
ДЕ ПОДІВСЯ ЗІРКА 
МЕМІВ?

ЯКЩО НЕ БУДЕ 
СВІТЛАЩО ПОТРІБНО МАТИ 

І ЯК ВБЕРЕГТИ 
ТЕХНІКУ   Через масові атаки 

росії по українській 
енергоінфраструктурі 
ми раптово можемо 
залишитися без 
електроенергії, тепла і 
води

  Що потрібно 
мати під руками? 
Як вберегти свою 
техніку від стрибків 
напруги? Ми зібрали 
корисні поради, які 
допоможуть кожній 
родині
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ту зупинятимуть повністю. Про 
це міська влада повідомлятиме 
перевізників, керівників АТП, 
водіїв профільних управлінь. 
Пасажири дізнаватимуться про 
зупинку громадського транспорту 
через соціальні мережі міськради 
та ЗМІ.

Чекати треба довго 
Ми перевірили, як курсував 

громадський транспорт під час 
повітряної тривоги 11 жовт‑
ня. Ми побували на зупинці 
«Центр». У додатку «Де тран‑
спорт» відображався графік руху 
громадського транспорту — ко‑

мунального та транспорту при‑
ватних перевізників.

Маршрутки прибували відпо‑
відно до розкладу, а от тролейбу‑
си, хоча відображалися в додатку, 
не прибували. Час прибуття при 
цьому змінювався.

Не курсували і комунальні ав‑
тобуси, хоча вони відображалися 
в додатку.

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

Журналісти «RIA плюс» пере‑
вірили, як працює транспорт під 
час тривоги тепер. Чи легко ним 
скористатися. Про це у матеріалі!

Деякі тернополяни скаржать‑
ся — під час тривоги, яка тривала 
майже п’ять годин, у вівторок, 
11 жовтня, важко було скориста‑
тися громадським транспортом. 
Якщо маршрутки продовжували 
курсувати містом, то тролейбу‑
си та комунальні автобуси — ні. 
Тож журналісти «RIA плюс» це 
перевірили.

У роботі транспорту 
є зміни 

У міській раді Тернополя пові‑
домили, що тепер під час тривоги 
та масованих обстрілів транспорт 
може не працювати. Нагадаємо, 
до цього громадський транспорт 
міг курсувати містом під час по‑
вітряної тривоги та зупинявся 
на вимогу пасажирів.

Тепер під час повітряної три‑
воги водії та кондуктори при 
бажанні можуть зупинити рух 
транспорту та перейти до укриття 
або ж продовжити рух на власний 
розсуд.

Під час масованих ракетних 
ударів по території України рух 
усього громадського транспор‑

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

НОВИНИ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Місто  Після масованого ракетного 
обстрілу російськими терористами по 
містах України, міська влада Тернополя 
вирішила внести зміни в роботі 
громадського транспорту

За 10 хвилин очікування 
до зупинки прибули 7 марш‑
руток — № 15, 36, 13, 27, 11, 
15. Тож проблем з тим, щоб 
дістатися потрібного місця, 
немає. Хоча доведеться поче‑
кати довше. До прикладу, діста‑
тися до зупинки «Школа № 14», 
що на вулиці Лесі Українки, 
можна комунальним транспор‑
том — тролейбусами № 1 або 
11 та автобусом №1А. Однак 
комунальний транспорт містом 
не курсував, тож треба чекати 
автобуси приватних перевізни‑
ків.

В інших напрямках також 
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ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 
ТЕРНОПОЛЯ ПІД ЧАС ТРИВОГИ

Під час тривоги водій та кондуктор на власний розсуд може зупинити рух. Приватні 
перевізники під час тривоги продовжують рух у звичному режимі

курсували маршрутки. Чека‑
ти доводилось довше. Якщо 
до проспекту Степана Банде‑
ри тролейбус № 10 курсує чи 
не кожних 10 хвилин, то під час 
тривоги треба було чекати лише 
маршрутку № 13, яка курсує 
кожні 20–30 хвилин.

Чому комунальний 
транспорт зупинили 

Ми переконалися, що ко‑
мунальний транспорт міста 
справді припинив рух. Вздовж 
проспекту Степана Бандери та 
інших вулиць на узбіччі стояли 
тролейбуси. Вони відновили рух 

тільки після відбою.
Ми звернулися за коментарем 

до міської ради та запитали, 
чому комунальний транспорт 
не працював, хоча про це не по‑
відомляли у міськраді?

Як пояснила речниця місь‑
кради Мар’яна Зварич, спер‑
шу увесь транспорт працював 
у звичному режимі. Після того, 
як з’явилася інформація про 
збільшення загрози ракетного 
удару, було зупинено рух ко‑
мунального транспорту.

Однак тернополян про це 
міська влада чомусь не пові‑
домила.

Водії під час 
тривоги можуть 
зупинити рух, а 
під час масованих 
ракетних обстрілів 
рух зупинятимуть

ВИДАВНИЦТВО RIA 

Для ліквідації підтоплень на ділянці вул. 
Соломії Крушельницької — парк Тараса 
Шевченка, з 18 жовтня по 18 листопада 
частково перекрили дорогу на вул. Соломії 
Крушельницької.

  Рух автотранспорту на ділянці вул. 
Соломії Крушельницької (від вул. 
Юліана Опільського до перехрестя 
вул. Соломії Крушельницької — вул. 
Білецька) обмежать частково. Зокрема, 
одна смуга буде перекрита для проїз‑
ду повністю, а на іншій паралельній 
смузі (зі сторони Опільського) буде 
тимчасово двосторонній напрям руху.
  Вул. Білецька (в районі перехрестя 
вул. Соломії Крушельницької — вул. 
Білецька) буде перекрита для проїзду 
транспорту повністю.

На час проведення робіт є зміни у русі гро‑
мадського транспорту. Зокрема, тролейбуси 
курсуватимуть через вул. Б.Хмельницького.

Зокрема, тролейбуси маршруту № 10 від 
вул. Збаразької проходитимуть вулицями 
Богдана Хмельницького, Руською, Василя 
Костянтина Острозького, Миколи Пиро‑
гова, Миколи Гоголя, проспектом Степана 
Бандери, далі по маршруту.

Автобус маршруту № 9 від вул. Северина 
Наливайка проходитиме вул. Броварною, 
За Рудкою, Олени Теліги, Соломії Кру‑
шельницької, Замковою, далі по марш‑
руту.

Враховуючи те, що зупинка «Вул. Со‑
ломії Крушельницької (до центру)» на час 
ремонтних робіт не діятиме, для зручності 
пасажирів буде організовано додаткову 
тимчасову зупинку на вул. Соломії Кру‑
шельницької, поблизу «Укрсиббанку», для 
автобусних маршрутів №№ 9, 13, 19, 36.

На ділянці проведення ремонтних робіт 
будуть встановлені дорожні знаки відповід‑
но до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і 
завчасно обирати маршрути руху.

ВИДАВНИЦТВО RIA 

У ТЕРНОПОЛІ РОЗПОЧИНАЄ СВОЮ РОБОТУ ЦЕНТР 
ГОТОВНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ, ОРГАНІЗАТОРОМ ЯКОГО Є 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ ПРИТУЛИ.

Про це повідомляє на своїй сторінці гро‑
мадський діяч Максим Черкашин.

Вже 22‑го жовтня Центр проведе своє пер‑
ше заняття на тему «Надання домедичної 
допомоги в умовах воєнного стану». Тре‑
нінг відбудеться у Тернополі і триватиме з 
11.00 до 14.00 години.

Інструктор заняття — Володимир Гри‑
цина, розвідник 54–131 ОРБ (2014–2015). 
Вхід на тренінг — вільний внесок у Фонд 
на будь‑яку суму.

Зазначимо, що кількість місць обмеже‑
на. Щоб відвідати навчання, вам потрібно 
зареєструватись за формою: https://forms.
gle/U4jfevDmf9tKYCUN7 

Точне місце проведення повідомлять 
по телефону після реєстрації.

Головні цілі навчання:
  Ознайомитися з вмістом аптечки для 

надання домедичної допомоги;
  Вивчити протокол MARCH;
  Вміти використовувати підручні засо‑
би для надання домедичної допомоги;
  Критична кровотеча, вивчення спо‑
собів її усунення.

«Ми всі усвідомлюємо, що триває пов‑
номасштабна війна, і у разі тотальної мо‑
білізації часу на навчання не буде. Тому 
краще бути заздалегідь готовим до будь‑якої 
ситуації!» — каже Максим Черкашин.

Зміни руху транспорту через 
ремонт на вул. Крушельницької

Цивільних навчатимуть 
військовій підготовці
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Натомість у нас стараються допо‑
могти кожному, хто того потребує.

— Щорічно хвороба молодшає. 
Раніше ми більше говорили про вік 
40+ і пік захворюваності у 60–65 ро‑
ків. На жаль, нині рак молочних 
залоз виявляють і в 30 років, і на‑
віть молодших. Тому надзвичайно 
важливо говорити про профілактику 
недуги, про необхідність проходжен‑
ня планових оглядів у мамолога, — 
наголошує співрозмовник.

Рак — неконтрольований поділ епі-
теліальних клітин. Щодо причин, які 
викликають хворобу, можна говори‑
ти багато. Вагому роль відіграє спад‑
ковість (у 5–10%), якщо по жіночій 
лінії хтось мав подібні проблеми. 
Відмова від грудного вигодовування, 
характер харчування, пізні пологи, 
безконтрольний прийом гормо‑
нальних препаратів, травми грудей, 
шкідливі звички тощо.

— Останнім часом також помі‑
чаємо тенденцію збільшення чис‑
ла випадків захворювання через 
проведення екстракорпорального 
запліднення. Адже така процедура 
проходить під певною корекцією 
гормонального статусу. І при довго‑
тривалих стимуляціях також зростає 
ризик захворіти, — додає лікар.

За яких умов хвороба 
виліковна?

Якщо рак діагностувати на ранніх 
стадіях, то він виліковний. Зростан‑
ня обізнаності жінок позитивно 
впливає і на результат лікування.

Основними критеріями визначен‑
ня стадії недуги є розмір пухлини, її 
поширення в оточуючих тканинах і 
наявність метастазів (відсіву пухлини 
в інші органи й тканини організму). 
Виділяють п'ять стадій раку молочної 
залози: від 0 до IV. Стадії II і III 
мають підкатегорії, які познача‑
ють латинськими буквами А, В і 
С. Умовно «легкими» формами раку 
грудей вважаються стадії 0‑III А. ста‑
дії III В і III С вважають «пізніми». 
IV стадія раку — термінальна або 
метастатична форма раку. Для того, 
щоб визначити стадію раку, про‑
водять клінічні (огляд, пальпація), 
інструментальні (УЗД, мамографію, 
рентгенологічні методи, КТ тощо) 
і лабораторні тести. Перед тим, як 
встановити діагноз, у онкодиспансе‑
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Авторка проєкту Наталія Бурлаку разом із директором 
онкодиспансеру Леонідом Шкроботом

НЕ БОЛИТЬ — НЕ ОЗНАЧАЄ ЗДОРОВА
Для кожної  Важко сприйняти, гірко 
усвідомити та нелегко налаштуватися 
на боротьбу. Фактично кожна жінка 
може бути в зоні ризику. Ми підготували 
спеціальний проєкт «Жити на повні 
груди», аби врятувати вас, вашу маму, 
вашу дружину, доньку чи сестру від раку 
молочних залоз

цер–реєстру, у 2020–му році на рак 
грудних залоз захворіли 12 824 укра‑
їнці, з них 12 736 — жінки. У 20221–
му ця кількість зросла до 12 994, з них 
12 892 — жінки. Якщо говоримо про 
Тернопільську область, то в 2020–му 
у 251 особи виявили рак молочних 
залоз (45,6% на 100 тис. населен‑
ня), а вже у 2021‑му — у 324 (59,3% 
на 100 тис. населення). За вісім 
місяців поточного року хворобу 
діагностували у 181 жінки. Попри 
війну річний показник точно не буде 
нижчим за минулорічний, прогно‑
зують медики.

Тернопільський обласний клініч‑
ний диспансер — це єдиний заклад 
в області, де надають кваліфіковану 
допомогу онкохворим.

— Через війну кількість нових 
виявлених випадків захворювання 
на рак молочних залоз у області 
суттєво знизилася. Але це пов’яза‑
но з тим, що люди набагато менше 
зверталися до лікарів. Натомість до‑
далася кількість хворих за рахунок 
внутрішньо–переміщених осіб. Ча‑
стина наших пацієнтів залишилися 
і проходять лікування, інші поїхали 
за кордон. Є і такі, що вже повер‑
нулися, бо оцінили високий рівень 
української медицини, — говорить 
директор закладу Леонід Шкробот.

Незважаючи на роботу в надзви‑
чайно складних умовах та попри 
виклики, які стоять перед лікаря‑
ми у воєнний час, вони продовжу‑
ють виконувати свою роботу. Аби 
зберегти якомога більшу кількість 
життів. Тож усі відділення онко‑
логічного диспансеру працюють 
у повному об’ємі, деякі з них — 
навіть з істотними перевантажен‑
нями, приміром, хіміотерапевтичне 
чи радіологічне. І на це впливають 
об’єктивні причини. До прикладу, 
через загрозу обстрілів у Чернігові 
призупинена діяльність радіологіч‑
ного відділення, зупинився також лі‑
нійний прискорювач, не працюють 
апарати променевої терапії. Така ж 
сама ситуація у Сумах, Миколаєві 
тощо. Онкохворі пацієнти змушені 
шукати порятунок у більш безпеч‑
них регіонах, зокрема і в Тернополі. 

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

Вона стояла на сходах, обнявши 
себе за плечі. Їй хотілося кричати 
на весь голос, але сльози міцно ду‑
шили… Ноги ніби відійняло, а по‑
гляд був скляним. Вона намагала‑
ся зрозуміти: чому це трапилось із 
нею? Але не могла. Вітер заплутував 
волосся і думки, страх пронизливо 
гнав по всьому тілу і жорстоко впи‑
вався у кожну клітину.

— У мене рак… рак… — схлипу‑
ючи ледь мовила назустріч якомусь 
незнайомцю. Той співчутливо опу‑
стив очі і швидко пройшов повз.

Їй 27. Невже це все? А вона обіця‑
ла п’ятирічному синові покататися 
на конях! Вони мали побачити море 
і великий парк атракціонів. У них 
так багато мрій…

— Я маю жити. Я буду боротися 
за себе, за свого сина! — з великим 
поштовхом з’являлася ця думка, 
виринала з глибин підсвідомості.

Мар’яна прийняла свідоме рі‑
шення — не здаватися і перемогти 
хворобу. Її шлях розпочався. Ні ме‑
дики, ні ми, журналісти, не хочемо 
сказати, що це буде легко. Насправді 
її чекає багато випробувань, про які 
вона навряд чи захоче розповіда‑
ти в деталях. Але ми впевнені, що 
вона має надзвичайно великі шанси 
одужати і здійснити всі синові мрії.

Рак — це не вирок, він виліков-
ний при діагностиці на ранніх стадіях. 
Тож важливо: знати, обстежуватися, 
дослухатися до медиків і боротися.

Онкозахворювання грудних залоз 
потребують пильної уваги з боку он‑
кологів. Кожна сьома–восьма жінка 
має проблеми із молочними зало‑
зами. Тож ризик захворіти є в кож-
ної. До слова, випадки ураження 
трапляються навіть серед чоловіків.

Рак помолодшав 
Найгірше — те, що з кожним 

роком хвороба стає все молодшою. 
Якщо колись це стосувалося пе‑
реважно старших жінок, то нині 
наймолодшим пацієнткам, які звер‑
таються за допомогою, лишень 25.

За даними Національного кан‑

рі проводять всі методи досліджень.
Якщо говорити мовою цифр, 

то в 2021–му році на Тернопільщи‑
ні все ж таки фіксували більшість 
звернень на І (10,5%) та ІІ (54,1%) 
стадіях. А от ІІІ (20,3%) і ІV (14,4%) 
стадії охоплюють значно менший 
відсоток хворих, хоча, звісно, хотіло‑
ся б, аби ці цифри були нульовими.

— Є різні моменти, які ми не мо‑
жемо зрозуміти ні як медики, ні 
як люди. Коли приходить 30–річна 
жінка, а в неї пухлина 10 на 12 сан‑
тиметрів, і вона кровоточить — це 
сумно. І пацієнтки в таких випад‑
ках самі не можуть пояснити, чому 
вони не приходили раніше. Звісно, є 
страх, є певні психологічні фактори, 
але вони не повинні бути сильнішим 
за бажання бути здоровою і повно‑
цінно жити. У нашому суспільстві 
проблема онкозахворювань піднята 
на поверхню, і лікарі, і громадські 
організації, і засоби масової інфор‑
мації приділяють максимальну увагу 
висвітленні цієї теми. Крім того, з 
тим рівнем медичного забезпечення, 
який ми маємо, жінки не повинні 
боятися йти до лікарів, а навпаки — 
повинні звертатися якомога раніше. 

Адже від своєчасності надання про‑
фесійної допомоги залежить трива‑
лість і якість життя. Рак лікується. 
Дозвольте нам допомогти! — акцен‑
тує Леонід Шкробот.

Щоб не пропустити хворобу, раз 
на місяць перед дзеркалом необхідно 
проводити огляд грудей. Краще це 
робити в період між менструацією, 
виключаючи тиждень до, сам період 
критичних днів та тиждень після.

Часто хвороба є підступною та 
ніяк себе не проявляє, тому ви‑
явити її може тільки фахівець. Для 
осіб, старших18 років, достатньо 
обов’язкових щорічних профі‑
лактичних оглядів у гінеколога. 
У віці від 20 до 40 років медики 
рекомендують раз в пів року–рік 
робити УЗД–діагностику грудей, яку 
зазвичай проводять на 5–10‑й день 
циклу. Жінкам після 40 років необ‑
хідно раз на рік проходити скри‑
нінгову профілактичну мамографію. 
Вона дозволяє помітити перші змі‑
ни у тканинах набагато раніше, ніж 
будь‑який інший метод обстеження.

Про те, які саме послуги та об-
стеження можуть отримати жінки в 
Тернополі, читайте на сторінках 4-5.

Проєкт здійснений за підтримки Асоціації «Незалежні ре-
гіональні видавці України». У рамках реалізації грантового 
проєкту The Women in News з WAN-IFRA. Погляди авторів 
не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

Симптоми раку Що повинна робити 
жінка:



4 RIA плюс, 19 жовтня 2022

живлення пухлини, відтоку лімфи. 
Також використовують мамографію, 
яка вказує на наявність пухлинних 
процесів. Надалі призначають пунк‑
цію пухлини, з метою дослідження 
в цитологічній та гістологічній ла‑
бораторіях.

На офіційному ресурсі НСЗУ 
знаходимо наступну інформацію: 
до Програми медичних гарантій 
входять шість безоплатних інстру‑
ментальних досліджень для раннього 
виявлення онкології, серед яких: ма‑
мографія, колоноскопія, гістероско‑
пія, гастроскопія, цистоскопія та 
бронхоскопія.

— Ці послуги безоплатні за елек‑
тронним направленням від сімей‑
ного або лікуючого лікаря. Лікар 
визначає необхідність обстежен‑
ня, — йдеться в повідомленні.
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99% жінок, 
які отримують 
лікування, мають 
верифікацію 
діагнозу, тобто він 
підтверджений

ПРОЄКТ
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Розгубленість, страх та незнан‑
ня — часто є серед причин, чому 
жінки бояться йти до медиків. Чи 
не кожна одразу думає про те, на‑
скільки дороговартісним буде обсте‑
ження, годі вже говорити про саме 
лікування, яке затягнеться в часі.

«Заточені» під пошук 
онкології 

99% жінок, які отримують ліку‑
вання у Тернопільському обласному 
онкодиспансері, мають верифікацію 
діагнозу. Тобто він підтверджений 
морфологічно — за допомогою 
гістології чи цитології. Останнім 
часом застосовують також імуно‑
гістохімію — обстеження, яке дає 
можливість визначити чутливість 
пухлини до того чи іншого виду 
лікування (гормональної, хіміоте‑
рапії тощо).

— Якби нам 20 років тому ска‑
зали, що ми будемо лікувати паці‑
єнток саме так, ми точно подумали 
б, що це фантастика! — захоплено 
говорить керівник закладу Леонід 
Шкробот. — Щоранку ми збирає‑
мо мультидисциплінарну комісію, 
куди входять усі лікарі. Спільно 
обговорюємо, які пацієнти посту‑
пили вчора, які обстежені, лікуючий 
лікар пропонує план спецлікуван‑
ня. Усі разом розглядаємо пропо‑
зиції, вносимо свої рекомендації та 
приймаємо спільне рішення щодо 
тактики лікування хворого. Також 
ми запрошуємо деяких пацієнтів 
на засідання комісії, вони мають 
змогу почути різні точки зору, вони 
бачать, що це колегіальна думка, 
тож з більшою довірою ставляться 
до наших настанов.

Щоб знати — злоякісний про‑
цес чи доброякісний, використо‑
вують різні методи обстеження. 
Насамперед — це УЗД–діагности‑
ка молочних залоз, яка більш ін‑
формативно покаже лікарю шляхи 

Забезпечення   За програмою медичних гарантій 
покриваються найважливіші види лікування пацієнтів 
з онкологією. Також жінки задля профілактики 
можуть безоплатно пройти ряд обстежень. Які 
послуги доступні у Тернополі – розповідаємо

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЯК      ЛІКУЮТЬ             ЖІНОК ТА ЧИ ВСЕ БЕЗОПЛАТНО

Чи працює це на практиці? Ми 
вирішили перевірити. Отож, у ко‑
ридорі онкодиспансеру запитали 
різних жінок, чи доводилося їм 
платити за обстеження? Усі ті, хто 

мав направлення лікаря, ні за що 
не платили. А от ті, хто направлення 
не мали чи вирішили обстежитись 
у приватному кабінеті — за проце‑
дуру платили.

Як ми переконалися, у обласному 
онкодиспансері є два кабінети УЗД, 
де жінки можуть безоплатно пройти 
діагностику. Натомість у приватних 
центрах вартість послуги стартує від 
300–350 грн.

— Скористатися послугою безко‑
штовно — абсолютно не складно. 

З кожним роком рак стає молодшим. Пацієнтки відчайдушно боряться за життя

Маніпуляційна. Пацієнтки змушені витримувати багато 
процедур

Пацієнтки можуть помолитися прямо у відділенні. Тут 
створили невеличку капличку

в окремих закладах, зокрема і в Тер‑
нопільському онкодиспансері, — го‑
ворить лікарка.

Пройти мамографію 
безоплатно?

Також пані Ольга виконує тре‑
пан‑біопсію молочної залози — 
це різновид біопсії, під час якої 
лікар використовує спеціальний 
трепан‑пістолет, а забір тканин із 
патологічного вогнища виконуєть‑
ся під контролем УЗД. Отриманий 
біоматеріал відправляють на гісто‑
логічний аналіз, результати якого 
допомагають визначати як вид 
пухлини, так і стадію розвитку.

Жінкам, яким виповнилося 
40 років, або ж і молодшим, якщо 
є суттєві підозри на наявність 
пухлинного процесу, назначають 
мамографію. Це — неінвазивний 
метод діагностичного обстеження, 
що дозволяє з точністю до 98,1% 
виявити злоякісні новоутворення 
на ранніх стадіях патологічного 
процесу задовго до появи першої 
клінічної симптоматики. Застосо‑
вується як основний метод або як 
скринінг (первинна діагностика) 
додатково до інших способів діа‑
гностики: рентгену, МРТ, КТ.

Ще в 2019–му році завдяки 
американським благодійникам 
у Тернопільському онкодиспансері 
відкрили сучасний безкоштовний 
мамологічний кабінет. Обстеження 
молочних залоз мали проводити 
на потужному цифровому ма‑
мографічному комплексі Selenia 
Dimensions Mammography System. 
Орієнтовна вартість обладнання 
на той момент становила пів міль‑
йона доларів. Єдиною умовою аме‑
риканських партнерів, за словами 
Леоніда Шкробота, було те, що для 
пацієнтів обстеження на мамографі 
має бути безкоштовним. Апарат 
попрацював деякий час, а потім 
зламався. Тож пацієнтки змушені 
були витрачати гроші із власної 
кишені. Вартість проходження ма‑
мографії у приватних кабінетах, 
за нашими даними, у середньому 
до 1000 грн. Але ви можете пройти 
обстеження безкоштовно (!) 

Зверніться перед тим до лікаря–ма‑
молога, і ви легко отримаєте необ‑
хідне направлення, — пояснює лікар 
УЗД–діагностики онкодиспансе‑
ру Ольга Болюх. — Ультразвукова 
діагностика молочних залоз при‑
значається задля визначення різ‑
ного виду утворень: доброякісних 
і злоякісних. Процедура є повністю 
безпечною і безболісною. А завдяки 
новітній ультразвуковій системі, яку 
використовуємо в закладі, вдається 
виявити новоутворення найдрібні‑
ших розмірів — максимально точно 
і швидко.

До речі, як ми дізналися, пані 
Болюх володіє унікальними мето‑
диками обстежень.

— Для визначення точного по‑
ложення пухлини можуть застосо‑
вуватися рентген‑чутливі «мітки», 
які вводяться безпосередньо в но‑
воутворення перед операцією під 
контролем УЗД або рентгену. Спе‑
ціальний датчик активності дозво‑
ляє під час операції чітко локалізу‑
вати зону, де знаходиться пухлина, 
і повністю її видалити. В Україні 
такий метод застосовується лише 
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втручань. Це — секторальні резекції 
із діагностикою лімфатичних вузлів, 
або лімфаденектомія (хірургічне ви‑
далення однієї або кількох груп лім‑
фатичних вузлів — прим. авт.), якщо 
там підтверджується ураження, — 
пояснює керівник онкодиспансе‑
ру Леонід Шкробот. — Зберігаємо 
груди, їхній об’єм, після того можна 
провести реконструкцію, встановити 
імпланти тощо.

У онкодиспансері є сучасний 
апарат, який використовують для 
променевої терапії, іонізовані ви‑
промінювання застосовують з ліку‑
вальною метою. Променева терапія 
є важливим методом лікування, адже 
ракові клітини ростуть і діляться 
швидше, ніж більшість здорових, 
що їх оточують.

У Тернополі наразі застосовують 
всі схеми хіміотерапії, у тому числі 
високодозні, яких ще кілька років 
тому не робили. Також у закладі є 
можливість проводити терапію од‑
ного дня, що знижує фінансове на‑
вантаження для закладу та пацієнтів.

Затримки у доставці 
препаратів 

Заклад отримує хіміопрепарати 
за державною програмою «Онколо‑
гія», частково закуповують самостій‑
но. Тут є певні труднощі, щоправда, 
останні два роки ситуація значно 
покращилася, наголошує очільник 
закладу.

— Ми отримали таргентну тера‑
пію, препарати широкого спектру 
для лікування раку молочних залоз. 
Хочу наголосити — забезпеченість 
для надання допомоги при цьому 
різновиді онкозахворювань у нас 
найменш критична, — говорить лі‑
кар. — Можемо комбінувати різні 
схеми лікування відповідно до про‑
токолів, таким чином витрати по‑
криває держава.

Фактично всі медичні препара‑
ти для онкохворих є закордонно‑
го виробництва. Війна негативно 
вплинула на терміни доставки лі‑

ків. Тож в умовах порушення ло‑
гістики керівники онкодиспансерів 
змушені були шукати швидкі та дієві 
рішення.

— Міністерство охорони здоров’я 
робить багато кроків назустріч па‑
цієнтам. Нам дозволили перероз‑
поділ препаратів між обласним 
онкодиспансерами, ми постійно 
спілкуємось у чатах з керівниками 

ПРОЄКТ

Якщо ж тривога 
застала бригаду 
під час операції – 
медики ризикують 
своїм життям і 
залишаються

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЯК      ЛІКУЮТЬ             ЖІНОК ТА ЧИ ВСЕ БЕЗОПЛАТНО

Ольга Балюх виконує УЗД–діагностику на найвищому 
рівні

Операційна. Якщо тривога застала тут медиків, вони змушені продовжити оперувати

Пані Ніні – 75. Вона каже, що вже достатньо прожила, але у 
боротьбі з раком не опускає руки

— Кілька років тому партнери 
із двох організацій зі США «Раді‑
ологи без кордонів» та «Разом для 
України» дали нам обіцянку допо‑
могти в скринінгу раку молочної 
залози і передали потужний ма‑
мографічний комплекс. Пропра‑
цювавши орієнтовно сім місяців, 
у цьому обладнанні згорів генератор. 
Оскільки сервісного обслуговуван‑
ня в Україні не було, ми чекали 
майже вісім місяців, поки зможемо 
замовити за кордоном необхідні за‑
пчастини. Двічі проводили тендер, 
поки знайшли фірму, яка взялася 
за ремонт. І от з 10 січня цього 
року, якраз напередодні війни, ми 
його запустили. Мамограф працює 
щодня без жодних нарікань, — на‑
голошує керівник закладу.

Аби пацієнт мав можливість об‑
стежитися безоплатно, він повинен 
взяти направлення у лікуючого лі‑
каря. Кабінет № 8, що в поліклі‑
нічному відділенні закладу, пра‑
цює з понеділка по п’ятницю, із 
8.00 до 14.00.

Ми також побували тут, аби пере‑
свідчитися, чи послуга є доступною.

— Апарат може робити не лише 
мамологічні знімки, а й працювати 
в режимі комп’ютерного томографа 
для виявлення локалізації процесу, 
і дає цифрове зображення, яке було 
раніше для наших пацієнтів недо‑
ступним. Якщо звичайні мамографи 
роблять лише знімок молочної зало‑
зи, то тут ми робимо знімки зріза‑
ми, пошарово. Це забезпечує значно 
кращу діагностику і дає можливість 
реально врятувати тисячі життів. 
Крім того, мамографічне обсте‑
ження є основним інструменталь‑
ним методом діагностики не лише 
злоякісних захворювань молочної 
залози, а й доброякісної патології 
та дозволяє проводити скринінг‑об‑
стеження ще на доклінічних стадіях, 
коли жінка навіть не знає про про‑
блему. Усі дані зберігаємо на диску 
та безкоштовно віддаємо пацієнт‑
кам, — розповідає нам завідувачка 
рентген–діагностичного відділення 
Тетяна Григоренко.

Органозберігаючі 
операції 

При лікуванні раку молочних за‑
лоз застосовують усі доступні в он‑
кології методи. Зокрема — хіміотера‑
пію, променеву терапію, оперативні 
методи лікування та гормональну 
терапію.

— З'являються все більш агре‑
сивні форми раку молочної залози 
в молодому віці. Тож і підходи в лі‑
куванні змінюються. Надважливим 
лишається вчасна діагностика — І і 
ІІ стадії, коли є можливість провести 
лікування із застосуванням органоз‑
берігаючих операцій. Ми проводимо 
орієнтовно 20% таких оперативних 

цих закладів. Якщо є в когось над‑
лишок чи залишок — оперативно 
перекидаємо туди, де потрібно. Та‑
ким чином навіть у такий скрутний 
час ми виходимо із ситуації, робимо 
все від нас можливе, аби зберегти 
найцінніше — людське життя, — 
говорить Леонід Шкробот.

Лікарі не можуть 
залишити пост 

Проблем із медичним персона‑
лом у обласному онкодиспансері 
немає. Від початку війни звільни‑
лися кілька осіб, натомість у за‑
кладі працевлаштували шестеро 
внутрішньо переміщених осіб. За‑
галом роботу закладу забезпечують 
400 медиків, з них 90 — лікарів.

— Онкологічні захворювання є 
специфічними. І попри всі зусилля 
медиків деколи трапляються ви‑
падки, коли ми не в змозі допо‑
могти. Тому ми закликаємо всіх 
людей проходити профілактичні 
огляди, дбати про власне здоров’я 
та дослухатися до наших порад. 
Тільки спільна та злагоджена ро‑
бота лікаря–пацієнта допомагає 
досягнути бажаного результату, — 
наголошує пан Шкробот.

У супроводі медичного дирек‑
тора закладу Миколи Прокопчука 
ми пройшлися коридорами дис‑
пансеру, а також відвідали відді‑
лення, де безпосередньо надають 
допомогу жінкам, у яких виявили 
рак молочних залоз.

Перед нами — перше хірургічне 
відділення, де є 60 ліжок. Пацієнт‑
ки щиро посміхаються та навіть 
погоджуються розповісти про свої 
випробування. І ми обов’язково 
розкажемо, що їм доводиться пе‑
реживати і в чому вони знаходять 
порятунок. Та зараз наша мета — 
з’ясувати, чи всім забезпечені. Ті 
жінки, які проходять хіміотерапію, 
запевняють: не купували, препа‑
рати надали в закладі.

— Мені 75, я вже достатньо 
пожила, але все одно борюся, — 
зізнається пані Ніна. Схрещуючи 
руки на грудях, вона схиляє голову 
перед лікарем. — Дякую, що вряту‑
вали мене, витягнули з того світу!

Пані розповідає, що пройшла 
кілька курсів хіміотерапії та вже 
пережила операцію. Обіцяє бо‑
ротися і надалі. Молодь закликає 
берегтися та не опускати руки.

У маніпуляційній пані Оксані 
роблять перев’язки. Вона втратила 
груди, але не надію на майбутнє.

Проходимо у операційну. Тут 

нам демонструють новітнє облад‑
нання, завдяки якому вдається про‑
водити найсучасніші втручання. Ба‑
чимо роботу електроскальпеля, його 
використовують як для хірургічних 
розрізів, так і коагуляції. Поруч із 
операційною також є спеціальне 
обладнання, яке дозволяє провести 
якісну та безпечну стерилізацію ме‑
дичних інструментів.

— Нині маємо всі можливості 
проводити операції найвищої склад‑
ності. Їх тривалість зменшилась 
у кілька разів. Натомість точність 
навпаки зросла. Під час воєнного 
стану багато планових операцій до‑
водиться відкладати. Якщо операцію 
ще не встигли розпочати і звучить 
сигнал тривоги — її переносять. 
Якщо ж тривога застала бригаду під 
час операції — медики ризикують 
своїм життям. Але вони змушені 

продовжувати. Від цього залежить 
майбутнє пацієнтки, — говорить 
Микола Прокопчук.

У закладі є первинне укриття, куди 
можуть спуститися як пацієнтки, так 
і медики. Директор закладу Леонід 
Шкробот каже, що умови тут далеко 
не ідеальні. Тому з усіх сил нама‑
гається зараз їх покращити. Через 
стан здоров’я більшість жінок пере‑
чікують тривогу у коридорах або ж 
палатах.

Також ремонтні роботи три‑
вають у різних відділеннях дис‑
пансеру. У планах керівництва — 
створити максимально комфортні 
умови перебування тут, аби паці‑
єнти могли відчувати домашній 
затишок. Адже боротьба з онко‑
логічним захворюванням є довго‑
тривалою, виснажливою і потребує 
неабияких зусиль.

Проєкт здійснений за підтримки Асоціації «Незалежні ре-
гіональні видавці України». У рамках реалізації грантового 
проєкту The Women in News з WAN-IFRA. Погляди авторів 
не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.
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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 
чимало 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. 

Історію невтомного волонте‑
ра‑«айтішника» Ярослава Оробчу‑
ка ми розповідали у попередньому 
випуску газети.

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, поблизу 
Енергодару. Автомобіль артилери‑
стам необхідний, щоб могли мо‑
більно пересуватись та успішно ви‑
конувати 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‑

«Дім книги» 

Продавці‑консультанти у «Домі 
книги», що на вулиці Коперника, 
розповіли, що роботу книгарні 
відновили на десятий день війни, 
і не мавши ще жодної вказівки, 
прибрали всі російські видання 
з полиць.  

— Про них запитували і досі 
запитують покупці, переважно 
переселенці. Але наша позиція 
однозначна — ми її вже не про‑
даємо. На нашому сайті це теж 
висвітлено, — зауважує продавчи‑
ня‑консультантка Ірина.  

Російської класики в книгарні 
теж немає. Всіх російських ав‑
торів прибрали і просять, щоб 
книжкові постачальники взагалі 
не надсилали їхніх творів. Що‑

правда, тут досі можна придбати 
видання російською мовою. Вони 
належать двомовним українським 
видавництвам — «КСД», київ‑
ським та харківським тощо. Це 
здебільшого мотиваційні та ху‑
дожні книги для дорослих, з пси‑
хології тощо. Їх не заборонено 
продавати до 1 січня 2023 року. 
Але, за словами Ірини, вони спо‑
діваються, що коли тираж цієї 
літератури закінчиться, її більше 
не везтимуть.

— Маємо натомість книги різ‑
ними іноземними мовами: анг‑
лійською, німецькою, польською 
тощо. Зараз найчастіше купують 
мотиваційну літературу, роман‑
тичні зарубіжні чи українські 
романи, історичні книги про ві‑
домих постатей. Більшість містян 

або написаної російською, в нас 
немає. Відсутня і російська класика 
українською мовою. Коли за таки‑
ми книгами звертаються покупці, 
пояснюємо, що політика книгар‑
ні її забороняє. Люди ставляться 
до цього з розумінням, — каже 
продавець‑консультант Олег.

Щодо читацьких вподобань міс‑
тян, чоловік додає, що сьогодні 
популярні психологія, бізнес‑ви‑
дання, детективи американських 
авторів. Через вторгнення росії 
ціни на книги зросли. Особливо 
на новинки.  

— Після 24 лютого вартість літе‑
ратури піднялась. Я думаю, що це 
пов’язано із зростанням курсу дола‑
ра, бо папір для книг імпортується 
з Європи, — пояснює нам Олег.

«Книжкова хата» 
У цій книгарні на вулиці Чорно‑

вола до вторгнення росії в Україну 
теж були книги російською, але ви‑
дані українськими видавництвами. 
Така література не становила навіть 
5% асортименту. Також на поли‑
цях була класична російська проза 
(українською). З 24 лютого керів‑
ництво книгарні наказало зняти з 
продажу всі російськомовні книги.  

— Ми прийняли рішення, що 
книг російською не продаємо. 
Видання, випущені видавництва‑
ми держави‑агресорки, прибрали з 
полиць та надіслали на склад. Ще 
зняли з продажу книги російських 
авторів і всіх тих, хто підтримує 
агресію рф. В магазині є твори 
письменників з усього світу, ок‑
рім росії, — говорить нам продавчи‑
ня‑консультантка Ольга.  

Література значно зросла в ціні. 
— Частина складів і видавництв 

розміщені у зоні активних бойових 
дій. Через те, що вони не пра‑
цюють на повну потужність, по‑
рушена логістика, — каже Ольга.
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У червні депутати Ради підтри‑
мали законопроєкт про заборону 
продажу російських та білоруських 
книг, а також раніше ввезеної ро‑
сійської літератури. Закон вступить 
в дію з 1 січня 2023 року. Поясню‑
ємо, що він передбачає.

Найперше, на території нашої 
країни заборонили розповсюджу‑
вати будь‑яку книжкову продукцію, 
яка виготовлена чи експортується з 
росії, республіки білорусь та тимча‑
сово окупованої території України 
(винятком є література, випущена 
там у світ до початку вторгнення).

Теж заборонені книги, що міс‑
тять твори авторів, котрі були чи 
є громадянами держави‑агресорки 
після 1991 року (йдеться саме про 
громадян рф, а не давно померлих 
письменників, як от Пушкін, Тур‑
генєв чи Достоєвський — прим.). 
До 1 січня 2023 року можна прода‑
вати літературу, надруковану укра‑
їнськими видавництвами, де наявні 
твори авторів — громадян росії.

Журналісти «RIA плюс» завітали 
у кілька книгарень та книжкових 
магазинів нашого міста, аби дізна‑
тись, чи є в продажу твори росій‑
ських авторів чи російською мо‑
вою. Ми перевірили книгарню «Є», 
«Книжкову хату» та «Дім книги». 
Ще поцікавились у продавців‑кон‑
сультантів, які книги тернополяни 
зараз купують найчастіше та чи 
сильно збільшилась їхня вартість 
через війну.

Книгарня «Є» 
Як нам розповіли, з перших днів 

війни книги, пов’язані з рф, при‑
брали з полиць. Там, де вони рані‑
ше стояли, тепер японські комікси 
та поезія Ліни Костенко, Оксани 
Забужко, Євгена Маланюка.  

— Зараз російської літератури, 

Книги  Ми перевірили, чи є твори 
авторів-громадян країни-агресорки 
або написані російською мовою, у 
найбільших книгарнях нашого міста. 
Також читайте, як у час війни змінились 
читацькі вподобання тернополян та чому 
стрімко зросли ціни на книги

 В
А

Д
И

М
А

 Є
П

У
РА

ЧИ Є РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА  
У КНИГАРНЯХ — МИ ДІЗНАЛИСЬ

У «Книжковій хаті» взагалі не залишилось книг російського походження чи російською мовою

Питання розповсюдження 
книг з рф все ще очікує законо‑
давчого врегулювання. Проєкт 
про заборону продажу росій‑
ської та білоруської літератури, 
а також раніше ввезеної росій‑
ської літератури, надійшов на 
підпис до президента 20 черв‑
ня, але відповіді досі немає. У 
липні українські книговидавці 
написали звернення до Зелен‑
ського, в якому закликали його 
підписати Закон №2309‑IX. Ав‑
торами звернення є представ‑

ники видавництв та книжкових 
мереж, як от «Фоліо», «Лабора‑
торія», «Книгарня Є», «А‑БА‑
БА‑ГА‑ЛА‑МА‑ГА», «Віват», 
«Видавництва Старого Лева», 
«Yakaboo». У ньому йдеться про 
те, що всупереч пропагандист‑
ським наративам росії, Закон 
не обмежує розповсюдження в 
Україні книг з оригінальними 
творами російською чи іншою 
мовою.

Що можуть зробити терно‑
поляни, якщо побачили на 

полицях книгарень, магазинів 
чи супермаркетів книги, видані 
в росії? На жаль, поки немає 
реальних механізмів, за допо‑
могою яких є шанс довести по‑
дібні випадки до суду і накласти 
якесь покарання. Та виховну 
бесіду з керівництвом книгар‑
ні, магазину чи супермаркету 
здатні провести працівники 
правоохоронних органів. Також 
ви можете написати на пош‑
ту Держтелекомрадіо: office@
comin.gov.ua.

Яке покарання можливе за продаж російських книг
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Ярослав (посередині) волонтерить з перших днів війни. 
Зараз хлопці на фронті потребують зимового спорядження

Айтішник збирає кошти на бус для артилеристів
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 
допомоги нижче для зручності:

ПриватБанк – 5168 7427 2014 9685 
(Ярослав Оробчук);

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

PayPal – orobchuk87@gmail.com.
Пам’ятайте, що кожна гривня на‑

ближує нашу перемогу! Виженемо 
ворога з рідної землі та повернемо 
захисників додому, до родин!

через війну вирішили повторити 
власну історію, — говорить нам 
Ірина.  

Вартість книг, додає вона, 
дуже змінилась, піднялась ледь 
не вдвічі. Через це менший на‑
плив покупців. Люди думають, 
що книги дорогі через магазинну 
націнку, та це видавнича вар‑
тість. У книгарні повісили спе‑
ціальну табличку.

— Криза паперу була ще 
до війни, його везуть з Європи. 
На ціни на літературу впливає 
вартість бензину, зміни у ло‑
гістиці та інші нюанси. Більшість 
видавництв працює. Є хіба «про‑
біли» з навчальними підручни‑
ками. А так загалом книжковий 
асортимент великий, є безліч 
новинок, — каже консультантка.

Більше фото і 
відео, дивіться, 
засканувавши 
qr-код
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нансування на суму — 1 700,00 тис. 
грн (1 мільйон 700 тис. гривень — 
прим.) 

2. У місті діє соціальна клініка 
«Хатіко», де можна стерилізувати 
безпритульних котів за соціальною 
ціною за власний кошт. Чому відсутні 
безкоштовні центри стерилізації ву-
личних котів, куди можна звертатись?

Стерилізація котів за бюджетні 
кошти не передбачена, всі роботи 
проводяться волонтерами за власні 
кошти. Одночасно інформуємо, що 
активними волонтерами (телефон: 
097 671 21 94), за підтримки Терно‑
пільської міської ради без залучен‑
ня бюджетних коштів, проводиться 
стерилізація безпритульних котів 
за мінімальну оплату за медичні 
матеріали та транспортні витрати.  

Доглядати мають 
«соціальні опікуни» 

3. Чи піднімала міська рада питан-
ня, щоб вести облік безпритульних 
тварин (зокрема котів, як це зробили 
у Львові) і регулювати їхню чисель-
ність?

Відповідно до укладеного дого‑
вору з ТОВ «Міжнародні інженер‑
ні системи» (телефон: 097 489 10 35) 
виконуються роботи з регулювання 
чисельності безпритульних тварин 
(собак). Роботи проводять на базі 
Центру стерилізації та тимчасового 
утримання безпритульних тварин 
у селі Дичків Тернопільського ра‑
йону. Спільно з ветеринарними 
працівниками проводиться стери‑
лізація, вакцинація тварин від ска‑
зу, оброблення протиблошиними 
та протиглисними препаратами, 
ідентифікація безпритульних тва‑
рин шляхом використання кліпси 
та мікрочіпа. З метою реалізації вка‑
заних робіт у місцевому бюджеті 

про котів говоріть», — Ирина.
«Сказали про стерилізацію, про 

будиночок для котів і забули, вигна‑
ли на вулицю помирати, ось і все. 
Жорстокість і бездушність. Виріши‑
ли тварин звільнити від нацистських 
підвалів?» — Анастасія Возняк.

«Заберете з підвалів котів — через 
вентиляцію і унітази до вас полізуть 
миші і щурі. Вибирайте, що краще, 
утеплювачі чи коти…» — Ирина.

Відповідальні 
за котів… волонтери 

Із відповідей, отриманих у листі 
від відповідальних осіб Тернопіль‑
ської міської ради, стає очевидним, 
що посадовці обрали надлегкий 
шлях — просто ухилитись від точ‑
ності фактично у всіх випадках. 
Вони або «прикриваються» дер‑
жавними законами, або пишуть все 
те саме, що й минулого разу, коли 
ми звертались до них за комента‑

рями. Тож публікуємо в оригіналі 
наші надіслані до ТМР запитання 
та відповіді на них.

1. У Тернополі є програма стери-
лізації безпритульних тварин, на яку 
щороку проводиться тендер. Яка си-
туація із нею на даний момент?

Повідомляємо, що відповідно 
до Програми розвитку житло‑
во‑комунального господарства 
Тернопільської міської територі‑
альної громади на 2021–2024 роки, 
яка затверджена рішенням міської 
ради від 18.12.2020 року No 8/2/12, 
на послуги полювання та ловіння 
капканами і пов’язані з цим послу‑
ги (в тому числі утримання центру 
стерилізації та притулку для тимча‑
сового утримання тварин; регулю‑
вання чисельності безпритульних 
тварин) у 2022 році передбачено фі‑

Стерилізація вуличних котів за бюджетні кошти у 
Тернополі не передбачена

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

В одному з попередніх випусків 
газети «RIA плюс» ми опубліку‑
вали статтю: Куди подіти котів, 
які окупували підвали? Мешкан‑
ці шукають вихід, а влада розво‑
дить руками.

Ми звернулись із запитаннями 
до речниці Тернопільської міської 
ради Мар’яни Зварич. Запитали 
у неї: чому в Тернополі відсутні 
безкоштовні центри стерилізації? 
Чи ведуть посадовці облік бездо‑
мних тварин? Та які реальні кроки 
пропонують містянам, щоб закрити 
отвори в підвалах (у користь для 
себе) та врятувати життя котам, 
знайшовши для них іншу оселю? 
Пані Зварич порадила нам надіслати 
інформаційний запит до Тернопіль‑
ської міської ради.

Нещодавно отримали відповідь 
на запит від заступника мера міста 
Владислава Стемковського. Інфор‑
мацію, яка міститься в листі, підго‑
тував Олег Соколовський, началь‑
ник управління житлово‑комуналь‑
ного господарства, благоустрою та 
екології міської ради.

Що думають про 
вуличних котів читачі 

Стаття за 26 вересня набрала 
33 коментарі. Переважно люди 
обурюються бездіяльністю влади та 
злочинними діями тих, хто викидає 
маленьких кошенят надвір. Читачі 
запитують, чому наші посадовці 
нічого не вдіяли, аби регулювати 
чисельність безпритульних тварин?

«Куди подіти тих людей, що котів 
викидають?» — Olya Olya.

«Влада розводить руками, бо в них 
немає ні розуму, ні фантазії. А ва‑
ріантів, куди подіти (котів — авт. 
прим.) сотні», — pitersuperfly.

«Я не належу до запеклих зоо‑
захисників. Але у нас такі підва‑
ли, що коти їх гіршими зробити 
не можуть. Що там «утеплювати», 
коли всі багатоповерхівки «утеплені» 
латками. Спочатку труби поміняйте 
30–50‑літньої давності. А вже тоді 

Тварини  «RIA плюс» отримала 
відповідь на запит від Тернопільської 
міської ради щодо проблеми 
безпритульних котів. Чи передбачені 
кошти на стерилізацію котів з міського 
бюджету? Що робити тернополянам, 
якщо у підвалі оселились «хвостаті»? 
Де можна прилаштувати тварин? Як і 
обіцяли – відповіді публікуємо
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НА КОТІВ НЕ ДАЛИ НІ КОПІЙКИ

То хто відповідає за котів: міська влада, волонтери чи пересічні тернополяни?

У Вінниці діє «Програма ре‑
гулювання чисельності тварин 
гуманними методами на території 
Вінницької міської територіаль‑
ної громади». Її ініціатором та 
виконавцем виступає Департа‑
мент комунального господарства 
та благоустрою, а співрозробни‑
ками – МКП «Вінницязеленбуд», 
громадська організація «Бюро 
інституційного розвитку» й во‑
лонтери. Програму реалізують у 
2022‑2024 роках, аби зменшити 
кількість безпритульних тварин. 
Котів на безкоштовну стериліза‑
цію доставлятиме служба відлову 
тварин муніципального притулку 
МКП «Вінницязеленбуд». Кош‑
ти на це виділили з бюджету Ві‑
нницької міської громади.

У Львові у 2019 році вперше у 

світі підрахували вуличних котів. 
Тоді з’ясувалось, що на терито‑
рії міста живе 5992 безпритульні 
тварини. Щодо регулювання їх‑
ньої кількості, одна з найбільших 
установ, яка за це відповідає — 
комунальне підприємство «Лев». 
Воно надає послуги відповідно 
до річного плану стерилізації та 
кошторису оплат, що замовляє 
Львівська міська рада. Котів 
можна принести на вакцина‑
цію від сказу, стерилізацію, 
прилаштування. Все виконують 
за соціальними цінами, які вка‑
зані на сайті міської ради. Також 
ще з 2014‑го відповідно до ух‑
вали «Про заходи захисту котів 
від жорстокого поводження» у 
Львові зобов’язали ОСББ і кому‑
нальні підприємства дати котам 

доступ до комірних і підвальних 
приміщень, щоб ті винищували 
гризунів.

У Хмельницькому від початку 
російського вторгнення зросла 
кількість безпритульних тварин, 
в тому числі й котів. Кошти на 
їхню стерилізацію щороку ви‑
діляють з бюджету громади. У 
2022 році фінансування не ско‑
ротили, як вказано у матеріалі 
телекомпанії «Місто». Навпаки 
— планують стерилізувати понад 
тисячу вуличних тварин. На це 
з бюджету передбачили понад 
600 тисяч гривень. Безпритуль‑
них котів та собак виловлюють 
працівники «Спецкомунтрансу» 
та волонтери. Сам процес сте‑
рилізації проходить в місцевій 
ветлікарні.

Як в інших містах дають раду котам?

щорічно виділяється фінансування 
на регулювання чисельності безпри‑
тульних собак.

Відповідно до рішення Тернопіль‑
ської міської ради No 7/36/13 від 
24.07.2019 року «Про затвердження 
Правил утримання домашніх та без‑
притульних тварин (собак та котів) 
на території Тернопільської міської 
територіальної громади», передбаче‑
но здійснення реєстрації домашніх 
та безпритульних тварин.

4. Які реальні кроки пропонують 
людям від міської ради, аби вирішити 
багаторічне питання з котами у під-
вальних приміщеннях (адже більшість 
з них є укриттями на випадок тривоги 
+ там зараз закривають усі отвори, 
щоб зберегти тепло у зимовий пе-
ріод)? Які альтернативи для тварин 
є у місті?

Закриття отворів у підвальне 
приміщення здійснюється відповід‑
но до наказу Державного комітету 
України з питань житлово‑кому‑
нального господарства No76 від 
17.05.2005 року «Про затвердження 
Правил утримання жилих будинків 
та прибудинкових територій», де 
передбачено: у підвалах повинен 
забезпечуватися захист приміщень 
від проникнення тварин: гризунів, 
кішок, собак.  

Догляд за безпритульними ко‑
тами здійснюється «соціальними 
опікунами», які добровільно піклу‑
ються про тварин на певній те‑
риторії. Окрім цього зазначаємо, 
що відповідно до Закону України 
«Про захист тварин від жорстокого 
поводження» передбачено, що для 
утримання безпритульних тварин 
можуть створюватися притулки 
не лише органами виконавчої вла‑
ди, органами місцевого самовряду‑

вання, а й підприємствами, уста‑
новами, організаціями незалежно 
від форм власності, громадськими 
і благодійними організаціями та 
фізичними особами, а проводити 
свою діяльність вони можуть за ра‑
хунок коштів власників, а також 
будь‑яких інших не заборонених 
законом джерел.

Влада, на жаль, 
нічим не допоможе 

Підіб’ємо підсумки. На центр 
стерилізації та притулок для тим‑
часового утримання безпритульних 
тварин у Дичкові, а також на ре‑
гулювання їхньої чисельності, 
у 2022 році виділили 1 мільйон 
700 тисяч гривень. Та ці кошти 
призначені лише для вуличних со‑
бак. Натомість стерилізація котів 
міською владою взагалі не перед‑
бачена. Кажуть, що за це відпові‑
дальні волонтери.

ТОВ «Міжнародні інженерні сис‑
теми», з яким міська рада уклала 
договір, займається регулюванням 
чисельності безпритульних собак. 
На це знову ж таки передбачені 
кошти з місцевого бюджету. Вулич‑
ні коти таких привілеїв не мають. 
Їхню чисельність посадовці не ре‑
гулюють. Від ТМР передбачено 
лише здійснення реєстрації котів, 
та цифри, скільки їх є у місті, нам 
не сказали.

Хто такі «соціальні опікуни», 
які здійснюють догляд за без‑
притульними котами, — взагалі 
незрозуміло. А найцікавіший ос‑
танній абзац листа, що створювати 
притулки для вуличних тварин мо‑
жуть ще й підприємства, установи 
та організації «за рахунок коштів 
власників».  

Доглядають за 
безпритульними 
котами «соціальні 
опікуни», які про 
тварин піклуються 
добровільно
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небайдужі тернополяни. Всечесні 
отці провели коротку панахиду і 
помолились за Героїв АТО. Рідні 
полеглих тримали у руках букети 
осінніх квітів й лампадки, дехто 
– портрети своїх найрідніших 
бійців, яких уже немає серед нас. 
Наприкінці заходу присутні по‑
клали квіти до стели.

Об 11.00 на Театральній площі 
виступом оркестру розпочалось 
інше дійство – нагородження 
відзнаками військовослужбовців. 

Ведучі наголосили, що ни‑
нішня подія символізує зв’язок 

 Рідні загиблих у зоні захисників на урочистому покладанні квітів до стели 
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Нагадаємо, що 14 жовтня укра‑
їнці святкували велике християн‑
ське свято – Покрови Пресвятої 
Богородиці, а також День захис‑
ників і захисниць, День козацтва 
та 80‑ту річницю від створення 
Української повстанської армії.

Найперше, у Тернополі вша‑
нували загиблих Героїв, які обо‑
роняли рідну землю від ворога у 
зоні проведення антитерористич‑
ної операції. Дійство пройшло 
біля меморіальної стели «Заги‑
нули за волю України» (поблизу 
пам'ятника Степану Бандері). На 
ній закарбовані імена 105 захис‑
ників. 

Згадати тих, хто віддав своє 
життя за наш спокій та свободу, 
зібрались матері та рідні полег‑
лих у 2014‑2015 роках захисни‑
ків, очільники міста, посадовці, 
військовики, журналісти та усі 

У ТЕРНОПОЛІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ 
ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

поколінь, невмирущість героїч‑
них традицій українства. Ніхто б 
навіть подумати не міг, що у ХХІ 
сторіччі на нашій землі розпоч‑
неться повномасштабна війна, 
лунатимуть вибухи, вбиватимуть 
цивільних людей. 

Вкотре ми героїчно боремось 
проти загарбників, проти тих, хто 
нагло пересік кордони України, 
зазіхнув на її соборність, намага‑
ється стерти з лиця землі нас як 
націю. Вкотре наші захисники і 
захисниці віддають себе під по‑
кров і заступництво Богородиці, 
віддають життя за перемогу. 14 
жовтня стало національним днем 
пам’яті геройського чину та слави 
українського війська. 

Хвилиною мовчання вшанува‑
ли пам’ять лицарів, які свого часу 
загинули і досі гинуть за волю 
і незалежність України. Також 
відбулось покладання квітів до 
пам’ятників, зокрема визначним 
провідникам ОУН‑УПА Степано‑
ві Бандері та Ярославові Стець‑
ку, до Монумента Незалежнос‑
ті. Далі духовенство звершило 
спільну коротку молитву за всіх 
Героїв, за Україну і за наш народ. 

Ніхто не міг стримати сліз, 
коли очільник Тернопільської 
ОВА Володимир Труш вручав 
нагороди членам сімей померлих 
на передовій містян – їхнім бать‑
кам, дітям, дружинам, сестрам 
і братам.  

– Сьогодні велике релігійне 
свято. Ця дата для нас важлива 

Родинам загиблих 
мої щирі співчуття! 
Я не знаю, які 
слова можуть 
втамувати ваш 
біль 

Свято   З нагоди Дня захисників і 
захисниць України в Тернополі відбувся 
ряд урочистостей, аби подякувати 
тим, хто наразі боронить наш спокій на 
фронті, а також загиблим Героям, котрі 
віддали життя за Батьківщину. Як містяни 
віддали честь нашим військовикам – 
читайте у репортажі

і сакральна. Хотілось би попро‑
сити Богородицю, щоб накрила 
своїм покровом не тільки наших 
захисників на фронті, а й всю 
Україну. Хлопців із Збройних сил 
нехай цей покров захищає від 
ворожих куль. А тих, кого вже 
немає серед нас, нехай Матінка 
Божа зустріне на небі. Родинам 
загиблих мої щирі співчуття! Я не 
знаю, які слова можуть втамувати 
ваш біль. Але знайте – полеглі 
дійсно Герої, бо своїм життям 
захистили нас і ми маємо змогу 
стояти тут, – сказав Володимир 
Труш. 

Крім того, з вітальним словом 
виступили мер міста Сергій На‑
дал та голова Тернопільської об‑
ласної ради Михайло Головко. 
Наприкінці очільники Тернополя 
вручили різноманітні нагороди 
місцевим військовослужбов‑
цям – ордени «За мужність», 
медалі «За військову службу 
Україні», відзнаки від обласної 
військової адміністрації та місь‑
кої ради, «За заслуги перед Тер‑
нопільщиною». Кількох бійців 
посмертно нагородили званням 
«Почесний громадянин міста  
Тернопіль».

БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ І ОПІКИ

ОРИСЯ, 74 РОКИ:

 – Мені 74 роки, і ці захисники 
прикривають мене від ворога. 
Я всім їм побажаю божого ми-
лосердя, опіки. Нехай скоріше 
закінчиться війна, щоб вони 
живі і здорові повернулися до 
своїх сімей. Сьогодні ще й свято 
Покрови Пресвятої Богородиці. 
Сьогодні зранку я просила , щоб 
вона покрила наше небо 

ВОНИ УТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВДУ

ВЛАД, 36 РОКІВ:

– 14 жовтня ще й День ство-
рення Української повстанської 
армії, День козацтва. Бажаю 
щастя, здоров’я, мирного 
неба, кохання, всіх благ, всьо-
го найкращого. Тому що наші 
захисники на це заслуговують. 
Вони не тільки захищають нас, 
а й утверджують правду в світі 
і борються з силами темряви!

ПЕРЕМОГИ І ЩЕ РАЗ ПЕРЕМОГИ

МИХАЙЛО, 68 РОКІВ:

– Я побажаю нашим захисни-
кам перемоги, перемоги і ще 
раз перемоги. І головне – щоб 
кожен повернувся живим і здо-
ровим додому. Кожен з нас має 
підтримувати захисників, адже 
підтримка важлива для них. Не 
забувайте просити Бога, щоб він 
допомагав і нам, і захисникам 
перемогти у цій війні. 

ЗДОРОВ’Я І СИЛИ У БОРОТЬБІ

МАРІЯ, 51 РІК:  

— Наші захисники – неймовірно 
великі люди. Я бажаю їм здоров’я, 
сили в щоденній їхній боротьбі, в 
щоденному захисті нашої України. 
Ми маємо зараз можливість бути 
на цьому майданчику, просто го-
ворити і все це тільки завдяки їм. 
І звичайно ж, нехай повертаються 
до нас живими. Перемоги нам 
усім якнайшвидше. .

НЕ ВТРАЧАТИ НАДІЮ

КОСТЯНТИН, 20 РОКІВ:

– У мене навіть бракує слів, 
аби висловити свою вдяч-
ність за ту роботу, що вони 
виконують щоденно. Але я 
бажаю нашим захисникам 
сили, здоров’я, щоб вони 
ніколи не втрачали надію у 
світле майбутнє. Всього най-
кращого їм, нехай живими 
повертаються додому. 

МОЛИМОСЯ ЗА ВАС

ДМИТРО, 32 РОКИ:

—  Бажаю нашим захисни-
кам здоров’я, наснаги, три-
матися до кінця. Ми за них 
переживаємо, постійно ду-
маємо, допомагаємо, чим 
можемо. Захисники, ми у 
вас віримо, постійно моли-
мося за вас. Хочу, щоб ця 
війна скоріше закінчилася 
нашою перемогою.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Що бажають місцеві нашим воїнам?

На граніті закарбовані імена 105 Героїв – уродженців 
Тернопільщини

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш нагородив 
військових
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118,3%, тобто в середньому вар‑
тість продуктів зросла на 18,3%. 
Загалом інфляція в Україні ста‑
новить 21,8%.

Чому зростають ціни 
— Пришвидшення інфляції й 

надалі зумовлювалося наслідка‑
ми повномасштабної війни росії 
проти України, — коментують 
у НБУ. — Це порушення ланцюгів 
постачання, руйнування вироб‑
ництв, скорочення пропозиції то‑
варів та послуг, збільшення вироб‑
ничих витрат бізнесу. Ще одним 
чинником був ефект перенесення 
на ціни коригування офіційного 
курсу гривні до долара США, яке 
відбулося наприкінці липня та 

було необхідним для збереження 
стійкості економіки. Стримували 
зростання цін фіксація тарифів 
на газ і тепло та насичення вну‑
трішнього ринку пальним.

Вищими темпами дорожчали 
рибні, молочні, кондитерські ви‑
роби, олія, олійні продукти, бе‑
залкогольні напої та сухофрукти. 
Це, у тому числі, зумовлювалося 
вищими витратами бізнесу та 
впливом коригування офіційного 
курсу гривні на вартість зазначе‑
них товарів через подорожчання 
імпорту.

Тож купівельна спроможність 
тернополян продовжує падати. Як 
змінюватиметься ситуація, зале‑
жатиме від численних факторів, 
передусім — ситуації на фронті та 
фінансової допомоги іноземних 
партнерів.

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

Ми побували у трьох мережах 
супермаркетів Тернополя — «Сіль‑
по», «АТБ» та NOVUS. Там порів‑
няли ціни на соціально важливі 
товари. Серед них — курятина, 
яйця, крупи, овочі, олія, молочні 
продукти. Ми обирали найде‑
шевші пропозиції без врахуван‑
ня акційних пропозицій, оскільки 
акційний каталог постійно онов‑
люється.

Що подорожчало 
Ми порівняли ціни на одні 

і ті ж товари за місяць, станом 
на 13 вересня та на 15 жовтня. 
Ціни на багато товарів зросли. 
Найбільше подорожчали звичай‑
ні курячі яйця. Ціни на них шо‑
кують — нефасовані яйця С1 ще 
місяць тому коштували приблиз‑
но 30–32 грн за десяток. Тепер 
ціни у супермаркетах — 53–56 грн 
за десяток! Ще тиждень тому вони 
були по 48–50 гривень.

Цікаво, що упаковка перепели‑
них яєць (20 штук) коштує вже 
дешевше, ніж упаковка курячих 
(10 штук). Перепелині яйця кош‑
тують 52–58 гривень, а ціна на де‑
сяток фасованих курячих яєць 
може сягати і 90 гривень.

Подорожчали і молочні продук‑
ти. Ми порівнювали товари від од‑
ного виробника. Упаковка молока 
в плівці коштувала 30–31 гривню. 
Тепер воно по 30,7–32,4 грн.

Пачка масла (180 грамів) подо‑
рожчала на 1,5–3,5 грн.

Крупи не подорожчали, а греч‑
ка в деяких супермаркетах навпа‑
ки — подешевшала приблизно 
на 10 гривень за кілограм.

На графіці вказана вартість най‑
дешевших товарів з асортименту 
магазинів.  

За даними Мінфіну, індекс спо‑
живчих цін у Тернопільській об‑
ласті від початку 2022 року складає 

Ми обирали 
найдешевші 
пропозиції без 
врахування 
акційних 
пропозицій

ЯКІ ПРОДУКТИ НАЙБІЛЬШЕ 
ДОРОЖЧАЮТЬ У МАГАЗИНАХ
Гаманець  Ціни на продукти 
продовжують зростати. За десяток яєць 
тепер потрібно віддати понад 50 гривень. 
За місяць подорожчали молочні продукти 
та ще чимало іншого. Журналісти 
«RIA плюс» дізналися актуальні ціни в 
супермаркетах міста та порівняли, де 
дешевше. Дивіться інфографіку, щоб 
економити!

Серед продуктів подорожчали молочка, м’ясо та овочі
Цибуля також зросла в ціні – понад 30 грн 
за кілограм 

 Яйця серед усіх продуктів подорожчали 
найбільше

СПОЖИВАЧ

Вартість продуктів в крамницях
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реагувати, вони першими відгуку‑
ються, — зазначає артилерист. — 
Це переважно середня ланка 
бізнесу. Люди жертвують кошти, 
час, маючи незначні заощадження, 
інвестують їх у перемогу.

За спиною — рідні 
На завершення розмови з’я‑

совуємо, чи варто називати ім'я 
в матеріалі, адже більшість наших 
героїв ставляться до цього з обе‑
режністю.

— Відкрито можете писати моє 
ім'я, я не можу собі дозволити їх 
боятися, нехай вони бояться, — 
уже емоційніше відповідає спів‑
розмовник.

За спиною у Андрія, буквально 
за кілька кілометрів від бойових 
позицій — місто, де живе його се‑
стра, а трохи далі — старенький 
батько.

— Крім власної мотивації ти 
розумієш, що ти їх захищаєш 
напряму, ти тут для того, щоб їм 
жилося безпечніше, — говорить 
військовий. — А ще на мене див‑
ляться діти і внуки. Хочу бути для 
них прикладом.

Підтримка рідних і близьких 
надзвичайно важлива і для Ан‑
дрія. Власне той взаємозв'язок і 
є головним його сенсом.

— Якщо тебе люблять, під‑
тримують, ти відчуваєш, що ти 
потрібний — це дає тобі певну 
повноту, — каже Андрій. — В ін‑
шому випадку — втрачаєш будь‑
яку мотивацію.

Вдома Андрія люблять, коха‑
ють, чекають і пишаються. Вну‑

ки у дружини відбирають трубку, 
коли телефонує дідусь. З ними 
у нього особливі стосунки.

Шляхетний 
українець 

— Що він не робив би, як сер‑
йозно він не був би зайнятий — 
коли до нього підходить дитина — 
він відкладає все, — пригадує дру‑
жина Альона. — Завжди уважно 
вислухає, а внуки з неабияким 
зацікавленням слухають його. 
Дуже всіма переймається, всім є 
учителем і наставником. Іноді і 
посварить, якщо виявиться, що 
не правий — вибачиться. До всіх 
малюків, а внукам по 5–6 років, 
ставиться по‑дорослому. Тому є 
для усіх авторитетом. Уп'яте став 
дідусем уже в час війни, наймо‑
лодшої внучки ще не бачив.

Знаючи, що війна неминуча, він 
готувався до неї. Як зазначила дру‑
жина, це у нього в крові. Надваж‑
ливим було для нього убезпечити 
від лиха родину.

— За лічені дні до 24 лютого він 
таки переконав виїхати за кордон, 
казав синам: «Ви — кожен на своє‑
му фронті, якщо ми всі підемо во‑
ювати, хто буде продовжувати наш 
генофонд? Для ваших рук роботи 
вистачить і після війни». І лише 
відправивши родину, зі спокійним 
серцем повернувся до своїх намі‑
рів, — продовжує жінка. — Такий 
він є. Шляхетний українець.

До речі, син, котрий вивіз ро‑
дину в безпечне місце, миттєво 
налагодив волонтерську діяльність 
і допомагає українській армії.

ГЕРОЯМ СЛАВА

терпіти, і чекати — все, що можна 
робити, щоб це закінчилося.

Також пригадав, що прадід 
по маминій лінії, був старшиною 
в дивізії «СС‑Галичина», прохо‑
див вишкіл у Голландії, а по тато‑
вій — під час війни в бандерівцях 
був дядько, який зазнав сталін‑
ських репресій.

Знаковим для себе вважає і те, 
що він зараз в історичному мо‑
менті серед дітей, які є майбут‑
нім України. Зауважує, що у його 
батареї — три покоління. Хтось 
за віком як його онуки, хтось — 
як діти і лише один ровесник.

— Я маю за велику честь і гор‑
дість виборювати незалежність 
України з молодим поколінням 
людей, яке сформувалося на спо‑

конвічних цінностях, і тут, на полі 
бою, гартується, — каже Старши‑
на. — Це майбутні перспективні і 
керівники, і воїни, це майбутнє 
України, за яке мені не соромно.

Один постріл — 
робота команди 

Пану Андрієві — 57. Коли 
25 лютого прийшов у військко‑
мат, воєнком відмовляв через вік. 
Однак це Андрія не зупинило. 
Після розподілу потрапив до ар‑
тилерії, пройшов навчання босо‑
ліста‑топогеодезиста і приєднався 
до батареї, в якій служить зараз.

Найбільше його вражає команд‑
ний дух.

— Один постріл — це робота ве‑
ликої команди, де задіяно більше 
15 осіб: дев'ять людей — розраху‑
нок, комбат, босоліст, розвідка, 

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

У мирному житті Старшина 
був людиною підприємництва і 
бізнесу — завжди серед успіш‑
них та перспективних, завж‑
ди — у лідерах. Впродовж 20‑ти 
років проводив семінари, навчав 
і безперервно вдосконалювався. 
Та як тільки в Україні почалася 
повномасштабна війна — при‑
звався добровольцем. І це ні для 
кого не було несподіванкою. Всі, 
хто знають Андрія, розуміють, що 
по‑іншому він вчинити не зміг би.

— Для мене дуже важлива сво‑
бода — свобода вибору, свобода 
дії, тому будь‑які обмеження мене 
засмучують, — пояснює свою мо‑
тивацію Андрій. — І коли я живу 
в країні, яка століттями перебу‑
ває під протекторатом московії, 
не може розвиватися разом зі 
світом і рухатися вперед, бо по‑
стійно ставлять палки в колеса, 
то готовий долучитися до будь‑
якої історичної події, яка мала б 
це зрушити і дати нам свободу.

Відзначаючи чергові дати неза‑
лежності, Андрій її не відчував, 
вважає, що справжню незалеж‑
ність ми здобуваємо на полі бою.

— От коли буде повністю зни‑
щена та гегемонія моковітська, 
яка ще донедавна переважала над 
нами, тоді ми матимемо справж‑
ню свободу, — додав співрозмов‑
ник.

Мотивує зв'язок 
поколінь 

Мотивують військового четве‑
ро дітей, п'ятеро внуків і пред‑
ки‑патріоти. Він прагне докласти 
максимум зусиль, щоб врешті за‑
вершити війну.

— Я хочу, щоб мої діти і вну‑
ки жили у вільній країні і були 
господарями на власній землі, — 
продовжує Андрій. — Це дорогого 
вартує: і воювати, і допомагати, і 

Війна  Звання старшина закріпилося за 
ним як псевдо: його побратими за віком 
йому в діти годяться. Він же є правнуком 
старшини-дивізійника і вважає за 
обов'язок нарешті покласти край 
московитам. Наш герой — топогеодезист 
тернопільської артилерії Андрій 
Шкільний. Продовжуємо проєкт «Героям 
Слава!»

дрони, — пояснює. — Злагодже‑
ність на бойових позиціях під час 
атак просто вражає.

У солдатсько‑армійському 
братстві, за словами Старшини, 
завжди підтримують і допомага‑
ють — один за всіх і всі за одного.

— Після Києва вся Україна 
відчула, що ми можемо про‑
тистояти і перемагати, — додає 
у розмову ще більше оптимізму 
пан Андрій. — Успішні операції 
на сході і півдні теж надихають, 
плюс надійні партнери з тилу — 
розуміємо, що перемога є невід‑
воротною. Недаремно ж кажуть, 
що подолавши другу армію в світі, 
наша стала першою.

Війна відкриває 
твою сутність 

На запитання, чи важко було 
звикнути до нових умов — фізична 
праця, життя в окопах, польова 
їжа, колектив, Андрій відповідає, 
що йому пощастило, що все своє 
свідоме життя займається спор‑
том, не зважаючи на вік, ходив 
у спортзал до війни, тому в кон‑
тексті фізичної підготовки для 
нього труднощів немає.

У надзвичайних ситуаціях та 
в екстремальних умовах, за сло‑
вами Андрія, відпадає емоційна 
складова, вмикаються основні 
інстинкти виживання і взаємодії.

— Армія, війна, це — особливі 
умови, вони «оголюють» люди‑
ну і викривають природу і сут‑
ність, — ділиться спостереженнями 
військовий, — відразу видно, хто 
є хто насправді.

Новачки переймають досвід 
у досвідчених військових, тому 
адаптація відбувається досить 
швидко.

— Моя батарея найкраща, з пер‑
ших днів війни хлопці проявили 
себе як герої, — не перестає за‑
хоплюватися Старшина. — Чим 
більше досвідчених людей, тим 
сильніша команда: хто приходить 
без підготовки швидко перейма‑
ють досвід, повторюючи за інши‑
ми роботу, набувають необхідних 
навичок. У нас багато досвідчених, 
можливо й тому мало втрат.

Досвід у бізнесі і зв'язок із ти‑
лом забезпечує вирішення багатьох 
проблем. Серед Андрійових парт‑
нерів є чимало волонтерів.

— У нас хороше забезпечен‑
ня, але іноді раптово відчуваємо 
потребу, приміром, у цвяхах чи 
поліетилені — треба швидко від‑
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Мотивують  
нашого 
військового його 
четверо дітей, 
п'ятеро онуків і 
предки-патріоти

ЯК БІЗНЕСМЕН ВОЮЄ В АРТИЛЕРІЇ

Андрій все своє свідоме життя займається 
спортом, тому фізпідготовка хороша

Якось під час обстрілу, коли всі побігли в 
укриття, він першим підбіг до гармати і 
почав закидати снаряди

Вдома Андрія люблять, кохають, чекають і пишаються. 
Уп'яте став дідусем уже в час війни, внучки ще не бачив

Що кажуть колеги по службі?

Перший виїзд — перше «хре-
щення»

— Андрій прийшов до нас 
після київської операції, — 
розповідає про нашого зем‑
ляка командир підрозділу на 
псевдо Ковбой. — Уже на 
першому виїзді пройшов бо‑
йове хрещення, — пригадую, 
— був дуже жорсткий обстріл, 
трішки поглухли, та тішилися, 
що живі. Тоді Андрій проявив 
стійкість і витривалість. Відто‑
ді виїжджає з нами на польові 
позиції у ролі топогеодезиста, 
орієнтує гармати в основному 
напрямку стрільби. Відмінно 
виконує обов'язки старшини. 

— Попри те, що Андрій дуже 
інтелігентна людина, він не 
цурається чорнової роботи, — 
продовжує командир. — Якось 

під час обстрілу, коли всі побіг‑
ли в укриття, він першим під‑
біг до гармати і почав закидати 
снаряди! Я побачив, що людина 
має сміливість.   

До Дня захисників отримав 
відзнаку бригади ім. Данила 
Апостола.

А ще Андрій продовжує на‑
вчати. Командир розповів, що 
Старшина проводив заняття 
з ведення розвідки і на спо‑
стережному пункті на нульо‑
вих позиціях. Добре оволодів 
бусоллю, швидко навчається 
новому, рветься до виконання 
бойових завдань.  

Завжди піклується про осо‑
бовий склад, безпосередньо 
співпрацює з волонтерами. 

— Дуже цінний у команді, 
підсумував керівник. 



11RIA плюс, 19 жовтня 2022

повітряної тривоги зіштовхується 
вже не вперше. І це попри те, що 
влада систематично закликає всіх 
жителів області покинути вулиці 
і перебувати у безпечному місці.

— Під час кожної повітряної 
тривоги голови Тернопільської 
ОВА та Тернопільської міськра‑
ди наголошують, що люди ма‑
ють перебувати у сховищі. Але 
як туди потрапити, якщо вони 
зачинені? Я знаю, у будинку 
на вулиці Львівська, 8 також 
підвал був постійно зачинений. 
То пересиджували тривогу як 
могли. Але це ж ненормально. 
Прохання до влади — перевіри‑
ти не тільки наявність укриттів, 
але й чи відкриті вони під час 

повітряної тривоги, — розповідає 
Оксана Глазкова.

З аналогічною ситуацією 
зіштовхнулися і наші журналіс‑
ти. Під час чергової повітряної 
тривоги ми опинилися поблизу 
Тернопільського драмтеатру імені 
Тараса Шевченка. Працівники 
поліції закликали пройти у схо‑

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

За яких причин сховища мо‑
жуть бути зачинені, хто відпо‑
відає за їх функціонування під 
час повітряної тривоги і куди 
скаржитися — ми з’ясовували.

Жінки ховаються 
у туалетах 

Найчастіше тривога застає зне‑
нацька на вулиці, а отже, люди 
змушені швидко шукати первин‑
ні укриття чи сховища. У такій 
ситуації опинилася і Оксана 
Глазкова разом зі своїм чолові‑
ком. Попри бажання сховатися 
під час тривоги, парі так і не вда‑
лося, адже найближчі сховища 
виявилися зачиненими.

— Ми йшли з чоловіком вули‑
цею Тернополя, поблизу парку 
«Національного Відродження», і 
тут почалася повітряна тривога. 
Потім почули і віддалені звуки, 
схожі на вибухи. Тоді вирішили, 
що краще пересидіти у сховищі. 
Поруч були багатоповерхівки. І 
на одній з них ми побачили напис 
«Укриття». Пішли за вказаною 
стрілочкою, але все було закрите, 
висіли замки. Люди просто повз 
проходили. Коли ми повернулися 
до парку, то бачили, як мами з 
дітьми ховалися у вбиральнях, — 
каже пані Оксана.

Жінка обурюється, адже із 
зачиненими сховищами під час 

 Під час повітряної 
тривоги сховище 
зачинене? 
Пишіть скаргу до 
Тернопільської 
міської ради

У ТЕРНОПОЛІ УКРИТТЯ ЗА СІМОМА 
ЗАМКАМИ. ЧОМУ ЗАЧИНЕНЕ?
Проблема  Двері зачинені та 
ще й висить замок! Таку картину 
побачила родина тернополян під час 
повітряної тривоги на одному зі сховищ 
багатоповерхівки, що біля парку 
«Національного Відродження». Потрапити 
сюди того дня їм так і не вдалося

Під час тривоги сховище було зачинене, а 
жінки з дітьми ховалися у вбиральнях, що 
розташовані на території парку

Шукати сховище краще на спецкартах, 
адже стрілочки не завжди показують у 
правильному напрямку

Кафе та бари роблять сховища сучасними, аби під час 
повітряних тривог людям було комфортно
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Пишіть скаргу в міську раду
Нині в Тернополі є 252 примі‑

щення, що придатні для сховища 
під час повітряної тривоги, з них 
8 протирадіаційних. Чимала кіль‑
кість укриттів знаходиться саме 
у закладах торгівлі та харчування, 
школах та садочках. Переглянути 
повний перелік можна на карті 
захисних споруд від Тернопіль‑
ської міської ради.

Також у Тернополі працює 
спеціальний додаток під назвою 
«Де укриття». Додаток можна 
завантажити як на Android, так 
і iOS. Після встановлення не по‑
трібно проводити додаткові на‑
лаштування, лише надати доступ 
програмі до вашої геолокації. 
Якщо таке повідомлення з’явить‑
ся при відкритті програми — треба 
натиснути кнопку «Дозволити». 
Це дасть змогу прокладати марш‑
рут від вашого місця перебування 
до найближчого укриття.

Після цього можна користу‑
ватися додатком. При відкритті 
додатку ми бачимо карту та знаки 
різних типів укриттів: найпрості‑
ші, протирадіаційні, сховища. Як 
тільки ви оберете відповідний 
значок, на карті з’являються ло‑
кації.

Також загалом у місті є 30 за‑
кладів торгівлі та громадського 

харчування, якими можуть ско‑
ристатися мешканці. Більшість 
цих закладів розташовані у цен‑
тральній частині міста — на вулиці 
Руській, Грушевського, бульварі 
Шевченка. Окрім того, заклади, 
які можуть стати укриттям, є 
в різних мікрорайонах міста — 
на «Дружбі», «Сонячному», «Аляс‑
ці», «Східному». Детально дивіться 
на інтерактивній карті.

Аби дізнатися, хто відповідає 
за своєчасне відкриття сховищ під 
час повітряної тривоги і за яких 
причин вони можуть бути зачи‑
неними, ми звернулися до Тер‑
нопільської міської ради.

— За стан та відкриття кожно‑
го сховища відповідає управитель 
будинку — ОСББ чи ЖЕК. Ключі 
до укриттів у багатоквартирних 
будинках мають бути в усіх меш‑
канців. Під час повітряної три‑
воги укриття відкриває той, хто 
перший спускається. У деяких 
будинках є спеціально визначені 
особи, які мають ключі, і на ви‑
падок повітряної тривоги вони 
відкривають укриття. Якщо є від‑
повідальна особа, то її дані вказані 
на табличці перед входом, — каже 
речниця Тернопільської міської 
ради Мар’яна Зварич.

Кожне приміщення, що зазна‑

чене на карті укриттів від Терно‑
пільської міської ради, має бути 
доступним під час повітряної три‑
воги для будь‑якої людини. Ніхто 
не має права відмовити людині 
зайти до сховища.

Натомість є заборона відвідува‑
ти первинні укриття у школах та 
дитячих садочках, доки там триває 
навчальний процес. Це пов’язано 
з тим, що сховища розраховані 
виключно на учнів/вихованців та 
персонал закладу. Як повідомля‑
ють у Тернопільській міськраді, 
укриття навчальних закладів 
доступні для всіх бажаючих з 
18.00 до 08.00.

— Якщо вас не пустили 
в укриття або воно було зачи‑
нене на момент повітряної три‑
воги, у такому випадку ви можете 
поскаржитися до Тернопільської 
міської ради. Необхідно написати 
скаргу у довільній формі на ім’я 
міського голови. Вкажіть місце 
розташування сховища і причину, 
чому вам не вдалося туди потра‑
пити. Після ваше звернення буде 
розглянуте. І ми проведемо бесіду 
з відповідальною за сховище осо‑
бою, — додає пані Зварич.

Направити скаргу необхідно 
на електронну адресу: 

letter@ternopilcity.gov.ua 

поняття. Можливо помилилися! 
Бо наскільки я знаю, сховища є 
за нашою адресою, але в інших 
закладах громадського харчу‑
вання і на карті вони відобра‑
жаються. Та і людей туди наче 
пускають, — каже продавець.

Нагадаємо, з липня Терно‑
пільська міська рада перевіряла 
стан готовності наявних укриттів 
та облаштування нових сховищ 
у багатоповерхівках. Приміщення 
мали бути розчищені від непо‑
трібного мотлоху, особистих ре‑
чей мешканців будинку та об‑
лаштувати там місця для сидіння. 
Крім того, кожне сховище треба 
промаркувати і забезпечити пит‑
ною водою та аптечкою.

Ми готові прийняти 
людей 

На карті захисних споруд від 
Тернопільської міської ради 
ми знайшли укриття за цією ж 
адресою. Воно знаходиться трохи 
праворуч від підвалу, що нібито 
служить сховищем і розташоване 
у кав’ярні «Лампа». На фасаді за‑
кладу видніється наліпка з на‑
писом «Укриття для екстреної 
евакуації». Та чи дійсно воно 
працює? І хто сюди може по‑
трапити під час повітряної три‑
воги — намагаємося дізнатися 

в адміністраторки закладу Олени.
— У нас є доволі просторе 

укриття. Воно завжди відкрите з 
11.00 до 22.00. Приміщення біль‑
ше схоже просто на підземний 
заклад для відпочинку. Тут від‑
сутні вікна, є диванчики, стільці 
та столи. Також є вбиральня. Як 
тільки звучить повітряна тривога, 
кожен працівник закладу реко‑
мендує відвідувачам спуститися 
до сховища і там продовжити 
своє перебування у нашому за‑
кладі, — розповідає пані Олена.

Щоб переконатися у правди‑
вості сказаного, ми попросили 
адміністраторку провести нас 
у сховище. Дійсно, слова відпові‑
дають дійсності. На яких умовах 
усі можуть скористатися укрит‑
тям під час повітряної тривоги?

— Наше сховище відкрите для 
всіх людей. Неважливо, чи є ви 
нашим клієнтом чи просто про‑
ходили повз. Люди мають про‑
сто зайти і сказати, що бажають 
потрапити у сховище. Хтось із 
наших працівників вас проведе. 
Люди можуть щось замовити 
собі — якусь каву, сік або щось 
поїсти. Але це не обов’язково. 
Скільки триватиме повітряна 
тривога, стільки люди зможуть 
знаходитися у нас, — переконує 
пані Олена.

вище, адже була велика загроза 
ракетних обстрілів на території 
всієї України. Найближче було 
на вулиці Михайла Грушевсько‑
го, 1. На фасаді закладу «Добра 
піца» ми побачили червоний 
напис «Укриття» і стрілка, що 
вказувала на сусіднє підвальне 
приміщення.

Спустившись сходами, ми 
та інші тернополяни побачили 
закритий ролет із замком. Та 
чому ж тоді стрілка вказує на те 
приміщення? Ми вирішили по‑
цікавитися у працівників сусідніх 
закладів харчування.

— Скільки пам’ятаю, то цей 
підвал завжди був зачинений. 
Я бачив, що стрілочка на на‑
шому фасаді вказує на той під‑
вал, але хто її малював — без 
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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  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  
 «АРМСТРОНГ», 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 всі види внутрішніх робіт, помірні 
ціни., знижка на матеріали. (097) 233-19-54  

 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  

 КОПАННЯ ТРАНШЕЙ, ЯМ, КОРЧУВАННЯ ПНІВ, ПЕРЕ-
ВЕЗЕННЯ ГРУНТУ, ОБКЛАДАННЯ ЦЕГЛОЮ СЕПТИКІВ, 
БЕТОННІ РОБОТИ. (099) 284-95-04  

 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  

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

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

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ 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  

 Циклюю, настеляю паркет, паркетна дошка, ла-
мінат. (096) 706-62-28  

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

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

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

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

 ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУВАННЯ, 
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 ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПОМІРНІ ЦІНИ, 
МОЖЛИВА ОПЛАТА ПО ПЕРЕРАХУНКУ. (067) 452-27-67  

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

 ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕРЕДНІЙ КОШТО-
РИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІАЛИ, ЯКІСНА РОБОТА, МОЖЛ. 
ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 351-46-56  

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

 ЄВРОРЕМОНТ: КВАРТИРИ, ОФІСИ, ДОСТАВКА 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 БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУ-
ДИНКИ «З НУЛЯ», РОБИМО ДАХИ. (096) 766-97-59  

 Інформація: вкладання паркету, ламінату, плитки, 
дошки, підлоги, підвісні стелі, дахи, мурування 
будинків, огорож, стяжка, штукат (098) 305-51-49  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПО-
ВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТ-
КИ, 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: ремонт  «під ключ», буд., стяжка, 
паркет, ламінат, плитка,  електрика, штукат., ма-
лярка,  гіпсокар., встан.дверей (096) 919-12-91  

 Інформація: ремонт квартир, вирівнювання стін, 
шпатлювання, гіпсокартон, плиточні роботи, де-
монтаж, перепланування. (097) 748-85-94  

 Інформація: ремонт нових, старих квартир, коте-
джів, дрібні ремонти, плитка, шпатлювання, фар-
бування, ламінат тощо, договірна. (097) 331-85-45  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ КВАРТИР, ОБЛИЦЮВАН-
НЯ ПЛИТКОЮ. (096) 331-66-28  

 Інформація: євроремонт, косметичний рем., ма-
шинне шліфув. стін та стель без пилу, плитка, 
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  

 Здається в оренду риштування або продаж, не-
дорого. (097) 575-49-79  

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  

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

 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА 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 на базу відпочинку, вахта в Кар-
патах. (067) 678-04-67  

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

 БАРМЕНИ, ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН «АЛЯСКА», ВУЛ.
МОРОЗЕНКА, 5А. (068) 647-61-87  

 БЕТОНЯРІ, КРАНІВНИК БАШТОВОГО КРАНА. (068) 
010-54-54  

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

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

 ГОЛОВНИЙ МЕНЕДЖЕР (ПРОРАБ), БРИГАДИ ПО 2-5 
ЧОЛ. З ЄВРОРЕМОНТУ ПРИМІЩЕНЬ, БУДІВНИЦТВА 
КОТЕДЖІВ, З/П ВИСОКА. (098) 495-63-33  

 Доглядальниця для людини похилого віку. (098) 
720-60-85  

 Домогосподиня в село на 1-1,5 місяці, 50 км від 
Тернополя. (096)360-87-10, (066) 754-80-78  

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

 ЕЛЕКТРИК, (067)368-64-86, (096)080-97-77  

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

 Електрозварник, електрична зварка, напівавто-
мат, з/п потижнево (097) 832-59-22  

 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  

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

 ОБВАЛЮВАЛЬНИК М’ЯСА ПТИЦІ,  З/П  60-70 ГРН./
ГОД. (067) 350-21-64  

 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  

 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 до-
дому. (063) 987-21-72  

 Працівник по господарству в приватний буди-
нок, с.Біла, Тернопільський р-н, (098) 805-55-55  

 Працівники автомийки, позмінно, офіційне пра-
цевлаштування, з/п висока. (097) 838-84-90  

 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  

 ПРАЦІВНИЦЯ ДЛЯ ЗАБОЮ ПТИЦІ В ТЕРНОПОЛІ, З/П 
500-1 000 ГРН./ДЕНЬ (ВІД ВИРОБІТКУ) (067) 283-27-25  

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ДРУЖБА. (097) 611-86-81  

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

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

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

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

 Різноробочий в бар, гнучкий графік. (067) 367-
61-87  

 Різноробочий в приватну садибу, с.В.Глибочок, на 
постійну роботу, з/п 450 грн./день (098) 579-74-13  

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

 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  

 СТОРОЖ, НІЧНІ ЗМІНИ, ЗМІНИ ПІДЛАШТУЄМО ПІД 
ВАС, ВІЗЬМЕМО ЧОЛОВІКА ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. (067) 
350-20-60  

 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 КО-
ЛЕКТИВ, 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  

 ШТУКАТУРИ, РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10 000 ГРН. (097) 
250-23-41  

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

 Бригада з мурування огорож з каменя, заливання фун-
даментів  під будинки шукає роботу, (067) 134-07-31  

 БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ РОБОТИ В РОЗВАНТАЖУ-
ВАННЯ 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  

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

 Шукаю роботу майстра або підсобника на будо-
ві. (097) 861-54-26  

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

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

7.4 РІЗНЕ (ЛІЦ.)  
 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  
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11. АУДІО-, ВІДЕОТЕХНІКА, 
ФОТОТОВАРИ ТА МУЗ. ТЕХНІКА  

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

11.3 КУПЛЮ  
 Ігрові приставки «Денді», можна неробочі, кар-
триджі і плати з іграми для неї.,є вайбер. (067) 
411-28-25  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

 БРУХТ КОЛЬОРОВИХ, ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, 
НАШ ВИВІЗ, ЛІЦ АВ №147478, 147470 (097) 898-23-68  

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

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 Пшениця, мед натуральний, липовий, гречаний, 
буряк столовий, картопля дрібна. (095) 227-41-01  

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

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

23.3 КУПЛЮ  
 Олово, припої, роз’єми, конденсатори, мікро-
схеми, транзистори, перемикачі, реле, прибори. 
(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  

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

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

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

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

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

 Адвокат Черничинець С.П. ДТП, кредитні, сімейні, 
земельні, господарські, кримінальні та інші спра-
ви. 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, іпоте-
ка, застава, вик. напис, затягування часу та ро-
бота на результат.Св.№3335/10 (096) 694-29-68  

 Адвокат: реєстрація, ліквідація ТОВ, ФОП, ПП 
«під ключ», кримін., адмін. правоп., податк., 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  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  
 Коза, карпатської породи, до 3 л молока в день, 
с.Петриків. (098) 065-85-15  

 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  
 Мисливський магазин: зброя вогнепальна, холодна, 
старовинна, сучасна, капсюлі «Жевело», «Центробой», 
мисливс. набої, Ліц. №446109 (098) 805-55-55  

 СТАТУЕТКИ  ФАРФОРОВІ, МЕТАЛЕВІ, ГОДИННИКИ НАРУЧ-
НІ, ШАХИ, НАГОРОДИ, МЕЛЬХІОР, МОНЕТИ, ІГРАШКИ ДИ-
ТЯЧІ, 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  

 ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ГУРТ, РОЗ-
ДРІБ, ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИВКИ, 
ВАЗИ, СФЕРИ, ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, КАМІНИ 
(067)352-20-62, (096)060-65-72  

 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  

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

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

30.2 КУПЛЮ  
 Балон газовий, холодильник, колонка, котел. 
(097) 951-35-88  

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

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

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

 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ З МОЛОДОЮ ПЕНСІОНЕРКОЮ, ДО 
59 Р., БЕЗ ВАД, ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ДЛЯ ПОДАЛЬ-
ШОГО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї, ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ. 
(096) 825-47-39  

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

 ТЕРНОПОЛЯНИН, САМОТНІЙ, МАТЕРІАЛЬНО ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕНИЙ, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ, 38-46 Р., 
НЕ СХИЛЬНОЮ ДО ПОВНОТИ, ДЛЯ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї 
(097) 716-07-93  

 Хлопець, ріст 180 см, познайомиться з дівчиною 
30-35 р., без шкідливих звичок, для створення 
сім’ї. (066) 083-84-59  

 Чоловік, 51/171/72, познайомиться для серйоз-
них стосунків з жінкою, відповідного віку. (097) 
813-20-12  

 Чоловік, 58/172, самотній, без шкідливих зви-
чок, працюючий, для серйозних стосунків позна-
йомиться з порядною жінкою. (063) 952-03-32  

 Чоловік, 66/180, спокійний, прож. в Тернопо-
лі, без шкідл. звич., познайом. з жінкою, без 
шкідл. зв., для спільного проживання. (096) 
918-06-72  

 ІНВАЛІД ІІ ГРУПИ, ПРОЖИВАЄ З МАТІР’Ю, ПРАЦЮ-
ЮЧИЙ, ДЛЯ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї ПОЗНАЙОМЛЮСЯ З 
ЖІНКОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ, (ОЛЕГ) (096) 390-05-58  

31.2 ВОНА ПИШЕ  
 Вдова, познайомиться з самотнім чоловіком, від 
65 р. (097) 647-22-72  

 Самотня жінка, 53 р., познайомиться з неодру-
женим тернополянином відповідного віку, для 
зустрічей (096) 590-44-20  

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

32. ВІТАЮ  

32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
 Загублене посвідч. офіцера УК№181417 вид. 
військ інстит. РВІА Сумського держ. університе-
ту від 26.06.2004 на ім’я Довгорук В.М. вважати 
недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ №4630 ВИД. ВОЛОЧИСЬКИМ 
СЕРЕДНІМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ УЧИЛИЩЕМ 
№21 ВІД 30.06.1989 НА ІМ’Я ЮЗЬКІВ Т.П. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНУ ДОВІДКУ ПРО СТАТУС ДИТИНИ З БАГАТО-
ДІТНОЇ СІМ’Ї №179 ВІД 25.10.2019 НА ІМ’Я ПОПАДИН 
М.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ДО ЦТ UAD№0000006ТCP000 НА 
ІМ’Я МАЗУР А.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.  
1.2 ПРОДАМ  

 ВАЗ-21070 2011 Р.В. ІНЖЕКТОР, ГАЗ-БЕНЗИН, ПРО-
БІГ 30 ТИС.КМ, 1 ВЛАСНИК. - (050) 155-89-71  

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ  

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 місту, 
області, Україні, є закорд.паспорт (098) 476-
87-60  

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

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

 вул.Злуки 3/5/ц 24/12/6 зв.ст 15 000 (097) 239-
78-88

 вул.Злуки 5/-/ц 31/18/6 і/о, жила 21 000 (097) 
239-78-88

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

 вул.Л.Українки 5/5/ц 36/19/825 000 (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,си-
ра(067) 128-51-71

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

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

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

 вул.Тарнавського 3/9/ц 45/20/11 і/о 37 000 
(097) 239-78-88

 вул.Тарнавського 5/-/ц 31/18/6 не кут. 18 000 
(097) 239-78-88

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

 побл. парку 6/-/ц 49 кв.м і/о, є/р, меб 38 000 
(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 38 500 
(097) 239-78-88

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

 ВУЛ.ЗЛУКИ 5/5ВЛАС. 15 000 (097) 276-49-27

 вул.Київська 7/9/п 50/30/9 о/к 26 000 (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 озе-
ро(067) 128-51-71

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

 вул.Медова 4/9/ц 50/30/8 о/к, терм(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 автовокзалу 2/9/ц 82кв.м сира, док.(098) 
692-05-01

 р-н педагогічного 3/5/ц 46/26/6 жила 24 800 
(097) 239-78-88

 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.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.Морозенка 6/9/п 64/40/9 і/о, о/к 35 000 
(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
 1/2 будинку с.Буданів, Теребовлянський р-н 
цегл., 3 кім., 2 цегл.гаражі, добудова, огоро-
жа,договірна (068) 706-05-07

 БУДИНОК 12 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ НАДВІРНІ БУД, 
ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА, ВУЛИЧ. ОСВІТЛЕННЯ, 0, 75 ГА- 
(096)732-49-11, (096)631-08-43

 Будинок м.Теребовля78 кв.м2 кім., кухня, газ, 
вода на подвір’ї, 0,21 га, 800 м до центру- (067) 
350-36-62

 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.Глибочок72 кв.мнадвірні будівлі, 
0,19 га16 800 у.о. (067) 334-78-89

 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
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Дійсний лише для подачі оголошення у №43 від 26.10.2022р.

 Будинок с.Шибалин, Бережанський р-н 2 бу-
динки, газ, вода, господ. будівлі, літ. кухня, сад, 
город 0,12 га, вайбердоговірна (067) 387-72-91, 
(096) 405-40-79

 Будинок с.Ілавче, Теребовлянський р-н70 
кв.мгаз, криниця, 3 госп. буд.,2 підвали, 0,5 га, 
можл. частина на виплат.договірна (097) 663-
60-64

 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 земельна с.Байківці 0,12 га, када-
стровий № 6125280600:02:001:3647- (067) 
706-80-21

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ
 2-кім. квартиру, бл. Дружба, для місцевої сім’ї 
(2-3 чол.), все необхідне для проживання, на 
тривалий термін. (096) 303-36-59

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

 2-кім. квартиру, 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, Р-Н ЦУКРОВОГО З-ДУ. (096) 446-
58-93

 Візьму на квартиру 3 студентів або студенток, 
або 3-кім. квартиру, Центр, і/о (068) 379-83-14

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ЖІНКУ АБО ДІВЧИНУ. (067) 252-
38-66

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

 Кімната в гуртожитку, Дружба. (067)276-26-50, 
(098)787-93-99

 Кімнати, Сонячний, ремонт, прал. маш., меб., 
р-н «Подолян» (068) 380-53-60

 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 ТОРГОВЕЛЬНІ, ОФІСНІ, СКЛАДСЬКІ, 
15-80 КВ.М, ДРУЖБА, РИНОК «МОТОР», ВЛАСНИК. 
(067) 352-07-31

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

 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. персоналу, 
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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦ., БЕРЕЗОВИЦЯ, 
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, 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  



17RIA плюс, 19 жовтня 2022

зом проаналізували і все. Ніхто 
потім не згадує про те. Не треба 
цькувати дітей.

— Я розумію, що не всім ді‑
тям дано знати математику, гарно 
стрибати зі скакалкою чи писати 
твори. Тому під час уроків не ак‑
центую увагу на їх недоліках. 
Навпаки привчаю, один класно, 
швидко розв’язує задачі, інші — 
розв’язують приклади. Є діти, які 
пишуть вірші і найшвидше чита‑
ють. А деякі взагалі обожнюють 
природу і готові годинами її ви‑
вчати. Діти одне одного підтриму‑
ють, — додає пані Наталія.  

Візьми капелюх і 
розкажи про емоції 

На уроці в Наталії Дмитрів ми 
побачили, як на практиці діє ме‑
тод із шістьма капелюхами. Клас 
показав, як завдяки одному віршу 
можна розвивати творче мислен‑
ня.

— Дітки не просто читають 
текст, а завдяки цим капелюхам 
відчувають різні емоції. І страх, і 
захоплення, і здивування. Бачи‑
те, на одному маленькому вірші 
можна розвивати багато видів 

Наталія Дмитрів перетворює уроки в своєму 4-В на квести, адже тільки так можна 
привернути увагу дітей

П
О

Л
ІН

И
 Д

А
Й

Н
ЕГ

И

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

Вчитель — робота складна та 
водночас цікава, зазначає керів‑
ниця 4‑В класу Наталія Дмитрів, 
яка мріяла про цю професію ще з 
дитинства. Все починалося зі зви‑
чайних іграшок, а вже сьогодні 
за її плечима 13 років педагогіч‑
ного досвіду, а щодня відкриває 
нові знання для 33 учнів 4‑В класу.

— Я навчалася у Тернопільсько‑
му національному педагогічному 
університеті імені Володимира 
Гнатюка. Пам’ятаю свою першу 
практику і тоді здавалося, що я ще 
до повноцінної роботи у школі 
не доросла. Є люди, які під час 
навчання вигорають і після змі‑
нюють напрямок своєї діяльно‑
сті, натомість я тільки сильніше 
закохалася у цю професію і після 
закінчення університету навіть 
не вагалася, де мені працювати. 
Отримавши досвід у районній 
школі, вирішила розвиватися далі 
і перейшла до навчального закладу 
№ 18, — розповідає пані Наталія.

Діти люблять ігри та 
увагу 

Учні — мотиватори для вчите‑
ля, адже завжди хочеться зробити 
уроки змістовними та пізнаваль‑
ними. Тож купу фактів із книжок 
замінюють на цікаві презентації. 
Наталія Миронівна ділиться влас‑
ним досвідом.

— Нова українська школа дає 
великі можливості для вчителя та 
учнів, а ми ними вправно кори‑
стуємося. Ще п’ять років тому ми 
мали напхати у голови дітей біль‑
ше інформації і змусити дітей її за‑
пам’ятати. Зараз оті всі правила — 
табу. А головне кредо — вклади 
в дитину те, що знадобиться їй 

у дорослому житті. Тож жодне 
правило не зазубрюється, а роз‑
бирається. Інколи за допомогою 
квестів, інколи за допомогою пре‑
зентацій, а десь взагалі допомагає 
тільки гра, — каже вчителька.

Основне завдання для сучасного 
вчителя — не перетворити дитину 
на комору формул, а навчити її 
мислити. Адже саме мислення, 
вміння аналізувати та робити ви‑
сновки знадобиться у дорослому 
житті.

— Нам з дітьми сумно на уро‑
ках ще не було жодного разу. І 
це не через те, що ми в гонитві 
за програмою. Ми на уроках вчи‑
мося, граючись, і це зараз дуже 
добре. Ось я в своїй практиці 
використовую методи критич‑
ного мислення. Найбільше ді‑
тям до вподоби робота із шість‑
ма капелюхами, обери позицію, 
фішбоун, полюбляють, коли за‑
стосовую LEGO. Ось після таких 
уроків у них очі блищать і навіть 
на перерву не хочуть виходити, — 

розповідає класна керівниця 4‑В 
класу.  

Вчитель має пам’ятати, кожна 
дитина — особистість. І головне, 
за чотири роки роботи не знищи‑
ти цю особистість, а навпаки — 
виростити її, розправити крила 
дитині. Повинна бути похвала, 
кожна людина вчиться на своїх 
помилках. Зробила помилку? Ра‑

ПЕРЕТВОРЮЄ СВОЇ УРОКИ НА ГРУ
Школа   RIA продовжує серію 
публікацій про освітян Тернопільщини. 
Ми розповідаємо історії педагогів 
Тернопільщини, яким попри пандемії, 
війну та нові умови вдається не просто 
навчати дітей, а розвивати їх таланти та 
перетворювати кожен урок на свято 

ОСВІТА

Ми завітали на 
уроки до вчителів 
та побачили,  
як це бути 
мотиватором  
для дітей

критичного мислення. Є шість 
капелюхів і кожен має своє мис‑
лення. Дитина грає певну роль, 
яка їй відповідає, дивиться на себе 
збоку, а на проблему — з певної 
точки зору. Змінюючи капелюхи, 
змінює ролі, ракурс розгляду пи‑
тання. Ще у другому класі для них 
це було важко, а зараз вже мають 
досвід, навички і все у них вихо‑
дить, — каже Наталія Миронівна.

Наприклад, білий капелюх — 
інформація, факти. Червоний — 
емоція, почуття. Чорний — нега‑
тивні сторони ситуації. Жовтий — 
переваги, позитивні сторони. 
Зелений — творчість. Синій — 
рефлексія, підбиття підсумків. Ба‑
жання дітей брати участь у цій грі 
нас вразили, адже це була шалена 
активність. Якщо ж одна дитина 
розгубилася, інші їй активно до‑
помагали.

Грай в LEGO — 
отримуй знання 

Нині конструктори LEGO є 
незамінним матеріалом для за‑
нять з дітьми у початковій школі. 
LEGO‑технологія цікава тим, що 
об’єднує в собі елементи гри та 

експериментування. За допомогою 
нього діти вивчають математику, 
мову, знайомляться з довкіллям і 
навіть малюють цеглинками.

— Для моїх учнів LEGO — улю‑
блена іграшка. Коли бачать, що 
починаю його діставати, то без‑
межно щасливі. Часто застосовую 
його на математиці. Завдяки куби‑
кам ми вивчили таблицю множен‑
ня, розбираємо приклади. LEGO 
System містить дрібні деталі, тому 
використовую для роботи в гру‑
пах, а ось великі LEGO‑цеглин‑
ки роздаю для виконання само‑
стійних вправ. Акцентують увагу 
на кількості штирів, називають 
цеглинку за їхньою кількістю. 
Коли діти навчаться вправлятися 
з цеглинками, можна переходити 
до складніших індивідуальних та 
групових завдань, — ділиться своїм 
досвідом вчителька.

Крім математики, за допомогою 
конструктора 4‑В вивчає і україн‑
ську мову. Адже LEGO‑цеглинки 
вчать дітей творчо мислити, зна‑
ходити взаємозв’язки, будувати 
ланцюжки логічних суджень, 
планувати свої дії, висловлювати 
власну думку.

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

Тернополянка Наталія Коваль‑
ська працює у школі вже 18 років. 
Зі слів педагога, обрати професію її 
надихнула перша вчителька, а потім 
практика в університеті і все закру‑
тилось на довгі роки.

— Я пам’ятаю свою першу вчи‑
тельку Наталію Іванівну, вона ви‑
кладала у Тернопільській школі 
№ 15. Вона завжди ставилася до нас 
з таким теплом, була рада нашому 
приходу, намагалася вирішувати всі 
наші проблеми і була другою ма‑
мою. Це знаєте, така дитяча любов 
до вчительки. Я тоді собі подумала, 
хочу бути як вона, щоб мене так 
любили діти, щоб я допомагала їм 
пізнавати нове. Як показує сього‑
дення, моя мрія здійснилася, — каже 
Наталія Ковальська.

Змінює до 20 видів 
діяльності 

За роки роботи програми зміню‑
валися, тож наразі класній керівнич‑
ці 2‑А класу є з чим порівняти. З її 
слів, сучасні діти — інакші, а отже і 

підхід до них має бути зовсім іншим.
— Для мене важливо розуміти 

кожного учня, знати, чим він живе 
зсередини. Тож, коли я набираю но‑
вий клас, то не просто знайомлюся з 
кожним, стаю з ними на одну ланку. 
Це означає, що ми можемо обгово‑
рити мультяшних героїв, поділити‑
ся секретами, трохи посміятися. Бо 
коли ти відкрита для дітей, то і діти 
готові відкриватися для тебе. Коли 
переступаєш поріг школи, на облич‑
чі має бути посмішка і піднесений 
настрій. До того ж, зустріти дітей 
можна не запитанням про вивчені 
уроки, а просто запитати про спра‑
ви та настрій, — ділиться порадами 
Наталія Богданівна.

Аби зберегти увагу дітей, вчи‑
тельці 2‑А класу доводиться за один 
урок змінити до 20 видів діяльності 
і це не залежить від предмета. Діти 
отримують нові знання граючись, 
що значно спрощує для них шлях 
отримання інформації.

— Діти з цікавістю і захопленням 
виконують різні вправи: це і пові‑
тряні кульки, черепаха та сорока, 
вправи: «Фотоапарат», «Влучність», 
«Великі перегони». Також ми вико‑
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Наталія Ковальська намагається приділити увагу кожній 
дитині

Головне — це стати для своїх учнів справжнім другом
ристовуємо метод стеження. Діт‑
ки читають і стежать пальчиком, 
саджаючи кожне слово у човник. 
Працює зорова пам’ять, слухова 
пам’ять, а також тактильне відчут‑
тя. Навчання у нас інтегроване, тож 
дітям цікаво і приносить хороший 
результат, — каже пані Наталія.

До того ж, жодний урок не про‑
ходить без нових гостей — казко‑
вих героїв, які також допомагають 
вирішувати завдання або навпаки 
створюють перешкоди.

— Ось нещодавно на математику 
ми запрошували Незнайку, Кміт‑
ливчика. І якщо Незнайка допускає 
помилки і діти намагаються від‑
шукати їх, виправити. Тоді дитина 
знає, що вона йде у правильному 
напрямку. Бо це дуже важливо вчи‑
тися на помилках і не боятися їх 
допускати. А ось Кмітливчик, на‑
впаки, дає поради, що потім діт‑
ки використовують, — розповідає 
вчителька.

Виховує патріотів 
Та вивчаючи правила, не варто 

забувати і про найголовніше — ви‑
ховати у кожному з них патріота, 

гідного громадянина своєї країни. 
Задля цього клас з першого дня має 
свої українські традиції, яких нама‑
гаються дотримуватися. І вчителька 
вже бачить результат.

— Роблячи будь‑яку презентацію, 
я намагаюся додати наших україн‑
ських кольорів, символіки чи му‑
зики. Діти часто співають народні 
пісні, Гімн України та вбираються 
у вишиванки. Але найбільше мене 

вражає, коли я прошу просто розма‑
лювати квадратик на математиці або 
рядок на мові, то вони розфарбову‑
ють синім і жовтим. Вони постійно 
просять розповісти їм цікаві факти 
про нашу країну і уважно слухають. 
Я вважаю, що це правильно, адже 
ми маємо виховувати достойного, 
порядного, інноватора, громадя‑
нина нашої України, — додає пані 
Наталія.
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Стаття зібрала 99 коментарів.
Парамедикиня та захисниця 

«Азовсталі» Катерина (Пташ‑
ка) Поліщук, наша землячка з 
Тернопільщини, яку нещодавно 
звільнили з російського полону, 
16 жовтня виконала Гімн Украї‑
ни. Це сталося на стадіоні перед 
футбольним матчем між доне‑
цьким «Шахтарем» та київським 
«Динамо». 

Публікуємо найцікавіші ко‑
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Святой человек, здоровья 
ему.

Inna Ingel 

Браво! Неймовірне вико‑
нання!

Марія Семенова 

Молодець! Я чекала від Вас 
такого поступку…

Зіновія Луй

Це зробив би кожний, а на 
свій бізнес ще заробить.

Miroslava Mityuk

Слава Україні і її героїчним 
хлопцям!!

Ольга Бугера

Сонечко, пташко, моло‑
дець, твоя мрія збулася. Су‑
пер, дякую тобі, слава Укра‑
їні, героям слава

Ніна Кочерженко

Ось у такому виконанні 
ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ звучати 
ГІМН о 06.00 і у 00.00!!!! А 
не Пономарьови чи Кравчуки 
(''пєрєжиткі прошлого)

Валерий Дегтяренко

Красива розумниця!!!
І надалі співай про УКРА‑

ЇНУ.

Марія Мись

Неймовірний голос нашої 
співучої Пташечки. Слава 
Україні! Героям Слава!

Ганна Лукавецька

Як у казці про ту пташку, 
що вирвалась з клітки і заспі‑
вала на весь світ найкраще.

Ніла Побережна

Так зворушливо виконала, 
аж мурашки по шкірі! Мо‑
лодчинка!

Лариса Маюн

Дзвінкоголоса  Пташка, 
гідно і впевнено виконала 
гімн України. Слава Україні! 
Героям слава!

Валя Замятіна
Вот, кто достоин исполнять 

гимн Украини, и она ето сде‑
лала безупречно.

Cwitlana Maewska

Дякуємо, тобі, Пташко!!!
Душевно, ти, як ніхто, з по‑

чуттям заспівала і після пе‑
режитого вклала всю душу...

Діана Гагуха 

Гімн вона виконала  ду‑
шею, а не черговим відбут‑
тям.

Дай Боже здоров'я Пта‑
шечки

Чесно прикро, що по всіх 
медіа тільки й чутно про 
пташку, але вибачте таких 
«пташок» і не тільки «пта‑
шок» в полоні в росії дуже 
багато і про них ні слова. От 
що дуже прикро

 Lyudmila Lyudmila

Ну вам теж треба лікуватись

 Вика Эркан 

Шана та повага!!!

Александр Кущ

Гордість України!

Валентина Мирончук 

просто сльози текли ...

Андрій Язловецький

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття набрала 238 коментарів.
Про своє рішення передати всі 

кошти, які українці переказували 
на його лікування, Михайло Діа‑
нов повідомив на своїй сторінці 
у соцмережі. Загалом українці 
зібрали на допомогу Михайлу 
Діанову 23 млн 430 тис. гривень.

«Друзі, усі ваші донати пере‑
даю на лікування побратимам! — 
йдеться у повідомленні. — Ваші 
донати були не лише турботою 
– це ще й велика відповідаль‑
ність. Вони мають знайти пра‑
вильне і чесне застосування… 
Тому я вирішив спрямувати всі 
зібрані кошти своїм побратимам. 

«Пташка» зворушила своїм голосом мільйони українців

ДОНАТИ НА ЛІКУВАННЯ —ПОБРАТИМАМ

«Пташка» з «Азовсталі» виконала Гімн України 
перед матчем «Шахтаря» і «Динамо»

21 вересня Михайла Діанова — захисника заводу 
«Азовсталь» з Тернополя — звільнили з російського полону. 
Йому збирали кошти на лікування усім світом

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

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

Цей чоловік бачив смерть, 
тому так і зробив. Це сущ‑
ність українського народу.

Самому важко, але  сусіду 
ще важче, тому йому допомо‑
жу. Спасибі азовцям, спасибі 
всім хлопцям, що на передо‑
вій захищають

УКРАЇНУ. ПОВЕРТАЙ‑
ТЕСЬ ДОДОМУ ЖИВИМИ, 
ВАС ЧЕКАЮТЬ.

Таня Урус

Спасибо, спасибо  и ещё 
раз спасибо, Вы человек 
с Большой буквы, вот на 
таких и держится наша 
УКРАИНА, вам здоровья и 
скорейшей  поправки, ВЫ 
ЧЕЛОВЕК НА КОТОРОГО 
НАДО РАВНЯТЬСЯ ВСЕМ, 
МИРА ВСЕМ НАМ!

Ольга Мельчакова 

Низький уклін вам!!! Ви ‑ 
людина з великим серцем і 
щирою душею. Дякуємо Го‑
споду, що ви живі, молимося, 
щоб усі наші воїни і полонені 
повернулися живими до сво‑
їх родин. Ми ‑ непереможна 
нація. Слава Україні!! Героям 
Слава!! Слава

Марія Дутчин 

Людина, яка розуміє, що 
таке війна, готова віддати 
все до останнього, а деякі 
маючи статки думають, що 
будуть жити десять життів 
та заберуть з собою. Велика 
людина з великим серцем, 
низько схиляюсь, дякую за 
те, що Ви є. Дякую за життя.
Хай Боженько береже Вас

Марія Дутчин 

Шляхетний вчинок, хай 
тобі повернеться сторицею. 
Дякуючи тобі в багатьох на‑
ших ранених буде надія на 
одужання. Ви лице нашої 
країни. Стомлене но не ско‑
рене! Хай Вас Господь Бере‑
же. Низький уклін тобі і всім 
захисникам нашої Вільної 
України! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

Галина Єгорова

Дуже гарне виконання! 
Молодчинка. Браво! На мою 
думку, Пташка краще заспі‑
вала гімн України, ніж Тіна 
Кароль, без викрутасів і без 
ковтання останніх букв ….

Natalya Semen

Михайло, залиште пев‑
ну суму собі. Лікуваня буде 
довготривалим, а ви знаєте, 
як в нас робиться. Спочатку 
всі обіцяють, допомагають, 
а потім забувають про все. 
Ви заслужили! І кожен з вас 
заслужив. А у вашій порядно‑
сті, в жодного українця немає 
сумнівів.

Світлана Регета 

Бо це Україна, а не засрана 
і закривавлена фашистська 
расєя! Ті недорозвинені, з 
зайвою хромосомою, визди‑
хають всі до одного, але так 
і не зрозуміють, на кого вони 
напали.

Дмитро Величко

Молодець!!!
Це дуже по людськи. А бути 

справжньою людиною і муж‑
чиною це не кожному дано.

Оксана Падучак 

Молодець, заспівала краще, 
чим наші знамениті зірки, 
дякуєм

Натали Суровцева

Мені більше подобається у 
виконанні Дзідзьо)

Lyudmila Lyudmila

Боже, бережи її на всіх до‑
рогах життя.

Надія Дереш

Надзвичайно гарно і зво‑
рушливо!

Людмила Яворівська 

Пташко, ти найкраща. Хай 
Бог тебе береже. Ви “Азовці” 
наша нова історія

Наталія Жура

Так може вчинити лем 
українець, дуже горді Вами, 
дай Вам боже сили

Оксана Шведа

Яка доброта. Яка мужність. 
Яке велике серце. Яка сила 
волі. Герой. Людина легенда. 
Божої допомоги тобі дорогий 
воїне.

Ludmila Rubchenko

Велика подяка тобі, наш 
Герою і низький уклін за 
твою доброту, героїзм, щи‑
рість і мужність!!! ‑ так мо‑
жуть поводити себе тільки 
Люди з великої букви ‑ відда‑
ні сини Батьківщині і своєму 
народові!!! Хай береже тебе 
Господь і пошле щастя, ра‑
дість, мирний спокій і лю‑
бов!!!

Stefaniya Shturmay

Не було жодного сумніву,  
що це ЛЮДИНА!!!  Дай Боже 
здоров'я міцного  Михайлу!!!

Алла Кирик

Серед захисників Маріупо‑
ля інакшого ґатунку героїв не 
могло бути. Честь великому 
воїну. Серед захисників Ма‑
ріуполя інакшого ґатунку 
героїв не могло бути. Честь 
великому воїну.

Bogdan Boshko 
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ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Невдовзі я розповім про кож‑
ного, кому буде надана допо‑
мога, і готуватиму повний звіт 
використання ваших грошей. Ви 
прагнули допомогти мені одно‑
му, а, сподіваюсь, допоможете 
багатьом захисникам України!»

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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у популяризації українського ав‑
тентичного мистецтва». А вручали 
нагороду своєму кумиру — фанати.  

Звичайний сільський дядько на‑
робив фурору. Молодь хотіла взяти 
автограф у інтернет–знаменитості 
та сфотографуватися.  

— Цей дядько — знахідка! — 
розповіли музиканти тернопіль‑
ського гурту «Лос Колорадос», 
які привезли на фестиваль Петра 
Щура для того, щоб він оголошу‑
вав їхні пісні, співав з ними та грав 
на дримбі. — Його знає вся Укра‑
їна, а він не має ні мобільного, ні 
домашнього телефону. Тому ми 
поїхали шукати його в село, відоме 
вже з його записів на «Ютубі».  

Сам Петро Щур надзвичайно 
тішився такою увагою та любов’ю 
публіки. Він невміло виводив ав‑

тографи з найкращими побажан‑
нями від Петра Щура у блокнотах 
фанатів.

Сфотографуватися чи взяти 
автограф вдалося не кожному — 
після виcтупу Петра Щура під 
«конвоєм» оргкомітету відвели 
у приміщення. Натовп рухався 

ють мемами у ТікТок та набирають 
сотні тисяч переглядів та десятки 
тисяч лайків. До фраз та співів 
Петра Щура придумують смішні 
підписи, а у коментарях глядачі 
цікавляться, що ж сталось з цим 
чоловіком?

Фан–сайти та виступи 
на фестивалях 

Після того, як відео зі співом 
Щура стало популярним в Інтер‑
неті, в нього почали з’являтися 
фанати, які створювали фан–гру‑
пи та сайти в інтернеті.

У 2008 його навіть запросили 
на Фестиваль «Файне місто Нів‑
року». Він відбувався 12 жовтня.

Відомому гостю навіть вручили 
грамоту «За визначні досягнення 

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

Відео, де дивакуватий чоловік з 
Тернопільщини показує свої му‑
зичні «таланти», записали ще у да‑
лекому 2006 році на Водохреще.

— Дев'ятнадцяте нуль перше, 
дві тисячі шостий рік, рік соба‑
ки, четвер, свято Йордан, — каже 
на початку відео чоловік у хутря‑
ній шапці.

Петро Щур починає колядувати, 
а потім виконує пісню «Мамина 
світлиця», яка і зробила його попу‑
лярним в інтернеті. Загалом відео 
триває понад сім хвилин і «до‑
биває» глядачів запальною грою 
на дримбі.

І досі уривки з цього відео ста‑

Петро Щур 
виступав на 
музичних 
фестивалях, коли 
став порулярним в 
інтернеті

ПЕТРО ЩУР ЗАСПІВАВ «МАМИНА 
СВІТЛИЦЯ» ТА СТАВ ЗІРКОЮ

Цікава людина  Петро Щур – житель 
села Мужилів, колишнього Підгаєцького 
району Тернопільської області. Ще у 2006 
році він записав відео, де заколядував 
та заспівав пісню «Мамина світлиця». Це 
зробило його справжнім інтернет-мемом. 
Відео з Петром Щуром знову стало 
популярним. Сотні мемів в ТікТоці не дають 
забути про нього. Хто він та що про нього 
відомо?

Щура полюбила молодь і на фестивалях він був зіркою №1

У рідному селі чоловік більше не живе. Він переїхав у 
Карпати

До уривків відео вигадують смішні підписи 
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На одному із фестивалів Петро Щур навіть отримав 
грамоту від фанатів

за чоловіком аж до дверей, за які 
вже нікого не пускали. Не вдалося 
роздобути автограф Петра Щура 
і вокалісту гурту «Мотор’ролла» 
Сергієві Присяжному, який був 
на фестивалі. Музикант сфото‑
графував мешканця Мужилова 
і став пробиратися до нього із 
записничком. Та Петрові Щуру 
сказали підніматися на сцену, і він 
відмовив зірці у автографі.  

Пан Щур тоді не до кінця усві‑
домив свою популярність. Він тих‑
цем, перед своїм виступом запи‑
тав журналіста, чи стане він тепер 
відомим? Чоловік також сказав, 
що він не знає, що робити, бо 
не має грошей, щоб заплатити усім 
фотографам, які його знімають. 
Коли йому відповіли, що зніма‑
ють його безкоштовно, чоловік 
дуже втішився. Кожну з дівчат, 
які просили автограф, пан Щур 
перепитував, чи не буде злитися 

на неї її чоловік, за те, що він їй 
розпишеться?

Знову популярний 
У ТікТоці чимало людей пишуть 

теплі слова про цього чоловіка. Під 
нашим відео на каналі «20 хвилин» 
сотні людей залишали приємні 
слова про нього. Дехто розпові‑
дав, що сам родом із Мужиліва.

«Я народився 2006 року в селі 
Мужилів Підгаєцього району. 
Любив, коли він співав», — пише 
один із користувачів.

«Я була в третьому класі, як 
це відео «гуляло» в інтернеті і всі 
його співали. Зараз мені 24 і я досі 
сміюся кожен раз як перший», — 
пише користувач olakas.

«Душею хороша людина», — 
пише olya_vintor.

Переїхав до Карпат 
Ми поспілкувалися зі старостою 

села Мужилів Мирославою Соло‑
ниною. Вона розповіла нам, що 
сталося з їх легендою.

Довгий час пан Петро жив у рід‑
ному селі, однак два роки тому 
переїхав у Карпати.  

— На даний час Петро Щур 
не проживає в селі. Уже більше 
двох років він у Карпатах, де 
саме — не знаю. Контактів жод‑
них з ним не маємо, — розповіла 
староста.

З родичів у нього залишилась 
сестра. Вона наразі проживає 
у Тернополі.

Сторінок у соціальних мережах 
Петро Щур не має та і останні 
роки вже давно не з’являється 
на публіці.

 Дивіться 
відео, заскану-
вавши qr-код
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лиці Торговиці, залишилися по‑
вербанки, ємністю 10 000 мА/год. 
Найдешевший коштує 837 грн, 
найдорожчий — 1116 грн.

Також ми порівняли вартість 
пристроїв в інтернет–магазинах. 
Дивіться ціни на інфографіці.

На Центральному рин‑
ку ціни нижчі, ніж у магази‑
нах. Найдешевший повербанк 
на 10 000 мА/год коштує 600 гри‑
вень. Ємністю 20 000 мА/год — 
1200 гривень, а найдорожчі, 
ємністю 30 000 мА/год, — 1900–
2200 гривень.

Ми знайшли пристрої від різ‑
них виробників. Дефіциту на них 
немає. Продавці кажуть — попит 
серед тернополян збільшився, але 
не так, як на початку війни.

— Люди купують частіше, 
дуже багато запитують, — каже 
продавець мобільних аксесуа‑
рів Сергій. — Зазвичай беруть 
на 20 000 мА/год, це оптимальний 
варіант, вистачить на 3–4 заряд‑
ки телефону, залежно від його 
характеристики. Великого ажі‑
отажу немає, як це було на по‑
чатку війни, коли повербанки всі 
розкупили. Зараз є і бюджетні, і 
дорожчі варіанти з технологією 
швидкої зарядки.

Реле напруги 
Як запевняють продавці, ціни 

на зарядні пристрої не піднімали 
після масованих ракетних обстрі‑
лів та проблемами з електропо‑
стачанням. Хоча кажуть — за ос‑
танні місяці вони і так зросли 
через курс долара, адже товар 
замовляють з–за кордону.

Ще один корисний та недо‑
рогий прилад — реле напруги. 
Воно призначене для захисту 

постачання.
Ми дізналися, чи легко при‑

дбати зараз зарядні пристрої 
в Тернополі та скільки доведеться 
заплатити.

У магазині «Ельдорадо», що 
на вулиці Перля, 3, всі повер‑
банки розкупили. Як розповів 
продавець–консультант, у них 
був окремий стелаж, їх було ба‑
гато, однак ще 11 жовтня не за‑
лишилось жодного. Можна лише 
замовити онлайн.

Невеликий вибір портативних 
акумуляторів був у магазині по‑
бутової техніки «Ельмарт», що 
на вулиці Шептицького, 11. Чо‑
тири різні пристрої. Ціни «куса‑
ються». Найдешевший, ємністю 

10 000 мА/год, коштує 1000 гри‑
вень. Ємністю 20 000 мА/год — 
1800 гривень. Були два різні по‑
вербанки на 30 000 мА/год. Вони 
квартували 2200 та 2600 гривень.

У магазині «Фокстрот» на ву‑

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
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Ще 12 жовтня «Тернопільо‑
бленерго» опублікував графік 
відключень у різних мікрора‑
йонах, а вже зранку, 13 жовтня, 
повідомили, що відключення бу‑
дуть лише у аварійних випадках. 
Однак на деяких вулицях все ж 
були проблеми зі світлом. Тому 
багато людей вирішили готуватися 
до можливих проблем та зменшу‑
ють свої електровитрати.

— Коли повідомили, що по‑
трібно зменшити енерговитра‑
ти — по максимуму відключив 
усе непотрібне в домі, — каже тер‑
нополянин Василь. — З 11 жовтня 
не користуюсь пральною машин‑
кою, електродуховкою та чайни‑
ком. Замість пилосмока — віник. 
Ввечері вимикаю світло. Працює 
лише холодильник і зарядні при‑
строї до ноутбука та телефона. 
Про всяк випадок вирішив при‑
дбати повербанк для телефона. 
Але сподіваюсь, що все буде до‑
бре.

Повербанки 
скуповують 

Тож ми дізналися, скільки кош‑
тують корисні пристрої, які до‑
поможуть залишатися зі світлом, 
навіть під час перебоїв електро‑

ПОВЕРБАНКИ, ГЕНЕРАТОРИ ТА 
ПОТУЖНІ ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ: ВАРТІСТЬ
Економія  Через перебої з 
електропостачанням населення 
просять максимально знизити витрати 
електроенергії. Дехто уже купує 
акумулятори та зарядні станції для своїх 
будинків та квартир. Журналісти «RIA 
плюс» дізналися, скільки вони коштують 
у місті, чи легко їх придбати та що ще 
пропонують у магазинах

Рівень споживання електрики різними побутовими приладами

електрообладнання від перепадів 
напруги. Реле постійно заміряє 
напругу в мережі, і якщо вона 
занадто низька або занадто висо‑
ка — реле відключає електричну 
мережу, захищаючи тим самим 
інше обладнання від поломки.

Після перебоїв електроенергії та 
перепадів напруги тернополяни 
також купують цей пристрій, щоб 
зберегти побутову техніку.

Коштує реле напруги на одну 
розетку приблизно 500–650 гри‑
вень у магазинах побутової тех‑
ніки та при замовленні онлайн.  

Є і дорожчі варіанти на кілька 
входів. До прикладу, стабілізатор 
напруги на 4 розетки обійдеться 
приблизно в 1600–2000 гривень.  

Генератори 
Якщо ви живете у приватному 

будинку — можна придбати бен‑
зиновий електрогенератор. Ціни 
на них стартують у середньому від 
8600 грн за однофазний генера‑
тор, потужністю 1 кВт з вихідною 
напругою 220 В. До нього можна 
підключити побутову техніку.

Ціни на генератори на ринку 
в середньому 8000–12 000 гри‑
вень. Приблизно такі ж — в ін‑
тернет‑магазинах.

Також його можна орендувати. 
Коштує така послуга 300–400 гри‑
вень за добу (без вартості бензину, 
бо його треба купувати окремо). 
Ми знайшли кілька таких ого‑
лошень у Тернополі. Однак цю 
послугу надають переважно для 
будівельних цілей.  

Зарядні станції для 
квартири 

Якщо ви живете у квартирі, 
то скористатися бензиновим 

генератором не зможете. Однак 
можна придбати спеціальну за‑
рядну станцію. Це «повербанк для 
квартири». Такі можна зарядити і 
потім підключати до них побутову 
техніку. Як вказано у описі, такої 
станції вистачить на повноцінне 
використання техніки від одної 
до кількох діб, залежно від спожи‑
вання електроенергії та техніки, 
яку ви використовуєте.

Заряджається станція за кілька 
годин. Можна придбати додатко‑
ві акумулятори або підключити 
до неї сонячні панелі.

Однак ціна шокує — майже 
200 тис. гривень. Додатковий аку‑
мулятор обійдеться ще приблизно 
у 150 тис. гривень.

Є і дешевші станції, наприклад, 
за 90 тис. гривень, однак вони 
менш потужні, і їх вистачить 
всього на кілька годин активного 
використання.

Такі станції можна замови‑
ти онлайн із самовивозом або 
кур’єрською доставкою у Тер‑
нополі.

Портативні сонячні 
станції 

Також продають і портативні 
сонячні станції. Вони мають со‑
нячну панель та основний блок 
з акумулятором. Як зазначають 
у характеристиці, такої вистачить 
для підзарядки телефонів, ноут‑
бука, освітлення та використан‑
ня побутової техніки з низьким 
споживанням електроенергії. 
До прикладу — можна підклю‑
чити холодильник.

Коштує таке задоволення від 
12 000 гривень до 40 000 гривень. 
Все залежить від її характеристик 
та виробника.

Нас лякають 
погодинними 
відключеннями 
електроенергії 
і закликають 
економити

Вартість пристроїв в інтернет–магазинах

Рівень споживання електрики різними 
побутовими приладами
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ня можете захистити 
всі побутові прилади 
вдома. Реле працює 
таким чином, що 
коли цей пристрій 
фіксує перепад напруги, він ви‑
микає усі прилади, а коли на‑
пруга стабілізується, то подає 
сигнал, що техніку можна вми‑
кати, — розповідає він.

У кожній квартирі приблизно 
однаковий набір техніки. Купу‑
вати прилад можна із потужнос‑
тями 32 А і 40 А. Перед цим кра‑
ще порадитися з кваліфікованим 
електриком.

— Нормальний прилад пови‑
нен показувати рівень напруги, 
щоб була можливість регулю‑
вання напруги. Таке обладнання 
коштує від 500 гривень. Важливо! 
Перед початком роботи важливо 
встановити максимальне і міні‑
мальне значення напруги — від 
198 В до 242 В, — додає електрик.

Стабілізатор напруги — діє 
за схожим принципом, адже 
контролює рівень напруги, ста‑
білізуючи стрибки і не даючи 
техніці виходити з ладу. Василь 
Стешин каже, це класна штука 
і також має бути у тернополян, 
враховуючи перепади напруги.

— Я раджу не купувати стабі‑
лізатор для всієї квартири, адже 
тоді він за розміром як пралка, 
а то і більше. Найчастіше люди 
ставлять стабілізатор на холо‑
дильник чи котел, адже вони 
працюють цілодобово. Ми ж 
не залишаємо фен, праску, 
пральну машинку просто в ро‑

Реле і стабілізатори 
Сьогодні жителям квартир та 

приватних будинків пропонують 
чимало інших варіантів убезпе‑
чення побутових товарів від пе‑
репадів електроенергії. Ви можете 
просто щоразу вимикати елек‑
тричні прилади з розетки, коли 
помічаєте миготіння звичайної 
лампочки або, якщо освітлен‑
ня починає слабшати. Якщо ж, 
не маєте бажання та змоги по‑
стійно відслідковувати перепади 
електроенергії, тоді треба вста‑
новити або реле напруги, або 
стабілізатор напруги. Електрик 
з багаторічним досвідом Василь 
Стешин детально розповідає про 
кожен варіант.

— Побутову техніку з роками 
удосконалюють, а отже змінюєть‑
ся і обладнання захисту від пе‑
ренапруги. Якщо колись стояли 
автомати захисту теплового типу, 
то зараз вже теплового плюс 
електромагнітного типу. Тобто 
нові автомати куди досконаліші 
за ті, що люди використовували 

десятки років тому. Але вони 
лишень захищають мережу від 
пожеж. Для того, щоб убезпе‑
чити техніку, треба трохи інше 
обладнання, — наголошує Василь 
Стешин.

Реле напруги — основний 
пристрій, що рятує будинок від 
коливань напруги та електрооб‑
ладнання від перегорання. Зі слів 
пана Василя, прилад надійний 
і перевірений роками, коштує 
бюджетно.

— Це реле встановлюється 
на вхідний кабель у квартиру 
перед усіма автоматичними ви‑
микачами. І тоді від перегоран‑

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

Як зберегти техніку під час по‑
стійних перепадів електроенергії 
та що для цього потрібно — ми 
дізнавалися у експертів.

Рівень напруги у квартирах тер‑
нополян 11–12 жовтня дорівню‑
вав 160–170 В. Через це більшість 
жителів боялися користуватися 
звичними для них пристроями. 
Ні про електродуховки, ні про 
пральні машини мова не йшла. 
Хоча б холодильник врятувати! 
Ситуація стабілізувалася на ранок 
13 жовтня. Зі слів речниці «Тер‑
нопільобленерго» Наталії Лисак, 
про віялові відключення в області 
поки не йдеться, але все залежить 
від ситуації в країні.

— Фахівці зранку перевіряли 
рівень напруги, і вже було 210 В. 
Це значно краще, ніж у попередні 
дні. Тому тернополянам не варто 
перейматися за електроенергію, 
вимикати поки що ніхто нічого 
не планує. Якщо і будуть відклю‑
чення, то тільки аварійні. Але вар‑
то розуміти, що все залежить від 
безпекової ситуації в Україні, — 
наголошує пані Наталія.

Як перевірити рівень 
напруги?

Наразі є кілька методів, що 
дозволяють перевірити рівень 
напруги у приміщенні.

Найперше — потрібен мульти‑
метр, розповідає Директор центру 
«Енергоефективних технологій» 
Тернопільського педуніверситету 
Валерій Федорейко. Це електро‑
нний інструмент, що дозволяє 
вимірювати напругу. Як запевняє 
експерт, є й безкоштовні способи 
дізнатися про перепад напруги.

— Для цього варто лише 
увімкнути світло в час пік і по‑
дивитися на лампочку. Якщо вона 
блимає, краще вимкніть прилади 
з розетки. Також показниками 
перепадів є повільне нагрівання 
електроприладів, гудіння тран‑
сформаторів, — каже Валерій 
Федорейко.

ЩОБ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА НЕ ЗГОРІЛА
Актуально  Через перепади напруги 
у тернополян можуть згоріти побутові 
електроприлади. Навіть уже за два дні 
читачі скаржаться, що в них постраждали 
холодильники, мікрохвильовки та пральні 
машини

Пан Валерій встановив вдома Power Bank, що має функцію 
подвійного перетворення електричної енергії

Під час придбання допоміжних приладів варто 
порахувати, скільки електроенергії витрачає ваша техніка

Потужність 
стабілізатора 
має бути в 1,5 
рази більша 
від потужності 
приладу, до 
якого ви його 
підключатимете

зетці. У цьому випадку вистачить 
невеликого стабілізатора, який 
вмикається у звичайну розетку, 
а вже до нього підключається сам 
прилад, — каже електрик.

Стабілізатор коштує чимало. 
Так, обладнання для холодиль‑
ника чи пральної машинки може 

обійтися вам у 10–20 тисяч гри‑
вень.

— Важливо, щоб потужність 
стабілізатора була в 1,5 разів 
більша від потужності холодиль‑
ника, пралки чи іншого приладу, 
до якого ви його підключатиме‑
те, — додає Василь.

Наразі є кілька 
методів, що 
дозволяють 
перевірити рівень 
напруги та чи є 
великі перепади

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

Житло тернопільського нау‑
ковця Валерія Федорейка пов‑
ністю залежить від електрики. 
Вже чотири роки, як чоловік 
відмовився від газу і навіть опа‑
лює свій будинок завдяки елек‑
троенергії. Цікаво, що перепади 
напруги в електромережі ніяк 
не вплинули на роботу приладів 
у його будинку. У чому секрет?

— Першочергово я прикинув, які 
прилади у моєму домі є необхідними 
для систематичного користування. 
Із всього я обрав звичайне світло 
у кімнатах, помпу, що забезпечує 
дім теплом, сигналізацію, холодиль‑
ник, роботу насоса, що подає воду зі 
свердловини, і автоматичні ворота. 

Потім підрахував, скільки приблиз‑
но на день ці прилади з’їдають елек‑
троенергії. І тільки після розглядав 
варіанти додаткового захисту при‑
ладів від перепаду напруги, — каже 
науковець.

Валерій Федорейко встановив 
вдома Power Bank, що має функцію 
подвійного перетворення електрич‑
ної енергії. Як це працює? На вході 
до Power Bank енергія може бути 
будь‑якого рівня чи 170 В, чи 
240 В. Завдяки спецфункціям, при‑
лад вирівнює електичну енергію і 
передає її вже побутовим приладам. 
До того ж, його можна зарядити 
навіть від сонця, що і робить на‑
уковець.

— Power Bank можна зацикли‑
ти через сонячну панель, що буде 
підзаряджати його. А в період від‑
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Валерій Федорейко переконаний, без допоміжних засобів 
цієї зими не прожити

Досвід тернополянина, дім якого повністю на електриці
сутності зовнішнього живлення він 
передає електроенергію для роботи 
важливих приладів у моєму будинку. 
Наразі освітлення в моєму будин‑
ку без зовнішнього живлення може 
протриматися дві, а то і три доби, — 
розповідає він. — Також можна під‑
заряджати його вночі, але за умови, 
якщо ви користуєтеся багатозонним 
тарифом на електроенергію. Не плу‑
тайте Power Bank для телефонів і для 
цілого будинку. Якщо для телефонів 
вони маленькі і вміщуються в ки‑
шеню, то для будинкового треба 
виділити окреме місце в кімнаті.

Хоча система Power Bank річ не з 
дешевих, але, якщо ваш будинок 
повністю залежить від електрое‑
нергії, то на обладнанні додатко‑
вого захисту електроприладів краще 
не економити, радить він.
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Інгредієнти:
• 500 г шампіньйонів;
• 100 г олії;
• 60 г оцту;
• 10 горошин чорного перцю;
• 3 зубчики часнику;
• 3 лаврових листки;
• 1 ч. ложка солі;
• 1 ч. ложка цукру

Послідовність приготування:
Для рецепту краще підійдуть маленькі 
гриби, та якщо маєте більші – розрізайте 
їх на менші частинки. Чистити шампіньйони не потріб-
но, тільки промити. В каструлі чи сковорідці змішайте 
олію, оцет, перець, часник, лаврове листя, сіль та цукор. 
Доведіть до кипіння. Тоді поставте суміш на маленький 
вогонь і всипте гриби. Тушкуйте під кришкою 7 хвилин. 
Страва готова до споживання! Шампіньйони можна їсти 
так, або засипати й закрутити у стерилізовані банки.

«Фронтові» гриби від 
Ірини Белякової

Місцеві господині поширюють у 
соцмережах фото своїх грибних 

запасів на зиму

Тетяна Тимощук з Шумщини обожнює збирати гриби. Найчастіше 
сушить їх або заморожує. Щодо страв, минулого року готувала 
паштет-ікру з опеньків. Говорить, що вона ідеально підходить 
як начинка до булочок під час посту. А ще ікру в банках не треба 
стерилізувати, її відразу закатують. 
Інгредієнти:
• 2 кг грибів (опеньки);
• 0,5 кг ріпчастої цибулі;
• 0,5 кг моркви;
• сіль – за смаком;
• рослинна олія.

Послідовність приготування:
Гриби почистіть, обмийте, відваріть у підсоленій воді 20-30 
хвилин на невеликому вогні. Відкиньте на друшляк, дайте стекти 
зайвій рідині. Тоді пропустіть їх через м’ясорубку. Обсмажте їх 
на рослинній олії, періодично перемішуючи. Цибулю та моркву 
почистіть і подрібніть (цибулю ріжте ножем, а моркву натріть 
на тертці). Обсмажте овочі на олії до м’якості. Змішайте гриби з 
морквою та цибулею, викладіть у глибоку сковороду або форму 
і поставте в розігріту духовку на 2 години при температурі 120 
градусів. Потім розкладіть гарячу ікру в стерилізовані невеликі 
банки і закатайте.

Паштет-ікра з опеньків

Зараз на Тернопільщині триває сезон 
білого гриба і починається сезон 
опеньків

П а н і  Га л и н а  з і  З ба р аж ч и н и  гот у є  н а  буд е н ь  
та свята ось такий легкий салат.
Інгредієнти:
• варена картопля – 5 штук;
• варена морква – 2 штуки;
• варені яйця – 4-5 штук;
• 1 банка кукурудзи;
• опеньки;
• 1-2 зубчики часнику;
• майонез
Послідовність приготування:
Картоплю, моркву та яйця поріжте кубиками. Додайте кукурудзу 
й відварені наперед опеньки (з них треба зцідити воду). По-
дрібніть часник, посоліть та поперчіть салат за смаком. Заправте 
нежирним майонезом і подавайте до столу!

Апетитний салат з опеньками

Кухня   Грибний сезон у розпалі. Містяни 
публікують у соцмережах світлини та хизуються 
своїми знахідками із «тихого полювання». З грибів 
можна приготувати безліч страв: від цікавої 
консервації до салатів та запіканок. Ми зібрали 
для вас найсмачніші та прості рецепти з усієї 
Тернопільщини. Читайте «смачну» добірку
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З ГРИБІВ – ЗАКРУТКИ, САЛАТИ Й 
ІНШІ СМАКОЛИКИ

– Я такі грибочки хлопцям на 
фронт відправляла п’ятилі-
тровими відрами. Все з’їдали 
вмить, фотографії навіть не 
маю, не встигала зробити, – 
розповідає Ірина.

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51, JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №41

***
— Шалом! — сказав Сірий Вовк.
— Уф-ф-ф... Здається, пронес-
ло, — видихнули троє поросят.

***
— Леоніде, а що ви робили з 
трьома помічниками в лабо-
рантській?
— Нічого...
— А чому тоді на вас кролик 
дивиться з такою повагою?

***
Ранок. Понеділок. Начальник 
запитує:
— У тебе очі червоні. Пив, чи 
що?
— Ні! По роботі нудьгував, 
плакав!

***
— Хочу хом'яка.
— За ним треба доглядати, 
стежити, прибирати, регулярно 
годувати, міняти воду, грати з 
ним.
— Хочу стати хом'яком.

***
Допитливому розуму, щоб 
почати читати «Інструкцію з 
експлуатації» агрегата, треба 
його поламати.

***
Якось один літній письмен-
ник задумливо запитав як би 
самого себе:

— Цікаво, а що напишуть на 
моєму домі після моєї смерті?
Хтось підказав:
— «Продається».

***
Сидять троє митників і дума-
ють, що подарувати четвертому 
на день народження.
Перший — давайте подаруємо 
600-й мерс?
Решта — та ні в нього вже є, 
на минулий день народження 
подарували.
Другий — тоді давайте подарує-
мо бунгало на Kанарах.
Решта — та ні, у нього є вже.
Третій — придумав! Давайте 
в подарунок залишимо його 
одного працювати всю зміну!
Решта — та ти що, очманів 
— такий дорогий подарунок 
дарувати!

***
На відміну від британських 
учених, ірландські вчені більше 
нічого не винаходять після того, 
як їм вдалося винайти віскі.

***
— Підвищіть зарплату!
— Зроблено!
— Та не собі!

***
Стоїть далекобійник на стоянці. 
Їжу приготував, сидить у кабіні, 

їсть. Повз собака проходить:
— Привіт, колего.
— Який я тобі колега? Ти — пес, 
я водій... людина.
— Ну ти сам посуди: живеш у 
будці, їси з миски, мочишся на 
колесо... Та мабуть, й господар 
є... Отак і живемо.

***
Двієчник Вовочка 1 січня 
прокинувся із грудьми 4-го 
розміру.
А тому, що не треба було 
списувати листа Діду Морозу у 
старшої сестри.

***
Отак складаєш, складаєш собі 
на Lamborghini та iPhone, а 
потім — бац! — не стримався і 
купив пиріжок на зупинці.

***
У п'ятиста жінок запитали, чий 
поцілунок солодший: чоловіка 
чи коханця?
Триста відповіли, що чоловіка, 
а двісті — що коханця. Жодна не 
відповіла: «Не знаю».

***
— Тату, а як змія шипить?
— Зінаїде Петрівно, — кричить 
тато, звертаючись до тещі, — 
скажіть щось, синові з уроками 
допомогти треба.

***

Вона розуміла, що він бреше, 
виправдовуючись, що всю ніч 
пив з другом Васею, але нічого 
не сказала, бо Вася сидів у 
шафі.

***
Наснився сон: ніби на подвір'ї 
літо 2023 року, у світі вирує 
пандемія нового кишкового 
вірусу, і ми всі такі ходимо в 
памперсах і обговорюємо, що 
2020-го в масках було набагато 
краще.

***
Коли начальству нічого робити, 
у підлеглих відразу виникає 
безліч проблем.

***
Напис на папірці в коробці 
цукерок: «Чотири цукерки зжер 
я. Пакувальник №5».

***
Чоловік приходить у ресторан і 
каже офіціантові:
— Графин горілки, і щось на 
ваш смак.
Офіціант:
— Так і запишемо — два графи-
ни горілки.

***
Розмова двох бухгалтерів:
— Мій собака нагадує мені на-
шого податкового інспектора.
— ????
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— Постійно щось риє, при 
цьому дивиться на мене 
розумними очима і нічого 
не може пояснити.

***
Якщо у вас весь час чудовий 
настрій, чудові друзі, карко-
ломна подруга, величезна 
зарплата, не буває похмілля 
і ви ніколи не були у дан-
тиста, то у вас один вихід: 
скажіть «ні» наркотикам.

***

— Чому будинок Бреда Пітта 
коштує 3 мільйони доларів, 
а хороший будинок у нас — 
5 мільйонів доларів?
— Тому, що будинок Бреда 
Пітта знаходиться за 8000 
км від нас!!!

***
Велике прохання! Студенти, 
які навчаються у медичних 
вишах, навчайтеся, будь 
ласка!

***



ОВЕН  Зараз 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 заміж-
жя. Щоб досягти успіху, Овнам 
потрібна взаємодія з іншими 
людьми. 

ТЕЛЕЦЬ Увага Тельців 
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 захопити-
ся розвагами, але варто 

знати міру. Краще виразити 
себе через творчість, напри-
клад, облаштувати свій дім. 
Грайливий настрій Близнюків 
загрожує їм легковажністю у 
прийнятті рішень. 

РАК Тепер для Раків 
ідеальний час, щоб 
присвятити його дому 

та сім'ї. У вас може з'явити-
ся бажання зробити житло 
комфортнішим або навіть 
починати ремонт. Також мож-
ливі переїзди та купівля нового 
житла.

ЛЕВ На Левів тепер 
чекає активний і 
насичений період. Вам 

доведеться приділити багато 
уваги оточуючим та виконувати 
численні доручення. Левів мо-
жуть відвідувати нестандартні 
ідеї, однак спочатку необхідно 
роздобути всю необхідну ін-
формацію для їх здійснення. 

ДІВА Увага Дів буде 
прикута до матеріаль-
ного добробуту: вам 

доведеться взяти підробіток 
або влаштуватися на другу ро-
боту, щоб збільшити прибутки. 
У вас з'являться нові ідеї, проте 
ви не поспішатимете з їхньою 
реалізацією.  

ТЕРЕЗИ Терези зараз 
можуть поводитися 
досить егоїстично. Але 

ви зможете зрозуміти, що 
потрібно вам для життєвого 
прогресу. Важливо пам'ятати 
про свої бажання. Не втрачай-
те оптимізм, а енергія та ентузі-
азм допоможуть вам упоратися 
з будь-якими проблемами. 

СКОРПІОН Скорпіонам 
варто відпустити все, що 
їх турбує. Можливо, вам 

необхідно побути на самоті. 
Настав час залишити пробле-
ми минулого і рухатися вперед. 
Не намагайтеся все контролю-
вати, це навряд чи вдасться. 
Подумайте про те, що вам слід 
змінити.

СТРІЛЕЦЬ У Стрільців 
у фокусі уваги буде 
та роль, яку він звик 

грати у суспільстві. Ви нарешті 
зрозумієте, що можете досягти 
набагато більшого, діючи в 
компанії, а не поодинці. Гро-
мадське визнання для вас буде 
набагато важливіше фінансо-
вої винагороди.

КОЗЕРІГ Козерогів зараз 
цікавитимуть питання 
кар'єри та досягнень, 

професійний успіх загалом. 
Козероги активно шукатимуть 
шляхи реалізації своїх амбіцій. 
Постарайтеся виявити себе 
саме зараз. Козероги поки 
будуть не готові підкорятися 
іншим людям.

ВОДОЛІЙ Водолії будуть 
захоплені новими 
знаннями та побудовою 

життя з нуля. Приділіть час 
і духовному, вам необхідно 
знайти опору в собі. Будьте 
обережними, ваші партнери 
можуть бути не повністю чесні і 
намагатися маніпулювати. 

РИБИ зараз будуть 
зосереджені на змінах у 
своєму житті. Настає пе-

ріод великих трансформацій. 
Від цього можуть сильно по-
силитися емоції. Слідкуйте за 
своїми почуттями та бережіть 
стосунки з партнером. Можли-
ве надходження грошей.

СЕРЕДА,

19 ЖОВТНЯ

+10°С     +14°С +10°С     +13°С

ЧЕТВЕР, 
20 ЖОВТНЯ

+3°С     +7°С +4°С     +8°С

П’ЯТНИЦЯ, 
21 ЖОВТНЯ

+0°С     +9°С +3°С     +9°С

СУБОТА, 
22 ЖОВТНЯ

+4°С     +7°С +1°С     +11°С

НЕДІЛЯ, 
23 ЖОВТНЯ

+8°С     +15°С +4°С     +14°С

ПОНЕДІЛОК, 
24 ЖОВТНЯ

+8°С     +17°С +7°С     +17°С

ВІВТОРОК, 
25 ЖОВТНЯ

+11°С      +17°С +11°С     +18°С

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

19 жовтня 2022 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ
Сидить заєць на пеньку, щось 
пише. Біжить повз лисиця.
— Що пишеш, заєць?
— Дисертацію.
— Про що?
— Про те, як зайці лисиць їдять.
— Та де ж ти таке бачив?
— Ходімо, покажу дещо...
За деякий час заєць знову 
сидить і щось пише.
Біжить вовк.
— Що пишеш, косий?
— Дисертацію про те, як зайці 
вовків їдять.
— Ти що, з глузду з'їхав?
— Ходімо зі мною, покажу 
дещо...
Наступна картина: заєць пише, 
підходить ведмідь.
— Що пишеш?
— Дисертацію про те, як зайці 
ведмедів їдять.
— Та де таке бачено?
— Ходімо, покажу дещо...
Картина остання: печера, гора 
лисячих, вовчих, ведмежих 
кісток. У середині, обглодуючи 
кістку, лежить величезний лев.
Мораль: важлива не тема дис-
ертації, важливим є те, хто твій 
керівник!

19 жовтня: 
Іван, Макар, Фома, Ян.

20 жовтня: 
Дем'ян, Йосип, 
Леонтій, Марк, 
Микола, Сергій, Юліан, 
Пелагея.

21 жовтня: 
Василь, Віктор, 
Володимир, 
Вольдемар, Дмитро, 
Іван, Микола, Павло, 
Петро, Серафим, Ян, 
Єлизавета, Марія, 
Надія, Пелагея, Таїсія, 
Тетяна.

22 жовтня: 
Ібрагім, Костянтин, 
Максим, Петро, 
Севастьян, Степан, 
Яків.

23 жовтня: 
Андрій, Антон, Василь, 
Юхим, Іларіон, 
Інокентій, Кирило, 
Кузьма, Павло, Сава, 
Сергій, Симон, Степан, 
Фома, Яків.

24 жовтня: 
Олександр, Іларіон, 
Лев, Макар, Пилип, 
Зінаїда.

25 жовтня: 
Олександр, Богдан, 
Денис, Іван, Кузьма, 
Лаврентій, Макар, 
Максиміліан, Мартин, 
Микола, Остап, Тарас, 
Ян, Домініка.

Цього тижня 
іменини  
святкують

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАМОК

ПОКЛАЛИ БРУКІВКУ

СХОДИ

БУЛО:
20 років тому найстаріша будівля 
міста потребувала ремонту

БУЛО:
Вздовж набережної раніше був 
асфальт

БУЛО:
Сходи на вході до парку не мали 
підсвітки

СТАЛО:
В замку оновили фасад

СТАЛО:
 Тепер тут бруківка та велодоріжки

СТАЛО:
 Їх відремонтували та осучаснили 

З одного ракурсу

Як змінився парк 
Шевченка за 20 років


