що бачив на власні очі. Діти 
могли поставити питання і після 
цього їм вже та інформація у під‑
ручнику не потрібна. Звичайно, 
не завжди вдається знайти героя і 
тоді я намагаюся підібрати цікаве 
інтерв’ю. Відео також дивляться 
із задоволенням, — додає історик.

У Тернопільському навчаль‑
но‑виховному комплексі «Шко‑
ла‑ліцей № 6 імені Н. Яремчука» 
діє дискусійний клуб, в рамках 
якого вчителі разом із дітьми зби‑
раються та обговорюють важливі 
теми. 22 лютого порушили тему 
«Смертна кара: за чи проти». Такі 
заходи дозволяють дітям відкри‑
тися, заглибитися у тему та не ду‑
мати про оцінки.

Іван Матвіїв радить всім не ста‑
витися до історії як до навчаль‑
ного предмета. Варто зрозуміти, 
наскільки це важливо для вас та 
України — і тоді всі вагання роз‑
віються.
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перервно рухалися сорок годин! Я 
за рулем дві доби взагалі не спав. 
Сюди прибули о третій ночі зне‑
силені, – каже чоловік.

Спакували до валіз лише найне‑
обхідніше. Даниїл захопив з осе‑
лі улюблену гітару, комп’ютер та 
одяг. Вже тут, на місці, його мама 
й дружина тимчасово вирушили за 
кордон, а він залишився з бать‑
ком. Музикант поїхав до Києва, а 
1 березня вступив до лав Добро‑
вольчого батальйону особливого 

призначення. Бойову підготовку 
проходив понад місяць, не міг си‑
діти в безпеці, склавши руки, й 
рвався на передову, та доля вкотре 
стала на заваді, як і з консерва‑
торією… 

Допомагав і 
волонтерив

– Коли ворога вибили з Ки‑
ївщини і він відступав, нас від‑
пустили додому й пообіцяли 
зателефонувати при необхідно‑
сті. А в Тернополі тато серйозно 
зламав руку і порвав м’яз. Йому 
було важко самому, лежав у лі‑
карні та потребував догляду. Не 
міг його покинути, і пропозицій 
йти воювати не надходило. Тобто, 
офіційно я не військовослужбо‑
вець, але на час війни виконую 
обов’язок в тилу. Знаєте, є випад‑
ки, коли щось робиш у певному 
напрямку, а двері тобі закриті. 
Моя дружина говорить, що якби 
я мав бути на фронті, був би там 
давно. Але щось завжди стоїть на 
заваді. Вочевидь, я потрібніший 
тут, – говорить Даниїл.

У нього велика кількість знайо‑
мих та друзів зараз боронить Бать‑
ківщину від російських окупантів. 
Є бійці з «Азову», тероборони та 
інших угруповань. Дехто на даний 
момент в полоні. Допоки немає 
змоги їхати на передову, Даниїл 
береться за будь‑яку важливу спра‑
ву у Файному місті. Наприклад, 
влітку півтора місяці волонтерив 
у християнському таборі для ма‑
лечі‑переселенців. Там, пригадує, 
здобув неоціненний досвід і зрозу‑

вірили, що «війна».
– Люди залишалися вдома. 

Мало хто тікав. Чому так? Поряд 
із нами Широкине (село на До‑
неччині, «ворота» до Маріупо‑
ля – прим.). Ми неодно‑
разово їздили туди до 
наших захисників 
з концертами. 
Грали навіть 
у відкритому 
полі, в страш‑
ний мороз, під‑
німали хлопцям 
бойовий дух. 
В селі завжди 
чутно вибухи, 
постійно були 
«перестрілки». 
Якщо не шум‑
но, то навіть в 
центрі Маріуполя вранці або вве‑
чері чулись мінометні черги. Жи‑
телі міста звикли до цього. Тому й 
цього разу надто не вірили, ніби 
починається щось жахливе, – 
зітхає музикант. 

Він і сам в перші години атаки 
не хотів нікуди їхати. Хвилював‑
ся за сім’ю, тривожився. Речі не 
були зібрані, та Даниїл точно знав, 
що візьме з собою. Спланував, хто 
сидітиме з ним в автівці, давав по‑
ради родичам. Найгірший варіант 
прорахував заздалегідь, але гадки 
не мав, що доведеться рятуватись. 
Пригадує, що маріупольці взагалі 
не панікували. На заправках сто‑
яли черги, але незначні, машин 
зо двадцять. Чулись постріли, а 
вулицями рухалась українська тех‑
ніка. Деталям не надавали суттє‑
вого значення, і це згодом зіграло 
злий жарт…

– Ми виїхали після обіду. По‑
чався обстріл Агробази (селище 
під Маріуполем – прим.), там все 
горіло. Поруч аеропорт, його теж 
атакував ворог. Було видно дим з 
вікон будинку. Я їздив по місту 
й збирав охочих евакуюватись. 
Виїжджали до Тернополя, бо ма‑
ємо тут знайомих. Якщо чесно, 
найскладнішим етапом була саме 
ця дорога. Через затори ми без‑

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

23‑річний Даниїл закінчив елек‑
тромеханічний технікум. Колись 
він прагнув вступити до консерва‑
торії, але не склалось. Через росій‑
ську агресію у 2014 році почалась 
війна на Донбасі, а найближчий 
заклад, де давали якісну музичну 
освіту, знаходився у Донецьку. 
Через ці обставини хлопець пе‑
редумав. Наразі завершує останній 
курс в Маріупольському держав‑
ному університеті.

За спеціальністю політолог, а в 
душі – музикант. Цим займаєть‑
ся з дитинства, відвідував музич‑
ну школу й професійно грає на 
фортепіано, ударних та гітарі. В 
Маріуполі мав учнів, а ще залюбки 
грав у кавер‑групах та колективах. 
Хлопців запрошували на різні свя‑
та, концерти й фестивалі. 

– Мій основний інструмент – 
барабани. Музику й пісні пишу, 
але в основному для церкви, так 
як я людина віруюча і регулярно 
відвідую служіння. Моя творчість 
пов’язана з вірою. Власні пісні 
не виконую, але іноді підспівую. 
Частіше граю композиції інших 
співаків, – розповідає нам Даниїл.

Він одружений, кохана приїха‑
ла з ним до нашого міста. Про 
пережитий перший день повно‑
масштабного вторгнення й сучасні 
події в Маріуполі чоловік говорить 
на позитиві. Це не тому, що все 
чудово й закрив очі «на війну». 
Це тому, що сліз більше не зали‑
шилось. Залишається лише посмі‑
хатися й мріяти про перемогу…

Не боялись війни, і 
це погано

У Тернополі Даниїл вже п’ять 
місяців. Прибув сюди 7 квітня, а 
виїхав з рідного міста, як тільки 
стартував наступ російських військ 
на територію України. 24 лютого 
ранок у чоловіка розпочався о пів 
на п’яту: приголомшливі новини, 
гучні звуки вибухів вдалині й по‑
чаткові прильоти. У Маріуполі не 

Для них надзвичайно 
важливо 
спілкуватися з 
кимось. Вони 
втратили рідних, 
друзів, близьких

СПОВІДЬ МУЗИКАНТА З МАРІУПОЛЯ
Переселенці  Даниїл народився й мешкав у 
Маріуполі. Ніколи й гадки не мав, що опиниться 
за 1100 кілометрів від дому в той час, як рідні не 
змогли виїхати з окупації. Читайте у матеріалі

Даниїл не розлучається зі своїм інструментом ні на мить. Наразі він викладає гру на гітарі 
в одній із приватних шкіл Тернополя

Чоловік був учасником безлічі гуртів та музичних груп у 
Маріуполі

мів, як діти потребують допомоги. 
– Для них надзвичайно важли‑

во спілкуватися з кимось. Вони 
втратили рідних, друзів, близьких. 
Звісно, я не маю диплома пси‑
холога чи психіатра, але своїми 
заходами, іграми й розмовами ми 
підтримували малечу, відволікали 
від сумного. Так вони значно лег‑
ше переживають війну, – наголо‑
шує на цьому музикант.

Шукаючи роботу за фахом, ма‑
ріуполець опублікував оголошення 
на ОЛХ, мовляв, викладає уроки 
гітари. Випадково його знайшов 
Євгеній, теж переселенець, але з 
Харкова, засновник «Школи гі‑
тари». Школа от‑от відкрилась 
8 серпня, і Даниїл відразу став 
частинкою її невеликої команди.

– Приємно, бо на заняття при‑
ходять люди з Харкова, Донеччини 
тощо. Ми спілкуємось, ділимось 
пережитим та емоціями. З ними 
легше ментально, хоча я давно 
звик до Тернополя. Хороше і кра‑
сиве місто, – всміхається герой 
матеріалу.

Праця оплачується… 
їжею

У Маріуполі залишились бабуся 
та дядько Даниїла, а також мама 
й брат його дружини. Чоловік 
розповідає, що його будинок – 
один з небагатьох у цілому місті, 
який не згорів. Коли скинули фото 
оселі, на світлині нічого не віщу‑
вало біди. Та коли Даниїл надіслав 
ключі рідним, аби ті піднялись у 
квартиру й забрали рештки за‑
пасів, виявилось, що російський 
снаряд влучив прямісінько в центр 
коридору. Ззовні все начебто в 
порядку, а всередині – отакий 
«сюрприз». 

– Загалом, нам дуже пощасти‑
ло! Всі дев’ятиповерхівки навколо 
знищені, а наші два будинки – 
п’ятиповерхові, вціліли. Вогонь їх 
не зачепив. Хоч у квартирі вели‑
чезна дірка, та бабуся з дядьком 
забрали з кладовки консерви. Це 
направду немало. Ми намагаємось 
їм звідси якусь передачу відпра‑
вити, – каже музикант.

Продукти харчування виділяють 
жителям на російській «гуманітар‑
ці», але ці харчі, зрозуміло, як і все 
у «країні‑сусідці»… Якщо спершу, 
за словами Даниїла, окупанти роз‑
давали людям вкрадену українську 
продукцію, то зараз везуть своє. 
А воно все жахливе: незрозумілі 
крупи, жодного м’яса чи тушківок. 

Ба більше, брат дружини Даниїла 
примусово влаштувався на роботу 
на цей склад. Працює за… їжу – 
на день буханець хліба, пляшка 
звичайної води й якась каша.

– Найжахливіше те, що з близь‑
кими майже немає зв’язку. Світ‑
ла донедавна там взагалі не було. 
Брат дружини вперше зателефо‑
нував, коли я повертався зі сто‑
лиці. Сказав, що все добре, живі. 
Я пригадую ту радість, неможливо 
пояснити словами, що відчуваєш, 
коли вперше за місяць чуєш рід‑
ний голос. Коли Маріуполь взяли 
у кільце, зв’язок зник. Коли ми те‑
лефонували і йшов дзвінок – вже 
розуміли, що раз є гудки, значить 
десь і телефон… – говорить нам 
Даниїл.

Ганебно не знати 
мову!

Електроенергія у Маріуполі з’я‑
вилась місяць тому. Зараз перебої 
зі зв’язком бувають, але мешканці 
міста можуть вільно розмовляти по 
телефону. Брат дружини щодня 
ходить до супермаркету, бо там 
хороша мережа, і звідти телефонує 
у Тернопіль, пише короткі пові‑
домлення, надсилає фотографії. 
Чоловік ділиться з нашою жур‑
налісткою й сімейною трагедією.

Через воєнні злочини росіян, у 
його дружини в перші тижні втор‑
гнення загинули тато й бабуся. 
Про це вона сама дізналась напри‑
кінці березня. Двоюрідна сестра з 
чоловіком покидали Маріуполь, і 
вже у Запоріжжі зателефонували й 
повідомили трагічну звістку. Тіла 
рідних заховали в городі...

На завершення підмічаємо – 
Даниїл раніше розмовляв росій‑
ською, а зараз повністю перейшов 
на українську мову. Він додає, що 
переключитись було трішки склад‑
но, особливо вимовляти специфіч‑
ні музичні терміни, які змушений 
пояснювати учням, але такий крок 
для нього – дуже важливий. Крім 
того, триває війна. Коли приїхав 
сюди, в Тернополі чоловіка обра‑
зила одна фраза…

– Мені сказали: «Ти приїхав до 
нас додому». А я їм: «Я приїхав 
до себе додому!» Маріуполь – це 
теж Україна. Ми всі в одній дер‑
жаві. А українську мову потрібно 
знати. Це обов’язково. В мене є 
ще акцент, не всі слова підбираю, 
але щодня практикуюсь. Ганебно 
не знати рідної мови, особливо 
тепер, – завершує музикант.
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За оцінками ООН, з початку 
повномасштабного російсько‑
го вторгнення найбільше шко‑
лярів з України зареєстровано 
в Польщі — понад 528 тисяч, 
Німеччині — близько 290 тисяч 
і Чехії — 70,5 тисячі. В Італії, Ру‑
мунії, Іспанії та Словаччині — від 
30 до 40 тисяч українських дітей 
шкільного віку. Серед цих дітей 
був і тернополянин Володимир 
Павлишин. За певних обставин 
хлопець змінив не одну школу 
у Братиславі та ще й знаходив час 
на розвиток власного хобі.

Два тижні затягнулися 
на місяці…

З 24 лютого у сім’ї другоклас‑
ника Володимира з Тернополя 
ні про яку школу, роботу мови 
не йшло, єдине, про що думала 
родина у той момент — збережен‑
ня власних життів.

— Коли ми почули, що росія 
все ж розпочала повномасштабне 
вторгнення, перебували у тривож‑
ному стані. Ці постійні сигнали 
повітряних тривог, переховування 
у коридорах та підвалі. Ми тільки 
моніторили новини і думали, що 
відбувається у нашій країні. Для 
нашого сина кожна сирена була 
стресом. Він постійно хвилював‑
ся, вимагав, аби ми спускалися 
в укриття, натомість після кількох 
днів такого режиму в біганині, хо‑
лоді ми вже просто залишалися 
в коридорі, але стрес тільки зро‑
став, — розповідає мати хлопчика 
Наталія Волотовська.

Єдиною розрадою як для Ната‑
лії, так і її сина Володимира були 
написання віршів, малювання та 
повторення шкільного матеріалу, 
зокрема таблиці множення. Це 

асоціювалося у дитини з мирним 
життям, тож мама не впускала 
можливість допомогти синові 
відволіктися.

— Та нас з чоловіком насто‑
рожував стан сина. Тоді чоловік 
запропонував мені з Володею 
переїхати за кордон. Звичайно, 
я відмовлялася, але домовилися, 
що це на два тижні. Ми сподіва‑
лися, що ситуація стабілізується і 
повернемося назад. Тим більше, 
що виїхало багато знайомих. Тож 
після 10 днів участі у волонтер‑
ських заходах, ми все ж наважи‑
лися на такий непростий крок 
заради дитини. Не можу сказати, 
що Володя був радісний, але ми 
пояснювали йому, для чого ми 
їдемо і що це може зберегти наші 
життя, — каже пані Наталія.

Місцем тимчасового прихистку 
родина обрала для себе Словенію. 
Але завдяки підтримці турботли‑
вих волонтерів, все ж вирішили 
залишатися у Словаччині. І з квар‑
тирою, і зі школою допомогли.

— Ми з родичами жили під 
Тренчином (Словаччина). Тоді з 
п’ятого по 15 березня в місцевій 
школі були канікули і син, як і 
його однокласники, що залиши‑
ли країну, отримували домашні 
завдання дистанційно від класного 
керівника з Тернополя. А врахо‑
вуючи те, що ми планували їхати 
лише на два тижні, то про освіту 
за кордоном я навіть не замис‑
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ВЧАТЬСЯ НА ДВІ ШКОЛИ ТА 
РОЗВИВАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
Досвід   «RIA плюс» розповідає 
історії тернопільських школярів, які 
стали учнями закордонних навчальних 
закладів, а також прилаштовувалися до 
нових умов без знання іноземної мови

Володя  
Павлишин змінив 
у Словаччині дві 
школи та  
розвивав 
улюблене хобі

Маючи стабільне навчання у 
Словаччині, Володимир Пав‑
лишин не забував і про свою 
тернопільську школу. Як тільки 
відновилися заняття, він долу‑
чався до уроків в онлайн‑форма‑
ті. Все вдавалося завдяки уваж‑
ності тернопільських вчителів 
та нововведень, направлених 
на підтримку дітей.

– Часом ми були присутні на 
перших двох уроках, а на 10.30 
в окремі дні йшли із запізнен‑
ням на навчання до словацької 
школи. Та всі домашні завдання 
в українській школі виконува‑
ли, а це фактично повторення 
пропущеного нами вдень мате‑
ріалу. Завдяки дуже ґрунтовній 
і уважній роботі нашого клас‑
ного керівника від програми 
не відставав. Крім того, в на‑
шій українській школі завдяки 
нововведенням директора було 
впроваджено програму під‑
тримки учнів, які перебувають 
на онлайн‑навчанні – тут вони 

могли запросити консультатив‑
ну підтримку вчителя з певного 
предмету, також поспілкуватися 
з психологом, – розповідає мама 
тернополянина.  

Вистачало у Володимира часу 
і на розвиток власного хобі – 
малювання. Він самостійно 
створив цілу гору казкових і 
мультикових героїв. А підтримка 
словацьких друзів підштовхнула 
його на створення казки «Чарів‑
ні мишки», що увійшла до збір‑
ника казок з іншими авторами 
«Іграшкова скриня».

Загалом кілька місяців у новій 
країні стали не стресовими, а 
пізнавальними для тернополяни‑
на. Коли він з родиною від’їж‑
джали додому, то зі словацькими 
друзями прощалися разів з де‑
сять. Йому було цікаво вимов‑
ляти їхні імена – Бруно, Тоні, 
Шимон і Алекс, багато словаць‑
ких слів були дуже кумедними і 
в українському перекладі означа‑
ють прямо протилежне поняття.

Словацька VS українська

Попри мовний бар’єр другокласник Володя знайшов нових друзів

Володя створив цілу серію казкових малюнків

Ось такий вигляд має сучасна школа у Словаччині

лювалася. Ми взагалі не обгово‑
рювали це питання. Навчатися 
дистанційно було непросто через 
постійні перебої з інтернетом, але 
наша вчителька все розуміла, — 
розповідає співрозмовниця. — 
Вона у нас хороша, підтримує 
дітей, навіть у такий складний час. 
Та й дистанційне навчання після 
систематичних коронавірусних 
карантинів — вже звична справа.

Російська стала 
перепоною 

Вперше тоді ще другоклас‑
ник Володя переступив поріг 
приватної словацької гімназії з 
економічним нахилом вже після 
переїзду родини до Братислави. 
Тернополянина ніхто не змушував 
відвідувати навчальний заклад, але 
соціум та спілкування з одноліт‑
ками важливі для дитини.

— Вже на кордоні подружжя 
волонтерів Вікторія та Джуліан 
сказали, що допоможуть нам 
влаштувати дитину до цієї при‑
ватної школи в зв’язку з тим, що 
в ті місяці країна повністю брала 
витрати на себе. Я вирішила при‑
слухатися до їхніх порад і записала 
сина саме у рекомендовану шко‑
лу на навчання. До школи треба 
діставатися протягом 35 хвилин 
громадським транспортом без пер‑
есадок. Заняття там починають‑
ся рано, тож щоб все встигнути, 
Володі доводилося прокидатися 
десь о шостій ранку. Вже близько 
восьмої син мав бути у школі і 
готуватися до занять, — каже вона.

Підмічає пані Наталія і те, що 
заняття у школі завершувалися 
рано, що дає можливість дитині 
після відпочити, відвідати гуртки, 
провести час із родиною і без по‑
спіху підготуватися до наступно‑
го дня. Це, зрештою, аналогічно 
до молодших класів в українських 
школах.

— У цій школі навчалися сло‑
вацькі діти з дуже забезпечених 
родин. І окремо сформували 
«адаптаційний клас» для дітей, 
які через війну вимушені пере‑
їхати до їхньої країни. Педагоги 
викладали дітям словацькі пред‑
мети на базовому рівні. Це була 
словацька та англійська мови, 
малювання та фізична культура. 
Діти з вчителями вивчали алфа‑
віт, перші слова, — розповідає тер‑

нополянка. — Їм подобалося, але 
мій Володя та ще один хлопчик 
з Києва звернули увагу на те, що 
всі дітки, які навчалися з ними 
у класі, розмовляли російською 
мовою. Для них було шоком, що 
на нас напала країна‑агресор і 
вони продовжують спілкуватися 
російською мовою. Крім того, 
в школі був дуже строгий по‑
рядок — дітям заборонено було 
співати патріотичних пісень, де‑
кламувати гімн і це нас зрештою 
спонукало до пошуку іншого на‑
вчального закладу.  

Для зручності сина, тернополян‑
ка знайшла школу ближче до дому 
і вже за кілька днів Володя став 
учнем середньої загальноосвітньої 
школи. Там вдалося знайти нових 
друзів, трохи вивчити словацьку та 
відчути справжнє шкільне життя 
словацьких учнів.

— У новій школі Володя нама‑
гався ходити кожного дня. Вчити 
англійську словацькою — це ще 

те задоволення. У другому класі 
діти мали аналогічні уроки, що 
і в нас — іноземна, рідна мова й 
читання, математика, малювання. 
А уроки фізкультури в них від‑
сутні. Проте весь клас після за‑
вершення уроків залишався ще 
на кілька годин і проводили цей 
час на вулиці. Діти самі обирали, 
чим зайнятися на вулиці — мог‑
ли просто бавитися іграшками чи 
ляльками, грати у футбол, а часом 
навіть самі влаштовували перегони 
на чудово втрамбованих бігових 
доріжках стадіону, — розповідає 
пані Наталія.  

Крім того, вчителька постійно 
працює над створенням дружньої 
атмосфери в класі. Тож, щодня 
проводилися опитування «Хто сьо‑
годні вам найбільше подобаєть‑
ся?» А при правильній організації 
навчального процесу й стосунків 
між дітьми популярним якогось 
дня міг стати будь‑хто, що неабияк 
піднімає самооцінку дитини.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №39

— Чому у всіх дівчат–моделей 
такий хижий погляд?
— Недоїдають...

***
— Дочко, від тебе пахне опти-
мізмом! Ти що, раділа життю?
— Мамочко, це не я! На мене в 
автобусі надихали!

***
Найсильніше засмучення для 
жінки — це неувага з боку чоло-
віка, для котрого вона хотіла б 
бути недоступною.

***
Чим старша жінка, тим більше 
впевнена у тому, що чоловікам 
потрібен її розум і поговорити.

***
Люся дуже боїться віскі з колою. 
Бо після віскі з колою Люся вже 
нічого не боїться.

***
— Молодий чоловіче! Допо-
можіть, будь ласка, потримати 
дитину!
— Давайте! Уті–путі, який 
карапуз!
— Тату! Мамо! Ось він — батько 
Діми! Вперше прийшов поди-
витися на сина!
— Та ви що, дівчино?! З глузду 
з'їхали?!
— Та ні. Просто 1 квітня у мене 
завжди гарний настрій...

***
У опитувальнику із сайту «Як 
розлюбити дівчину?» серед 
інших «забути», «знайти іншу» 
тощо знайшлася геніальна 
відповідь — «поставити на 
будильник її голос».

***
Пришли своїй жінці квіти ано-
німно, якщо вона повернеться 
без них додому — вона тобі 
зраджує.

***
Жінка чує не слова — вона при-
слухається до їхньої інтонації.

***
Жінці, щоб отримати лікар-
няний, достатньо прийти до 
лікаря ненафарбованою.

***
Дорогі дівчата! Косметика, яка 
зі стовідсотковою гарантією 
зробить вас привабливими та 
бажаними, продається у пляш-
ках по 0,5 літра.

***
Скрізь обман. Зайшла до салону 
«Все для весілля», а наречених 
там немає.

***
— Дівчино, ми раніше не зустрі-
чалися?
— А то! Ви навіть обіцяли одру-
житися.

— Вибачте, обізнався.
***

У касі магазину:
— Юначе, вам 18 уже випов-
нилося?
— Але ж я «Пепсі» купую.
— А я просто цікавлюсь. Я вільна 
жінка.

***
Соціологічне опитування біля 
дверей РАГСу:
— Скажіть, юначе, що змушує 
вас одружитися з цією дівчи-
ною?
— Вона й змушує...

***
Жінці потрібен такий чоловік, 
від якого паморочиться в голові, 
з'їжджають стрілки на панчохах, 
розмазується помада на губах, 
але ніколи не розтікається туш!

***
У кожній жінці має бути ро-
дзинка!
Але якщо родзинок надто бага-
то — жінка починає бродити!

***
Люся Сидоренко, яка заплати-
ла за тайський масаж у салоні 
краси 1500 гривень, відчула 
каверзу вже після слів:
— Рейки–рейки, шпали–шпали, 
їде потяг запізнілий...

***

Дурна жінка намагається пе-
ревиховати чоловіка. Розумна 
— прагне його навчити. І тільки 
мудра робить майже неможли-
ве — вона дає йому спокій.

***
Жінка може любити так, ніби 
ніколи не піде. А потім піде так, 
ніби ніколи не любила.

***
З розмови, підслуханої у марш-
рутці:
... Уявляєш, яке в неї було дівоче 
прізвище, якщо після розлучен-
ня вона залишила собі прізви-
ще чоловіка – Могила?!...

***
Чим менше жінка збирається на 
себе одягнути, тим більше часу 
їй для цього потрібно.

***
Діалог дружини з подругою з 
приводу другої вагітності на 
тему «коли краще народжува-
ти».
Рита: Ось я хочу Козерога чи 
Водолія.
Маша: А я хочу у серпні чи 
вересні!
Рита: Тобто Лева чи Діву?
Маша: Ні, щоб не купувати 
шуби на три розміри більше, а 
ходити у літньому і не паритися.

***
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Жінка може пробачити 
чоловікові все, окрім неро-
зуміння того, що йому з нею 
пощастило.

***
Фраза жінки: «Я не хочу з 
тобою говорити», — зовсім 
не означає, що вона не 
говоритиме. Це тільки озна-
чає, що вона не слухатиме 
тебе.

***
Є такі жінки, які гордо 

кажуть: «Я одна така!» Ди-
вишся на таку, і думаєш: «І 
слава богу!»

***
Жінка не просто просить її 
вислухати — вона просить 
допомогти їй зрозуміти, про 
що вона говорить.

***
Драма жінок: не встигнеш 
озирнутися, як на тебе 
перестають озиратися.

***



ОВЕН У жовтні фокус 
уваги Овнів буде на 
стосунках та коханні. У 

одиноких Овнів є всі шанси 
зустріти кохання всього життя, а 
тим, хто перебуває в парі, зірки 
обіцяють швидке заміжжя. Для 
того, щоб досягти успіху, потріб-
на взаємодія з людьми. 

ТЕЛЕЦЬ У Тельців увага 
зміститься на повсяк-
денні справи та рутинну 

роботу. Важливо також при-
ділити час здоров'ю. У Тельців 
підвищиться працездатність, 
проте не перестарайтеся, геть 
перфекціонізм. У вас виникне 
потреба допомагати іншим та 
бути корисним. 

БЛИЗНЮКИ Близнюки 
можуть надто захопи-
тися розвагами. Будьте 

обережні та знайте міру. Краще 
виразити себе через творчість, 
наприклад, облаштувати свій 
дім. Грайливий настрій Близню-
ків загрожує їм легковажністю у 
прийнятті рішень. 

РАК Для Раків зараз 
ідеальний місяць, щоб 
присвятити його будинку 

та сім'ї. У вас може з'явитися ба-
жання зробити житло комфорт-
нішим або починати ремонт. 
Також можливі переїзди та 
купівля нового житла. Місяць 
буде досить продуктивним. 

ЛЕВ На Левів чекає 
активний і насичений 
місяць. Вам доведеться 

приділити багато уваги оточу-
ючим та виконувати численні 
доручення. Левів можуть відві-
дувати нестандартні ідеї, однак 
спочатку необхідно роздобути 
всю необхідну інформацію для 
їх здійснення. 

ДІВА Увага Дів буде 
прикута до матеріаль-
ного добробуту: вам 

доведеться взяти підробіток або 
влаштуватися на другу роботу, 
щоб збільшити прибутки. У вас 
з'являться нові ідеї, проте ви не 
поспішатимете з їхньою реалі-
зацією. Намагайтеся уникати 
меркантильності, особливо 
щодо свого партнера. 

ТЕРЕЗИ Терези можуть 
поводитися досить его-
їстично. Але ви зможете 

зрозуміти, що потрібно вам для 
життєвого прогресу. Важливо 
пам'ятати про свої бажання. Не 
втрачайте оптимізм, а ентузіазм 
допоможе вам упоратися з 
будь-якими проблемами. 

СКОРПІОН Скорпіонам 
треба відпустити те, що 
вас турбує. Можливо, 

вам необхідно побути на самоті. 
Настав час залишити проблеми 
минулого і рухатися вперед. Не 
намагайтеся все контролювати, 
це навряд чи вдасться. Поду-
майте про те, що слід змінити.

СТРІЛЕЦЬ У Стрільця 
зараз у фокусі уваги 
буде та роль, яку він звик 

грати у суспільстві. Ви нарешті 
зрозумієте, що можете досягти 
набагато більшого, діючи в ком-
панії, а не поодинці. Громадське 
визнання для вас буде набагато 
важливіше фінансової винаго-
роди за виконану роботу.

КОЗЕРІГ Козерогів 
цікавитимуть питання 
кар'єри та досягнень, 

професійний успіх загалом. 
Вони активно шукатимуть шля-
хи реалізації своїх амбіцій. По-
старайтеся виявити себе саме 
зараз. Проте є нюанс: Козероги 
будуть не готові підкорятися.

ВОДОЛІЙ Водолії 
будуть захоплені новими 
знаннями та побудовою 

життя з нуля. Приділіть час і ду-
ховному, вам необхідно знайти 
опору в собі. Будьте обережни-
ми, ваші партнери можуть бути 
не повністю чесні і намагатися 
вами маніпулювати. 

РИБИ Риби будуть 
зосереджені на змінах 
у своєму житті. Настає 

період великих трансформацій. 
Від цього можуть сильно поси-
литися емоції. Стежте за своїми 
почуттями та бережіть стосунки 
з партнером. Не доводьте 
стосунки до саморуйнування, 
інакше болючого розставання 
не уникнути.

СЕРЕДА,

5 ЖОВТНЯ

+8°С     +15°С +8°С     +15°С

ЧЕТВЕР, 
6 ЖОВТНЯ

+9°С     +17°С +10°С     +19°С

П’ЯТНИЦЯ, 
7 ЖОВТНЯ

+10°С     +17°С +11°С     +17°С

СУБОТА, 
8 ЖОВТНЯ

+8°С     +18°С +10°С     +19°С

НЕДІЛЯ, 
9 ЖОВТНЯ

+12°С     +16°С +11°С     +19°С

ПОНЕДІЛОК, 
10 ЖОВТНЯ

+8°С     +16°С +7°С     +15°С

ВІВТОРОК, 
11 ЖОВТНЯ

+9°С      +19°С +9°С     +19°С
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ
І хто був ініціатором розлучен-
ня?
— Та як завжди — подруги!

***
Серце дівчини ніколи не буває 
вільним — вона або закохана, 
або не може забути!

***
Люся їла як пташка — половину 
своєї ваги на день.

***
— Дівчино, у мене до вас спра-
ва. Невелика...
— Ну, викладай.

***
Чоловіча хитрість, порівняно з 
жіночою, — так, художня само-
діяльність...

***
Стосунки між хлопцем і дівчи-
ною не вважаються серйозни-
ми, поки вони не переймену-
ють одне одного — на назви 
тварин.

***
Жінки, найчастіше, запитують 
чоловіка не для того, щоб 
дізнатися про його думку, а 
для того, щоб висловити свою 
думку про його думку.

***

5 жовтня: 
Олександр, Іона, Ісакій, 
Кузьма, Макар, Мартин, 
Микола, Петро, Федір, 
Феофан, Параска.

6 жовтня: 
Андрій, Іван, Інокентій, 
Іраїда, Микола, Петро, 
Ревека, Раїса.

7 жовтня: 
Антон, Владислав, Давид, 
Дмитро, Симон, Степан, 
Фекла.

8 жовтня: 
Афанасій, Герман, 
Євгеній, Євстафій, 
Єфросинія, Лаура, 
Максим, Микола, Павло, 
Прохор, Роман, Сергій, 
Феодосій.

9 жовтня: 
Володимир, Єфрем, Іван, 
Тихон, Микола.

10 жовтня: 
Килина, Аристарх, 
Веніамін, Віктор, Гаяне, 
Дорофея, Зіна, Ігнатій, 
Марк, Филимон.

11 жовтня: 
Олександр, Олексій, 
Анна, Анатолій, Антон, 
Опанас, Онисим, 
Валентин, Василь, 
В’ячеслав, Григорій, 
Дем’ян, Єфрем, Іван, 
Ілля, Ісакій, Кирило, 
Лаврентій, Лука, Макар, 
Марія, Марк, Матвій, 
Мойсей, Нестір, Микола, 
Полікарп, Прохор, Сава, 
Сергій, Сильвестр, Симон, 
Спиридон, Степан, 
Тетяна, Федір, Юлія, 
Уляна.

Цього тижня 
іменини  
святкують

ВУЛИЦЯ РЄПІНА 

БУЛИ ГАРАЖІ МІСЬКОЇ ЕЛІТИ

З’ЯВИЛИСЬ БАГАТОПОВЕРХІВКИ

ПОБУДУВАЛИ ХРАМ

БУЛО:
Раніше тут були різні комбінати та 
приватні будинки

БУЛО:
Раніше тут було місце для гаражів 
чиновників та партійної еліти

БУЛО:
Такий вигляд мала Канада на 
початку свого будівництва

БУЛО:
Костел почали будувати 1999 року і 
витратили на це майже 10 років

СТАЛО:
Тепер — житловий масив із 
багатоповерхівок 

СТАЛО:
Зараз — станція швидкої  
допомоги

СТАЛО:
Тепер тут чимало багатоповерхівок 
та різних магазинів

СТАЛО:
Урочисто відкрили храм у 2008 
році 

З одного ракурсу

Як змінився 
мікрорайон «Канада» 


