
СТАРІСТЬ НЕ  
ВДОМА: ЯК ЦЕ

  Які вулиці Тернополя 
і села неподалік від 
обласного центру 
відключатимуть від 
електрики в разі 
необхідності? Ми 
адаптували графік у 
зручному форматі
 Чому одним не 
вимикають світло, 
натомість інші цілими 
днями сидять без 
електрики? Що робити, 
коли скаче напруга? 
Даємо відповіді на ці та 
інші питання

РЕКЛАМА

ПЕРЕВІРИЛИ ШКІЛЬНІ ЇДАЛЬНІ с. 8-9

СЕРЕДА
2 листопада 2022 № 44 Га

зе
та

 є
 ч

ле
но

м
 В

се
св

іт
нь

ої
 Г

аз
ет

но
ї А

со
ці

ац
ії

TE.20MINUT.UA

с. 10

МИХАЙЛО ДІАНОВ 
ПРИЇХАВ У ТЕРНОПІЛЬ с. 4

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

ЧОМУ ОДНІ ЗІ СВІТЛОМ, ІНШІ – БЕЗ?
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

с. 2-3



2 RIA плюс, 2 листопада 2022

Де дізнатися план 
відключень вулиці?

«Укренерго» доводить до опе-
раторів розподільчих мереж 
(обленерго) необхідний обсяг 
і тривалість обмежень. У той же 
час, графік — кого, коли, в яко-
му порядку і на скільки від-
ключати — визначає обленерго.

Графіки відключення необ-
хідно шукати на інформаційних 
майданчиках обленерго вашого 
регіон.

— Ми бачимо ваші запитання 
щодо графіків відключень і ро-
зуміємо, що до них виникає ба-
гато питань. Саме тому «Укре-
нерго» разом з операторами 
систем розподілу (обленерго), 
місцевими органами влади, Мі-
ненерго та Офісом Президента 
вже розпочали працювати над 

тим, щоб допомогти обленерго 
зробити графіки примусового 
обмеження споживання більш 
зрозумілими та передбачувани-
ми для споживачів, — запевни-
ли в «Укренерго».

Що відбувається, 
поки нема світла?

У цей час триває ремонт по-
шкодженої ракетними обстріла-
ми інфраструктури магістраль-
них мереж. Також, можливо, 
що саме в цей момент через 
ушкодження певних електро-
станцій є дефіцит їх потужності 
в мережі саме вашого регіону. 
А інші не можуть поділитися 
потужністю через те, що їх 
мережі також пошкоджені ра-
кетними ударами та ударами 
дронів.

Саме через це вводяться тим-
часові обмеження електропо-
стачання, пояснили енергетики.

— Це вимушений крок для 
балансування енергосистеми, — 
зазначили в НЕК «Укренер-
го». — Наголошуємо, попри всі 
складнощі наразі енергосисте-
ма України працює стабільно. 
Отже, поки ви перебуваєте тим-
часово без світла і струму, в цей 
час енергетики лагодять мережі 

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

Ворог гатить по об’єктах ци-
вільної та енергетичної інфра-
структури — тернополянам, як і 
всім українцям, доводиться еко-
номити світло та часом цілими 
днями сидіти без електрики.

У таких реаліях ми живемо вже 
більше тижня, і представники 
влади попереджають, що ситуація 
може погіршитись, якщо й далі 
цілитимуть по енергооб’єктах.

Люди потерпають без світла, 
добровільна економія електри-
ки не дає бажаних результатів, 
а чіткого графіка відключень 
електрики досі немає.

«RIA плюс» зібрали відповіді 
на найтиповіші питання спожи-
вачів — як в «Укренерго», так і 
в «Тернопільобленерго».

Навіщо обмежувати 
постачання?

Ракетні удари, які наносить 
країна-терорист, спрямова-
ні на те, щоб розбалансувати і 
зруйнувати об’єднану енерго-
систему України. Обмеження 
застосовуються лише тоді, коли 
диспетчери бачать, що в певний 
регіон не можна доставити об-
сяг електроенергії, відповідний 
рівню поточного споживання, 
пояснили в НЕК «Укренерго».

— Причиною цього може бути 
дефіцит потужності, тобто в кон-
кретний момент в енергосисте-
мі виробляється електроенергії 
менше, ніж можуть спожити 
громадяни, промисловість та 
інші споживачі, — пояснили 
енергетики. — А також через 
пошкодження, коли електроме-
режі не можуть нести підвищене 
навантаження як раніше, зокре-
ма, доставляючи електроенергію 
з одного регіону в інший.

Якщо в такий момент не засто-
совувати обмеження, енергоси-
стема може розбалансуватися, і 
в мережі станеться аварія. Щоб 
це не відбулося, диспетчерський 
центр «Укренерго» доводить 
до операторів розподільчих ме-
реж (обленерго) на який обсяг 
потужності треба знизити спо-
живання в цей момент.

Наприклад, 100 МВт або 
200 МВт з 9.00 до 12.00. Обле-
нерго мають зробити це дуже 
оперативно. Тому часу на по-
передження у них фактично 
немає.

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

Важливо  Чому одним не вимикають 
світло, натомість інші цілими днями сидять 
без електрики? Що робити, якщо скаче 
напруга, і навіщо обмежувати постачання 
електроенергії? Чи ефективним є 
добровільне обмеження, до якого 
закликають енергетики? 

і відновлюють підстанції в над-
складних умовах за будь-якої 
погоди. Ми робимо все можли-
ве, щоб відновити стабільність 
постачання. І якби не атаки 
російських ракет та дронів, ми 
могли б назвати дату, коли від-
ключення закінчаться. На жаль, 
у воєнний час ми можемо лише 
сказати «робимо все, що в на-
ших силах».

Який ефект від 
обмеження?

Ощадливе споживання елек-
троенергії може допомогти 
уникнути примусових відклю-
чень. Що менше споживання, 
то менша ймовірність, що необ-
хідно буде застосувати відклю-
чення.

Навіть невеликий відсоток 
економії допомагає енергетикам 
забезпечувати стале балансуван-
ня енергосистеми.

— Без свідомої економії 
відновлення електромереж 
енергетиками буде більш три-
валим, — пояснили у «Укре-
нерго». — Ваша добровільна 
економія електроенергії доз-
воляє забезпечити стабільне 
енергоживлення швидше. 

Тому економія — це підтрим-
ка не тільки для енергетиків, 
але і підтримка споживачів одне 
одним.

Це спільний внесок у збере-
ження об'єднаної енергосистеми 
України. Вимикаючи зайве, ви 
зберігаєте спільний дім для всіх 
українців.

Напруга дуже «скаче» — 
на кухні радіоприймач згорів, 
через перепади напруги вихо-
дить з ладу техніка, повідом-
ляють «Ria плюс» наші читачі. 
Як зарадити ситуації, пояснив 
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ЧОМУ ОДНІ ЗІ СВІТЛОМ, ІНШІ — 
БЕЗ? ВІДПОВІДІ НА ТОП-7 ПИТАНЬ 

Енергетики закликають тернополян економити електроенергію

заступник головного інженера 
з високовольних мереж ВАТ 
«Тернопільобленерго» Андрій 
Лещук.

— Енергетики разом з «Укре-
нерго», місцевими органами 
влади, Міненерго та Офісом 
Президента працюють над тим, 
щоб сформувати зрозумілий та 
зручний для споживачів гра-
фік погодинного відключення 
електроенергії (ГПВ), який буде 
містити перелік адрес та періо-
ди вимкнення електроенергії, — 
повідомив Андрій Лещук.

Проте, враховуючи, що це ви-
мушені заходи і дані вимкнення 
є аварійними — важко сфор-
мувати доступний погодинний 
графік вимкнення електрое-
нергії.

Споживачам варто бути гото-
вими до можливого введення 
графіків погодинних вимкнень 
(ГПВ) та з розумінням стави-
тись до даної ситуації.

Яка зараз напруга 
в мережі? 

Чому одні села сидять 
по 8–10 год без світла, інші 
ні? Так і в Тернополі — одні 
будинки вже кілька разів були 
по 6–8 год без світла, іншим 
не вимикали жодного разу.

— Електропостачання вими-
каємо по лініях 10 кВ, до яких 
може бути під’єднана різна 
кількість трансформаторних 
підстанцій, — пояснив Андрій 
Лещук. — Різні будинки можуть 
бути підключені до різних тран-
сформаторних підстанцій.

Не вимикають електропоста-
чання на тих лініях, де розташо-
вані об’єкти критичної інфра-
структури. Йдеться про лікарні, 
водонапірні станції тощо. Тому 

і виникає ситуація, коли одним 
вимикають електроенергію, 
а іншим ні.

Сподіваємось, що ті графіки, 
які зараз розробляємо, дозво-
лять в подальшому уникнути 
тривалих відключень електро-
енергії в споживачів, — наго-
лосили в обленерго.

Інші області мають 
графік, а ми? 

— Про застосування графіка 
відключення диспетчер «Терно-
пільобленерго» не знає до ос-
танньої миті, зазначає Андрій 
Лещук.

Черговий отримує команду 
на введення певної черги від 
диспетчера вищого оператив-
ного рівня «Укренерго».

Сам графік просто має пе-
релік ліній електропередач із 
зазначеною по кожній лінії 
потужністю, яка повинна бути 
вимкнена, — каже Андрій Ле-
щук. — Він розділений на три 
черги і спрогнозувати, коли буде 
вводитися, наразі важко.

Ситуація складна, але ми 
повинні бути до неї готовими, 
кажуть енергетики. У той же 
час кожен має розуміти, що 
кількість аварійних відключень 
напряму залежить від того, яка 
ситуація в енергосистемі країни 
та наскільки всі ми економимо 
електроенергію.

Всі повинні розуміти, що той 
графік погодинного відключен-
ня електроенергії (ГПВ), який 
оприлюднили 31 жовтня, буде 
актуальним лише за умов, якщо 
ситуація в енергосистемі не по-
гіршуватиметься, підсумував 
Андрій Лещук. Тому зберігай-
мо спокій та вимикаймо зайві 
електроприлади!

«RIA плюс» 
зібрали відповіді 
на найтиповіші 
питання читачів, які 
вони залишили у 
соцмережах, сайті

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.
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Коли можуть вимкнути електрику

ГОЛОВНЕ

ВАДИМ ЄПУР,  МИРОСЛАВА ПЛОТНІЦЬКА 

31 жовтня ВАТ «Тернопільобленер-
го» опублікували Графік погодинних 
вимкнень споживачів Тернопільської 
області. Його розробили з метою 
стабілізації забезпечення електро-
постачання споживачів та застосо-
вуватиметься виключно за вказівкою 
диспетчера НЕК «Укренерго» у разі 
виникнення необхідності збалансу-
вання енергосистеми України.

У разі гострої необхідності, ВАТ 
«Тернопільобленерго» буде застосо-
вувати вимкнення електропостачання 
споживачів Тернопільської області 
і в поза зазначені години, вказані 
у цьому графіку. Також, у разі від-
сутності потреби, у зазначені години 
вимкнення електропостачання спо-
живачів не будуть застосовуватися.

Під час повітряної тривоги праців-
ники компанії не можуть перебувати 
на енергооб’єктах, це теж може збіль-
шити перерву в електропостачанні.

Даний графік, зважаючи на техно-
логію процесу з розподілу електрич-
ної енергії в межах Тернопільської 
області, а також на географічне роз-
ташування електричних мереж та їх-
ніх електричних з’єднань між собою, 
не забезпечує рівномірного та ци-
клічного вимкнення всіх споживачів.

Якщо вулиця повторюється в обох 
групах, це означає, що відключення 
буде стосуватись різних будинків од-
нієї вулиці. Вимкнення, згідно з да-
ним графіком не застосовуватиметься 
до об’єктів критичної інфраструктури 
(лікарень, котелень, об’єктів водо-
постачання, каналізаційно-насосних 
станцій, пекарень та інших об’єктів 
життєзабезпечення). Графік вимкнень 
споживачів усієї області розміщено 
на сайті www.toe.com.ua 

Економія  Які 
вулиці Тернополя і 
села неподалік від 
обласного центру 
відключатимуть від 
електрики в разі 
гострої необхідності 

ГРАФІК ВИМКНЕНЬ ЕНЕРГІЇ. 
ШУКАЙТЕ СВОЮ АДРЕСУ!

м. Тернопіль

вул. Лучаківського, Просвіти, С. Будного 12-34, 
Громницького, Карпенка ((парні номери), 17-23), 
М. Кривоноса 1-11, Бережанська (непарні но-
мера), Дружби, П. Орлика 1-3, Миру, Драгома-
нова 1-4, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Петриківська,  
Виговського, І. Бриковича, І. Блажкевич 2-8, Н. 
Яремчука, Чумацька, Гжицьких, Надзбручанська 
2, Степова, провулок Цегельний, Тролейбусна 
9,9Б, Далека, Об'їзна 1, Тернопільська, Хлібороб-
на, Яблунева, Підгірна,Урожайна, Покрови, Лі-
сова,  Болюха, Глибока Долина, Приміська, Яблу-
нева, Золотогірська, Бенцаля, П. Батьківського, 
Михайлевича, Вишнева, Микулинецька, Микули-
нецька-бічна, Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, 
С. Будного 4А, Шептицького, Торговиця, Білогір-
ська,  Колонтая 2,6, К. Острозького 28, Руська 2-8, 
Старий Поділ, Шашкевича 1-4, Паращука, Мирна, 
Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова біч-
на, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, Вер-
бова, Д. Галицького 2-16 (парні номери), Бандери 
25- 90, Героїв Крут 3-13, Довженка, Протасевича 
2, Савури, Лесі Українки 2Б 8-14,9А , Підволо-
чиське шосе, Монастирського 44,46, Коновальця 
5, Рєпіна 18, Польового, Канадська, Вітовського, 
Сірка, Самчука, Острозького 40-62, Перля, Жи-
вова 2,4,6,  Оболоня, Тиха, Юрчака, Шкільна, 
Ярмуша, Голубовича, Студинського, Козацька, 
Гірняка, І. Гавдиди, Чернівецька, Винниченка, 
1,3,5,7,9,11,13, Карпенка,1,3,5,7,9,11,13, Друж-
би,13, 15, 17, Миру,1,1в,2,3,4,4в, Юності,1,7,9а, 
Орлика,4,5,  Макдоналдз, Кривоноса, 12, гур-
тожитки ЗУНУ вул. Львівська, ТОВ «Модуль ІТП», 
вул. Об'їзна - Метро, Об'їзна,29-Автосалон, Нова 
Пошта-Логістичний центр, ТОВ «Шредер».

м. Тернопіль

просп. Злуки, Галицька, Збаразька, Енергетич-
на, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Над 
Яром, Тарнавського, Л. Гузара, Захисників Укра-
їни, Лепкого, Київська, 15 Квітня, Бр.Бойчуків, 
Смакули, Яреми, Текстильна, Чубинського, Вер-
бицького,  Героїв Чорнобиля, Ю.Іллєнка, Репіна, 
Коновальця, Вагилевича, Броварна, пров. Бро-
варний, Березова, Білецька, Вільхова, Гнатюка, 
Гніздовського, Головацького, Горбачевського, 
Ділова, За Рудкою, Кармелюка, Котляревського, 
Межова,  Набережна, Наливайка, Нечая, Новий 
Світ, Новий Світ-бічна, Рівна, Теліги, Транспорт-
на, Циганська, Ясна, Бродівська, Дубовецька, 
Д.Галицького, Бандери, Богуна, Глиняна, Героїв 
Крут, Мешковського, Довженка, Протасевича, Лесі 
Українки,  Довбуша, Піскова, Монастирського, 
Дорошенка, Малишка, Савури, Глибока, Підво-
лочиське шосе, Чайковського, Стефаника, Польо-
ва, Дністрянського, Підкови, Пулюя, Деповська, 
Дівоча, пров. Дівочий, Сонячна, Новосонячна, 
Татарська, Нова,  Шагайди, Шопена, Вояків диві-
зії «Галичина» 2-14, І.Франка, Торговиця, Замо-
настирського, Стецька, Стрімка, Шпитальна, Стад-
никової, Оболоня, Гайова, Чернівецька, Микули-
нецька, Штучна шкіра, «Вінітекс», «Вінісан», ТОВ 
«Юла», «Екер»,  «Інтенс», ЗАТ «Лілея», «Тернобуд-
плюс», «Янтос» , «Надзбруччя», «Машинобудів-
ний завод», ЗЗВ і БК, Екперементально-механіч-
ний завод, «Спеценерго», «Молода Гвардія», ПАТ 
«Топільче», ТОВ «САЮЗ», «Ірена», ВКП «Ватра», 
ТОВ «Люїзо», «Лотос  риба», Епіцентр-К, Тяга, «Га-
личина Ласунка», Тернопільгазпостач, Промбаза, 
«Тернобудмеханізація», «Автобаза», «Стелар», 
ВАТ «Екор», Будіндустрія, УВТК «Тернопільбуд», 
«Галичина ласунка», Продбаза, Метінвест, Волх-
граніт, вул. Бродівська,  Лук'яновича, Гріга.

м. Тернопіль

просп. Злуки 53-59, Тарнавського, Л. Гузара, Захисників України, Лепкого, 
Київська, 15 Квітня, Симоненка, Леся Курбаса, Д. Вишнівецького, В.Велико-
го, Корольова, Купчинського, Стуса, Петлюри, Куліша, Морозенка, Бр.Бой-
чуків, Смакули, Теркурій-2  «Подоляни», ДНТП «Промінь», ВАТ «Оріон», 
Гоцульська, Бойківська, Лемківська, Самчука, Самчука бічна, К.Цісик 41, Ко-
новальця 9-23, Галицька 56,58, Балея, Безкоровайного, пров. Тарнавського, 
2,4,8, вул. Тарнавського,32,34,36,37,38, Куліша,  1,2,4, Симоненка,2.

Тернопільський район

с. В. Гаї, Застінка, Кип'ячка, Товстолуг, Біла, Чистилів, Плотича, Івачів До-
лішній, Ігровиця, смт. Березовиця, Острів, Буцнів, Серединки, Байківці, Гаї 
Гречинські, М. Ходачків, смт. Бірки, с. Костянтинівка, Лозова, Курники, Стег-
ніківці, Дубівці, Шляхтинці, Гаї Шевченківські, Петриків, Глибочок, Івачів 
Горішній, Довжанка, Анастазівка, Ступки, Смиківці, Дичків, Красівка, Грабо-
вець, Білоскірка, Баворів, Застав'є, Прошова, Козівка, Смолянка, Теофіпівка, 
Цезарівка, Скоморохи, Мишковичі, В. Лука, Миролюбівка, Лучка, Настасів, 
Хатки, Йосипівка, Мар'янівка, Ангелівка, Романівка, Соборне.

1 Група

3 Група

2 Група

понеділок, четвер , неділя
7:00-11:00, 19:00-23:00

вівторок, п'ятниця 15:00-19:00
середа, субота 11:00-15:00

понеділок, четвер, неділя 15:00-19:00
вівторок, п'ятниця 11:00-15:00

середа, субота 7:00-11:00, 19:00-23:00 

понеділок, четвер , неділя
11:00-15:00,

вівторок, п'ятниця 7:00-11:00, 19:00-23:00
середа, субота  15:00-19:00
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для зручного пересування територі-
єю. Це пологий вхід із двору, широкі 
двері з низькими порогами, коридо-
ри без сходинок. Також працюють 
пасажирський і вантажний ліфти. 
Медперсонал цілодобово чергує, аби 
допомагати людям з інвалідністю.

Пансіонат фінансується з облас-
ного бюджету. Як повідомив Степан 
Глушок, у 2022 році на нього виді-
лили 17 мільйонів гривень, з яких 
13 млн на заробітну плату, 2.2 млн 
на енергоносії, 1.8 млн на поточні 
видатки. Крім цього на рахунок пан-
сіонату надходить 3.2 млн гривень 
з Пенсійного фонду та 1.5 млн грн. 
відшкодованих коштів за утриман-
ня мешканців згідно з укладеними 
договорами.

Крім того, аби жителям пансіона-
ту було затишно й зручно, праців-
ники постійно власноруч проводять 
поточні ремонтні роботи в кімнатах. 
Третина будівельних матеріалів, як 
каже директор, профінансована з 
позабюджетних надходжень.

Як проходить день 
у пансіонаті 

Підопічні мають право самовільно 
покидати територію закладу, коли їм 
потрібно. Вони можуть поїхати погу-
ляти Тернополем чи в гості до роди-
чів, на ринок, пройтись магазинами 
тощо. Для цього просто слід записа-
тися в охоронця, а той фіксує, коли 
людина вийшла і до якої години 
обіцяла повернутись. Якщо меш-
канці пансіонату хочуть відлучитись 
на 2–3 дні, мають написати заяву.

Наші журналісти також побували 
в їдальні. За словами самих мешкан-
ців, годують їх ситно і головне — 
смачно. Як розповів директор закла-
ду, меню складають з урахуванням 
норм, віку людей та їхніх хвороб. 
За його словами, щодня є м’ясна 
чи рибна страва. У раціон, кажуть 
працівники, додають багато овочів 
і фруктів, кисломолочні продукти.

Випрати одяг можна у пральні, 
яка знаходиться в окремому при-
міщенні. Там є сучасні прально-су-
шильна та промислова пральна ма-
шинки. Відремонтувати речі може 
швея, майстерня якої у тому ж при-
міщенні. Раз на 10 днів відбувається 
«баня». Тоді у них забирають брудну 
постіль і видають чисту.

Люди, які мають змогу і бажання 
трохи попрацювати, можуть зайня-
тись трудотерапією при сонячній 
погоді. За ними наглядає інструктор 
з праці, дає їм посильні завдання. 
Підопічні пансіонату сіють і виро-

них, адміністративно-господарсько-
го підрозділу, харчоблоку, пральні, 
котельні та підсобного господарства. 
Заклад має автономне опалення. 
Щоб всередині була комфортна 
температура, використовують два 
водогрійних котли і котел на твер-
дому паливі. Питну воду беруть з 
власної артезіанської свердловини.

На чотирьох гектарах орної землі 
підсобного господарства щороку ви-
рощують гречку, ячмінь та овочі. Та-
кож на базі закладу мають фрукто-
вий сад, який висадили працівники 
та підопічні пансіонату. За парканом 
розміщена пасіка, також є невеличка 
свиноферма.

Підопічні пансіонату живуть 
в одно- чи двоособових кімнатах. 
Всередині є ліжко, тумбочка, шафа, 
стіл, крісла, холодильник і телевізор. 
Де-не-де ми помітили електричні 
чайники, мікрохвильовки та навіть 
радіоприймач. На дверях написані 
імена, прізвища та по батькові тих, 
хто там проживає. До кожної кім-
нати підведена холодна та гаряча 
вода. Крім того, у закладі є примі-
щення для молитви. Воно прибране 
вишиттям, тут висять ікони. Люди 
приносять сюди свіжі квіти.

— Дві третини мешканців пан-
сіонату похилого віку. Вони забез-
печені необхідними протезно-орто-
педичними засобами: спеціальним 
взуттям, паличками, ходулями, 
милицями, протезами кінцівок 
тощо, — говорить директор закла-
ду. — Маємо 15 осіб на інвалідних 
візках. Для них ми створили умови 
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Бабусі й дідусі 
пригадують 
молодість,  
вони рідко 
цікавляться 
сьогоденням

ЦІКАВО

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

Петриківський обласний геріа-
тричний пансіонат розташований 
приблизно за два кілометри від 
Тернополя. Наші відвідини закладу 
припали на погожу осінню днину, 
тож багато його мешканців вийш-
ли на подвір’я, щоб прогулятись, 
подихати повітрям і побалакати 
на лавочці. Ми натомість заходимо 
всередину, де зустрічаємо директора 
пансіонату Степана Глушка.

Він розповідає, що заклад у селі 
Петриків, який він очолює, заснува-
ли у 1975 році. З того часу останній 
притулок, житло, догляд та медичне 
забезпечення тут отримали 3000 лю-
дей з Тернопільщини. 

Цей заклад загалом розрахова-
ний на проживання 185 підопічних. 
На даний момент тут є 178 меш-
канців — 86 жінок та 92 чоловіки. 
Майже половина з них (90 осіб — 
прим.) немічні і прикуті до ліжка. 
Вони мають виокремлені два від-
ділення на першому і другому по-
верхах. Підопічні, які здатні самі 
за собою доглянути, живуть вище: 
чоловіки — на третьому поверсі, 
а жінки — на четвертому.

Є техніка та усі 
зручності 

У коридорі гучно працює теле-
візор. Навколо нього на м’яких 
кріслах й власних інвалідних віз-
ках зібрались бабусі й дідусі. Вони 
гуртом захоплено дивляться серіал 
на національному телеканалі, спіл-
куються. Щодо інших мешканців, 
хтось пішов на лікувальні проце-
дури, хтось підмітає листя надворі, 
аби розім’яти м’язи, хтось лежить 
у палаті. 

Сам пансіонат розташований 
на території, площа якої 6,4 гектара. 
Він складається з основного корпу-
су, де розташовані кімнати підопіч-

Медзаклади   Журналісти «RIA плюс» 
побували у Петриківському обласному 
геріатричному пансіонаті, де живуть люди 
літнього віку та з інвалідністю. Дехто 
знайшов собі тут притулок понад 20 років 
тому. У яких умовах проживають підопічні 
пансіонату? Хто може сюди потрапити 
та скільки це коштує? Про все читайте в 
нашому репортажі

СТАРІСТЬ НЕ ВДОМА. ЯК ЖИВУТЬ У 
ГЕРІАТРИЧНОМУ ПАНСІОНАТІ? 

Скільки коштує проживання у пансіонаті?

Петриківський геріатричний пансіо-
нат приймає на безоплатне прожи-
вання одиноких людей пенсійного 
віку або інвалідів, які за станом здо-
ров’я потребують стороннього до-
гляду, побутового обслуговування 
і в них немає працездатних роди-
чів, які можуть їх утримувати. Крім 
цього, за наявності вільних місць в 
заклад можуть бути прийняті люди, 
у яких є діти, але за умови стовідсо-
ткового відшкодування витрачених 
на їх утримання коштів. З підопіч-
них, які знаходяться на повному 
державному забезпеченні, Пен-
сійний фонд утримує 75% пенсії, 
а 25% них залишається на особисті 
потреби.
Протипоказами для прийому у пан-
сіонат є онкологічні захворювання, 

захворювання психіки та хроніч-
ний алкоголізм. Жодних обмежень 
щодо тривалості перебування тут 
людей немає. 
Наразі у пансіонаті є дев’ятнадцять 
мешканців, яких поселили згідно 
договорами= про повне відшко-
дування вартості утримання, яка 
в даний час становить приблизно 
десять тисяч гривень.
– Підопічні в геріатричний пансі-
онат влаштовуються за путівкою 
від Департаменту соціального 
захисту Тернопільської ОДА. Для 
отримання путівки потрібні наступні 
документи: клопотання ОТГ, довідка 
про склад сім’ї, про розмір пенсії, 
медична довідка, пенсійне посвід-
чення, паспорт та ідентифікаційний 
код, – пояснює Наталія Турчин. 

Звернутись до Петриківського 
геріатричного пансіонату, аби 
дізнатись деталі щодо оформ-
лення, можна за номером те-
лефону: +38 067 947 8547. 

 Довідка

На даний момент у пансіонаті проживають 178 осіб

За словами мешканців пансіонату, годують їх ситно і 
смачно

Турчин, соціальна працівниця пан-
сіонату, пояснила, що медикаменти 
безоплатно видають за призначен-
ням лікаря.

— Для літніх людей та осіб з ін-
валідністю, які у нас проживають, 
завжди доступні консультації та 
допомога медиків різних фахів ра-
йонної і обласної лікарень, куди при 
потребі оперативних втручань меш-
канців шпиталізують. У цих же за-
кладах проводять лікування катарак-
ти і глаукоми нашим мешканцям. 
Для транспортування мешканців 
у лікувальні заклади віднедавна ми 
маємо спеціальний транспорт, який 
нам надали як гуманітарну допо-
могу, — додає нам Степан Глушок.

У пансіонаті всім, хто її потребує, 
надають психологічну підтримку. З 
підопічними працює психологиня 
Мар’яна Періг. 

— Бабусі й дідусі пригадують 
молодість, вони рідко цікавляться 
сьогоденням, обурюються хіба тим, 
чим незадоволені. Є в закладі й мо-
лодші мешканці, які хочуть вчитися 
новому, запитують у мене поради 
тощо, — каже психологиня.

щують квіти. Крім того, обробля-
ють город — там росте петрушка, 
щавель, буряки, кабачки, морква. 
Овочі потім несуть у харчоблок, де 
використовують для приготування 
страв. Під керівництвом благодій-
ника-дизайнера мешканці пансіо-
нату реконструйовують водоспад і 
водойму перед закладом.

Окрім медичних процедур, пі-
допічним тут пропонують чимало 
активностей. Наприклад, психолог 
пансіонату Мар’яна Періг показує 
нам мінімузей, який облаштували 
у бібліотеці. Всі вироби, які експо-
новані тут, зробили мешканці. Був 
гурток «Умілі руки», але ця діяль-
ність не всім людям з обмеженими 
можливостями була до снаги. Для 
них у пансіонаті часто влаштовують 
концерти, а щочетверга на службу 
приходить священник.

Відвідувати мешканців пансіона-
ту рідні можуть, коли захочуть, але 
з 8.00 до 20.00.

Треба вислухати 
Щодо лікування жителів геріа-

тричного пансіонату, то тут що-
денно функціонують фізіотерапе-
втичний, масажний, ЛФК кабінети, 
кабінет психоемоційного розван-
таження і ароматерапії. У штаті 
закладу працюють два лікарі-тера-
певти, психіатр, психолог, старша 
медсестра, 6 медсестер, медсестри 
з масажу, фізіотерапії, дієтичного 
харчування, 43 молодші медсестри 
по догляду за хворими і соціальний 
працівник.

Підопічні отримують медика-
ментозну терапію, масаж, для них 
доступні багато фізпроцедур, діє зал 
лікувальної фізкультури. Наталія 
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фабанку» — 39,90 грн. Більше 
дивіться на інфографіці. 

Євро у банках купують по 38–
39 гривень, а продають по 39–
40 грн.

У Національному банку Украї-
ни розповіли, як можна зберегти 
свої заощадження від коливання 
курсу валют. 

Громадяни можуть купува-
ти долари США за офіційним 
курсом Національного банку 
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Хоча НБУ зафіксував курс долара, його продовжує «штормити»

У Національному 
банку розповіли, 
як можна зберегти 
свої заощадження 
від коливання 
курсу валют

ЯКИЙ КУРС ДОЛАРА ТА ЄВРО 

Валюта    
Ми порівняли курс 
у різних обмінниках 
міста. Де вигідніше 
продавати та 
купувати долар 
і євро. Про це у 
матеріалі

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

Станом на 31 жовтня, курс 
Національного банку України 
становить 36,56 грн за долар та 
36,40 за євро. Однак в обмінни-
ках та касах банків валюту про-
дають дорожче.

Хоча НБУ зафіксував курс 
долара, його продовжує «штор-
мити». Вартість долара США 
у обмінниках вже перетинала 
позначку в 42 грн. Потім валюта 
трохи подешевшала.

Який курс 
в обмінниках 

Багато тернополян користу-
ються послугами обмінників, 
оскільки там немає проблем із 
готівковою валютою. Купити до-
лар чи євро у відділеннях банків 
важко. Валюта на продаж є лише 
тоді, коли її приносять клієнти, 
щоб обміняти на гривні.

Ми побували у різних обмін-
никах міста та порівняли курс. 
Здати долар можна від 39,30 грн. 
Найвигідніше, як ми побачили — 
39,75 грн за один долар.  

Продають американську валю-
ту по 40,00–40,20 грн. У жодному 
з обмінників, де ми побували, 
не вдасться купити долар за кур-
сом, менше ніж 40 грн, хоча ще 
у вихідні його можна було ку-
пити і по 39,65 грн.

Продати євро можна по 38,40–
38,80 грн. Купити за 39,10–
39,30 грн.  

Який курс у банках 
У деяких банках курс про-

дажу долара вигідніший, ніж 
у обмінниках, однак купи-
ти його — справжня лотерея. 
До прикладу, у «ПриватБанку» 
курс продажу — 39,40 грн, «Аль-

з подальшим їх розміщенням 
на строковий депозит у бан-
ку та обов’язковим зворотним 
продажем купленої валюти 
після закінчення строку де-
позиту за офіційним курсом 
на день проведення зворотної  
операції. 

Простіше кажучи — ви можете 
купити долари онлайн та роз-
містити їх на депозит, а після 
закінчення терміну ви отримаєте 

ваш вклад у гривнях, відповідно 
до актуального курсу НБУ.

Як зберегти 
заощадження 

Сума та кількість таких вкла-
дів для одного клієнта банку 
не обмежуються. Відсоткова 
ставка за депозитом встановлю-
ватиметься відповідно до про-
центної політики банків, строк 
депозиту — від шести місяців 

з можливістю пролонгації, 
але без права дострокового  
розірвання. 

За оцінками Національного 
банку, такий інструмент ство-
рить для громадян додаткову 
альтернативу вкладенню коштів 
у готівкову іноземну валюту, що 
сприятиме зменшенню попиту 
на неї, стабілізації очікувань та 
зниженню тиску на курс у готів-
ковому сегменті валютного ринку.
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на знайти і за 400 гривень.
Змінні газові балони коштують 

по 70–100 гривень. Вистачить 
такого на 1–2 години горіння.  

У головному управлінні 
ДСНС закликають бути мак-
симально обережними під час 
використання свічок, газових 
горілок чи пічного опалення. 
Необережне поводження з 
вогнем може наробити багато 
біди. Під час запалювання сві-
чок у будинках не забувайте про 
елементарні правила безпеки.

Пам’ятайте:
  тримайте запалені свічки 
на безпечній відстані від 
легкозаймистих матеріалів. 
Не встановлюйте свічки по-
близу штор на вікнах;
  використовуйте тільки неви-
сокі, стійкі металеві свічни-
ки;
  не закріплюйте свічки за до-
помогою воску на дерев'яних 
столах, дошках або на під-
віконнях, адже вона може 
перекинутися і спричинити 
пожежу;
  ніколи не залишайте запале-
ну свічку без нагляду;
  обов'язково загасіть свічку, 
якщо ви виходите з кімнати 
або лягаєте спати;
  не паліть свічки до кінця — 
залишайте недогарок довжи-
ною 2–3 см;
  не дозволяйте дітям грати-
ся зі свічками та тримайте 
сірники у недоступному для 
малечі місці.
  Аби запобігти виникненню 
пожеж в домівках слідкуй-
те за станом ваших печей, 
димоходів, газових та елек-
троприладів.
  Не залишайте без нагляду 
дітей, не дозволяйте їм гра-
тися сірниками та іншими 
займистими речовинами.
  У разі виявлення ознак по-
жежі, кожен громадянин 
зобов'язаний:
  негайно повідомити про це 
пожежно-рятувальну служ-
бу (номер екстреного ви-
клику — «101»). При цьому 
слід назвати адресу об'єкта 
(будинку), вказати кількість 

на регулювати потужність. В се-
редньому до 500 гривень.   

Як кажуть продавці, по-
пит на ліхтарики збільшився 
і не лише через відключення 
електроенергії, а і через те, що 
у місті вимикали вуличне освіт-
лення.

— Коли у місті перестали вми-
кати вуличне освітлення, то ба-
гато людей купували ліхтарики, 
кажуть продавці. — Зазвичай 
недорогі, за 150–200 гривень 
на акумуляторах. Зараз теж ку-
пують активніше. Хоча вуличне 
освітлення ніби повернули, але 
воно є не всюди і лише до 21.00.

Не сидіти в темряві, якщо 
відключать світло, допоможуть 
звичайні свічки. На ринку про-
давці виставляють їх на видні 
місця. Попит на свічки теж 
зростає. Звичайні парафінові 
коштують приблизно 15–20 гри-
вень за штуку. Вона горітиме 
3–4 години.  

Дешевше купувати свічки упа-
ковкою. Шість штук коштують 
80 гривень.  

Також продають свічки 
у пластикових підставках по 20–
40 гривень.

Є і свічки тривалого горіння. 
Їх вистачить на довго. До при-
кладу, свічка, яка горить при-
близно 24 години, коштує 
20,9 грн, 42 години — 32,9 грн, 
а 3,5 доби — 62,9 грн. Їх можна 
знайти на ринку та магазинах 
міста.

Є газові горілки 
Якщо у вас електрична пли-

та — можна придбати спеціаль-
ну туристичну горілку, до якої 
можна підключити газовий 
балон. Щоправда коштує така 
горілка від 600 гривень.  

В інтернет–магазинах їх мож-

На ринку та в різних магазинах продають свічки, які 
можуть горіти кілька діб

Звичайні свічки коштують в середньому 15–20 грн за 
штуку 
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Багато місцевих вимушені за-
лишатися без світла через рап-
тові відключення. На жаль, як 
повідомляє «Укренерго», часу 
на попередження про відклю-
чення немає, тож наразі дово-
диться жити в таких умовах.

— Живу на «Дружбі», і тут 
іноді зникає світло. Доводиться 
завжди мати заряджені ноутбук, 
телефон та повербанки, — каже 
тернополянка Олена. — Зви-
чайно, це дуже незручно, бо 
я працюю дистанційно і заря-
ду ноутбука лишається всього 
на кілька годин. Немає й інтер-
нету. Тому якщо не відновлюють 
подачу електроенергії — треба 
шукати кафе чи місця, де можна 
зарядити техніку і мати доступ 
до мережі.

А от жителям прилеглих сіл 
через вимкнення електроенергії 
доводиться зіштовхуватися і з 
іншими проблемами.

— Коли зникає світло — це 
біда, — каже жителька села Ве-
ликі Гаї Ніна. — У нашому бу-
динку немає централізованого 
водопостачання, вода в домі зі 
свердловини, яку качає насос. 
Коли світла нема — немає і води 
в домі. Не можна увімкнути опа-
лення, бо котел не працює. Їсти 
не приготуєш, бо плита елек-
трична. Як будемо жити взим-
ку — невідомо. Сподіваємося, 
проблем зі світлом не буде.

Засоби живлення
Аби принаймні залишатися 

на зв'язку — варто мати повер-
банк, щоб підзаряджати телефон. 
Коштують вони від 500 гривень. 
Їх вартість залежить від ємності, 
наявності швидкої зарядки, кіль-
кості портів, виробника тощо.

Журналісти «RIA плюс» по-
рівняли вартість повербанків 
у різних магазинах міста. Ціни 
дивіться на графіці.  

Дешевше купувати повербан-
ки на ринку. Тут є вибір різних 
батарей від 5 до 30 тис. мА/год.

Щоб залишатися зі світлом — 
можна купити ліхтарики. Вони 
продаються у різних магазинах 
товарів для дому та на ринку. 
Ціни є різні. Вони залежать від 
потужності ліхтарика, кількості 
режимів та наявності акумуля-
тора.

— Найдешевші ліхтарики 
на батарейках по 30 гривень, — 
каже продавець на ринку пан 
Сергій. — На акумуляторах ціни 
від 150 гривень. Є такі, що мож-

ЯК ЗАЛИШАТИСЯ ЗІ СВІТЛОМ
Поради   На 
Тернопільщині 
тривають 
відключення 
електроенергії через 
значні пошкодження 
енергосистеми 
України. Без світла 
можуть бути різні 
мікрорайони 
Тернополя та міста 
і села в області. 
Як залишатися зі 
світлом під час 
відключень, скільки 
це коштує

СПОЖИВАЧ

Під час 
запалювання 
свічок у будинках 
не забувайте 
про елементарні 
правила безпеки

поверхів, місце виникнення 
пожежі, обстановку на по-
жежі, наявність людей, 
а також повідомити своє 
прізвище;
  вжити (по можливості) за-
ходів для евакуації людей, 
гасіння (локалізації) пожежі 
та збереження матеріальних 
цінностей;
  викликати (в разі необхідно-
сті) інші аварійно-рятувальні 
служби (медичну, газоряту-
вальну тощо).

Після виклику рятувальників 
слід попередити про це всіх, хто 
перебуває поряд, після чого 
евакуюватися самому й допо-

могти в евакуації іншим, осо-
бливо особам похилого віку та 
маленьким дітям, запобігаючи 
при цьому виникненню паніки. 

У разі пожежі слід узяти 
до уваги її небезпечні фактори 
(висока температура, задимлен-
ня, небезпека вибухів, обвален-
ня конструкцій) та механізм 
їхнього впливу на людину. 

Для обмеження циркуляції 
повітря, яке може пришвид-
шити горіння, слід позачиняти 
всі двері й лише після цього 
покидати приміщення. 

Якщо дозволяє час, потрібно 
зупинити подачу газу й вимкну-
ти електрику.

Газова горілка стане в нагоді, якщо у вас електроплита 
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Реквізити для допомоги:
PrivatBank
4731 2191 2327 8743  Ревнюк 
Світлана Вікторівна
IBAN:
UA1430529900000
26202746468127
Ревнюк Світлана Вікторівна
MONO BANK
4441 1144 1635 7877 Ревнюк 
Світлана Вікторівна
4149 6293 5609 2304 Ревнюк 
Роман Васильович
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN: UA1030529902620 
56400929081717
Ревнюк Роман Васильович

Довідка

НОВИНИ

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

Давиду Ревнюку з Тернополя ві-
сім років. Він бореться зі страшним 
діагнозом Гліоз – відмирання клі-
тин головного мозку. Він пройшов 
кілька дороговартісних пересадок 
стовбурових клітин. Хвороба про-
гресує і потрібне термінове ліку-
вання. Батьки Давида вимушені 
просити допомогу у небайдужих 
людей у цей непростий час, щоб 
врятувати сина.

Тривалий час малюку не могли 
поставити діагноз. Врешті лікарі 
встановили страшний діагноз – Глі-
оз. Це відмирання клітин головного 
мозку. Ця звістка шокувала батьків 
Давида.

Надія батьків на новий метод лі-

кування цієї хвороби – пересадка 
стовбурових клітин. Цю процедуру 
виконують грузинські лікарі. Давиду 
вже провели три пересадки і у груд-
ні його чекає ще одна. Однак його 
стан погіршився, тому терміново 
потрібно пройти 20–денний курс 
лікування.

– Ми були на обстеженні у Ки-
єві, черговий раз здавали аналі-
зи, – каже мама Давида Світлана 
Ревнюк. – Готуємось до наступної 
пересадки стовбурових клітин, яка 
мала відбутися у грудні. Лікарі нам 
повідомили, що потрібно пройти 
дорогий і важкий курс лікування 
перед пересадкою. Лікування буде 
в два етапи по 10 днів, яке роз-
починаємо 28 жовтня. Загальна 
сума 600 000 грн. Також пересадка 
стовбурових клітин коштує 540 000 

Давиду виповнилось 8 
років. Він хоче одужати

Допоможіть Давиду одужати від рідкісної хвороби
грн. Сума для нас непідйомна. Всі 
гроші, які заробляємо, ми віддаємо 
на лікування.

Наразі Давиду стає гірше, хво-
роба прогресує і в нього постійні 
головні болі.

– Деколи в нього є таке, що він 
хоче проколоти лоб нігтем, – каже 
мама хлопчика. – Лікарі поясню-
ють, що це така реакція на сильний 
головний біль. Тому просимо усіх 
небайдужих допомогти нам у цей 
складний час.

У жовтні йому виповнилось ві-
сім років. Через хворобу Давид не 
може нормально говорити, він не 
усвідомлено каже лише деякі слова.

Батьки Давида дякують усім, хто 
їх підтримує та допомагає, та споді-
ваються на те, що їх Давид одужає 
та зможе радіти життю.

ками вигадують їм цікаві май-
стер-класи, пізнавальні заходи та 
навіть організовують благодійні 
ярмарки.

— Ми намагаємося проводи-
ти дозвілля з користю. Якщо це 
творча робота чи кулінарія, то всі 
завдання, рецепти діти слухають 
англійською мовою. Так, у нас є 
вчителі, які приходять до нашого 
центру і займаються з ними, — 
каже співрозмовниця. — Ска-
жу, що таким чином діти на-
багато більше запам’ятовують і 
не сприймають це як нав’язливе 
навчання. Це ж класно готувати 
суп, борщ чи котлети і одразу 
вчити іншу мову.

Як тільки у дітей за кілька тиж-
нів накопичуються поробки чи 
пряники, вони просять пані Анну 
та батьків влаштувати їм ярма-
рок. За символічну ціну пропо-
нують прохожим купити будь-що, 
а кошти відправляють на потреби 
Збройних сил України.

— Ми організовували три яр-
марки на підтримку наших за-
хисників. Діти старанно готують-
ся — малюють листівки, роблять 
поробки, випікають це печиво. 
Інколи навіть батьки долучаються 
до них. Потім виносимо столи-
ки і продаємо разом. Коли у них 
купують, то дуже раді. Кошти ми 
відправляємо на рахунки переві-
рених благодійних фондів. Але, 
якщо бачать військових, то хапа-

живого спілкування з одноліт-
ками, пограти на вулиці, разом 
щось поробити. Я також поці-
кавилася, чим вони займалися 
вдома, які гуртки відвідували. І 
тоді разом з подругою ми вирі-
шили, час звільняти і облашто-
вувати нашу додаткову кімнату 
в книгарні і робити там мініцентр 
для дітей, — розповідає терно-
полянка.

За кілька днів жінкам вдало-
ся зібрати різні іграшки, столи, 
стільці та полиці. Вони облаш-
тували таку справжню кімнату 
дружби і як тільки діти повертали 
книги у бібліотеку, запрошували 
їх відвідати облаштоване примі-
щення.

— Ця кімната створювалася з 
метою знайомства дітей між со-
бою та повернення до живого 
спілкування. Для мене та і для 
всіх батьків дуже важливо, аби 

діти не відчували себе самотніми, 
аби вони мали хобі, аби мали 
друзів і підтримку. Зараз як ні-
коли важливо, аби діти прийшли 
до тями після тих жахів, що вони 
бачили у рідних містах. І посту-
пово нам це вдається, — додає 
співрозмовниця.

Кожного разу нова 
програма 

По-перше, ця кімната слугує 
ігровою, де діти можуть бавитися. 
По-друге, там є творчий куточок, 
де дітям у визначений час прово-
дять майстер-класи. По-третє, є 
кулінарний куточок, де діти під 
наглядом дорослих готують різ-
номанітні страви.

Відштовхуючись від побажань 
дітей, тернополянка разом із бать-

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

Знайомтеся, це тернополянка 
Анна Добрянська. На базі власної 
книжкової крамниці вона ство-
рила кімнату доброти для терно-
пільських дітей і переселенців. 
Ліплення, англійська, кулінарія 
та благодійність — для дітей до-
ступно все. Як всім бажаючим 
стати частиною дружньої коман-
ди — читайте у нашому матеріалі.

Ми за дружбу і 
підтримку 

Кімната дружби для дітей 
на базі книжкової крамниці пра-
цює від 20 березня. Зараз сис-
тематично її гостями є близько 
60 дітей як тернополян, так і пе-
реселенців. Зі слів організаторки 
Анни Добрянської, ідея створити 
щось подібне для дітей виникла 
випадково.

— Коли почалася війна, ми 
не закривали нашу крамницю 
і продовжували продаж книг, 
ігор для розвитку. І все частіше 
до нашої книгарні стали заходити 
не місцеві. Я неодноразово бачи-
ла, як дитина просить у батьків 
книгу чи якісь іграшки, але ро-
зуміла, це не є першочерговим 
для придбання. Тоді почала ду-
мати, чим можу допомогти таким 
родинам і перше, що прийшло 
мені на думку — полиця з без-
коштовними для читання кни-
гами, — каже вона.

Безкоштовна бібліотека при-
вернула увагу як дітей, так і бать-
ків. Вони брали книги на певний 
термін, читали, а потім поверта-
ли до крамниці. Інформація про 
безкоштовні книги розлетілася 
між переселенцями і вони все 
частіше заходили до пані Анни.

— Ми поступово почали спіл-
куватися з батьками та дітками. 
Вони розповідали, звідки приїха-
ли і як тут облаштувалися. Я ро-
зуміла, батьки зайняті пошуком 
житла, їжі, роботи, а ось діти 
у цей час самотні. Їм не вистачає 

Ініціатива  З початку 
повномасштабного вторгнення 
Тернопільщина є другим домом для 
переселенців. А її жителі – друзями та 
підтримкою для тих, хто втратив все 
через війну
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ВІДКРИЛИ КІМНАТУ ДРУЖБИ 

Разом діти провели три ярмарки, завдяки яким зібрали кошти на ЗСУ

ють солодощі і біжать віддавати. 
Вони дякують їм за захист, за від-
важність. Вони бажають скорішої 
перемоги нашій Україні і завжди 
просять приходити до них ще, — 
каже тернополянка.

А ось 14 жовтня діти разом із 
тернополянкою вирішили при-
дбати на зібрані кошти смаколи-
ків і завітали до лікарні, де наразі 
перебувають поранені військові. 
Привітали захисників і побажали 
скорішого одужання!

Діти у захваті 
Створення кімнати дружби для 

дітей переселенців стало справж-
нім порятунком від самотності. 
Діти запевняють, разом їм веселі-
ше і завжди хочеться повертатися 
до занять та майстер-класів.

— З Анною ми познайомилися 
у березні, коли прийшли в мага-
зин за канцелярськими товарами. 
Вона запропонувала нам завітати 
до кімнати і відтоді я постійно 
туди ходжу. Мені подобається 
там гратися, а ще я знайшла там 
подружок. Найулюбленіше для 
мене — майстер-класи з ліпки, 
заняття з психологом, готувати 
разом страви. А ще ми там грали 
у спортивні ігри. Після занять ми 
п’ємо чай. Вона завжди рада нас 
бачити, — розповідає переселенка 
з Донеччини Марина.

А ось дев’ятирічному Мар-
ку, який переїхав з Маріуполя 

до Тернополя, чи не найбільше 
запам’яталися спільні святку-
вання та ярмарки на підтримку 
Збройних сил України.

— Коли я переїхав до Тернопо-
ля, то мені було сумно самому. 
Я постійно сумував за друзями, 
сестрами та братами і звичайно ж 
за татом, який ще досі в полоні 
російських військових. Розрадою 
та підтримкою для мене стала 
родина та тітка Аня, з якою 
я познайомився у книжковому 
магазині. Вона нам влаштовує 
різноманітні гуртки, навчання 
англійської, приготування страв. 
І влаштовує цікаві свята. Ми на-
віть збирали кошти для ЗСУ. Нам 
класно і весело разом, — каже 
хлопчик.

Як долучитися?
Долучитися до дружньої ко-

манди тернополян і переселенців 
може кожен бажаючий. Батькам 
з дитиною варто завітати за адре-
сою: вулиця Слівенська, 3 (мага-
зин Книги).

— Ми відкриті для всіх дітей. 
Батьки, беріть дитину і приводьте. 
Ми покажемо, що у нас є, розка-
жемо, чим займаємося. Впевнені, 
вашій дитині з нами сподобаєть-
ся. Також ми познайомимо вас 
з іншими батьками та дітьми і 
запросимо на найближчий май-
стер-клас, — додає наостанок 
тернополянка.

Долучитися до 
кімнати дружби 
може кожен 
бажаючий: як 
тернополяни, так і 
переселенці
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Тернопільська загальноосвітня школа №13 імені Андрія Юркевича

Кухарі їдальні роблять акцент 
на правильному та різноманіт-
ному харчуванні. 

– Якщо у нас на ранок є гре-
чана каша, тоді ми робимо суп-
чик рисовий або борщик. Наші 
учні дуже люблять перші страви. 
Найчастіше просять овочеві су-
пчики, гороховий, розсольник. 
Ми намагаємося підлаштову-
ватися під їх уподобання, адже 
не хочеться, щоб ця їжа просто 
стояла і ввечері відправлялася 
в смітник. Наприклад, щось не 
полюбився їм рис, не хотіли 
їсти. Тоді ми перейшли на плов. 
І все нормально, подобається. 
З цього року також у меню до-
дали тушковану капусту, дітям 
підійшла, – каже кухар Ольга 
Чернець. 

Якість харчування у шко-
лі значно підвищилася, якщо 
порівнювати з попередніми ро-
ками, наголошує соціальна пе-
дагогиня, відповідальна за хар-
чування Дарія Лисак. Адже за 
останній рік зменшили кількість 
цукру, солі в стравах, натомість 
додали правильні продукти. 

– У нас є група у вайбері, 
куди кухарі нам скидають не 

лише меню, а й фото вже гото-
вих страв. Ми показуємо дітям 
і підвищуємо їм апетит. Також 
ми поступово додаємо корисні 
продукти в раціон, наприклад, 
шпинат, рибні котлети, манні 
запіканки, курячі нагетси. Ми 
з медичною сестрою постійно 
намагаємося контролювати про-
цес приготування, наголошуємо 
на правильному температурному 
режимі. Ми готуємо як першу, 
так і другу зміну, –  каже пані 

Дарія. 
Щодня є котлети, відбивні, 

курячі гомілки. На гарнір — 
гречана каша, булгур, карто-
пля, макарони. На десерт мож-
на обрати млинці з яблуками, 
налисники, сирники. А якщо 
ще взяти сік, чай чи фруктовий 
компот – смакота. 

Одна порція гарніру – 10 
гривень, котлета – 20 гривень, 
відбивна – 25 гривень, салат – 
10 гривень.

Тернопільська загальноосвітня школа №24

Менше жиру, цукру та хліба – 
саме такої позиції у своїй роботі 
дотримуються кухарі їдальні на 
базі школи №24. Зі слів завід-
увачки їдальні Ірини Магдюк, 
меню змінюють залежно від 
уподобань дітей. 

– У нас кожен день різне меню. 
Один день діти їдять – макарони 
чи картоплю, а на інший – греча-
ну чи пшеничну каші. До гарнірів 
обов’язково м’ясо – тушкована 
курятина, свинина з тушкова-
ними овочами. Зранку діти їли 
картоплю пюре з тушкованим у 
сметанному соусі м’ясом та ово-

чами, салат із бурячка, чай і хліб, 
– каже вона. 

Перелік салатів у школі №24 
як і в інших навчальних закла-
дах: морква, буряк, капуста або 
ж огірки з помідорами. Салати 
змінюються залежно від сезону. 

– Якщо говорити за порції, то 
для малих даємо 100 г картоплі, 
30 г м’яса, 30 г салату. Для се-
редньої чи старшої школи порції 
більші на 20 г. Якщо ж діти хо-
чуть добавки, то можуть попро-
сити, але за це варто окремо до-
плачувати. Буває таке, що по три 
рази приходять на день поїсти. 

Так як у нас нове обладнання, 
то їжа постійно тепла – 50 чи 60 
градусів. Тоді ми розуміємо, дітям 
реально подобається, – розпові-
дає пані Ірина. 

Чималий перелік напоїв про-
понують школярам – сік фрук-
товий, чорний чай з лимоном, 
какао або ж звичайна вода. 
Додатком до основних страв є 
булочки з бананом, шоколадом, 
тістечка з молочним кремом. 

Відбивна коштує 22 гривні, 
котлета – 19 гривень, картопля 
та макарони по вісім гривень, а 
салати від восьми до 12 гривень.

Тернопільська загальноосвітня школа №18

У закладі кухарі готують по 
чотиритижневому меню – кожен 
тиждень діти їдять різні страви. 
Зі слів підприємця школи №18 
Марії Скальської, це має бути не 
лише корисно, а й мати естетич-
ний вигляд. 

– Зміни звичайно ж є. Ми дода-
ємо менше цукру, менше солі до 
страв. Ми поступово відходимо від 
смаженої їжі, адже це шкідливо 
для організму. На заміну смаже-
ному приходять запечені страви. 
Наприклад, печена картопелька, 
котлетки, тушковане м’ясо, – 
каже пані Марія. 

Так 27 жовтня діти на обід 
їли суп гороховий із сухариками 
власного виробництва. На дру-
ге – каша гречана, фрикадельки 
м’ясні, чай з лимоном. 

На перші страви кухарі готують 
борщ, суп гречаний, гороховий, 
морквяний суп-пюре. Ціна порції 
– від 9 до 11 гривень. На гарнір 
може бути як запечена картопля, 
так і каші – рис, гречка, булгур, 
пшенична або ж макарони. За 
порцію діти віддають від 7 до 10 
гривень. І звичайно ж, не обхо-

диться без м’яса. 
– Картопельку ми даємо раз або 

два рази на тиждень, переважно 
в меню каші. Дуже діти люблять 
м’ясні страви – курячі котлети в 
духовці, нагетси, тефтелі, фрика-
дельки. Тільки уявіть, щоб кот-
летка коштувала до 15 гривень, а 
відбивна – 20 гривень. Готуємо 
щодня, ніколи діти не їдять вчо-
рашні страви. Це заборонено і ми 
не ризикуємо. Та і з таким меню 
рідко що залишається, – додає 
кухар. 

Попри те, що в їдальні є бу-
фет з різними солодощами, кухарі 
також самі випікають булочки із 
сиром, картоплею, яблуками та 
оладки з фруктовим варенням, 
вони коштують 15 гривень. 

Не забувають кухарі і про сезон-
ні овочі. Зі слів пані Марії, навіть 
на зиму вже засолили капусту і 
огірки.

Також у їдальні можна придбати 
чорний чай з лимоном – п'ять 
гривень, компот зі свіжих фруктів 
– шість гривень, а соки – по 10 
гривень. Як бачимо, аби поїсти, 
школярам вистачить 50 гривень.

Тернопільська спеціалізована школа №3 із поглибленим вивченням 
іноземних мов

Під час візиту до цієї школи 
ми потрапили якраз на сніданок 
молодших класів. Цього разу для 
дітей кухарі приготували налис-
ники та какао. Враховуючи, що 
меню також чотиритижневе, на-
ступного разу на них очікує кар-
топляне пюре з рибою або пе-
чінковими оладками. Для дітей 
таке різноманіття звична справа, 
адже кухарі дотримуються порад 
Євгена Клопотенка. 

– Ми подивилися нове меню і 
почали тестувати страви. Ми готу-
ємо нову страву, даємо кілька днів 
дітям і дивимося, чи їдять вони 
її. Якщо так – додаємо в меню, 
а якщо ні – відкидаємо. Зараз ми 
додали соус болоньєзе, запіканку з 
яєць фрітата. Найчастіше готуємо 
макарони з соусом, курку в сме-
танному соусі, картоплю печену, 
зараз готуємо вже і плов. Хоча б 
раз на чотири тижні даємо рибу 
або печінку, – розповідає шеф-ку-
хар школи №3 Руслан Федак. 

Кухарі надають перевагу пече-
ним стравам, аніж смаженим. Із 
рибних чи м’ясних страв школя-
рі можуть скуштувати: котлету, 
тефтелі, соус болоньєзе, відбив-
ну, печінкові оладки або запечену 
рибу. Ціни коливаються від 15 до 
20 гривень. 

– Ми також інколи балуємо ді-
тей пельменями або варениками. 

Знаємо, що діти їх обожнюють, 
але це буває не щодня, – каже 
пан Руслан. 

Також кухарі пропонують на-
лисники – 25 гривень, сирну 
запіканку, сирники, а також різ-
номанітні булочки – 15 гривень. 
Найбільшим здивуванням для 
нас стали бургери за 25 гривень. 
Котлету та булочку виготовляють 
в їдальні. 

Щодо цін, то гарніри – по 12 
гривень за порцію, перша стра-
ва – 15 гривень, м’ясні страви 
– котлетка коштує 15 гривень, а 

відбивна – 20 гривень. Салати по 
10 гривень. 

– Аби поїсти, дитині вистачить 
до 50 гривень. У нас однакова ціна 
на гарніри, тобто за 12 гривень 
дитина може взяти чи порцію 
гречки, макаронів, картоплі, пше-
нички. Така ситуація і з першими 
стравами, і з салатами. Так, за 10 
гривень школярі можуть купити і 
порцію салату з буряка, моркви, 
вінегрет, солоні огірки, – додає 
шеф-кухар. 

Крім того, діти можуть купити 
солодощі в буфеті. 

Під час нашого візиту тут готували основну їжу і 
щонайменше три салати

У школі №18 кухарі щодня випікають булочки із сиром, 
картоплею, яблуками та оладки з фруктовим варенням 

Кухарі школи №3 готують щонайменше чотири гарніри 
та обов’язково м’ясо або рибу

Кухарі школи №13 готують для першої та другої зміни, 
тож ніхто не залишається голодним

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

Журналісти «RIA плюс» відві-
дали їдальні у п’яти тернопіль-

ських школах та особисто поба-
чили страви, що пропонують ді-
тям. Без додаткових попереджень 
та домовленостей ми завітали до 
шкіл №№24, 13, 18, 6 та 3.  

Ми перевірили  Менше цукру, солі, 
жирів та субпродуктів – від початку 
року в школах запровадили оновлене 
меню для учнів. Чи дотримуються 
рекомендацій у закладах Тернополя і чим 
годують учнів – ми дізнавалися

БУРГЕРИ ТА СОУС БОЛОНЬЄЗЕ: ЧИМ      ГОДУЮТЬ У ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЬНЯХ
ОСВІТА
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У п’ятьох школах молодші класи 
обов’язково снідають, а ось обі-
дають тільки ті, хто залишається 
на групі продовженого дня. Бать-
кам заздалегідь надсилають меню. 
Якщо ж гарнір або м’ясна продукція 
дитині не до вподоби, то кухарі мо-
жуть замінити.
– Батьки платять за харчування, 
тож вони і ми зацікавлені в тому, 
щоб діти все з’їли. Ми готові йти на 
поступки – не їсть дитина рисової 
каші, то можемо дати гречану, не 
їсть тефтелі, то можемо замінити на 
печену котлету, – каже кухар школи 
№13 Ольга Чернець. 
Також практикують вайбер чати, де 
присутні не лише класні керівники 
і кухарі, а й батьки. Завдяки таким 
чатам вчителям не обов’язково бі-
гати в їдальню, аби дізнатися меню 
чи надати точну кількість присутніх 
дітей. 
– У нас є група в вайбері і я щодня 
надсилаю меню класним керівни-

кам. Вони рахують кількість присут-
ніх дітей і ми накриваємо на стіл. 
Потім відписують: накривайте на 25 
дітей, вісім з яких страви без сиру. І 
ми замість сиру кладемо відбивну 
або котлету. Зразу кажу, на вартість 
це не впливає. Нам важливо, щоб 
діти їли і не були голодними, – 
розповідає шеф-кухар школи №3 
Руслан Федак. 
Що стосується середньої та стар-
шої шкіл, то діти самостійно на 
будь-якій перерві можуть прийти 
і придбати собі страви або ж щось 
із буфету. Для них спеціальне меню 
не складають. Розрахуватися можна 
як готівкою, так і карткою. 
А ось діти пільгової категорії хар-
чуються у школах безкоштовно. У 
кожній школі діти мають або спеці-
альні талони на харчування, або со-
ціальні картки, що прикладають до 
валідаторів. Дитина має пред’явити 
в їдальні будь-який із цих докумен-
тів і отримає свою порцію їжі.  

Як харчується молодша та старша 
школа

На кухнях п’ятьох закладів освіти 
встановили сучасне обладнання. 
Саме воно дозволяє кухарям са-
мостійно робити фарш, шинкувати 
у великих об’ємах овочі на салат, 
а також постійно підтримувати 
температуру їжі. 
– Ми позаминулого року бра-
ли участь у проєкті «Спроможна 
школа», в рамках якого повністю 
замінили обладнання на кухні. 
У нас є сучасні м’ясорубки, ово-
черізки, витяжки, духові шафи, 
холодильна вітрина. Найбільше 
наші кухарі у захваті від мармітів. 
Після приготування їжі наші кухарі 
перекладають її в ці марміти і вона 
постійно тепла. Адже за допомо-
гою термостатів можна легко ре-
гулювати температуру, необхідну 
для страви, яка знаходиться всере-
дині ємності. Вартість проєкту 600 

тисяч гривень, – каже директор 
школи №18 Руслан Заброцький. 
Такі марміти наявні на кожній кух-
ні. Контейнери постійно закриті 
кришками, щоб сторонні деталі 
туди не потраплять. Сучасні їдаль-
ні тернопільських шкіл нагадують 
шведську лінію. Єдине – діти не 
можуть самостійно собі накладати 
страву. Треба покликати працівни-
ка і все зроблять. 
Більшість кухарів вже розділили 
поверхню для роздачі основних 
страв та буфет. Це дозволяє уника-
ти скупчення і зайвої метушні біля 
цих мармітів. 
По можливості у шкільних їдаль-
нях проведені ремонтні роботи, 
тож тепер вони не нагадують ра-
дянські приміщення. Нові столи, 
стільці, лавки – все для комфорту 
дітей.

Треба мати нове обладнання 

Одинадцятикласниці школи №6 
Марія та Надія запевняють, в 
шкільній їдальні інколи готують 
краще, ніж вдома, тому залюбки 
прибігають сюди на перерві. 
– Нам тут смачніше, ніж вдома. 
Найчастіше купуємо макарони з 
різними додатками. Інколи це під-
ливка, інколи відбивна. Сьогодні 
я придивилася до картопельки 
пюре, до неї взяла ще половинку 
відбивної і салат з бурячка. Мені 
вистачило наїстися, – каже Марія. 
При можливості харчуватися в 
кав’ярнях чи найближчих мага-
зинчиках, дівчата все ж обирають 
шкільну їдальню. Свою позицію 
одинадцятикласниця Надія по-
яснює так.
– Ми ходимо тільки в їдальню. Ні, 
нам дозволяють виходити в ма-
газини, але навіщо? Ми тут собі 
поїли, все смачне, свіженьке. А 
там такі черги треба відстояти і 
невідомо, коли що готували. Я не 
бачу сенсу кудись бігати і мерзну-
ти. Я теж більше люблю макарони 

з підливкою та куряча котлета, а 
також чай з лимоном. І мені ви-
стачає, – розповідає дівчина. 
Задоволені їжею і учні другого кла-
су школи №18. Коли ми запитали 
у них: чи смачно вам? У відповідь 
почули: «Так». 
– Нам подобається, супер стра-
ви. Дуже смачно, це нам тут да-
ють їжу як Клопотенко готує. Таке 
смачненьке, – викрикували учні. 
А ось шестикласницю школи №24 
Ванессу ми застали випадково в 
їдальні за обідом. Дівчинка по-
годилася висловити свою дум-
ку щодо харчування у шкільній 
їдальні. 
– Найулюбленіша страва у шко-
лі – відбивна і бараболя. Я так їм 
від вересня. Мені дуже подоба-
ється. Салати я взагалі не їм, тому 
і в їдальні не купую. Краще сочок 
чи чай з булочкою ще. Мені 50 
гривень вистачає на повноцінне 
харчування. Класно, що все можна 
купити у школі і не ходити в мага-
зин, – каже дівчинка.

Що кажуть учні?

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей №6 
імені Н. Яремчука»

Різноманітне та збалансова-
не меню за основу харчування 
обирають і кухарі цієї школи. 
Для початкової школи розроби-
ли чотиритижневе меню, а ось 
учні середньої та старшої школи 
обирають самостійно з того, що 
наявне на вітрині. 

– У нас щоденно в наявності 
дві перші страви, кілька гарнірів, 
м’ясних страв та салати. Най-
більше діти люблять макарони і 
постійно за них питають, тому 
вони є щодня. Інколи є гречка, 
булгур, інколи пшенична каша. 
До гарніру обов’язково йдуть від-
бивні, котлети м’ясні, печінкові 
і риба смажена – хек. Батькам 
немає чого перейматися, адже у 
нас постійно все свіженьке, ми 
не залишаємо вчорашні стра-
ви. Вони утилізуються, – каже 
шеф-кухарка Марія Музика. 

Щодня кухарі готують понад 
100 порцій. 

Завдяки сучасному обладнан-
ню їжа не потребує постійного 
підігріву у мікрохвильовці чи на 
пательні. Протягом всього дня 
температура їжі майже 80 граду-
сів. Це полегшує роботу кухарям, 

адже щодня вони готують понад 
100 порцій. 

– Багато треба зробити кот-
лет, відбивних, адже діти мо-
жуть брати по дві чи три штуки. 
Салати у нас однотипні: морква 
по-корейськи, буряк та салат з 
капусти. Але дітям подобається, 
адже і ціни у нас середні. Порція 
борщу – 10 гривень, картопля – 
10 гривень, котлети – 18 гривень, 

а відбивна – 30 гривень, а салати 
– вісім гривень. Дітям вистачає 
50 гривень, щоб поїсти, – додає 
співрозмовниця.

З напоїв можна обрати соки, 
чай, вода негазована. Також у бу-
феті завжди знайдуться булочки 
з маком, шоколадом чи вишнею. 
Ціни на буфет також демокра-
тичні, за булочку треба віддати 
13 гривень. 

Учні школи №6 можуть обрати першу страву, гарнір, а 
також солодощі та напій

БУРГЕРИ ТА СОУС БОЛОНЬЄЗЕ: ЧИМ      ГОДУЮТЬ У ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЬНЯХ

РЕКЛАМА

Школа №18 
сніданок 30 гривень, 
обід – 35 гривень. 

Школа №3 
сніданок 35 гривень, 
обід – 45 гривень. 

Школа №13 
сніданок 35 гривень, 
обід – 45 гривень. 

Школа №24 
сніданок 35 гривень, обід 

– залежить, що діти оберуть. 

Школа № 6 
сніданок 35 гривень, обід 

– залежить, що діти оберуть.

Вартість сніданків  
та обідів для  

молодшої школи:

ОСВІТА
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ВИДАВНИЦТВО РІА

МИХАЙЛО ДІАНОВ ЗУСТРІВСЯ З 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЮ МОЛОДДЮ

У Тернопільській міській 
бібліотеці-філії для дітей № 4 
захисник «Азовсталі» зустрівся 
з учнями

Емоційна зустріч з легендарною людиною, неймовірні 
враження, теплі обійми, безкінечні селфі...

На зустріч запросили учнів Тернопільського ліцею №21, 
бо Михайло Діанов був учнем цього навчального закладу

Зустріч відбулася у формі діалогу — 
діти запитували, військовий активно 
відповідав і давав дружні поради

Михайло Діанов прийшов зі 
своєю матір’ю, яка є активною 
читачкою цієї бібліотеки

— Дякуємо 
Михайлу та усім 
захисникам за 
мирне небо, за 
віру у завтрашній 
день. Бажаємо 
сил та витримки. 
Тримайтесь 
заради нас 
усіх, заради 
України! — кажуть 
працівники 
та відвідувачі 
бібліотеки

Учні та педагоги надзвичайно вдячні за 
зустріч Михайлу Діанову — українському 
військовослужбовцю, старшому сержанту 
36 ОБрМП Збройних сил України, оборонцю 
Маріуполя, учаснику російсько-української 
війни, почесному громадянину міста Тернополя, 
кавалеру ордена «За мужність» II та III ступенів
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Радимо пішоходам бути обачними 
і на нерегульованому пішохідному 
переході на розі вулиць Пирого-
ва-Шпитальна. Людину там май-
же не видно. Тому користуйтесь 
світловідбиваючими елементами 
на одязі чи аксесуарами.

На вулиці Шпитальній освітлен-
ня нове і йти вже не так страшно. 
Більш-менш нормальна ситуація і 
на вулиці Ярослава Стецька.

Через аварійне увімкнення по-
кращилася ситуація і на вулиці За-
монастирській. Особливо на нере-
гульованих пішохідних переходах.

На вулиці Коновальця (мікро-
район Канада) на дорозі видно всі 
переходи. Також ми перевірили, 
чи освітлюються вулиці Шаш-
кевича і Торговиця. Так, ліхтарі 

дійсно працюють, хоча знову ж 
таки, не всі. Але перейти дорогу 
безпечно можна.

Вулиця Карпенка та вигляд 
на гідропарк «Сопільче» освіт-
люються добре. Ліхтарі увімкнули 
майже всі. Це дозволяє пішоходам 
добре орієнтуватися, переходячи 
дорогу.

темний і бульвар Шевченка. А ось 
про сквер Волонтерів забули.

На вулиці Руській ліхтарі 
ввімкнені через один. По два 
увімкнули на пішохідних перехо-
дах, але не скрізь. Добре освітлю-
ються пішохідні переходи на розі 
вулиць Руська-Гоголя-Богдана 
Хмельницького. На кожному боці 
по два ліхтарі, тож пішоходів точно 
видно.

Через один ліхтар світить і 
на вулиці Богдана Хмельницького. 
Пішохідні переходи освітлюються. 
На розі вулиць Пирогова та Го-
голя увімкнули одразу понад три 
ліхтарики. Саме тут є пішохідний 
перехід до лікарні, а також зупинка 
громадського транспорту.

На цьому освітлення вулиці Пи-
рогова майже закінчується. А якщо 
і є кілька ламп, то через знов-таки 
жовте світло сенсу майже не має. 

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

Який зараз мають вигляд центр 
та райони Тернополя, дивіться 
у нашому репортажі.

Ще кілька днів тому єдиним 
джерелом світла у темну пору доби 
були лише світлофори та фари 
автомобілів. Адже ні сітілайти, 
ні вивіски в магазинах та ліхтарі 
не працювали.

Зараз же вулиці Тернополя 
більш-менш освітлені. Ми поди-
вилися, чи можна безпечно перей-
ти дорогу на зебрі, пройшовшись 
різними вулицями міста. І ось що 
побачили.

Увімкнули через 
один ліхтар 

Гарне освітлення на Театральній 
площі. Завдяки вуличним ліхтарям 
можна побачити все. Не такий вже 

Чи не найбільше 
ліхтарів увімкнули 
поблизу  
пішохідних 
переходів, але  
не скрізь

ПІШОХОДАМ СТАЛО БЕЗПЕЧНІШЕ

Місто  Задля економії електроенергії 
у Тернополі кілька днів не вмикали 
вуличне освітлення. У вечірній час на 
дорогах панувала суцільна темрява, що 
стала справжнім випробуванням як для 
пішоходів, так і водіїв. Невдовзі у Файному 
місті відновили вуличне освітлення 
в аварійному режимі. Зараз ліхтарі 
працюють до 21.00

На вулиці Карпенка працюють всі ліхтарі, тож учасників 
дорожнього руху гарно видно

 У сквері Волонтерів не ввімкнули жодний ліхтар. Суцільна темрява Більш-менш освітлюється вулиця Руська. Ліхтарі увімкнули через один

РЕПОРТАЖ

Тернопіль у темряві 
Нагадуємо, справжнім викликом 

суцільна темрява стала для водіїв 
та пішоходів. Поліція фіксувала 
збільшення кількості ДТП, у тому 
числі з потерпілими.

Журналісти «RIA плюс» за-
кликали звичайних тернополян 
чіпляти на одяг світловідбиваючі 
елементи або користуватися спе-
ціальним жилетом.

Також ми запропонували ідею — 
закупити світловідбиваючі жилети 
і залишати їх по обидва боки нере-
гульованих пішохідних переходів. 
Щоб тернополяни могли скори-

статися ними і залишити на іншій 
стороні пішохідного переходу.

Ми запитали у міської ради та 
Обленерго, чи можливо вклю-
чити хоча б через один ліхтар, 
особливо на найбільш жвавих 
транспортних артеріях. І ось 
уже 26 жовтня на сайті Терно-
пільської міської ради з’явилася 
інформація про те, що вуличне 
освітлення працюватиме в ава-
рійному режимі до 21.00. Це 
означає, що вулична мережа лі-
хтарів працюватиме на половину 
потужності, або ж буде увімкне-
ний кожний другий ліхтар.

Реквізити для допомоги Те-
тяні Борисюк:

ПриватБанк – рахунок: 4149 
4993 8562 1444 (Тетяна Васи-
лівна Борисюк)
Ощадбанк – UA55 3385 4500 
0002 6205 0004 399 36 (Голод 
Галина Михайлівна, тітка)
EUR € – Ощадбанк: IBAN: 
UA54 3385 4500 0002 6208 
0004 055 14
S W I F T:  C O S B UAU KT E R 
(HALYNA HOLOD (тітка)
USD $/ EUR € – IBAN: LT68 3250 
0101 1563 1041
BIC: REVOLT21 (Oksana Bartsch 
(сестра)
PayPal: oksana.bartsch@live.de

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

Тернополянка Тетяна Борисюк 
страждає від онкології 4 стадії по 
гінекології. Жінці всього 34 роки, 
має маленьких синочка й доньку, 
яких безмежно любить. Наразі вона 
перебуває за кордоном і потребує 
коштів на дороге лікування. Таню 
готові найближчим часом прооперу-
вати у Німеччині поза чергою. Слід 
зібрати 50 тисяч євро. Війна триває, 
важко всім, але родина Борисюків 
буде безмежно вдячна за будь-яку 
допомогу! Допоможіть врятувати 
життя молодій жінці та матері двох 
дітей!

Тетяна Борисюк родом із міста 
Зборів. Довго мешкала там, а опісля, 
кілька років тому, її родина придбала 
квартиру у Тернополі і перебралась 
сюди. Якось жінка поїхала відвідати 

матір, яка працює за кордоном, у 
Німеччині. Після місяця відвідин, 
її вперше потурбували симптоми 
страшного захворювання.

– Вона не розповіла нам, що її 
щось болить. А коли повернулась до 
Тернополя і пішла на обстеження 
у міську комунальну лікарню №2, 
медики встановили їй діагноз – 
онкологія 4 стадії по гінекології. 
Невдовзі провели операцію, – роз-
повідає тітка Тетяни, пані Галина 
Голод. – Тані було зле, вона погано 
почувалась. Її мама приїхала і забра-
ла доньку з дітьми до Німеччини, 
де вони й нині.  

Три тижні в іноземній державі 
минули більш-менш спокійно. Далі 
до пані Галини зателефонувала се-
стра і повідомила, що з Танею біда. 
Її стан погіршився. Рідні відразу 
звернулись до місцевої приватної 

Жінка бореться з онкологією 
4 стадії по гінекології

Потрібна допомога на операцію 34-річній Тетяні 
Борисюк з Тернополя. Врятуймо молоду маму!

клініки. Там повідомили – слід 
робити повторну операцію. На неї 
потрібні великі кошти. 

– Операція і подальша реабілі-
тація обійдуться у 50 тисяч євро. 
Таких коштів у нашій сім’ї немає. 
Тому звертаємось до добрих людей. 
Ваша допомога зараз вкрай потріб-
на. Ми просимо Вашої молитви, 
поширення інформації і фінансо-
вої підтримки, якщо маєте змогу. 
Будь-яка сума важлива! – просить 
пані Галина.

За словами Галини Голод, на 
проведення операції, яка потрібна 
Тетяні, вже була величезна черга. 
Та головний лікар медзакладу, куди 
звернулись Борисюки, пожалів 
34-річну жінку й взяв її під свою 
опіку. Операцію їй проведуть швид-
ше, поза чергою. Слід лише зібрати 
кошти за обмежений час! 
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 Вантажник (будматеріали) (097) 832-59-22  

 Водій а/м ЗІЛ-самоскид, 5 т. (067) 845-38-08  

 ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА (097) 584-97-37  

 ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР. (097) 624-74-05  

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

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

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

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

 Електрозварник, електрична зварка, напівав-
томат, з/п потижнево (097) 832-59-22  

 ЕЛЕКТРОМОНТЕР. (097) 584-97-37  

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

 КАСИР-ПРОДАВЕЦЬ В СУПЕРМАРКЕТ, 8-21,30 
ГОД., З/П ДОГОВІРНА. (067) 254-59-98  

 ОПЕРАТОР В ЦЕХ  ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 
(097) 584-97-37  

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

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

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

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

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

 Прибиральниця, гр. 2/1 доби, обов’язково 
проживання на Східному. (067) 895-52-77  

 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 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З/П 500 ГРН./ДЕНЬ (ПОТИЖ-
НЕВО) (098) 579-74-13  

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

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

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

 Сторож, пенсійного віку. (098) 219-20-18  

 Тракторист на фронтальний навантажувач. 
(067) 845-38-08  

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

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

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

 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 з розванта-
жування вагонів, фур, виніс будматеріалів, 
меблів, знесення будівельного сміття. (097) 
076-83-71  

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

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

 Шукаю роботу майстра або підсобника на бу-
дові. (097) 861-54-26  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

 Телефон мобільний, можна нероб. стан. (097) 
849-44-22  
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11. АУДІО-, ВІДЕОТЕХНІКА, 
ФОТОТОВАРИ ТА МУЗ. ТЕХНІКА  

11.3 КУПЛЮ  

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

15. МЕДИЦИНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВСІ 
ПРОДАЖІ І ВСТАНОВЛЕННЯ ТА 

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ  
15.2 ПРОДАМ  

 ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ «СЕНІ», Р. М, L, 30 
ШТ., 400 ГРН. (068) 769-54-67  

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  

20. ДИТЯЧІ РЕЧІ  
20.2 ПРОДАМ  

 Коляска, водонагрівач швидкісний, електро-
вентилятор,рибочистка, приставка Т2, фторо-
пласт, кабель ТВ. (097) 307-80-70  

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.3 КУПЛЮ  

 ОВОЧІ: КАРТОПЛЯ, КАПУСТА, БУРЯК, МОРКВА 
ІНШІ, ГУРТ, (АНАТОЛІЙ) (067) 254-59-98, (097) 
502-52-95  

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Електроінструмент з Європи, дрелі, перфо-
ратори, торцовки, лобзики, фени, кархери, 
болгарки, ключі, фрезери,бензопили,ре-
монт,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 ЗАМОВ-
НИКА, ВИГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГАЙОВА 30. 
(067)350-20-60, (068) 060-13-88  

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

 СКЛОТАРА, СКЛОБІЙ, МАКУЛАТУРА, ПЛІВКА, МЕТ. 
БАНКУ, ПЛАСТМАСОВІ ЯЩИКИ, ПІДДОНИ ДЕР’ВЯ-
НІ. МЕТАЛЕВІ ВІДХОДИ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА, ДО-
РОГО (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  

 МАЙСТЕР НА ГОДИНУ, РЕМОНТ КОРПУСНИХ ТА 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, САНТЕХНІКИ, ЕЛЕКТРИКИ, ДЕМОН-
ТАЖНІ РОБОТИ (067)712-93-11, (066)034-26-23  

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

 ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУ-
ДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, КОПАЛЬНІ РОБОТИ, (096) 
457-88-42  

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

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

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за 
ст.130 КУпАП, ст.286,286-1 КК,при поз-
бавл. водійс. посвідч., ДТП, страх. спори.
Св.3335/10 (096) 694-29-68  

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

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

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  

 Тренажери з Європи, орбітреки, велотрена-
жери, бігові доріжки, велосипеди, електр. 
велосипеди,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 «Же-
вело», «Центробой», мисливс. набої, Ліц. 
№446109 (098) 805-55-55  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

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

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

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

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

30.2 КУПЛЮ  

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

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

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 42/170/70, одруженим не був, познайомиться 
з дівчиною без минулого сімейного, для ство-
рення сім’ї (068) 887-60-04, (098)427-10-95  

 Розлучений, 42 р., без шкідливих звичок, по-
знайомиться з невисокою жінкою, дівчиною. 
(096) 038-61-30  

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

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК №047717 НА 
ІМ’Я КРЕЩИК В.Ю. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ТЕ №25788014, ДОДАТОК ДО 
ДИПЛОМА НА ІМ’Я ІЗМАІЛОВ Д.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАР-
ТИРИ НА ІМ’Я ПАЛИГА Є.Р. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 
№002479788 НА ІМ’Я ГУМЕНЮК М.Ю. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ВОДІЯ UAD 00000101201011 
НА ІМ’Я КАПСЬКИЙ РОМАН ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ВОДІЯ UAD 0000090006011 НА 
ІМ’Я МЕДИНСЬКИЙ ЮРІЙ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  
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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. 
ПОСЛУГИ 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, ЦІЛОДОБО-
ВО, ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418 
(098) 020-29-52  

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

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

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

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

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

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

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

 Інформація про послуги автокраном, екскава-
тором JCB-3CХ, самоскидами, 10-30 т, тяга-
чем 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 БУДМА-
ТЕР. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

 Інформація про послуги екскаватором, само-
скидами (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, 
МІКСЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДО-
СТАВКА БЕТОНУ, ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, 
САМОСКИД (098) 467-56-01  

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

 Інформація про транспортні перевезен-
ня 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 Галицького -/5/ц 31/18/6 зв.ст 19 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Бойчуків 3/5/ц 31/18/6 не кут.,терм 18 
200 (098) 498-80-63 

 вул.Злуки 5/-/ц 35/19/7 і/о, терм.,торг 20 000 
(068) 598-61-57 

 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 

 р-н школи №11 3/5/ц 24/12/6 не кут., терм 
15 000 (097) 239-78-88 

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 б-р Галицького 3/-/ц 45/26/6 терм 24 000 
(098) 498-80-63 

 вул.Київська 5/-/п 50/30/9 і/о, терм 28 000 
(068) 598-61-57 

 вул.Лепкого 5/-/ц 52/30/8 о/к 27 000 (097) 
239-78-88 

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

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

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

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

 р-н «Березолю» 3/5/ц 46/26/6 о/к 25 000 
(068) 598-61-57 

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 «АЛЯСКА» 9/10/Ц 85 КВ.М СИРА, ЗД 52 000 (067) 
717-45-86 

 б-р Куліша 4/9/п 65/40/9 і/о, о/к 35 000 (068) 
598-61-57 

 вул.Київська 4/9/п 64/40/9 і/о, терм 32 000 
(097) 239-78-88 

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

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

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

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

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

 ДРУЖБА 50 КВ.М РЕМ. 27 000 (067) 717-45-86 

 Н.СВІТ 74 КВ.М І/О, Є/Р, МЕБ 56 000 (067) 717-45-86 

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 

 ВУЛ.КАРПЕНКА 2/5/П 59 КВ.М РЕМ 38 000 (067) 
717-45-86 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 Будинок м.Теребовля 78 кв.м2 кім., кухня, 
газ, вода на подвір’ї, 0,21 га, 800 м до цен-
тру- (067) 350-36-62 
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 Будинок Н.Світ, вул.Вільхова -потребує ка-
піталовкладень, власник- (098)584-87-30, 
(098)327-65-22 

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

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

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

 Будинок с.Шибалин, Бережанський р-н 
-2 будинки, 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. частина на виплат.договірна 
(097) 663-60-64 

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

 Ділянка земельна с.Г.Шевченківські 0,065 
гапід садівництво, рівна, докум.договірна 
(067) 991-47-59 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.ПЕТРИКІВ 4 ГАПІД ЗАБУ-
ДОВУ, МОЖНА ЧАСТИНАМИ, МОЖЛИВО ОБМІН НА 
(НЕРУХОМІСТЬ,БІЗНЕС,СТО),- (098) 407-05-28 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

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

 2-кім. квартиру, вул.Протасевича, звич. ст., 
і/о, меб., поб. тех., 1-кім. квартиру, вул.
Миру, зв.ст., недорого, агенція. (067) 424-
26-05 

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

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ПРАЦЮЮЧИХ АБО СТУ-
ДЕНТІВ (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 торгово-складське, р-к «За-
хідний», 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. 
персоналу, кондиц., 15 000 грн. (096) 734-
68-47 

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

 Підселення, вул.Качали, хор. умови, з го-
сподинею, 3 000 грн., підселення для хлоп-
ця, Центр, з господарем, 2 000 грн. (067) 
354-37-89 

4.9 КУПЛЮ 

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

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

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

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

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

4.10 ЗНІМУ 

 1-, 2-, 3-кім. квартиру, гуртожиток або кім-
нату на підселення, розгляну всі пропозиції, 
терміново. (067) 424-26-05 

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

 1-, 2-кім. квартиру, терміново, для місце-
вих, 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 

4.11 РІЗНЕ 

 АН «Перший центр нерухомості», б-р Шев-
ченка, 1, 1 пов., 9-16 год., продаж-оренда 
квартир, комерц.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, ТЕРМІ-
НОМ ДО 1 РОКУ, С.ПЕТРИКИ, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКО-
ГО (096) 805-95-25 

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

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

 Продається відділ жіночого одягу, р-к «Орі-
он», 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 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦ., БЕРЕ-
ЗОВИЦЯ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 179,8 КВ.М, АБО 2 
ОКР.,61,8 І 115,5КВ.М, РЕМ, 500 У.О./КВ.М, 
МОЖЛ. ОРЕНДА (096) 805-95-25 

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одя-
гу з товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 
кв.м, договірна (067) 128-51-71  
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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, пі-
сок, 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  

 Вугілля курне, 1 т, смола будівельна, 100 кг, 
вікна, 10 шт., 6 кватирок, паркет буковий, хвой-
ний, 100 кв.м (096)257-45-43? (068)838-49-02  

 ГАЗОБЛОКИ «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ, 
КЛЕЇ ДЛЯ КЛАДКИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕ-
РІАЛИ 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, 
пісок, шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла. 
(067)351-21-97, (050)588-73-97  

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

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

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

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

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

 Опори залізобетонні ліній електромереж (стов-
пи електричні), 9,5м, 10,5м, стояки віброп-
ресовані, 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, достав-
ка, розвантаження, 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  

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ НА ДАХ: КРОКВИ, ЛАТИ, МУРЛАТИ, 
КОНТРЛАТИ, БРУС, ДОШКИ, З ДОСТАВКОЮ, НА ЗА-
МОВЛЕННЯ. (068) 801-27-27  

 Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огорожі бе-
тонні, 2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бордюри, ав-
тозупинки 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 
мішках, керамзит в мішках, цемент в мішках, 
відсів в мішках, можлива доставка (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

 Цегла вогнетривка, червона, біла, повнотіла, 
пустотіла, можна поштучно, доставка під за-
мовлення (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, різ-
них 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, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, ЄВРОРЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», ОФІСІВ, КВАР-
ТИР, ПРИМІЩЕНЬ, ЛІЦ. АВ №55516. 26-04-14, (098) 
483-82-44  

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

 Акуратний майстер виконує всі види внутрішніх 
робіт, плитка, шпатлювання, декоративна шту-
катурка, ламінат, паркет. (097) 525-79-65  

 Акуратно та якісно утеплення фасадів піно-
пластом, мінватою, нанесення декоративної 
штукатурки, «короїд», «бараник», фарбування.. 
(097)580-12-64, (067)178-15-75  

 АРКИ, СХОДИ, МОНОЛІТНІ ПЕРЕКРИТТЯ, СТЯЖКА, 
ШПАТЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРКА, ВСІ ВИДИ РЕ-
МОНТНИХ РОБІТ, ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ.ЛІЦ. АВ 
№55516. (098) 483-82-44  

 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, піно-
пласт, декор. покриття «короїд», «бараник», 
вл.риштув., помірні ціни, знижка на матер. 
(097)580-12-64, (067)178-15-75  

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

 ВИКОНУЮ: ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАНННЯ, ГІПСО-
КАРТОН, ЛАМІНАТ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ. (068) 510-
74-50  

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

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

 ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЛА-
МІНАТ, 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, ДАШ-
КИ. (096) 442-71-54  

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПСОКАР-
ТОН, ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЮ, НЕДОРОГО (097) 159-97-21  

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

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

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

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДО-
БЛЕННЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, 
МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56  

 ФАСАДНІ РОБОТИ: УТЕПЛЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ, 
ШТУКАТУРНІ 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  

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, МОНТАЖ ГІПСО-
КАРТОНУ, ЛАМІНАТ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ. (068) 510-
74-50  

 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, ПІДСОБНИ-
КИ. (098) 461-10-16  

 ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУ-
ВАННЯ, 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 МА-
ТЕРІАЛУ, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 
(067) 351-46-56  

 ІНФОРМАЦІЯ: БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ МУРУЄ БУ-
ДИНКИ «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, муру-
вання будинків, огорож, стяжка, штукат (098) 
305-51-49  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПО-
ВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТ-
КИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-04-13  

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

 Інформація: ремонт  «під ключ», буд., стяжка, 
паркет, ламінат, плитка,  електрика, штукат., ма-
лярка,  гіпсокар., встан.дверей (096) 919-12-91  

 Інформація: ремонт квартир, вирівнювання 
стін, шпатлювання, гіпсокартон, плиточні робо-
ти, демонтаж, перепланування. (097) 748-85-94  

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

 Інформація: євроремонт, косметичний рем., 
машинне шліфув. стін та стель без пилу, плит-
ка, ламінат тощо. (098) 835-03-40  

5.5 РІЗНЕ  

 БУДІВЕЛЬНЕ РИШТУВАННЯ, СТІЙКИ ДЛЯ ОПАЛУБ-
КИ, ВИШКА-ТУРА, ДРАБИНА 7 М, БЕТОНОЗМІШУ-
ВАЧ, 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 ЗАМОВ-
ЛЕННЯ: КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, ВІТАЛЬНІ, ТОЩО, ЗА-
МІНА ФАСАДІВ, ЯКІСНО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА В 
РАЙОН. (097)675-90-94, (095)143-47-38  

 ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є 
ТКАНИНА, ПРУЖИНИ, ПОРОЛОН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВ, 
В РАЙОНИ, ВИГОТОВЛ. НОВИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВ-
ЛЕН. (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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лиці Торговиці, залишилися по-
вербанки, ємністю 10 000 мА/год. 
Найдешевший коштує 837 грн, 
найдорожчий — 1116 грн.

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

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

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

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

Реле напруги 
Як запевняють продавці, ціни 

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

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

постачання.
Ми дізналися, чи легко при-

дбати зараз зарядні пристрої 
в Тернополі та скільки доведеться 
заплатити.

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

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

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

У магазині «Фокстрот» на ву-

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

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

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

Повербанки 
скуповують 

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

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

Ми проаналізували різні варіанти

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

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

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

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

Генератори 
Якщо ви живете у приватному 

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

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

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

Зарядні станції для 
квартири 

Якщо ви живете у квартирі, 
то скористатися бензиновим 

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

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

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

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

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

Портативні сонячні 
станції 

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

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

Нас лякають 
погодинними 
відключеннями 
електроенергії 
і закликають 
економити

Ціна пристроїв в інтернет–магазинах

Рівень споживання електрики різними 
побутовими приладами
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з тими, хто поруч. Тож тепер ціле 
суспільство, усі ті, хто був у тилу, 
стикнуться з важким викликом. 
Якщо ми маніпулюватимемо чи 
нехтуватимемо оцим загостреним 
відчуттям справедливості у лю-
дей, які пройшли війну, то будемо 
мати проблеми! Бо військовим, 
які пережили простір, де було 
«чорне» і «біле», адаптовуватись 
тут, по-перше, дуже складно, 
а по-друге, навіщо? Адже вони 
там за це воювали!  

Ключове запитання, яке я став-
лю кожному своєму клієнту при 
першій зустрічі — це запитан-
ня запиту. Іноді кажуть: «Я би 
до вас не прийшов, бо потреби 
не відчуваю! Але тато/мама/се-
стра/брат/дружина/родичі чи ко-
мандир/психолог порадили звер-
нутись». Умовно кажучи, до мене 
попросили прийти авторитетні 
для військового люди з кола його 
спілкування. А він за собою може 
взагалі не відчувати ніяких змін. 
Ще до мене нерідко звертають-
ся із запитом: «Я неадекватний! 
Я якийсь неадекватний?» Біль-
шість бійців не знають, що в час 
війни переживати гнів та злість, 
тривогу нормально. Нормально, 
коли ти не можеш дати собі ради 
з напливом болючих і травматич-
них спогадів, через які хочеться 
плакати. Ненормально інше — 
очікувати, що людина буде нор-
мальною.

— Щодо вікових особливостей, 
часто зустрічаєте психологічні 
травми у молодих бійців?

— Я загалом працюю з доросли-
ми клієнтами. Давно для себе ви-
рішила, що це військові у такому 
віці, коли варто народжувати ді-
тей. Так, серед молоді були люди 
з ПТСР. Вони консультувались зі 
мною як з психотерапевтом, і па-
ралельно вживали медикаменти. 
Але посттравматичний синдром 
розвивається не у всіх, хто був 
на передовій чи у війську. Для 
того, аби встановити цей діагноз, 
треба дуже детально працювати 
з людиною. Є конкретний набір 
симптомів, які вказують на пост-
травматичний синдром. Одинична 
агресія — це ще не вирок.

Геройство носити 
на плечах важко 

— Що найскладніше при пост-
травматичному синдромі і як допо-
могти вашому рідному військовому 
позбутися цієї травми? Дайте де-
кілька порад.

— Постійне проживання трав-
ми — це один із найсерйозніших 
симптомів. Адже це повторно 
травмує людину. Якщо є трав-
ма, то довкола неї крутиться світ. 

бливості. Мій перший контакт — 
знайомство з ним. В роботі з 
бійцями вкрай важлива точність 
часу й місця. Наші зустрічі про-
ходять на одній і тій самій ло-
кації, у конкретну годину. Час, 
місце, тривалість зустрічі — це те, 
що завжди має бути стабільним. 
Простір, де все хаотичне, вийш-
ло з ладу, змінюється щохвилини 
через запізнення й перенесення, 
дратує людину, яка прийшла з 
війни. У неї чіткий розподіл: тут 
«свої», там «чужі» і крапка! Пів-
тонів немає. Тому я намагаюсь їх 
уникати. Це не завжди вдається, 
але такі речі однозначно треба 
вистежити на старті при роботі з 
військовими, котрі можуть мати 

посттравматичний синдром. Мова 
йде не тільки про тих, хто повер-
нувся з фронту. Травма нерідко 
не оминає людей, котрі вийшли 
з окупації, зокрема цивільних. 
Окрема історія про захисників, 
яких повернули з російського 
полону, а також про внутрішньо 
переміщених осіб.

— З якими запитами до вас 
найчастіше звертаються військо-
ві? Вони приходять із власної волі 
чи за проханням когось із рідних 
людей?

— Хибно думати, що у час 
війни військові стикаються тільки 
з посттравматичним синдромом. 
Часто вони приходять з особи-
стими питаннями чи питаннями, 
пов’язаними зі стосунками. Тра-
диційний запит до психотерапії 
загалом не змінився: стосунки з 
коханими, конфлікти, екзистен-
ційні питання типу «Хто я?», 
«Для чого я тут?», «Де моє місце 
в цьому світі?» Найгостріше за-
хисники реагують на несправед-
ливість, пов’язану з ними і навіть 
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Театр воєнних дій та військо-
вослужбовці, котрі оберігають 
наш спокій — це окремий світ 
поза межами реальності тих, хто 
в тилу. Ми не бачимо подій, які 
відбуваються там, але прекрас-
но відчуваємо їхні наслідки. 
«Мені сняться кошмари і я раз 
у раз бачу, переживаю спогади 
про те, що було в тому бою…», 
«Померлий побратим весь час 
стоїть перед очима», «Побачене 
неможливо забути. Може я би 
міг/могла щось змінити?», «Я че-
кала на нього, молилась за його 
життя. А він повернувся зовсім 
чужим. Став нестриманим та 
агресивним. Він не спілкується 
зі мною без крику», «Коханий 
приїхав на кілька днів, нічим 
не цікавиться і нічого не хоче 
робити. Всі розмови лише про 
війну. Він віддалився від мене, 
став холодним і знову рветься 
на передову…» 

Як рідним, близьким та друзям 
військових реагувати на ці та інші 
ситуації? Що говорити бійцям, 
аби заспокоїти, підтримати й 
показати свою щиру любов? Чи 
варто запитувати їх про фрон-
тові подробиці, чи діє правило 
«чужа душа — то, кажуть, тем-
ний ліс»? Про ключові аспекти, 
які потрібно пам’ятати у спілку-
ванні із захисниками, наша жур-
налістка поговорила з Наталією 
Турецькою — директоркою Тер-
нопільського обласного центру 
комплексної реабілітації, головою 
місцевої філії Української спілки 
психотерапевтів та головною екс-
перткою-психотерапевтом управ-
ління охорони здоров’я обласної 
держадміністрації.

Реагують на 
несправедливість 

— Розкажіть більше як психо-
терапевтка про методику вашої 
роботи з військовиками, котрі звер-
таються з певними ментальними 
проблемами.

— Перш ніж почати працювати 
з військовим, я дізнаюсь його осо-

Коханий приїхав на 
кілька днів, нічим 
не цікавиться і 
нічого не хоче. Всі 
розмови лише про 
війну

СЛУХАТИ, ЧУТИ І… МОЛИТИСЬ
Поради   З якими внутрішніми 
проблемами найчастіше стикаються 
військовики після зони бойових дій? Чому 
жінкам-захисницям особливо складно? Чи 
нормально, коли боєць відчуває агресію 
— читайте в першій частині інтерв’ю з 
психотерапевткою Наталією Турецькою

Спілкування із захисниками має багато своїх особливостей, про це варто пам’ятати не 
лише їхнім родичам, але й просто людям, які зараз у тилу

Психотерапевтка Наталія Турецька каже, що 
психотравматичний синдром нелегко визначити
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Якщо у військового посттравма-
тичний синдром, то йому все про 
це нагадує. Я не можу сказати, 
скільки часу слід працювати з 
конкретним клієнтом, щоб він 
вийшов із цього стану, аби з 
ним склались стійкі стосунки. Це 
складно визначити, коли в країні 
не точиться повномасштабна вій-
на. А у наш час — і поготів! Навіть 
досвідченому фахівцю-психоте-
рапевту.

Скажіть захиснику: «Я готовий 
(-ва) тебе слухати. Я готовий (-ва) 
тебе чути. Я готовий (-ва) тобі 
допомогти у межах моїх можли-
востей». Знайдіть простір, аби він 
міг вільно розповісти про хвилю-
вання. Розмовляйте від загального 
і наближаючись до особистих де-
талей. Буває й таке, коли людина 
прийшла до мене на консульта-
цію, і їй краще дати можливість 
просто помовчати. Тоді я не став-
лю ніяких запитань. Вони можуть 
травмувати навіть тим, що лише 
звучать.

— А якщо родичі відчувають, що 
у них недостатньо ресурсу, аби ви-
слухати військового? Адже їм теж 
складно впоратись із психологіч-
ними ризиками.

— Перше, що має бути у вас 
до людини, котра повернулась з 
передової — це обачність. Слід 
бути уважним. Далі емпатія, тобто 
здатність вчуватися в потреби ін-
ших. Це стосується якраз родичів 
військовослужбовців. Приміром, 
якось вночі мені надіслали ме-
седж: «У нього в батальйоні тра-
пилась велика втрата. Як я маю 
його підтримати, коли загинули 
побратими?» Заявіть про те, що 
ви поруч, але у тих рамках, в яких 
можете бути доступною. Стеж-
те за своїми можливостями. Ви 
не можете знаходитися в ресурсі 
постійно, весь час спілкуватися 
з тими, хто має психологічний 
запит, пов’язаний з війною. Війна 
абсолютно всіх нас виснажує.

Якщо це найближчі люди за-
хисника, як от дружина, донька, 
мама тощо, не давайте йому на-
дію, що 24/7 будете на зв’язку. 

Бо коли він зателефонує чи на-
пише, а ви не піднімете трубку 
чи не відповісте, виникне інше: 
«А ти ж обіцяла!» В той момент 
немає аргументів для виправдань. 
Треба виконувати обіцяне і відпо-
відати за свої слова. У військових 
взагалі строго з обіцянками.  

Ще буває таке. Пише мені жін-
ка: «До мене звернувся знайомий 
військовий. Ми не близькі, але 
тепер він чомусь почав писати. 
Що мені робити? Відписувати 
йому?» У таких випадках відпо-
відаю — Так! Можливо ви єдина 
людина, з якою може поговорити 
боєць. Якщо комунікація з ним 
(нехай і мало знайомим) у межах 
можливостей вашого психічного 
апарату, то відпишіть і поспіл-
куйтесь.

— Чому так важливо не жаліти 
військового, а співпереживати?

— Бо інколи ви можете почу-
ти від них таку життєву ситуа-
цію, яку неможливо осягнути. 
Тоді настає той момент, коли 
не соромно сказати: «Це капець. 
Я не маю досвіду пережити це». 
Не соромно визнати власне без-
силля. Це гранична відвертість, 
яка часто помічна для військово-
го. Їх всі називають Героями. Але 
носити геройство вкрай важко. 
Це власна усвідомлена понад-
сила. А у момент, коли людина 
пройшла крізь саме пекло (лі-
нію зіткнення з ворогом), вона 
швидше відчуває розтоптаність, 
втому, але аж ніяк не гіперсилу. 
Захиснику важливо звернутись 
до когось, хто визнає те, що він 
змучений, знесилений, змордова-
ний, а не тільки — Герой. Вони 
можуть відчувати провину через 
те, що вижили, відповідальність 
за побратимів, які залишились 
на фронті, турботу про їхні ро-
дини. Все це конкретні тези моїх 
пацієнтів. Кожен клієнт прино-
сить щось своє.

У наступній частині інтерв’ю 
читайте, які «блокові» запитання 
не треба ставити військовому та 
як спілкуватися із захисником, 
який є найріднішою людиною.
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но і швидко влучити в ціль, а це за-
лежить від багатьох факторів, в тому 
числі — розрахунків та місць роботи 
по противнику, — продовжує спів-
розмовник. — Усе це входить у мої 
обов’язки.

Працюють на відмінно 
За словами Моряка, для офіцерів 

найважливіше, — щоб з кожного ви-
їзду бійці повернулися живими, тому 
завдання — розставити гармати так, 
щоб було і результативно, і макси-
мально безпечно для наших солда-
тів. Також стежить за виконанням 
поставлених завдань, за правильним 
веденням війни. Вважає ключовою 
роль не офіцерів, а саме солдатів.

— Моя батарея найбільш зла-
годжена і підготовлена, тут люди 
розуміють, заради чого не сплять, 
задля чого жертвують усім, мають 

чітку мету, єдина ціль для усіх — 
закінчити війну перемогою, — із 
захопленням в голосі веде далі 
офіцер. — А якщо в людини є це 
розуміння — втома відходить на за-
дній план, всі борються до кінця.

Завдяки цьому Моряк відчуває 
себе спокійно і впевнено. Підкрес-
люючи вмотивованість і доброзич-
ливе побратимство, зізнається, що 
атмосфера в колективі кадрового 
війська нагадує йому дух добро-
вольчого «Азову» 14-го року.

— Без жаги до перемоги у нас би 
нічого не вийшло, не було б стільки 
перемог, — додає Моряк. — Ми зна-
ємо, що робимо, тому й працюємо 
на відмінно.

Справжній офіцер — 
це батько підрозділу 

Перемогами Моряк вважає офі-
ційні підтвердження їхніх точних 
влучань, знешкоджені цілі — орків-
ська техніка, групи бойового складу.

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

Наш герой — фаховий військовий, 
старший офіцер батареї одного з 
підрозділів Тернопільської артилерії 
на псевдо «Моряк». Позивний вка-
зує на те, ким би він міг бути, коли б 
не війна. А такі ж вуса носить його 
дідусь, який теж є моряком. Однак 
не за позивним, а — за покликан-
ням. Що спонукало Моряка обрати 
військовий напрямок, що мотивує 
до боротьби, чим дорожить і про 
що мріє офіцер-артилерист — далі 
у матеріалі проєкту «Героям слава».

Знав, що війна — 
неминуча 

Він був підлітком, коли почалася 
збройна агресія московії на Сході 
України. Саме тоді закладалися 
цінності вірності, дружби, честі і 
гідності, формувався світогляд. Вій-
на не могла не вплинути на вибір 
професії: вступив до Національної 
академії сухопутних військ, а там з 
побратимами дали собі обітницю — 
змінити все до кращого. Зараз його 
рідне місто в лапах окупантів, багато 
побратимів — у полоні. Це відповіді 
на запитання про мотивацію його 
як воїна.

— Коли почалася окупація, мені 
було 16-ть, ми тоді з друзями об’єд-
нувалися в групи, збирали інфор-
мацію про окупантів і сприяли їх 
вилову, — розпочав розмову молодий 
офіцер. — Навіть після звільнення 
ми розуміли, що війна неминуча, 
доки існуватимуть лнр та днр. Біль-
шість моїх побратимів були захис-
никами «Азовсталі», багато з них 
зараз — у полоні, деякі — звільнені. 
Саме за них переживаю найбільше. 
Це особливо мотивує.

Цінності, цілі, мрії Моряка шлі-
фуються в новому колективі, який 
на час війни став сім’єю — це Тер-
нопільська артбригада. Цьогоріч 
у зв’язку з війною був дочасний 
випуск в академії, де навчався 
Моряк, і він потрапив сюди. Його 
обов’язки — готувати вогневі пози-
ції для артилеристів, вираховувати 
коректури для стрільби.

— Головна задача артилерії — точ-

Цей не думаючий 
народ, це стадо 
затягує війну, і 
жоден з них не 
схаменеться. Не 
плекаймо ілюзій

КІНЕЦЬ ВІЙНИ: Я ІЗ СОЛДАТАМИ НА 
БЕРЕЗІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Війна  Що спонукало Моряка обрати 
військовий напрямок, що мотивує до 
боротьби, чим дорожить і про що мріє 
офіцер-артилерист — далі у матеріалі 
проєкту «Героям слава»

Моряк каже, що за себе у цій війні ніколи не хвилювався 

На плечі військового лягають серйозні завдання. Іноді 
самостійно керує взводом
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— Тішить, коли повертаємося з 
виконання завдань повним скла-
дом, знаючи, що ціль знешкоджена, 
а в очах людей бачиш задоволен-
ня від почуття добре виконаного 
обов’язку, — каже військовий. — Ма-
леньких перемог багато — не можна 
перераховувати, щоб не розкривати 
ворогу — хто це все робив.

Далі наш співрозмовник пригадав 
один із найяскравіших прикладів, як 
їх батарею московити обстрілювали 
впродовж двох годин і неочікуваний 
наказ командира за мить змінив хід 
бою і скріпив колектив.

— Нас обстрілювали дві години, — 
розповідає офіцер. — Ніколи не за-
буду, як командир вирахував точ-
ний час від приходу до приходу і 
дав наказ вистрілювати по одному 
розрахунку в проміжку часу. І вони 
відійшли! Попри інтенсивні обстрі-
ли нам це вдалося! Тоді обстріл був 
сильний, і ніхто не загинув.

Таким хитрощам не вчать підруч-
ники. Це була винятково кмітливість 
командира, вдалий вихід із ситуації. 
Каже, що подібних моментів бага-
то, але саме той поділив життя під-
розділу на до і після, сформувавши 
усвідомлення високої довіри.

— Недарма ж кажуть, що справж-
ній офіцер — це батько підрозді-
лу, — додає Моряк. — Наш скріпив 
колектив на максимальному рівні, 
він завжди зі своїм бойовим скла-
дом, завжди на місці, офіцерський 
склад залишає вогневі позиції разом 
із бійцями, так і повинно бути. Без 
цього не було б довіри.

На війні страху немає 
Коли в час війни було найбільш 

тривожно, запитуємо. Моряк неспо-
дівано відповів, що за себе у цій вій-
ні ніколи не хвилювався.

— Найстрашніше було не на вій-
ні, — додав. — Найбільше переживав 
за побратимів на «Азовсталі», а най-
радісніше — коли побратими вихо-
дили з Оленівки. Зустрічей не було, 
але ми всі встигли поспілкуватися. 
Липень, ми — у найгарячішій точці. 
І виходить Лірик з полону. Мені те-
лефонує його мама і все забувається: 
навіть те, що працюємо на гарячому 
напрямку.

Згуртованість «Азову» для Моря-
ка є зразковою. І хоч спілкуються 
хлопці між собою лише про служ-
бу, відчувають, що є найближчими 
друзями. На відстані підтримують 
зв'язок, допомагають сім'ям. Про те, 
за яких обставин вони так здружи-
лися, не уточнює, як і багато інших 
відомостей про себе. Але саме звідти 
черпає натхнення до боротьби.

— Прикладом для мене є коман-
дир «Азову» Редіс, за яким пішов 
весь полк, — веде далі Моряк. — Із 
солдатами варто мати спільну мову 
і довіру. Вони підуть до кінця, усві-
домлюючи, що їх начальник йде з 
ними нога в ногу. Наш теперішній 
комбат такого ж спрямування.

Тваринка — для душі 
Чоловічу згуртованість і взаємопід-

тримку у батареї Моряка гармоній-
но доповнює… Морква. Так хлопці 
назвали кішку, яка прибилася до них 
декілька місяців тому ще маленьким 
кошеням. Ластиться, дарує ніжність, 
береже спокій, знімає напругу.

— Коти заспокоюють, — лагідно 
згадує про пухнасту розраду Мо-
ряк. — Це тваринка — для душі. 
Морква спить з нами в бліндажі, 
ловить мишей, приносить і викладає 
рядочком: ось дивіться, яка я госпо-
динька!

На інших напрямках прибивалися 

Що кажуть колеги по службі
— Волелюбна і цілеспрямо-

вана людина, — відгукується 
про Моряка командир бата-
реї на псевдо Тайфун. — Це 
мій перший заступник, права 
рука. Спочатку рішення йому 
було приймати важко, але, як 
кажуть, кров’ю і потом досяг 
успіху. Зміна стала раптовою 
для мене і для нього. Колись 
на Лисичанському напрямку 
нас розділили на два взводи. 
Це була його перша самостійна 
робота і він впорався. Потрапив 
під обстріл і самостійно вивів 
батарею без втрат.

Далі комбат розповів, що 
з Моряком вони в академії 
сиділи за однією партою, ра-
зом прийшли в Тернопільську 
артилерію, навіть мали змогу 

вибрати дивізіон. Тайфун тут 
проходив стажування, уже все 
було знайоме.

— Командування батареєю 
— це дуже відповідальна роль, 
— зазначив Тайфун. — Від кож-
ного твого прийнятого рішення 
залежить життя підлеглих. У 
двох із десяти наших вистрі-
лів немає вогню у відповідь. А 
пострілів з однієї позиції може 
бути і до півсотні. Тому треба 
враховувати все: і час перебу-
вання на вогневій позиції, і 
місце, адже на нас — відпо-
відальність за весь особовий 
склад. На плечі Моряка ляга-
ють серйозні завдання. Якщо 
інші батареї виїжджають одним 
взводом, то ми — двома. Іншим 
повноцінно керує він. 

і собаки. Вони, за словами Моря-
ка, відчувають небезпеку. Каже, що 
по очах видно тривогу, наче розу-
міють, що робиться.

— Українці більш гуманні, — 
вважає військовий. — Мої знайомі 
вивозили тварин з окупованих міст. 
Для русні це дико. Тварини безза-
хисні, їм потрібно допомагати. Мій 
дід говорив: «Хто любить тварин, 
той у житті не буде відчувати зла». 
Бог любить таких людей.

Про мрію і перешкоду 
Ворогів артилеристи називають 

русаками. У розумінні Моряка — це 
люди, які не мають волі, не думаю-
чи, виконують все, що їм скажуть, 
подібні варварам. Дурні необдумані 
наступи, чисельні втрати, на його 
думку, цьому яскравий приклад.

— Вони, як плем’я, що не ба-
чить життя без поводиря, це ті, що 
плакали за сталіним, а нині по-
клоняються путіну, — розмірковує 
співрозмовник. — Печаль у тому, що 
у них немає усвідомлення того, що 
роблять. Цей не думаючий народ, 
це стадо затягує війну, і жоден з 
них не схаменеться, тому ілюзій 
будувати не варто.

На запитання, якою він бачить 
перемогу, вважає, що війна не за-
кінчиться, допоки наші ЗСУ їх 
не витіснять до кордонів, і поки 
там, за поребриком, не наступить 
прозріння — усвідомлення того, 
до чого призводить їх війна. А це, 
на думку офіцера, процес тривалий 
і швидке закінчення війни — це 
казки. Насправді це виснажлива і 
наполеглива праця на всіх напрям-
ках. Та вірить, що успіх і перемога 
однозначно буде за нами.

— Моя мрія — поїхати на Азов-
ське море, — усміхаючись у вуса 
додає Моряк. — Кінець війни асо-
ціюю саме з такою картинкою: 
я стою на пляжі зі своїми солдатами 
на березі Азовського моря.
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З 2010 року Вінницька 
ІТ-Академія займається 
підготовкою айтішників 
із супроводом 
до працевлаштування 
кожного за п’ятьма 
основними спеціалізаціями: 
програмування, 
автоматизоване тестування, 
ручне тестування, веб-
дизайн (UX/UI), проєктний 
менеджмент в ІТ.
Працевлаштування кожного 
випускника зумовлене ефек-
тивною методикою організації 
навчання:

  підготовка на вимоги 
ІТ-ринку і, виключно за за-
требуваними спеціалізація-
ми для початківців;
  приблизно 20% теорії і для 
обдуманного її використан-
ня — 80% практики;
  нічого зайвого — тільки 
необхідні для початківців 
знання і навички;
  викладачі-практики, усі 
предмети і викладачі в кон-
тексті один одного;
  атмосфера повноцінного за-
нурення у реальні проєкти і 
мотивуюче середовище;
  інтенсивні (4–6 днів/тиж-
день) програми навчання: 
Веб-дизайн, Мануальне те-
стувальнння, Проджект-ме-
неджмент в ІТ, Автоматизо-
ване тестування, Java-роз-
робник, Frontend-розроб-
ник, JavaScript-розробник, 
Python-розробник та інші;
  вивчення англійської мови 
протягом усього курсу під-
готовки (з використанням 
авторських онлайн-курсів 
та власної спеціалізованої 
бібліотеки);
  спеціалізовані курси: 1) ТІ 

по підготовці до проходжен-
ня технічного інтерв’ю, 2) 
з HR-ами по підготовці для 
проходження співбесід;
  організація стажування 
в командах (з програмістів, 
тестувальників, веб-диза-
йнерів та проджект-мене-
джерів) на внутрішніх ін-
дустріальних проєктах для 
«прокачки» hard & soft skills 
кожного до рівня Strong 
Junior;
  повна автоматизація проце-
су організації та супроводу 
навчання за допомогою 
CRM-системи — INTITA.

Для відбору на навчання 
ми розробили спеціальні 
онлайн-модулі, які потенційні 
студенти проходять до старту 
навчання:
1. Вступ до програмування;
2. Англійська мова для почат-
ківців;
3. Елементарна математика;

Моніторячи проходження 
абітурієнтами даних онлайн 
модулів (швидкість, логіка ви-
конання завдань тощо), роби-
мо висновки про їх готовність 
до інтенсивного навчання 
(мотивація, базова підготовка, 
тайм-менеджмент тощо).
Для закріплення, поглиблення 
знань та навичок, які сту-
дент здобуває після кожного 
модулю, передбачено прак-
тичне та домашнє завдання з 
подальшою його перевіркою та 
зворотнім зв’язком від викла-
дача.
Інтенсивність навчання 
студента складає 4–6 разів 
на тиждень. Саме такий темп, 
на нашу думку, дає можливість 
студенту закріплювати здобуті 
навички з більшою ефектив-
ністю.
Робота на проєктах передбачає 
регулярні мітинги з ментором 
прєкту по 2 години кожна і 

самостійна робота студента над 
проєктом — 2 години щодня, 
5 днів на тиждень. Разом про-
єктна навантаженість на сту-
дента складає — не менше 
16 годин на тиждень.
Під час занять кожен студент 
має змогу взаємодіяти з ви-
кладачем, а також звернутись 
за консультацією в позауроч-
ний час.
Протягом роботи над проєк-
тами — мітинги з ментором 
проєкту тричі на тиждень.
Англійська мова вивчається 
протягом усього курсу навчан-
ня і передбачає регулярні що-
денні заняття — 2 рази на тиж-
день в супроводі викладача, 
в інші дні тижня самостійне 
проходження онлайн-модулів 
на платформі. Крім того, кому-
нікація на командному проєкті 
та документація по проєкту 
ведуться англійською мовою.
Організація навчання протя-

гом усього періоду максималь-
но наближена до організації 
робочих процесів в ІТ-індустрії 
і основний акцент на виконан-
ня проєктів і роботу в команді 
(з програмістів, тестувальни-
ків, веб-дизайнерів та про-
джект-менеджерів).
Викладачі-практики з багато-
річним досвідом допоможуть 
систематизувати знання, 
а практика на реальних про-
єктах закріпить результат від 
отриманих теоретичних знань. 
Протягом навчання студенти 
отримують повний комплекс 
знань та навичок, необхідних 
для отримання своєї першої 
роботи в ІТ-індустрії.
Вивчення англійської мови 
входить у вартість курсу.
Як наші випускники відгуку-
ються про свій персональний 
досвід навчання в ІТ-Академії 
можна прочитати на сайті (без 
цензури): https://online.ita.
in.ua/graduates.html 
Формуємо надійний айтішний 
тил для українських захисників! 
Долучайся до мотивованої 
команди айтішників — 
випускників Вінницької ІТ-
Академії, які створюють якісні 
ІТ-продукти!
Реєструйся: на офлайн навчан-
ня: https://ita.in.ua/ 
на онлайн навчання: 
https://online.ita.in.ua/ 
телефонуй: 067– 431-19-21 
Ми у соцмережах:
YouTube
https://www.youtube.
com/channel/UC2EMqcr4pE 
BuTGEJBaFgOzw 
Facebook vinnytsia.itacademy 
Instagram ita.in.ua 
Telegram-канал https://t.me/IT_
Academy_Vinnytsia 

Вінницька ІТ-Академія формує айтішний тил
514012_inf 

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

Наразі на балансі Тернопільської 
міськради знаходиться чотири ме-
дичних заклади: Тернопільська 
міська лікарня швидкої допомо-
ги, Тернопільська міська лікарня 
№ 2, Тернопільська міська лікар-
ня № 3 та Тернопільська міська 
дитяча лікарня. За інформацією 
про сховища у кожному з них та 
витрачені на них кошти, ми звер-
нулися до відділу охорони здоров’я 
та медичного забезпечення міської 
ради з інформаційним запитом.

Що зробили 
У Тернопільській міській лікарні 

№ 2 під кожним лікувальним кор-
пусом знаходяться приміщення, 
пристосовані під укриття. Загальна 
площа — 720 м кв. Ця лікарня отри-
мала найбільшу суму на приведен-
ня укриттів до ладу — 3,1 мільйона 
гривень.

— З цих коштів 1 240 тисяч гри-
вень виділили на ремонт сховища 
у пологовому відділенні, а 1 860 ти-
сяч гривень — на ремонт схови-
ща у кардіологічному відділенні. 
В укриттях одночасно можуть 
перебувати від 500 до 550 людей. 
У сховищі підведений кисень, ка-
налізація та можливе освітлення 
за умови відключення від централь-
ного електропостачання, — повідом-
ляють у відділі охорони здоров’я та 
медичного забезпечення Тернопіль-
ської міської ради.

Майже однакові суми на прове-
дення ремонтних робіт у сховищі 

отримав Тернопільський центр пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги — 950 тисяч гривень, а також 
Тернопільська комунальна міська 
лікарня № 3–870 тисяч гривень.

— Загальна площа укриття в лі-
карні № 3–395,3 м кв. Під час 
повітряної тривоги там одночас-
но можуть перебувати 100 осіб. 
Є необхідні засоби для надання 
домедичної допомоги та нормаль-
ного перебування. Наразі у дано-
му сховищі проводять поточний 
ремонт, — каже начальник відділу 
охорони здоров’я та медичного за-
безпечення Тернопільської міської 
ради Василь Даньчак.

На облаштування укриттів у Тер-
нопільській міській комунальній лі-
карні швидкої допомоги бюджетних 
коштів ще не витрачали, повідом-
ляють у відповіді на інформацій-
ний запит. Загальна площа захисної 
споруди у Тернопільській міській 
комунальній лікарні швидкої до-
помоги — 339,9 м кв.

Що планують 
зробити 

То виходить сховище до війни 
було у нормальному стані або ж 
просто коштів не вистачило? Такі 
питання ми поставили директору 
закладу Ярославу Чайківському.

— Нашим сховищем користу-
валися студенти медичного уні-
верситету. Ви розумієте, якщо там 
могли під час повітряних тривог 
перебувати студенти, то стан схо-
вища у досить-таки нормальному 
стані. Єдине — у нас там немає про-
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Кожна міська лікарня, окрім дитячої, отримала кошти від міськради на ремонт сховища

точно-витяжної вентиляції, і деякі 
кімнати потребують косметичного 
ремонту. І от нам днями виділили з 
міського бюджету 566 тисяч гривень 
на поточний ремонт сховища, зав-
дяки якому ми зможемо виправити 
недоліки, — каже пан Ярослав.

Жодної копійки на ремонт укрит-
тя не отримала Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня. Зі слів 
Василя Даньчака, сховище знахо-
диться в задовільному стані.

— Сховище стаціонару займає 
250 м кв., дитячої поліклініки — 
300 м кв., інфекційного відділен-
ня — 200 м кв. Туалети та другі 
виходи наявні, а ось вентиляція 

у всіх приміщеннях відсутня. Та-
кож у дитячій поліклініці відсутня 
система аварійного електроживлен-
ня, — розповідає Василь Даньчак. 
Чи планують проводити у сховищах 
Тернопільської міської дитячої ко-
мунальної лікарні ремонтні роботи 
і чи подавав заклад прохання на ви-
ділення коштів з міського бюджету? 
Ми запитали у директора Андрія 
Артимовича.

— До нас приходила комісія з 
міської ради, вказали на недоліки 
з вентиляцією, системою аварійного 
електроживлення. Ми розуміємо, 
що наші укриття потребують ре-
монту, тож поступово намагаємося 

виправити недоліки. Варто розуміти, 
що ці приміщення будували раніше, 
і ніхто не розглядав їх як укриття 
чи сховища. Ми виходимо з того, 
що маємо. І намагаємося зараз ці 
приміщення пристосувати до укрит-
тів. Нам головне — щоб перебу-
вання людей у цьому приміщенні 
було безпечним. Наразі плануємо 
витратити з власного бюджету лі-
карні приблизно три мільйони гри-
вень на проведення ремонтних робіт 
у сховищах, — каже пан Артимович.

Також він наголосив, що ремонти 
у сховищі — справа нелегка та довга. 
Тож за кілька тижнів зробити все 
не вдасться.

ЗДОРОВ'Я

Дізнайтеся, 
які є вимоги до 
укриття в лікар-
нях, засканував-
ши qr-код
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РЕКЛАМА

ЛЮДИ

На картинках Наталя Сергеєва-Черненко 
переважно зображає дівчат

Сьогодні одяг та аксесуари з малюнками 
Наталі можна побачити в Україні та в Європі
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ЗАСНУВАЛА БРЕНД ПІД ЧАС ВІЙНИ
Історія успіху  Для творчості не 
існує кордонів та слушного часу! У 
цьому переконана тернополянка Наталя 
Сергеєва-Черненко. Вдень жінка грає 
на сцені Тернопільського обласного 
драмтеатру імені Тараса Шевченка, а 
ввечері створює яскраві графічні картини 
в патріотичному стилі

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

Попри карантини та війну вона 
заснувала власний бренд «Птичка 
невеличка», а частину отрима-
них від прибутку коштів віддає 
на потреби ЗСУ.

Малюнки — це 
натхнення 

Наталя Сергеєва-Черненко пра-
цює в Тернопільському драмтеатрі з 
2008 року. За цей час жінка зіграла 
не одну роль на сцені. Найбільше 
глядачі впізнають її за ролями у ви-
ставах «Гуцулка Ксеня», «Наталка 
Полтавка», «Ніч перед Різдвом» та 
інших. Вона живе театром, тож про 
малювання до перших карантинів 
у 2020 році навіть мови не йшло.

— У той час ми як актори не ви-
ступали, не проводили репетицій. 
Ми вдома для себе читали тексти, 
режисери працювали з нами зде-
більшого онлайн. І для мене це 
такий період, коли я як актриса 
була не дуже корисна. Ми всі си-
діли вдома, бо боялися того вірусу. 

Я не знала, чим себе зайняти. Я ро-
зуміла, що треба перечекати, але 
коли людина творча, то більше двох 
тижнів на одному місці ти не вси-
диш. Тоді я подумала, а чому б мені 
не малювати, — розповідає актриса.

Останній раз пані Наталя бра-
ла до рук олівець, щоб малювати, 
у шкільні роки. Тоді це були пор-
трети видатних фізиків. Натомість 
у дорослому житті замість фарб та 
аркушів паперу вона обрала план-
шет і спецпрограму для художників.

— У мене є звичайний планшет, 
на який встановила програму для 
художників. Я продумую собі кар-
тинку і починаю малювати. Жодних 
пензлів у роботі не застосовую. Оби-
раю необхідний мені колір і малюю 
пальчиком. Спочатку вимальовува-
лися легкі кольори, а зараз я зде-
більшого зображаю дівчат. У кожної 
дівчинки свій настрій, особлива ко-
льорова гама. Також все залежить 
від того, який у мене був настрій. 
Наразі друзі наштовхують мене 
на малювання фарбою. Але я ще 
не спробувала, мені не вистачає 

сміливості, — каже тернополянка.
З 24 лютого, коли росія розпо-

чала повномасштабне вторгнення, 
театрали знову залишилися без ви-
ступів та сцени. Тоді Наталя разом 
із колегами долучалися до волон-
терства, а ввечері — створювала 
нові картинки.

— Майже щодня я малюва-
ла по картинці. Ввечері зроблю, 
а зранку відкриваю планшет і ті-
шуся, що створила такий файний 
образ. Це як графічний малюнок, 
але він схожий на такий, як пен-
зликом малюється. Там інколи 

навіть видніються мазочки, — роз-
повідає художниця.

Кожна листівка 
особлива 

Переважно на своїх листівках 
пані Наталя зображає дівчат. На-
приклад, у доробку вже є листівки 
із зображенням Мавки, Катерини, 
а також звичайної жінки в україн-
ському вбранні. 

— Мої малюнки переважно 
яскраві. Я намагаюся додати в них 
більше кольорів, але важливо, щоб 
все мало гармонійний вигляд. Зви-

чайно ж, є малюнки, в яких перева-
жає чорний колір. Кожну картинку 
треба розглядати, адже тільки так ви 
зможете побачити щось своє. Якщо 
говорити за образи, то найбільше 
людям до душі Катерина з одно-
йменної поеми Тараса Шевченка. 
З цим малюнком неодноразово вже 
купували кухлики, футболки, све-
три, — розповідає Наталя.

Частину коштів від продажу речей 
з власними принтами тернополянка 
відправляє на ЗСУ. Вона хоче, аби її 
творчість радувала на лише цивіль-
них, а й була корисна військовим.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №43

— Що таке успішний чоловік?
— Той, хто заробляє гроші 
швидше, ніж його дружина їх 
витрачає.
***
Якщо з вечора попив коньяку, 
а вранці почуваєшся чудо-
во — значить за пивом учора 
все-таки не пішов.
***
У нас викладач в універі якось 
сказав:
— Знаєте, на що це схоже? Ви 
приходите в магазин за шубою, 
віддаєте 200 тисяч, а врешті 
залишаєте шубу і забираєте 
тільки чек. Ось так само і з 
вашою освітою.
***
Оголошення на дверях відділу 
кадрів:
«Прийому на роботу немає. 
Робота передається у спадок».
***
Насправді всі великі справи 
починаються не зі слів: «Я 
зможу! Я зроблю! Я досягну цієї 
мети й піду далі!», як заведено 
говорити на бізнес-семінарах 
та писати в книгах на кшталт 
«Як стати мільйонером».
Всі великі справи починаються 
зі слів: «Ну гаразд, біс з ним, 
давай спробуємо...»

***
Студент шле додому мамі теле-
граму: «Провалився на іспиті. 
Підготуй тата».
Через день отримує відповідь: 
«Тато підготовлений. Готуйся 
сам!»
***
Зустрічаються два професори 
математики.
Перший, зітхаючи:
— Колего, а мене знову обі-
крали!
Другий:
— Уявіть собі, колего, я раз і на-
завжди розв'язав цю проблему!
Перший:
— Хм... цікаво було б дізнатися, 
як?
Другий:
— Я використав теорію ймовір-
ності та поставив на свої двері 
шість найдешевших китайських 
замків!
Перший:
— Ну, і до чого тут теорія ймо-
вірності, якщо їх усіх можна 
відкрити одним ключем?
Другий:
— Не скажіть, колего! Коли я 
виходжу з дому, я три замки 
закриваю, а три — ні!
***
Три години ночі. Чоловік із дру-

жиною сплять. Раптом дзвінок 
у двері. Чоловік, лаючись, йде 
відчиняти. На порозі стоїть 
нетверезий чоловік:
— Друг, підемо зі мною, тут 
поряд, допоможеш мене 
штовхнути.
— Ти, чоловіче, охренів, чи що? 
Три години ночі. Іди когось 
іншого проси.
Чоловік лягає знову в ліжко. 
Дружина питає, хто приходив?
— Так, якийсь козел застряг, 
просив його штовхнути. Я його 
послав.
— Ти просто звірюга якийсь. 
Пам'ятаєш, як у нас мотор за-
глух та під дощем, і нас якийсь 
хлопець цілу годину штовхав? 
Ти що, людину врятувати не 
можеш?
Чоловік, знову лаючись, 
вилазить із ліжка, одягається. 
Виходить у двір у повній темря-
ві. Кричить:
— Чоловіче, ти де?
З темряви:
— Тут я! Йди сюди!
— Та де тут?
— Ну тут, на гойдалці!
***
Ведмежатник у суді.
Суддя:
— Обвинувачений, поясніть 

суду, чому ви, зламавши сейф, 
взяли з нього гроші, а не при-
краси?
— Пане суддя, ви зараз говори-
те прямо як моя дружина...
***
Йде в інституті лекція з техніки 
безпеки. Професор аудиторії:
— Ви — виконроб на будів-
ництві. На ваших очах з лісів 
падає і розбивається робітник 
на смерть. Ваші перші дії?
Студенти:
— Викликати швидку!
— Викликати поліцію!
— Повідомити родичів! І т. п.
Професор:
— Надягніть на труп каску та 
страховий пояс, інакше поліція 
приїде за вами.
***
— Гей, бармене, налий-но мені 
коньяку!
— Якого?
— Ось того, п'ятизіркового.
Бармен наливає. Відвідувач 
випиває — і падає мертво.
Бармен малює на етикетці 
шосту зірочку.
***
Операція в глибинці.
Хіpyрг: — Сестро, наркоз!
Сестра: — Який?
Хіpуpг: — Hаш, місцевий!

РОЗВАГИ

Передплатний індекс
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Сестра: — Баю-баюш-
ки-баююююю...
***
Дитині дуже важко поводи-
тися пристойно, якщо вона 
ніколи не бачила, як це 
робиться.
***
— Люба! Якщо я помру, ти 
не журись, одразу заміж 
виходь. Будь щаслива. Єди-
не прохання — нехай синів 
правильно виховає!

— Як ти дістав! Нормальний 
суп! Не хочеш, не їж...
***
Після весілля:
— Знаєш, любий, я не можу 
відразу відмовитися від 
своїх дівочих звичок.
— І не треба! Продовжуй 
брати гроші у свого тата.
***
Забрати чужу дружину 
легко, повернути назад 
неможливо.



ОВЕН  В Овнів може ви-
никнути сильне бажання 
змінити своє життя. 

Або це буде добровільно, або 
певні події змусять вас пройти 
трансформацію. У листопаді ви 
будете дуже чутливі і уважні до 
оточуючих, стосунки набудуть 
для вас нових граней.

ТЕЛЕЦЬ Тельці матимуть 
період, коли вони 
працюватимуть над сто-

сунками в парі. Період входу 
стосунків на новий емоційний 
рівень. Вам знадобиться ваше 
вміння домовитися з іншими 
людьми. Близькі чекатимуть 
вашої підтримки та допомоги, 
але й чимало робитимуть і 
для вас. 

БЛИЗНЮКАМ доведеть-
ся серйозно взятися за 
роботу. Дуже важливо 

буде відчувати себе корисним, 
знати, що вас потребують, і що 
на вас можна покластися. Цьо-
го місяця ви будете особливо 
чутливі до будь-якої критики 
на вашу адресу. 

РАК У Раків настає час 
приємних сюрпризів та 
веселощів. Ви можете 

дозволити собі розслабитися 
та не переживати. Всесвіт до-
поможе залишатися у безпеці. 
Можна зайнятися творчістю. 
Легко даватимуться будь-які 
види інтелектуальної роботи 

ЛЕВ Увага Левів буде зо-
середжена на сімейних 
справах. Добре взяти 

відпустку та побути із сім'єю. 
Важливо приділити час своїм 
близьким. Леви облаштову-
ватимуть затишок та безпеку у 
своєму житлі. Може виникнути 
бажання усамітнення.

ДІВИ будуть активні у 
спілкуванні та комуні-
каціях. У вас з'явиться 

безліч різних ідей і думок з 
приводу. Ваші думки будуть за-
йняті безліччю питань, постій-
но перескакуючи з однієї теми 
на іншу. Діви зараз особливо 
потребуватимуть комфорту. 
Остерігайтеся перевтоми.

ТЕРЕЗИ Терези займуть-
ся переоцінкою своїх 
цінностей. Довгий час 

ви переоцінювали значен-
ня матеріального у вашому 
житті. Життя може змусити вас 
глянути більше у бік духовності 
та нематеріальних цінностей. 
Обережно з фінансами, є 
ризики залізти в борг.

СКОРПІОН Скорпіо-
нам вдасться те, що 
не вдавалося раніше. 

Також Скорпіони особливо за-
хопляться своєю зовнішністю: 
нова зачіска, речі, навіть зміна 
іміджу. Скорпіони можуть піти 
на співбесіди, знайомитися з 
новими людьми. Ви зможете 
відстояти свою точку зору. 

СТРІЛЬЦІ можуть ана-
лізувати свої почуття та 
відчуття. Багато Стріль-

ців почнуть допомагати іншим, 
займуться благодійністю. Ви 
можете перебільшувати все, 
що відбувається з вами, нама-
гайтеся не робити поспішних 
рішень і не змінювати нічого у 
своєму житті різко. 

КОЗЕРОГИ багато спіл-
куватимуться з друзями 
та організовуватимуть 

творчі, колективні проєкти. У 
вас буде багато однодумців і 
людей, готових прийти на до-
помогу. Однак прислухайтеся 
до внутрішнього голосу, оскіль-
ки конкуренти та недоброзич-
ливці можуть активуватися.

ВОДОЛІЙ Водоліям вар-
то зосередитися на собі. 
У вас з'явиться потреба 

в самоствердженні, вам дуже 
необхідне буде зростання у 
всіх сферах життя. На вас чекає 
велика кількість зустрічей з 
людьми, які допоможуть вам 
просунутися у ваших справах. 

РИБИ можуть по-но-
вому поглянути на світ 
і можливості. Можуть 

поглибити свої знання та піти 
вчитися. Можливі подорожі 
чи переїзд за кордон, робота у 
новій сфері. Рибам не можна 
стояти на місці, необхідно 
працювати та розвиватися.

СЕРЕДА,

2 ЛИСТОПАДА

+10°С     +15°С +11°С     +14°С

ЧЕТВЕР, 
3 ЛИСТОПАДА

+6°С     +11°С +6°С     +10°С

П’ЯТНИЦЯ, 
4 ЛИСТОПАДА

+4°С     +11°С +2°С     +10°С

СУБОТА, 
5 ЛИСТОПАДА

+6°С     +9°С +6°С     +11°С

НЕДІЛЯ, 
6 ЛИСТОПАДА

+4°С     +9°С +7°С     +11°С

ПОНЕДІЛОК, 
7 ЛИСТОПАДА

+2°С     +10°С +6°С     +11°С

ВІВТОРОК, 
8 ЛИСТОПАДА

+7°С      +10°С +6°С     +10°С

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

2 листопада 2022 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ
***

Мисливець на качок після осіч-
ки засмучується.
Мисливцеві на ведмедів, після 
осічки, засмучуватися ніколи.

***
Пам’ятаєте: Найкраще в 
колгоспі працював кінь. Проте 
головою він так і не став...

***
Щоб стати кращим в очах іншої 
людини, хвалити себе марно. 
Потрібно хвалити її.

***
— Алло! Ірино Миколаївно, 
добрий вечір.
— Іванко, привіт. Тобі, мабуть, 
Світлану? А вона не може підій-
ти — вона в душі.
— Так, так... Я в курсі. Ви нам 
рушник сюди принесіть, будь 
ласка.

***
Батько Сергійкові:
— Двійку виправив?
— Виправив!
— Ану, покажи!
— Ось!
— Ну хто ж так виправляє? Дай 
сюди!

***

2 листопада: 
Олександр, Артем, 
Герман, Іван, Леонід, 
Михайло, Микола, 
Павло, Петро, Ян, 
Аріна, Ірина.

3 листопада: 
Олександр, Олексій, 
Анатолій, Аркадій, 
Василь, Володимир, 
Вольдемар, Георгій, 
Дем'ян, Дмитро, Єгор, 
Захар, Іван, Іларіон, 
Костянтин, Микола, 
Сергій, Теодор, Федір, 
Юліан, Яків, Ян, Аза, 
Пелагея.

4 листопада: 
Олександр, Василь, 
Володимир, 
Вольдемар, 
Герман, Григорій, 
Денис, Захар, Іван, 
Іраклій, Костянтин, 
Максиміліан, Микола, 
Павло, Серафим, 
Теодор, Федір, Ян, 
Анна, Гликерія, 
Єлизавета.

5 листопада: 
Олександр, 
Володимир, 
Вольдемар, Єлисей, 
Омелян, Гнат, Максим, 
Микола, Еміль, Яків, 
Єфросинія.

6 листопада: 
Акакій, Олексій, 
Опанас, Іван, Іраклій, 
Лаврентій, Микола, 
Петро, Ян.

7 листопада: 
Валерій.

8 листопада: 
Антон, Опанас, Василь, 
Дмитро.

Цього тижня 
іменини  
святкують

ЦЕНТРАЛЬНА АЛЕЯ

ДЕРЕВ’ЯНІ ФІГУРИ

ЗООКУТОК

БУЛО:
Під час облаштування парку тут 
зробили клумби та фонтани

БУЛО:
Фігури казкових героїв створив 
видатний скульптор Іван Мердак

БУЛО:
 У парку створили зоокуток 

СТАЛО:
На алеї облаштували вертикальне 
озеленення і встановили флагшток

СТАЛО:
Більшість з них знищив час. 
Дерево струхнявіло та розсипалось

СТАЛО:
Тварини продовжують жити у 
звіринці та тішити малечу 

З одного ракурсу

Як змінився парк 
«Топільче»


