
НАША КРАСА 
ПОЛОНИТЬ СВІТ

 Більше сотні 
переселенців із 
Донеччини знайшли 
прихисток у Бережанах. 
Однак це не сподобалось 
багатьом жителям 
міста. Журналісти «RIA 
плюс» побували тут та 
розібрались у конфлікті
      У час війни маємо 
єднатися і шукати 
порозуміння. Лише так 
ми здатні подолати 
ворога. Ми всі – 
українці! І в єдності наша 
сила!
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ступник начальника Пенсійного 
фонду України в Тернопільській 
області Володимир Івахов.

Зі слів начальника управління со-
ціальної політики Тернопільської 
міської ради Володимира Сулими, 
на жовтневу субсидію для тернопо-
лян витратили 5 283 924 гривні, але 
це тільки початок.

— Опалювальний сезон вважа-
ється з 15 жовтня, тож субсидію 
нарахували за неповний місяць. Ці 
п’ять з копійками мільйонів отри-
мали 8938 домогосподарств Тер-
нополя. На листопад ми очікуємо 
збільшення домогосподарств десь 
до майже 14 000. А отже і витрати 
будуть куди більшими, — розповів 
Володимир Сулима.

Тож, якщо поділити цю суму 
на кількість домоволодінь, то ви-
ходить, що тернополяни отримали 
+/- по 591 гривні. Що не так вже 
і багато.

Крім того, з жовтня субсидії ви-
плачуватимуть не лише за постій-
ним місцем проживання, а й у разі 
його зміни. Це здебільшого стосу-
ється переселенців або людей, які 
не мають власного житла. У такому 
випадку людині до базового пакету 
з документами варто додати ще й 
договір оренди житла або довідку 
переселенця.

— Станом на 7 листопада, у Тер-
нополі 15 родин отримують суб-
сидію за договором оренди житла, 
а три родини — за довідками пере-
селенців, — додає пан Володимир.

Зміни для тернополян 
Від першого жовтня виплати 

житлових субсидій здійснюють вже 

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

На Тернопільщині стартував 
опалювальний сезон. До платіжок 
за світло, воду та газ додалися ще 
й платіжки за тепло. Єдиний вихід 
економії для тернополян — офор-
мити субсидію.

Належить? Отримаєте 
Грошову допомогу споживачам від 

держави надають на відшкодування 
витрат за оплату водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання, 
газопостачання, електропостачання 
та вивезення побутових відходів.

Зі слів заступника міністра со-
ціальної політики України Віталія 
Музиченка, українцям не варто 
перейматися щодо можливих змін 
у нарахуваннях. Якщо субсидія на-
рахована — ви її отримаєте.

— Коштів бюджету достатньо, 
щоб задовольнити потребу в житло-
вих субсидіях. На відповідні потреби 
бюджетом цього року передбачено 
37,9 мільярда гривень. На 2023 рік 
ми закладаємо приблизно аналогічні 
показники, що дає нам можливість 
забезпечити повноцінне й ритмічне 
фінансування житлових субсидій, — 
каже пан Музиченко.

Що стосується саме Тернополя 
та області, то люди вже почали от-
римувати кошти на відшкодування 
житлово–комунальних послуг. Що-
найменше на місяць держава витра-
чає на відшкодування тернополянам 
5 359 713 гривень, але в опалюваль-
ний сезон суми куди більші.

— У жовтні Пенсійний фонд 
України виплатив призначені орга-
нами соціального захисту населення 
житлові субсидії та пільги. За ми-
нулий місяць на виплату житлових 
субсидій та пільг у Тернопільській 
області спрямували 14,4 мільйона 
гривень. Станом на 7 листопада 
розпочали виплату житлових суб-
сидій та пільг жителям Тернопіль-
ської області, на що спрямовано 
66,3 мільйона гривень, — каже за-

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Комуналка  Чи реально під час війни 
отримати грошову допомогу від держави 
на відшкодування житлово-комунальних 
послуг та які зміни внесли в нарахування – 
ми розібралися

не органи соцзахисту населення, 
а Пенсійний фонд України.

— Порядок звернення за при-
значенням субсидій та пільг і ме-
ханізм їх призначення до 1 грудня 
цього року не зміниться. Необ-
хідну інформацію для таких ви-
плат Пенсійний фонду отримає 
у електронному форматі. Спосіб 
виплати пільг та субсидій зали-
шається без змін. Громадяни, які 
отримують кошти через відділення 
АТ «Укрпошта» або через банків-
ські установи, і надалі отриму-
ватимуть їх таким чином. Зміна 
способу виплати здійснюється 
органами Пенсійного фонду від-
повідно до поданої заяви, — додає 
Володимир Івахов.

А ось із 1 грудня для всіх україн-
ців без винятку збільшиться кіль-
кість пунктів подачі документів 
для оформлення житлової субси-
дії. Про які саме йде мова?

— Якщо ви хочете вперше от-
римати житлову субсидію або 
через якісь зміни, то вам треба 
звернутися до працівників те-
риторіальної громади за місцем 
проживання, до Центру надання 
адміністративних послуг, до орга-
ну соціального захисту населення, 
в додатку «Дія» або ж Пенсійному 
фонді України. Тобто ми не від-
даємо всі повноваження щодо на-
рахування субсидій. Люди мають 
звертатися туди, куди їм зручні-
ше, — каже Володимир Сулима.
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СУБСИДІЯ: ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ 

Якщо поділити виділену на субсидії суму на кількість домоволодінь, то виходить, що 
тернополяни отримали в середньому по 591 гривні

Чотирирічний Назарчик 
страждає від глаукоми і 
катаракти

Щодо документів для субсидії, 
то це лише заява відповідної форми 
і декларація. Тернополяни можуть 
отримати бланки в управлінні со-
ціальної політики (вул. Лисенка, 8), 
а жителі сіл та селищ — у місцевих 
радах.

Для тих, хто бажає подати відпо-
відні документи, не виходячи з дому, 
радять перейти на сайт електронного 
сервісу державних послуг Дія і за-
повнити відповідні бланки. Подання 
має зайняти 30 хвилин. Дана послуга 
є безкоштовною.

Під час заповнення декларації вам 
треба вказати:

  загальну площу житлового при-
міщення;
  кількість поверхів у будинку;
  дані про осіб, які входять 

до складу домогосподарства, і 
їхнє зареєстроване місце прожи-
вання у житловому приміщен-
ні/будинку;
  дані про види та суми доходів 
осіб, які входять до складу до-
могосподарства;
  відомості про транспортні за-
соби, що зареєстровані в уста-
новленому порядку і з року ви-
пуску яких минуло менше ніж 
15 років;
  інформація про придбання 
майна, товарів, цінних паперів, 
фінансових інструментів, вір-
туальних активів, оплату робіт 
або послуг;
  інформація про придбання 
безготівкової та готівкової іно-
земної валюти.

Із 1 грудня 
збільшиться 
кількість пунктів 
подачі документів 
для оформлення 
житлової субсидії

Попри те, що українці отри-
мують субсидію вже не один 
рік поспіль, все ж виникають 
питання: чому сусід отримав 
1000 гривень, а я 500 гривень? 
В управлінні соціальної політи-
ки Тернопільської міської ради 
пояснили, від чого залежить 
розмір допомоги.

— Насправді розмір вашої 
субсидії залежить від багатьох 
факторів. Це і склад сім’ї, сі-

мейний дохід, площа домово-
лодіння, яким опаленням ви 
користуєтеся – центральним 
чи індивідуальним. Вся інфор-
мація підганяється у формулу і 
вже потім вираховується, – каже 
Володимир Сулима.

Розрахунок здійснюється 
в два періоди – на неопалю-
вальний сезон (з 1 травня по 
30 вересня), на опалювальний 
сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Чому сума субсидії різна?

Номер рахунку 
Кюз Марина 4149 4998 0420 
8435 UA8330529900000
26205691565462
ПриватБанк блокує над-
хо д же н н я ,  то м у  т и м -
часово новий рахунок 
4149499804208443

ДовідкаВИДАВНИЦТВО РІА 

Чотирирічний Назарчик, ко-
трий залишився без тата, зараз 
потребує лікування. Малюк 
страждає від глаукоми обох очей 
і катаракти правого ока.

На Тернопільщині збирають 
кошти на лікування для хво-
рого синочка загиблого воїна 
Максима Кюза, родом із Кре-
менеччини.

Про це повідомила волонтерка 
Наталія Коропецька.

Вона звернулась від імені 
105 бригади ТРО з проханням 
про допомогу маленькому хлоп-
чикові. У чотирирічного Наза-
рчика глаукома обох очей і ка-
таракта правого ока, тому йому 
необхідне постійне лікування.

«Пишу до усіх з проханням 
від 105 бригади ТРО допомогти 

сім‘ї нашого Героя — Максима 
Кюз! Який загинув на Харків-
щині, захищаючи нашу неньку! 
Його синочку потрібне постійне 
лікування! 

У чотирирічного Назарчи-
ка — глаукома обох очей і 
катаракта правого ока! Да-
вайте разом віддячимо нашо-
му Героєві і його сім‘ї!!!» — 
пише Наталія.

Збирають кошти на лікування для 
хворого сина загиблого воїна
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Можна купувати 
овочі гуртом 

Якщо ви хочете зекономи-
ти — можна закупити на зиму 
овочі оптом. Це вийде значно 
дешевше. Дехто має у своїх бу-
динках підвали, де можна збе-
рігати овочі.

— Вже купили 150 кілограмів 
картоплі на зиму, — розповідає 
тернополянин Віталій. — Має-
мо у будинку підвали, де можна 
зберігати овочі. Оптом купува-
ти вигідно, бо фактично ціна 
вдвічі дешевша, ніж в магазині. 
До того ж, не відомо, на скільки 
ще зростуть ціни.

На овочевому ринку ми по-
бачили багато продавців, які 
продають овочі сітками по 30–
50 кілограмів. Так купувати ви-
гідніше. До прикладу, картоплю 

продають по 7–10 гривень за кі-
лограм. Якщо купувати сітку — 
ціна вже буде 5–6 гривень.

Також можна замовити ово-
чі оптом і вам їх доставлять 
під будинок безкоштовно. Ми 
знайшли чимало оголошень 
у Тернополі.

Картопля біла 5–8 грн;
Картопля рожева 6–8 грн;
Морква 15–25 грн/кг;
Цибуля 28 грн/кг;
Буряк 8–12 грн/кг;
Капуста 15 грн/кг.
Їх доставляють як у місті, так 

і до прилеглих сіл.

На ринку можна знайти овочі та фрукти 
дешевше, ніж у супермаркеті

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

Вартість овочів та фруктів від-
різняється на ринку та у різних 
магазинах. Щоб економити — 
можна шукати дешевші пропо-
зиції, а різниця на окремі товари 
може бути значна.

Як змінилися ціни 
Деякі українські овочі цього 

року значно дорожчі, ніж ми-
нулого. 

До прикладу, вартість звичай-
ної ріпчастої цибулі у магазинах 
та на ринку сягає 30 гривень, 
хоча у цей же період рік тому 
вона коштувала 8–10 гривень 
за кілограм.

Вже можна купити мандарини. 
Вони коштують від 50 гривень 
за кілограм. Апельсини трохи 
дорожчі — від 60 грн за кіло-
грам.

Ціни на лимони починаються 
від 60 гривень. Для порівнян-
ня — рік тому вони коштували 
в середньому 45 грн.

Традиційно, дорожчають огір-
ки та помідори. Вони переважно 
тепличні українського виробни-
цтва. У деяких магазинах вар-
тість огірків уже сягає понад 
100 гривень за кілограм.

А от сезон кавунів вже скін-
чився. Їх вже не було у супер-
маркетах.

Де дешевше?
Ми порівняли вартість різних 

овочів та фруктів у трьох ме-
режах супермаркетів «Сільпо», 
«АТБ» та NOVUS, а також діз-
налися середні ціни на овочево-
му ринку. Порівняння дивіться 
на графіці.  

Зауважимо, що в графіці вка-
зана вартість у супермаркетах без 
акційних пропозицій.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ОВОЧІ ТА 
ФРУКТИ У МАГАЗИНАХ І НА РИНКУ
Продукти   Журналісти «RIA 
плюс» порівняли для вас вартість у 
супермаркетах міста та овочевому ринку. 
Скільки можна заощадити, якщо купувати 
запаси на зиму оптом? Про це у матеріалі

ЦІНИ

Традиційно 
дорожчають огірки 
та помідори. 
Вони тепличні 
українського 
виробництва

У магазинах часто є акційні пропозиції, тому можна зекономити

ВАРТІСТЬ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ У МІСТІ
РИНОК
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— Звісно, кількість дітей у групах 
зросла би, але ж не всі вони наразі 
заповнені на 100%. Багато малюків 
за кордоном, є ті, які хворіють, або 
не відвідують навчальні заклади з 
міркувань безпеки. Батьки мали б із 
розумінням поставитися до ситуації 
в Україні, адже люди, які приїхали 
з Донеччини, потребують допомо-
ги, — зауважує пан Бортник.

Чи розпивали 
алкоголь у школі?

Мер пояснює, чому розмістив до-
пис у Фейсбуці. Говорить, що наки-
піло, і йому дійсно трохи соромно 
за свою громаду. У час війни люди 
мали би бути згуртовані, дружні, 
підтримувати тих, хто врятувався від 
звірств російської армії і змушений 
був покинути свій дім.

— Мені прикро, що наші люди 
почали звинувачувати переселенців 
у чомусь, висували хибні звинува-
чення, що ми прийняли алкоголі-
ків, наркоманів, туберкульозників, 
злочинців, — продовжує міський 
голова.

Факт розпиття алкоголю деякими 
внутрішньо переміщеними особами 
дійсно був зафіксований, каже мер 
Бережан. Спершу чоловікам дали 
попередження. Коли це не допомо-
гло, на місце викликали поліцію. 
За словами Ростислава Бортника, 
правоохоронці склали адмінпрото-
кол, щоб переселенці, які випивали, 
усвідомили серйозність наслідків 
своїх вчинків. Одна сім’я, із найак-
тивніших поціновувачів алкоголю, 
самостійно з’їхала зі школи.

Про те, що випадок розпивання 
алкоголю був, говорять і самі пе-
реселенці.

— Є кілька людей, які «просла-
вились», а тепер страждають всі 
інші, — розповідає одна з жінок. — 
Кілька чоловіків випивали. Навіть 
не хочу згадувати, що вони робили. 
Але тепер місцеві думатимуть, що 
всі ми такі. Тут багато пенсіонерів, 
хворих людей, жінки з дітьми. Ми 
звичайні українці та не хочемо, щоб 
у нас тикали пальцями через те, 
що ми переселенці. Люди всі різні, 
зрозумійте!

У той же час Сергій Крета, ке-
рівник сектору комунікації го-
ловного управління Національної 
поліції у Тернопільській області, 
переконує, що офіційних звернень 
про те, що хтось розпивав алкоголь 
чи хуліганив у Бережанській ЗОШ 
№ 3, до місцевого відділку поліції 
не надходило. Відповідно, освід-
чення драгером на факт вживання 
алкогольних напоїв не проводили.

— Після цього випадку наші 

Від 24 лютого людей, які прибу-
вали сюди, розселяли по освітніх 
закладах — дитсадках та у Бере-
жанській школі № 3. Там є душ, 
туалети та соціальна їдальня, де 
вони харчуються безкоштовно чи 
за системою знижок. У наступні 
місяці переселенці поступово по-
кидали дитсадки, а школа ще довго 
залишалась опорним пунктом для 
тих, хто не мав куди переїхати. Піс-
ля того, як у липні Ірина Верещук 
(нагадаємо, міністерка з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій) заявила, що до почат-
ку навчального року для ВПО, які 
перебувають у школах, слід знай-
ти альтернативні варіанти житла, 
людей із третьої школи розселили 
по громаді. Тобто до листопада пе-
реселенців у школі не було.

— 3 листопада до нас привезли 
87 внутрішньо переміщених осіб з 
Бахмутського напрямку. Це люди 
різного віку, серед них є жінки, 
діти, чоловіки, пенсіонери тощо. 
У закладах освіти, де є денне нав-

чання, не можна розміщувати пе-
реселенців. А натомість у школах, 
де змішаний формат, це робити 
не заборонено. У Бережанах школа 
№ 3 навчається за таким форматом. 
Тому ми першочергово поселили 
людей там, — пояснює мер Ростис-
лав Бортник.

Однак у школі вони не могли 
довго перебувати, влада шукала 
для них іншу тимчасову домівку. 
Так запропонували переселити лю-
дей до дитсадка «Сонечко». Діти й 
вихователі цього дошкільного за-
кладу мали перейти в інші садки, 
відбулось би «укрупнення».
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У час війни 
маємо єднатися 
і шукати шляхи 
примирення. Лише 
так ми здатні 
подолати ворога

РЕЗОНАНС
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«Я за колгосп — тільки не в на-
шому селі». Такою фразою почи-
нається допис у Фейсбуці мера 
Бережан Ростислава Бортника. 
Він був опублікований 5 листо-
пада і за лічені дні отримав розго-
лосу не лише Тернопільщиною, 
а й за її межами.

Бережанщина від 3 листопада 
буквально гуде розмовами про 
внутрішньо переміщених осіб із 
Донеччини, яких поселили у міс-
цевій школі № 3. Громадою ши-
ряться чутки, що переселенці злов-
живають алкоголем, дебоширять, 
мають численні захворювання. 
Ситуація загострилась, коли міська 
рада вирішила надати прихисток 
новоприбулим ще у приміщенні 
дитсадка «Сонечко». Натомість 
люди, які тікали від війни, також 
шоковані таким ставленням. Ба-
гато хто навіть готовий поверну-
тися назад, аби на них не тикали  
пальцями.

У час, коли в країні і далі триває 
війна, ми, українці, просто не ма-
ємо права ділити країну на захід 
і схід. Нас довго цькували один 
проти одного. Які шляхи при-
мирення можливі, що збираєть-
ся робити влада у Бережанах та 
на Тернопільщині, аби помирити 
людей, з’ясовували наші журна-
лісти. Отож, 7 листопада ми самі 
поїхали в Бережани, щоб подиви-
тися на конфлікт зсередини.

Чому обрали школу?
Голова Бережанської міської 

громади Ростислав Бортник роз-
повідає, що керівництво громади 
заздалегідь розробило план розмі-
щення людей у випадку масового 
переселення населення з окупова-
них територій та тих, де тривають 
бойові дії. За планом, тут можуть 
розмістити 9600 переселенців. 
У такому випадку сама громада 
збільшиться на 1/3.

Примирення   У листопаді сотня 
переселенців із Донеччини знайшли 
прихисток у Бережанах. Однак це не 
сподобалось багатьом жителям міста. 
Журналісти «RIA плюс» побували в місті 
та розібрались у конфлікті

ХТО ПОСІЯВ РОЗБРАТ У БЕРЕЖАНАХ?

Ростислав Бортник запевнив — наразі немає потреби, щоб розміщувати переселенців у 
школах чи садочках

Серед внутрішньо переміщених осіб, які знайшли 
прихисток у Бережанах, багато літніх, немічних людей

Сьомого листопада більшість переселенців з Донеччини 
перевели до санаторію

розконсервації санаторію, — каже 
нам Ростислав Бортник.

Цей процес розпочали вже 6 ли-
стопада. Він триває досі. Зараз, як 
ми дізналися, у санаторії запусти-
ли котельню, облаштували кухню і 
їдальню, забезпечили переселенців 
продуктами, ліжками і речами. Уже 
7 листопада туди почали перевози-
ти донеччан третьої школи. А коли 
того ж дня у громаду привезли 
ще 20 переселенців, їх заселили 
у санаторій відразу. Як пообіцяв 
Ростислав Бортник, 8 листопада 
всіх переселенців переведуть у са-
наторій. Натомість у третій школі 
приберуть і запустять навчальний 
процес. І в дитячий садочок «Со-
нечко» нікого поселяти вже не бу-
дуть! Запевняє влада.

Переселенців активно залучають 
до життя Бережанської громади. 
Їм надають робочі місця, коли ті 
з’являються (адже громада неве-
лика і варіантів працевлаштуван-
ня небагато). Чимало ВПО задіяні 
в організації харчування в соціаль-
ній їдальні. Дехто з тих, хто довше 
тут мешкає, створили громадську 
організацію, а також креативний 
хаб, у якому реалізують проєкти. 
Приміром, облаштовували дитмай-
данчик, аби подякувати бережан-
цям за гостинність.

Від редакції. Непорозуміння тра-
пляються. Усі ми люди, і всі ми 
різні. У час війни маємо єднатися 
і шукати шляхи примирення. Лише 
так ми здатні подолати ворога. Ми 
всі — українці! І в єдності наша 
сила!

працівники регулярно моніторили 
ситуацію у школі. Переселенці за-
спокоїлись, більше алкоголь ніхто 
не вживав. Я звертаюсь до меш-
канців нашої громади. Усвідомте, 
у яких умовах до листопада знахо-
дились люди, які до нас приїхали. 
Так, дехто випив і вже поніс міру 
покарання. Але не рівняйте всіх 
під одну копірку! — говорить Рос-
тислав Бортник.

Де далі житимуть 
Ми запитали у мера Бережан, 

чому внутрішньо переміщених осіб 
хотіли розмістити на базі дитсадка 
«Сонечко». Невже у громаді біль-
ше немає інших приміщень? Люди 
пропонували розмістити жителів зі 
сходу країни в Бережанському об-
ласному дитячому гастроентероло-
гічному санаторії. Це комунальне 
підприємство перебуває на балансі 
Тернопільської обласної ради.

— Ми від початку війни зверта-
лись до обласної ради з листами 
і проханням розмістити там пе-
реселенців. Також влітку просили 
дати дозвіл організувати там табір 
для реабілітації дітей — внутрішньо 
переміщених осіб. Ми подавали 
клопотання, щоб розконсервува-
ти санаторій, але, на жаль, у всіх 
випадках отримували відмову. Піс-
ля того, як я написав свій допис 
у Фейсбуці і конфліктну ситуацію 
почали обговорювати дуже бурхли-
во, я мав розмову з керівництвом 
Тернопільської обласної військо-
вої адміністрації. Вони узгодили 
питання з обласною радою щодо 
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вдячні волонтерам та бережанцям, 
які їх прийняли. Пенсіонерка Алла 
дякувала тим, хто їй допоміг, та 
вибачалась, що говорить суржи-
ком — «по донбаські». Вона роз-
повіла, що їй довелося пережити 
за ці місяці.

— Мені 60 років, я пенсіонерка, 
жила у місті Часів Яр Донецької 
області, — розповідає жінка. — 
Останні тижні у нас почались 
сильні обстріли. Окупанти били 
по наших будинках. У мій двір 
прилетіло. У сусідки повилітали 
всі вікна. Я злякалась, зібрала речі 
і вирішила їхати. Телефонували 
на гарячу лінію, щоб нас вивезли 
на безпечну територію. Нещодавно 
дзвонила знайомій, яка там ли-
шилась, то каже, добре, що ми 
виїхали, бо жах — обстрілюють 
будинки, ситуація страшна. Опа-
лення немає, проблеми зі світлом, 
а як буде зимою — хтозна. Тож 
просили, щоб нас забрали.

До Бережан співрозмовниця 
добиралась евакуаційним марш-
рутом. Спершу на автобусах, 
потім потягом до Тернополя і 
знову автобусом — до Бережан. 
Каже — зустріли волонтери, наго-
дували, допомогли перенести речі. 
Безмежно щаслива, що нарешті 
не чує вибухів.

— Я трохи встигла побачити 
Тернопіль, Бережани. Ніколи 
не була у західних областях, бо 
не маю ні родичів, ні знайомих. 
Тут гарно і дуже хороші люди, дя-
кую їм за все, — розповідає пані 
Алла.

Багато людей, яких ми зустріли, 
приїхали з Бахмуту. Розповідають, 
ситуація загострюється — постій-
ні обстріли окупантів, проблеми з 
комунікацією та зв’язком. Продук-
ти та ліки поки що доставляють. 
Розрахуватися можна банківською 
картою, бо зняти готівку дуже 
важко.

Пані Любов — пенсіонерка з 
Бахмуту. До Бережан вона приїха-
ла з сином, який має інвалідність.

— Я виїхала із самого пекла. Все 
місто знищили. Понищили заводи, 
школи, мости, будинки. У моєму 
районі лишився один магазин, де 
можна було купити продукти. Ос-
танньою краплею для мене став 
15–сантиметровий осколок, який 
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Журналісти 7 листопада поба-
чили, у яких умовах житимуть 
переселенці та поспілкувалися 
з ними. Серед прибулих багато 
пенсіонерів, люди з інвалідністю, 
батьки з маленькими дітьми. Поки 
всередині готували кімнати, на ву-
лиці розвантажували речі.

Розмістили людей у кількох кор-
пусах. У деяких кімнатах по чо-
тири ліжка, у деяких — по 10. 
У коридорах метушня. Чоловіків 
просять допомагати переноси-
ти речі та облаштовувати побут. 
В цей час запускали котельню.

Люди втомлені і 
виснажені 

На час нашого візиту в примі-
щеннях було ще холодно, оскільки 
опалення щойно увімкнули, чути 
шум води у батареях. Працівники 
котельні переконують — у кор-
пусах буде тепло, проблем з опа-
ленням немає. Сантехніки ремон-
тують туалети та водопостачання 
на деяких поверхах. Є рукомийни-
ки, душові кабіни, туалети.

Помічаємо, не всі люди, яких 
поселили до санаторію, задоволе-

ні. У багатьох через переїзди вже 
здають нерви. Їм довелося чимало 
пережити — обстріли, прильоти, 
життя без світла, води та тепла, 
страх за власне життя та життя 
своїх близьких. Багатьом було 
важко покинути рідну домівку, 
тож вони до останнього чекали та 
не хотіли виїжджати. Кілька днів 
у дорозі та кілька переїздів — спер-
шу у приміщення школи, потім 
у санаторій. Тож не дивно, що ба-
гато хто втомлений, знервований 
та роздратований.

— Краще б я лишилась у Бах-
муті. Вже б краще мене убили б 
там, — плаче переселенка Наталя.

Багатьом просто не вистачає під-
тримки та доброго слова. Чимало 
людей після розмови з журналіс-
тами заспокоювались. Відчуває-
мо, що їм дуже потрібна допомога 
психологів.

Вдячні за допомогу 
Невизначеність багатьох при-

гнічує — чи доведеться їм шукати 
новий прихисток, наскільки вони 
тут затримаються та чи зможуть 
вони колись повернутися до рід-
ного дому.

Багато приїжджих безмежно 
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РЕЗОНАНС

Більшість переселенців — пенсіонери У санаторії люди облаштовують власний побут Є умивальники, туалети та душові кабіни 

Щоб всі помістилися — ліжка ставлять в ряд

Дуже вдячна 
волонтерам... Я ні 
на що не скаржусь, 
бо це рай, після 
того, що довелося 
пережити

Репортаж   Ми побували у 
Бережанському обласному дитячому 
гастроентерологічному санаторії, у якому 
поселяють внутрішньо переміщених 
осіб. Заклад не один рік пустував, тож 
соціальні працівники в метушні доводять 
приміщення до ладу

Пані Любов з Бахмуту рятувалась від обстрілів разом із 
сином 

У ЯКИХ УМОВАХ ЖИВУТЬ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ — МИ ПЕРЕВІРИЛИ

пробив у моєму будинку двері та 
стіну біля ліжка, де спав син, — 
бідкається вона.

У квартирі пані Любові замість 
вікон була плівка, посічена оскол-
ками, та нестерпний холод.

— У квартирі було п'ять граду-
сів тепла. Опалення, води, світла 
не було останні три місяці. Коли 
ще було електропостачання — 
готували на електроплитці. А по-
тім — на вогнищі. Поставили кіль-
ка цеглинок, на них — каструльку 
чи чайник. Так і жили. Зв'язок 
там дуже поганий, особливо під 
час боїв. Покидати Бахмут було 
не важко. Було важко бачити його 
таким, який він зараз, — наголо-
шує.

Жінка додає — безмежно вдяч-
на людям, які їх зустріли та дали 
прихисток.

— Дуже вдячна волонтерам. Нас 
зустріли, нагодували, відігріли. 
Дали чисту постіль. Я ні на що 
не скаржусь, бо це рай, після того, 
що довелося пережити, — говорить 
пані Любов.

Жителі сходу навіть брали із 
собою домашніх улюбленців, 
яких не змогли покинути. Вони 
не полишають надії, що рано чи 
пізно повернуться до своїх рідних 
домівок, після перемоги України.

Що думають місцеві 
Нам вдалося поспілкуватися і 

з бережанцями. Щоб запитати, 
звідки такі ворожі настрої до своїх 
співвітчизників? Про неприємну 
ситуацію з деякими переселенця-
ми, які пили алкоголь у школі, мі-
сто «гуде». Однак люди запевня-
ють — зовсім не мають ворожого 

ставлення до переселенців.
— Я позитивно ставлюсь 

до того, що ми приймаємо пересе-
ленців, — розповідає вчитель укра-
їнської мови пан Степан. — Але 
чув багато негативу від людей, які 
їх приймали. Я вважаю, що наша 
влада мала підготуватися до цього і 
розмістити їх не у школі, а в інших 
закладах.

Дехто обурений плітками, які 
поширюють у соцмережах.

— Не потрібно поширювати усі-
лякі чутки, — каже пані Наталя. — 
Хтось щось почув, щось придумав, 
і вже все місто думає, що всі пере-
селенці такі. Не потрібно того. Всі 
ми люди. Бо на нас весь світ буде 
дивитись як на дикунів. Ми маємо 
допомагати та підтримувати один 
одного, тим паче під час війни.

Ми зустріли і переселенців, які 
вже кілька місяців живуть у Бе-
режанах. Вони кажуть — ніколи 
не мали проблем із місцевими, і 
їх радо зустріли.

— Я сама переселенка, у Бере-
жанах живу з березня, — розпо-
відає пані Людмила з Харкова. — 
Чула про ту ситуацію, що сталася. 
Звичайно, це нікому не сподоба-
лося б. Але люди є різні, і негатив 
запам’ятовується більше. Хтось 
вчинив негарно — і вороже почи-
нають ставитись до інших. Особи-
сто до мене і моїх знайомих дуже 
гарно ставляться, ніколи ніяких 
конфліктів із місцевими не було, 
навпаки — допомагають, підтри-
мують. Через мову не було ніяких 
проблем. Я говорю українською, 
але багато знайомих спілкуються 
російською, і жодного разу кон-
фліктів не виникало.



6 RIA плюс, 9 листопада 2022

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

На вході нас зустрічає волонтер-
ка Марія Назарко, яка «відповідає» 
тут за вареники. Їй приносять пар-
тії свіжозліплених, а вона їх варить, 
насипає у пластмасові відерка 
(адже саме в такій тарі страву від-
правляють хлопцям на передову) і 
засмачує смальцем та шкварками. 
Пані Марія долучилася до штабу 
«Бункер С» ще у 2014 році, коли 
росія вторглась на територію Дон-
басу. Відтоді жінка регулярно при-
ходить сюди й береться за будь-яку 
справу. Це, мовляв, її мінівнесок 
до перемоги над ворогом.  

— Я пенсіонерка, тому можу 
дозволити собі працювати тут що-
дня. Вже звикла до цього місця. 
Немає чого сидіти вдома і чекати 
сигналу про повітряну тривогу. 
Слід якось нашим військовим до-
помогти. Нехай собі на позиціях 

посмакують чи то кашею з м’ясом, 
чи вареничками, чи згущенкою, — 
посміхається волонтерка.

Громадську спільноту «Бункер 
С» створили рівно вісім років 
тому — у листопаді, для допомоги 
бійцям на фронті. Відтоді мають 
зв’язки із військовими у різних 
містах України. Продукти пере-

давали у Миколаїв, Харків, Дніпро, 
Донецьк, Чернігів тощо. У штабі, 
за словами пані Марії, заванта-
жують та відправляють автівку 
в «гарячі» точки щодня. Минулого 
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Пані Марія волонтерить у складі «Бункер С» вже восьмий рік Ліпити вареники для хлопців на передову щодня збираються 25-30 людей

До виготовлення смаколиків долучилися п’ятикурсники медичного університету

У волонтерському 
штабі мають 
потребу у 
продуктах, пів 
літрових банках та 
робочих руках

ЛІПЛЯТЬ ВАРЕНИКИ НА ФРОНТ

Волонтери   На базі обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру 
вже вісім років діє спільнота «Бункер С». У 
підвальному приміщенні трудяться кілька 
десятків волонтерів, аби для військових на 
передову поїхали каші, тушківки, згущене 
молоко, квашена капуста. Як гуртом ліпили 
вареники – читайте у репортажі «РІА плюс»

тижня за добу до хлопців поїхали 
навіть не одна, а п’ять машин! 
Геть про все звітують на своїй 
фейсбук-сторінці.  

Ліплять до 40 відер 
вареників 

Пані Марія показує нам, з яких 
приміщень складається їхній во-
лонтерський штаб. Так потра-
пляємо у, мабуть, найбільшу тут 
кімнату, де шумно, ніби у вулику. 
Стіни у ній завішані грамотами й 
подяками за активну діяльність, 
фотографіями в рамочках та па-
тріотичними малюнками. У кутку 
почепили ікону, над якою око ті-
шить барвистий рушник. В кімнаті 
ніде проштовхнутись, приміщен-
ня заставлене столами, за якими 
ліплять вареники. Робота кипить 
просто із шаленою швидкістю, 
як на конвеєрі. Кожен має свій 
обов’язок. За першим столом пра-
цюють дві Галини — тернополянка 
і харків’янка. Друга у нашому мі-
сті опинилась наприкінці лютого, 
знайшовши тут надійний прихи-
сток.  

— Галя у нас тут щодня. Не було 
такого, що вона не приходила. Ми 
працюємо у штабі протягом тижня, 
крім суботи і неділі. Збираємось 
на 10 годину ранку і не йдемо 
звідси, поки все не виконаємо — 
не виробимо тісто на вареники. Бу-
ває, що й до шостої вечора сидимо. 
Все залежить від кількості людей, 
які долучаються. Інколи приходили 
всього 7–8 осіб. Зараз закінчились 
польові роботи, то людей більше. 
Є багато переселенців: з Харків-
щини, Луганщини, Херсонщини 
тощо, — розповідає волонтерка Га-
лина з Тернополя. Вона розкатує 
тісто качалкою і робить кружечки. 
Товаришка навпроти кладе у них 

начинку й зліплює вареники.  
У харків’янки Галини запитую, 

чи за цілий день у неї не бо-
лять руки від цього кухонного 
ремесла? Відповідає, що ні, бо 
давно звикла. А ще каже — їхні 
варенички дуже смачні, ніби до-
машні, бо приготовані з любов’ю. 
За день у штабі виробляють 
до сорока відер страви. У кож-
ному з них — по 180–200 штук. 
А у перші місяці війни, як при-
гадують жінки, ліпили взагалі 
по 120 відер вареників!  

— Ліпимо їх з картоплею та си-
ром, або з картоплею і капустою. 
Частину вареників варимо зразу, 
охолоджуємо, розкидаємо у ві-
дерця, перемішуємо зі шквар-
ками і додаємо два ополоники 
розтопленого жиру. А ті, які по-
їдуть до хлопців на віддалені на-
прямки, заморожуємо. На фронті 
захисники самі їх зварять. Маємо 
холодильник і морозилки, — до-
лучається до розмови пані Марія.  

Роблять все для 
перемоги 

За сусіднім столом зібрався ці-
лий жіночий «батальйон» із Хер-
сонщини. Тут є мешканки Ка-
ланчака (селище у Скадовському 
районі), Нової Каховки, Скадов-
ська, Киселівки (село, що входить 
до Чорнобаївської громади). Ми 
знайомимось із херсонкою пані 
Наталією. Вона чотири місяці тому 
приїхала до Тернополя. Про те, що 
тут існує таке місце, як «Бункер 
С», дізналась випадково.  

— Якось о 22.30 я побачила 
в фейсбуці допис, що шукають 
людей на ліпку вареників для 
наших військових. Подумала, 
що варто долучитись. Ще й син 
мені радив знайти собі якесь за-

няття, аби відволікатись від но-
вин. Раніше ми з родиною жили 
в іншому мікрорайоні, а потім пе-
ребралися сюди. Я недалеко від 
диспансеру живу, тому приходжу 
до штабу частенько. Потрапила 
тут у справжнє «херсонське» се-
редовище. Всі стали як найближчі 
родичі, — жартує пані Наталія.

В Херсоні у неї залишилась 
невістка. Вона не змогла покинути 
домівку, але радіє, що свекруха 
в безпеці. Сама пані Наталія до-
дає, що Тернопіль їй сподобався. 
Коли у неї запитують, де вона за-
раз мешкає, відповідає всім, що 
у Файному місті.

— Воно таке ж красиве, як і 
Херсон… Ой, зараз буду плака-
ти, — зітхає жінка, витираючи 
сльозу. — Дуже гарно тут у вас. 
Це дійсно Файне місто. А у цьому 
волонтерському штабі прекрасний 
колектив і ми все робимо для пе-
ремоги. Нічого не хочеться, лиш 
вигнати ворога і аби закінчилась 
війна!

Регулярно долучаються до во-
лонтерства студенти Тернопіль-
ського державного медичного уні-
верситету імені І. Горбачевського. 
Сьогодні на «вареничну справу» 
прийшли п’ятикурсники-стомато-
логи. Їх на цю справу, розповідає 
молодь, відпустили із занять. Коли 
запитую, чи всі вміють ліпити ва-
реники, сміються. Відповідають, 
що роблять це так, як кожного 
навчила мама.   

— Нас тут називають молодіж-
ною бригадою, — відгукується сту-
дент Юрій. — Нині ми прийшли 
сюди вперше. Будемо тут цілий 
день, поки все не зробимо. На-
магатимемось по максимуму до-
помогти іншим. Тим паче, ніхто 
не втомився.

Крім вареників, у «Бункер С» 
готують каші з м’ясом. Для них 
використовують гречану, рисову 
і ячмінну крупи, а також горох і 
квасолю. До каш додають овочі – 
моркву та цибулю. Все роблять за 
допомогою двох автоклавів. За раз 
завдяки герметичним пристроям 
отримують 74 півлітрові банки.  Та-
кож ми дізнались, що тут варять 
згущенку. Для неї потрібні лише 
два інгредієнти – цукор та моло-
ко, яке дає для штабу місцевий 
молокозавод. Згущенку готують 
в автоклавах. Бійці її страшенно 
люблять. 

– Нещодавно ми зробили ще три 
ящики паштету. Багато понаква-
шували капусти, огірків, позакру-
чували салатів. Також передаємо 
хлопцям все те, що приносять не-
байдужі містяни: макарони, каву, 
чай, закрутки, цукрове печиво, яке 
довго не псується. Мед фасуємо у 

маленькі баночки і відправляємо 
на передову. Ліки люди купують, 
дівчата в’яжуть шкарпетки для 
військових. Ми все збираємо на 
складі, а тоді відправляємо відпо-
відно до потреб бійців, – пояснює 
пані Марія.  

Зараз для повноцінної роботи 
штабу дечого бракує. Якщо терно-
поляни мають можливість з цим 
допомогти, волонтери будуть їм 
дуже вдячні. Необхідна олія для 
того, аби смажити моркву і цибулю 
до каш. На день потрібно приблиз-
но три літри. Також є потреба у 
закаточних кришках (під ключ), 
0,5-літрових банках та пластмасо-
вих відерцях для вареників (що-
дня йде 40-50 штук). З продуктів 
треба яйця, смалець і борошно. 
Принести це у волонтерський 
штаб можна за адресою: вул. Ста-
рий Ринок, 1-А (відразу побачите  
«Бункер С»).

У штабі просять про допомогу!
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МІСТО

Давиду стало краще після початку курсу лікування 

Потрібно продовжувати лікування: допоможіть 
одужати тернополянину Давиду Ревнюку

коштує тариф зі швидкістю пе-
редачі 60 Мбіт/с. 120 грн/міс. — 
тариф зі швидкістю 100 Мбіт/с. 
Найдорожчий тариф з найшвид-
шою швидкістю передачі коштує 
150 грн на місяць за 1 Гбіт/с.

Однак провайдер покриває 
лише частину міста, тому по-
трібно перевіряти, чи доступне 

чення зі швидкістю передачі 
до 500 Мбіт/с — 330 грн/міс.

Роутер потрібно придбати 
самостійно. Провайдер також 
пропонує різне обладнання від 
700 грн. Також до кінця року 
діє акція — можна взяти в орен-
ду за додаткову плату 50 грн 
на місяць.

Підключення — 
безкоштовно

Укртелеком. Діє три тари-
фи. Найдешевший зі швид-
кістю 100 Мбіт/с обійдеть-
ся у 200 грн/міс. Швидкість 
200 Мбіт/с коштує 240 грн/міс. 
Найдорожчий тариф зі швид-
кістю 1 Гбіт/с коштує 360 грн 
на місяць.

Підключення безкоштовне. 
Якщо у вас немає модему — 
його можна отримати за 1 грн 
на місяць, або встановити Wi-
Fi роутер за 30 грн/міс.

Київстар. Тут є один тариф 
для домашнього інтернету зі 
швидкістю 100 Мбіт/с за 250 грн 

на місяць. Для нових користу-
вачів перші три місяці діятиме 
акційна ціна — 125 грн/міс. 
Якщо ви користуєтесь мобільним 
зв’язком від «Київстар» — ви-
гідніше підключити тариф мо-
більного зв’язку + домашнього 
інтернету. Місячна абонплата від 
200 до 350 гривень, залежно від 
особливостей мобільного тарифу.

Потрібно мати власний роутер 
або можна придбати його у про-
вайдера. Ціни починаються від 
999 гривень.

CanadNet. Можна вибрати 
один з чотирьох тарифів. Найде-
шевший — 90 грн/міс. за швид-
кість 30 Мбіт/с. 100 грн/міс. 

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

У Тернополі є чимало різних 
інтернет–провайдерів, які нада-
ють свої послуги. Є як великі 
компанії, які покривають фак-
тично все місто, так і менші, що 
надають послуги лише у деяких 
мікрорайонах. 

Деякі тернополяни скаржать-
ся на своїх інтернет–провай-
дерів. Когось не влаштовує 
ціна, а хтось нарікає на час-
ті проблеми з доступом до 
мережі.

— Я вирішив змінити свого 
провайдера, бо мене не влашто-
вувала ціна. Періодично вартість 
тарифу зростала. Тому підклю-
чився до іншого, з вигіднішим 
тарифом та більшою швидкістю 
інтернету.

Ми порівняли пропозиції від 
різних компаній. Для зручності 
додаємо посилання на офіцій-
ні сайти компаній, де вказані 
всі особливості підключення та 
тарифи.

Колумбус. Цей інтернет–про-
вайдер пропонує два тарифи. 
Перший за 150 гривень на мі-
сяць. Швидкість інтернету — 
100 Мбіт/с. Другий — 180 грн 
за швидкість 1 Гбіт/с.

Вартість підключення — 
1 гривня. Роутер потрібно мати 
свій або ж придбати його у про-
вайдера. Вартість гігабітного 
роутера — 1500 грн.

TerNet. Тут є три різні тари-
фи для квартир. Найдешевший 
коштує 100 грн/міс. Швидкість 
інтернету при цьому 60 Мбіт/с. 
Інтернет, швидкістю 100 Мбіт/с, 
коштує 150 грн/міс. Найдорож-
чий тариф — 300 грн/міс. за ін-
тернет швидкістю 300 Мбіт/с. 
Підключення при цьому без-
коштовне.

Воля. Провайдер має два 
тарифи. Швидкість інтернету 
до 100 Мбіт/с для нових клієн-
тів перші три місяці коштува-
тиме 75 грн/міс. Далі вартість 
зросте — 150 грн/міс. Підклю-

Зв’язок  Ми порівняли, скільки 
коштує домашній інтернет. Де швидша 
передача даних та вигідніші ціни? Про це 
у матеріалі
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станом на 3 листопада

підключення вашого будинку.
Aljaska.net має тариф на до-

машній  інтернет  «Ком-
форт–100» — 100 грн/міс. 
Швидкість 50 Мбіт/с. «Ком-
форт–150» — 150 грн на мі-
сяць за 100 Мбіт/с. Інтернет 
до 1 Гбіт/с коштуватиме 300 грн 
на місяць.

Щоб дізнатися, чи можливе 
підключення вашого будинку — 
потрібно звернутися до провай-
дера.

На графіці наведено порів-
няння тарифів. Зауважимо, що 
ми вказуємо вартість тарифів 
без урахування різних акційних 
пропозицій та знижок.

Я вирішив змінити 
провайдера, бо 
не влаштовувала 
ціна. Періодично 
вартість тарифу 
зростала

Вартість домашнього інтернету

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

Давиду Ревнюку з Тернополя вісім ро-
ків. Він бореться із страшним діагнозом 
Гліоз — відмирання клітин головного 
мозку. Він пройшов кілька дороговар-
тісних пересадок стовбурових клітин. 
Триває курс лікування для відновлення 
головного мозку. Батьки Давида вимуше-
ні просити допомогу у небайдужих людей 
у цей непростий час, щоб врятувати сина.

Надія батьків на новий метод лікування 
цієї хвороби — пересадка стовбурових 
клітин. Цю процедуру виконують гру-
зинські лікарі. Давиду вже провели три 
пересадки і у грудні його чекає ще одна. 
Однак його стан погіршився, тому тер-
міново потрібно пройти два курси ліку-
вання по 10 днів.

Мама Давида Розповідає, що загалом 
потрібно зібрати фактично 400 тис. грн.

— Терміново потрібно зібрати фак-
тично 400 тис. гривень, — каже мама 
Світлана Ревнюк. — Лікування перед-
бачає введення комплексу спеціаль-
них медикаментів, які відновлюють 
мозочок та покращують кровообіг 
мозку. Хоча лікування ще триває, але 
ми вже бачимо результат — Давид 
почав добре спати, у нього зменши-

лись головні болі. Дитині стає краще, 
тому маємо продовжити лікування.  

Всі кошти, які заробляє родина, 
йдуть на лікування сина. Але сума 
непідйомна. Після проходження 
курсу відновлення головного мозку 
потрібні кошти на пересадку стов-
бурових клітин — понад 500 тис.  
гривень.
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теж почати займатись цією діяль-
ністю і тоді написала невеликий 
пост про збір матеріалів.

Спочатку робота розпочи-
налась на базі штабу громад-
ської організації Теребовлян-
ська вежа — це волонтери, які 
допомагають нашим воїнам з 
2014 року.

— Зазвичай ми робили це 
невеликим колективом з п’яти 
людей — це були мої подруги та 
волонтери з організації, — каже 
Юлія Тихоліз.

За один день плідної праці 
можна було виготовити приблиз-
но 300 заготовок, з яких потім 
заливали окопні свічки.

— Із заливом свічок нам до-
помагав і досі допомагає отець 
Степан Манорик, який люб’яз-

но надав у користування при-
міщення та обладнання для 
роботи, — розповідає Юлія Ти-
холіз. — За день реально залива-
ють 500–600 штук, залежно від 

розміру.
Місця для роботи стало зама-

ло, і тоді на допомогу прийшов 
колектив Теребовлянського ака-
демічного ліцею ім.Я. Стецько.

— Після цього вже розпоча-

лось масове виробництво цих 
свічок — приблизно 1000 штук 
в день, — додає Юлія Тихоліз. — 
У ліцеї над створенням свічок 
працює в середньому десять 
людей, але це не щодня, окрім 
цього, вони ще плетуть сітки та 
виготовляють цукерки.

Робити окопні свічки не важ-
ко, найголовніше — це ба-
жання допомагати та вірити 
в нашу перемогу, зазначає  
жінка.

— Ідея почати займатись цією 
справою виникла як непереборне 
бажання допомогти хоч чимось 
нашим славним воїнам, щоб 
вони якомога швидше закінчи-
ли цю війну, яка забрала в мене 
частинку мого життя, — каже 
Юлія Тихоліз.
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Бійці вдячні волонтерам за допомогу Тепер волонтери виробляють до тисячі окопних свічок на день

Робити окопні 
свічки не важко, 
найголовніше – це 
бажання допомагати 
та вірити в нашу 
перемогуТЕТЯНА БАКАЙ, 096– 317-80-27, 

TETANABAKAJ@GMAIL.COM 

Теребовлянка Юлія Тихоліз за-
ймається не лише виготовленням 
окопних свічок, а й також за її 
ініціативи купили і передали 
на фронт дві карети швидкої 
допомоги, а зараз у роботі по-

зашляховик.
У березні на Київщині заги-

нув чоловік Юлії, який воював 
у складі 14-ої окремої механізо-
ваної бригади.

Після побачених відео з ін-
тернету, де люди робили окопні 
свічки, Юлія Тихоліз вирішила 

Волонтери  Юлія Тихоліз від 
початку повномасштабного вторгнення 
долучається до волонтерської діяльності 
та намагається знайти якомога більше 
можливостей для підтримки наших 
бійців на фронті

ЯК ТЕРЕБОВЛЯНКА ПІСЛЯ СМЕРТІ 
КОХАНОГО ДОПОМАГАЄ ЗСУ

НАДІЙНИЙ ТИЛ

Номер картки 4441 1144 4784 
0933 (Наталія-Парасковея 
Мороз) 

ДовідкаМашини згоріли під час виконання бойових 
завдань 

Одна машина коштує 200 тисяч 
гривень 

Збирають кошти на авто для військових
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@GMAIL.
COM, 095-077-01-80

Зібрати 200 тисяч гривень на 
пікап! Таку мету поставила для 
себе тернополянка Наталія Мо-
роз, аби допомогти захисникам 
із Тернопільщини перемогти в 
російсько-українській війні.

Збір коштів активно триває. 
Тож потрібна підтримка всіх не-
байдужих. 

Зі слів тернополянки Наталії 
Мороз, саме для 105 бригади, 
83 батальйону, другої роти вона 
збирає не випадково. Зараз серед 
наших захисників із Тернопіль-
щини і її рідний брат. Ситуація у 
хлопців не проста. 

– Разом з іншими хлопцями 
мій Іван на Донецькому напрям-
ку, на межі Харківської та Доне-
цької областей. У них раніше були 
машини, але вони потрапили під 
обстріл, і всі нормальні автівки по-
горіли. Тому нова машина їм дуже 
потрібна, – каже тернополянка.

Співрозмовниця каже, що вже 
неодноразово зверталася до міс-
цевих волонтерів із проханням 
– допомогти зібрати кошти на 
авто. Натомість через велику за-

вантаженість всіх благодійників 
чула відмови. Та Наталія Мороз 
не зупинилася і вирішила само-
стійно відкрити збір. 

– Спочатку хлопці навіть не 
хотіли просити, адже розуміли, 
люди втомилися від зборів. Вони 
переймалися, що не вийде зібра-
ти. Але я собі вирішила, що треба 
спробувати відкрити збір у соці-
альних мережах. І як поступово 
люди стали скидати кошти, то ми 
переконані, у нас все вийде. Є 
небайдужі, які готові допомагати 
нашим захисникам, – каже жінка.

За три доби з моменту відкриття 
збору на картку Наталії Мороз 
люди надіслали вже більшу части-
ну від необхідної суми. Але цього 
не вистачає, щоб вже придбати 
автомобіль. 

– Зараз я паралельно намагаю-
ся знайти цей пікап, щоб придба-
ти. Виявляється, це не дуже легко. 
Мене підтримує і консультує вже 
знаний волонтер. Він допоможе 
перегнати авто з іншої країни, 
вирішити питання на митниці. А 
далі ми переженемо цю машину 
до хлопців. Я вірю, що у нас все 
вийде, але треба трохи об’єдна-

тися і зібрати такі необхідні 200 
тисяч гривень, – додає тернопо-
лянка.

Ми просимо вас долучитися, 
адже кожні 10, 20, 50 гривень 
необхідні.
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Найдешевша квартира, яку ми знайшли на 
сайті, вартує $9200

Тепер у середньому купівля 
квартири в новобудові обій-
деться вам у 530-1000 дола-
рів/кв. м, зазначає заступниця 
голови Тернопільського регіо-
нального відділення асоціації 
фахівців із нерухомості України 
Любов Мойсюк. Вона розпові-
ла, що найдешевше вторинне 
житло вартує 70-80 доларів/
кв. м. Найдорожче коштує 500-
600 доларів/кв. м. Ціни на осе-
лю в новобудові з ремонтом 
найбільші, коливаються в ме-
жах 900-1200 доларів/кв. м.

– На даний момент найде-
шевші квартири малосімей-
ного типу, ті, які розміщені 
в гуртожитках чи будинках 
1960-1980 років забудови. 
Найдешевше продаються 
квартири у приміській зоні. Де-
шеві квартири характерні ма-
ленькими розмірами, старим 
ремонтом, поганою сантехні-
кою тощо. Загалом, від початку 
війни попит на купівлю житла 
значно впав. А ціни зросли на 
15-17 відсотків, – зауважила 
пані Мойсюк.

Чим характерні дешеві оселі 
та від чого залежить ціна?
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Мікрорайон Бам (проспект Злуки)

В оголошенні продають 
кімнату в гуртожитку, яка 
розміщена на третьому по-
версі всередині будинку. 
Опалення централізоване, 
стіни з цегли. Блок роз-
рахований на сім квартир. 
Сам будинок, як пишуть 
продавці, має хороше місце 

розташування, неподалік є 
магазини, дитсадок та зу-
пинки транспорту.

Площа: 18 кв. м.
Поверх: 3 поверх із 5.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $9 200 
(344 569 гривень).

Мікрорайон Бам (проспект Злуки)
Продається смарт-кварти-

ра (тобто квартира-малосі-
мейка). Житло знаходить-
ся в будинку, збудованому 
у 1917-1969 роках. Оселя 
в хорошому стані, зі своїм 
санвузлом. Квартира уме-
бльована: є диван, шафа, 
стіл, тумбочки. Будинок має 
гарне місце розташування, 
поблизу зупинка громад-
ського транспорту, мага-
зини, супермаркет, пошта. 
Проведений Wi-Fi, встанов-

лені металопластикові вікна. 
Опалення централізоване, є 
бойлер для підігріву води, 
стіни з цегли. Квартира 
перевірена по відеодзвінку, 
також вказана вартість «ко-
муналки» влітку і взимку.

Площа: 18,8 кв. м (житло-
ва – 12,4 кв. м, кухня – 4,2 
кв. м).

Поверх: 4 поверх із 5.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $15 000 
(561 798 гривень).

Мікрорайон Дружба (вул. Іванни 
Блажкевич)

Продається малосімейка. 
Стан будинку і під’їздів нор-
мальний, його збудували у 
1970-1979 роках. В оселі є 
свій санвузол та мінікух-
ня-прихожа, меблі, телеві-
зор. Вікна металопластикові. 
Балкона немає. Опалення 
централізоване, встановле-
но бойлер для гарячої води, 

виведена каналізація. В 
оголошенні також вказана 
вартість комунальних послуг 
влітку та взимку.

Площа: 20 кв. м (житлова 
– 12 кв. м, кухня – 5 кв. м).

Поверх: 1 поверх із 5.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $17 000 
(636 704 гривні).

Мікрорайон Промисловий  
(проспект Злуки)

Квартира продається в 
звичайному житловому стані. 
У будинку всього 3 під’їзди, 
зовнішнє утеплення відсутнє. 
Власники відразу написали, 
що житло потребує ремонту. 
Оселя частково умебльована, 
є балкон, санвузол, встанов-
лені металопластикові вікна. 
Опалення централізоване, 

стіни з панелей. Неподалік 
будинку розташовані зупин-
ки транспорту, магазини, 
школи, садочки.

Площа: 22 кв. м (кухня – 
3,4 кв. м).

Поверх: 5 поверх із 5.
Кількість кімнат: 2.
Вартість: $15 000 
(561 798 гривень).

Мікрорайон Дружба  
(вул. Іванни Блажкевич)

В оголошенні продають 
квартиру в приватизованому 
гуртожитку, що неподалік 
Тернопільського національ-
ного педагогічного універ-
ситету імені Володимира 
Гнатюка. Будівлю звели у 
1980-1989 роках. Квартира 
складається з двох окремих 
кімнат, є коридор. Встанов-

лені пластикові вікна, бата-
реї нові. Кухня та санвузол 
спільні для трьох сімей. 
Опалення централізоване, 
стіни з цегли.

Площа: 34 кв. м.
Поверх: 4 поверх із 5.
Кількість кімнат: 2.
Вартість: $15 500
(580 524 гривні).

Мікрорайон Бам (вул. Генерала 
Мирона Тарнавського)

Стан квартири, як пише 
продавець, задовільний. 
Можливий торг. Є свій бал-
кон. Опалення централізо-
ване, стіни з цегли. Житло 
перевірене по відеодзвінку.

Площа: 22 кв. м (житлова 
– 12 кв. м, кухня – 5 кв. м).

Поверх: 2 поверх із 5.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $15 600 
(584 270 гривень).

Мікрорайон Центр (вул. Бродівська)
Квартира в звичайному 

житловому стані, практич-
но у центрі міста. Опалення 
індивідуальне, стіни з цег-
ли. Ремонт дуже старий. На 
фото в оголошенні видно, 
що оселя частково умеб-
льована. Пропозиція також 

перевірена по відеодзвінку.
Площа: 30,9 кв. м (жит-

лова – 22,4 кв. м, кухня – 6 
кв. м).

Поверх: 3 поверх із 3.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $15 000 
(561 798 гривень).

Мікрорайон Бам (проспект Злуки)

Малосімейка у звичай-
ному стані. Будинок, в 
якому квартира, збуду-
вали у 1970-1979 роках. 
Опалення централізоване, 
стіни з цегли. Є бойлер 
для підігріву води, власна 
кухня-студія та санвузол. 
Кімнати в квартирі су-
міжні. В оголошенні вка-
зано, що наявне кабельне 
телебачення та проведений 
Wi-Fi. Немає балкона, в 

будинку відсутній ліфт. 
Поблизу зупинка, супер-
маркет, до центру міста 
п’ять хвилин. Вказана вар-
тість комунальних послуг, 
яку слід платити влітку та 
взимку.  

Площа: 18 кв. м (житлова 
– 12 кв. м, кухня – 4 кв. м).

Поверх: 4 поверх із 5.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $15 000 
(561 798 гривень).

Мікрорайон Дружба  
(вул. Назарія Яремчука)

Ця квартира також у гур-
тожитку. Опалення центра-
лізоване, стіни з цегли. Є 
свій санвузол, бойлер, відо-
кремлена зона кухні, яку, на 
жаль, не сфотографували.

Площа: 20 кв. м (житлова 
– 10 кв. м, кухня – 5 кв. м).

Поверх: 3 поверх із 4.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $13 000 
(486 891 гривня).

Мікрорайон Дружба  
(вул. Надзбручанська)

В оголошенні вказано, 
що квартира затишна, все-
редині є всі необхідні меблі 
та техніка для комфортно-
го проживання. Будинок 
ззовні оздоблений деко-
ративною штукатуркою, 
має чотири під’їзди. Оселя 
розміщена у спокійному, 
тихому мікрорайоні. Опа-
лення комбіноване, стіни 

з цегли. Житло перевірене 
по відеодзвінку, прописа-
на вартість «комуналки» у 
літній та зимовий сезони.

Площа: 30 кв. м (жит-
лова – 14 кв. м, кухня – 6 
кв. м).

Поверх: 5 поверх із 5.
Кількість кімнат: 1.
Вартість: $16 999 
(636 667 гривень).

ТОП-10 НАЙДЕШЕВШИХ КВАРТИР

ГРОШІ

Житло  Повномасштабна 
війна змінила ціни на нерухомість 
у Тернополі. Зокрема, вартість 
житла зросла на 15-17%. «RIA 
плюс» дізналась, за скільки у 
нашому місті можна придбати 
квартиру, у яких мікрорайонах 
вони найдешевші та які умови 
пропонують продавці

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

Важливо зазначити, що 
для огляду ми аналізували 
лише вторинне житло. Це 
готові квартири, які част-
ково умебльовані та пере-
важно з ремонтом. Крім 

того, наша журналістка 
промоніторила пропози-
ції тільки в Тернополі, не 
беручи до уваги навколи-
шні села. 

Інформація з оголошень 
та фото взяті з сайту dom.
ria.com.
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ніби знає польську все життя.
— Після кастингу на офіційних 

сторінках конкурсу у фейсбуці та 
інстаграмі мали опублікувати картку, 
в яку вписати імена дівчат, котрі 
пройшли у півфінал. Слід було заче-
кати три дні. Вони здались мені віч-
ністю. Результати обіцяли оголосили 
об одинадцятій вечора 26 жовтня, та 
цей процес затягнувся. Але врешті 
вони з’явились. І неочікувано для 
себе я знайшла власне прізвище се-
ред 124 півфіналісток. Мою радість 
не описати словами! — посміхається 
дівчина.  

Конкурс «Polska Miss 2022» три-
ватиме до кінця року. Фінал відбу-
деться 18 грудня. Тому тепер перед 
Діаною нові випробування — зро-
бити все, що у її силах, аби стати 
частинкою цього грандіозного дій-
ства. Фіналісток обиратимуть вже 
за тиждень. Критерії дійсно суво-
рі, адже журі має визначити всього 
30 кандидаток.

— Тепер все залежить від того, 
як ми виконуємо завдання для 
конкурсу. Так як у нього є багато 
спонсорів, ми повинні рекламувати 
їх у своєму профілі в Інстаграм, пу-
блікувати фото і сторіс. Приміром, 
я недавно робила рекламу популяр-
ному польському співаку, в якого 
вийшов хіт, а ще радила своїй ау-
диторії продукти для спортсменів, 
доглядову косметику тощо, — каже 
Діана.

Перед півфіналом 
стала нареченою 

За словами тернополянки, після 
рішення суддів дівчата, які пройшли 
до фіналу, поїдуть на тиждень у та-
бір в Закопане (курортне місто біля 
підніжжя гір Татр), де відбувати-
муться різні майстер-класи. Їх на-
вчатимуть, як правильно дефілювати 
на підборах, будуть кулінарні уроки, 
корисні заняття з психологом тощо. 
Опісля конкурсантки повернуться 
додому і готуватимуться до конкурсу 
самотужки. А в грудні знову треба 
їхати до Варшави, однак вже на це-
ремонію.  

— Загалом, більшість подій, 
пов’язаних із конкурсом, проходять 
у столиці. А я мешкаю у Кракові. 
Тому мені доводиться постійно ман-
друвати, — додає Діана.

На запитання, чи спілкується вона 
з іншими учасницями конкурсу 
«Міс Польща 2022», юнка відпові-
дає ствердно. Пояснює: серед них 

Краківський конкурс краси дав 
Діані Люсіній не лише впевненість 
у собі та чимало можливостей для 
саморозвитку, а й відкрив перед 
нею перспективу автоматично взяти 
участь у «Міс Польща 2022». Цим 
шансом вона не могла не скори-
статися. Тим паче, тернополянка 
відразу увійшла до чвертьфіналу. 
На неї чекав відбір у півфінал. Журі 
обирало найкращих серед майже 
400 дівчат.

— Потрібно було добре підготува-
тись до кастингу. Я приїхала у Вар-
шаву, бо він проходив там. Ми мали 
два дефіле — у купальниках і в шта-
нах, білій футболці та туфлях. Під 
час виходу на подіум кожна учасни-
ця мала розповісти про себе — про 
власні інтереси, чим займається, 
чому вирішила прийти на конкурс. 
Ми мали зацікавити суддів, бо все 
залежить від них, — пригадує той 
день Діана.  

За період, відколи проживає 
в Польщі, юнка чудово вивчила 
мову. Але на відборі у півфінал 
хвилювалася за акцент, а ще боя-
лася забути заздалегідь підготовлену 
промову. Та все вийшло добре. Ба 
більше, подруга відзняла її виступ 
на відео, і коли Діана послухала себе 
зі сторони, зрозуміла, що кілька ро-
ків удосконалення мовних знань 
далися взнаки і вона говорила так, 
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Краківський 
конкурс краси 
дав Діані не лише 
впевненість у собі, 
а й можливості 
для саморозвитку

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

Зараз дівчина посилено готу-
ється до фіналу конкурсу краси, 
пише магістерську роботу для 
університету та вивчає англійську 
мову. А ще, зізнається, скучила 
за рідним Тернополем і хоче при-
їхати сюди найближчим часом. 
Про красуню, яка досягає омрі-
яних цілей, читайте у матеріалі.

Про Діану ми вже розповідали 
в одному з випусків газети «RIA 
плюс». Дівчині 22 роки, вона родом 
із Тернополя. Свого часу навчалась 
у загальноосвітній школі-правово-
му ліцеї № 2, а у 17-річному віці 
подала документи до польського 
університету. За кордоном мешкає 
вже шість років, закінчує магістра-
туру за спеціальністю «Журналіс-
тика» і мріє працювати теле- чи 
радіоведучою.

До фіналу пройде 
лише 30 дівчат 

У травні дівчину нагородили од-
ним із перших місць в іншому відо-
мому конкурсі — Miss Wojewуdztwa 
Malopolskiego, який відбувся у Кра-
кові. Діана здобула титул «Miss 
Studentek 2022» («Міс Студентка 
2022»), обігнавши 66 сильних кон-
куренток. Тоді наша журналістка 
особисто поспілкувалась з нею й 
дізналась, що красуня не буде зу-
пинятись на досягнутому і планує 
у вересні податись на кастинг «Міс 
Польща». Обіцяне вона здійснила! 
Що змінилось у житті Діани від 
першого нашого інтерв’ю? Як по-
трапила у півфінал найбільшого 
конкурсу краси в Польщі? Як го-
тується до наступного етапу і чи хоче 
перемогти — ми дізналися.

Конкурс   Наприкінці жовтня у 
Варшаві оголосили результати відбору 
у півфінал до одного з престижних 
конкурсів «Міс Польща 2022». У нього 
потрапила тернополянка Діана Люсіна

КРАСУНЯ ПРОЙШЛА У ПІВФІНАЛ 
КОНКУРСУ «МІС ПОЛЬЩА-2022»

У травні Діана Люсіна виборола титул «Міс Студентка» у конкурсі Miss Wojewodztwa 
Malopolskiego-2022, який проходив у Кракові

Діана живе у Польщі вже шість років, навчається у 
місцевому університеті

У вересні під час поїздки у Париж коханий зробив 
красуні пропозицію

За словами мешканців пансіонату, годують їх ситно і 
смачно

2022», завершую магістратуру у вузі, 
багато часу приділяю своєму роз-
витку. А у вересні ми з хлопцем 
були в Парижі, і він зробив мені 
пропозицію. Тому зараз я наречена. 
Це трапилось 26 вересня, за місяць 
до результатів півфіналу, — зауважує 
Діана.  

Щодо Тернополя, з ним дівчи-
на тісно пов’язана. Тут її родичі й 
подруги. Сім’я у всьому підтримує 
красуню. У Кракові з нею мешка-
ють мама та бабуся. Натомість тато 
залишився сам і вболіває за донечку 
на відстані у понад 450 кілометрів. 
У грудні вона планує приїхати 
до нього хоч на трохи.

— Я лише раз від липня була 
в Тернополі — у вересні. Насправ-
ді, досить важко тепер приїхати хоч 
на кілька днів, бо часу бракує. Але 
я хочу це зробити у грудні. Спо-
діваюсь, що у мене все вийде, бо 
скучила за домом, — завершує Діана 
Люсіна.

Ми бажаємо красуні-тернополян-
ці ще багато перемог і здійснення 
усіх мрій!

взагалі немає жорсткої конкуренції, 
навпаки — всі дівчата відчувають 
себе максимально комфортно. З 
двома півфіналістками Діана Лю-
сіна навіть затоваришувала, і попри 
те, що вони живуть у різних містах, 
намагаються часто бачитись, гуля-
ти, переписуватись. Тернополянка 
рада, що у неї склались такі хороші 
стосунки з «конкурентками».

Зараз Діана регулярно займаєть-
ся спортом. Не відвідує зал, а ро-
бить елементарні вправи вдома. 
Ще полюбила йогу. Ще впродовж 
останніх п’яти місяців посилено 
вивчає англійську мову, бо вона 
вкрай важлива для конкурсу. Ді-
вчина, яка виграє, обов’язково 
повинна нею володіти. Крім того, 
юнка закінчує п’ятий рік навчан-
ня в польському університеті, тому 
намагається не пропускати занять, 
виконує домашні завдання й пише 
свою магістерську роботу.

— Ви запитували, що змінилося 
в моєму житті від нашого першого 
інтерв’ю. Так от, сталось чимало. 
Я взяла участь у «Міс Польща 
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Дивіться фото, 
відео, заскану-
вавши qr-код

зітхає — прим.). Я й сам багато разів 
шкодував про спонтанний вчинок, 
багато разів пишався собою, а тоді 
звик, що маю воювати і боронити 
українську землю. Щодо досвіду, 
був в армії, пройшов рік строкової 
служби в інженерній бригаді. Але 
на передову я вирушив воювати 
не за своєю спеціалізацією, а як 
артилерист. Вперше побачив своє 
спорядження вже на полі бою.

— Що входить у твої обов’язки, 
як навідника гармати?

— Для тієї гармати, на якій я пра-
цюю, необхідні два навідники — ос-
новний і другорядний. Але ми часто 
міняємось і можемо виконувати 
функції один одного. Навідники 

повинні налаштувати гармату так, 
щоб вона влучила у ціль. Після 
одного-двох пострілів офіцер дає 
коректуру. Все! Але неправильно 
думати, що на фронті боєць виконує 
лише свої обов’язки. Більше часу 
йде на виживання: викопати окоп, 
знайти місце на нічліг, одягнутись 
тощо. Підрозділ, у якому знахо-
джусь, практично весь час, а іноді 
й ніч, перебуває на бойовій позиції. 
Коли я виконав свій обсяг роботи і 
бачу, що мої хлопці щось не всти-
гають — біжу до них і намагаюсь 
підсобити.

— Чи легко ти освоїв роботу арти-
лериста? Як довго тривав цей процес?

— Бракувало часу навчитися 
бути навідником. Спершу ми де-
кілька днів опановували цю справу 
в теорії. А коли нас відправили 
на позицію, там немає шансів 
на помилку. Тобі слід діяти пра-
вильно. Від швидкості наведення 
гармати залежить, чи не втече ціль, 
чи втечемо ми. Фронт можна по-
рівняти з полюванням. Полюємо 
на ворога, а він… на нас.

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

Вадим народився й мешкає 
у Тернополі. Точніше, так було 
до початку вторгнення росії. За-
раз його домівкою стали нашвид-
куруч викопані бліндажі, а іноді 
доводиться спати просто неба. Та 
27-річний військовослужбовець 
не скаржиться на труднощі. Ми-
нулого тижня він вперше за 8 мі-
сяців війни приїхав додому, всього 
на кілька днів. Та цього вистачило, 
щоб побачитися з рідними, а ще 
зустрітися з журналістами «RIA 
плюс».

Як це — оберігати рідну землю 
на Донеччині без вихідних? Що 
їдять, де живуть, яку амуніцію но-
сять на собі захисники? Як впора-
тися з побутовими ситуаціями, коли 
навколо тебе лише поле, а за кілька 
кілометрів чатує ворог? Чому Вадиму 
складно спілкуватися з цивільними 
і чи хотів би змінити щось в нашій 
армії? Про втрату побратима й мету, 
заради якої воює — в інтерв’ю з на-
відником гармати.

Ми полюємо на 
ворога, він на нас 

— Розкажи, ким ти був до росій-
ського вторгнення.

— За освітою я економіст. За-
кінчив університет за відповідною 
спеціальністю «Економіка підпри-
ємства». Мені ця галузь подобалась, 
тож із задоволенням почав працю-
вати за фахом. До 24 лютого був 
робітником на заводі, де виробляють 
проводку для автівок. А того дня 
мені прийшла повістка.

— Ти думав, що станеш військо-
вим? Чи мав бойовий досвід?

— Я ніколи не уявляв, що буду 
військовослужбовцем. Але коли 
отримав повістку, вирішив йти 
воювати. Це було внутрішнє про-
будження. Я вважав, що маю там 
знаходитись, і крапка. На першому 
місці для мене стояв захист сім’ї — 
мами та вітчима. На другому міс-
ці була Батьківщина. Не хотілось, 
щоб ворог її нищив. Мама не хотіла 
відпускати мене на фронт (Вадим 

...коли отримав 
повістку, вирішив 
йти воювати.  
Я вважав, що  
маю там бути, і 
крапка

ЩО ЇДЯТЬ, ДЕ СПЛЯТЬ ТА ПРО ЩО 
МРІЮТЬ ВІЙСЬКОВІ НА ФРОНТІ 
Війна  Тернополянину Вадиму 27 років. 
Економіст за освітою, він ніколи не уявляв, 
що стане військовим та забуде слово 
«страх». Тепер юнак виконує обов’язки 
навідника гармати. Відверту розмову з 
артилеристом читайте у нашому матеріалі

Вадим за освітою економіст, але з перших днів війни знищує 
ворога з гармати

На плечі військового лягають серйозні завдання. Самостійно 
керує взводом

ГЕРОЯМ СЛАВА
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Замість помитись, 
обирав сон 

— Очевидно, що на передовій ком-
форту мало. В яких умовах живеш ти?

— Ми працюємо від 12 годин 
на добу, без вихідних. Чим більше 
ворожих цілей знищимо, тим менше 
проблем матиме піхота. Часу на по-
бутові речі мало. Маємо облашто-
ване одне чи навіть декілька місць, 
де можемо переночувати. Але все 
наше життя — це вічний виїзд. Було 
таке, що чотири дні знаходились 
на позиції, не повертаючись «додо-
му». Побут — це знайти можливість 
помитись. Є військові, які тимча-
сово не можуть воювати на позиції. 
Тому хлопці готують нам локацію 
для ночівлі: риють окопи, накри-
вають бліндаж тощо, аби мали де 
поспати. Найгірше — коли на тебе 
капає зверху.

— А якщо не встигли приготува-
ти місце для ночівлі, де доводилось 
спати?

— На землі. Було таке, що спали 
просто неба у дощ, накривались 
спальником з головою. Але злива — 
це не так нестерпно, як комарі і 
комахи влітку. Я зайців бачив, змії 
поруч проповзали. Маю власну па-
латку. Коли ми в більш-менш за-
хищеному місці, подалі від ворога, 
розкладаю її. Ніч у ній — ніби у п’я-
тизірковому готелі.

— Яку військову амуніцію носиш 
на собі щодня?

— Насамперед, це бронежилет і 
каска. В нашій роботі вони необхід-
ні, бо у будь-який момент можуть 
врятувати життя. Маю автомат, 
як і решта військових. Це базова 
річ. Артилеристи також стріляють 
з вогнепальної зброї на навчаннях. 
На передовій може трапитись вся-
ке, наприклад, проходити дивер-
сійно-розвідувальна група. Більше 
нічого з амуніції не ношу. Я не у пі-
хоті, мені не потрібно стільки спо-
рядження, як для них.  

— Наскільки далеко ви знаходитесь 
від позицій противника?

— Ті, хто думає, що артилерія 
розміщена на величезній відстані 
від фронту, дуже помиляються. Бу-
вають цілі, які за 20 кілометрів від 
лінії розмежування і треба під’їха-
ти до піхоти. Але найчастіше мі-
шень за 2–10 кілометрів від нас. 
Ти не знаєш, наскільки близько 
опинишся біля ворога. Цілі і міс-
це розташування гармати обираєш 
не ти. Це обов’язок офіцерів, які 
зважують всі ризики. Нашу пози-
цію часто обстрілювали. Деколи ми 
втікали без гармат, деколи пішки 
чи встигали заскочити в авто, аби 
врятуватись…

— А харчуєтесь добре? Чи завжди 
вам вистачає продовольства?

— З продуктами інколи є пробле-
ми. Звісно, на передовій ти не їсиш 
те, що хочеш. Харчі нам привозять 
або в готовому вигляді, або такі, що 
слід приготувати. Це нерідко роблять 
хлопці, котрі залишаються на «від-
починковій базі». Якось ми декілька 
днів не мали води, але знайшли цьо-
му вирішення. Зрештою, не помер-
ли. Вижили і продовжили воювати! 
Наші командири роблять усе, щоб 
ми нічого не потребували. Щодо 
сухпайків, їх не завжди вдається 
довезти на Донеччину.

— З якими побутовими незруч-
ностями боротись найскладніше?

— Найважче — помитись. Так, 
гарячу воду можна знайти. Просто 
в деякі моменти замість сходити 
в душ чи довше відпочити, я оби-
раю поспати. Бо сон може бути 
обмеженим. Ворог не спить і ми 

теж чатуємо. Ще в східних областях 
дуже важко вирити бліндаж. Там зем-
ля жахлива, не копається. Тому ми 
працювали кирками і ломами. Війна 
передбачає позбавлення комфорту. 
Але ти не звертаєш на це увагу, 
маєш виконати завдання і вижити. 
Я особисто змирився з багатьма нез-
ручностями.

Військовослужбовець 
— це спосіб життя 

— На місці вашої дислокації є 
зв’язок, аби зателефонувати рідним 
чи друзям?

— Рідко маємо доступ до інтер-
нету. Хіба ловимо сигнал від «Стар-
лінк». Оскільки це лінія зіткнення, 
мобільний зв’язок часто перебива-
ється. Підбиті вишки, працюють 
«глушилки». Ми самі намагаємось 
менше використовувати мобільний, 
щоб нас не «накрили». Попри це, 
я спілкуюсь з мамою. Щодня маю 
сказати їй: «Привіт. У мене все до-
бре». Деколи набираю зі словами: 
«Молись». Вона розуміє, що маю 
проблеми. Щодо інших. З ними 
у мене пропадає інтерес спілкува-
тися. Зараз живу війною. Всі мої 
балачки про це. Тому більше говорю 
з бойовими товаришами.

— Як військовому, чи бракує 
тобі ротацій? Чи є з цим проблеми 
на фронті?

— Так, ротацій дуже хочеться. 
Не лише мені, але й усім побра-
тимам. Здебільшого я воюю разом 
із 20–25-річними хлопцями. Вони 
крім боротьби з ворогом мріють 
знову обійняти рідних, відпочити і 
поновити свій ресурс. Десятиден-
на відпустка, і то не завжди — це 
вкрай мало. Ротації для нас — спра-
ведливий крок. Бо ми воювали від 
24 лютого. При такій кількості бо-
єздатного населення, як в Україні, 
можна знайти 7–8 чоловіків, котрі 
могли би виконувати мої функції 
на передовій.  

— Як ти борешся з внутрішні-
ми травмами? Чи важко це робити 
на фронті?

— Якщо відверто, приїхав сюди, і 
мої знайомі думали, що я змінюсь. 
Але цього не трапилось. Чи буде 
вплив на психіку від того, що ти 
побачив на полі бою, залежить від 
конкретного бійця. Лише з одним 
випадком я ледве впорався. Поба-
чив смерть товариша, якого любив. 
Це мій побратим Олексій Лось. Ми 
були в одному розрахунку. Його 
загибель я дуже болісно пережив, 
вона мене шокувала. Цей чоловік 
був нам, наче батько. Я ним захо-
плювався. Але на війні до всього 
звикаєш. Навіть до втрат…

— Ти вперше за місяці війни при-
їхав додому. Які враження від Тер-
нополя маєш?

— Специфічні. У мене виникла 
думка, що про війну тут забули. По-
вітряна тривога дратує людей лише 
тому, що заклади закриваються і 
доводиться виходити на вулицю. 
Чоловіки, які говорять зі мною, 
в першу чергу виправдовуються, 
чому я там, а вони тут. Мене це 
дивує. А ще дехто втратив повагу 
до військових. Веселіться скільки 
завгодно, але не під «Вова, **** їх, 
*****». Не робіть ремікси під «Там 
біля тополі калина росте». У мене 
від неї сльози, а хтось вмикає її 
в авто. Майте шану до тих, хто вас 
захищає.

— Чи важко повертатися назад 
після омріяних вихідних?

— Моїй мамі і найближчим дру-
зям важко мене відпускати. А мені 
їхати назад — ні! Військовослужбо-
вець — це не професія. Це вже мій 
спосіб життя…



12



13RIA плюс, 9 листопада 2022
13

№45  09.11.2022

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 БЕТОНЯРІ (068) 010-54-54  

 ВОДІЙ, ЗАВІДУВАЧ СКЛАДОМ, КОМІРНИК, БЕЗКО-
ШТ. ДОВІЗ, БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ, З/П ВІД 
500 ГРН./ДЕНЬ+ПРЕМІЇ. (068) 339-31-32  

 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  

 ДРОВОРУБ-КОЧЕГАР, ГР. ГНУЧКИЙ, ПН-ПТ., З/П 5 
600 - 7 000 ГРН. (067) 653-46-30  

 ЕЛЕКТРИК, ОХОРОНЕЦЬ, ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО 
А/М. (067)368-64-86, (096)080-97-77  

 ЕЛЕКТРИКИ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 Касир-продавець в супермаркет, 8-21,30 
год., з/п договірна (067) 254-59-98  

 НАЧАЛЬНИК ПЕРЕСУВНОГО ПОШТОВОГО ВІДДІ-
ЛЕННЯ «УКРПОШТИ» В М.ЗБАРАЖ, ОКЛАД 8 000 
ГРН.+ПРЕМІЯ. (050) 360-85-45  

 НАЧАЛЬНИК ПОШТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ «УКРПО-
ШТИ» В С.ДОБРОВОДИ ЗБАРАЗЬКОГО Р-НУ, НЕ-
ПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ, З/П 3 400 ГРН+ПРЕМІЯ. 
(050) 360-85-45  

 ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ З ЧПК, З/П ВИСОКА. (067) 
352-72-89  

 Офіціант, продавець-консультант. (096) 740-
31-99  

 Охоронець на приватне підприємство, гр. 3/3 
(050) 377-76-74  

 ПАРКУВАЛЬНИК , ГР. 3/3, 8-20 ГОД., 9-22 ГОД., 
БЕЗКОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ, З/П 7 800 ГРН./15 
ДНІВ (067) 351-51-44  

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

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

 ПРАЦІВНИК НА ФЕРМУ, С.СМИКІВЦІ. (096) 101-61-38  

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

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

 ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО, СКЛАДАЛЬНИКИ 
АЛЮМІН. КОНСТРУКЦІЙ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, 
КОМІРНИК, БЕЗКОШТ. ДОВІЗ, БЕЗКОШТ. НАВЧ. 
(068) 339-31-32  

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

 Прибиральниця в ТЦ «Новус» (067) 920-48-30  

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

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

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

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

 РІЗНОРОБОЧІ НА ВИРОБНИЦТВО, З/П ВИСОКА. 
(067) 352-72-89  

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

 СТОЛЯР, ЛАКУВАЛЬНИК ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
МЕБЛІВ ТА СХОДІВ З НАТУР. ДЕРЕВА В ДЕРЕВО-
ОБРОБНИЙ ЦЕХ, БАЖАНО Д/Р, ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 
ЖИТЛОМ. (097) 515-34-12  

 Столяр. (097) 595-28-97  

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

 ТОКАРІ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК, 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  

 ШТАМПУВАЛЬНИКИ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

7.3 ШУКАЮ  

 БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ РОБОТИ З РОЗВАНТАЖУ-
ВАННЯ ВАГОНІВ, ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, МЕБЛІВ, 
ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. (097) 076-83-71  

 ЖІНКА ШУКАЄ РОБОТУ ДОМОГОСПОДИНІ, НЯНІ, 
ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ЛЮДИНОЮ ПОХИ-
ЛОГО ВІКУ. (067) 286-84-12  

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

 ШУКАЮ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ХВОРИМИ, 
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  

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  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  

17.3 КУПЛЮ  

 Брухт кольорових, чорних металів, дорого, 
наш вивіз, Ліц АВ №147478, 147470 (097) 
898-23-68  
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 БРУХТ ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ, 
САМОВИВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096) 957-35-52  

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.3 КУПЛЮ  

 ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, КУКУРУДЗА, СОЯ, РІПАК, 
ІНША С/Г ПРОДУКЦІЯ (098) 699-73-28  

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  

23.3 КУПЛЮ  

 Овочі: картопля, капуста, буряк, морква інші, 
гурт, (Анатолій) (067) 254-59-98  

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  

 ДРІБНІ ПОБУТОВІ РЕМОНТИ, ЕЛЕКТРИКА, САНТЕХ-
НІКА, ЗАМКИ, КАРНІЗИ ТОЩО, (13-22 ГОД.). (097) 
755-41-21  

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

 Послуги вантажників: розвантаження, заван-
таження, квартирні переїзди, вивіз будівель-
ного сміття, копальні роботи, (096) 457-88-42  

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКІВ, 
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  

 ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА КАДРОВОГО ОБ-
ЛІКУ, ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ. (096) 245-89-96  

26.4 МЕДИЧНІ  

 Інформація: послуги психолога, психотерапе-
вта, допомога у важких життєвих ситуаціях, про-
форієнтація, працюю онлайн. (067) 870-25-86  

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  

29.3 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  

 ДРОВА КОЛЕНІ ТВЕРДИХ ПОРІД. (068) 144-12-50  

 ДРОВА. (068) 311-52-00  

 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  

 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, КО-
ТЕЛ. (097) 951-35-88  

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

 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  

 63/170/85, вдівець, познайомиться з жінкою 
відповідного віку, яка згідна на переїзд. (097) 
762-40-58  

 Тернополянин, самотній, без шкідливих зви-
чок, познайомиться з лагідною жінкою, до 57 
р. (096) 464-93-58  

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

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

 Чоловік, 58/172, самотній, без шкідливих звичок, 
працюючий, для серйозних стосунків познайо-
миться з порядною жінкою. (063) 952-03-32  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕН-
НЯ №452768 НА ІМ’Я ШТЕРЄВ Є.П. ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК (ТИМЧАСОВЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ ) ТП №2475925 НА ІМ’Я ВАСИЛЬКІВ 
В.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ Б№038390 ВИД. ВИШНІ-
ВЕЦЬКИМ ПРОФЕСІЙНИМ ЛІЦЕЄМ НА ІМ’Я ЗА-
ЛЯСКО М.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНІ ПАСПОРТИ, ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ НА 
ІМ’Я КОМАРЕВИЧ М.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНІ ПОЛІСИ АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) 
ОСЦПВ  АР-8573064, 9261245,9332678,9898414
,9898415,9898448, АТ-720234,1248221,1747083 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  
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3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ  

3.2 ПРОДАМ  

 Блок двигуна з головкою до а/м Пежо-Екс-
перт, 2000 дизель (068) 763-30-65  

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ ВИХІД-
НИХ, 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 
ТРАНСПОРТУ.  Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-
83-71  

 Автоперевезення, вантажні перевезення, до 
30 куб.м, до 5 т, по місту, області, Україні. по-
слуги 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 пере-
везення а/м Рено-Трафік, 1,2 т, 8 місць, по 
місту, області, 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, ПЕРЕ-
ВЕЗЕННЯ 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. 

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

 ВУЛ.ЗЛУКИ 3/9/Ц 66КВ.М МЕБ., БЕЗ ПОС (096) 
299-86-42 

 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 
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4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 

 Центр 4-5/5/ц 160кв.м 2р,і/о,рем (067) 150-
87-33 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 Будино 12 км від Збаража -можна під дачу, 
світло, газ, хлів, сад, 0,25 ганедорого (068) 
735-58-09 

 Будинок-дача с.Буцнів -світло, газ, вода лі-
том, сарай, 0,06 га- (067) 729-63-51 

 Будинок Березовиця 370 кв.мжила 194 кв.м, 
кух.18,3 кв.м, 0,12 га, власник85 000 у.о. 
(098) 533-61-65 

 Будинок вул.Котляревського 135кв.м85 кв.м 
жила, камін, підвал, меблі, техніка, спільне 
подвір’я, 0,01 га- (067) 350-91-95 

 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 

 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, ідеал. 
планування, 0,15173 000 у.о. (096) 734-68-47 

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

 Будинок с.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 

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

 Ділянка земельна с.Г.Шевченківські 0,065 га-
під 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 

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

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ГАЛИЦЬКА. (068) 327-79-71 

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

 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 

 2-кім. квартиру, Східний, 6 000 грн., 50% 
знижка на комунальні. (096) 734-68-47 

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

 Візьму на підселення в окрему кімнату ком-
паньйонку, 45-55 р., яка володіє смартфоном 
цифров.техн., недорого, оплата згідно сезону 
(097) 938-53-29 

 Візьму на підселення дівчину, хор. умови, ТВ, 
Wi-fi, хол., розклад. диван, зручне місце, по-
мірна ціна, терміново (098) 797-55-15 

 Два приміщення, с.Г.Шевченківські, 2 пов., 
28 кв.м, 48 кв.м, рем., опал., розташоване на 
автобусній зупинці, відм.стан, дешево (097) 
136-37-10 

 Приміщення комерційне або частину, б-р 
Петлюри, Сонячний, 80 кв.м, під магазин, 
офіс. (067) 675-72-85 

 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 нежитлове, вул.Замкова, 41 
кв.м, біля гот. «Тернопіль». (097) 533-37-57 

 Приміщення торгово-складське, р-к «Захід-
ний», 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. пер-
соналу, кондиц., 15 000 грн. (096) 734-68-47 

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

4.9 КУПЛЮ 

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

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

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

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.РУСЬКА, 18, КООПЕРА-
ТИВНИЙ ТЕХНІКУМ, «СТАЛІНКА», МОЖНА БЕЗ І/О, 
(ВІКТОРІЯ). (098) 905-55-82 

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

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 місцевих, 
на тривалий термін. (068) 821-71-01 

 ВИНАЙМУ БУДИНОК В ТЕРНОПОЛІ, НА ТРИВ. 
ТЕРМІН, АБО БЛИЖ. СЕЛАХ, МОЖНА БЕЗ МЕБЛ., 
ТЕХН., ДЛЯ ПОРЯД. СІМ’Ї З ТЕРНОПОЛЯ, МОЖЛ. 
ВИКУП. (098) 393-45-15 

 Винайму квартиру, розгляну всі варіанти, 
(Ірина) (067) 869-16-96 

4.11 РІЗНЕ 

 АН «Перший центр нерухомості», б-р Шевчен-
ка, 1, 1 пов., 9-16 год., продаж-оренда квар-
тир, 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, ТЕРМІНОМ ДО 1 
РОКУ, С.ПЕТРИКИ, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО (096) 805-95-25 

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

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

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

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

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

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, 
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 гра-
нітного щебеню, нові, різні розміри, можлива 
доставка, 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, вібропре-
сований, 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, 
хвойний, 100 кв.м (096)257-45-43, (098)838-
49-02  

 ГАЗОБЛОКИ «АЕРОК», ЯКІСНІ, СЕРТИФ., РІВНІ, 
КЛЕЇ ДЛЯ КЛАДКИ ТА ОЗДОБЛ. БЛОКІВ, МАТЕРІ-
АЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ПОМІРНІ ЦІНИ. 
(097) 808-55-71  

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

 Геотекстиль голкопробивний,  поверх-
нева міцн ість 100,150,  200,300 г/кв.м, 
для дор і г ,  тортуар ів ,  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, фракції 
10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можл. до-
ставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

 Опори залізобетонні ліній електромереж 
(стовпи електричні), 9,5м, 10,5м, стояки ві-
бропресовані, бордюри дорожні, нові, до-
ставка (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, мон-
таж. (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 огоро-
жі бетонні, 2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бор-
дюри, автозупинки залізобетонні, доставка 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

 Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, ще-
бінь, 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, муляр-
ки, 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, мож-
лива доставка та вивантаження. (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

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

 Шифер 8-хвильовий, плоский, вис. якість, 
цвяхи шиферні, цемент, труби азбестоце-
ментні, 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, 
ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА, ДЕКОРАТ. НАНЕ-
СЕННЯ, 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 
роботи, утеплення фасадів, дахів. (067) 351-
46-56  

 Акуратний майстер виконує всі види внутріш-
ніх робіт, плитка, шпатлювання, декоративна 
штукатурка, ламінат, паркет. (097) 525-79-65  

 Акуратно та якісно утеплення фасадів піноп-
ластом, мінватою, нанесення декоративної 
штукатурки, «короїд», «бараник», фарбуван-
ня.. (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 ЗАЛИВАН-
НЯ ФУНДАМЕНТІВ З НУЛЯ, МУРУВ.,ДАХИ, СХОДИ, 
МОНОЛІТИ, 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  

 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, ламі-
нат, внутрішні роботи. (068) 510-74-50  

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

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

 КОПАННЯ ТРАНШЕЙ, ЯМ, ГОРОДА, КОРЧУВАН-
НЯ ПНІВ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГРУНТУ, ОБКЛАДАННЯ 
ЦЕГЛОЮ СЕПТИКІВ, БЕТОННІ РОБОТИ. (099) 
284-95-04  

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ І ДЕКОРАТИВНИМ 
КАМЕНЕМ, КЕРАМ. ПЛИТКОЮ, ТРОТУАРНОЮ БРУ-
КІВКОЮ ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,СА-
ДОВ. ДОРІЖ (068) 905-04-13  

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

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

 ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРИТАНО-
ВОЮ 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, за-
чищення кутів, є транспорт, виїзд в райони. 
(098) 531-71-11  

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

 Штукатурка внутрішня, зовнішня, є підсобни-
ки, 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, РОЗЧИНО-
НАСОС. (067) 452-27-67  

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ 
ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, 
БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ:ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ 
ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПО-
МІРНІ 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 РО-
БОТА, МОЖЛ. ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АГ №575507. 
(067) 351-46-56  

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕК-
ТРОПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАР-
ТОНУ, ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ 
(068) 905-04-13  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРИК, САНТЕХНІК - ВСТАНОВ-
ЛЕННЯ, ЗАМІНА, РЕМОНТ, (13-22 ГОД.). (097) 755-
41-21  

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

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

5.5 РІЗНЕ  

 БУДІВЕЛЬНЕ РИШТУВАННЯ, СТІЙКИ ДЛЯ ОПА-
ЛУБКИ, ВИШКА-ТУРА, ДРАБИНА 7 М, БЕТОНОЗ-
МІШУВАЧ, ОРЕНДА, ПРОДАЖ, КУПІВЛЯ. (067) 
352-30-26  

6. МЕБЛІ  

6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

6.4 РІЗНЕ  

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

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

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

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

 ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІ-
НА ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02  
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середи студенти з медуніверситету 
організували для нас виступ. Я теж 
три пісні заспівав. Повна їдальня 
слухачів зібралась. Навіть коли 
до нас артисти з обласної філармонії 
приїжджали, стільки люду не при-
ходило, як у той день на мене по-
дивитись, — всміхається пан Віталій.  

Чоловік не упустив шансу загра-
ти й для наших журналістів. По-
слухали ми і куплет з української 
народної пісні, і традиційну «Літа 
минають». На запитання, чим за-
ймається в пансіонаті впродовж 
дня, чоловік відповідає: має безліч 
справ. То прання слід закинути, 
часто на баяні грає, а ще їздить 
до Тернополя на ринок.

— Купую там ковбасу. Але тепер 
маю проблему, бо не знаю, яку бра-
ти! Вже мені сервелат набрид. Ка-
жуть, що фінська є добра, львівська 
і варена любительська. Оберу ту, яка 
на вигляд смачніша і по ціні нор-
мальна, — ділиться з нами планами.  

Пан Віталій каже, він ні в чому 
потреби не відчуває. Єдине, жартує 
він, господиня на кухні не вміє зва-
рити борщ.

— Не вміють тут борщ вари-
ти! А може вміють, але бракує 
компонентів! — вигукує дідусь. — 
Ну не вірю я, щоб та господиня 
не могла приготувати смачний 
борщ! Не обов’язково, щоб з м’ясом. 
Ви думаєте, у мене колись щодня 
було м’ясо? Ні. Зажарити цибуль-
ки, дати ложку смальцю чи шматок 
сала, кинути томатної пасти, ква-
сольки — і виходить першокласна 
страва! — радить старенький.

У 80 ще косила 
Після відвідин пана Віталія, ми 

відразу йдемо до кімнати Ганни 
Йосипівни. Вона радіє зустрічі з 
журналістами, каже, що намага-
ється не упустити жодного шансу 
з кимось побалакати, розповісти 
щось про себе. Відеокамери взага-
лі не соромиться. Жінці 83 роки, 
але вона дуже енергійна та активна, 
все сприймає з гумором. До нашого 
приходу підготувалась: дістає свій 
портрет у молодості. Колись, смієть-
ся, була красунею, а тепер не хоче 
дивитись на себе у дзеркало. Та це 
все жартома. Направду, і не ска-
жеш, що пані Ганні вже за восьмий 
десяток. Жінка народилась у Чехо-
словаччині. Виросла там. Говорить, 

музики сім років, а опісля повер-
нувся до Струсова (зараз село у Тер-
нопільському районі — прим.), де 
жили мої батьки. Довго там не був, 
бо пішов служити моряком у флоті. 
Провів у Прибалтиці цілих 4 роки, — 
пригадує чоловік.  

Повернувшись додому, пан Віта-
лій одружився. З коханою дружи-
ною душа в душу прожили 15 років, 
відсвяткували кришталевий ювілей. 
Виховали троє її синів від першого 
шлюбу. А потім медики поставили 
жінці страшний діагноз — пухлина 
головного мозку. Вона померла.

— Я залишився сам. Після її смер-
ті до мене прийшла сусідка Мирося 
і каже: «Васильович, діти не ваші, 
квартира покійної дружини». По-
радила звернутись мені у пансіонат 
в Петриках, може би оселився там. 
Я звернувся до колишньої дирек-

торки Галини Павлівни. Вона без 
вагань погодилась мене прийняти, 
слід було лише пройти медогляд, — 
говорить дідусь.  

Так пан Віталій знайшов тут при-
хисток на понад 20 років. На стіні 
за ним висить багато роздрукова-
них фотографій. Їх, як виявилось, 
зробила й подарувала чоловікові 
француженка, коли пансіонат впер-
ше відвідала делегація з Франції. 
На світлинах 86-річний тернопо-
лянин то займається на тренаже-
рі, то позує у компанії товаришів, 
то сидить за столом за грою у шахи. 
Є й фото з улюбленим баяном. 
У цьому закладі пан Віталій грає та 
співає на концертах, які влаштову-
ють для підопічних пансіонату. Без 
нього не обходиться жодне свято.

— Зараз рідше на сцені. Минулої 

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

У Петриківському обласному 
геріатричному пансіонаті живуть 
178 осіб. Це люди похилого віку та 
з інвалідністю. Про умови, в яких 
вони живуть, як минає їхній день та 
скільки коштів йде на фінансування 
закладу, ми писали у попередньому 
випуску газети «RIA плюс». Тепер 
розповімо історії двох мешканців 
пансіонату — 86-річного Віталія Ва-
сильовича з Тернополя, який осе-
лився тут понад 20 років тому, та 
83-річної уродженки Бережан Ганни 
Йосипівни, яка мріє про швидшу 
перемогу України над ворогом. 
Якою була їхня життєва стежка? 
Чим захоплюються старенькі? Чи 
скаржаться на щось — читайте.

Не розлучається з 
баяном 

Наша розмова з цим чоловіком 
стала першою серед інших розмов 
з підопічними пансіонату. Охайний, 
в смугастій сорочці із застебнутими 
до самого верху ґудзиками, строгому 
піджаку та із туго зав’язаною крават-
кою, блакитноокий та з безмежно 
добрим поглядом. Чомусь відразу 
виникла думка, що перед нами — 
вчитель. Віталій Васильович (надалі 
писатимемо пан Віталій) народився 
у 1936-му в Тернополі. Розповідає, 
що до пансіонату 30 років мешкав 
у будинку на вулиці Карпенка. І 
дійсно, його доля тісно пов’язана з 
професією педагога. Чоловік тримає 
у руках баян, на якому помічаємо 
гравіювання «Молодечно» — старої 
білоруської фірми, котра виготов-
ляє музичні інструменти. Цей баян 
у пана Віталія давно, і з ним він 
останні роки не розлучається.

— У 1962 році я закінчив му-
зичний відділ Чернівецького пе-
дучилища. Дали мені направлення 
на Волинь. Поїхав до ОБЛВНО 
у Луцьку (обласного відділу народної 
освіти — прим.), а звідти на роботу 
у «шахтарське» містечко Новово-
линськ. Там я працював вчителем 

ЯК ПРОВОДЯТЬ БУДНІ СТАРЕНЬКІ У 
ГЕРІАТРИЧНОМУ ПАНСІОНАТІ
Медзаклади  Більшість із підопічних 
геріатричного пансіонату у Петрикові 
страждають від «букету» хвороб, дехто 
прикутий до ліжка. Попри це, їх не лякає 
старість. Вони не втрачають інтересу 
до улюблених речей та справ, радіючи 
кожному прожитому дню

Пану Віталію вже 86 років, він не розлучається зі своїм баяном

Стіна у кімнаті чоловіка завішана світлинами, на яких 
дідусь виступає на концертах

83-річна пані Ганна показує свій портрет у молодості

що її матір була надзвичайно гра-
мотна і заможна, а тато — вихо-
дець із бідної сім’ї. Коли радянські 
війська у серпні 1968 року напали 
на Чехословаччину, росіяни най-
няли маму як перекладачку, адже 
та добре знала англійську мову, і 
вивезли до України. Батько з трьома 
дітьми (маленькою Ганнусею у тому 
числі) поїхав за дружиною. Роди-
на оселилась у містечку Бережани 
на Тернопільщині, де вкоренилися.

— Я 42 роки працювала на одній 
роботі — технологом на маслоза-
воді у Бережанах. Свого коханого 
зустріла під час навчання у Львові. 
Він одесит. Ми побрались, народи-
лась дочка. Якось поїхали до нього 
додому. Під час відпочинку на морі 
вони обоє потонули, — пані Ганна 
зітхає, пригадує ту трагічну дни-
ну. — Їх не стало, і я залишилась 
сама. Так, маю двоюрідних, трою-
рідних родичів, племінників, які раз 
на місяць мене провідують. Але вони 
молоді, в них робота-діти-навчання. 
А я весь час вдома. Шукала притул-
ку, бо іншого виходу не було.

В Петриківському геріатрично-
му пансіонаті пані Ганна знайшла 
і омріяну опіку, й належний догляд, 
і колежанок. Тут вона мешкає вже 
три роки. Жінка скаржиться нам 
на проблеми зі здоров’ям. В нозі, 
мовляв, давно немає суглоба. Ліка-
рі радили їй зробити операцію, та 
вона коштує 150 тисяч гривень. Пані 
Ганна не ризикнула. Особливо біль 
в нозі турбує бабусю вночі.  

— Але добре, що я в пансіонаті. 
Тут про мене постійно піклуються. 

От нещодавно нога дуже боліла. 
Моя сусідка по кімнаті гукнула 
медсестру, та прийшла і зробила 
укол. Масаж дівчатка роблять мені. 
Зізнаюсь вам, як тільки я сюди при-
була — ще косу до рук брала. Могла 
втерти носа будь-якому чоловікові. 
А тепер не можу, мушу ходити з 
милицями, — каже жінка.

Щоб не засиджуватись у кімна-
ті, пані Ганна регулярно виходить 
на прогулянки. Намагається щодня 
двічі обійти пансіонат. Це для неї 
закон. Два кола навколо закладу, 
за її словами, дорівнюють відстані 
у кілометр. Ще любить на дозвіллі 
читати газети й книги. Раніше часто 
відвідувала бібліотеку закладу. Зараз 
себе в читанні обмежує, береже зір. 
Каже, що перенесла важку операцію 
через катаракту. Попри це, тепер 
бачить на 90%.  

— В газетах мене найбільше ці-
кавить, коли пенсію підвищать, — 
сміється 83-річна Ганна Йосипів-
на. — А ще хвилююсь через ситуацію 
в Україні. Хочеться, аби наші хлопці 
швидше перемогли ворога!

Коли запитуємо у жінки, чи задо-
вольняють її умови в геріатричному 
пансіонаті, жартує: біди тут немає! 
Тут чисто, раз на десять днів «баня» 
(коли стареньким міняють постіль), 
безоплатно забезпечили засобами 
гігієни, смачно годують.   

— Часто є м’ясо, немає обіду без 
котлети чи шматочка риби. Хто б 
сюди не приходив, був худий, а те-
пер отакий великий став, — розво-
дить руками Ганна Йосипівна. — 
А чого ще хотіти старим людям?

У геріатричному 
пансіонаті в 
Петрикові знайшли 
притулок люди 
літнього віку з усієї 
Тернопільщини
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свою цікавість, навіть не здогаду-
ючись про це. Будьте готовими, 
що військовий ніколи не розкаже 
про те, що у нього на душі.  

— Як спілкуватися із захисни-
ком, який є вашою найріднішою 
людиною?

— Дивіться на нього уважно, 
чуйте його, поважайте його ба-
жання і простір. Не кидайтеся 
на військового з обіймами і з по-
цілунками. Це теж може травму-
вати. Війна — це час абсолютної 
уваги до інших людей. Пам’ятай-
те, що вам точно легше трима-
ти себе у руках, ніж захиснику, 
бо ви не настільки виснажені і 
не так гостро відчували загрозу 
власному життю. Не сподівай-
тесь на те, що оскільки він вас 
любить, то ця любов його ви-
лікує. Не маніпулюйте фразами 
на кшталт: «Я тут так за тебе 
хвилююсь. Я так дбаю, щоб ти 
був в безпеці. А ти що робиш?» 

Якщо відчуваєте виснаження, 
напишіть своєму військовому, 
що не будете до нього сьогодні 
дзвонити. Наберіть завтра, коли 
матимете сили. Це не провокує 
у бійця надмірних сподівань. 
Не всі є фахівцями, навчени-
ми спілкуватися з військови-
ми. Не беріть на себе те, чого 
не знаєте. Якщо ви сестра бійця, 
ваше завдання — любити бра-
та, приймати, підтримувати, але 
не лікувати. Не говоріть йому: 
«Ти маєш ПТСР, йди до лікаря!» 
Ліпше запитайте, як брат себе 
почуває, поясніть, що помітили 
у його поведінці неприємні мо-
менти. Можливо, порадьте схо-
дити на консультацію. Завдання 
дружини — любити, дбати, при-
ймати різність людини, з якою 
одружилась. Тобто, якщо чоло-
вік каже, що не може чи не хоче 
зараз говорити, це не означає, 
що він вас розлюбив. Він ту-
жить за втраченим побратимом, 
або збирається з думками, або… 
Не дзвоніть у такому випад-
ку до всіх, хто довкола нього, 
не здіймайте бучу. Це індукує 
не тільки одного військового 
(включення інших у симптома-
тику однієї людини — прим.), 
а й решту, хто з ним.

— Як дружині відволіктись від 
внутрішніх хвилювань за чолові-
ка-бійця?

— Сходіть на брови, на ма-
нікюр, у спортзал замість 
дзвонити до нього сотню ра-
зів. Не штурмуйте його звідси. 
А коли повернетесь, напишіть 
коханому: «А хочеш покажу тобі, 
якого кольору у мене зараз нігті?» 
Можливо, він не проти і поті-
шиться вашому манікюру. Це для 
нього рупор, що він не даремно 
воює, адже в тилу його дружина 
в безпеці і може зробити розпис 
на нігтях. Будь-які побутові речі, 
які були до початку війни, мо-
жуть стати мотивацією для воїна. 
Ви відволічетесь від тривоги, і 
опісля військовому дістанеться 
жінка, яка відредагувала власні 

ча дружина при дзвінку до вій-
ськового має найперше запитати 
у нього: «Ти маєш зараз бажання 
зі мною говорити?» Так, не мож-
ливість, а бажання. І це норма, 
коли боєць не має охоти спілку-
ватися з коханою у конкретний 
момент. Є така річ, що воїн на-
магається зберегти своїх рідних 
або значимих для себе людей від 
себе самого, від масиву власних 
переживань. Але він мовчки каже 
про це, не маючи ресурсу на роз-
мову, бо сили витратив на бій.

— Є якісь «блокові» запитання, 
які не треба ставити військовому?

— Ніколи не запитуйте: «Як 
ти?» Це запитання провокує 

аналіз всієї ситуації: яким та де 
був бій, які втрати трапились 
зі мною, які — з побратимами. 
Якщо ми питаємо у військового 
«як ти?» з тилу, коли він на пе-
редовій, то можемо завдати сер-
йозної шкоди його психічному 
стану. Якщо захисник захоче роз-
повісти, як він — розкаже сам. 
Не запитуйте: «Як ти?», навіть 
якщо військовий вже вдома.

Також не цікавтесь: «А яка 
ситуація на фронті?» Бо ви ро-
зумієте, що бойові дії відбува-
ються буквально у військового 
за плечима, але натомість почуєте 
від нього: «Та все добре!» Потім 
дізнаємось, що у тому бою заги-
нули люди. І виникає інше — чи 
хотів би чоловік на війні, аби тоді 
до нього телефонувала дружина? 
Ні, бо вона травмувала його через 
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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 прекрасно 
відчуваємо їхні наслідки. Як рід-
ним, близьким та друзям військо-
вих реагувати на гострі моменти 
у спілкуванні з військовими? Що 
говорити бійцям, аби заспокої-
ти, підтримати й показати свою 
щиру любов? Чи варто запитува-
ти їх про фронтові подробиці, чи 
діє правило «чужа душа — то, ка-
жуть, темний ліс»? Продовжуємо 
розмову нашої журналістки з На-
талією Турецькою — директор-
кою Тернопільського обласного 
центру комплексної реабілітації, 
головою місцевої філії Україн-
ської спілки психотерапевтів та 
головною експерткою-психотера-
певтом управління охорони здо-
ров’я обласної держадміністрації.

Замість дзвінка — 
підіть у спортзал 

— Роз’ясніть, чому дружи-
нам військових треба навчитись 
не розраховувати на швидку чи 
багатослівну відповідь від чоловіка, 
і на це не слід ображатися (примі-
ром, бойові завдання можуть бути 
несумісні з дзвінками)?

— Уявіть ситуацію. Жінка дзво-
нить до коханого, який на фрон-
ті, хоче говорити з ним, все де-
тально розповідає. А він мовчить, 
не може сказати ні слова. Часто 
у таких випадках жінки обража-
ються, думають, що це через них, 
скандалять. А що у військового? 
Він ще не «відмився» від бою, 
у нього в голові звучать вибу-
хи і постріли, які несуть ризик 
для життя. Він ще «втрачений», 
як кажуть хлопці. Тому любля-

Не всі є фахівцями, 
навченими 
спілкуватись з 
військовими. Не 
беріть на себе те, 
чого не знаєте

ЧОГО НЕ ГОВОРИТИ ВІЙСЬКОВИМ
Психологія   Як правильно 
спілкуватись і поводитись з військовими, 
аби не завдати болю і проявити турботу 
– більшість людей не знають. Про що 
говорити з людиною, яка на передовій, 
і про що не варто запитувати бійців — 
читайте в інтерв’ю з психотерапевткою 
Наталією  Турецькою

Психотерапевтка Наталія Турецька наголошує, що не всі 
військові, які були на фронті, мають посттравматичний синдром
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травми і має сили вислухати його. 
А жінкам, які вже геть не дають 
собі ради із хвилюваннями, я ра-
джу молитись.  

Лайка не означає 
невихованість 

— Які особливості у спілкуван-
ні із жінками-військовими можна 
виділити?

— Від того, що жінка вбра-
лась у піксель чи «мультик», 
вона не стає чоловіком. Вона 
досі хоче нові парфуми і мати 
гарний вигляд, любить котиків. 
Жінка на війні може мріяти про 
гарну сукню. Купіть їй обновку і 
скажіть по телефону: «Я тобі це 
на передову не відправлю, звіс-
но, але вона тебе тут чекає». Та-
кож жіноча особиста гігієна має 
свої особливості під час війни. 
Захисниця хвилюється за своїх 
дітей і коханих. Вона переживає 
втрати іноді сильніше, ніж чоло-
віки, особливо втрату чийогось 
сина чи чоловіка, бо у неї є ма-
теринський інстинкт. Жінка-вій-
ськова не боїться випробувань. 
Вона може швидше бігати, краще 
стріляти, бути влучнішою, ніж 
чоловік. Жінка лається, але це 
не означає, що вона невихована. 
Іноді лайка змістовніша за слова. 
Вона відкидає зайве…

Треба добре думати, як і що го-
вориш жінці, котра повертається 
з фронту. В жодному разі не зне-
цінюйте її. Ви не знаєте, чи бе-

Відповіді на інші запитання, чого 
не варто робити і казати у спілку-
ванні із захисником, психотерапе-
втка Наталія Турецька радить шука-
ти у довіднику «Невидимі наслідки 
війни. Як розпізнати? Як спілкува-
тись? Як допомогти подолати?» Він 
створений на основі практичного 
досвіду роботи з ветеранами та чле-
нами їхніх сімей. Видання просте 

для сприйняття і його варто про-
читати кожному, хто має у своєму 
оточенні військових. Qr-код на цю 
книгу залишаємо нижче:

Корисні ресурси

регли її там, чи ні, тож не робіть 
дурних висновків. Командир дає 
завдання бійцям і їх виконують 
по мірі своєї посади й призна-
чення як військовослужбовці, так 
і військовослужбовиці. Повно-
масштабна війна — це гендерно 
рівна справа. Якщо у бік захис-
ниці звучить: «А хто тебе туди 
посилав? Ти мала вдома сидіти!», 
це травмує її найдужче. І сумно, 
що жінки з цим стикаються на-
віть у наш час, коли цього мало 
би не бути.

— Як говорити з військовими, 
яких от-от звільнили з ворожого 
полону?

— Ніколи не запитуйте у них 
про умови, в яких ті перебува-
ли. Це тема, яку людина розкриє 
сама, якщо чутиметься в безпеці і 
довірятиме співрозмовнику. Вій-
ськовий може довго не допускати 
до себе тих переживань і спога-
дів. Це так званий стан «замо-
розки». Він іноді триває роки. 
Цей стан шкодить психічному 
апарату, але й просторів, де боєць 
може пережити свій стан, у нас 
поки немає. В Україні відсутні 
реабілітаційні центри, які можуть 
сприяти швидкому виходу вій-
ськових із масивної травми. Ми 
маємо дефіцит не лише закладів, 
а й фахівців.

Не сподівайтесь, що люди, які 
пережили російський полон, ма-
гічним чином адаптуються за лі-
чений час. Це не так! В жодному 
разі не ігноруйте їх. Слід бути 
уважним до військових, налаш-
тованим слухати й чути. Наше 
запитання: «А як було в поло-
ні?» травмуюче для захисника. 
Його мають право ставити слідчі 
Гаазького трибуналу, які збира-
ють свідчення про злочини проти 
людства. 

Але це аж ніяк не компетенція 
журналістів, родичів, іноді навіть 
психотерапевтів та психологів. 
Майте терпіння, і чекайте, коли 
військовий сам вам відкриєть-
ся. Бути слухачем, який готовий 
допомогти — це наше завдання. 
Знайте, ким ви є…
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Дешевше придбати вакуумний 
металевий термос на 0,45 л, адже 
коштує він 279 гривень зі зниж-
кою. Або ж термокухоль, ціна 
якого 249 гривень за 0,5 л. Також 
в асортименті є пластикові термоси 
зі склом всередині. За один такий 
термос на 1,8 л та ще дві пластикові 
кружки у подарунок треба заплатити 
від 559 до 679 гривень.

Трохи термосів та термокружок є 
в магазині «Все від 2 гривень». Щодо 
цін, то термос на 0,75 л — 350 гри-
вень, на 0,45 л — 349 гривень. Тер-
мокружка на 0,4 л — 299 гривень, 
а на 0,38 л — 149,50 гривні. Всі вони 
виготовлені з металу.

А ось у магазині «Копійочка» про-
понують термоси та термоси-поїлки 
від 154 до 199 гривень за 0,5 л.

На ринку вибір куди кращий — 
різний розмір, колір, виробники. Є 
навіть зі спеціальними фіксатора-
ми. Якщо без фіксатора, то термос 
на 0,5 л обійдеться вам у 260 гри-
вень, а з фіксатором — 345 гривень. 
Якщо говорити за 1 л, то ціна зро-
стає до 450 гривень.  

Продавчиня Наталя займається 
реалізацією термосів вже п’ять років. 
З її слів, цей товар завжди добре 
купували. Радить людям звертати 
увагу виключно на металеві, вони 
надійніші.

— Якщо хочете, щоб термос три-
мав тепло пів доби, то на 0,75 л він 
коштуватиме 350 гривень. У мене 
є термоси двох фірм «А-плюс» 
та Maestro. Вони коштують від 
350 до 465 гривень, якщо об’єм 
1 л. Додатково для термосів фір-
ми «А-плюс» йдуть чохли, у фірми 
Maestro чохла немає, але є така ре-
зинка для рук. У термосів Maestro 
грубіша колба і вона з нержавійки, 
вони тримають куди краще. У мене 
ніхто не питає за пластикові зі 
скляною колбою, адже вони вза-
галі не надійні. Впаде і це на раз. 
Металеві теж падають, але вірогід-
ність, що він вціліє і буде тримати 
тепло — більша, — каже нам.

Продавчиня магазину «Щодня» 
Ольга також переконує нас купувати 
металеві. Вони надійніші і трима-
ють тепло довше. З нами ділиться 
власним досвідом.

— Я приблизно о 07.30 щоранку 
заливаю термос із собою на робо-

дізналися, скільки вони коштують і 
чи реально їх зараз купити.

Термос для напоїв 
Звичайний термос вже давно ко-

ристується попитом. Найчастіше 
їх беруть із собою на прогулянки, 
пікніки, у далеку дорогу. Але від 
24 лютого українці купують їх для 
того, щоб не змерзнути у сховищі 
під час повітряної тривоги.

За матеріалом вони є металеві, з 
нержавіючої сталі або ж пластикові 
зі скляною серединою. Зазвичай, 
на полицях можна знайти термо-
си об’ємом від 0,4 до 3–4 л. Ми 
обходили ринок та магазини і по-
рівняли ціни.   

У магазині «Щодня» за 1 л 
металевий термос просять 429–
440 гривень. А ось за кольоровий 
на 0,5 л — 439 гривень. Якщо ба-
жаєте пластиковий зі склом всере-
дині, то 1 л — 559 гривень. Також 
у магазині чимало термокружок і 
більшість з них металеві. Вони 
об’ємом від 0,3 до 0,5 л.

Термочашка на 0,38 л — 399 гри-
вень; термочашка на 0,32 л — 
395 гривень;  термочашка 
на 0,3 л — 359 гривень; термочашка 
на 0,45 л — 399 або 459 гривень.

Куди дорожчий асортимент у ма-
газині Novus. Одна термокружка 
на 0,42 л обійдеться вам у 749 гри-
вень і це ще зі знижкою. А термо-
кухоль на 0,33 л — 699 гривень.

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

Після заяв щодо проблем із 
блакитним паливом, тернопо-
ляни кинулися масово скупову-
вати електричні обігрівачі, дуйки 
та електричні чайники. Люди спо-
дівалися, що хоч з електроенергією 
проблем не буде і вони нормально 
переживуть цю зиму. Але ситуація 
загострюється.

— Ми з чоловіком купили три 
дуйчики в будинок. Думали поста-
вити їх у кожну кімнату і нехай собі 
гріє. Зрозуміло, що то обійдеться 
у чималі витрати, але нам головне, 
щоб діти не мерзли. А ось недавно 
побачила, що з обленерго оприлюд-
нили інформацію щодо відключень. 
І як воно бути? Що робити? Ми ж 
не встигнемо побудувати пічку, — 
розповідає жителька Олена.

Не менш стурбовано очікує на цей 
опалювальний сезон і тернополянка 
Зоя. Вона з родиною мешкає у п’я-
типоверхівці. Стіні тонкі, опалення 
централізоване та і вікна старі. Як 
виживатимуть — навіть не знають.

— У нас є два великих обігріва-
чі, користувалися ними ще минулої 
зими і було нормально. Але зараз 
не знаю, як будемо. Купила всім 
теплі зимові піжами, носки. Може 
ще ковдри треба глянути. Та чи до-
поможуть вони? Я навіть не знаю, 
що робити, — додає пані Зоя.

Натомість зберегти вашу їжу, 
напої теплими допоможе термос, 
а не змерзнути вночі — грілка. Ми 
завітали в магазини, аптеки та на ри-
нок, поспілкувалися з продавцями і 

Термоси радять 
купувати металеві, 
а ось грілки – 
щонайменше на два 
літри. Щоб мати 
запас у часі

ЯК МОЖНА ОБІГРІТИСЯ ВЗИМКУ 
БЕЗ СВІТЛА ТА ГАЗУ 
На часі  Як 
тернополянам 
рятуватися у 
холоди, коли 
є проблеми з 
електроенергією, і 
скільки це коштує 
– дізнавалися 
журналісти «RIA 
плюс»

Ціни на грілки в аптеках різняться. Варто розраховувати на 
суму від 120 до 200 гривень

Ціни на термоси стартують від 150 гривень. Все залежить від 
об’єму та матеріалу
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ту. Протягом дня користуюся ним. 
Але по завершенню робочого дня — 
о 21.00 чай у ньому ще теплий. Що-
дня беру його із собою, бо лунають 
ці тривоги, ми ходимо у сховище, 
а там дуже холодно. А так хоч маю 
із собою термос і мені нормально. 
Одразу кажу, це нержавіюча сталь і 
вона не окислюється. Можете навіть 
не перейматися щодо цього. Після 
використання промиваю його, про-
сушую, а на наступний ранок знов 
заливаю, — розповідає вона.

Термос для їжі 
Не менш популярними сьогодні 

є і термоси для їжі. За зовнішнім 
виглядом вони схожі на невеликі 
бочки. У них можна зберігати те-
плими як супи, борщі, так і гарніри 
чи м’ясні страви.

Зазвичай їх виготовляють з нер-
жавіючої сталі або зовні пластикові, 
а всередині скляні. За об’ємом бу-
вають різні: від 0,45 до 1,8 л. Ціна 
на них залежить від фірми, об’єму 
та матеріалу, з якого, власне, зро-
блений термос.

У магазині «Щодня» за харчо-
вий термос об’ємом у 1,8 л треба 
сплатити 389 гривень. Він зовні 
пластиковий, а всередині — скля-
ний. Подібні термоси ми в інших 
магазинах не відшукали. Натомість 
на ринку їх чимало і більшість плас-
тикових. Ціни коливаються від 
500 до 1200 гривень.

Наприклад, термос на 1 л коштує 
568 гривень, а на 1,4 л — 610 гри-
вень. Якщо на 1 л для вас завеликий, 
то можна купити на 0,45 л і коштує 
він 432 гривні.

Куди дорожче обійдуться дитячі 
термоси, адже більшість з них ма-
ють яскравий принт. Так, за термос 
на 0,3 л треба віддати 583 гривні, 
а за 0,5 л та ще й з чохлом — 
1 210 гривень.

Як правильно 
обрати 

Під час купівлі термоса передусім 
зверніть увагу на запах усередині. 
Наявність різкого та неприємно-
го запаху вказує на низькопробні 
матеріали чи те, що ним вже ко-
ристувалися.

— Пробка нового термоса має 
щільно закручуватися і прилягати 
до шийки, щоб забезпечувати гер-
метичність. Для перевірки налийте 
в нього воду та переверніть. Також 
можна потрясти ним. Якщо колба 
відходить чи щось стукає всереди-
ні, то краще не купувати, — каже 
продавчиня Наталя.

Для тестування збереження тепла 
продавці радять налити окріп. Якщо 
за 10 хвилин термос нагрівся, то він 

Що кажуть фармацевти
Наша журналістка вже майже 

місяць щодня користується гріл-
кою. Ефектом задоволена, адже 
з 22.00 і до 08.00 наступного дня 
грілка ще тепла. З нею цілком 
комфортно спати. Єдиний недо-
лік – якщо наливати дуже гарячу 
воду, то треба бути обережним. 
Через те, що грілка гумова, вона 
занадто гаряча. Бажано її класти 
у наволочку і потім не так пече.  

Також ми запитали у фар-
мацевтів в аптеках, чи активно 
купують їх зараз тернополяни? 

– Я сама вже не перший рік 
користуюся звичайною гумо-
вою грілкою. У мене на два лі-
три і цілком вистачає, щоб не 
змерзнути вночі. Хтось радить 
заливати теплою водою, але ж 
тоді до ранку вона вже буде хо-
лодною. А якщо окропом, то о 
сьомій ранку вона ще тепленька 
і донька ще обіймає її. Для мене 
краще грілка, ніж електричний 
обігрівач. Так я сплю вночі і не 
переймаюся, що буде чи пожежа, 
чи ще щось, – каже фармацевт 
Наталія. 

А ось фармацевт Каріна запев-
няє, використання таких гумових 
грілок цілком безпечне. З нами 
ділиться алгоритмом дій, як нею 
користуватися. 

– Не треба ту грілку нічим 
оброблювати. Просто дістаньте 
з пакування, промийте. Залий-
те в неї гарячої води. Міцно 
закрутіть кришечку і спробуйте 
перехилити. Якщо вода не тече, 
то кладіть під ковдру і вже ваша 
постіль буде теплою. Якщо ж 
вода прокапує, то спробуйте 
дужче закрутити. Якщо не до-
помагає, то краще не ризикуйте, 
бо можете обпектися гарячою 
водою. До нас ще не приходи-
ли зі скаргами, поки нормально 
все, – каже дівчина.  

Також дівчата в аптеках дода-
ють, грілок мало не через ажі-
отаж, а просто не так багато їх 
замовляють. Тому не завжди 
можуть бути в наявності. Якщо 
треба терміново, то можна за-
мовити на сайтах аптеки або 
подивитися у магазинах з ме-
добладнанням.

погано тримає тепло. При виборі 
термосів для їжі продавець Петро 
радить звернути увагу на пробку. За-
для збереження тепла вона повинна 
щільно закривати колбу.

— Зазвичай у таких термосах кіль-
ка відділень для різних продуктів. 
Обирайте той, що має кручену 
пробку зі спеціальним клапаном, 
щоб випускати пару. Також на збе-
реження температури впливає ма-
теріал корпусу. Якщо ви плануєте 
використовувати термос для супу, 
то купуйте той, який має метале-
ву колбу та широке горло. Також 
не забувайте заповнювати посудину 
їжею до верху, бо через присутність 
повітря їжа швидше охолоне, — роз-
повідає чоловік.

До речі, такі термоси також є 
незамінними для того, аби брати з 
собою їжу у сховище. З його слів, 
більшість тернополян купують ме-
талеві термоси для їжі. Вони три-
мають від п’яти до 10 годин. Далі 
температура починає знижуватися 
і їжа просто охолоджується.

Скільки коштують 
грілки 

Гумова грілка — один із надійних 
обігрівачів, що не потребує постій-
ного електроживлення. Якщо рані-
ше її використовували виключно 
в медзакладах, то сьогодні можна 
придбати і для домашнього вико-
ристання. Здебільшого гумові грілки 
продаються в аптеках або в магази-
нах медичної техніки і товарів для 
здоров’я.

За об’ємом їх ділять на три гру-
пи: літр, два літри та три літри. 
Також можна знайти на 0,75 літра 
або 1,5 літра. Ми обійшли понад 
10 аптек і тільки в п’яти знайшли 
необхідний для нас товар.

В аптеках «Копійка», «Подо-
рожник», «Аптека низьких цін», 
«Калина плюс» в наявності гріл-
ки виключно на два літри. Зі слів 
фармацевтів, грілки таких об’ємів 
розкуповують найчастіше, тому їх і 
замовляють. А ось в «Аптека № 1» 
нам запропонували грілку об’ємом 
один літр.

За грілку на два літри вам треба 
віддати в аптеці від 120 до 200 гри-
вень. В якій аптеці дешевше при-
дбати, дивіться на картинці.

Також ми промоніторили ціни 
в інтернеті. Наприклад, в магази-
ні «Rozetka» за грілку на два літ-
ри з гарним чохлом треба віддати 
240 гривень. На сайті аптеки «9–
1-1» за грілку об’ємом в 1,7 літра 
просять 150,51 гривні, а на один 
літр — 95,03 гривні. На сайті ап-
теки «Доброго дня» за товар на 3 л 
просять 119,50 гривні.
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

«Хто як не ми?» Подумали 
жителі Байковецької сільської 
територіальної громади і орга-
нізували чергову благодійну ак-
цію на підтримку Збройних сил 
України.

Учасниками благодійної акції 
стали півсотні як дорослих, так і 
дітей. І все з єдиною метою — до-
помогти тим, хто щодня виборює 
цілісність та мир нашої України.

Наші люди — це 
сила 

Байковецька територіальна гро-
мада в кінці жовтня оголосила про 
акцію «Картопля для ЗСУ» і закли-
кала людей допомогти у цьому. Зі 
слів старости села Гаї-Шевченків-
ські Ярослава Рудого, люди акти-
візувалися з першого дня.

— Ми просто написали оголо-
шення про збір картоплі. Думали, 
зберемо всі разом і відвеземо у ме-
дичні заклади, де наразі проходять 
лікування наші захисники, а також 
у військові частини на Схід Укра-
їни. Хотіли підтримати хлопців. 
Кожен приносив, хто скільки 
може — мішок, сітку чи пакет. 
Якось ми побачили, що фермери 
Білецької сільської громади копа-

ють картоплю на своїх ділянках. 
Частина була викопана, а части-
на — ще ні. Тоді поговорили з 
фермером Миколою Семчиши-
ним, і він підтримав нас. Ось так 
все і закрутилося, — каже він.  

На момент проведення акції 
з-понад двох гектарів земельної 
ділянки з картоплею залишилося 
вже 60 соток. Їх і віддав фермер 
Микола Семчишин на благодій-
ність. Нам розповідає, не вважає 
свій вчинок героїчним, в Україні 
війна і треба підтримувати захис-
ників.

— Я просто вирішив підтримати 
акцію і все. Раніше також допо-
магали нашим захисникам. Але 
це вперше люди ось так згуртува-
лися, прийшли до мене на поля 
і збирали картоплю. Я не знаю, 
як їм так вдалося організуватися, 
бо я тільки дав поле з картоплею 
та техніку. Але люди прийшли і 
все зробили, — каже пан Микола.

РЕКЛАМА

НАДІЙНИЙ ТИЛ

На благодійну толоку зібралися півсотні дорослих та дітей. Разом вдалося викопати та 
зібрати майже 500 сіток. Місцевий фермер та підприємці надали техніку для виорюванняКартоплю 

відправлять до 
лікарень для 
поранених та 
у батальйони з 
військовими
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ЗІБРАЛИ 9 ТОНН КАРТОПЛІ ДЛЯ ЗСУ
Добра справа  Небайдужі жителі 
села Гаї-Шевченківські об’єдналися та за 
день спільними зусиллями викопали і 
зібрали майже 500 сіток картоплі

Гуртом легше 
Адміністрація села Гаї-Шевчен-

ківські написала в місцеву групу 
звернення про організацію толо-
ки. Тільки цього разу закликали 
не на прибирання, а на збір кар-
топлі.

— Ми просили всіх небайдужих 
чоловіків, жінок, молодь, дітей 
прийти та зробити добру дуже 
потрібну справу, адже в час воєн-
них дій є недопустимим залишення 
врожаю не зібраним. Закликали 
людей взяти із собою інвентар — 
відра, корзини, рукавиці. Тим паче, 
фермер надавав нам техніку для 

виорювання картоплі. А це знач-
но полегшує процес, — згадує пан 
Ярослав.  

Місцеві жителі не змусили довго 
чекати і одразу погодилися долу-
читися до благодійної толоки та 
зібрати картоплю для Збройних 
сил України. Ярослав Рудий каже, 
такий ажіотаж був очікуваний.

— Ми знали, що наші люди по-
годяться. У нашій громаді всі згур-
товані, ніхто не ділиться на села 
у справі. Треба робити? То прийдуть 
і будуть робити. Так, 29 жовтня від 
11.00 до 16.00 близько 50 місцевих 
жителів працювали на полі ферме-

ра. Одні приходили, інші йшли — 
як конвеєр. Також три місцевих 
підприємці — Руслан Чомка, Во-
лодимир Дрючок та Андрій Фурсе-
вич надали техніку для виорювання 
картоплі, принесли сітки. Приємно 
було бачити дітей, які працювали з 
нами, — додає співрозмовник.  

Майже у 500 сіток вмістилося 
дев’ять тонн картоплі. А це чимало. 
Староста села Гаї-Шевченківські 
наголошує, це не перша і не ос-
тання благодійна акція за участю 
місцевих жителів. Люди система-
тично підтримують толоки, благо-
дійні ярмарки та заходи.
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нер за сумісництвом Володимир 
Крутовський.

Саме він був суддею на турнірі. 
Змагання відбувалось у двох віко-
вих категоріях – діти 2008-2009 
та 2005-2006 років народження. 
Команди змагались у грі «7 на 7» 
(або «регбі-7») – різновиді регбі, 
який має традиційні для цього 
спорту правила, але включений 
в програму Олімпійських ігор.

У кожній команді, як вже зро-
зуміло, було по сім гравців.

– Наш турнір завершився так: 
І місце зайняла команда з Хмель-
ницького, на другому – регбій-
ний клуб «Терен» з Тернополя, а 
третє посіли спортсмени з Рівно-
го. Такі результати ми отримали 
в обох вікових категоріях, – роз-
повідає пан Володимир.

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

На стадіоні Тернопільського 
національного технічного універ-
ситету, що на вулиці Білецька, 
34-А, 5 листопада було шумно. 
Там відбувся відкритий кубок 
Тернопільської області з регбі 
та одночасно кубок обласної 
ДЮСШ із літніх видів спорту. 
Взяти участь у турнірі запросили 
команди з 5 міст, у тому числі 
регбійний клуб «Терен».

– До нас прибули спортсме-
ни з Хмельницького та Рівно-
го. Ще мали бути зі Львова та 
Івано-Франківська, та вони, на 
жаль, не змогли приїхати через 
свої певні проблеми, – каже 
голова громадської організації 
«Регбійний клуб «Терен» і тре-

У ТУРНІРІ З РЕГБІ ЗІЙШЛИСЯ 
КОМАНДИ З ТРЬОХ МІСТ
Фоторепортаж  П’ятого листопада на 
стадіоні політехнічного університету, що 
на вулиці Білецькій, зібрались команди 
з різних міст західного регіону України, 
аби позмагатись у турнірі з регбі, а саме 
олімпійському його виді. Хто врешті став 
лідером — читайте у матеріалі

Тернопільська команда здобула друге місце в турнірі 

За першість змагались три команди регбістів — з Тернополя, Хмельницького та РівногоГрали в олімпійський різновид регбі - гру «7 на 7»
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ОВЕН Цього місяця до 
вашого бюджету надій-
де чимало коштів зав-

дяки знайомствам і зв’язкам. І 
цікаве те, що чим більше у вас 
друзів, тим більше буде при-
бутку з порадами цих людей. 
Вам вдасться реалізувати дав-
но задумані проєкти і отримати 
першу велику винагороду.

ТЕЛЕЦЬ Тельці дуже 
швидко почнуть заро-
бляти гроші. Вони вже 

реалізовують плани і роблять 
перший крок до нового 
розвитку. Листопад принесе 
перші замовлення, з якими 
Тельці неодмінно впораються. 
Астрологи радять раціональні-
ше розподіляти фінанси.

БЛИЗНЮКИ А от Близ-
нюкам доведеться цього 
місяця заощаджувати. 

Вам треба заздалегідь склада-
ти список необхідного, аби не 
купувати те, що вам точно не 
знадобиться. Зверніть увагу на 
речі, якими не користуєтеся, 
можливо, їх час вже продати?  

РАК Раки займаються 
не своєю справою, слу-
хають не власне серце, 

а нав’язливу думку оточення. 
У вас немає мотивації. Не очі-
куйте грошей просто так. Треба  
почати робити що-небудь 
по-іншому, більш активно, 
швидко, проявляючи свою 
кмітливість. 

ЛЕВ Леви завжди на 
висоті. Але дедалі ча-

стіше ви запитуєте себе: а де ж 
гроші? Зірки відповідають, що 
ваше завдання в листопаді — 
оформити правильне резюме 
або портфоліо і пропонувати 
свої навички більш прогресив-
ним компаніям.

ДІВИ Ваша праця уні-
кальна і гідна хорошої 
оплати за старання. Ви 

стали про це забувати, адже 
задовольняєтесь малим. Ваша 
впевненість у собі принесе гар-
ні фінанси, однак варто стати 
наполегливішими. Сміливіше 
вимагайте більшу оплату за 
свою працю.

ТЕРЕЗИ Не втрачайте 
контроль над фінан-
совою сферою. Тільки 

вміння правильно розподіляти 
доходи і витрати допоможуть 
врятувати вас від неприєм-
ностей і боргів. Краще не 
просіть ні в кого нічого у цьому 
місяці. Віддавати буде складно.

СКОРПІОН Відкладіть 
великі покупки на 
грудень. Будь-яка угода, 

укладена Скорпіоном, згодом 
виявиться невигідною. Тому 
треба у листопаді берегти 
гроші і не вкладуватися нікуди. 
З кінця цього місяця фінансова 
сфера стане більш сприятли-
вою. 

СТРІЛЕЦЬ Стрільцям 
треба оновити знання, 
які приносять гроші. Ви 

трохи зупинились думками у 
минулому, тому маєте низьку 
оплату праці. Підіть на курси 
підвищення кваліфікації. У ли-
стопаді краще витрачати кошти 
на саморозвиток.

КОЗЕРІГ У Козерогів 
очікуються зміни, однак 
які — залежить від вас. 

Якщо сконцентруєтеся на 
роботі, то отримаєте прибу-
ток удвічі більший. Якщо ж 
вирішите займатися своїм 
особистим життям, то фінанси 
зменшаться. На жаль, у листо-
паді доведеться вибрати одне 
з двох.

ВОДОЛІЙ У листопаді 
всі знаки Зодіаку будуть 
заздрити Водоліям. 

Основним джерелом доходів 
стане хобі, тож сміливо ухва-
люйте рішення про співпрацю з 
постачальниками або продав-
цями, які також зацікавлені у 
вашій справі. 

РИБИ У листопаді Рибам 
доведеться доробляти 
все, що не встигли у 

жовтні, бо отримаєте конфлік-
ти з начальством. Невирішені 
проєкти і хвости слід підтягнути 
саме в цьому місяці, щоб мі-
сяць був успішним у фінансо-
вому плані.

СЕРЕДА,

9 ЛИСТОПАДА

+7°С     +14°С +4°С     +12°С

ЧЕТВЕР, 
10 ЛИСТОПАДА

+7°С     +13°С +4°С     +11°С

П’ЯТНИЦЯ, 
11 ЛИСТОПАДА

+6°С     +8°С +7°С     +10°С

СУБОТА, 
12 ЛИСТОПАДА

+6°С     +10°С +6°С     +9°С

НЕДІЛЯ, 
13 ЛИСТОПАДА

+5°С     +10°С +6°С     +8°С

ПОНЕДІЛОК, 
14 ЛИСТОПАДА

+2°С     +8°С +4°С     +7°С

ВІВТОРОК, 
15 ЛИСТОПАДА

+0°С      +5°С +2°С     +5°С

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

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

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ
Боїшся стрибати з парашутом?
– Так.
– Стрибай без нього.

***
Не розумію…
Чому штани, в яких найкраще 
лежати на дивані, називаються 
спортивними???

***
Вона:
– Була в туалеті. У мене дві 
поділки…
Він:
– У мене в туалеті також пога-
ний сигнал!

***
Учора мій застав мене за 
голінням ніг його бритвою. 
Накричав на мене, довелося 
нову бритву йому дарувати, 
наворочену.
– Уже випробувала?
– Так :))

***
Ким будеш одягатися на кар-
навал?
– Шреком.
– Маску купив?
– Поки ні, а тим ким будеш?
Красунею!
– Маску купила?))

9 листопада: 
Андрій, Валентин, 
Марк, Нестор, 
Капітоліна.

10 листопада: 
Арсеній, Георгій, 
Дмитро, Єгор, Іван, 
Максим, Микола, 
Степан, Еммануїл, 
Ян, Анна, Неоніла, 
Парасковія.

11 листопада: 
Олексій, Андрій, 
Опанас, Василь, 
Віктор, Євген, Ібрагім, 
Іван, Кирило, Кузьма, 
Леонід, Микола, Павло, 
Тимофій, Пилип, Ян, 
Агата, Анастасія, Анна, 
Марія.

12 листопада: 
Олександр, Артем, 
Герман, Йосип, Леонід, 
Макар, Максим, 
Марк, Матвій, Петро, 
Семен, Степан, Юліан, 
Анастасія, Олена, Ілона.

13 листопада: 
Олександр, Олексій, 
Анатолій, Артем, 
Василь, Всеволод, 
Дем'ян, Ібрагім, Іван, 
Інокентій, Кузьма, 
Леонід, Микола, Петро, 
Роман, Сава, Сергій, 
Станіслав, Степан, 
Теодор, Трохим, Федір, 
Яків, Ян.

14 листопада: 
Адріан, Олександр, 
Давид, Дем'ян, Денис, 
Дмитро, Іван, Кузьма, 
Петро, Сава, Теодор, 
Федір, Фома, Яків, Ян, 
Агрипина, Єлизавета, 
Уляна, Юліана.

15 листопада: 
Костянтин.

Цього тижня 
іменини  
святкують

КІНОТЕАТР «МИР»

ШКОЛА №2

ЗА РУДКОЮ, 31

БУЛО:
У кінотеатрі «Мир» показували 
радянські та зарубіжні фільми

БУЛО:
Школу у мікрорайоні здали в 
експлуатацію у 1953 році

БУЛО:
Це одне з найстаріших фото з 
Нового Світу початку 1918 року 

СТАЛО:
Тепер на цьому місці церква 
святого Василія Великого

СТАЛО:
Навколо будівлі замінили огорожу, 
відремонтували фасад

СТАЛО:
Фасад будівлі потребує ремонту. 
Не залишилось шпилю

З одного ракурсу

Мікрорайон Новий 
Світ — як змінився


