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СТАНЬ ВИДИМИМ! 

  Темрява стала справжнім 
викликом для пішоходів 
та водіїв. В області суттєво 
зросла кількість аварій з 
потерпілими. Правоохоронці 
закликають усіх жителів 
подбати про свою безпеку. 
Який план у влади?  
Ми з'ясували

с. 2-3
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просто наведіть на нього ліхтари-
ком. Він має бути яскравого ко-
льору і одразу кидатися у вічі. Ось 
їх небагато залишилося, бо батьки 
активно розкуповують своїм дітям 
на рюкзаки. Інколи навіть по два 
чи три беруть на один рюкзак. 
Щоб прикріпити з різних боків, і 
тоді дитину краще видно, – каже 
продавчиня Настя. 

Щодо вартості, то один такий 
брелок у канцелярському магази-
ні коштує три гривні. Тож на 10 
гривень можна накупити кілька 
штук і вберегти свою дитину.  

Різноманітний набір не лише 
світловідбиваючих брелків, а й 
наліпок та браслетів ми знайшли 
на ринку. Для дівчат – у фор-
мі квіточок, сердечок, а ось для 
хлопців – літаки. На ринку ціна 
коливається від восьми до 13 гри-
вень за одну штуку. 

– Я на початку місяця привезла 
в магазин понад сотню цих світло-
відбиваючих брелоків. Були і для 
хлопчиків, і для дівчаток. Матусі 
активно купували і продовжують 
купувати у школи. Приходять і по 
25-30 штук за раз беруть. Якщо 
купувати гуртом, то роблю знижку 
на кілька гривень. Зараз ще замо-
вила партію, бо це, що ви бачите 
на стенді – останні, – розповідає 
продавчиня Ольга. 

Щодо наліпок, то за чотири 
штуки просять 20-25 гривень. 

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

Одним із найдієвіших способів 
не потрапити під колеса автівки у 
темну пору доби – бути помітним. 
Як це зробити і скільки коштують 
спеціальні аксесуари зі світловід-
биваючими елементами – ми ді-
знавалися. 

Засвітись у темряві
У темну пору доби бажано бути 

одягненим у яскраві речі. Для тих, 
хто надає перевагу чорному одягу, 
патрульні поліцейські радять мати 
на аксесуарах, куртках світловід-
биваючі елементи або перед пе-
реходом проїжджої частини кори-
стуватися спеціальними жилетами. 

Журналісти «RIA плюс» пішли 
на Центральний ринок та у ма-
газини, аби дізнатися, чи просто 
придбати світловідбиваючі жилети 
або аксесуари. І в яку суму це все 
обійдеться? 

Спочатку ми завітали до великих 
супермаркетів «Новус», «АТБ» та 
«Сільпо». Попри наявність дитя-
чих іграшок, придбати світловід-
биваючі аксесуари чи спеціальні 
жилети  нам не вдалося. Зі слів 
працівників, такого товару майже 
не буває на їх полицях. 

Наступними локаціями у нашо-
му пошуку стали канцелярські ма-
газини. Одразу при вході до пер-
шого магазину видніється на касі 
стенд з різноманітними брелками 
і кілька з них – світловідбиваючі. 
Брелки у вигляді ялинок та зви-
чайної трикутної форми. За ко-
льоровою гамою бувають різними: 
зеленими, червоними або просто 
сірими. 

– Як розрізнити, чи світловід-
биваючий брелок? Перед купівлею 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Безпека  Темрява стала справжнім 
викликом для пішоходів та водіїв. Днями 
під колесами автомобіля опинилася жінка, 
яка переходила проїжджу частину. Від 
отриманих травм померла на місці

Їх виготовляють круглої форми 
у вигляді смайликів. Найчастіше 
наліплюють на дитячі візочки, 
велосипеди, самокати або знову 
ж таки на дитячі рюкзаки.  

Також продавчині пропонують 
для дітей світловідбиваючі брасле-
ти. Вони магнітні і ними легко 
користуватися. Також є синього, 
червоного та сірого кольору. Най-
краще їх використовувати влітку. 

– Один такий браслет коштує 
20 гривень. Просто стукаєте ним 
по руці і він набуває форми кола. 
Дуже легкий у застосуванні. Але 
найчастіше їх купують влітку. Тоді 
руки без одягу і добре видно пі-
шохода. Інколи батьки купують 
дітям на рюкзаки. Якось там віша-
ють, і дітки так переходять дорогу, 
– розповідає продавчиня Олеся. 

А ось купити світловідбиваючі 
жилети на ринку Тернополя ви-
явилося не так то і просто. Ми 
обійшли не один магазин, по-
питали у продавців і скрізь чули 
негативну відповідь. Продавчиня 
Світлана запевнила, ці жилети вже 
не в моді, люди перейшли на про-
стіші варіанти. 

– Ще у 2019-2021 роках ми заку-
повували ці жилети, бо на них був 
попит. Купували і для дорослих, 
і для малих. Вони зазвичай або 
помаранчеві, або зеленуваті. Вони 
коштували від 70-150 гривень. Ди-
влячись, який матеріал і розмір. 
Але зараз війна і люди взагалі 
забули за них. Якщо і беруть, то 
тільки на якесь свято для дитини. 
Частіше питають про світловідби-
ваючі аксесуари, тому і не можете 
ви їх знайти зараз на ринку. Ми 
ж орієнтуємося на запити людей, 
– каже жінка.  

Знайти речі зі світловідбива-
ючими елементами нам вдалося 
лише в секонд-хенді. Станом на 21 
жовтня, за кілограм одягу продав-
ці просили 327 гривень. Великий 
жилет, вагою 144 г, обійшовся у 
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ЯК СТАТИ ВИДИМИМ НА ДОРОЗІ. 
ЖУРНАЛІСТИ ПРОПОНУЮТЬ

Ось такі жилети пропонуємо лишати біля нерегульованих переходів

47,09 гривні, а дитячий, вагою 112 
г – у 36,62 гривні. 

Що пропонують в 
інтернеті?

Знайти світловідбиваючі аксе-
суари та жилети в інтернеті куди 
простіше. Майже на кожному 
сайті можна замовити, особливо 
широкий асортимент у магази-
нах «Спецодяг та взуття». Ціни 
коливаються від 59 до 129 гри-
вень. Також наявні різні кольори 
та розміри. І звичайно ж, врахо-

вуйте доставку.  
Ще одним варіантом придбан-

ня такого жилета – звернутися в 
магазин «Епіцентр». Він спеціалі-
зується на різноманітних товарах, 
такі дрібниці точно знайдете. На 
сайті магазин пропонує придбати 
світловідбиваючі жилети за 65-119 
гривень. Також є світловідбиваючі 
браслети за 25 гривень.  

Тобто, як бачимо, асортимент 
таких речей куди різноманітніший. 
Лише питання часу – скільки днів 
очікувати на доставку.

Через відсутність 
освітлення водії  
не бачать 
пішоходів. 
Подбайте про  
свою безпеку!

Журналісти «RIA плюс» 
пропонують ідею – закупити 
світловідбиваючі жилети і за-
лишити їх по дві сторони най-
небезпечніших нерегульованих 
пішохідних переходів. Щоб ко-
жен бажаючий мав змогу ними 
скористатися. 

Як це має бути: у темну пору 
доби кожен тернополянин може 
одягнути на себе жилет зі світ-
ловідбиваючими елементами, 
перейти дорогу і залишити 
жилет на наступній стороні. До 
того ж, така ініціатива успішно 
працювала в інших містах Укра-

їни. Особливо такі жилети варто 
одягати вихованцям садочків чи 
школярам.

Важливо! Тернополяни мають 
відповідально поставитися до 
цього і не забувати знімати 
жилети та залишати на іншій 
стороні пішохідного переходу. 

Тернополяни, якщо ж ви не 
готові придбати собі світловід-
биваючий жилет або аксесуари, 
тоді у крайньому випадку вми-
кайте ліхтарик на телефоні, аби 
водій заздалегідь вас побачив. 
Давайте разом будемо дбати про 
власну безпеку. 

Підтримай ініціативу 
На велосипеди, самокати та дитячі візочки можна клеїти 
світловідбиваючі наліпки

Світловідбиваючі жилети можна купити у секонд-хендах 
або спецмагазинах. Ціни коливаються від 30 до 150 гривень
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Скласти графік із вказанням часу 
та дати відключення неможливо, 
адже про застосування аварійних 
вимкнень диспетчер ВАТ «Терно-
пільобленерго» не знає до останньої 
миті. Черговий диспетчер обленерго 
отримує команду на введення ава-
рійного відключення від диспетчера 
вищого рівня НЕК «Укренерго».

— Команду на введення аварій-
ного вимкнення дають у розрізі об-
сягу навантаження, яке потрібно 
зняти, а не у розрізі споживачів, 
яких треба відключити, — поясни-
ли енергетики. — Термін введення 
становить до 15 хвилин. Тому часу 
на попередження споживачів немає.

Ситуація в енергосистемі Укра-
їні доволі складна, тож треба бути 

готовими до можливих перебоїв з 
електропостачанням.

Економія має бути розумною, 
нарікають тернополяни, особливо 
водії. Та скаржаться, що пішоходів 
на дорозі не видно взагалі, особли-
во, коли вони в темному одязі. Одні 
пропонують почепити на стовпи 
перед пішохідними переходами 
світловідбиваючі стрічки чи навіть 
прикріпити жилети. Або залишити 
світло бодай над пішохідними пере-
ходами з 19.00 до 23.00. Мовляв, там 
ледівські лампочки, і багато енергії 
вони не беруть.

ГОЛОВНЕ
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Рекомендуємо 
дорогу переходити 
виключно в 
дозволеному місці, 
перед переходом 
зупинитися

У Тернополі вимкнули вуличне освітлення, освітлення 
територій, споруд та будинків, рекламних вивісок, сітілайтів, 
банерів, вітрин тощо

ІРИНА БЕЛЯКОВА, ВАДИМ ЄПУР, ПОЛІНА 
ДАЙНЕГА, IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Без вуличного освітлення зали-
шився не лише Тернопіль, а й всі 
населені пункти області. За словами 
речниці Тернопільської ОВА Ганни 
Василенко, вимкнення світла — це 
вимушений захід.

— Зарадити цьому зараз немож-
ливо, — каже Ганна Василенко. — 
Ми не можемо увімкнути на один 
день вуличне освітлення в одному 
селі, а на другий — в іншому. За-
раз маємо потерпіти, адже завдані 
удари по енергетичній інфраструк-
турі України. Деякі населені пункти 
повністю залишилися без електро-
енергії. Ми будемо говорити з пра-
цівниками патрульної поліції, аби 
посилити патрулювання в області, 
але змусити їх роздавати наліпки 
чи жилети не можемо, у них є своє 
керівництво. 

Будуть аварійні 
відключення 

Натомість ВАТ «Тернопільобле-
нерго» повідомляє, що у зв'язку з де-
фіцитом потужності в енергосистемі 
України, 25 жовтня, за рішенням 
НЕК «Укренерго», в області вво-
дять графік аварійного відключення 
споживачів електроенергії.

— Сам графік є переліком лі-
ній електропередач із зазначеною 
по кожній лінії потужністю, яка по-
винна бути вимкнена, — повідоми-
ли у ВАТ «Тернопільобленерго». — 
Тобто, це не графік з розбивкою 
по датах чи по часу, а перелік ліній 
(фідерів), які підлягають відключен-
ню у разі надходження команди 
на застосування графіка.

Що робити?  Аварій із пішоходами 
суттєво побільшало через вимкнення 
вуличного освітлення. Нас попереджають 
ще й про аварійні вимкнення споживачів 
електрики. Без попередження! Людей 
просять поставитись до цього з 
розумінням. Який план дій у міської влади? 
Ми запитали

ЦІНА ВИМУШЕНОЇ ЕКОНОМІЇ: 
ТЕМНО, ЛЯЧНО І З НАСЛІДКАМИ…

....

....

Вінницька ІТ-Академія

Прогресивна
IТ-освIта 
онлайн!

067-431-19-21

ПРОГРАМІСТОМ

ТЕСТУВАЛЬНИКОМ

WEBДИЗАЙНЕРОМ

PROJECTМЕНЕДЖЕРОМ

СТАНЬ
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РЕКЛАМА

Різко побільшало ДТП 
з пішоходами

Кількість ДТП за участю пішохо-
дів за останній тиждень, відколи вве-
чері вимкнули вуличне освітлення, 
різко зросла. Про це повідомив на-
чальник відділу комунікації головно-
го управління Нацполіції в області 
Сергій Крета.

Чотири ДТП з потерпілими 
за участю пішоходів трапились лише 
за останні дні. В одній із них, на вул. 
Київській, загинула жінка. Водій  
пояснює, що просто не бачив лю-
дину на дорозі. Ще троє пішоходів 
отримали травми.

— Першою і основною причиною 
всіх цих ДТП стала саме відсутність 
вуличного освітлення, — каже реч-
ник поліції. — Ми намагаємось до-
стукатись до людей всіма доступни-
ми засобами, в т. ч. і за допомогою 
ЗМІ, аби дотримувались правил. 
Окрім того, залучаємо додаткові 
патрулі. У громадах, де за графіком 
має бути віялове відключення світла, 
на цей час посилюють безпеку до-
датковими нарядами. Долучаються 
до патрулів місцеві самооборони та 
активісти. Де світло вимкнули по-
запланово, коригують графік, але 

обов’язково оперативно залучають 
додаткові патрулі. 

Врятує стрічка, 
наклейка чи жилет

В патрульній поліції в області ка-
жуть, що наразі там посилили кон-
троль за дотриманням пішоходами 
та водіями ПДР.

— У вечірній час на службу за-
ступає 13 патрулів на автодорогах 
області, — каже речниця патрульної 
поліції у області Катерина Метель-
ська.

У патрульній поліції закликають 
тернополян носити на одязі світло-
відбивні елементи та дотримуватися 
правил дорожнього руху.

— Пішоходи повинні рухатися 
тротуарами та пішохідними доріж-
ками, тримаючись правого боку. 
Також пішоходи можуть рухатися 
узбіччям, в один ряд, тримаючись 
правіше, а у разі його відсутності або 
неможливості ним рухатись — краєм 
проїжджої частини назустріч руху 
транспортних засобів. У таких ви-
падках пішоходам дозволяється рух 
велодоріжками, але вони мають три-
матись справа та не утруднювати рух 
велосипедистам, — каже речниця. 

Чи можна увімкнути 
деякі ліхтарі?

Чи можна зарадити суцільній 
темряві на вулицях Тернополя і чи 
є технічна можливість увімкнути, 
скажімо, кожен другий чи п’ятий 
ліхтар, аби й економити, і бодай 
трохи додати світла, ми поцікави-
лись у міськраді. А також запитали, 
скільки енергії вдається економити, 
вимкнувши все вуличне освітлення?

Зовнішнє освітлення міста спожи-
ває близько 0,7 мВт електроенергії 
за годину роботи. Про це повідомила 
речниця міськради Мар’яна Зварич.

— Коли ліхтарі світять через один, 
через два — це черговий режим, 
який використовується лише при 
необхідності незначної економії 
електроенергії, — запевнила Мар’я-
на Зварич. — Наразі «Укренерго» 
просить максимально економити 
споживання електроенергії. Тому, 
враховуючи рішення Ради обо-
рони області, юридичним особам 
є рішення забезпечити вимкнення 
вуличного освітлення, освітлення 
територій, будівель, споруд та будин-
ків, рекламних вивісок, сітілайтів, 
банерів, вітрин тощо.

Економія щогодини 0,7 мВт плюс 
інші засоби економії, — це все в ре-
зультаті стабілізує ситуацію зі спо-
живанням електроенергії, наголошує 
вона. А от скільки це у відсотках, 
не озвучує.

Ми також поцікавились, які ще 
конкретні дії міська рада збирається 
зробити задля економії або ж на ви-
падок відсутності електроенергії. Чи 
є чіткий план дій? 

Запитали також, скільки коштів 
вдасться зекономити міському бю-
джету завдяки вимкненому вулич-
ному освітленню. Щодо економії, 
нам порадили звернутись до місь-
кради із запитом. Щодо решти 
питань, повідомили: зараз вико-
нують заходи економії, відповідно 
до рішення Ради оборони області. 
Зокрема, вимкнули вуличне освіт-
лення, освітлення територій, буді-
вель, споруд та будинків, рекламних 
вивісок, сітілайтів, банерів, вітрин 
тощо. А напередодні на нетривалий 
час вимикали ліфти. По суті, це все.  
Тож ми і всі тернополяни і далі че-
каємо відповідь: який у Тернополя 
план дій?
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жінки шукають саме тих, кому мож-
на виговоритися, з ким поділитися, 
від кого заручитися підтримкою.

Сусідки по палаті підтримують 
одна одну, їм дуже важливо спіл-
куватися та розуміти, що вони 
не наодинці з бідою.

 Ірині — 39, вона відважно бореть-
ся за життя.

— Мені 39, я ніколи не думала, 
що опинюся тут. Регулярно обсте-
жувалася, і от під час одного огляду 
в мене виявили пухлину, — розпо-
відає нам пані Ірина. — Я щиро 
дякую своїй лікарці Оксані Рома-
нівні Тумановій та всім медсестрам 
і персоналу відділення за чуйність 
та увагу. Лише завдяки їхнім зу-
силлям ми всі отримуємо шанс 
на друге життя.

А на кінець розмови закли-
кає усіх дівчат і жінок — ре-
гулярно проходити огляди 
у гінеколога та мамолога. 
Бути уважними до себе, 
до свого тіла.

Пухлини, на жаль, ча-
сом виявляють і у зов-
сім юних. Може бути 
ризик переродження 
доброякісного процесу 
у злоякісний. Тому ре-
гулярно проходити огляд 
важливо вже з підліткового 
віку. Наша співрозмовниця 
Мирослава погодилася розповісти, 
як захворіла у 16.

У 2015–му в неї виявили фібро-
аденому великих розмірів. Через 
високий ризик переродження 
пухлини у злоякісну її вирішили 
видалити.

— Це була велика гулька, роз-
міром як тенісний м’ячик. Я ви-
падково намацала під час купання. 
Дуже злякалася, але ще страшніше 

було розказувати комусь із рід-
них, — розповідає вона. — Тому 
я мовчала. Шукала інформацію 
в інтернеті. Начиталася різного, під-
літковий максималізм дався взнаки. 
Чесно, думала, що це все. Кінець 
життя… Випадково проговорилася 
бабусі. Не встигла я від неї доїхати 
додому, як мама вже влаштувала 
мені допит, чому я мовчала.

Далі, каже співрозмовниця, роз-
почався справжній квест по лікар-

дуже страшно. Я одразу відчувала 
щось неладне. Пухлина злоякісна, 
треба лікуватися, хочу жити, — каже.

У стінах закладу пацієнтки про-
водять багато місяців. Більшість із 
них спочатку проходять хіміотера-
пію, потім — операцію, променеву 
терапію. На кожну препарати діють 
по–різному. Так, у пані Люби все 
минуло більш–менш нормально. 
Каже, нудоти не було, лиш відчу-
вала слабкість і втому. Та й волосся 
не випадало.

А от у сусідки по палаті, 65–річної 
пані Ганни з Тернопільської області, 
зовсім інша ситуація. Вона пройшла 
другий курс хіміотерапії, а вже сил 
немає.

 Пані Ганна вже раніше мала он-
козахворювання. І тепер — знову 

— Волосся випало. Страшенно 
нудило, велика слабкість, — зізнаєть-
ся вона. — Я раніше мала рак шкіри, 
перша стадія, і вже надіялася, що 
назавжди забула про ту біду. Так ось 
знову випробування. Діти за кордо-
ном, а я борюся…

Неможливо описати відчуття, 
які ти переживаєш, готуючи цю 
публікацію. У такі моменти важко 
підібрати слова. Єдине, що спадає 
на думку — побажати міцного здо-
ров’я, сили та швидшого одужання.

В очах пацієнток ми бачимо 
неймовірну віру та жагу до життя.

— Так мало бути. Ми не знаємо, 
що нас чекає. Але треба боротися. 
Я не падаю духом, слухаю лікарів 
і виконую все, що кажуть, — наго-
лошує пані Ганна.

Захворіла у 16 
Хвороба не обирає ні за віком, ні 

за статусом. У палатах бачимо як 
старших, так і молодших.

— Мені вже 75, я вдосталь пожи-
ла, побачила, але здаватися не зби-
раюся, — говорить пані Ніна. І щиро 
дякує лікарю, який врятував їй жит-
тя. — Хай Бог благословить Миколу 
Васильовича. Він мене витягнув з 
того світу.

У відповідь медик щиро всміха-
ється, кладе руку на плече бабусі та 
заспокоює: «Все буде добре».

Така підтримка та оптимістичний 
настрій дуже важливі. Адже часто 
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Нема в житті нічого 
важливішого, 
ніж здоров’я. 
Усі проблеми 
зникають, коли є 
випробування

ПРОЄКТ

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

Більшість погодилися говорити 
з нами відкрито, із не затіненими 
обличчями. Повірте, їхні сміливі на-
міри поділитися своїми думками та 
досвідом варті витрачених на прочи-
тання тексту хвилин. А дочитавши 
його до кінця, впевнені, ви точно 
зміните щось у своєму житті.

Місце, якого 
смертельно бояться 

У рамках грантового проєкту 
в минулому матеріалі ми розпові-
дали про те, які послуги доступні 
у Тернопільському обласному клі-
нічному онкодиспансері. Нам вда-
лося побувати у палатах, де жінки 
проходять лікування. Ми побачи-
ли на власні очі операційну, мані-
пуляційну та місце, де пацієнтки 
шукають порятунок — невеличку 
капличку у першому хірургічному 
відділенні на п’ятому поверсі.

У цей заклад, який навіює 
страх, щороку потрапляють сот-
ні жінок із онкозахворюваннями. 
Чим швидше виявлена проблема, 
тим успішніше лікування, наголо-
шують медики. Майже всі історії 
починаються однаково — випад-
ково відчула ущільнення в грудях. 
Злоякісні пухлини молочних залоз 
підступні тим, що вони не викли-
кають дискомфорт чи біль. Тому 
часто жінки або не помічають їх, 
або ігнорують.

Пані Любов приїхала у Терно-
піль зі Львівської області. Їй 69 ро-
ків, і ось треба пережити таку біду.

 Пані Любов закликає молодь 
обстежуватися 

— З травня вже лікуюся. При-
ймала хімію, тепер операція була. 
Виявили рак молочної залози. Чо-
тири роки тому мала тут операцію 
по гінекології. І ось знову, — зі 
смутком говорить жінка.

Хвороба, каже, з’явилася неспо-
дівано. Одного дня просто нащу-
пала гулю. Нічого не турбувало, 
не боліло. Як воно так? І сама 
пацієнтка не розуміє.

— Чотири курси позаду… Зараз 
нормально почуваюсь, а як далі 
буде — Бог його знає. Страшно, 

Жіноче здоров'я   Ми розкажемо 
історії кількох жінок, як зовсім молодих, 
так і старших. Можливо, серед них ви 
навіть впізнаєте своїх рідних чи знайомих. 
Як вдається перемогти рак, на що 
звертати увагу

ХВОРІЮТЬ І В 70, І В 16

Мирослава у свої 23 уже сім років проходить лікування у 
онкодиспансері. Дівчина змінила ставлення до багатьох речей у житті

Пані Ганна вже раніше мала онкозахворювання. І тепер 
знову проходить через випробування

Пані Любов закликає молодь обстежуватися. Їй 69, вона 
пережила хімію та операцію

чи добре обстежили ту пухлину. 
Я до цих пір маю сумніви, чи вона 
була доброякісною, — зізнається.

Спілкування та підтримка допо-
магають опанувати себе. Мирослава 
щиро дякує усім жінкам, які були 
разом із нею в палаті. Вони налаш-
товували її оптимістично.

— Я хотіла б дізнатися, як склала-
ся їхня доля. Просто слухаєш історії 
людей, які хворіють, і усвідомлюєш: 
нема в житті нічого важливішого, 
ніж здоров’я. Усі проблеми зни-
кають, коли з’являються такі ви-
пробування. Мені теж говорили: 
«Боже, ти така молода! Що ти тут 
забула?» — пригадує дівчина.

Переживши це, Мирославі дове-
лося пройти нелегкий шлях. Були 
чергові операції та порції лікування.

— Виникли проблеми із серцем, 
по гінекології, з’явилися кісти в гру-
дях, — каже вона. — В один момент 
я драматизувала це все, потім зро-
зуміла, що треба переключатися 
на щось позитивне. Я продовжую 
лікуватися. Усі роки на таблетках, 
регулярно ходжу на обстеження. 
Якщо є ризики, мушу обов’язково 
пильнувати ситуацію.

 Лікування триває 
ось уже сім років

У свої 23 Мирослава ставиться 
до життя по–дорослому. Цінує своїх 
рідних та час із близькими.

— Навіть якщо у вас все до-
бре, обстежуйтесь, дівчата. Треба 
з повагою ставитися до свого тіла 
і свого здоров’я. Не треба носити 
незручної білизни, яка перетискає 
судини і створює ряд проблем. Так 
само нерви, вони впливають на все. 
Недаремно говорять, що через них 
усі проблеми, — наголошує співроз-
мовниця.

Нині Мирослава ділиться своїм 
досвідом із подругами, розповідає, 
через що довелося пройти і закликає 
не легковажити.

— Цього не можна соромитися. 
Про хворобу варто говорити. Ми 
люди, ми хворіємо. І, на жаль, ці 
недуги бувають ось такі неприємні, 
що про них мало кому хочеться 
казати. Але якщо мовчати, то серед 
людей так і побутуватиме стерео-
тип, що це щось надто страшне. 
Хвороба — це випробування, яке 
дається нам для того, щоб ми стали 
кращими, щоб зрозуміли цінність 
життя і силу моменту тепер, — на-
голошує.

нях, який триває і донині.
— В онкодиспансері ми вийшли 

на Миколу Васильовича Подоляна. 
Я дякую йому за все, що він зро-
бив і продовжує робити для мене. 
Пройшла ряд обстежень, кілька мі-
сяців намагалися медикаментозно 
лікувати, але ефекту не було. Під 
час чергового огляду Микола Васи-
льович сказав — треба оперувати. 
Мама дуже плакала, переживала. 
А я одразу погодилася, бо дуже 
боялася, щоб не було гірше, — 
продовжує вона. — І мені зробили 
операцію в той же самий день. Та й 
добре, бо якби перенесли, я не ви-
тримала б стільки хвилювань.

Сила моменту тепер 
Мирослава кілька разів наголо-

шує, що завжди намагалася трима-
тися достойно. Аби рідні не хви-
лювалися.

— Мама постійно була біля мене. 
Без речей, втомлена, вона страшен-
но боялася. Вночі я зривалася, мені 
снилися жахіття. Плакала. У мене 
все боліло. Мама розтирала спину. 
Я боялася залишитися сама. І мамі 
було важко, поруч у палаті — жінки, 
яким повідрізали груди. Це тяжкий 
довгий процес, коли все загоїться. 
Морально було надзвичайно склад-
но. Мене постійно переслідувала 
думка — чи справді все забрали, 
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Одні ховалися, інші 
говорили

Зараз вони п’ють разом чай і ді-
ляться приємним, своїми сумніва-
ми, невдачами та перемогами. А ще 
на прохання згадують період, який 
хочеться вважати страшним сном.

– У мене виявили онкологію. 7 
вересня 2016 року прооперували. 
Удома чекали двоє діток: 12 і 5 ро-
ків. Розуміла, що не мала часу на 
хворобу, – пригадує пані Галина. 
– Я фітнес–тренер. Після операції 
швиденько повернулася на роботу, 
не хотіла ставити життя на паузу.

Оксані – 56 років. Вона медик, 
мала Лімфому Ходжкіна. Виявили 
на другій стадії. Після лікування 
минуло ось уже вісім років.

– Після пережитого зовсім по–
іншому стала сприймати багато ре-
чей у житті. Сонце, здається, світить 
яскравіше. Небо стало блакитнішим. 
Трава – зеленіша. А пташки, то вза-
галі співають на кожному кроці. 
Хвороба таки дає поштовх, дарує 
наснагу до життя, до любові, до 
всього, що тебе оточує.

Наступна наша співрозмовниця 
працює в дитячому садочку. Захво-
ріла у 2017–му. Зоряна пережила 
рак молочної залози та радикальну 
мастектомію. На початку свого шля-
ху, зізнається, боялася розповісти 

про недугу навіть найріднішим.
– Чесно, не сприйняла всерйоз 

свій діагноз. Страшенно плакала. 
Не хотіла, щоб хтось знав. Йшла 
на першу хімію і нікому не казала. 
Бо найбільше не хотіла, щоб мене 
хтось жалів, – говорить пані Зоряна.

 Тоді жінка не знала, наскільки 
помічною для неї буде підтримка.

– У мене в той момент ще й тато 
захворів на онкологію, четверта ста-
дія. І я страшенно не хотіла, щоб 
він через мене хвилювався. Він 
вдома, а я бігаю по лікарні. Коли 
робили операцію, то  всім сказала, 
що поїхала на відпочинок. Ось так 
відпочила (посміхається – прим. 
авт.) кілька місяців, – додає. – З 
кожним днем батькові ставало гір-
ше. Зі швами та дренажами їхала 
додому. Тато нервувався, чому я 
не можу підняти килимок чи щось 
переставити, а в мене все страшенно 
боліло, пекло, мені хотілося кричати 
на весь світ. Батька не стало… А я… 
Я не знаю, чи правильно я вчинила, 
що мовчала, що не сказала правди.

Тернопіль настільки тісний, що 
неможливо сховати хворобу.

– Коли проходила курс хіміотера-
пії, спочатку ніхто не знав. Я йшла 
на процедури в п’ятницю–неділю. 
А в понеділок завжди виходила на 
роботу. Колеги дивувалися, що це в 
мене за лікарняний на три дні. Од-
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Сонце, здається, 
світить яскравіше. 
Небо стало 
блакитнішим. 
Трава – зеленіша, 
пташки співають

Благодійна організація «Ама-
зонки Тернопілля».
Телефон – 067–747–27–54 
(Марина Орап).

Дивіться відео.

Довідка

Під час зустрічі з жінками. Раніше вони збиралися раз на місяць, зараз рідше

«Амазонки Тернопілля» є одна для одної більше, ніж 
подруги

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.

РАК МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ? 
ЖІНКИ БОРЮТЬСЯ — І ОДУЖАЛИ
Порятунок   В українській 
ментальності рак часто асоціюють зі 
смертю. Насправді ж ті, хто бореться 
чи вже одужав, кажуть: «Він може 
бути корисним». Про що це вони? 
Розповідаємо про психологію онкохворих

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

Рак може стати «дуже корисним» 
для людини. Так вважає доктор 
психологічних наук, викладач у 
тернопільському університеті Ма-
рина Орап. Вона ж заснувала в місті 
громадську організацію «Амазонки 
Тернопілля». Саме тут допомагає 
жінкам пережити страшний діагноз, 
прийняти його і боротися за життя.

Сама пані Марина також про-
йшла через випробування – пере-
могла онкозахворювання. Від раку 
молочних залоз померла її рідна 
сестра. На даний момент пані Ма-
рина щиро переконана, що хвороба 
може бути вигідною для людини. 
Тернополянка кілька разів давала 
інтерв’ю нашому виданню. Під час 
однієї розмови вона розповідала: «Я 
випадково у ванній кімнаті нама-
цала гульку. Оскільки моя сестра 
померла від раку, то я до таких речей 
ставилася цілком серйозно. Через 
дві години вже була на прийомі в 
онколога. Коли почула про недугу, 
для мене ця новина не стала кінцем 
світу, я не втрачала свідомості і не 
писала заповіту. Я сприйняла все 
цілком адекватно і почала лікува-
тися. Я не чекала, щоб мене жаліли, 
натомість розуміла, що хочу жити!»

Співрозмовниця зізнається, що ні 
на мить не задумувалась про смерть.

– Рак може стати «дуже корис-
ним» для людини, адже в цій хворобі 
вона отримає якусь вигоду. Напри-
клад, послух дітей, увагу чоловіка, 
всіх рідних та близьких, важливість 
приділяти час собі. Моя вигода була 
у зупинці. Після хвороби я сповіль-
нила ритм свого життя, визначила 
для себе, що є основним, а що дру-
горядним, – говорить вона.

Так Марина Орап заснувала 
громадську організацію «Амазон-
ки Тернопілля». 20 жовтня, якраз у 
День боротьби проти раку молочної 
залози, побували і ми.

У читальній залі обласної біблі-
отеки знайомимось із кількома 
жінками, які вже перемогли он-
козахворювання. У рамках нашого 
проєкту вони погоджуються говори-
ти відкрито. Камера їх не лякає. Хоч 
раніше, кажуть, ховали свої діагнози. 
Навіть від рідних.

– Група – це те місце, де ти свій 
серед своїх. У нас нема такого, що 
хтось не розуміє. Кожна пройшла 
через випробування, у кожної було 
онко. Коли ми чуємо про якісь бу-
денні проблеми від людей, для нас 
це здається такою дрібницею. Пріо-
ритет один – здоров’я, – каже Гали-
на. Вона найбільше говорить, про-
понує нам чай та постійно жартує. 
Без жартів, каже, тут ніяк. Життя 
коротке, треба частіше всміхатися.

До війни Амазонки проводили зу-
стрічі щомісяця. Щотижня ходили 
волонтерити у онкодиспансер. Там 
розмовляли з пацієнтками, подава-
ли їх позитивний приклад зцілення. 
Адже самі через це все пройшли. Під 
час спалаху коронавірусу – бачилися 
рідше. По можливості намагаються 
зустрічатися і під час війни.

ного разу в лікарні зустріла бабусю 
одного з вихованців. Потім маму 
іншої дитини – на аналізах. Потім – 
ще одну. І так, коли я прийшла після 
третьої хімії, мене покликали в кабі-
нет завідувачки і влаштували допит 
– що сталося? І я зрозуміла, що не 
треба було приховувати. Підтримка 
потім була настільки колосальною, 
що я навіть не сподівалася. Під час 
операції біля онкодиспансеру зібра-
лися всі мої найближчі люди. Чоло-
вік п’ятдесят прийшли і чекали, щоб 
все минуло добре. Я щиро вдячна 
своїм колегам, друзям, знайомим, 
які стали для мене опорою у такий 
складний час, – наголошує вона.

Щоб хвороба не 
повернулася

Усі ці жінки змогли подолати 
стигму і закликають то зробити ін-
ших. Рак – не вирок. Це – хвороба, 
яка успішно лікується, якщо вияв-
лена вчасно. Але в них залишається 
страх – аби недуга не повернулася. 
Тож вони регулярно обстежуються.

 – Раз на пів року я обов’язково 
повністю обстежуюся. Ввела для 
себе правило – не купую нічого 
більше на суму більшу, ніж 30 тисяч 
гривень за цей час, поки не пройду 
огляд і не переконаюся, що зі мною 
все гаразд. Адже розумію, що якби 
не дай Бог якась проблема, то не 
матиму коштів на лікування. Я дуже 
скрупульозна та закликаю всіх до 
оглядів, – наголошує пані Галина.

Велику увагу наші героїні наці-
люють і на профілактичну роботу.

– Жінки, виділіть день для себе. 
Обстежтесь! Бо коли в лікарню 
приходять уже на третій–четвертій 
стадії – медики безсилі, – кажуть.

Усі учасниці «Амазонки Терно-
пілля» стараються більше часу при-
діляти собі й тим, кого люблять. А 
ще – подорожують, займаються 
улюбленим хобі та мріють.

– Я тепер часто користуюся прин-
ципом: пил лежить, і я полежу. Не 
женуся за всіма справами світу, 
деколи варто просто зупинитися, 
– наголошує пані Оксана.

Коли хворієш, то не думаєш ні 
про які інші речі.

– А я почала більше говорити 
рідним, як сильно їх люблю. Дзво-
ню до старшого сина, спитаю, як 
справи і наголошую, як сильно його 
люблю, – говорить Галина. – Коли 
чую у відповідь слова взаємності, 
у мене душа сповнена щастям. Я 
хочу, щоб діти розуміли, наскільки 
вони важливі для мене. Так само і 

не забуваю про своїх батьків.
Амазонки принципово не зали-

шають країну в час війни, бо тут 
їхнє серце.

– Ми багато подорожуємо. На 
Тернопільщині побували практич-
но всюди, – говорить пані Оксана.

А ще жінки звертаються до Бога.
– Мандруємо святими місцями. 

Коли після лікування мені стало 
легше, одразу поїхали в Ізраїль, – 
підтримує розмову пані Наталія.

А мріяти зараз так приємно!
– Я хочу видати добірку своїх по-

езій. Пишу, коли мені сумно, коли 
весело, – ділиться емоціями Зоряна.

У засновниці організації Марини 
Орап багато планів на майбутнє.

– Ми хочемо повернутися до 
пацієнтської підтримки і щотиж-
невих чергувань у онкодиспансері.  
Раніше ми організовували масштабні 
соціальні проєкти. Наприклад, у нас 
був день краси, коли ми жінкам в 
диспансері робили макіяж, зачіску, 
у кого нема волосся – давали гар-
ні хустинки. Фотографували їх. Це 
було дуже емоційно. Незважаючи 
на хворобу, жінки могли відчувати 
себе особливими. На день здоров’я 
ми всі ходили у фітнес–клуб. Потім 
робили круглий стіл, де говорили 

про все, що турбує. Привернення 
уваги до психології онкохворих дуже 
необхідне. Адже рак виліковний. І 
про це варто говорити. Інакше в 
соціумі і далі ставитимуть тавро 
на тих, хто важко хворий. Багато 
одужують. І позитивним досвідом 
обов’язково потрібно ділитися, – 
підсумовує вона.

Спілкуючись з усіма героїнями 
матеріалу, відчуваєш, яка в них ве-
лика сила духу. Яка незламна сила 
волі. Вони всі пройшли через те, 
що нам здається пеклом. Але вони 
вижили. Вони посміхаються. Вони 
допомагають іншим. Вони ловлять 
щастя в кожній секунді, у кожному 
подиху, у кожному моменті.
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У Комітеті з питань гуманітар-
ної та інформаційної політики 
пояснили, що заборона стосуєть-
ся водіїв міського транспорту, а 
також приміських, міжміських, 
міжнародних маршрутів.

За порушення до водіїв можуть 
застосувати дисциплінарні захо-
ди, а підприємство не допусти-
ти до конкурсів на перевезення. 
Тож коли водій порушує закон, 
можна повідомити про це його 
керівництву та відповідальним 
за транспорт органам влади чи 
самоврядування.

Інформацію про перевізника та 
контакти до нього можна знайти 
на інформаційному стенді біля 
водія. Тож якщо ви маєте скар-
гу – можна повідомити про це 
керівництво. Також можна за-
лишити скаргу на перевізника у 
міську раду.

Чи дотримуються 
правил у транспорті

Журналісти «RIA плюс» пере-
вірили, чи дотримуються правил 
у громадському транспорті міста. 
Ми побували у комунальних ав-
тобусах та тролейбусах, а також 
у транспорті приватних переві-
зників.

Автобус №35
У низькопідлогових автобусах 

МАН, які курсують на маршрутах 

Управління транспортних 
мереж та зв’язку міськради:
(0352) 52-15-14;
(0352) 52-69-41.
Відділ звернень міськради:
080-030-03-52 (безкоштов-
но);
Цілодобова гаряча лінія 
міськради:
15-80 (зі стаціонарних те-
лефонів)
080-030-35-22;
067-447-29-19.

Куди скаржитися

МІСТО

Заборона 
стосується водіїв 
міського транспорту, 
а також приміських, 
міжміських 
маршрутів

№35 та 1А, раніше можна було 
почути музику або рекламні ого-
лошення. Однак тепер в салоні 
тихо. 

Автобус №16
У салоні автобуса обладнані 

динаміки та монітор, де пока-
зують рекламу. Під час нашої 
поїздки інформаційний монітор 
працював, однак без звуку. Тут 
дотримуються нових правил пе-
ревезення пасажирів. 

Тролейбус №10
Під час руху, на відміну від ін-

шого громадського транспорту, 
де ми побували, тут працювала 
система сповіщення пасажирів 
про наступну зупинку. Після зву-
кового сигналу через динаміки 
називають зупинку. Відповідно 
до правил перевезення, це дозво-
лено. Музики або аудіо–реклами 
не було. 

Тролейбус №11

Така ж ситуація була і в іншому 
тролейбусі. В салоні є монітор, де 
показують рекламні оголошення, 
але тепер без звуку. 

Маршрутка №13
В цій маршрутці музики на весь 

салон не було. Однак водій слухав 
радіо. Фактично, розчути бодай 
щось можна лише біля сидіння 
водія. В салоні звук радіо чути 
не було. 

Маршрутка №22
На цьому маршруті не було 

ні музики, ні реклами, ні навіть 
радіо водія.

Тож ми переконалися, що но-
вих правил перевезення у громад-
ському транспорті дотримуються. 
В салонах не грає музика та не 
звучить реклама. А ви помічали 
порушення? Чи заважає вам му-
зика у громадському транспорті? 
Напишіть у коментарях, заскану-
вавши qr-код матеріалу.!

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

Багато тернополян кажуть, у 
громадському транспорті часто 
лунала музика, яка заважала та 
навіть дратувала пасажирів. Тож 
до нових правил багато людей 
ставляться позитивно.

– Часто доводилось слухати му-
зику у громадському транспорті, 
особливо у автобусах міжміських 
сполучень, – каже тернополянин 
Олег. – Є водії, в яких у салоні 
постійно грає музика чи працює 
радіо. Ще можу зрозуміти, якщо 
доводиться слухати якусь інфор-
маційну передачу, або у тран-
спорті вмикають рекламу. Але 
музичні смаки у всіх різні. Те, 
що подобається водію, не завжди 
подобається пасажирам. Тому я 
підтримую цю заборону.

Що заборонено
Закон № 2310-IX про підтрим-

ку національного музичного про-
дукту та обмеження публічного 
використання музичного продук-
ту держави-агресора стосується 
не лише російської музики у 
громадських місцях. Обмеження 
діють і на будь–який аудіо–шум 
у громадському транспорті.

Відповідні зміни доповнили 
статтю 40 Закону України «Про 
автомобільний транспорт». Тепер 
водію громадського транспорту 
заборонено відтворювати в салоні 
автобуса музику, звуки фільмів 
чи інші звукові сигнали, крім 
інформації про поїздку.

Заборона на шум стосується не 
лише водіїв, але й самих паса-
жирів. Водій має право висадити 
порушників тиші.

Зміни  Із 7 жовтня в Україні 
запрацював закон, який забороняє 
відтворювати у громадському транспорті 
музику, фільми, аудіорекламу тощо. 
Ми перевірили, чи дотримуються нових 
правил у Тернополі. Про це у матеріалі
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МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЧИ ВКЛЮЧАТЬ 
МУЗИКУ В ТРАНСПОРТІ

У громадському транспорті тепер відтворюють рекламу на моніторах без звуку

У деяких тролейбусах лише вмикають інформацію про зупинку
Водії маршруток теж дотримуються правил та не вмикають музику чи радіо 
на динаміки

Більше фото і 
відео, дивіться, 
засканувавши 
qr-код
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на металопластикові та утеплити 
стіну фасаду. Адже це десятки 
тисяч гривень.

Як зберегти тепло 
Зберегти тепло в будинку можна 

простими та бюджетними метода-
ми. Безумовно, вони не зможуть 
дати такий ефект, як утеплення 
стін, але зможуть значно знизити 
тепловтрати. У Міністерстві енер-
гетики та вугільної промисловості 
нагадують українцям, як можна 
зберегти тепло в домі. Допомага-
ють навіть закриті штори!

Утепліть вікна — до 20% за-
гальних втрат тепла спричиняють 
негерметичні двері й вікна. Вікна з 
подвійним або потрійним засклен-
ням забезпечать надійний захист 
від протягів і зменшать втрати те-
пла до 50%. Встановлюйте нові 
вікна в один рівень із зовнішньою 
стіною будинку — це дозволить 
усунути «містки холоду». Вико-
ристовуйте ізолюючу стрічку для 
старих вікон. Закриті штори збе-
режуть тепло всередині будинку. 
Усувайте протяги!

Установіть тепловідбивні 
екрани — стіна за радіатором 
може нагріватися до 50 градусів. 

Є висока ймовірність, що опа-
лювальний сезон 2022/2023 буде 
досить складним — зазначають 
у міськраді. Це означає, що мі-
німальна температура в квартирах 
буде лише +18 °C або і менше. 
В деяких країнах люди вже звикли 
до таких умов, тож турбуються про 
теплозбереження.

— Для прикладу, температура 
сну у Великій Британії у багатьох 
будинках програмується мешкан-
цями на рівні +15 °C, — каже Пав-
ло Савечко. — Подбайте завчасно 
про термобілизну. Всі багатоквар-
тирні будинки Тернополя забудо-
ви XX століття відповідають най-
гіршому класу енергоефективності 
G. Схожа ситуація із житловим 

фондом Польщі, Чехії, Словач-
чини, Угорщини, Естонії, Латвії, 
Литви. Її вирішували впродовж 
десятиліть шляхом проведення 
термомодернізації багатоповерхі-
вок. Таке утеплення має багато пе-
реваг. Зменшуються тепловтрати 
в зимовий період, а в літній період 
відсутній перегрів. Продовжується 
термін експлуатації будівель. Під-
вищується комфорт. Зменшуються 
комунальні витрати.

Однак далеко не всі тернопо-
ляни мають достатньо коштів для 
того, аби замінити дерев’яні вікна 

Теплові екрани допоможуть обігріти 
квартиру, а не стіну

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

Багато тернополян та жителів 
області вже готуються до можли-
вих труднощів із теплопостачан-
ням та електроенергією. Хтось 
встановлює твердопаливні котли 
та утеплює помешкання. Хтось — 
придбав генератор або зарядну 
станцію. Однак це потребує чи-
малих витрат, які дозволити собі 
можуть не всі. Однак готуватися 
до зими варто.

Скуповувати 
обігрівачі не варто 

У міській раді Тернополя радять 
тернополянам утеплити свої по-
мешкання та зменшити тепловтра-
ти, ніж купувати обігрівачі. Вони 
малоефективні та можуть спри-
чинити пожежу. До того ж, піс-
ля масованих ракетних обстрілів 
російськими терористами об’єк-
тів енергетики України, влада 
закликає максимально знизити 
свої енерговитрати та не перена-
вантажувати мережу.

— Ми не радимо мешканцям 
купувати обігрівальні електро-
прилади, бо вони перевантажать 
електромережі будинку, — каже 
завідувач сектору з енергоефек-
тивності Тернопільської міської 
ради Павло Савечко. — Натомість 
можна поставити тепловідбиваючі 
екрани з фольги за батареями опа-
лення, замінити лампи розжарю-
вання на світлодіодні або заміни-
ти в наявних металопластикових 
вікнах однокамерні склопакети 
на двокамерні з енергонапилен-
ням.

Тепло  У Тернополі вже відчутне 
похолодання, а опалювальний сезон ще 
не починають. До того ж, ця зима може 
бути однією з найважчих, через можливі 
проблеми з газо та електропостачанням. 
Тож варто потурбуватися про збереження 
тепла у квартирах. Як недорого утеплити 
своє помешкання та що для цього 
продають у Тернополі? Про це у матеріалі
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ЯК УТЕПЛИТИ ПОМЕШКАННЯ

Ущільнювачі коштують від 15 грн за метр. Підходять для вікон та дверей

Для заклеювання вікон краще купувати паперову 
самоклейку

Шкода витрачати стільки тепла 
на розігрів цегли чи бетонних 
плит, особливо коли в оселі хо-
лодно. Закріпіть на стіні поза ра-
діатором тепловідбивний екран з 
листа фольги, який буде відбивати 
тепло в приміщення та підвищить 
ефективність обігріву кімнати.

Двері назовні з будинку або 
квартири повинні бути ізольовані 
від протягів і витоків тепла.

Скільки це коштує 
у Тернополі 

Журналісти «RIA плюс» дізна-
лися, скільки коштують матеріа-
ли для утеплення вікон та дверей. 
Для цього ми пішли на ринок. Там 
ми зустріли чимало людей, які 
вже прийшли за ущільнювачами 
та клейкою стрічкою для вікон.

— У мене стара квартира, ще 
«хрущовка» з централізованим 
опаленням, — каже тернопо-
лянка Тамара. — Вікна та двері 
старі. Минулого року було від-
носно тепло взимку, а як буде 
тепер — хто зна. Тому прийшла 
купити стрічку, щоб позаклеювати 
вікна, вату. Треба пристосовува-
тися. На заміну вікон я не маю 
грошей. Утеплити будинок також 
дуже дорого. Тому рятуватимемось 
простими методами.

У багатьох продавців можна 
придбати спеціальну самоклейну 
ущільнюючу стрічку. Вона є різно-
го розміру та товщини. З одного 
боку вона має клейку поверхню.

Ціни на неї починаються від 
15 гривень за метр. Це найтон-
ша стрічка для вікон чи дверей 
з невеликими щілинами. Для 
вхідних дверей є товсті стрічки 
за 50 грн/м. Як кажуть продавці, 
для утеплення однієї кватирки 
потрібно майже 4 метри стрічки.  

— Все залежить від розміру 

вікна, — каже один із продав-
ців. — Якщо хвіртка маленька — 
35 на 40 см, то вистачить півто-
ра метра стрічки. Якщо більша, 
до прикладу 140 на 40, то вже 
майже чотири метри піде. Кра-
ще виміряти хвіртку і порахувати, 
скільки потрібно.

Такої стрічки вистачить 
на 1–2 сезони, кажуть продавці. 
Потім вона буда втрачати свої 
властивості.

Ціни на матеріали дивіться 
на інфографіці.

Ще один спосіб утеплення — 
закрити щілини ватою та заклеїти 
клейкою стрічкою.

— Якщо вам утепляти вікна, 
то краще взяти спеціальну па-
перову стрічку, а не звичайний 
скотч, — радить продавчиня пані 
Вікторія. — Скотчем дешевше, але 
коли навесні будете його відклею-
вати — може злізти фарба. Ще 
залишиться клей, який важко 
відтерти. Паперова стрічка легше 
знімається.  

Коштує така 60–80 гривень. 
Такої має вистачити, щоб закле-
їти всі вікна у квартирі. Також 
є менші та вужчі рулони по 30–
40 гривень.

Велика упаковка вати (100 гра-
мів) коштуватиме 15–20 гривень. 
Купити її можна у бідь–якій ап-
теці.

Екрануюча фольга для сті-
ни коштує від 30 до 50 гривень 
за метр. Вона двошарова — екра-
нуюча фольга та поліетилен. Ши-
рина утеплювача — 1 метр. Ціна 
залежить від товщини 

Для однієї батареї потрібно при-
близно 1–1,5 метра утеплювача. 
Це 30–75 гривень.

Також на ринку продають чима-
ло обігрівачів, тепловентиляторів 
та конвекторів.

Експерти  
радять краще 
утеплити своє 
помешкання, 
аніж скуповувати 
обігрівачі

Чим утеплити помешкання
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онлайн, так і офлайн однакова. 
Дивіться на інфографіці нижче.

Крім того, придбати дрова 
можна за оголошеннями. Ми 
промоніторили оголошення 
на онлайн-платформі «OLX». 

За останні дні з’явилося чимало 
пропозицій від місцевих жителів. 
Дрова пропонують як колоті, так 
і неколоті.

Наприклад, за колоті дрова з 
твердих порід (І група) продавець 
Олександр просить 3 500 гривень 
за кубометр. За інформацією 
в оголошенні, дрова сухі з ка-
мерної сушки.

А ось продавець Степан 
за один складометр дров з твер-
дих порід (І група) просить вже 
2000 гривень. Дрова також колоті 
та ще й безкоштовна доставка.

Продавець Данило гото-
вий продати один складометр 
дров з твердих порід (І група) 
за 1900 гривень. Натомість варто 
буде ще доплатити за доставку 
або самовивіз. Пріоритетна до-
ставка 10 складометрів.

Від серпня по вересень 2022 року з лісництва Тернопільщини реалізували 17 335 
кубометрів дров. Ціни різняться. Все залежить від групи та колоті вони чи не колоті
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Сьогодні тернополяни можуть 
придбати дрова двома шля-
хами — напряму звернутися 
до лісового господарства або ж 
у кілька кліків за допомогою 
онлайн-платформи «ДроваЄ».

Як замовити і скільки це буде 
коштувати — читайте у нашому 
матеріалі.

Як купити 
в лісництві 

Від серпня по вересень 
2022 року з лісництва Тернопіль-
щини реалізували 17 335 кубоме-
трів дров, що на 9 935 кубометрів 
дров більше, ніж за 2021 рік. Та-
кий ажіотаж очікуваний, адже 
цьогоріч опалювальний сезон 
обіцяє бути надскладним. А отже 
люди готують різні способи обі-
гріву.

— Для підприємств, установ 
всі дрова йдуть виключно через 
аукціон. Тобто лісгоспи пода-
ють лоти і потім підприємства 
їх купують на біржі. У нас зараз 
можна придбати дрова тільки 
на Українській енергетичній бір-
жі. Наразі більшість людей купує 
дрова твердішої породи, адже там 
гарна тепловіддача і вони краще 
зберігають тепло. Протягом трьох 
місяців щодня надходять заявки 
на купівлю дров, люди готуються 
до зими, — каже речниця Терно-
пільського обласного управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства Аліна Черевата.

Якщо ж ви бажаєте придбати 
дрова просто для обігріву своєї 
оселі, у такому випадку алгоритм 
купівлі куди простіший. Пані 
Аліна розповідає поетапно.

— Фізична особа має зверну-
тися у лісгосп або найближче 
лісництво. Під час звернення 
обов’язково написати заяву, де 
вказати об’єм та найменування 
продукції. До заяви необхідно 
додати копію паспорта та іден-
тифікаційного коду. Потім ви 
отримаєте рахунок на оплату з 
вказаними реквізитами підпри-
ємства з найменуванням продук-
ції, об’ємів, ціни та суми. Після 
перерахунку коштів треба звер-
нутися з квитанцією до лісництва 

і вже домовитися про відванта-
ження продукції, — каже вона.

Купити дрова 
онлайн 

Днями в Україні запрацював 
перший інтернет-магазин дров 
«ДроваЄ». Відтепер кожен укра-
їнець може придбати собі чи ро-
дичам дрова на зиму та ще й з 
доставкою додому. Одна фізична 
особа може замовити на опалю-
вальний сезон не більше 15 кубо-
метрів дров.

Під час замовлення онлайн 
покупцям надається можливість 
не лише обрати найближче лі-
сове господарство та замовити 
доставку, а й визначитися з ви-
глядом — колоті чи неколоті, 
а також типом та групою.

І група — дуб, бук, граб. Ці 
дерева мають найвищу теплопро-
відність, але вимагають ретельної 
підготовки та висушування перед 
використанням. Дуб важко роз-
топити, але забезпечує тривале 
збереження високої температури. 
А ось дрова із граба — універ-
сальний варіант.

ІІ група — сосна, вільха. Така 
деревина швидко горить і прак-
тично не залишає вугілля. Вона 
добре підходить для розпалю-
вання, часто використовується 
для лазні. Сосна здатна добре 
горіти навіть у сирому вигляді, 
вільха розгорається дуже швидко, 
а ялина трохи іскрить, але дає 
багато тепла.

ІІІ група — тополя, осика, 
верба. Завдяки низькій щіль-
ності тополя легко розгорається, 
швидко піднімаючи температуру 
в топці. Але такі дрова швидше 
перегорають і залишають вугілля. 
Аналогічна ситуація і з вербою, 
а ось дрова осики майже не за-
лишають після себе сажі. Також 
радять комбінувати з вільхою.

Щодо колотих та неколотих 
дров, то не колоті йдуть коло-
дами довжиною 1,0–1,9 м. Тов-
щина може коливатися — від 
2 см і більше. А ось колоті зазви-
чай спаковують у спецкліту або 
на піддони. Об'єм однієї клітки 
може відрізнятися у кожного по-
стачальника від 1,25 до 2 кубо-
метрів.

Вартість купівлі дров як 

У ЛІСНИЦТВІ ЧИ ОНЛАЙН? ДЕ 
КУПУВАТИ ДРОВА І ЗА СКІЛЬКИ 
На часі   На Тернопільщині ажіотажний 
попит на дрова – жителі та підприємці 
масово скуповують тверде паливо, аби 
мати чим опалювати

Наразі у Тернопільській області 
є три лісових господарства. У 
кожному з них є відповідальна 
особа за реалізацію дров. Тож, 
перед тим, як їхати, можна 
дізнатися всі деталі за їх те-
лефонами. Відповідальні за 
реалізацію дров паливних на 
підприємствах:
 ДП «Кременецьке лісове гос-
подарство» – Наталя Козаке-
вич (097-135-80-66);
 ДП «Чортківське лісове гос-
подарство» – Богдан Бегма 
(096-106-84-15)
 ДП «Бережанське лісомислив-
ське господарство» – Оксана 
Гриців (068-529-67-96); 

Довідка

Ціни на дрова в 
лісництві та на 
сайті – однакові. 
Час купівлі може 
зайняти до пів 
години

Як замовити 

Якщо ж ви не маєте часу 
на відвідування лісництва, тоді 
інтернет-магазин дров «Дро-
ваЄ» — ідеальний варіант для 
вас. Розповідаємо покроково, як 
замовити дрова онлайн у кілька 
кліків.

Крок 1: Зайдіть на ресурс «Дро-
ваЄ» та авторизуватися через 
електронний цифровий підпис 
або банк, яким користуєтеся.

Крок 2: Натискаєте на розділ 
«Купити». Тут вже вказуєте місце 
проживання, після чого система 
автоматично пропонує вам най-
ближчі лісництва та продукцію, 
що можна замовити. Кожен по-
стачальник пропонує той асор-
тимент, який є в наявності.

Крок 3: Визначитися із видом 
та обсягом деревини, обрати 
функцію з доставкою чи без. 
Оплатити замовлення або че-
кати на дзвінок оператора для 
вирішення питань з логістикою.

Що пропонують 
лісництва 

Найближчими лісовими госпо-
дарствами для замовлення дров 
для жителів Тернопільщини є 
Бережанське, Чортківське та 
Кременецьке. Кожне з них має 
певну групу дров та свою вартість 
за один кубометр. У яку суму 
обійдеться придбання неколотих 
дров з вільхи, тополі, сосни чи 

З підвищенням попиту на 
придбання дров активізувалися 
місцеві шахраї, наголошує на-
чальник обласної поліції Олек-
сандр Богомол. Він акцентує 
увагу на тому, що тепер вони 
вигадали нову схему обману 
тернополян.

– Шахраї пропонують придба-
ти паливо за вигідними цінами 
та просять переказати завдаток 
або всю суму на їх рахунок. 
Покупці переказують кошти і 
залишаються ні з чим, – каже 
Олександр Богомол. – На жаль, 
не всіх шахраїв вдасться розшу-
кати та притягнути до відпові-

дальності, оскільки багато з них 
працюють на непідконтрольній 
Україні території. Тож будьте 
пильні, не переводьте кошти за 
товар перед його отриманням, 
лише за фактом отримання.

Застерігають тернополян від 
шахрайських дій і в обласному 
управлінні лісового та мислив-
ського господарства. Речниця 
Аліна Черевата радить всім бути 
обачними під час купівлі твер-
дого палива в інтернеті. 

– Нікому ніколи не перерахо-
вуйте задатки на невідомі бан-
ківські картки. Зазвичай це про-
сять зробити шахраї. Державні 

лісогосподарські підприємства 
Тернопільщини таким чином 
дрова не продають. Оплата за 
дрова паливні проводиться лише 
на розрахунковий номер підпри-
ємства, а не на банківську карту. 
Якщо у вас виникають сумніви, 
краще зателефонуйте у лісни-
цтво і перепитайте, чи відпові-
дає дійсності інформація, що є 
в інтернеті, – розповідає вона. 

Будьте обачними, купуйте 
дрова в державних установах 
та без проблем обігрівайте свою 
оселю. Інколи зекономивши 
1000 гривень, ви можете втра-
тити набагато більше. 

Обережно, шахраї! 

верби — дивіться на інфографіці.
У Кременецькому лісовому 

господарстві придбати можливо 
лише не колоті дрова. Натомість 
Бережанське лісомисливське гос-
подарство також пропонує ко-
лоті дрова першої групи. Вони 
коштують 2 334,50 грн/м куб., що 
на 1 165,22 грн/м куб. дорожче від 
не колотих. А ось спосіб достав-
ки — лише самовивіз.

Колоті дрова першої групи 
пропонують і в Чортківському 
лісовому господарстві. У них 1 мі 
обійдеться у 2 929,95 грн/м куб., 
що на 1 711,68 грн/м куб. дорожче.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ДРОВА В ЛІСГОСПАХ
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належного транспорту, що допо-
міг би його кращому функціону-
ванню. Надалі наш фонд планує 
працювати у цьому ж напрямку. 
Хто отримає спецмашину далі — 
поки не анонсуємо. Та це точ-
но відбудеться вже найближчим 
часом, — з посмішкою зауважив 
Юрій Дар.

Про особливості 
спецавтомобіля 

Авто, яке отримав колектив Бе-
режанського будинку-інтернату, 
пристосоване для перевезення 
людей, які пересуваються на ін-
валідних візках. В салоні бага-
то вільного місця та обладнано 
шість зручних крісел. Їх можна 
легко пересувати. Також є одне 
ліжко-місце для транспортування 
хворих у лежачому положенні.

— Каталка для переміщення 
пацієнта автоматично знімається 
і висувається з машини. Люди-
ну кладуть на неї надворі. Далі 
підйомник транспортує її досе-
редини. Все зроблено з макси-
мальним комфортом, — пояснює 
нам пан Юрій.  

Біля кожного крісла є «тривож-
на» кнопка виклику водія. Якщо 
під час подорожі комусь стало зле, 
можна натиснути на неї і авто зу-
пинять у відведеному місці. Також 
обладнані фіксатори, щоб пацієн-

приймають пацієнтів віком від 
18 років та до старості. На да-
ний момент в інтернаті прожи-
ває всього 71 особа. Це люди з 
інвалідністю, зокрема з дитячим 
церебральним паралічем (ДЦП), 
літні чоловіки, з розладами пси-
хіки. Дехто давно пересувається 
на інвалідних візках.  

Без транспорту 
закладу не обійтись 

— Нам постійно слід транспор-
тувати пацієнтів до медзакладів. 
Найближча лікарня у Бережанах 
розміщена аж за 25 кілометрів. 
Також ми періодично возимо 
людей до Тернополя. Транспорт 
був вкрай необхідний, — говорить 

виконуючий обов’язки дирек-
тора будинку-інтернату Андрій 
Кузів. — До сьогодні мали лише 
маленьку «Таврію». Зрозуміло, 
що «колясочників» у ній важко 
перевозити. А хворих у лежачо-
му положенні нереально. Віднині, 
на щастя, маємо нове авто.  

Керівник благодійного фонду 
Юрій Дар відразу символічно 
вручив ключі від спецтранспор-
ту пану Андрію та побажав, аби 
машина принесла якомога більшу 
користь і самому закладу, і па-
цієнтам зокрема. Він додав, що 
організація має ще безліч планів 
на майбутнє.  

— Зараз ми передаємо авто для 
перевезення пацієнтів психоне-
врологічного будинку-інтернату 
у Бережанах. Цей заклад не мав 

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

Благодійна організація «Віра 
у себе» з Тернополя займається 
активною діяльністю у сфері ме-
дичного забезпечення з перших 
днів російського вторгнення. 
Згуртована команда волонтерів 
допомагає необхідними ліками 
й перев’язувальним матеріалом 
не лише переселенцям, а й пора-
неним військовим, які проходять 
реабілітацію на території нашої 
області та в медичних закладах 
західної, південної та східної ча-
стин України.

Тернопільські волонтери впро-
довж десяти років тісно співпра-
цюють із німецькою благодійною 
організацією Action Medeor на ос-
нові договору про представництво 
в Україні. Про це розповідає ке-
рівник фонду «Віра в себе» Юрій 
Дар. Саме йому належить благо-
дійна ідея забезпечити обласні 
заклади для людей з особливими 
потребами спецтранспортом для 
перевезення пацієнтів.  

— Це моя особиста ініціатива. 
Вона виникла не випадково. По-
при військовий стан в державі, 
коли ми спрямовуємо всі ресурси 
на передову, не варто забувати й 
про тил. Його слід забезпечити, 
щоб він надійно функціонував, — 
каже Юрій Дар.

Нагадаємо, що перший подіб-
ний автомобіль для транспорту-
вання літніх людей та людей з 
інвалідністю ще 2 вересня від 
фонду безкоштовно подарували 
обласному геріатричному пансі-
онату у Петриках. Другу машину 
19 жовтня передали для потреб 
Бережанського психоневрологіч-
ного будинку-інтернату.  

Психоневрологічний буди-
нок-інтернат розташований 
в селі Краснопуща на Бережан-
щині. Він — суто чоловічий, там 

Попри  
військовий стан  
в державі не варто 
забувати й про 
забезпечення  
надійного тилу

РОБИТИ ДОБРО — ЛЕГКО: 
ЗАПЕВНЯЄ ФОНД ІЗ ТЕРНОПОЛЯ
Благодійність  Тернопільський 
благодійний фонд «Віра в себе» спільно 
з німецькими партнерами передали 
спецтранспорт для психоневрологічного 
будинку-інтернату у Бережанах. Авто 
потрібне для транспортування пацієнтів. 
Які переваги воно дасть медзакладу та 
чим ще у час повномасштабної війни 
займається фонд «Віра в себе» – читайте у 
нашому репортажі

У салоні машини є шість спеціальних крісел для пацієнтів з інвалідністюЛіжко-місце для транспортування хворих у лежачому положенні

Керівник фонду «Віра в себе» Юрій Дар (справа) вручає 
ключі від транспорту директору Андрієві Кузіву

Спецавто передали для психоневрологічного будинку-інтернату 

РЕПОРТАЖ

ти з психічними розладами у ході 
поїздки не причинили шкоди ні 
собі, ні іншим.  

— Автомобіль, призначений для 
перевезення людей, які живуть 
на базі нашого будинку-інтерна-
ту в Бережанах, це дійсно дуже 
цінний подарунок. Я особисто, 
а також від усіх моїх працівни-
ків щиро дякую благодійному 
фонду «Віра в себе» за наданий 
спецтранспорт! — висловлює 

вдячність директор медзакладу 
Андрій Кузів.

— Я хотів би додати, що цією 
ініціативою наш фонд хоче про-
демонструвати, що робити добрі 
справи — просто! Сьогодні при-
ватні особи й організації часто ви-
конують обов’язки, які покладені 
на плечі держави. Тому сподіва-
ємось на розуміння й підтримку 
зі сторони структур влади, — за-
вершує розмову Юрій Дар.
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дитини потрібно включати овочі і 
фрукти нового врожаю.

– Ми вже маємо коренеплоди, 
капусту, гарбуз, болгарський перець, 
яблука, груші, айву. Всі ці продукти 
запобігають виникненню авітамі-
нозу, зміцнюють імунну систему, 
містять біологічно активні речовини, 
що так потрібні зростаючому орга-
нізму, харчові волокна, що нормалі-
зують роботу шлунково-кишкового 
тракту, а також полісахариди, які 
підтримують нормальну мікрофло-
ру кишківника. Овочі та фрукти 
підвищують рівень гемоглобіну, 
результативно лікують простудні 
захворювання на будь-якій їх стадії. 
Солодощі бажано замінити на будь-
які ягоди – сухі або свіжі (калин-
ку, журавлину, малинку, шипшину, 
лохину, горобину). Це буде надто 
корисним. Корисним перекусом для 
дітей будуть горіхи. Активно працює 
мозок, тому останні повинні стати 
невід’ємними в раціоні дитини. 50 
грамів на день – обов’язково, – ка-
жуть у міській дитячій лікарні.

Медики радять давати дітям на-
туральні соки, чаї з плодів шипши-
ни, калини та горобини. До раціону 
малечі також варто додати моркву, 
картоплю, боби, капусту, квасолю, 
зелену цибулю, шпинат і горох. 
Усі вони корисні для активності 
головного мозку. Добре готувати з 
них салати, пюре, муси, соки, ва-
ріть компоти, вживайте свіжими. 
Якщо ви надаєте перевагу салатам, 
то заправкою обирайте рослинну 
олію. Заморозьте свіжі фрукти, 
овочі і ягоди, щоб взимку можна 
було додавати у страви для дітей. І 
обов’язково стежте за достатнім спо-
живанням води, чистої, джерельної. 
Не соків та компотів, а простої води.

Як лікувати ГРВІ
Навіть дотримуючись усіх правил, 

можна захворіти. Що робити? Пер-
ше – не займатися самолікуванням.

– При початку респіраторної 
інфекції можна закапати носа со-
льовим розчином, щоб було легше 
дихати. Можна полоскати горло, 
пити теплий чай, забезпечити спокій 
і відпочинок, – рекомендує педіатр.

Харчування за ГРВІ може включа-
ти нежирну рибу і м'ясо, приготовані 
на пару, тушковані овочі, бульйони, 
яйця, кисломолочні продукти. Якщо 
дитина під час застуди не хоче їсти, 
то змушувати її не потрібно. Для 
запобігання подразнення слизової 
оболонки горла з раціону потрібно 
виключити деякі продукти:

  смажені, гострі страви;

  печиво, сухарі;
  солодощі (цукор знижує 
активність клітин імунітету 
(лейкоцитів), що уповільнює 
одужання).

Щоб позбутися застуди, потрібно 
стежити за питним режимом дити-
ни. Тепла вода дозволить швидше 
вивести токсини та зменшити прояв 
симптомів (біль у горлі). Крім води, 
дитині можна давати трав'яні чаї, 
компоти, морси.

Якщо симптоми застуди у дитини 
вже не простежуються, після кон-
сультації з педіатром можна вклю-
чити в денний режим прогулянки.
За застуди без температури потріб-
но орієнтуватися на інші симпто-
ми (нежить, біль у горлі, слабкість, 
головний біль) і самопочуття дити-
ни. Якщо педіатр дозволить гуляти 
на вулиці, контактувати з іншими 
дітьми не потрібно до повного оду-
жання.

Для профілактики
Для профілактики ГРВІ слід мити 

руки з милом не менше за 20 секунд 
або використовувати дезінфікуваль-
ні засоби, якщо немає можливості 
помити руки. Щоб уникнути про-
никнення інфекції в організм, на 
вулиці не варто торкатися до об-
личчя немитими руками.

Слід уникати контакту з людь-
ми, в яких спостерігається кашель 
і нежить, оскільки віруси можуть 
передаватися повітряно-крапельним 
шляхом.

Коли у дитини збільшується ін-
телектуальне або фізичне наванта-
ження (перші дні в школі), вона 
потрапляє в стресову ситуацію, яка 
може спровокувати ослаблення 
імунітету. У цей період потрібно 
стежити, щоб дитина повноцінно 
відпочивала (тривалість сну не по-
винна бути менша за вісім годин) 
і дотримувалася розпорядку дня. 
Якщо дитина під час сезонних епі-
демій ходить у садок або школу, то 
для профілактики можна промива-
ти ніс солоною водою для знижен-
ня ризику захворювання на ГРВІ.

Укутування дитини, спрямоване 
на її захист від впливу негативних 
зовнішніх чинників, може пере-
шкодити формуванню імунітету. 
Для запобігання появі ГРВІ у ма-
ленької дитини, потрібно одягати 
її за погодою, не допускаючи пе-
регрівання або переохолодження 
організму. Восени та взимку в 
раціон можна включити лимон, 
журавлину, якщо у дитини немає 
алергії на зазначені продукти.

CПІВПРАЦЯ

з іншими людьми. Віруси застуди 
передаються через заражені об’єкти, 
в тому числі дверні ручки, сходові 
поручні, іграшки, книги, ручки, 
пульти відеоігор, а також комп’ю-
терну клавіатуру і мишу. Віруси мо-
жуть існувати на заражених об’єктах 
протягом декількох годин – цього 
часу достатньо, щоб дитина доторк-
нулася до предмета, а потім брудною 
рукою потерла ніс або очі.

Якщо дитина вже хвора на засту-
ду, важливо запобігти поширенню 
вірусів і захистити від зараження 
оточуючих. Якщо ви помітили у 
дитини симптоми застуди, зали-
ште її вдома до повного одужання, 
щоб уникнути контакту з іншими 
дітьми. Навчіть дитину при чханні 
або кашлі прикривати рот долонею 
або носовою хусткою, а після цього 
обов’язково мити руки з милом, щоб 
запобігти поширенню вірусів.

Миття рук 
допомагає

У міській дитячій лікарні працює 
цілий відділ інфекційного контролю. 
Там зараз навчають правил гігієни. 
Медична сестра Любов Шинкарик 
розповідає деталі.

– Як правильно мити, чи варто 
користуватися антисептиком? Це 
важливо знати не тільки медичним 
працівникам, а і всім тернополянам. 
Ми радимо скористатися найближ-
чим рукомийником, щоб помити 

руки. Якщо такого нема – то об-
робити антисептиком на основі 
спирту. Просто взяти і розтерти 
його на долонях – ефекту не буде. 
Важливо обробляти ті ділянки, де 
осідає найбільша кількість бактерій. 
Зони між пальцями, великі пальці, 
нігті. Загалом існує шість позицій, 
– перераховує.

Удома варто мати саме рідке мило. 
Сухе не є гігієнічним, тому від нього 
медики радять відмовитися.

– Тремо долоньку об долоньку, 
правою рукою ліву і навпаки. Ви-

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Респіраторні захворювання – най-
поширеніші захворювання серед 
дітей будь-якого віку. Хоча вони 
тривають не більше тижня, малеча 
переносить їх по–різному. Серед 
інших недуг, які ще вражають і до-
рослих, і малих – коронавірус. Що-
правда, ситуація зараз є стабільною. 
Кількість хворих не збільшується.  

У більшості випадків респіраторні 
захворювання у дітей починаються 
раптово. Дитина прокидається із 
закладеним носом, болем у горлі, 
кашлем та високою температурою 
тіла, підвищеною втомлюваністю. 
Інколи може спостерігатися у них 
пронос та блювання. У дітей часто 
з’являється кашель, який може три-
вати протягом декількох днів. На 
ранніх стадіях захворювання дитина 
може бути дуже дратівливою, скар-
житися на головний біль, зниження 
апетиту, порушення сну.

Важлива гігієна
Якщо порівнювати ситуацію із за-

хворюваністю в області за роки, то 
зараз ситуація на рівні попередніх, 
говорить міський педіатр Наталія 
Білик.

– Ми не помічаємо катастро-
фічного поширення респіраторних 
захворювань. Але попереду буде 
похолодання, тож погода сприяти-
ме швидшому поширенню вірусів. 
Кількість хворих зросте, – припу-
скає лікар.

ГРВІ передаються переважно по-
вітряно–крапельним та контактни-
ми шляхами. У першому випадку 
– це при кашлі, чханні, близькому 
перебуванні один від одного. Про 
другий шлях найчастіше забувають. 
Це тоді, коли торкаються до якихось 
брудних поверхонь, де може жити 
патогенно мікрофлора. Забрудне-
ними руками ми торкаємось свого 
обличчя. Так відбувається зараження 
ГРВІ.

– Тому гігієна рук, наша поведін-
ка у транспорті та повсюди є дуже 
важливою, – наголошує лікар. – 
Бактеріальна інфекція послаблює 
імунну систему організму і потре-
бує лікування антибіотиками. Для 
кожної інфекції є лікування. Тож 
не потрібно нехтувати походом до 
лікаря.

Навчіть дитину мити руки після 
повернення з вулиці або контакту 

Діти  Медики радять в осінній період 
приділити максимальну увагу, аби 
зміцнити імунітет дитини перед зимою. 
Що потрібно виконувати і чого не варто 
робити? Читайте в матеріалі

миваємо всі заглибини. Тривалість 
позиції – не менше 30–40 секунд. З 
дітками проводимо майстер–класи, 
як мити руки, як дбати про власну 
гігієну. Рекомендуємо усім навчаль-
ним закладам розвішати біля руко-
мийників правила–нагадування. Чи-
сті руки – запорука благополуччя і 
здоров’я.

При чханні та кашлі також важли-
во звертати увагу на свою поведінку. 
Медики рекомендують кашляти або 
чхати у серветку, які можна вики-
нути у сміття. Якщо нема серветки, 
кашляти потрібно у внутрішню сто-
рону руки. Таким чином мікроби 
не будуть розлітатися на сторонні 
предмети та інших осіб.

Як правильно 
харчуватися

Крім особистої гігієни, важливо 
дбати про гігієну харчування як 
один із методів профілактики ГРВІ 
у дітей.

– Овочі та фрукти потрібно ре-
тельно мити. Зараз ера холодиль-
ників дозволяє зберігати продукти 
довго, але вони мають бути свіжими, 
– наголошує педіатр Наталія Білик. 
– Страви потрібно споживати після 
приготування.

Також важливо звернути увагу 
на миття посуду. Якщо це дитячі 
колективи, то краще користуватися 
посудомийною машиною.

Звісно, велику нішу слід виокре-
мити і осінньому меню.

Осінь — це період, коли наш ор-
ганізм запасається енергією, щоб 
у всеозброєнні зустріти холодну 
зимову пору. Організм по-різному 
витрачає енергію в різні пори року. 
Восени підвищується загальне спо-
живання калорій за рахунок жиру та 
простих вуглеводів. У період адапта-
ції дітей у школі чи садку, у раціон 
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Правильне 
харчування та 
режим дня – 
надзвичайно 
важливі. А ще – 
гігієна

ГРВІ У ДІТЕЙ. ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ?

Зазвичай дитина застуджується восени та взимку через контакти з вірусами у колективах

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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ня від початку року.
Майже всі складені протоко-

ли, склали за першими чотирма 
частинами статті. Це водіння 
автомобілів у стані алкогольно-
го чи наркотичного сп’яніння 
або вживання алкоголю після 
скоєння ДТП. Загалом – 557.  

Нетверезі водії від початку 
року стали винуватцями 12 ДТП 
з потерпілими, у яких травму-
вались 17 осіб.

Найбільше протоколів скла-
ли за частиною першою статті 
– керування транспортними 
засобами особами в стані ал-

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

Журналісти «RIA плюс» звер-
нулися до Управління патруль-
ної поліції у Тернопільській 
області та дізналися, скільки 
адмінпротоколів за статтею 
130 «Керування транспортни-
ми засобами особами, які пере-
бувають у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’я-
ніння» склали в області. Як нам 
повідомили, загалом патрульні 
склали 560 адмінпротоколів за 
цією статтею станом на 24 жовт-

КОГО ТА КОЛИ ЛОВЛЯТЬ П’ЯНИМ 
ЗА КЕРМОМ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
Транспорт  
Керувати 
автомобілем у 
стані алкогольного 
чи наркотичного 
сп’яніння – 
небезпечно не 
лише для водія та 
пасажирів, а і для 
інших учасників 
дорожнього руху.  
У 2022 відбулось 
93 ДТП з причин 
керування машини 
водієм у стані 
сп’яніння 
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Тисни на газ перемоги
  Збираємо на 6 автівок для 6 підрозділів
  Швидкість: 1 500 000 гривень. 

БФ «Колеса Перемоги» організовує збір ко-
штів на шість автівок для шести підрозділів 
ЗСУ. Швидкість: 1 500 000 гривень. 

Друзі, ми організовуємо збір на три пікапи 
й три мінівени для наших захисників. Клич 
про допомогу отримали від шести підрозділів, 
зокрема військових, які боронять Харківщину, 
вартують кордон на Сумщині та від війська 
протиповітряної оборони. Щоденно вони ро-
блять десятки самовідданих вчинків, рятуючи 
поранених, клаптик за клаптиком деокуповую-
чи містечка, збиваючи ворожі ракети й дрони. 
З нашого боку потрібен лиш один подвиг — 1 
500 000 переможних донатів

 
Одна гривня може завершити збір, якщо нею 

поділяться 1 500 000 супергероїв, або ж *150 
000 по 10 гривень 

*30 000 по 50 грн

*15 000 по 100 грн
*1 500 по 1000 грн
 
Посилання на Банку 
https://send.monobank.ua/jar/3eNx4oNDhj 

Реквізити нижче 
Назва організації: 
БО БФ КОЛЕСА ПЕРЕМОГИ 
Рахунок отримувача у форматі IBAN: 
UA503052990000026004033306640 
Код отримувача: 
44659447 
Назва банку: 
Тернопільська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
 
То як, утнемо?! Переможним буде не лише 

донат, а й слово та репост. Звітність щодо над-
ходжень публікуватимемо на наших сторінках 
в інстаграмі, твіттері та фейсбуці. 

Поїхали!

когольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння, а також пе-
редача керування транспортним 
засобом особі, яка перебуває 
в нетверезому стані. За цією 
частиною складають адмінпро-
токол на тих кермувальників, 
які вчинили порушення вперше 
за рік. Таких від початку року 
було 520.

Спіймали в нетверезому стані 
вдруге 31 водія і трьох – які за 
рік сідали за кермо три і більше 
разів. 

Ще на трьох водіїв цього року 
склали протокол за частиною 4. 

Вони вживали алкоголь після 
скоєння ДТП.

Найчастіше порушують чоло-
віки. Їх приблизно 93%, решта 
– жінки. Нетверезими за кермо 
сідають у різному віці, але най-
більше у віці 25–39 років. 

– Найбільше порушників ви-
являють патрульні у вечірній час 
з 21 години до опівночі. Також 
частіше порушують у п’ятницю 

та вихідні, – розповіла речниця 
управління патрульної поліції в 
області Катерина Метельська. 

Загалом 229 автомобілів від-
правили на арештмайданчик.

Серед марок автомобілів, 
на яких найчастіше виявля-
ють порушників – автомобілі 
Volkswagen, ВАЗ, Mercedes. 
Більше дивіться на інфографі-
ках. 
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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, БЕЗ-
КОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖ-
КИ. 42-48-02, (067) 925-87-31  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 БРИГАДА МАЙСТРІВ ВИКОНУЄ: ШТУКАТУРКА ВНУ-
ТРІШНЯ, СТЯЖКА ПО МАЯКАХ, ВІДКОСИ , БЕТОННІ 
РОБОТИ ТОЩО. (097) 170-30-37  

 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 підсобни-
ки, бетонозмішувач, риштування. (098) 461-
10-16  

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

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

 УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, МІНВАТА, 
КОРОЇД,БАРАНИК, МОЗАЇКА, КРИХТА, ДОСТАВКА 
МАТЕРІАЛІВ, ПОКАЗ РОБІТ., ВИЇЗД В Р-Н (098) 952-
69-62  

 УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА 
МАТЕРІАЛІВ, ЗНИЖКИ. ЛІЦ. АГ №575-507 (067) 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, ШТУ-
КАТУРНІ РОБОТИ, РЕСТАВРАЦІЯ ФАСАДІВ. (067) 452-
27-67  

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

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, 
ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-
46-56  

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ 
БУДИНКИ «З НУЛЯ», РОБИМО ДАХИ. (096) 766-
97-59  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, СТЯЖКА, 
ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАТЛ., ЛАМІНАТ, ДЕМОН-
ТАЖ, ВИБИВАННЯ НІШ, ФАРБУВ., ПІДВІСНІ СТЕЛІ 
(096) 730-50-78  

 Інформація: вкладання паркету, ламінату, плит-
ки, дошки, підлоги, підвісні стелі, дахи, муруван-
ня будинків, огорож, стяжка, штукат (098) 305-
51-49  

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

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

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

 Інформація: ремонт  «під ключ», буд., стяжка, 
паркет, ламінат, плитка,  електрика, штукат., 
малярка,  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, ко-
теджів, дрібні ремонти, плитка, шпатлювання, 
фарбування, 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. 
ПРОСТОРУ, ІНЖ. КОНСУЛЬТ., КУХНІ, ПЕРЕДПОКОЇ, 
ГАРДЕРОБ,ДИТЯЧА,КОМОДИ,ШАФИ, ОФІСИ,МАГАЗ. 
(050) 987-61-64  

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

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

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

 Перетягування, ремонт м»яких меблів, заміна 
пружин, поролону. (097) 484-60-02 
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 Адміністратор на базу відпочинку, вахта в Кар-
патах. (067) 678-04-67  

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

 Вантажник на гуртовню. (067) 848-59-45  

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

 ВОДІЇ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, ФУР, ПО УКРАЇНІ, 
ЗА КОРДОН. (067) 352-57-16  

 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  

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

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

 ЕЛЕКТРИК НА ТОВ ВКП «ВАТРА», РЕМОНТ І ОБСЛУГОВ. 
ЕЛ. УСТАТ, НЕ ПОВНИЙ РОБ. МІСЯЦЬ, МОЖЛИВО ЗА 
СУМІСНИЦТВОМ, СОЦПАКЕТ,  З/П ВІДРЯДНА (097) 
765-63-72  

 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  

 КУХАР В ШКІЛЬНУ ЇДАЛЬНЮ, ВУЛ.САХАРОВА, ХОРО-
ШІ УМОВИ, ТЕРМІНОВО, З/П ВИСОКА. (067) 350-74-
08, (096) 466-92-96  

 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 
галузь), комірник. (067)368-64-86, (096)080-
97-77  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75  

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

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

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

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В САУНУ (067) 350-26-54  

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

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

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

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

 РІЗНОРОБОЧИЙ В М’ЯСНИЙ ЦЕХ, З/П 60-70 ГРН./
ГОД. (067) 350-21-64  

 Різноробочий,  передмістя Тернополя, на по-
стійну роботу, з/п 500 грн./день (потижнево) 
(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, пенсійного віку. (098) 219-20-18  

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

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

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

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

 ШЛІФУВАЛЬНИК КАМЕНЮ, ДОСВІД. (067) 995-51-82  

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

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

 Досвідчена няня шукає роботу, д/р, охайна, чес-
на, акуратна. 23-15-21, (098) 933-84-45  

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

 ШУКАЮ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ХВОРИ-
МИ, 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  

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

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

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

11.3 КУПЛЮ  

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

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  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 ПОРІЗКА, РУБАННЯ ДРОВ В ТЕРНОПОЛІ, ДО 30 КМ ВІД 
ТЕРНОПОЛЯ. (068) 020-58-17  

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

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

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

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  
 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  

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, куртка зим. чол., р.52, чо-
боти чол,, зим., р.42, тел. «Нокіа», одіяло пухове, 
джинси, р.50, бритва «Харків» (096) 249-47-00  

 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, ГРА-
НІТНА, 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  

 Машинка пральна автомат «Веко», машинка 
швейна «Подольськ-142», дублянка жіноча, р. 
48, куртка зим., жін., р. XL, виш. кол., б/к. (067) 
360-79-71  

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

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

 Холодильники, пральні машинки, газові плити, 
пилососи, кавоварки, тренажери, м/х печі, ін-
струмент, 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  

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

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

 Чоловік, 180/79/39, познайом. з симпатич. дівч., 
25-40 р., порядною, комун.., не схил. до повноти, 
відповім усім серйозним пропоз. (096) 145-67-94  

 ЧОЛОВІК, 56 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ 
ПОСТІЙНИХ І ТРИВАЛИХ СТОСУНКІВ, (066) 326-07-39  

 Чоловік, 75 р., познайомиться з жінкою для 
спільного проживання. (098) 614-90-42  

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

 Жінка, 40 р., освіта вища будівельна,  познайо-
миться з порядним інтелігентним чоловіком для 
зустрічей та відпочинку, (8-20 год.). (098) 800-
86-31  

 Жінка, 50 р., познайомиться з тернополянином, 
для серйозних відносин. (097) 150-36-07  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 Загублене тимчасове військове посвідчення 
офіцера запасу №1131 від 16.05.2012 вид. на 
ім’я Мацюра Дмитро Валерійович вважати не-
дійсним  

 ЗАГУБЛЕНУ ВИПИСКУ З АКТА ОГЛЯДУ МЕДИКО-СОЦІ-
АЛЬНОЮ ЕКСПЕРТНОЮ КОМІСІЄЮ АВ №0817667 НА 
ІМ’Я СТАДАРСЬКИЙ В.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНУ ЧІП-КАРТКУ ВОДІЯ UAD №0000026323001 
ДІЙСНУ ДО 20.11.2024 Р.НА  ІМ’Я ШВЕД В.С. ВВАЖА-
ТИ НЕДІЙСНОЮ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 

1.2 ПРОДАМ 
 Сітроен-Джампі 2016/біл/2000 максі, пробіг 48 
тис.км, стан нового (097) 720-97-41 

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 

2.2 ПРОДАМ 
 Пежо-Експерт 2003/біл/1900Д, свіжопригн., без 
експлуатац.по Україні, ел/вік, хор.стан, обмін на 
ВАЗ-2107, 04. (097) 720-71-58 

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

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

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

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

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

 Інформація про послуги автокраном, екс-
каватором 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. 
 б-р Куліша 5/9/ц 43 кв.м н/б, зд.,вл 35 200 (067) 
259-31-31 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 
 Березовиця,вул.Зелен 4/9/ц 70кв.м і/о,є/р (096) 
557-70-59 

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

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

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

 вул.Пушкіна 5/9/ц 52 кв.м чиста 33 000 (067) 
259-31-31 

 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 

 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.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 

 вул.Лучаківського 5/6/ц є/р,і/о,меб 62 000 (067) 
259-31-31 

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

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 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.Теребовля 78 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.Глибочок 72 кв.мнадвірні будівлі, 
0,19 га16 800 у.о. (067) 334-78-89 

 Будинок с.Почапинці -2 кім., клад., корид., га-
нок, літ. кухня, кім., підв., госп. буд., крин. 0,25 
гадоговірна (050) 699-59-54 

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

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

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

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, 400 у.о. (096) 734-68-47 

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

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

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

 Приміщення, р-н «швидкої», 48 кв.м, і/о, кутове, 
під будь-що, 9 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 
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4.9 КУПЛЮ 
 1-, 2-, 3-КІМ. КВАРТИРУ, БУДИНОК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ 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 

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 

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

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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ГОРОД, С.ПЕТРИКІВ, 0,18 ГА, 
ХОР. МІСЦЕ, ЗА ШКОЛОЮ. ДОГОВІРНА (098) 
822-47-44 

 Продається кіоск, договірна. (096) 431-62-41 

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

 Продається приміщення напівцокольне, вул.
Київська, 80 кв.м, зданий будинок, 15 000 грн./
кв.м. (067) 259-31-31 

 Продається приміщення офісне, бл.Центр, 
5/9/ц, 17 кв.м, рем., меб., 15 000 у.о. (067) 259-
31-31 

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, до-
говірна (067) 128-51-71  
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не на все. Натомість на вигляд 
морква, перець чи помідори ні-
чим не поступаються магазин-
ним. Продавчиня Галина каже, 
ставить середню вартість, аби 
люди хоча б купували.

— Розумієте, не всі хочуть ку-
пувати продукцію у невідомої 
бабусі та ще й воно так просто 
лежить у мене в пакеті. Люди 
люблять, коли все чисте. Але 
я точно можу гарантувати, що 
у моїх грушах немає нітратів, 
бо цьогоріч дід навіть від жуків 
їх не бризкав. Частину вдома 
на варення залишила, а частину 
привезла сюди. Може візьмете 
хоча б кілька? Я дешевше від-
дам, — переконує нас жінка.

Так, за солодкий перець люди 
просять 70 грн/кг, за огірки — 
50 грн/кг (але на вигляд вони 
куди привабливіші, ніж на рин-
ку), за помідори — 45–50 грн/кг, 
за моркву — 25 грн/кг, як і 
за цибулю. Набагато дешевше 
можна придбати картоплю — 
шість гривень за кілограм.

Також на стихійному ринку 
помітили часник, за одну го-
ловку бабусі просять 10 гривень. 
А за кілограм помаранчевого 
гарбуза — 20 гривень.

Сливи та виноград розібрали 
до нашого візиту, а яблука ще 
були — 10–15 грн/кг. Не оми-
нули ми і продавців грецьких 
горіхів. Дідусь продав нам 0,5-лі-
трову банку за 40 гривень.

— Я чистив їх сам, там немає 
зіпсованих, всі хороші. Бачу, 
що люди інколи продають зі 
скорлупою, але так же нічого 
не видно і вони можуть бути 
порожніми. Взагалі я продаю 
за 50 гривень, але останні віддам 
за 40. Беріть і буде вам смакота 
до вівсянки чи печива, — каже 
дідусь.  

М’яса на стихійному ринку 
не було, лише трохи молочної 
продукції. За кілограм домаш-

На міському ринку продукти реалізовують на прилавках та в ящиках. Зросли ціни на 
огірки, виноград, моркву та цибулю 
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

У бабусі з городу чи в бізнес-
мена — у кого дешевше купити 
продукти та чи готові продавці 
йти на поступки? Читайте в на-
шому матеріалі.

Журналісти «RIA плюс» відві-
дали Центральний ринок на ву-
лиці Митрополита Шептицького, 
а також стихійний ринок, що 
знаходиться через дорогу. Ми 
порівняли ціни і спробували 
домовитися про знижку.

Ми порівнювали ціни на помі-
дори, огірки, яблука, груші, сли-
ви, виноград, моркву, капусту, 
часник та картоплю. Також 
не оминули молочну продукцію.

Не хочете — 
не беріть 

На ринку овочі, фрукти та 
бобові зберігають на прилавках 
та в коробках. Тут ви не побачи-
те продукти, що просто лежать 
на бруківці. Виключення — мі-
шок з капустою, морквою чи 
картоплею. Також здебільшого 
продавці розділяють овочі та 
фрукти, тож вам не варто серед 
помідорів чи перцю шукати ви-
ноград або груші.

Щодо вартості, то інколи зда-
ється, що продавці просто домов-
ляються між собою. Адже зде-
більшого ціни на овочі, фрукти 
виявлялися однаковими на різ-
них точках.

За помідори продавці ринку 
просять від 35 до 60 гривень. 
Але ті, що за 35 гривень, купу-
вати не радили б. Вони підійдуть 
виключно на томатний сік або 
для соусів.

— Ці, що за 35 гривень — за-
лишки. Вони привезені з полів, 
росли під прямими сонячними 
променями ось тому і вкриті чор-
ними цятками. Але люди зніма-

ють шкірку і додають їх до їжі. 
Якщо ж вам на салат чи для 
бутербродів, тоді краще беріть 
за 60 гривень. Це моє бачення, 
а ви купуйте те, що хочете, — 
каже продавчиня Людмила.

Попри те, що сезон огірків вже 
завершився, їх все ще можна по-
бачити на ринку. Але вигляд їх, 
м'яко кажучи, непривабливий. Та 
продавчиню це не дивує і вона 
просить за кілограм 50 гривень.

Один із найдорожчих товарів 
на ринку — часник. За кіло-
грам тернополяни мають відда-
ти до 140 гривень. Але головки 
великі, і щільні. Зросли ціни 
також на моркву — 30 грн/кг, 
капусту — 15 грн/кг, цибулю — 
30–35 грн/кг. За кілограм солод-
кого перцю як і влітку просять 
65–70 гривень, а за картоплю від 
восьми до 10 гривень.

Щодо фруктів, то на поли-
цях ринку можна ще побачити 
яблука — 20–25 грн/кг, сливи — 
30 грн/кг, груші — 45–55 грн/кг, 
а також виноград — 70–75 грн/кг.

— Це нормальні ціни на вино-
град і на груші. Ми ж не в Терно-
полі то все купуємо, треба їхати 
за місто. А це і час, і бензин. 
Погляньте на той виноград, він 
цілком нормально виглядає. Мо-
жете скуштувати і переконаєтесь, 
що він ще й дуже смачний. Для 
тих, хто хоче щось дешевше — 
купуйте яблука. Я не буду тут 
влаштовувати аукціон знижок. 
Все дорожчає і всі хочуть жити, — 
відповіла продавчиня на питання 
жінки щодо знижки на виноград.

Вдалося знайти і домашній сир. 
Ціна на нього значно зросла — 
від 78 до 90 гривень за кілограм. 
Все залежить від жирності.

Це все домашнє 
У порівнянні з ринком ви-

бір продуктів на стихійці куди 
менший та і ціни нижчі, але 

СТИХІЙКА ЧИ РИНОК: ДЕ ДЕШЕВШЕ 
КУПУВАТИ ПРОДУКТИ
Продукти   Овочі, фрукти, лісові 
гриби та навіть молочні продукти – чого 
тільки не знайдеш у продавців стихійної 
торгівлі. Традиційно торговці продукцію 
реалізовують на тротуарі та ще й поблизу 
проїжджої частини, але покупців це не 
зупиняє. І це попри те, що через дорогу 
функціонує Центральний міський ринок з 
перевіреною на якість продукцією

СПОЖИВАЧ

Ціни на  
продукти 
різняться, а на 
стихійці можна  
ще й домовитись 
про знижку

нього сиру просять 50 гривень, 
а за 0,5-літрову банку вершків — 
40 гривень. Але можна домови-
тися і за меншу суму. Головне — 
щоб на смак вам сподобався.

Якщо порівняти ціни, то бачи-
мо, купити продукти харчування 
на стихійних ринках дешевше — 
реально, але не всі. Також можна 
домовитися про знижку, особли-
во, якщо приходити десь після 
18.00 або брати товари гуртом.

Що кажуть 
споживачі 

Під час нашого візиту на сти-
хійний ринок ми трохи поспіл-
кувалися з покупцями і дізнали-
ся, чому вони купують продукти 
саме тут і чи не бояться після 
потрапити на лікарняне ліжко.

Зі слів тернополянки Олени, 
вона вже четвертий місяць тільки 
тут купує молоко та вершки, адже 
особисто знайома з продавчинею 
не перший рік.

— Я знаю пані Марію (про-
давчиня) ще з дитинства. Мої 
батьки завжди купували у неї і 
домашній сир, і молоко, і верш-
ки. Ми з чоловіком також за-
мовляли і їздили в село забира-
ти. А потім дізналися, що наша 
пані Марія привозить продукти 
до Тернополя і продає. Ми зі-
дзвонюємося з нею і я приїжд-
жаю забрати. Своїм знайомим 
рекомендую брати в неї, бо вона 
ніколи не розводить молоко во-
дою, а коровки в неї чисті, — 
каже жінка.

А ось тернополянин Сергій 
не бачить нічого страшного 

Лікарка ветеринарної меди-
цини Наталія Остапів радить 
тернополянам не ризикувати 
з купівлею продуктів на сти-
хійних ринках. Це стосується 
не лише грибів, а й інших про-
дуктів. Адже споживачі мають 
розуміти, що стихійну торгівлю 
ніхто не контролює і не відпо-
відає за якість продукту.

Де купувати продукти хар-
чування на міському ринку чи 
стихійному –  особистий вибір 
споживачів. Проте варто розу-
міти, зіпсовані товари можуть 
трапитися скрізь. Якщо ви або 
члени вашої родини отруїлися 
неякісною продукцією – пи-
шіть скаргу. 

– Кожен громадянин відпо-
відно до Закону України «Про 
звернення громадян» має право 
звернутись до Головного управ-
ління Держпродспоживслуж-
би в Тернопільській області 
та залишити скаргу. Це можна 
зробити онлайн на офіційному 
сайті держустанови або завітав-
ши за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 20. Під час 
звернення необхідно мати при 
собі чек або інші докази при-
дбання продукції саме у цьому 
місці, у цього фермера, – каже 
начальник міського управлін-
ня Держпродспоживслужби в 
області Іван Гавришків.

 Будьте обережними

у тому, щоб купувати овочі, фрук-
ти на стихійному ринку. Каже, 
тут переважно пенсіонери, тому 
виручає їх.

— Йду повз і думаю, а якщо 
моя бабуся так сиділа б і прода-
вала б яблука, моркву чи буряк. 
Вони приїздять здалеку і сидять 
тут за копійки все продають. Де 
ви зараз знайдете моркву по 17–
20 гривень? Я зайшов у магазин 
поблизу дому і там дешевше, ніж 
28–30 гривень цін немає. А це 
бабуся виростила своїми руками. 
Беріть і навіть не думайте про 
погане, ви ще прийдете. Я ось 
при вас купую цілий пакет, — 
розповідає чоловік.

Натомість не всі настільки 
довіряють продавцям стихійної 
торгівлі і мають межу у закупках. 
Тернополянка Наталія ділиться 
своєю історією.

— Ми можемо купити на сти-
хійному ринку обліпиху, шипши-
ну, горіхи або ж овочі. Не бачу 
у цьому нічого страшного. А ось 
з молочними продуктами та гри-
бами я б не ризикувала. Молочну 
продукцію необхідно реалізовува-
ти при відповідній температурі, 
а тут навіть восени сонце шпа-
рить, не говорячи вже за літо. 
А через ці гриби взагалі можна 
померти. Тому ми такі продукти 
купуємо тільки в супермарке-
тах, — наголошує пані Наталя.

Як бачимо, думки споживачів 
різняться. І якщо одні готові ку-
пити все на стихійному ринку, 
аби зекономити, інші ж краще 
заплатять більше, але будуть впев-
нені в якості.

На стихійному ринку знайдете все – від овочів до 
молочних продуктів, інколи навіть м’ясо
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у нас тут шалені дискусії, інко-
ли навіть доходить до сліз. Але 
я намагаюся м’яко пояснити, 
чому цього разу думка іншої ко-
манди правильна і все з ними 
аналізую. Ніколи не слід бути 
категоричною.

Крім того, у класі важлива 
командна робота. Коли один 
пропонує ідею, інші підтриму-
ють і разом знаходять шляхи її 
реалізації. А для того, щоб у та-
кому малому віці вони бажали 
пізнавати нове та відкриватися 
для цього світу, їм постійно по-
трібна мотивація.

— На уроці математики наш 
клас перетворюється на мага-
зин. Ми умовно щось намагає-
мося купити, прораховують діти, 
скільки мають коштів, скільки 
треба віддати і що залишається. 
Я постійно наголошую, що це 
знадобиться у дорослому жит-
ті. Також на уроці української 
мови ми відпрацювали тему 
налагодження діалогу. До мене 
прийшов хлопчик і просто 
поклав на стіл цукерку. 
Я поцікавилася, що 
маю з нею зробити: 
з’їсти, потрима-
ти чи просто 
подивитися. 
І ось на по-
чатку уроку 
я закценту-
вала на цьо-
му увагу і 
показала ді-
тям, наскіль-
ки важливо 
правильно 
комунікува-
ти з людьми, 
висловлю-
вати власну 
д у м к у ,  — 
каже пані 
Тамара.

Важливо, 
щоб вчитель 
був прикла-
дом, другом для 
дитини. Щоб 
учні не відчува-
ли дистанції, щоб 
з легкістю могли 
підійти і разом 
вирішити будь-яку 
проблему.

відкритість у правильне русло. 
Також у другому класі я почала 
практикувати з ними розвиток 
критичного мислення. Бо нашій 
державі потрібні думаючі люди, 
щоб вони змогли у майбутньому 
розвивати Україну, — додає пані 
Тамара.

Наповнює уроки 
практиками 

Сучасні діти не готові просто 
слухати інформацію, їм треба 
відчути це на дотик, побачити і 
тільки після цього буде резуль-
тат. Натомість Тамара Буртник 
переконана, перенасичувати 
уроки іграми, презентаціями та 
фільмами не варто, адже вже 
у молодшій школі учні мають 

звикати до рутини.
— З презентаціями гарно, але 

треба не забувати про вивчен-
ня правил, віршів, тренування 
пам’яті. Є й інші методики, 
що не потребують залучен-
ня технологій. Наприклад, їм 
дуже подобається Т-методика: 
я висуваю гіпотезу, а далі вже 
думки розділяються на «за» та 
«проти». І треба аргументувати 
свою думку, — каже пані Тама-
ра. — Попри те, що діти навча-
ються тільки у другому класі, 

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

За плечима Тамари Буртник 
вже 35 років педагогічного досві-
ду. Зі слів жінки, робота вчителя 
складна, але цікава і класна, адже 
з дітьми ніколи не буває нудно.

— Кожні чотири роки я зустрі-
чаюсь з ось цими невгамовними 
малятами, які вперше пересту-
пили поріг школи і розгубле-
ними очима дивляться на тебе. 
Для себе я зробила висновок, 
що вчителі початкових класів є 
художниками. Бо до нас прихо-
дить дитина як чисте полотно, 
що зіткали вдома батьки. А ми 
вже за ці чотири роки повинні 
побачити і розкрити можливості 
кожного. Як то кажуть, наповни-
ти це полотно яскравими фарба-
ми, що підкреслюють особливос-
ті дитини і випустити у середню 
школу, — каже Тамара Буртник.

Вчитель — це 
покликання 

Вчитель має бути взірцем 
шляхетності та людяності. Але 
найскладніше завдання — на-
вчити сучасну дитину жити 
у світі, бути корисною та гідним 
громадянином нашої України.

— В основі має бути — по-
вага до дитини. Знаєте, мені 
дуже подобаються сучасні діти, 
бо вони мають свою думку, 
не бояться її висловлювати, 
вони не сором’язливі, а дуже 
відкриті. Працювати з таки-
ми дітям — одне задоволення, 
адже ми намагаємося обереж-
но направляти ось цю їхню 

Найскладніше 
завдання – навчити 
сучасну дитину 
жити у світі, бути 
корисним та 
гідним українцем

ПІДТРИМУЙТЕ ДІТЕЙ — І ВОНИ 
ПОТЯГНУТЬСЯ ДО ВАС
Школа  Перший вчитель – особлива 
людина у житті кожної дитини! Такої 
думки дотримується вчителька 2-В класу 
Тернопільського навчально-виховного 
комплексу «Школа-ліцей №6 імені Н. 
Яремчука» Тамара Буртник. Про важливі 
аспекти у навчанні, педагогічний досвід та 
щиру любов до дітей – читайте у нашому 
матеріалі

Пані Тамара переконана, вчителі початкових класів є художниками
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Робота вчителя складна, але цікава і класна, адже з дітьми ніколи не 
буває нудно, зазначає вчителька Тамара Буртник

У класі важлива командна робота і командний дух, щоб разом 
вирішувати завдання
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каркас. Натомість решта процесів 
зайняли куди більше часу. Осо-
бливо довго обшивали стіни де-
рев’яною вагонкою – власноруч 
здійснювали заміри, відрізали, під-
лаштовували будівельний матеріал.

У 2019 році від кінця червня до 
листопада збудували верх оселі та 
вкрили дах бітумною черепицею. 
Далі встановили сантехніку, при-
дбали меблі, облаштували дріб-
ний побут – і будинок готовий. 
Діаметр хати-півкулі становить 
7 метрів. Щоб звести таку до-
мівку, зауважує пан Володимир, 
не треба особливих знань чи ди-
плом архітектора. Будівництво 
можна порівняти зі збиранням 
конструктора.

– В інтернеті є безліч сайтів. 
Вписуєте у пошуковику «роз-
рахунок купольного будинку» 

і програма вам все вираховує. 
Тоді за правилами слід пройти 
три етапи: 1. Порізати дошки 
необхідної довжини. 2. Скрути-
ти з них спеціальні трикутники. 
3. Пошарово накладати їх один 

плюється різними незвичайними 
проєктами. Саме він запропонував 
нам ідею створення хати-півкулі. 
Добре обдумавши, зваживши всі 
«за» і «проти», ми погодились на 
будівництво. Просто хотіли мати 
свій приватний будинок, щоб 
ближче до природи, – всміхається 
Галина Сеньків.

Зводили цю цікаву оселю троє 
креативних чоловіків впродовж 
трьох років. Такий кумедний збіг 
вийшов. Пан Володимир говорить, 
що був підсобником, а загалом бу-
дівництвом керували два досвідче-
них майстри – його двоюрідний та 
рідний брати. Найшвидше зробили 

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

Пані Галина викладає у школі 
українську мову та літературу. Пан 
Володимир – філолог з іноземних 
мов, та наразі не працює за спе-
ціальністю. Купольний будинок, 
що є рідкістю на Тернопільщині, 
вирішили побудувати три роки 
тому. Розповідають, що як тіль-
ки одружились, то орендували 
квартиру, але завжди мріяли про 
власну оселю. Проте бюджет був 
обмеженим, і звести щось масш-
табне не мали змоги.

– Двоюрідний брат Володі захо-

Щоб звести таку 
домівку, не треба 
особливих знань. 
Будівництво 
можна порівняти з 
конструктором

ТРИ РОКИ ЖИВУТЬ У ХАТІ-ПІВКУЛІ

Будівництво  Унікальна економна 
та максимально екологічна хата-півкуля 
всього за 10 тисяч доларів? Ні, це не 
вигадки. Таку домівку має подружжя 
вчителів із Петрикова – Галина та 
Володимир Сеньківи. Її збудували три 
роки тому. Вона оснащена сонячною 
«електростанцією», генератором й 
іншими речами, що дозволяють суттєво 
заощаджувати на комуналці. Чому її 
мешканців не лякають навіть найсуворіші 
зими – читайте у репортажі 

Галина та Володимир Сеньківи збудували свій купольний будинок три 
роки тому

У помпейській печі в центрі будинку не лише готують їжу, вона опалює оселю 

На даху встановлені сонячні батареї, завдяки яким завжди є світло і гаряча 
вода

ЦІКАВО

на один, ряд на ряд. Щоб спро-
ектувати півкулю, брат малював 
трикутники на м’ячі, – ділиться 
досвідом Володимир Сеньків.

У купольному 
будинку тепло

Будинок зроблений повністю з 
дерева. Між дерев’яними панеля-
ми прошарок мінеральної вати. 
За потреби можна зняти верхню 
дошку і докласти її ще, аби уте-
плити стіни дужче. Така техноло-
гія діє немов термос, додає пан 
Володимир.

– Коли ви зайдете в звичай-
ний, прямокутної форми цегля-
ний будинок, там зараз буде 
дуже холодно, якщо не опалю-
вати щодня. Вітер дує в стіну і 
та швидко охолоджується, а на-
томість хату-півкулю він оминає 
і ніби піднімається вверх. Плюс, 
всередині мінвата і температура 
залишається стала. В цьому суть 
енергозбережувальної купольної 
системи, – розказує господар 
економної оселі.

В домівці подружжя Сенькі-
вих два поверхи. Знизу коридор, 
кухня та вітальня з панорамними 
вікнами, з яких відкривається чу-
довий краєвид, адже хата-півкуля 
збудована на підвищенні. Зверху 
– спальня та гостьова кімната, 
гардероб. Також всередині туа-
лет. Кидається у вічі, що вікна в 
усьому будинку трикутної форми.

– Це вимушений крок. Вікна 
трикутні під дерев’яні трикутни-
ки, з яких складена оселя. Ми 
хотіли квадратні, але тоді їх треба 
було вписувати у ці трикутники, 
і вони вийшли би дуже малень-
кими. На щастя, наша промис-
ловість не має жодних обмежень. 
Виконали заміри і зробили нам 
трикутні вікна, – пояснює пані 
Галина.

Коли запитуємо у родини, 
скільки коштів пішло на зведен-
ня їхнього купольного будинку, 
відразу відповідають – 10 тисяч 
доларів. У цю суму обійшлись 
закупівля відповідних матеріа-
лів і сантехніки, а ще буріння 
свердловини на воду. Загалом, 
зауважує Володимир Сеньків, 
площа всієї земельної ділянки 
– шість соток. Крім домівки є 
ще маленький город, на якому 
вирощують для себе овочі. Вдома 
тримають пса та чотири котики, 
деяких свого часу прихистили з 
вулиці.  

Гаряча вода і світло 
– за безкоштовно

В дерев’яні будинки через без-
ліч нюансів складно провести газ. 
Тому Сеньківи опалюють свій дім 
дровами. Для цього півколом збу-
дували так звану помпейську піч. 
Вона призначена перш за все для 
приготування їжі, пояснює пан 
Володимир, але у них також тепло 
завдяки ній. Це ніби проста груба 
у селі, та є особливості.

Піч сконструйована так, щоб 
забезпечити систему подвійного 
горіння. Тобто частинки і гази 
від палива, що не згоріло, дого-
рають всередині топки. Це дає 
додаткове тепло, зменшує викид 
токсичних газів і, що головне 
– для того, аби в будинку була 
нормальна температура, не треба 
багато опалювальної сировини.

– До прикладу, ми приїжджає-
мо з роботи і відразу розпалюємо в 
печі. Вистачає три оберемки дров, 
щоб у хаті температура становила 
в середньому 19-21 градус. В місті 
ще не розпочався опалювальний 
сезон, а ми вже раз на три дні 
можемо собі пропалити. Взимку 
палива йде більше, це очевидно. 
Загалом на весь опалювальний 
сезон потрібно десь два складо-
метри дров, – зауважує господар.

Пана Володимира часто запи-
тують, як одна піч опалює два 
поверхи? Все просто – вона стоїть 
прямісінько в центрі хати-півку-
лі, а гаряче повітря піднімається 
вгору. Так, як немає кутів, тепло 
вільно циркулює всередині, по 
всьому будинку.

На даху свого дому подружжя 
нещодавно встановило сонячні 
панелі. Всю цю систему жарто-
ма називають власною сонячною 
«електростанцією». Однак вона 
рятує родину в теперішніх умо-
вах, коли обмежують та часто 
вимикають електроенергію, щоб 
стабілізувати мережу. А в оселі 
Сеньківих світло є завжди.

– Раніше ми платили за ко-
мунальні послуги 500 гривень на 
місяць. Тепер все безкоштовно, 
постійно є гаряча вода та світло. 
Щоправда, коли покриються ви-
трати на сонячні панелі – поки 
невідомо. На випадок похмурої 
погоди маємо генератор. Вико-
ристовуємо його і тоді, коли слід 
одночасно увімкнути велику кіль-
кість електроприладів, – завершує 
розмову Володимир Сеньків.
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можемо записатися в чергу на пе-
ревезення дитини до будь-якого 
медичного чи освітнього закладу. 
У перевезенні нам не відмовили і 
запропонували записатися на зруч-
ну вільну дату.

— Діти з інвалідністю міста Тер-
нополя, а також внутрішньо пере-
міщена малеча може отримувати і 
отримує наразі послугу соціального 
таксі. Машина наша була придбана 
у 2018 році як мобільний інклю-
зивно-ресурсний центр. Тобто, 
транспорт призначений для здійс-
нення комплексної оцінки дитини, 
адже там наявний стіл, дидактич-
ний матеріал, за допомогою якого 
відбувається психолого-педагогічне 
вивчення дітей. Оскільки в машині 
облаштовані два місця для дітей, які 
пересуваються на інвалідному візоч-
ку, ми з 2019 року беремо участь 

у проєкті від Тернопільської міської 
ради «Соціальне таксі». Ми не нада-
ємо послуги з довезення дорослим 
чи літнім людям. Адже наш заклад 
спрямований на роботу з дітьми, — 
каже директорка Тетяна Бабійчук.

Одночасно автомобіль може пе-
ревезти двох дітей з інвалідністю 
та по одному супроводжуючому 
на кожну дитину. Супровід дитини 
дорослим — обов’язкова умова. 
Адже саме така особа несе за дитину 
відповідальність, водій лише надає 
послуги з перевезення.

— Наш автомобіль розрахова-
ний на дітей з інвалідністю, віком 
від двох до 18-ти років. І систе-
матично обслуговує шість дітей. 
Довіз дитини здійснюється до за-
кладів освіти, охорони здоров’я та 
центрів реабілітації. За межі міста 
наш водій не виїжджає, це також 
батькам треба враховувати. Якщо 
ми не можемо організувати до-
віз у дві сторони, то намагаємося 
зробити так, щоб хоча б в одну 
сторону довезти, — розповідає 
директорка закладу.

Отримати дозвіл на довезення 
просто. Варто лише подзвонити 
до Інклюзивно-ресурсного центру, 
розповісти про потребу і домови-
тися, на яку дату та час автомо-
біль має приїхати до вас додому. 
Натомість зараз перевезення дітей 

у такому випадку? Не всі родини 
сьогодні мають власний транспорт, 
і ми у тому ж числі, — каже пані 
Олена.

Отримавши відмови, Олена Ко-
валь надала ситуації розголосу у со-
ціальних мережах. Жінка написала, 
що у Тернополі немає жодного соці-
ального таксі, аби перевезти дитину 
з тяжкою формою інвалідності.

— До мене особисто зателефону-
вав водій Тернопільського інклю-
зивно-ресурсного центру і розповів 
ситуацію з його мобілізацією. Я все 
розумію, але що робити, якщо його 
дійсно мобілізують? Ми з ним все ж 
таки домовилися, і він відвіз нас 
у необхідне місце. Але як бути ін-
шим батькам? Не всі можуть нада-
вати ситуації розголосу, а замовляти 
звичайне таксі — дуже дорого. Та 
ще й не кожна машина підходить, 
враховуючи, що ми завжди з ін-
валідним візком. Влада і громада 
не мають забувати про наших ді-
тей, — додає тернополянка.

Журналісти «RIA плюс» звер-
нулися до вищевказаних закладів 
і дізналися, чому ж працівники 
відмовили жінці у безкоштовному 
перевезенні дитини.

Є проблеми з 
персоналом? 

Чи надає Інклюзивно-ресурсний 
центр Тернопільської міськради 
послуги перевезення дітей з інва-
лідністю та на яких умовах? Ми 
звернулися до адміністрації закладу. 
Спочатку ми не казали, що є журна-
лістами, а просто поцікавилися, чи 

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

«Немає талонів на бензин, шука-
ємо водія». Такі слова почула тер-
нополянка Олена Коваль під час 
бронювання соціального транспорту 
для свого 8-річного сина. Причина 
відмови — відсутність водія або брак 
талонів на пальне. Жінка здивована, 
адже це ускладнює дитині та бать-
кам пересування містом.

Наразі у місті відновили повно-
цінну роботу соціального таксі. Та 
чи реально його викликати у Тер-
нополі, куди звертатися та за яких 
причин можна почути відмову — ми 
розібралися.

А як же наші діти?
Зі слів тернополянки Олени Ко-

валь, наразі послугу безкоштовного 
перевезення для дітей з інвалідністю 
можна отримати лише у двох за-
кладах міста — благодійному фонді 
«Карітас» та Тернопільському ін-
клюзивно-ресурсному центрі. І як 
би гарно не писали про безбар’єр-
ність та доступність у соціальних 
мережах, у реальності — батьки 
чують чергові відмови.

— Я зателефонувала до благо-
дійного фонду «Карітас» та Терно-
пільського інклюзивно-ресурсного 
центру у понеділок, 17 жовтня, з 
проханням виділити транспорт 
на вівторок. Але почула відмову. 
В інклюзивно-ресурсному центрі 
мені сказали, що водія наче мають 
мобілізувати, і вони наразі у пошуку 
нового. Але як довго триватимуть 
пошуки — невідомо. Тоді зателефо-
нувала до «Карітас». Вони сказали, 
що такі послуги у них є, але через 
брак талонів на пальне для діток 
таких послуг станом на 17 жовтня 
не здійснювали. Що робити батькам 

ЧИ ПРАЦЮЄ СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ І ХТО 
НИМ МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ
Інфраструктура 
 Чи реально 
викликати 
у Тернополі 
соціальне таксі, 
куди звертатися 
та за яких причин 
можна почути 
відмову — ми 
розібралися 

За понад чотири роки машиною скористалися понад  
3 500 жителів Тернополя

В одну машину можуть поміститися дві людини з 
інвалідністю та супроводжуючі

 Якщо людина не може самостійно пересуватися, для 
неї є інвалідний візок

дійсно під питанням, адже водія 
можуть мобілізувати і необхідний 
буде час на пошук нового пра-
цівника.

— Водію вручили повістку, він 
пройшов медогляд, і як виявилося, 
можуть у будь-який момент забрати 
на службу. Він постійно на телефо-
ні. Але я зараз буду їхати у військ-
комат і бронювати його, як водія 
працівника нашого закладу. Раджу 
батькам дзвонити не за годину 
до потреби довозу, бажано за кіль-
ка днів. Наш автомобіль постійно 
в роботі і мені треба попередньо 
дізнатися, чи є у водія вільний час 
і на коли, — додає пані Тетяна.

Наразі отримати послуги безко-
штовного довезення дітей можли-
во. Водій надає послуги довезення 
щоденно з 08.00 до 17.15. Домови-
тися про безкоштовне перевезен-
ня ви можете за телефоном: (0352) 
43–49–42.

Готові перевезти 
дітей і дорослих 

Проєкт «Соціальне таксі» на базі 
благодійного фонду «Карітас» функ-
ціонує від 25 травня 2018 року. 
До кінця 2018 року був тестовий 
період, адже не мали фінансу-
вання, тільки благодійні кошти. 
У 2019 році Благодійний фонд «Ка-
рітас» та Тернопільська міська рада 
підписали договір. Міська влада 
взяла на себе питання заправки та 
ремонту авто. За цей час автомобі-
лем обслужили понад 3500 викликів 
від людей.

— Користувачами соціального 
таксі є особи з інвалідністю. Це як 
діти, так і дорослі. Також особи, 
в яких порушений опорно-руховий 
апарат, мають проблеми із зором. 
Ми задовольняємо їх мінімальні 
потреби. Зазвичай вони просять 
підвезти їх до закладів охорони 
здоров’я, органів місцевого само-
врядування та навчальних закладів. 
Наш водій готовий возити людей з 
інвалідністю як у Тернополі, так і 
найближчих населених пунктах, — 
каже директор отець Роман Заго-
родний.

Щоб отримати послугу переве-
зення, людина повинна звернутися 
на гарячу лінію кол-центру благо-
дійного фонду: +38 068 949 2949 й 

обов’язково записатися. Зі слів отця 
Романа, на запис також діють певні 
правила.

— Бажано, щоб люди зверталися 
до нас хоча б за день до перевезен-
ня. Бо у нашого оператора є список 
і відмічені години, коли водій вже 
зайнятий. Тож, якщо ви зателефо-
нуєте нам зранку і попросите в обід 
вас кудись відвезти, а ця година вже 
буде заброньована іншою особою, 
то ми вам змушені будемо відмови-
ти. Люди повинні розуміти, скрізь 
є порядок і треба його дотримува-
тися, — каже він. Щодо ситуацію, 
в яку потрапила тернополянка Оле-
на, то про неї адміністрацію фонду 
сповістили. Директор не приховує, 
людині дійсно можуть відмовити, 
але на це є причини.

— Так, дійсно. Коли розпочалися 
масові ракетні обстріли території 
України і виникли проблеми з елек-
троенергією, то ми не змогли забра-
ти талони на пальне від організації. 
Нам сказали чекати, і вже за кілька 
годин питання ми вирішили. Але 
варто розуміти, що з однією маши-
ною ми не в змозі обслуговувати 
всіх, навіть при великому бажанні. 
Також транспорт може зламатися. 
Поки працівники ремонтують, ми 
користуємося транспортом меншо-
го розміру, бо розуміємо, що люди 
на нас розраховують, — розповідає 
Роман Загородний.

Соціальне таксі розраховане 
на двох людей з інвалідністю та 
супроводжуючих. Якщо ж людина 
може самостійно пересуватися, тоді 
її садять у крісло і фіксують паском 
безпеки. Якщо на інвалідному віз-
ку — завозять у транспорт на візку 
і знову фіксують пасками безпеки.

Скористатися послугами переве-
зення можна з понеділка по п’ятни-
цю. Графік роботи: з 09.00 до 17.00. 
Натомість водій йде на поступки, 
якщо треба завезти трохи раніше 
або пізніше.

Також ми дізнаємось, чи реально 
людям з інвалідністю їздити в гро-
мадському транспорті з комфортом 
і як вони самотужки дістаються 
до необхідного місця призначен-
ня. Про виклики та проблеми, з 
якими зіштовхуються тернополяни з 
інвалідністю, читайте у наступному 
матеріалі.

Соціальне таксі 
безкоштовно 
довозить людей 
з інвалідністю до 
шкіл, лікарень та 
місцевих органів

ПРОБЛЕМИ
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— Один із найкращих операторів 
БПЛА не лише в нашій бригаді, а 
в Збройних силах України, без ва-
гань запевнив нас командир Барні 
Парф.  — Приніс багато цінної розві-
дувальної інформації, завдяки чому 
багато коректур проведено і чимало 
ворожої техніки знищено: танки, 
гармати, установки, штаби з особо-
вим складом противника. З перших 
днів війни виконує розвідувальні 
польоти і ніколи не зупиняється пе-
ред перешкодами, а цілеспрямова-
но робить свою справу.  Тут кожен 
політ – це випробування на вміння 
приймати нестандартні рішення. На 
нього можна покластися. Надійний, 
відповідальний.
Свої слова підтвердив яскравим 
спогадом, коли Барні зумів повер-
нути додому і успішно приземлити 
літака, у якого згорів двигун, з від-
стані семи кілометрів.     
—  Це — подвиг, який вдалося здійс-
нити лише завдяки досвіду і вмін-
ням, — наголошує командир, — з 

допомогою потоків вітру зумів це 
майстерно зробити, та без навичок 
і професіоналізму навряд чи хтось 
би зумів щось подібне. 
Парф разом із Барні пройшли кур-
си у Житомирському військовому 
інституті, були першим випуском, 
які навчилися працювати саме на 
«Фурія». 
— Смуга відповідальності, в якій 
він зараз працює, є найважчою, — 
каже командир. — Ворог своєю тех-
нікою, засобами радіоелектронної 
боротьби глушить наші БПЛА і не 
дає нам виконати завдання. Наші 
хлопці планують маршрут польо-
ту, висоту. Нерідко на Барні лягає 
відповідальність прийняття нестан-
дартних рішень. Тому його роботу 
я вважаю творчою. 
 Про повернення до медичного 
фаху — мови не може бути. За 
словами командира, Барні — при-
роджений пілот безпілотника, а те, 
що він ще й медик — додатковий 
бонус для їхньої команди. 

Що кажуть колеги по службі?

блять техніку називати іменами 
жінок, запитуємо про оригінальні 
назви для цих апаратів. Та, як ви-
явилося, усі літаки тут — «Фурії». 
Так їх назвав виробник.

Цікаво, що «Фурія», яка має 
розмах крил два метри, здатна 
за один політ виявити кілька 
десятків цілей, а відстані може 
долати і до 40 кілометрів.

— Враховуючи дальність наших 
польотів, ми можемо перекри-
вати ділянки інших екіпажів, — 
уточнює співрозмовник, — про-
галин немає.

Наступальні дії ворог переваж-
но проводить вдень, тому й ви-
пускають «Фурію» у світлу пору, 
щоб швидше виявити агресивні 
ворожі засідки. Вночі вона теж 
здатна «побачити» мішені. Та 
лише через тепловізор. Видно те-
пло людей і техніки. Окрім цілей 
«Фурія» фіксує і роботу нашої 
артилерії. Всі дані про влучання 
передаються в штаб, там уже ве-
деться загальна статистика.

Влучань у ворога — 
дедалі більше 

На запитання, наскільки точ-
ними є наші обстріли, оператор 
розповів, що чим далі, тим біль-
ше влучань.

— У нас на озброєнні нещо-
давно з’явилися снаряди «Еска-
лібур», — веде далі співрозмов-
ник. — Ми даємо точні коорди-
нати на техніку, а він наводиться 
автоматично, оскільки оснаще-
ний спеціальними системами. 
Це допомога з-за океану. Калібр 
«Екскалібура» — 155 і він підхо-
дить для гаубиць «М-777».

Ворог полює на наші БПЛА.
— Їх збивають зенітно-ракет-

ними комплексами, — каже Бар-
ні, — але, враховуючи статистику, 
в нас найменше збитих безпілот-
ників. Може це везіння…

До речі, усю цінну інформацію 
«літачки» завжди встигають пере-
дати на пункт керування.

Іноді відзняте безпілотником 
може піднімати хлопцям настрій. 

Ми вирішили йти в Ірпінь, де 
почалися вуличні бої і допома-
гати там.

Хлопці пройшли 47 кілометрів 
пішки до найближчої бригади. 
Ішли 12 годин. Без підготовки 
добряче виснажилися. Та вве-
чері вони уже виконували свої 
обов’язки. Це були чи не найга-
рячіші точки бойових дій на той 
час.

Тоді ж почалася його активна 
участь у війні. У перші дні вва-
жався як медик волонтер. Лише 
через тиждень йому запропону-
вали вакансію оператора БПЛА 
у Тернопільській артбригаді. 
Іншими словами — пілот без-
пілотника.

— Знаходимо позиції ворога, 
його техніку, артилерію і пе-
редаємо фото з координатами, 
прив’язкою на місцевості нашій 
артилерії для того, щоб нанести 
вогневі ураження, — розповідає 
про свої обов’язки військовий.

У розмові дізнаємося, що без-
пілотники, які служать Терно-
пільській артилерії, виготовляють 
в Україні.

— Наша техніка українсько-
го виробництва, на озброєнні 
з 15 року і нас нею забезпечує 
держава. Були аналоги з інших 
країн, щоправда, вони давали 
старі зразки, які поступалися 
нашим, сучасним. Українська 
техніка в рази краща. Кожен 
літак має свій ресурс, та баланс 
поповнюється, — зауважує.

Керована «пташка» 
Знаючи, що артилеристи лю-

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

Із пультом у руках він зареко-
мендував себе віртуозом: якось 
повернув безпілотник із розві-
дувальними даними з відстані 
семи кілометрів, коли у того 
згорів мотор. Колеги по служ-
бі вважають його фанатом своєї 
справи — досвідченим і надій-
ним. Він же про себе каже, що 
просто відчуває літак, хоча пого-
джується, що вміння приходять 
із досвідом.

За освітою він фельдшер, 
в АТО був медиком. У 18 році 
пройшов курси у Житомирсько-
му військовому інституті і перек-
валіфікувався. Медичний рюкзак 
завжди при ньому, за необхід-
ності може надати вчасну долі-
карську допомогу, та його сти-
хія — небо.

У Збройних силах служить ще 
з 15 року. Місто, де рідний дім, 
окуповане. Тому з міркувань 
безпеки ми не вказуємо імені 
і не публікуємо фото. Рідного 
міста, на прохання військовос-
лужбовця, теж не називаємо — 
хвилюється за батьків. Про те, 
що він воює, не знають навіть 
найрідніші, які живуть під оку-
пацією ворога. Чому йому обрали 
псевдо «Барні» — не секрет: тому 
що не маленький — займається 
спортом, вільною боротьбою і 
самбо, нарощує м’язову масу. 
До служби в армії найбільше 
мотивує його звільнення рідної 
землі.

На війну — пішки 
47 км 

Повномасштабна війна для 
Барні почалася, коли він у Ки-
єві був на чергуванні в лікарні. 
Цей день вважає найважчим, бо 
не зміг одразу ж стати в стрій, 
не міг залишити хворих.

— Коли закінчилася зміна, ми 
з другом пішли в військкомат, 
але він переїхав, остерігаючись 
артобстрілів, — пригадує Барні. — 

НАША АРТИЛЕРІЯ МАЄ КРИЛА
Війна  Безпілотники все-таки мають 
своїх пілотів. Про одного із найкращих 
із ЗСУ — далі в матеріалі. Наш Герой, 
оператор БПЛА Тернопільської артилерії 
на псевдо «Барні»

Наші хлопці планують маршрут польоту, висоту. Нерідко на Барні лягає відповідальність 
прийняття нестандартних рішень  

Барні пригадав декілька кумед-
них замальовок про те, як пово-
дять себе налякані загарбники 
під час обстрілів із нашого боку.

— На Донбасі був наступ, наша 
артилерія працювала по ворогу і 
було весело спостерігати, як вони 
залишили кілька одиниць техніки 
і втікали, їх забирала машина, 
одного забули, він наздоганяв. 
Або як керівництво приїхало 
на пікапі, а в цей момент почало 
до них долітати, орки кинулися 
за тим пікапом, а він їх об’їхав, 
ще одного зі своїх загубив по до-
розі, — перераховує «відосики» 
Барні. — Ми все бачимо онлайн, 
робимо нарізку відео і ділимося 
з усіма, щоб підняти настрій. 
Таких прикладів, за словами 
Барні, чимало. Хлопці уже че-
кають на подібні відео і фото. 
Це підтримує їх моральний дух і 
надихає на нові звершення.

З крилами і 
на колесах 

Команда пілотів завжди в русі, 
в машинах. Найважче було в час 
морозів. Тоді ще не знали, що 
варто з собою мати. Зараз хлопці 
до холодів підготувалися. Та й 
відчувають підтримку місцевого 
населення. На місця дислокації 
повертаються пізно. Люди готу-
ють їм їжу, бачачи, що хлопці 
не встигають приготувати само-
стійно.

У своїй команді наш герой 
найстарший і найдосвідченіший, 
хоч самому ще немає 30-ти. Інші 
побратими — віком від 20-ти ро-
ків. Каже, що найбільше хвилю-
ється за них. Без бойового досві-
ду до війни звикнути непросто.

В АТО Барні був два роки 
безвиїзно, потім ще деякий час 
інструктував. Служив медиком.

Зараз, на щастя, свій медич-
ний фах застосовувати не дово-
диться, хіба що, як він каже, 
при застуді.

Чи мають пілоти час на від-
починок? Майже ні. Лише коли 
відбувається заміна БПЛА. Саме 

така відпустка і стала хорошим 
приводом для приємної події 
в житті нашого героя. Він одру-
жився.

Про кохання і 
окупацію 

— Ще перед початком війни 
ми планували одружитися во-
сени. Та коли збили літак, по-
трібно було чекати на новий, 
у мене з’явилося декілька днів 
відпустки, тому ми вирішили 
одружитися, поки була можли-
вість, — говорить герой.

Зараз дружина — у Києві. Вона 
єдина із найближчих йому людей 
знає, де він насправді. Батькам 
цієї правди не відкриває, щоб 
вберегти від хвилювань і зайвої 
інформації. Там, в окупації вони 
досі думають, що він працює 
в одній із київських лікарень.

Вони йому коротко пишуть 
про те, що відбувається у них: 
коли вибухи, коли «асвабадітєлі» 
проводили перевірки, як пройшов 
«референдум».

— По квартирах ходили люди зі 
зброєю, тим, хто не відчиняв, ви-
бивали двері, щоб пересвідчити-
ся, чи дійсно квартира порожня, 
а хто відчинив, того змушували 
зробити «правильний вибір», — 
без будь-якого подиву розповідає 
військовий.

А далі розповів про те, як про-
падають люди, найчастіше — ко-
лишні військові, активісти, як 
очільники спілки атовців, перей-
шовши на бік окупантів, зливали 
інформацію про всіх, хто служив…

— Підприємства перестали 
працювати, школи та вузи виї-
хали, працюють лише продуктові 
магазини та лікарня, — продов-
жує Барні. — На дверях під’їздів 
вивішуються списки із сумами 
комунальних сплат, усіх голів 
ОСББ взяли під контроль. Хто 
має приватні будинки в селах — 
повиїжджали туди, займаються 
городами, так легше з продук-
тами. Люди відчутно прагнуть 
України…

Зумів повернути 
додому і успішно 
приземлити літака, 
у якого згорів 
двигун, з відстані 
семи кілометрів
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У ЧОРТКОВІ ДІТИ ЯРМАРКУВАЛИ, 
ЩОБ ДОПОМОГТИ ВІЙСЬКОВИМ
Видавництво РІА

Вихованці 
дошкільного 
навчального 
закладу №3 
(«Веселка») 

у Чорткові 
разом із 

вихователями 
та батьками 

провели 
ярмарок у 
підтримку 

наших 
військово-

службовців

Продавала 
дітвора торти, 
тістечка, цукерки, 
вафлі та багато 
інших смаколиків, 
щоб виручені 
кошти передати 
на потреби 
військових

Загалом, юним 
продавцям 
вдалося 
заробити 28 375 
гривень 

Усі кошти 
працівники 
садочка 
передали до 
оперативного 
штабу, що діє 
при Чортківській 
міській раді
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №42

—  Дівчата! Чоловіків треба шу-
кати не на сайтах знайомств, а 
на сайтах з працевлаштування. 
Питання ті самі, тільки фотогра-
фії та резюме в них реальні.

***
Шукаєш щастя, а набуваєш дос-
віду. Іноді думаєш — ось воно 
щастя! Аж ні, знову досвід.

***
Якщо чорний кіт перейшов до-
рогу туди й назад — він подвоїв 
покарання чи скасував своє 
рішення?

***
Висить у лісі велике павутиння, 
на ньому листочки, голочки, 
пелюстки квітів... І тут у цю паву-
тину з розгону потрапляє муха. 
Озирається навколо і каже:
— Трясця, заманили банерами!

***
Дружина чоловікові, який 
купив неякісний сік:
— Якщо 100%, то це сік, якщо 
50% води, це напій, а якщо 
води понад 50% — то нектар.
Чоловік:
— Так! Так! Я завжди знав, що 
горілка — справжній нектар.

***
Склянка наполовину порожня, 
якщо її спустошували, і напо-
ловину повна, якщо наповню-

вали.
Геніально! А скільки поколінь 
мучилося. Песимістів та опти-
містів...

***
— Синку, вставай. Поїдемо на 
дачу копати картоплю.
— Тату, ну 4-та година ранку!
— Вставай, вставай, синку. Тре-
ба копати картоплю.
— Тату, у нас же немає дачі!
— Це не означає, що нам не 
потрібна картопля...

***
— Чудовий вечір, може, зайде-
мо до мене випити кави?
— Ну, я навіть не знаю, каву на 
ніч якось...
— Ну, будь ласка! У мене не 
було кави вже пів року!

***
І якому «розумнику» спало на 
думку назвати світських ослиць 
левицями?

***
Ізраїльський парламент виніс 
на обговорення питання: «Чи 
можна відповідати питанням на 
питання?»
До кінця дня було ухвалено 
рішення: «А чому б і ні?»

***
Дивна істота жінка. Спочатку 
вона намагається одружитися з 

сильним самостійним чолові-
ком, а потім намагається, щоб 
із нього вийшла м'яка, домаш-
ня ганчірка.

***
— Іди їж кашу!
— Ти ж наче суп варила?
— Мало що я варила.

***
На прийомі в лікаря:
— Лікарю, я чув, що можна зро-
бити таку операцію, що потім 
дітей уже ніяк не може бути. 
Ось зробіть мені таку.
— Ну, мій любий, такі рішення 
легкодумно не ухвалюють. 
Сьогодні ви дітей не бажаєте, 
а завтра захочете. Зважте все, 
обговоріть із сім'єю...
— Та вже обговорювали. Голосу-
вання таке: 2 — проти, 17 — за.

***
— Максиме, а в мене батьки на 
дачу поїхали... Розумієш, про 
що я?
— М–м–м, Люсю, це кльово! 
Помідорів привезуть!

***
До кабінету лікаря заходить 
людина з перев'язаною рукою.
— Лікарю, сильно болить рука! 
Може, перелом чи забій.
— А очі не болять?
— Ні, лише рука.

— А більше нічого не болить?
— Ні! Рука!! Чому ви такі дурні 
запитання ставите?!
— Тому, що в мене на дверях 
такими великими буквами 
написано «УРОЛОГ»!

***
— Дорога, у нас на роботі 
сьогодні захід. Можна мене 
сьогодні пізніше принесуть?

***
— Дівчинко! А ти не боїшся 
так пізно сама повертатися 
додому?
— Ще як боюсь! Аж раптом 
хтось зупинить, а я сьогодні без 
паспорта, і навіть без дозволу 
на зброю!

***
Він:
— Після того, що трапилося, я 
як шляхетний чоловік просто 
зобов'язаний на тобі одружи-
тися.
Вона (одягаючись, перелякано):
— А що трапилося?

***
Коли я бачу гасло «Одне з двох: 
або пий, або сідай за кермо», 
я завжди згадую, що машини в 
мене немає.

***
М'ясна крамниця, хвилина до 
закриття. Вбігає захекана жінка 
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і каже:
— Слава Богу, встигла! У вас 
є кури?
М'ясник дістає з морозилки 
єдину курку і кладе на ваги.
Ваги показують один кіло-
грам.
Жінка:
— М–да... А більше немає?
М'ясник прибирає курку 
назад, потім дістає її ж, 
повертає, кладе на ваги й 
притискає пальцем.

Ваги показують півтора кіло.
Жінка:
— Чудово! Мені, будьте 
ласкаві, обидві.

***
Єврейський хлопчик прибі-
гає додому:
— Мамо, мамо, я знайшов 
кошеня! Давай назвемо 
його Ізею.
— Ну що ти! Ізя — це ж 
людське ім'я. Назви краще 
Вовчиком...



ОВЕН  Останній місяць 
осені подарує шанс 
зменшити оберти і на-

солодитися неспішним плином 
життя. Сприятливий місяць 
для підведення підсумків і 
планування нових стратегій. Не 
варто намагатися зробити все, 
а дайте собі час перепочити і 
відновити життєві сили. 

ТЕЛЕЦЬ Тельцям варто 
запастися терпінням і 
умінням прислухатися 

до співрозмовників. Не варто 
агресивно відстоювати свою 
точку зору. Якщо ви відчуваєте, 
що вас не розуміють, зверніть-
ся до оточуючих. Ті, кого ви 
любите, можуть бути чудовими 
порадниками. 

 БЛИЗНЮКИ Близнюкам 
тепер належить залаго-
дити всі поточні справи 

і довести до кінця проєкти. Це 
стосується як професійної, так і 
особистої сфери. Незважаючи 
на завантаженість, не варто 
замикатися в чотирьох стінах, 
проводьте час з близькими. 

РАК Ракам необхідно 
скористатися всіма 
тими можливостями, 

які випадають в кінці осені, не 
втрачаючи ні хвилини марно. 
Використовуйте цей час для 
досягнення своїх цілей, реа-
лізації деяких своїх амбіцій і 
розширення кругозору

ЛЕВ Сімейне життя 
для Левів у листопаді 
буде в пріоритеті. Вам 

доведеться підтримувати 
діалог відкритим, не для того, 
щоб порушувати заборони, а 
для того, щоб знайти спосіб 
змусити стосунки розвиватися 
в правильному напрямку. 

ДІВА Дівам потрібно 
більше уваги приді-
лити спілкуванню і 

налагодженню правильної 
комунікації. Вміння пристосо-
вуватися і проявляти гнучкість 
допоможе вам досягти най-
кращих результатів. Активність 
Венери допоможе налагодити 
стосунки з близькими.

ТЕРЕЗИ У прагненні за-
довольнити всі свої ба-
жання якомога швидше, 

ви ризикуєте заробити нервове 
виснаження. Відпустіть ситуа-
цію і відновіть сили. Якщо у вас 
все йде добре, скористайтеся 
цим, щоб без зволікання поліп-
шити своє життя. Фінансова 
ситуація буде сприятливою. 

СКОРПІОН Життєва 
енергія Скорпіонів на 
максимумі. Це дозволяє 

долати труднощі і перешкоди 
в досягненні бажаного. Перед 
вашими харизмою і рішучістю 
відкриваються будь-які двері. 
Голосно заявляючи про свої 
бажання, ви зможете домогти-
ся поставлених цілей.

СТРІЛЕЦЬ Не соромтеся 
зробити крок назад 
від людей, які можуть 

вимагати від вас багато чого. У 
якій би ситуації ви не знахо-
дилися, підходьте до людей і 
подій із совістю. Під впливом 
Венери і Сонця, в другій поло-
вині місяця чарівність і шарм 
Стрільців зростає.

КОЗЕРІГ Козероги 
сповнені сил і рішучості 
втілювати все задумане 

в життя. Ви можете відправи-
тися в цю подорож не одні, 
заразивши своїми ідеями 
оточуючих. Ви легко знаходите  
однодумців, які підтримують 
ваші починання. Сприятливий 
місяць для планування. 

ВОДОЛІЙ Вам захочеть-
ся добре виступити на 
професійній ниві і не 

упускати жодної можливості 
показати, на що ви здатні. Тепер 
вам слід покластися на свою 
творчість, щоб справити вра-
ження. Проблем із фінансуван-
ням ваших проєктів не буде. 

РИБИ Ви будете прагну-
ти розширити свої гори-
зонти на особистому та 

професійному рівні, часто у вас 
є все необхідне, щоб відкидати 
певні колишні обмеження і 
розквітати, прямуючи до своєї 
мрії. Це виклик, який потрібно 
прийняти.

СЕРЕДА,

26 ЖОВТНЯ

+10°С     +13°С +10°С     +14°С

ЧЕТВЕР, 
27 ЖОВТНЯ

+8°С     +16°С +7°С     +15°С

П’ЯТНИЦЯ, 
28 ЖОВТНЯ

+11°С     +17°С +6°С     +15°С

СУБОТА, 
29 ЖОВТНЯ

+10°С     +17°С +6°С     +15°С

НЕДІЛЯ, 
30 ЖОВТНЯ

+10°С     +17°С +7°С     +15°С

ПОНЕДІЛОК, 
31 ЖОВТНЯ

+9°С     +15°С +7°С     +12°С

ВІВТОРОК, 
1 ЛИСТОПАДА

+6°С      +13°С +6°С     +12°С

24
RIA плюс,  

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

Гороскоп на 
листопад Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

26 жовтня: 
Антон, Микита, Яків, 
Трохим, Веніамін, Микола, 
Інокентій, Злата.

27 жовтня: 
Михайло, Петро, Гнат, 
Кузьма, Максиміліан, 
Параска.

28 жовтня: 
Денис, Іван, Семен, Лук'ян, 
Дмитро, Опанас, Юхим, Ян.

29 жовтня: 
Георгій, Євген, Іван, 
Олексій, Єгор, Дементій, 
Ян, Леонтій.

30 жовтня: 
Андрій, Дем'ян, Кузьма, 
Олександр, Дем'ян, Антон, 
Леонтій, Йосип.

31 жовтня: 
Лука, Давид, Андрій, 
Микола, Гавриїл, Федір, 
Йосип, Теодор, Сергій, 
Юліан, Єлизавета, Злата, 
Єфросинія.

1 листопада: 
Дмитро, Іван, Леонтій, 
Сергій, Фелікс, Ян.

Цього тижня 
іменини  вяткують

БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

З’ЯВИЛИСЬ БАГАТОПОВЕРХІВКИ

БУЛА РАДЯНСЬКА ПРОПАГАНДА

ДЕМОНТУВАЛИ ЛІТАК

БУЛО:
Раніше на цьому місці був 
невеликий пагорб та сквер

БУЛО:
Раніше вздовж вулиці були приватні 
будинки

БУЛО:
 За часів СРСР житлові будинки 
«прикрашали» агітаційні плакати

БУЛО:
Довгий час біля парку стояв 
пам’ятник радянським льотчикам

СТАЛО:
Тут збудували будинок культури, 
який вже продали на аукціоні

СТАЛО:
Тепер тут багато сучасних 
багатоповерхівок та магазинів

СТАЛО:
Від радянської символіки не 
залишилося і сліду

СТАЛО:
Тепер залишився лише постамент. 
Літак та написи забрали

З одного ракурсу

Як змінився проспект 
Степана Бандери


