
ЧИ БУДЕ ЯЛИНКА  
У ТЕРНОПОЛІ?

 Від них віє силою 
духу та міцними 
переконаннями. 
Медики тримають 
свій фронт, адже 
хвороби нікуди не 
поділися

	Їм часто 
доводиться дивитися 
в очі смерті і робити 
все можливе і 
неможливе, щоб 
продовжити чиєсь 
життя

РЕКЛАМА
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— За скеруванням служби 
зайнятості області 381 пересе-
ленця вдалося працевлаштувати 
на підприємства Тернопільщини. 
Здебільшого у сферах торгівлі, 
переробної промисловості, охо-
рони здоров’я. Кар’єрні радни-
ки служби зайнятості Терно-
пільщини продовжують пошук 
прийнятних місць праці для 
546 внутрішньо переміщених 
осіб зі статусом безробітного, — 
розповів директор центру зайня-
тості Василь Олещук.

Так, попри скорочення робо-
чих місць та призупинення ро-
боти деяких підприємств за 8 мі-
сяців вдалося знайти роботу вже 
для 1645 безробітних пересе-
ленців. І якщо у березні–квітні 
кількість працевлаштованих ледь 
доходила до 100, то з вересня 
по жовтень — майже 400 осіб.

Від освітян 
до економістів 

Щодо професій, то через пов-
номасштабне вторгнення на Тер-
нопільщину переїхали різні фа-
хівці: працівники торгівлі, ди-
ректори і керівники підприємств 
чи підрозділів, бухгалтери та 
економісти, водії та медсестри.

Попри всі заяви представни-

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

Лише за останній тиждень ева-
куаційними потягами прибули 
кілька сотень переселенців із 
Донеччини та інших регіонів. 
Та на які перспективи можуть 
розраховувати переселенці, пе-
ребуваючи на Тернопільщині, чи 
є можливість працевлаштуватися 
і розвивати свою справу — ми 
дізнавалися.

Переселенці 
потребують роботи 

Від перших місяців з моменту 
повномасштабного вторгнення 
переселенці звертаються до Тер-
нопільського обласного центру 
зайнятості. Здебільшого люди 
намагаються працевлаштувати-
ся за фахом. У разі відсутності 
вільних вакансій за бажаною спе-
ціальністю, готові перекваліфі-
ковуватися, а інколи навіть бути 
різноробочими. Так, від березня 
по жовтень до центру зайнятості 
звернулися понад 5 000 внутріш-
ньо переміщених осіб. Щомісяч-
ну статистику звернень можна 
побачити на інфографіці.

Кількість звернень на пра-
цевлаштування від ВПО тільки 
зростає, запевняють в Терно-
пільському обласному центрі 
зайнятості. Лише за вісім днів 
листопада до них звернулися 
1956 переселенців з метою пра-
цевлаштування. Майже одразу 
потрібну роботу вдалося знайти 
400 особам, а ось 1655 внутріш-
ньо переміщеним надали статус 
безробітних.

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

ВАЖЛИВО

Надійний тил  Тернопільщина 
продовжує активно приймати внутрішньо 
переміщених осіб з окупованих територій 
або ж регіонів, де тривають бойові дії

ків Міністерства освіти і науки 
України про миттєве працев-
лаштування вчителів та вихова-
телів із тимчасово окупованих 
територій за фактичним місцем 
проживання, освітяни також 
у пошуках роботи. Серед них 
вчителі, вихователі, викладачі, 
тренери та доценти. Переселенці 
яких спеціальностей найбільше 
на Тернопільщині шукають ро-
боту, дивіться в інфографіці.

— Крім того, до нас переїха-
ли і фахівці рідкісних професій. 
Зокрема, фахівець із інтернет-ре-
крутменту, ливарник, гірник, ви-
ноградар, птахівник, хімік, ана-
літик із дослідження товарного 
ринку, машиніст екструдера, вар-
ник сиропів, рибовод, художник, 
мерчендайзер, архіваріус, — додає 
Василь Олещук.

Зараз для них, як і для інших 
безробітних, підшукують вільні 

ДЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ШУКАТИ 
РОБОТУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Людям пропонують влаштуватися на підприємства, тимчасові роботи або ж 
перекваліфікуватися 

вакансії. Якщо ж роботу за про-
фесією не вдасться знайти, пе-
реселенцям пропонують перек-
валіфікуватися. Зі слів Василя 
Олещука, сьогодні центр зайня-
тості має можливість допомогти 
людям.

— Тисячі безробітних виявили 
бажання освоїти нову професію 
чи пройти підвищення кваліфі-

кації за направленням служби 
зайнятості. Найбільш пошире-
ними професіями, що здобули 
безробітні, є овочівник та трак-
торист-машиніст сільськогоспо-
дарського виробництва. Одна 
частина людей тільки заверши-
ла навчання, а інша — вже пра-
цевлаштована, — розповідає він.

Підприємці 
Тернопільщини  
вже прийняли 
на роботу 1645 
безробітних  
осіб

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Знайти роботу переселенці мо-
жуть не лише за допомогою Тер-
нопільського обласного центру 
зайнятості, а й на спеціальних 
порталах OLX, Work.ua чи завдя-
ки соціальним мережам. Наразі 
майже в кожному регіоні є групи 
під назвою «Оголошення». Там 
люди як пропонують свої послу-
ги, так і шукають працівників.  

Ми промоніторили деякі міс-
цеві групи у Фейсбук і побачили, 
що люди дійсно там шукають 
роботу садівника, готові зрізати 
та чистити дерева. Люди готові 
бути будівельниками чи водіями. 
Чимало оголошень і про репети-
торство. Це як вчителі молодших 
класів, так і математики, істори-
ки, вчителі англійської. 

Більше того, і люди шукають 
різних фахівців саме у соціаль-
них мережах. Нам траплялися 
пости про пошук майстрів для 
ремонту пічок, електрики чи 
будівництва. 

Також керівництво Терно-
пільського обласного центру 
зайнятості закликає підприєм-
ців звертатися до них і залишати 
інформацію про необхідність но-
вих працівників. Це можна зро-
бити кількома зручними для вас 
способами. 

– Можна подати вакансію че-
рез чат-бот @DCZWorkNowBbot, 
вона одразу буде опублікована і 
рекрутери почнуть підбір кан-
дидатів. Інформацію можна 
отримати за телефоном гарячої 

лінії Тернопільського обласного 
центру зайнятості  – 0635765756 
або у місцевому центрі зайня-
тості, – каже Василь Олещук. 

Заявки у чат-ботах можна за-
лишати як роботодавцям, так і 
переселенцям. А знайти їх можна 
на сайті ter.dcz.gov.ua 

Нагадаємо, сьогодні як міс-
цеві жителі, так і переселенці 
мають можливість відкрити влас-
ну справу, отримавши кошти від 
держави. Суми коливаються від 
250 тисяч гривень до восьми 
мільйонів гривень. Аби отримати 
кошти, вам треба визначитися, 
який саме бізнес бажаєте мати 
та чітко розписати бізнес-план. 
Подаєте заявку і очікуєте на ре-
зультат.

Як і де знайти роботу? Кількість переселенців, які бажають працювати, зростає 

Найбільша кількість безробітних переселенців – 
працівники торгівлі та директори



3RIA плюс, 16 листопада 2022

новорічні локації? Чи готуватися 
дітям та батькам до свята, а якщо 
і облаштовуватимуть, то що саме? 
Зі слів тернопільського міського 
голови Сергія Надала, святкуван-

ня не на часі. 
– Я думаю, відповідь на це пи-

тання мають дати самі тернополя-
ни. Ми може зробимо опитування 

людей, оскільки наші думки роз-
діляються. Однозначно не може 
бути ніяких святкувань, масових 
заходів, гулянь, катань, громад-
ського харчування, алкоголю і 
всього іншого. Ковзанки точно 
не буде, адже на це потрібно ба-
гато електроенергії, а нам треба 
її економити, – каже пан Надал. 

Та все ж, маленькі тернополяни 
можуть розраховувати на хоча б 
невелике свято для них. 

– Можливо, це буде варіант 
облаштування ялинки у патріо-
тичному стилі, можливо це будуть 
дитячі каруселі, щоб діти мали 
можливість відчути, що все ж 
таки є свято і Новий рік, – додав 
Сергій Надал. 

Нагадаємо, що торік міська 
рада Тернополя потратила на 
встановлення новорічної ялинки 
199 тисяч гривень. Розважальну 
зону довкола ялинки облаштували 
за кошти приватних інвесторів. 
Минулоріч організатором різд-
вяно-новорічного ярмарку була 
громадська організація «Тернопіль 
фуд фест».

Тож 14 листопада міська рада 
звернулася до жителів Терно-
пільської громади взяти участь 
в опитуванні щодо встановлен-
ня чи не встановлення ялинки у 
місті. Проголосувати можна на 
https://bit.ly/3G9yFqW. Тривати-
ме опитування до 21 листопада 
 до 18:00 год. 

Так,        20%

Ні            80%

1 січня 2022 року біля ялинки у Тернополі було людно

Чи хотіли б ви, щоб 
у Тернополі встановили
головну ялинку?

Анонімне  
опитування
Результати голосування  
на сайті te.20minut.ua.  
Усього проголосувало 586  осіб

чатку перемогти в російсько-у-
країнській війні, а вже потім 
відсвяткуємо. 

Для більшого охоплення думок 
тернополян щодо підготовки но-
ворічних локацій, ми також запи-
тали наших читачів у соціальній 
мережі. Участь в опитуванні взяли 
586 людей і 80% відповідей нега-
тивні. Також зібрали коментарі, 
що залишили люди під публіка-
цією з опитуванням.  

«Можна обійтися цього року без 
ялинки. Ще й проблеми зі світ-
лом. Краще зекономити і виділити 
на ЗСУ», – радить пані Інна. 

«Треба до всього підходити ро-
зумно. Для дітей поставте ялинку 
вдома. А в місті не ставте, краще 
передайте ці кошти на ЗСУ», – 
погоджується Любов Бойко. 

«У дітей повинно бути свято, 
незважаючи на війну і втрати. Не 
забирайте у них дитинство», – на-
писала пані Світлана. 

Що каже влада?
Тож чи плануює міська рада 

цього року відкривати в місті 
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095-077-01-80

У мережі з’явилася петиція 
від Наталії Попович із закликом 
не витрачати цьогоріч кошти на 
придбання та встановлення ново-
річних ялинок. Жінка пропонує 
не витрачати кошти на розваги, 
а передати їх на потреби військо-
вих або внутрішньо переміщених 
осіб. А як жителями Тернополя 
така ідея?

Зараз не час…
Журналісти «RIA плюс» вийш-

лина вулиці міста та дізналися 
думкутернополян. Як виявилося 
під час опитування, думки лю-
дей різнилися. Одні перекону-
ють, новорічні та різдвяні свята 
– справжнє щастя у тяжкій реаль-
ності сьогодення як для дітей, так і 
дорослих. Тернополяни розуміють, 
увімкнути всі ілюмінації та ство-
рити справжню казку цьогоріч не 
вийде через повітряні тривоги та 
економію електроенергії. 

А ось інші переконують, що за-
раз не до святкувань. Треба спо-

ЧИ БУДЕ НОВОРІЧНА ЯЛИНКА?
Свята   Чи встановлювати цьогоріч 
головну ялинку міста, чи відкривати 
«Файне зимове містечко» — тернополяни 
можуть проголосувати. Опитування 
триває до 21 листопада до 18.00

МІСТО

Влада ще  
вирішує чи 
встановлювати 
ялинку, а ось 
більшість наших 
читачів — проти

....

....

Вінницька ІТ-Академія

Прогресивна
IТ-освIта 
онлайн!

067-431-19-21

ПРОГРАМІСТОМ

ТЕСТУВАЛЬНИКОМ

WEBДИЗАЙНЕРОМ

PROJECTМЕНЕДЖЕРОМ

СТАНЬ

ГАРАНТОВАНО!
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..

 ita.in.ua

РЕКЛАМА

ЛЮБОМИР, ВЧИТЕЛЬ, 55 РОКІВ:

 – Я вважаю, встановити її мож-
на. А там вже одні захочуть при-
йти, а інші – ні. Якщо ж ялинку 
все ж таки встановлять, то вона 
нікому не буде заважати, це і 
для дітей приємно. Вони чека-
ють свят. Та і людям вона підніме 
настрій. А ілюмінації можна не 
вмикати у нічний час або обме-
жити їх роботу. 

ЮЛЯ, ПЕРЕСЕЛЕНКА ІЗ 
ЗАПОРІЖЖЯ, 40 РОКІВ::

– У Тернополі можливий та-
кий варіант – відкрити це 
містечко і встановити ялин-
ку. А ось гірлянди напевно 
краще не вмикати. Це для 
радощів дітей. Ми перемі-
щені особи, якщо будемо 
на свята тут, то прийдемо 
до ялинки.

ГРИГОРІЙ, ПЕНСІОНЕР, 
69 РОКІВ:

– Я проти встановлення ялинок 
і містечок. Зараз не той час, щоб 
святкувати, феєрверки різні за-
пускати. Для діток може і тре-
ба щось встановити, але вона 
ж вдень не така гарна, як ви-
блискує у вогниках ввечері. Тре-
ба краще встановити різдвяну 
шопку, як було минулого року.  

МАРІЯ, ПЕРЕБУВАЄ У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ, 27 РОКІВ:

—   Напевно, краще не треба. Якби 
закінчилася війна, то можна ста-
вити. А так, люди гинуть і сумно. 
Є люди, які втратили сім’ю. Кож-
ного року це свято і для дітей, і 
для дорослих. А цього року так не 
буде. На встановлення, обладнан-
ня треба гроші. І вони просто ви-
тратять їх зараз. А це недоречно.

СВІТЛАНА, ЛІКАРКА:

– Війна війною, але я ду-
маю, ялинка не завадила 
б. І «Файне зимове містеч-
ко» можна, чому ні? Діти ж 
не повинні страждати через 
війну. А ось питання з ілю-
мінаціями на розсуд влади, 
адміністрації. Бо воно буде 
сяяти, то цього може і не 
треба.

ПЕТРО, АДВОКАТ,  
28 РОКІВ:

— Вважаю, що не треба. За-
раз не час для святкувань. 
А що стосується дітей, то 
їм свято можна і вдома 
влаштувати. Я так думаю. 
Але я дітей не маю, тому 
мене це не дуже турбує. Та 
і якщо поставлять, то я б не 
приходив.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Чи потрібно цьогоріч встановлювати новорічну ялинку ? 
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Ціную, 
що можу 
допомогти

– Працюю в он-
кодиспансері 25 ро-
ків. Маю солідний 
стаж, багато людей 
пройшли через наш 
заклад. 

Багато змін відбу-
лося і в медицині. І 
обладнання, і підходи 
в лікуванні. Усьому 
треба вчитися.

Кожен день різ-
ний. Люди різні. До 
всіх треба знайти  
підхід. 

Кожній зробити пе-
рев’язку, допомогти. 

Роботу свою ціную 
за те, що можу допо-
могти. 

Радію, коли паці-
єнтки одужують, коли 
повертаються додому  
щасливими

Надія Рудяк, молодша медична 
сестра–перев’язочна

ПРОЄКТ

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

Медики онкодиспансеру – це не про-
сто лікарі, медсестри чи молодший ме-
дичний персонал, який призначає курси 
хіміотерапій та інше лікування, виконує 
різні маніпуляції, допомагаючи у боротьбі 
з недугами. Незважаючи на стресові та 
складні умови роботи під час воєнного 
стану, вони продовжують боротися за 
кожного пацієнта. Віддають частинку 
своєї душі, щоб надихнути інших на 
боротьбу за власне майбутнє.

Вони – Ангели у білих халатах, які є 
провідниками Божої волі. Ті, з ким нам 
вдалося поспілкуватися в перервах між 
роботою, – на своєму місці. 

Вони люблять і цінують кожну хви-
линку, адже знають, чого вона варта. Їм 
часто доводиться дивитися в очі смерті 
і робити все можливе і неможливе, щоб 
продовжити чиєсь життя.

Скромні, позитивні, мудрі. Про них 
мало говорять у ЗМІ, тому вони ніякові-
ють, бачачи камеру. Щирі та безпосередні 
під час спілкування. Від них віє силою 
духу та міцними переконаннями. Меди-
ки тримають свій фронт, адже хвороби 
нікуди не поділися.

У рамках реалізації грантового проєкту 
ми вирішили розказати історії тих, кому 
не страшні ні безсонні ночі, ні ризик 
працювати під час тривог, ні дзвінки в 
будь-який час доби. У їхніх серцях жи-
вуть співчуття та милосердя, адже вони 
небайдужі до своїх пацієнтів.

У цьому матеріалі лише кілька відвер-
тих історій про те, як проходять робочі 
будні, які зміни відбулися в медицині, 
за що люблять свою професію. 

Жити на повні груди    
Розповідаємо історії 
медиків, які допомагають 
онкохворим жінкам. 
Як у воєнних умовах 
продовжують оперувати, 
виконувати маніпуляції та 
надавати допомогу? У що 
вірять на що сподіваються 
– розповідають відверто

«Відпустіть всі образи, які ви тримаєте»
Лікарем працює з 1997–го року, за-

відувачка – із 2009–го. Але насправ-
ді у онкодиспансері – із дитинства. 
Її тато також був онкохірургом. Його 
приклад надихав, тому ще маленькою 
наша співрозмовниця знала, що точно 
стане лікарем.

– Після уроків я бігла до тата у від-
ділення, допомагала, як могла. Будучи 
підлітком, мила підлоги у коридорах та 
палатах. Не цуралася ніякої роботи. Я 
бачила, як мужньо кожна жінка бо-
реться із хворобою. І я завжди хотіла 
допомогти їм, – каже вона.

Щороку онкозахворювання молодша-
ють. Рак молочної залози і далі посідає 
перше місце серед усіх злоякісних за-
хворювань, які вражають жінок. Якщо 
раніше з таким діагнозом зверталися 
переважно особи старшого віку. То 
зараз все частіше приходять молоді. 
Наприклад, минулого року були три 
пацієнтки, віком від 25 до 29 років, у 
яких діагностували рак молочної за-
лози. Звісно, це важко психологічно і 
пацієнтам, і лікарям. Тому що попереду 
в тої людини – життя. І потрібно так 
підібрати лікування, щоб вона могла 
довго і якісно жити.

Кожен лікар–онколог має бути хо-
рошим психологом.

– Ми повинні так підійти до люди-
ни, так пояснити ситуацію, щоб вона 
погодилася на лікування. Якщо людина 
повірить у своє одужання, у те, що в неї 
буде майбутнє, точно все буде добре. І 
наше завдання, лікарів, – налаштувати 
пацієнта на це. Натомість пацієнтки 
мають відпустити всі образи, які три-
мають. Я завжди повторюю: «Простіть 
всіх. Може, тримаєте на когось обра-
зу. Помиріться першими. І повірте, у 
вас все буде добре». Словом можна і 
вилікувати, і вбити, – говорить пані 
Туманова.

Оксана Туманова – знайома багатьом 
тернополянам. Вона звикла до того, 
що люди на вулиці часто вітаються. І, 
зізнається, дуже радіє, коли бачить там 
своїх пацієнток, усміхнених, здорових.

– Здається, що лікар може багато, 
але далеко не все. Усе – в Божих ру-
ках. Я вболіваю за кожну жінку і щиро 
бажаю одужання. У мене душа болить, 

коли до нас поступають молоді 
мами, яким нема де подіти ді-
ток. І ті чекають у палаті, поки 
мама пройде курс хіміотерапії. 
Ми боремося за кожне життя, 
до останньої хвилини, ми не зу-
пиняємось ніколи, – говорить 
пані Оксана.

До кожної пацієнтки лікарка 
намагається знайти індивіду-
альний підхід. Тим, кому важ-
ко сприйняти свій діагноз, 
стараються пояснити де-
лікатно.

– Людина живе наді-
єю. І наші прості сло-
ва: «У вас все добре» 
вселяє ще більшу 
віру в те, що все 
гаразд, – наголо-
шує.

Коли все 
в д а є т ь с я , 
пані Окса-
на відчуває 
себе окри-
леною. Такі 
м о м е н т и 
найбільше 
тішать у 
робот і . 
Захо-
дячи 
в па-
лату, 
Окса-
на Ту-
манова завжди 
старається мати 
позитивний ви-
гляд. На душі 
може бути дуже 
важко, адже лікарка 
знає, що чекає на ту 
жінку, але стараєть-
ся підбадьорювати.

– Потрібно мати 
віру, надію, тягнутися за соломинкою. І 
тоді все буде добре. Мій батько завжди 
вчив – ідіть іншою дорогою, не тією, 
що йшли до хвороби. Знайдіть новий 
шлях. І у вас життя зовсім інакше скла-
деться. Ми, медики, лікуємо тіло, а Бог 
рятує душу, – каже вона.

Психологічно стало  важче працюва-
ти під час війни, зізнається співрозмов-
ниця. Вибору немає – усе це потрібно 
пройти. Лікарі – це Ангели у білих 
халатах, які покликані допомагати та 
приділяти увагу тим, хто того потребує, 
незважаючи на обставини.

Оксана Туманова, завідувачка 
першого хірургічного відділення

Мусимо бути 
сильними!

– Війна додала 
стресу для всіх нас. 
Ми всі в зоні ризику. 
Коли звучить триво-
га, маємо подбати про 
безпеку пацієнток. 
Якщо вони хочуть 
залишитися і про-
довжити маніпуляцію 
– продовжуємо. Про 
свою безпеку, чесно, 
в таких ситуаціях ду-
маємо якнайменше.

У руках медсестри 
– багато зобов’язань. 
Усі вона намагається 
виконати максималь-
но якісно. Адже від її 
дій залежить здоров’я 
пацієнток.  

Попри молодий вік 
наша співрозмовниця 
вчиться бути силь-
ною, мудрою. Адже 
від неї також залежить 
чиєсь життя. 

Аліна Паньків,  
маніпуляційна медсестра

АНГЕЛИ, ЯКІ ПЕРЕМАГАЮТЬ СМЕРТЬ,      ПРОДОВЖУЮТЬ ТРИМАТИ ФРОНТ
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Добре слово зцілює тіло і душу
Поруч із пані Валентиною – її колега – Ольга 

Мазепа. Вона саме прибирала у палаті.
– Війна, не війна, а працювати треба. Хто як не 

ми? – говорить пані Оля. – Я вже чотири роки 
тут. Працюємо позмінно. До своєї роботи звикли. 
Мусимо виконувати, бо людям потрібна наша 
допомога. Хворі потребують не тільки фізичної 
підтримки, а й моральної.

– У палаті не можеш думати лиш про те, як 
швидко прибрати. Треба відчувати настрій хворих, 
зважати на те, що в них на думці сьогодні. Кожне 
сказане добре слово може зцілювати від недуги.

Хочеться чимось потішити, аби в пацієнта по-
кращився настрій, щоб менше думали про тривоги 
і швидше одужували,– говоритьпані Ольга.

 Ольга Мазепа, 
 молодша медична сестра

ПРОЄКТ

АНГЕЛИ, ЯКІ ПЕРЕМАГАЮТЬ СМЕРТЬ,      ПРОДОВЖУЮТЬ ТРИМАТИ ФРОНТ

Проєкт здійснений 
за підтримки Асоці-

ації «Незалежні регіо-
нальні видавці України». 

У рамках реалізації гранто-
вого проєкту The Women in 
News з WAN-IFRA. Погляди 
авторів не обов'язково збіга-
ються з офіційною позицією 
партнерів.

Мусимо боротися за пацієнтів на своєму фронті

У онкодиспансері наш спів-
розмовник Богдан Юліанович 
Бідованець працює вже 18–ий 
рік. Обрав професію, насліду-
ючи батька, який є знаним у 
Тернополі лікарем-онкоуро-
логом.

– Приклад батька, безумов-
но, надихав. Однак остаточним 
поштовхом до того, щоб ста-
ти онкоурологом, стало те, що 
на п’ятому курсі університету 
зайняв перше місце на Всеу-
країнській олімпіаді з урології. 
Впродовж усього часу роботи 
відчуваю, що не помилився, 
оскільки урологія – це спеці-
алізована ділянка хірургії. А 
онкоурологія – це ще більш 
вузька діяльність, яка вимагає 
глибоких і свіжих знань. Усі 
найновіші підходи до ліку-
вання, що з’являються у світі, 
мають бути впрваджені у прак-
тику, – пояснює пан Богдан.

До війни лікар проходив 
стажування у кращих клініках 
Європи, Австралії та США. 
Усі здобуті там знання та на-
вички, досвід використовує у 
своїй практиці. Лікар звик до 
роботи і в будні, і у вихідні, і у 
святкові дні. Адже здоров’я та 
життя пацієнтів – понад усе.

Лікарі несуть службу на своє-
му фронті, і їхня праця дуже 
важлива.

– У мене є багато колег і 
друзів, які у складі ЗСУ ви-
конують поставлені завдання 
задля Перемоги. Звісно, пере-
живаємо, чим можемо – допо-
магаємо. Адже всі ми повинні 
бути єдині в нашому прагнен-
ні перемогти ворога, – про-
довжує. – Щодо професійної 

діяльності, то в нас додалася 
значна кількість пацієнтів за 
рахунок внутрішньо перемі-
щених осіб. Евакуаційним 
транспортом їх доставляють 
у будь–який час доби. Ми 
надаємо допомогу в повному 
обсязі, згідно зі стандартами 
МОЗ та світовими медичними 
протоколами.

Співпереживання, жагуче ба-
жання допомогти, врятувати 
і не нашкодити – ці відчуття 
завжди поруч, зізнається лікар. 
Без них неможливо зрозуміти 
того, хто звертається за до-
помогою, а отже, неможли-
во обрати успішну тактику 
лікування. Саме тому лікар 
намагається з перших хвилин 
спілкування побудувати гли-
боку взаємодію із пацієнтом.

– Лише після того, як кон-
такт налагоджений, я можу 
запропонувати людині ту чи 
іншу схему лікування, та на-
віть морально підтримати, 
адже від настрою залежить 
результат, якого ми можемо 
досягнути, – каже медик. – 
Не відкрию секрет: саме слово 
«операція» вже лякає, навіть 
якщо вона дає всі шанси на 
повне одужання. Ми відверто 
говоримо про все із пацієнтом 
чи пацієнткою. Маючи повну 
інформацію про свій стан, лю-
дина може прийняти виважене 
рішення, ґрунтуючись на тій 
інформації, яку вона отримала. 
І от: пацієнт вперше заходить у 
кабінет зі сльозами на очах та 
страхом почути щось страшне, 
а виходить усміхнений і умо-
тивований.

Сьогодні значно менше лю-

дей, які продовжують жити за 
стереотипом, що онкологія – 
це кінець, і хворий обов’яз-
ково помре. Звісно, це не 
так! Медик наголошує, що в 
сучасному світі і з розквітом 
технологій онкозахворюван-
ня можна і треба перемагати, 
головне – це вчасно виявити 
хворобу та розпочати лікуван-
ня, дотримуючись усіх реко-
мендацій лікарів.

– Симптомів не потріб-
но чекати. Хвороби дуже 
часто проходять без 
болю, тому важливо 
періодично проходи-
ти профілактичний 
огляд, аби вияви-
ти проблему ще 
на ранніх стадіях. 
У такому випадку 
ми, медики, може-
мо запропонувати 
дієве лікування, 
яке ґарантувати-
ме одужання па-
цієнта, – наго-
лошує Богдан 
Бідованець.

А що ж ро-
бити лікарю, 
коли він не 
може заради-
ти, врятувати 
чиєсь життя? 
Шлях до пе-
ремоги над не-
дугою довготри-
валий. Медики не 
всесильні, є випадки, 
коли вони попри всі свої 
зусилля не можуть врятувати 
життя. Звісно, це важко при-
йняти, усвідомити, говорить 
медик. І безумовно, кожен 

Богдан Бідованець, лікар–онкоуролог

Розділяю біль і стараюся підтримувати
Онкологічні хворі потре-

бують особливого підходу, 
догляду та спілкування. Їм 
потрібен правильний режим, 
своєчасний прийом лікарських 
препаратів, та ще більше їм 
необхідні спілкування, контакт 
і розуміння. Наша співрозмов-
ниця – пані Валентина – мо-
лода, вродлива та висококва-
ліфікована медична сестра. У 
онкодиспансері вона працює 
лиш два роки, до того часу 
займала таку ж посаду у пси-
хоневрологічному диспансері. 
У обох закладах стан пацієнтів 
не можна назвати легким. У 
свої 36–ть медикині довелося 
побачити чимало людського 
болю та страждань.

– Морально дуже непросто. 
Дуже багато молодих людей 
потрапляють до нас на ліку-
вання. Хвороби молодшають. 
І ніхто з нас не знає, що з ним 
буде завтра, – говорить вона.

Під час розмови Валентина 
зосереджено пакує медикамен-
ти, які видають пацієнтам. 
Каже, проблем із забезпечен-
ням зараз немає. Ліки, які в 
переліку НСЗУ, заклад отри-
мує. Із цим проблем немає, 
наголошує медсестра.

Говорячи, пані Валентина 

проводить нас по палатах, щоб 
оглянути відділення. Дорогою 
дає вказівки працівникам.

– Усе має бути чисто. Ми 
дбаємо про те, щоб у нас було 
чисто, охайно та комфортно, 
по–домашньому, – говорить 
пані Валентина.

Вона ставить крапельницю 
пацієнтці та відповідає на наші 
запитання.

– Чесно, я дуже люблю 
свою роботу. Хоч вона і не-
легка. Заступаючи на зміну, 
приймаю чергування у мо-
лодшого медичного персона-
лу. Є пацієнти, які потребують 
обстеження, маємо їх скеру-
вати. Видаємо ліки згідно із 
листком призначення лікаря. 
Готуємо до операції, – пере-
раховує співрозмовниця. – Я 
не відчуваю страху чи диском-
форту. Щиро бажаю швидкого 
та повного одужання усім, хто 
проходить лікування.

Поїхати за кордон, рятую-
чись від війни, – не варіант, 
говорить Валентина. Адже 
вона надзвичайно сильно 
любить Україну та людей, які 
тут живуть. І зараз – саме час 
продемонструвати любов до 
своєї землі, допомагати іншим, 
підсумовує вона.

Валентина Пушкін,  
старша сестра медична

лікар боротиметься за свого 
пацієнта до кінця. 

Адже незважаючи на те, 
скільки років практики у тебе 

за спиною, важко прийняти 
втрату…

– Жити – це боротися, боротися 
– це жити, – підсумовує він.
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ми відвідали чотири мережі су-
пермаркетів, які є у Тернополі — 
«Сільпо», «АТБ», «Рукавичка» 
та NOVUS. Там порівняли ціни 
на соціально важливі товари. Се-
ред них — курятина, яйця, крупи, 
овочі, олія, молочні продукти.

Як змінилися ціни 
Ми порівняли ціни на одні й 

ті ж товари станом на 26 жовтня 
та 14 листопада. Минуло менше 
ніж три тижні, а ціни на значну 
частину товарів змінилися.

Продовжують дорожчати яйця. 
Найдешевші нефасовані яйця 
1 С коштували щонайменше 
59,9 гривні за десяток. Тепер най-
нижча ціна, яка була в одному із 
супермаркетів — 61,9 грн, а най-
вища — 66,9 грн. Якщо ж купу-
вати в упаковці, то ціни сягають 
і 93 гривень!

Продовжують зростати ціни 
на молочку. Солодковершкове 
масло від одного виробника по-
дорожчало на кілька гривень.

А от овочі, на які настав сезон, 
трохи дешевшають. Це картопля, 
буряк, морква, капуста.

Жовта ріпчаста цибуля цього 
року «золота». Ціна на неї за остан-
ні тижні трохи знизились, приблиз-
но на 1,5–3 грн за кілограм. Вона 
коштує наразі по 28,4–31,5 грн 
за кілограм. Для порівняння, 
у жовтні минулого року цибуля 
коштувала від 8 до 10 гривень 
у місцевих супермаркетах. Тепер 
ціна втричі більша.

Вартість олії фактично не змі-
нюється, як і ціни на крупи та 
борошно.

Де дешевше?
Щоб економити — можна по-

рівнювати ціни у різних мережах 
магазинів та купувати там, де 
дешевше. Ми склали список ос-
новних продуктів харчування та 
порівняли ціни на них, станом 
на 14 листопада. На інфографіці 
наведено ціни без урахування ак-
ційних пропозицій.

Зауважимо, що ціни на крупи, 
цукор, сіль, м'ясо, макарони, бо-
рошно, овочі та фрукти вказано 

за кілограм. У деяких супермар-
кетах продають фасовані товари 
не по кілограму, а по 800–900 гра-
мів. До прикладу, у супермаркеті 
«Рукавичка» багато круп та цукор 
розфасовані по 900 грамів.

А олію ми брали фасуванням 
0,85 л, крім Чумак, вона — 0,9 л.

Чому зростає 
вартість 

За даними Мінфіну, індекс спо-
живчих цін у Тернопільській об-
ласті від початку 2022 року складає 
118,3%, тобто в середньому вартість 
продуктів зросла на 18,3%. Загалом 
інфляція в Україні становить 21,8%.

— Пришвидшення інфляції й 
надалі зумовлювалося наслідками 
повномасштабної війни росії проти 
України, — коментують у НБУ. — 
Це порушення ланцюгів поста-
чання, руйнування виробництв, 
скорочення пропозиції товарів та 
послуг, збільшення виробничих ви-
трат бізнесу. Ще одним чинником 
був ефект перенесення на ціни ко-
ригування офіційного курсу гривні 
до долара США, яке відбулося на-
прикінці липня та було необхідним 
для збереження стійкості економіки 
України. Стримували зростання цін 
фіксація тарифів на газ і тепло та 
насичення ринку пальним.

Вищими темпами дорожчали 
рибні, молочні, кондитерські ви-
роби, олія, олійні продукти, бе-
залкогольні напої та сухофрукти. 
Це, у тому числі, зумовлювалося 
вищими витратами бізнесу та впли-
вом коригування офіційного курсу 
гривні на вартість зазначених то-
варів через подорожчання імпорту.

Тож купівельна спроможність 
тернополян продовжує падати. Як 
змінюватиметься ситуація, зале-
жатиме від численних факторів, 
передусім — ситуації на фронті та 
фінансової допомоги іноземних 
партнерів.
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Сезонні овочі почали дешевшати
Яйця дешевше купувати поштучно, щоб не переплачувати 
за упаковку

Тепер найнижча 
ціна яєць  
в одному із 
супермаркетів 
– 61,9 грн, а 
найвища – 66,9

МИ ПОРІВНЯЛИ ВАРТІСТЬ 
ПРОДУКТІВ У СУПЕРМАРКЕТАХ
Споживач   Вартість соціально 
важливих продуктів на полицях магазинів 
продовжує змінюватися. Чимало товарів 
дорожчають, а дещо навпаки – трохи 
подешевшало. Ми порівняли ціни у 
чотирьох мережах супермаркетів міста

Актуальні ціни на продукти станом на 14 листопада
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM

Для огляду журналісти 
«RIA плюс» аналізували 
тільки вторинне житло. 
Це готові квартири, які 
вже умебльовані та з хоро-

шим ремонтом. Крім того, 
наша журналістка промо-
ніторила пропозиції лише 
в Тернополі, не беручи до 
уваги околиці й навколи-
шні села. Інформація з 
оголошень та фото взяті з 
dom.ria.com.

Житло  Російське вторгнення внесло свої корективи у ціни на 
квартири в Тернополі. Вартість купівлі житла, кажуть ріелтори, зросла 
на 15-17%. «RIA плюс» дізналась, які найдорожчі квартири можна 
придбати у місті, скільки кімнат там є і які зручності передбачені за цю 
ціну. Деякі пропозиції від ріелторів вас здивують, а ціна – шокує!
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ТОП-10 НАЙДОРОЖЧИХ КВАРТИР 

Найдорожче у Тернополі житло $250 000. Квартира 
розміщена на вулиці Валова, в історичному центрі

Ціна на дорогі квартири — 180-220 тисяч доларів. 
На фото квартира преміум-класу, на вул. За Рудкою

Найдешевший із найдорожчих варіантів квартир у 
Тернополі коштує $160 000 

Тепер в середньому купів-
ля квартири в новобудові 
обійдеться вам у 530-1000 
доларів/м кв., зазначає за-
ступниця голови Тернопіль-
ського регіонального відді-
лення асоціації фахівців з 
нерухомості України Любов 
Мойсюк. Найдешевше вто-
ринне житло вартує 70-80 
доларів/м кв. Найдорожче 
коштує 500-600 доларів/м 
кв. Ціни на оселю в новобу-
дові з ремонтом найбільші, 
коливаються в межах 900-
1200 доларів/м кв.
– На даний момент найде-
шевші квартири малосімей-
ного типу, ті, які розміщені 

в гуртожитках чи будинках 
1960-1980 років забудови. 
Вартість житла залежить 
від району і стану будівлі. 
Найдешевше продаються 
квартири у приміській зоні 
та на околицях Тернополя. 
Дешеві квартири характер-
ні маленькими розмірами, 
старим ремонтом чи його 
відсутністю, поганою сан-
технікою тощо. 
Загалом, від початку пов-
номасштабного російського 
вторгнення попит на купівлю 
житла значно впав. А ціни 
натомість зросли на 15-17 
відсотків, – зауважила Лю-
бов Мойсюк.

Скільки коштує купити 
квартиру в Тернополі?

Мікрорайон Аляска (вул. Дмитра 
Вишневецького)

В оголошенні йдеться про 
п’ятикімнатну квартиру у 
відмінному стані з дизайнер-
ським ремонтом. Всередині 
роздільні кімнати, зокрема 
два санвузли, натяжна сте-
ля, є підігрів підлоги. Вхідні 
двері броньовані, встановле-
ні металопластикові вікна. 
Опалення індивідуальне, в 
квартирі міститься двокон-
турний котел. Стіни з цегли. 
Також є всі меблі, вбудова-
на шафа-гардероб, система 

очищення питної води, по-
судомийна машина тощо. 
Ліфта, щоб дістатись до 
квартири, немає. Будинок,  в 
якому розміщена оселя, роз-
ташований поблизу школи 
та дитячого садка. Квартира, 
що важливо, перевірена ін-
спектором RIA.

Площа: 140 м кв.
Поверх: 6 поверх із 7.
Кількість кімнат: 5.
Вартість: $160 000 
(5 992 509 гривень).

Мікрорайон Центр (вул. Івана 
Франка)

В оголошенні на сайті 
вказано, що це «особлива 
квартира в центрі міста – 
світла і простора». Має по-
значку «Елітна квартира». 
Опалення індивідуальне, 
стіни з цегли, є двокон-
турний котел, в оселі диза-
йнерський ремонт. Всі вікна 
та двері – з натурального 

дерева, встановлені скло-
пакети. Кухня німецького 
виробництва Wellmann. Є 
новий котел (на гарантії). 
Ліфт у під’їзді відсутній.

Площа: 131 м кв.
Поверх: 3 поверх із 3.
Кількість кімнат: 4.
Вартість: $180 000 
(6 741 572 гривні).

Мікрорайон Центр (вул. Липова)
Квартира знаходиться у 

новобудові. Має позначку 
«Преміум клас». Продавці 
пишуть, що вона «світла і 
простора». Опалення ін-
дивідуальне, стіни з цег-
ли, всередині ексклюзивні 
меблі. Є власна сауна. Ця 

оселя розміщена у трьох 
рівнях.

Площа: 320 м кв. 
(кухня – 17 м кв.).
Поверх: 6 поверх із 8.
Кількість кімнат: 5.
Вартість: $220 000 
(8 239 700 гривень).

Мікрорайон Центр (вул. Валова)
Це дворівнева квартира 

в історичному центрі міста. 
Має позначку «Ексклюзив». 
В ній новий дизайнерський 
ремонт, виконаний з дорогих 
матеріалів, авторські ковані 
сходи, які ведуть на другий 
поверх. Квартира має інди-
відуальне газове опалення, 
двоконтурний котел, енерго-
ефективні металопластикові 
вікна, стіни з цегли. Прода-
ється з усіма меблями та тех-
нікою. Всередині є три бал-
кони і лоджія. На першому 
поверсі прихожа, вітальня, 
їдальня, кухня-студія, сан-
вузол і сходи. На другому 

– дві кімнати, гардеробна і 
ванна кімната. В оселі на-
явні пральна машина, посу-
домийка, джакузі, кухонний 
куток, система очищення 
питної води, барна стійка, 
охоронна та пожежна сиг-
налізація, кондиціонер. Ліфт 
відсутній. В оголошенні вка-
зана вартість комунальних 
послуг взимку та влітку.  

Площа: 185 м кв. 
(житлова – 110 м кв., 
кухня – 25 м кв.).
Поверх: 3 поверх із 3.
Кількість кімнат: 3.
Вартість: $250 000 
(9 363 295 гривень).

Мікрорайон Новий світ (вул. Білецька)
Продається двоповерхо-

вий пентхаус через дорогу 
від парку Шевченка. З трьох 
балконів і тераси відкрива-
ється вигляд на Став. Влас-
ники вказують, що квартира 
готова до проживання, але 
потребує невеликого косме-
тичного ремонту. Можли-
вий продаж із меблями, 
чи перепланування на дві 
окремі квартири, або пере-
планування на трирівневу 
квартиру або дві квартири: 

однорівневу і дворівневу. 
Всередині є 2,5 санвузли, 
камін і сауна, дубові сходи 
між поверхами. Опален-
ня централізоване, стіни 
цегляні. До будинку зруч-
ний під’їзд, поруч магазини, 
аптека, школа тощо.

Площа: 140 м кв. 
(кухня – 12 м кв.).
Поверх: 5 поверх із 5.
Кількість кімнат: 5.
Вартість: $169 000  
(6 329 587 гривень).

Мікрорайон Канада (вул. Михайла 
Вербицького)

Продається квартира-ко-
тедж просторого плануван-
ня із сучасним ремонтом. 
Вона знаходиться у будин-
ку 2001-2010 років забудо-
ви. Опалення індивідуаль-
не, стіни з цегли. Власники 
залишають меблі і побутову 
техніку. Всередині є вбу-
дована шафа-гардероб та 
мебльована кухня. Житло 

має зручне розташування, 
неподалік школа і дитса-
док. В будинку є гараж і 
підсобні приміщення. Те-
риторія під охороною.

Площа: 220 м кв. 
(кухня – 26 м кв.).
Поверх: 1 поверх із 3.
Кількість кімнат: 4.
Вартість: $180 000 
(6 741 572 гривні).

Мікрорайон Новий світ (вул. 
Академіка Гнатюка)

На продаж пропонують 
елітну п’ятикімнатну квар-
тиру, в якій зроблений ди-
зайнерський ремонт. У до-
мівці налаштована система 
розумного будинку на базі 
Fibaro, працює система віде-
оспостереження. Опалення 
індивідуальне, з розумним 
керуванням vSmart. Сті-
ни монолітно-цегляні. У 
кожній кімнаті є тепловий 
насос, кондиціонери. В 
санвузлі гібридна система 
приготування гарячої води: 
газ або електрика з нако-
пичувачем. Також всередині 
містяться системи повітро-
постачання, фільтрування 
та пом’якшення вхідної 
води, приготування міне-
ралізованої води для пиття. 
В кухні є кавова машина, 
посудомийка, холодильник, 
духова шафа, подрібнювач 

відходів, потужна витяжка. 
У санвузлі – італійська сан-
техніка: гідромасажна ванна, 
душова кабіна з трапом, два 
біде, два туалети, пральна та 
сушильна смарт машини. Є 
дві дитячі кімнати, гардероб, 
домашній кінотеатр. Квар-
тира звукоізольована. Також 
влаштована окрема палив-
на кімната на дві квартири 
(вентиляційні установки, 
котли, накопичувачі, філь-
три та компенсаційний 
бак, який подає воду при 
відключенні центрального 
водопостачання). Біля бу-
динку є дитсадок, школа, 
аптека, мінімаркет тощо.

Площа: 198 м кв. 
(кухня – 20 м кв.).
Поверх: 2 поверх із 10.
Кількість кімнат: 5.
Вартість: $199 500
(7 471 900 гривень).

Мікрорайон Центр (вул. За Рудкою)
Квартира преміум-класу (є 

позначка «Елітна квартира») 
з дизайнерським ремонтом 
міститься у цегляному три-
поверховому будинку на 4 
сім’ї, має окремий вхід та 
місце для паркування ав-
томобіля. Прибудинкова 
територія огороджена, є 
озеленена зона. В квартирі 
індивідуальне газове опален-
ня, двоконтурний котел, під-
лога підігрівається, стіни з 
цегли. Є автономна система 
вентиляції, встановлені ме-
талопластикові вікна. Сходи 
зроблені з модрини. На ниж-
ньому поверсі облаштоване 
приміщення для зберігання 
речей побутового вжитку, на 

першому – веранда, кори-
дор, сходи на другий поверх. 
Там є простора вітальня, 
кухня-їдальня з німецьким 
гарнітуром, суміжний сан-
вузол з ванною, камін на 
дровах, облицьований мар-
муром, сходи. Натомість на 
третьому поверсі спальна 
кімната, балкон, дитяча 
кімната, санвузол з душем 
та біде. Житло перевірене 
DOM.RIA у Держреєстрі 
нерухомості.

Площа: 149,4 м кв. 
(житлова – 78,8 м кв.).
Поверх: 1 поверх із 3.
Кількість кімнат: 4.
Вартість: $169 000 
(6 329 587 гривень).

Мікрорайон Новий світ (вул. 
Академіка Гнатюка)

В оголошенні вказано, 
що це ексклюзивна ви-
дова квартира «преміум 
класу» з вишуканим ре-
монтом та модерним ди-
зайном, яка знаходиться 
у прицентральній частині 
Тернополя. Житло розта-
шоване в двох рівнях. У 
ньому встановлено камін 
та розкішні дорогі меблі. 

Є все необхідне для ком-
фортного проживання. 
Опалення індивідуальне, 
стіни з цегли. Будинок 
має зручне місцерозта-
шування.

Площа: 170 м кв.
Поверх: 9 поверх із 10.
Кількість кімнат: 4.
Вартість: $230 000  
(8 614 231 гривня).

Мікрорайон Центр (бульвар Тараса 
Шевченка)

Продається оселя з ви-
шуканим дизайнерським 
ремонтом. Має позначку 
«Преміум клас». Вона у 
будинку закритого типу в 
престижному мікрорайо-
ні, є підземний паркінг для 
авто. Опалення індивіду-
альне, стіни з цегли. Щодо 
меблів та зручностей, є 
плазмовий телевізор, по-

судомийка, душова кабіна, 
ванна, система очищення 
питної води, шафа-гар-
дероб, мебльована кухня, 
охоронна сигналізація, 
кондиціонер тощо.

Площа: 112 м кв.
Поверх: 5 поверх із 7.
Кількість кімнат: 3.
Вартість: $240 000  (8 988 

763 гривні).
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по одній стрічці на дитину. Але 
потім зрозуміли, що цього недо-
статньо. При світлі фар вона ви-
діляється, та треба більше. Кра-
ще якісно забезпечити 500 дітей 
світловідбиваючими елементами 
і вберегти їм життя, ніж по одній 
для позначки. Радимо дітям на-
ліплювати стрічку з різних боків. І 
завжди бути уважними на дорогах, 
– наголошує співрозмовник. 

Про ініціативу повідомили лише 
вчора. Натомість за добу до гро-
мадських активістів звернулися 15 
людей та отримали вже майже 100 
світловідбиваючих стрічок. Та чи 
подобається така ініціатива людям?

– Ми давно вже думали над тим, 
як убезпечити дитину під час пе-
реходу проїжджої частини. Розду-
мували між стрічками для одягу 

або спеціальними лінійками, що 
можна чіпляти на рюкзак або руку. 
А ось вчора дружина побачила, що 
тут роздають такі стрічки і ми ви-
рішили підійти і взяти для сина, 
– розповідає батько другокласника 
Данило Михайлишин.

Також чоловік запевняє, пішохо-
дам варто виділяти себе завжди – 
незалежно, чи є світло на вулиці 
і чи працюють світлофори. Адже 
ситуації є різними.

Як і де отримати 
стрічки?

Батьки або бабусі, дідусі можуть 
прийти в офіс і попросити для 
дітей чи онуків світловідбиваючі 
елементи. Важливо! При звернені 
люди повинні мати документи на 
дитину – картку тернополянина, 
учнівський квиток тощо. Інфор-
мацію вносять у базу. Це роблять 
для того, щоб знати, хто і скільки 
отримав стрічок. Поки що, ця іні-
ціатива пілотна і отримати кілька 
разів стрічки неможливо. Здебіль-
шого звертаються переселенці. 

Якщо ініціатива дійсно стане 
популярною серед школярів, гро-
мадська організація планує виго-

товити 60 тисяч таких стрічок для 
школярів. Така кількість дозволить 
забезпечити світловідбиваючими 
елементами юних пішоходів не 
лише міста, а й області. 

– Ми будемо роздавати по 1000 
штук у кожній громаді і 6000 у са-
мому Тернополі. Адже тут школя-
рів куди більше, та ще й з інших 
регіонів України приїхали. Аби 
реалізувати ідею, нам треба буде 
відкрити благодійну банку для до-
натів. Як зберемо необхідну суму 
грошей, закупимо стрічку і будемо 
роздавати дітям, – розповідає про 
плани Максим Черкашин. 
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Для отримання стрічок (чо-
тирьох для одного школяра 
чи школярки) необхідно 
прийти у офіс Освітньо- 
аналітичний центр розвитку 
громад, що знаходиться на 
вулиці Кульчицької, 2а, 3-й 
поверх, кабінет 17 з 10.00 
до 17.00 (13.00-14.00 обі-
дня перерва).

 Довідка

Громадські активісти планують роздати 60 тисяч стрічок школярам Тернополя та 
області

Давид проходить 
комплексне лікування 
для відновлення клітин 
головного мозку

Кожна дитина 
може отримати 
безкоштовно 
по чотири 
світловідбиваючі 
стрічки

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

Про реалізацію ініціативи та як 
отримати світловідбиваючі елемен-
ти – далі у матеріалі.

Пішоходи – як темна 
пляма

Водії неодноразово наголошу-
ють, пішоходи – чорна пляма, 
яку без нормального освітлення 
та будь-яких світловідбиваючих 
елементів побачити дуже важко. 

Ліхтарі працюють в аварійному 
режимі – підсвічуються через один 
або два. Більш-менш підсвітили і 
пішохідні переходи, але не всі. У 
такому режимі вуличне освітлен-
ня працює до 21.00. А далі знову 
темрява. 

Побач мене у темряві 
Журналісти «RIA плюс» за-

пропонували закупити жилети зі 
світловідбиваючими елементами 
і залишати їх по обидві сторони 
нерегульованих пішохідних пере-
ходів. Таким чином люди зможуть 
вільно скористатися ними і перей-
ти дорогу. 

Громадська організація «Освіт-
ньо-аналітичний центр розвитку 
громад» спільно з «Центром го-
товності цивільних. Тернопіль» 
від благодійного фонду Сергія 
Притули започаткували ініціативу 
під назвою «Побач мене». Зі слів 
керівника громадської організації 
Максима Черкашина, вона покли-
кана зменшити кількість дорож-
ньо-транспортних пригод за участю 
пішоходів, а саме школярів. 

– Ця проблема не нова. Вона 
існувала ще у мирний час, але тоді 
вуличне освітлення працювало дов-

ше. Зараз темніє швидко, вуличне 
освітлення працює не на повну до 
21.00, а потім взагалі відключають. 
Тож побачити дорослих людей, які 
переходять проїзну частину, дуже 
важко, а дітей так взагалі не видно. 
Тоді наша команда вирішила якось 
допомогти пішоходам, а особли-
во дітям. Ми переглядали досвід 
інших міст, інших країн. Але ро-
зуміли, багато коштів у нас нема. 
І просто придбати всім жилети зі 
світловідбиваючими елементами 
ми не зможемо. Тому знайшли 
більш бюджетний варіант – світ-
ловідбиваюча стрічка, – каже пан 
Максим.  

Аби купити хоча б 100 жилетів, 
то треба щонайменше 10 000 гри-
вень, майже 5 000 гривень треба 
на придбання світловідбиваючих 
браслетів чи брелків. А ось світ-
ловідбиваюча стрічка коштує на-
багато дешевше та й вистачить її 
на більшу кількість дітей. 

– Я зателефонував до сестри у 
Німеччину і запитав поради. Тоді 
її чоловік порадив придбати нам 
світловідбиваючу стрічку, що ви-
користовують у зовнішній рекламі. 
Ми знайшли в Тернополі компа-
нію, перевірили, чи дійсно є сенс 
купувати цю стрічку, закупили, 
порізали на однакові частинки і 
все. Маємо більше 1000 стрічок. 
Собівартість однієї стрічки – десь 
1,70 гривні. Кошти ми збирали в 
офісі, ніякої спонсорської підтрим-
ки, – додає тернополянин.

На одну дитину громадські акти-
вісти видають щонайменше чотири 
стрічки. Дитина може поклеїти ці 
стрічки на обидві сторони одягу, 
рюкзак або сумку. 

– Ми спочатку думали роздати 

Ініціатива  Громадські активісти у 
Тернополі започаткували ініціативу, щоб 
допомогти юним пішоходам, які у темний 
час доби повертаються додому. Кожен 
школяр може отримати світловідбиваючі 
елементи безкоштовно і стати видимим 
на великій відстані для водіїв

ШКОЛЯРАМ У ТЕРНОПОЛІ ВИДАЮТЬ 
СВІТЛОВІДБИВАЮЧІ СТРІЧКИ 

ПРОЄКТ

PrivatBank 4731 2191 2327 8743  Ревнюк Світлана Вікторівна
IBAN: UA143052990000026202746468127
Ревнюк Світлана Вікторівна
4149 6293 5609 2304 Ревнюк Роман Васильович
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank IBAN: UA103052990262056400929081717
Ревнюк Роман Васильович
MONO BANK 4441114416357877 Ревнюк Світлана Вікторівна

Реквізити для допомоги:

Лікарі дали надію: допоможіть врятувати Давида
ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Давид Ревнюк з Тернополя вже 
четвертий рік бореться з рідкіс-
ною хворобою. Лікарі встановили 
діагноз — гліоз. Це відмирання 
клітин головного мозку. Батьки 
хлопчика збирають кошти на до-
роговартісне лікування аби їх си-
ночок одужав і міг жити без болю.

Надія батьків на новий метод лі-
кування цієї хвороби — пересадка 
стовбурових клітин. Цю процедуру 
виконують грузинські лікарі. Давиду 
вже провели три пересадки і наразі 
триває курс відновлення головного 
мозку. Лікарі дають надію — якщо 
продовжити комплексне лікування, 
то вже через два роки дитина буде 
повністю здорова.

Щоб відновити пошкоджений го-
ловний мозок — Давид проходить 
складне комплексне лікування. Він 
отримує спеціальні медикаменти, 
кисень та фізіотерапію. Вже роз-

почався другий десятиденний курс 
процедур. Однак через ремісію його 
довелося призупинити на кілька 
днів.

— Почалась ремісія, Давид важ-
ко реагує на ліки, особливо, коли 
почався другий курс, — розповідає 
мама Світлана Ревнюк. — Йому бо-
ляче, але він все одно йде на про-
цедури. Лікування дало результат, 
спершу напади зменшились, він 
краще спав. Але організму важ-
ко. Всі ці процедури проводять 
спеціалісти з Грузії, які приїхали 
в Україну.  

Батьки не полишають надії, що 
Давид одужає і разом з ним готові 
боротися.

— Уже майже тиждень мій сино-
чок проходить складні процедури 
лікування, — каже жінка. — А у мене 
серце розривається бачити, як бо-
ляче моїй єдиній дитині. Мій син 
не має того щасливого дитинства, 
про яке для нього мріяли ми і яке б 

хотіли подарувати всі батьки своїм 
дітям. Зараз ми можемо боротись 
лише за один подарунок для ньо-
го: здоров'ячко. Хоча, щоб отримати 
його, нас усіх чекає дуже непростий 
шлях.

Пані Світлана безмежно вдячна 
тим, хто підтримує їх родину. Наразі 
на лікування потрібно зібрати чима-
лу суму — понад 500 тис. гривень.

— Я щиро дякую всім, хто під-
тримує нас на цьому шляху. Без вас 
я давно б опустила руки. Не маю 

права… Бо Давидові зараз дуже бо-
лить… — каже Світлана.

Після проходження лікування 
потрібно буде проводити чергову 
операцію по пересадці стовбуро-
вих клітин. Її плануть провести вже 
взимку. Спершу лікарі запланували її 
у грудні, однак залежно від стану Да-
вида її можуть перенести на лютий.

Всі кошти, які заробляє сім’я, 
йдуть на те, щоб їх син одужав. Без 
допомоги небайдужих оплатити лі-
кування сину родина не зможе. 
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Аукціон із продажу корпусу 
літака МіГ-17 завершився 7 ли-
стопада. Його, за умовами, про-
дали без силової установки та без 
навісного обладнання — лише 
корпус.

Пам’ятник «Радянським льот-
чикам–визволителям» викликав 
чимало суперечок серед терно-
полян ще від здобуття Украї-
ної незалежності. Монумент, 
на відміну від більшості інших 
радянських пам’ятників, не де-
монтовували тривалий час. Кіль-
ка разів міська влада проводила 
обстеження літака та обговорю-
вала з місцевими, чи варто його 
залишати. Однак більшість тер-
нополян все ж не хотіли знесен-
ня пам'ятника, тому далі розмов 
справа нікуди не заходила. Си-
туацію змінило повномасштабне 
вторгнення росії.

Демонтували літак МІГ-17 
у Тернополі ще 14 квітня. 
На його місці встановили укра-
їнський прапор.

22 серпня на засіданні сесії 
міської ради прийняли рішення 
продати корпус радянського літа-
ка, а за отримані кошти придбати 
дрони для ЗСУ.  

На електронному майданчику 
Prozorro вже завершився аукціон 
про продаж корпусу літака.

Аукціон з одним 
учасником 

Як йдеться на сайті держав-
них закупівель, аукціон тривав 
з 21 жовтня до 7 листопада. По-
чаткова ціна, яку встановили 
у міськраді, — 245 376 гривень.

За цей час свою пропозицію 
подав лише один учасник — бу-
дівельна компанія ПП «КРЕА-
ТОР-БУД», яка і стала перемож-
цем.

У листопаді продали корпус 
за 300 тис. гривень — стільки 

запропонувала будівельна ком-
панія.

Однак загалом, з урахуван-
ням ПДВ, переможець сплатить 
360 тис. гривень, уточнюють 
у міській раді.  

Нагадаємо, що продаж літака 
вже переносили через те, що 
не було покупців. Тоді міський 
голова закликав підприємців взя-
ти участь в аукціоні, щоб допо-
могти ЗСУ.

«Можливо не всі підприємці 
знають про цей аукціон. Тому 
я знову звертаюся до представ-
ників бізнесу. Візьміть участь 
в аукціоні. Усі кошти з прода-
жу корпуса літака направимо 
на закупівлю дронів для наших 
захисників з Тернополя», — писав 
на своїй сторінці міський голова 
Тернополя.

Як розповіла речниця міськра-
ди, в останньому аукціоні теж 
взяла участь лише одна компанія.

— Аукціон на літак прово-
дився тричі. Двічі не відбувався 
у зв'язку з відсутністю достатньої 
кількості учасників. Втретє був 
зареєстрований лише один учас-
ник, який став переможцем, — 
каже речниця міськради Мар’яна 
Зварич.

За виручені кошти та кошти 
бюджету придбали дрони Мавік 
3 –2 шт. та Мавік 2 –1 шт. на за-
гальну суму 539 436 грн.

Дрони (квадрокоптер) DJI 
Mavic 3 Fly More Combo — 
2 штуки (країна походження 
США, ціна за одиницю 133 780, 
5 грн) 
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На місці літака на постаменті тепер український прапор

Три дрони вже передали військовим

Аукціон на літак 
двічі не відбувався у 
зв'язку з відсутністю 
учасників. Втретє 
— був лише один 
учасник

ЛІТАК ПРОДАЛИ НА АУКЦІОНІ

МІСТО

Цікаво  Міська рада продала 
корпус літака МіГ–17, який раніше був 
на «Східному» біля входу до парку 
«Національного відродження». Його 
придбала місцева будівельна компанія. 
Що планують робити з літаком та на що 
витратять гроші, які отримали до міського 
бюджету — читайте у матеріалі

Дрон (квадрокоптер) DJI 
Mavic 2 Enterprise Advanced 
(High Resolution Radiometric 
Thermal) — 1 штука (країна по-
ходження США, ціна за одини-
цю — 271 876 грн) 

Обладнання придбали у Львові. 
Як пояснили у міськраді, середня 
ціна на ринку для дронів відпо-
відної специфікації Mavic 3 ко-
ливається від 124 777–153 677 грн, 
а для Mavic 2 даної специфікації: 
271 000–285 000 грн.

Навіщо придбали 
літак 

Ми звернулися за коментарем 
до будівельної компанії, щоб 
дізнатися, навіщо їм літак і що 
вони збираються з ним робити? 
Як нам розповіли, його не будуть 
реставрувати чи використовувати 
в інших цілях.

— Компанія взяла участь у аук-
ціоні виключно з благодійною 
метою, — розповів директор ПП 
«КРЕАТОР–БУД» Олег Лахи-
та. — Кошти з продажу будуть 
спрямовані на закупівлю дронів 
для ЗСУ. Підтримка та допомога 
українського війська — один із 
пріоритетних у напрямку благо-
дійної роботи.

Чи будуть утилізувати корпус 
літака, чи він залишиться на збе-
ріганні — наразі рішення у ком-
панії ще не приймали.

На дитячому майданчику встановили сучасні 
гойдалки для дітей різного віку

Встановили дитячі гірки та каруселі, лазанку 
тощо

Компанія «КРЕАТОР-БУД» є однією з найбільших у Тернополі. 
Наразі вона реалізує вісім проєктів у місті – Beverly Hills, Atlanta 
Tower, Manhattan, «Варшавський мікрорайон», «Домініканський», 
«Метрополь», «Панорама» та «Парковий комплекс».
Підприємство працює вже понад 16 років. Його зареєстрували 
у березні 2006. Розмір статутного капіталу 2 мільйони гривень 
– йдеться на аналітичній платформі You Control.
Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і не-
житлових будівель. Також підприємство займається електромон-
тажними роботами, монтажем водопровідних мереж, діяльністю 
посередників у торгівлі товарами широкого асортименту тощо.

ДОВІДКА

У парку ім. Шевченка відкрили новий дитячий майданчик
ВИДАВНИЦТВО РІА 

8 листопада в парку ім. Та-
раса Шевченка поруч з  на-
бережною Тернопільського 
ставу відкрили новий дитячий 
майданчик. Про це повідомляє 
Тернопільська міська рада.

На цій локації відпочинку 
встановили сучасні гойдалки 
для дітей різного віку, дитя-
чі гірки та каруселі, лазанку 
тощо. Провели також бла-
гоустрій території навколо 
майданчика, зокрема, встано-
вили лавки та урни для сміття.

«Парк Шевченка — улюбле-
не місце відпочинку і терно-
полян, і гостей нашого міста. 

Зважаючи на те, що кількість 
дітей у нас збільшується, тому 
було прийнято рішення об-
лаштувати ще один дитячий 
майданчик. Адже той, який є 
на території парку, став надто 
маленьким, - відзначай місь-
кий голова Сергій Надал. — 
Важливо зазначити, що на 
облаштування даної локації 
жодної гривні з бюджету міста 
витрачено не було. Проєкт ре-
алізовано за кошти приватного 
інвестора. Підрядна організа-
ція за доволі короткий термін 
розробила проєкт майданчика 
та виконала роботи за усіма 
вимогами та стандартами».
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Що кажуть колеги по службі?

— Про таких, як Крук, варто 
писати книги, не лише статті 
в газетах, — каже про Крука 
командир на псевдо Кіт. — Ми 
познайомилися в бригаді, я ві-
дразу зрозумів, що він — гра-
мотний офіцер — стійкий, по-
рядний і дуже любить Батьків-
щину — готовий все віддати за 
Україну, а це — найважливіше. 
Який би не був важкий період, 
він правильно діяв завжди, не 
впливають на нього ні важкість 
обставин, ні людський фактор. 
Ми одного віку, я знаю, як 
важко бути в армії, коли тобі 
більше 50-ти — вік дає своє. Від 
нього ніколи не чув нарікань. У 
родині Крука — семеро братів 
і всі воюють. Двоюрідні, але 
дуже тісно дружать між собою, 
разом виросли. Коли дізнався, 
що один із братів загинув — 
ледве стримував сльози. 

Також Кіт розповів, що Крук 
дуже позитивно впливає на 
бійців, є прикладом мужності, 
справжній захисник. Незважа-
ючи на вік, — у прекрасній фі-

зичній формі, відповідальний, 
уважний до підлеглих. Прига-
дав, як на вогневій позиції в 
найбільш неочікуваний момент 
у гарматі застрягла гільза, і 
постріли були неможливими. 
Крук швидко усунув неполадку 
і підрозділ продовжив роботу. 

— Я щасливий, що він — у 
мене, вважаю, що мені дуже 
пощастило, що він зі мною від 
початку війни, — продовжує 
Кіт. — Якщо б комусь довело-
ся передати батарею, — перша 
кандидатура — він. 

Розповів, як Круку довелося 
керувати підрозділом під час 
обстрілів. Він зумів зберегти 
спокій, команда виконала мі-
сію — вразила у ціль, і хлопці 
вийшли у повному складі без 
поранень та втрат.   

— Якщо кожен ставить собі 
завдання знищити хоча б од-
ного ворога, то уже можемо 
сказати, що ми недарма сюди 
приїхали, ще трішки і перемога 
буде за нами, — додав коман-
дир.

це виключно робота, яку потрібно 
сумлінно виконати, — відповідає 
військовий. — До всього ставлю-
ся в розрізі церковних, релігійних 
міркувань, та не заглиблююся, щоб 
не осквернити душу. Я пішов зро-
бити роботу, стараюся її зробити 
якісно, наскільки можу. Найго-
ловніше — щоб ми залишилися 
людьми після цього, і хлопці наші 
повернулися живими.

Найбільша мрія Крука — щоб во-
рог утік і більше цю роботу не дове-
лося робити. Залишитися спокійним 
на війні складно — багато емоцій, 
важка боротьба.

— Під час обстрілів — надіюся 
на Бога, розумію, що нікуди не діне-
мось, робимо максимум, використо-
вуючи усі знання, — додав офіцер. — 
Молюся за всіх, хто довкола мене, і 
дякую Господу за кожен день.

У релігійні свята йому доручають 
просвітницьку роботу. Солдати з 
його уст слухають історії, пов'язані 
з християнськими святами, прит-
чі. Каже, що здебільшого відпо-
відає на запитання ненав'язливо, 
адже вважає, що кожен має право 
вільного вибору.

До речі, перед від'їздом до Украї-
ни Крука благословив Архієпископ 
Даниїл, саме той, що був посеред-
ником від Вселенського патріархату 
при отриманні Україною Томосу. 
Вони давно зналися, адже колись 
Крук був відповідальним за рес-
таврацію церкви на Оселі СУМ — 
в центрі Спільноти української мо-
лоді, до якої входять його донечки 
та дружина.

Круку не по собі було залишати 
все, бо розпочав у церкві ремонт. 
Владика зрозумів його прагнення, 
підтримав у любові до України.  

Радіє стримано 
Про успіхи виконаної роботи діз-

нається з коригувань. Однак ніколи 
надто не радіє точним влучанням. 
Реагує стримано.

— Бачу, що робиться після на-
ших обстрілів за поправками, які 
нам дають коригувальники: пере-
важно — все добре, — каже вій-
ськовий. — У душі радію, коли все 
вдається, та люблю бути стабільним. 
Підлеглих варто хвалити, але спокій-
но. Здебільшого всі задоволені — для 
цього ми і працюємо.

Гаубиці у підрозділі — радянські, 
дивізіон Крука наразі не переозбро-
їли. Самохідна артилерія зручніша, 
вважає офіцер, саме на такій він 
працював, коли служив 30 років 
тому, та каже, що тоді усіх готува-
ли універсальними солдатами, тому 
добре дають раду із тим, що мають.

— Якщо піде процес оновлення — 
вивчимося на нові, — з легкістю 
додав військовий. — Стараємося 
придумувати свої хитрощі. Вчимо-
ся одні в одних. Щось пригадуємо 
з підручників, та більше допомагає 
практика. Дуже хороший у дивізіоні 
колектив — дружба, підтримка, жар-
ти. Кожен має свою гідність, свій 
життєвий досвід. Це зовсім не те, що 
в армії колись. З одного боку це — 
складніше, з іншого — кожен чітко 
знає, що робить. Усі вмотивовані: 
прийшли — захищати свою землю.

Таких, як я, — багато 
Героїчним свій вчинок не вважає, 

мовляв, «таких, як я, — багато». 
Тут же навів приклади, що п'ятеро 
українців повернулися до Нью-Йор-
ка вантажами-200, з його села хло-
пець приїхав воювати з Іспанії і за-
гинув. Ось на похороні випадково 
зустрівся з родичем, який працює 
на зенітних установках — прикриває 
небо Києва.

— Ніхто не веде статистики, 
скільки насправді людей поверну-
лися з-за кордону, щоб воювати, — 

працював раніше, була з 87-го року 
випуску, — каже військовий. — Але 
все пригадалося до дрібниць. На-
працювання, навички не зникають. 
Залізо — те ж саме, з нового — усе 
комп'ютеризоване і зовсім інше 
ведення документації. Та усьому 
цьому можна навчитися. Жодних 
курсів не проходив, старші офіцери 
завантажили програми на планшети, 
все згадував та вдосконалювався.

Нелегко офіцеру через вік. 
Йому — 54, а це уже багато для 
військової справи. Оточують його 
хлопці віком від 20 років.

— Молодим, я дивився на 40-річ-
них, як старших офіцерів, — прига-
дує військовий. — Не може чоловік, 
якому більше 50 років, рівнятися з 
молодими. 30 — це золотий вік, але 
потрібні і такі, як ми. Ті, яким ще 
немає 40-ка — активніші, старші — 
більш помірковані. З молодими офі-
церами армія завжди є сильнішою. 
Технології йдуть вперед, а те, що 
можуть молоді — багато старших 
уже не сприймають.

Служив у парафії 
У тернопільській артилерії Крук — 

старший офіцер батареї, тобто за-
ступник комбата. Часом на його 
плечі лягає повне командування 
батареєю. А в США він керував па-
рафією церкви. Там вона змушена 
заробляти на своє утримання. Тому 
організовував ліпку вареників між 
службами, вів господарські та фі-
нансові питання.

Цікавимося, як сприймається 
війна після багаторічного служін-
ня в церкві.

— Останні роки я дуже тісно був 
пов'язаний з релігією, тому війна — 
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Патріотизм у 
родині Крука 
формувався 
поколіннями. 
Його дідуся 
репресували

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

У його родині — семеро двою-
рідних братів, і всі воюють. На час 
інтерв'ю він перебуває у відпустці 
у зв'язку з похованням одного із 
них — Герой підірвався на міні.

Саме до нього Крук звернувся, 
прилетівши зі Штатів ще у лютому. 
Брат був старшим офіцером військ-
комату, а також викладачем на юри-
дичному факультеті Чернівецького 
державного університету. З 2014-го 
воював, був начальником штабу ди-
візіону в артилерії. Для Крука це був 
найкращий товариш. Вони разом 
були на усіх революціях.

Крук 25 років прожив за кор-
доном, у різних країнах, понад 
20 з яких — у Нью-Йорку. Часто 
відвідував Україну та не планував 
повертатися, мав власний невелич-
кий бізнес, виховував із дружиною 
двох доньок, був старостою парафії 
Української православної церкви, 
а ще займався волонтерською ді-
яльністю. Теж поривався воювати 
ще з 14 року, та тоді доньки здо-
бували освіту, навчання у Штатах 
скрізь — платне, дружина сама б 
не впоралася.

Тепер, коли діти самостійні, 
не зміг по-іншому: «Як я з тим жити 
буду, якщо не допоможу?» — казав 
дружині. Вона ж підтримала його, 
а тепер зізнається, що тоді не дума-
ла, що війна так затягнеться.

Хвилювався, що все 
забув 

Освіту Крук здобув у Санкт-Пе-
тербурзькому військовому училищі. 
Служив у Білорусі та в Баку (Нагір-
ний Карабах). Після розпаду Сою-
зу вирішив звільнитися, бачачи, як 
москва використовує військових для 
придушень повстань. З часу звіль-
нення до повномасштабного нападу 
росії минуло рівно 30 років.

— Знаючи, що можу допомогти 
професійно, повернувся в Україну, 
хоча, коли йшов, думав, що вже ні-
чого не знаю, побоювався, що за ті 
роки усе забув, та й техніка, з якою 

Війна   Щоб захищати Україну, він 
повернувся зі США, де жив 20 років — 
відданий патріот та фаховий артилерист, 
старший офіцер підрозділу бригади ім. 
Данила Апостола на псевдо «Крук»

ПОВЕРНУВСЯ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ

Крук із дружиною та керівники Української церкви в 
Америці — Митрополит Антоній та Архієпископ Даниїл

У тернопільській артилерії Крук — старший офіцер 
батареї, тобто заступник комбата

За словами мешканців пансіонату, годують їх ситно і 
смачно

річного віку. Це найкраща подруга 
сестри. Це найдорожча мені людина. 

Дружина живе його 
історіями 

Дізнавшись, що чоловік їде хоро-
нити брата, дружина теж прибула. 
Щиро дивується, як попри потік 
людей за кордон, він іде туди — 
у саме пекло, як, звикнувши до ком-
форту, затишних умов, естетики, 
яку сам любив створити, і «доброї 
колумбійської кави», живе в блінда-
жах, в польових умовах. Згадала, як 
гриз себе за те, що не пішов воювати 
в 14-му. Як цього разу хотіла їхати 
з ним, а він заперечував, мовляв, 
«ти — мій тил».

Душевно розповіла, як її до сліз 
зворушують розповіді чоловіка — 
про дітей прифронтових зон, про 
тварин на фронті. Вона «живе» по-
чутими від нього історіями.

— Уявляєте, дитинка маленька, 
ледве ходити навчилася, вибігає, 
щоб сказати хлопцям «Слава Укра-
їні», — емоційно доповнює розмову 
дружина. — Або дівчинка виносить 
з хати ще гарячий хліб, обіймає вій-
ськових і плаче, як діти створюють 
блокпости і вигукують усі патріо-
тичні гасла, віддаючи честь воїнам.

— Ці діти виростуть, за них ми і 
воюємо, — спокійно розбавив вра-
ження дружини чоловік. — А те, як 
змінилося ставлення до армії, тільки 
надихає йти вперед.

каже співрозмовник. — Я теж не ре-
єструвався. Найпростіше — зі свого 
військкомату, за місцем прописки.

— Я ніколи не був байдужим 
до історичних подій в Україні, — 
веде Крук. — Особливо надихало те, 
коли, відвідуючи Україну, бачив, як 
вона розвивається, а люди завжди 
прагнули свободи, вдосконалення, 
відкритості. 

Патріотизм у родині Крука фор-
мувався поколіннями. Його дідусь 
зазнав репресій від того ж ворога, 
з яким його внуки воюють зараз. 
Ще за Румунії його арештували 
за участь в Українській спілці, 
а згодом, уже після Другої світо-
вої, у якій він воював, за зв'язок з 
цією спілкою ще раз дали 10 років 
«визволителі», намагаючись знай-
ти інші причини арешту. Батько 
дружини — теж був політв'язнем, 
реабілітований.

Наш герой ще на початку 90-х 
у Чернівцях, звідки він родом, 
був пластовим виховником, зго-
дом у Штатах — у Спілці укра-
їнської молоді. А дружина Ольга 
брала участь у формуванні першої 
на Буковині організації Народного 
руху. На Революцію Гідності вони 
прилітали разом.

— Вона мене розуміє і підтри-
мує, це — як тіло і дві руки, що 
працюють одночасно, — говорить 
Крук про стосунки з дружиною. — 
Я знаю свою дружину з чотири-
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місяць ДТП. 100 м від поворо-
ту вище — школа, — каже пані 
Віра. — Є тротуар, весь час хо-
дять люди. Добре, що поки нікого 
не зачепило.

Потерпають від цих ДТП міс-
цеві мешканці і в матеріальному 
плані. Як не паркан, то браму ре-
монтують, зерно та інший крам 
засипається на подвір’я, потім все 
гниє, сморід.

— Паркан переставляли, тіль-
ки напередодні все впорядкува-
ли — вже вугілля, — каже Віра 
Дримак. — Просто вже несила 
все це терпіти. І вже не можемо 
мовчати! Розуміємо, що воєнний 
час, є нагальніші проблеми. Але 
це вже крик душі. Коли нас по-
чують? Коли когось на тій дорозі 
уб’є? Коли станеться біда?

П’ятого листопада просто 
на шляху, поруч із будинками 
людей в Ігровиці, яка входить 
до складу Білецької сільської 
громади, трапилась чергова ава-
рія — загорілась цистерна з паль-
ним. Про це редакцію «RIA плюс» 
повідомив мешканець села та 
очевидець події Степан Дейнека.

Горіла цистерна з 
пальним 

— Загорілося колесо під бочкою 
з бензином. Все трапилось знову 
на нашому «шкідливому» пово-
роті. Там аварійно небезпечна 
ділянка. Люди швидко збіглися, 
почали з лопатами самотужки 
гасити пожежу. Потім приїхали 
рятувальники, — розповів він те-
лефоном.

На щастя, цистерну з пальним 
швидко загасили. Ніхто з місце-
вих мешканців не постраждав.

Інформацію про надзвичайну 
подію в Ігровиці невдовзі опублі-
кувало на фейсбук-сторінці Го-
ловне управління ДСНС України 
у Тернопільській області.

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

ДТП мало не щотижня. Люди 
потерпають, бо поруч з їхніми 
будинками в Ігровиці Тернопіль-
ського району мало не щотижня 
перекидаються фури. Крайня 
ДТП, яка трапилась у мину-
лі вихідні — горіла цистерна з 
пальним. Перед тим, п’ять чи 
шість ДТП на повороті, за 100 м 
від школи, — люди вже збилися 
з ліку, бо аварії там трапляються 
регулярно, відколи на ділянці зро-
били нормальну дорогу. Мешкан-
ці втомилися лагодити і міняти 
паркани та брами і прибирати на-
слідки. Був і буряк, і соняшник, і 
зерно, і кури, ще й вугілля по всій 
дорозі та на подвір’ях.

— У нас знову ДТП — це вже 
п’ята чи шоста від початку війни. 
За 100 м від школи! Богу дякувати, 
що це неділя, вихідний, не було 
ні дітей, ні люди ніде не йшли. 
І тому немає жертв. Але це все 
вже несила терпіти! — до редакції 
наприкінці вересня телефонувала 
місцева мешканка Віра Дримак, 
поруч із будинком якої щоміся-
ця трапляються ДТП за участю 
великоваговиків.

На дорозі поруч із будинком 
пані Віри та її сусіда Степана Дей-
неки тоді перекинулась вантажів-
ка. Аварія трапилась 30 жовтня 
близько 10.30. Вугілля висипалось 
по всій дорозі. Люди бояться 
за своє життя, бо перевантаже-
ні авто котрогось разу можуть 
не спинитись на дорозі.

— Місяць тому тут зерновоз 
перекинувся, до цього ще ве-
ликі вантажні авто, — пані Віра 
не може стримати емоцій. — Раз 
у місяць ДТП стаються — то точ-
но. Летять на шаленій швидкості, 
а ще й, певно, завантажені по самі 
вінця і «лягають» на повороті. 
Зробили до війни нам чудову 
дорогу до кінця Ігровиці. Тепер 
ми маємо величезні проблеми.

Люди кажуть, що неодноразо-
во зверталися до всіх дотичних 
структур — просили встановити 
обмежувачі швидкості. Але віз і 
нині там. Люди з острахом чека-
ють наступної ДТП.

— Тут крутий поворот. Кожен 

Крайня ДТП, яка 
трапилась у минулі 
вихідні — горіла 
цистерна з  пальним. 
Люди збилися з 
ліку аваріям

ЧОМУ ПЕРЕКИДАЮТЬСЯ ФУРИ В 
ІГРОВИЦІ І ЯК ЗМІНИТИ СИТУАЦІЮ?
Аварії  Люди потерпають від ДТП 
за участю вантажівок і просто бояться 
за свої життя. Бо наступна фура може 
«спинитися» вже не в паркані, а в хаті. Як 
бачать вихід із ситуації в поліції і в службі 
автодоріг

На дорозі поруч із будинком пані Віри та її сусіда Степана 
Дейнеки 30 жовтня перекинулась вантажівка

Вугілля висипалось по всій дорозі

Дорожніх знаків в Ігровиці достатньо, вважають в Службі 
автодоріг
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«5 листопада об 11.50 на но-
мер екстреного виклику «101» 
надійшло повідомлення про над-
звичайну подію: в селі Ігровиця 
Тернопільського району під час 
руху вантажного автомобіля DAF 
відбулося аварійне гальмування, 
що призвело до нагрівання й за-
димлення гальмівної системи та 
загоряння коліс причепа автомо-
біля. До місця події направлено 
черговий караул 3-ї та відділення 
1-ї державних пожежно-рятуваль-
них частин, а також співробітни-
ків оперативно-координаційно-
го центру Головного управління 
ДСНС України у Тернопільській 
області. Завдяки оперативним 
діям рятувальних підрозділів да-
ний автомобіль врятовано», — на-
писали там.

Правил треба 
дотримуватись 

Всі дорожні знаки на місці, 
окрім того, рух транспорту в ме-
жах населеного пункту дозволено 
не більше 50 км/год, наголошує 
начальник відділу комунікації 
Головного управління Нацполі-
ції в області Сергій Крета. Водії 
вантажних і великогабаритних 
авто мусять дотримуватись правил 
дорожнього руху та враховувати 
дорожню обстановку. Тоді й ДТП 
не буде.

— Нехтування елементарними 
правилами дорожнього руху і при-
зводить до цих ДТП, — каже Сер-
гій Крета. — Там ділянка на по-
вороті. Але якщо дотримуватись 
правил, її проїхати можна без 
проблем. Окрім швидкості в насе-
леному пункті до 50 км/год, вста-
новлені додаткові дорожні знаки, 
обмежуючі швидкість. Проте водії 
ігнорують їх — от у цих випадках 
і трапляються ДТП.

Ремонт призупинили 
через війну 

У 2021 році стартував поточний 
середній ремонт дороги Р-39 Бро-
ди–Тернопіль у межах села Ігро-
виця. Продовжити роботи плану-
вали у 2022 році. Через введення 
воєнного стану в країні 24 лютого 
фінансування призупинено по-
точного середнього ремонту ав-
тошляху Р-39. Про це повідомив 

заступник начальника Служби ав-
тодоріг в Тернопільській області 
Ігор Данилишин.

— З огляду на «заморожені до-
рожні роботи», на ділянці авто-
шляху Р-39 в межах села Ігровиця 
діє тимчасова схема організації до-
рожнього руху, зокрема дорожні 
знаки 1.37 «Дорожні роботи» та 
3.29 «Обмеження максимальної 
швидкості», — повідомив Ігор Да-
нилишин. — Також встановлені 
дорожні знаки 5.49 «Початок на-
селеного пункту» і 5.50 «Кінець 
населеного пункту», котрі визна-
чають порядок руху в населеному 
пункті.

Нагадуємо, що, згідно з пра-
вилами дорожнього руху, йдеть-
ся про максимально допустиму 

швидкість 50 км/год. На ділянці, 
де трапляються ДТП, встановлено 
знак 1.3.2 «Декілька поворотів» 
разом із табличкою 7.10. Слід-
кувати за дотриманням вимог 
дорожніх знаків — передусім 
обов’язок учасників дорожнього 
руху.

— Змінити тимчасову схему ор-
ганізації дорожнього руху до від-
новлення поточного середнього 
ремонту автомобільної дороги 
Р-39 Броди–Тернопіль Служба 
автомобільних доріг у Тернопіль-
ській області не може, — пояснив 
Ігор Данилишин. — За наявності 
фінансування, Служба зможе дати 
вказівку підрядній організації 
встановити додаткові комплекти 
дорожніх знаків на ділянці.

П’ятого листопада в селі Ігровиця під час руху вантажівки DAF відбулося аварійне 
гальмування, це призвело до нагрівання гальмівної системи та загоряння коліс 
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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  

 БЕТОН, РОЗЧИН, ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ (ГРАНІТ-
НИЙ, БІЛИЙ, СІРИЙ), ВІДСІВ РІЗНИЙ, ДОСТАВКА А/М 
ЗІЛ-130, (096)600-59-94, (096)550-61-76  

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

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

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

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

 Бруківка вібропресована: креатив, променад, 
римс. брук, хвилька, катушка, старе місто, 
римс. камінь, цеглина, бордюр дорож, тротуа 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 ГАЗОБЛОКИ ВІД ПРОВІД ВИРОБ. ТМ «АЕРОК», ЯКІСНІ, 
ЕКОЛОГ.ЧИСТІ, СЕРТИФІК., ГУРТ, РОЗДРІБ, ЗИМОВЕ 
ЗБЕР. НА СКЛАДІ - ЗАБИРАЙ НАВЕСНІ. (097)808-55-
72, (073)141-06-00  

 ГАЗОБЛОКИ, ВІД ВИРОБНИКА, ПЕРЕСТІНОК, 
10Х30Х60, 12Х30Х60, МАНІПУЛЯТОР, ЯКІСТЬ, БЕЗ-
КОШТОВНЕ СКЛАДУВАННЯ, ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖ-
КИ. 42-48-02, (067) 925-87-31  

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

 ДОШКА ЛІСОВОГО ЯСЕНА, 40 ММ, ПРИРОД. СУШКА, 
НЕОБРІЗ., ДОГОВІРНА. (097) 634-63-69  

 ДОШКА, СУХА, СОСНОВА, СТОЛЯРНА, 30, 40, 50 ММ, 
9 500 ГРН./КУБ.М (097)829-66-18, (096)915-30-30  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПІСОК, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ (СІРИЙ, БІЛИЙ), ВІДСІВ 
(СІРИЙ, БІЛИЙ), ЦЕГЛА (ЧЕРВОНА, БІЛА), ВАПНО, 
ЦЕМЕНТ, ЧОРНОЗЕМ, ЧОРНОЗЕМ,ВИВІЗ СМІТТЯ (097) 
665-63-44  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

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

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

 АКУРАТНО ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВА-
ГОНКА, ЛАМІНАТ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. (098) 
027-39-39  

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

 Бригада виконує утеплення будинків піноплас-
том, мінватою, енерджі, допомога у виборі ма-
теріалів за гуртовими цінами. (097) 472-53-45  

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

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

 ВИКОНУЮ ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ВАГОНКА, ЛАМІНАТ, 
ПЛИТКА. (098) 301-66-89  

 Виконуємо внутрішні ремонти, шпатлювання, 
фарбування, ламінат, плитка, шпалери. (098) 
766-24-70  

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

 ВИКОНУЄМО ЯКІСНО ТА ДОБРОСОВІСНО РЕМОНТНІ 
РОБОТИ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІ-
ПСОКАРТОН ТОЩО, ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ (098) 
370-75-44  

 ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, БОРДЮРИ, АСФАЛЬТУВАННЯ 
ПЛОЩАДОК (ПІД ЗЕРНО, С/Г ТЕХНІКУ), АСФАЛЬТУ-
ВАННЯ ПІД’ЇЗНИХ ДОРІГ. (067)711-74-53, (098)124-
05-00  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Сходи, вікна, двері, меблі з дерева. (097) 769-
80-85  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (096) 533-
70-05  

 Штукатурка, шпатлювання, фарбування, плиточ-
ні роботи, встановл. ламінату, швидко, якісно. 
(097) 700-42-53  

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

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

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

 Якісне утеплення будинків пінопластом, ва-
тою, оздоблення «короїд», «Бараник», знижка 
на матеріали, виїзд в райони. (097)580-12-64, 
(067)178-15-75  

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ, ЛАМІНАТУ, 
ПЛИТКИ, ДОШКИ, ПІДЛОГИ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ДАХИ, 
МУРУВАННЯ БУДИНКІВ, ОГОРОЖ, СТЯЖКА, ШТУКАТ 
(098) 305-51-49  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРО-
ПРОВОДКИ, ФОТО ПРОВОДКИ З РОЗМІРАМИ, ЗАМІНА 
РОЗЕТОК, СВІТИЛЬНИКІВ, (097) 370-43-98  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ , ВОДОГОНУ, КА-
НАЛІЗАЦІЇ, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА КОТЛІВ, ВСТАНОВЛЕН-
НЯ УНІТАЗІВ, ВАНН, ЗМІШУВАЧІВ, ПОМІР. ЦІНА (097) 
933-51-38  

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ  «ПІД КЛЮЧ», БУД., СТЯЖКА, 
ПАРКЕТ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА,  ЕЛЕКТРИКА, ШТУКАТ., 
МАЛЯРКА,  ГІПСОКАР., ВСТАН.ДВЕРЕЙ (096) 919-
12-91  

 Інформація: фундаментні роботи, мурування з 
газоблоку. (097) 472-53-45  

 ІНФОРМАЦІЯ:  ЄВРОРЕМОНТ В  ТЕРНОПОЛІ , 
ШТУКАТУРКА, ГІПСОКАРТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, 
ЛАМІНАТ, МАЛЯРКА, ПЛИТКА, (ВІКТОР). (068) 
047-80-31  

 Інформація: євроремонт квартир, плитка, шпат-
лювання, сантехніка, встановлення камінів, му-
рування. (098) 679-19-61  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ. (096) 130-45-70  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ПЛИТКА, УТЕПЛЕНННЯ ВАТОЮ, ПІНОПЛАСТОМ ТОЩО, 
ВИЇЗД ПО РАЙОНАХ (098) 512-80-72  

5.5 РІЗНЕ  
 Будівельне риштування, здається в оренду . 42-
42-41, (067) 787-33-64  

 Вишка-тур в оренду, риштування на колесах. 
(050) 947-46-53  

 Оренда, прокат будівельного інструменту. (068) 
147-67-47  

6. МЕБЛІ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

 Стіл розкладний. (097) 720-08-67  

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

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

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

 Виготовлення меблів за індивідуальними 
розмірами: кухні, шафи-купе, дитячі, віталь-
ні, меблі до передпокою та інші. (097) 769-
80-85  

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

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

 Автокранівник, досвід, з/п договірна. (068) 450-
67-34  

 АВТОСЛЮСАР  В АВТОТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ, 
(067) 722-51-70  

 ВАНТАЖНИК В МАГАЗИН «КИШЕНЯ МАЙСТРА», 
ДРУЖБА, Р-К «ЗАХІДНИЙ», З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 
981-97-97  

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

 Водій а/м з маніпулятором, досвід, по місту, об-
ласті, з/п договірна. (068) 450-67-34  

 Водій а/м сідловий тягач, з напівпричепом, по 
Західній Україні, досвід, з/п договірна. (068) 
450-67-34  

 ВОДІЙ А/М УРАЛ (098) 114-01-99  

 ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ, ПОСВ. КАТ. «С», 
«Е». (067) 352-38-90  

 ВЧИТЕЛЬКА АНГЛ., НІМЕЦЬКОЇ МОВ, ЖІН., ДОСВІД, 
ГРАФІК ДОГОВІРНИЙ, КОМУНІК., ВІДПОВІД., ПОРЯД-
НА, ТЕРМІНОВО. (096) 605-63-95  

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

 Екскаваторник на JCB 3СХ, водій а/м КамАЗ-са-
москид, водій автокрана, досвід, з/п висока. 
(097) 151-31-86  

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

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

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

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

 КРАВЕЦЬ НА РЕМОНТ ОДЯГУ, ШВЕЙНА ОСВІТА. (067) 
983-10-70  

 Кухар, офіціант, посудомийниця-прибиральниця 
в бар, Дружба. (098) 224-16-91  

 КУХАР, ПОМІЧНИК КУХАРЯ, ОФІЦІАНТ, ПОСУДОМИЙ-
НИЦЯ-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ  В БАР, ДРУЖБА. (098) 224-
16-91  

 Майстер з виготовлення ключів, можливе нав-
чання (067) 355-64-36  

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

 ОХОРОНЦІ, ДРУЖБА, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, БЕЗ 
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК. (097) 611-86-81  

 ПОМІЧНИК КУХАРЯ, ЛІПИЛЬНИЦЯ ВАРЕНИКІВ, ПОСУ-
ДОМИЙНИЦЯ. (098) 628-53-08  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ПОМІЧНИК КУХАРЯ В ЇДАЛЬНЮ 
ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ. (097) 165-08-76  

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

 ПРАЦІВНИК В М’ЯСНИЙ ЦЕХ (096) 955-62-52  

 ПРАЦІВНИК ДЛЯ КОЛЕННЯ ДРОВ. (098) 114-01-99  

 ПРАЦІВНИК НА СВИНОФЕРМУ, С.СМИКІВЦІ. (067) 
351-65-43  

 ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ-САМООБСЛУГОВУВАН-
НЯ, ПОДОБОВО. (068) 251-88-36  

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

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

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

 ПРОДАВЕЦЬ В ГОСПОДАРСЬКО-БУДІВЕЛЬНИЙ МА-
ГАЗИН, ВУЛ.МАЗЕПИ, ДРУЖБА, БАЖ. ЧОЛОВІК (067) 
730-67-85  

 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В М-Н БУДМАТЕРІАЛІВ 
«КИШЕНЯ МАЙСТРА», БЕРЕЗОВИЦЯ, ВУЛ.ГАГАРІНА, 
З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 981-97-97  

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

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

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

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

 ТЮКУВАЛЬНИК МАКУЛАТУРИ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
(098) 419-92-26  

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

 ШВАЧКА НА ВИРОБНИЦТВО АВТОКИЛИМКІВ, ПН.-ПТ., 
9-17,30 ГОД., З/П 10 000 - 15 000 ГРН. (067) 360-74-47  

 ШВАЧКА НА ФАБРИКУ ДИТ. ОДЯГУ FAMILY, ДЛЯ ПО-
ШИТТЯ СПОРТИВНОГО ОДЯГУ, ДОСВІД ОБОВ., СТА-
БІЛЬНА РОБОТА, З/П ВИСОКА, ХОР. УМОВИ ПРАЦІ, 
(068) 760-59-24  

 ШВАЧКИ ДЛЯ РЕМОНТУ ОДЯГУ, ГР. 9-18 ГОД., 2 ДНІ 
ВИХ. В ТИЖДЕНЬ, (098) 506-22-00  

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

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

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

 Бригада з заливання фундаментів, мурування 
огорож шукає роботу (096) 926-67-51  
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 Бригада з копання фундаментів шукає роботу 
(098) 190-90-51  

 Бригада з мурування каменем шукає роботу 
(098) 231-18-28  

 Бригада з мурування каменем шукає роботу. 
(098) 698-85-57  

 Бригада з мурування огорож  з каменя шукає 
роботу, (067) 134-07-31  

 Бригада з мурування огорож з різного каменя 
шукає роботу (068) 282-51-06  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу (068) 
232-08-80  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу, роз-
глянемо всі пропозиції. (067) 142-34-42  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу, роз-
глянемо різні пропозиції. (098) 190-87-95  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу. 
(098) 057-94-91  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу. 
(068) 869-69-08  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу. 
(098) 195-26-64  

 Бригада з мурування огорож шукає роботу. 
(098) 195-42-94  

 Бригада майстрів з копання, заливання фунда-
ментів шукає роботу. (068) 719-10-72  

 Бригада майстрів з огорож з каменя, цегли шу-
кає роботу. (097) 826-88-71  

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

 Бригада шукає роботу з мурування плотів (097) 
926-10-80  

 Бухгалтер візьме на обслуговування підприємця 
на єдиному податку, з найманими працівниками, 
або без, (віддалено) (098) 582-15-58  

 Водій, посвідч. кат. «А», «В», «С», «Д», «Е», 60 
р., шукає роботу, розгляну всі пропозиції. (068) 
515-59-04  

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

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

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

 МОЛОДІ ХЛОПЦІ ШУКАЮТЬ РОБОТУ РІЗНОРОБОЧИХ. 
(096) 491-56-47  

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

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

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

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

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

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

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

 Юрист візьме на правове обслуговування під-
приємство, ОСББ, кооператив. (096) 694-29-68  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  
 Телефон мобільний, нероб. ст. (096) 208-00-54  

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

11.2 ПРОДАМ  

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

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 Камера морозильна «Лібхер», висота 1.7 м, 8 
шухляд, в-во Німеччини, б/к,  8 500 грн. (після 
обіду). (096) 620-38-58  

 Сервіз кавово-чайний, 6 персон, новий, термі-
ново, недорого. (067) 794-81-12  

 Холодильник «Атлант», 3-камерний, б/к, роб.
ст.,  бойлер «Атлантик», 50 л., столярні вироби, 
дверні полотна, якір для човна (063) 162-50-51  

 Холодильник «Снайге», б/к. (096) 694-89-89  

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

15. МЕДИЦИНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВСІ 
ПРОДАЖІ І ВСТАНОВЛЕННЯ ТА 

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ  
15.2 ПРОДАМ  

 ОБЛАДНАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ «САТВА», В КОМП-
ЛЕКТІ, ДЕШЕВО. (098) 068-92-75  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

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

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 Картопля стара, договірна (063) 819-34-02  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

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

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

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

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 Виклик майстра для ремонту ТВ, налаштуван-
ня СМАРТ-ТВ, встановл. супутн. антен,продаж, 
прошивання, рем.тюнерів, Т2 (067) 293-42-89  

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

 ЕЛЕКТРИК НА ВИЇЗД, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕН-
ТІВ ТА ПРИЛАДІВ. (098) 330-80-59  

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

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

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

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

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

 Адвокат: кредитні, банківс., боргові спори, 
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., гос-
под., страх. спори,ДТП.Св.№3335/10 (096) 694-
29-68  

26.5 РІЗНІ  
 РЕМОНТ ОДЯГУ, РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ ХУТРЯНИХ 
ВИРОБІВ , ЦЕНТР. (067) 506-22-00  

 РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ, ЗАКРІЙ ВИШИТИХ СОРОЧОК, 
ВЕЧІРНІХ ТА ВИПУСКНИХ СУКОНЬ, ВЕРХНІЙ ОДЯГ, 
СУКНІ, ЖІНОЧІ КОСТЮМИ, ШВЕЙНЕ АТЕЛЬЄ, ЦЕНТР 
22-00-82, (067) 506-22-00  

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

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

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

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

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 Алое сік, золотий вус, матрац ортопедич., 1,2х2 
м, кросівки чол., р.42, куртка чол., р.52, чоботи 
чол,, зим., р.43, тел. «Нокіа» (096) 249-47-00  

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

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

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

 Двері міжкімнатні дерев»яні, вікна, вугілля ан-
трацитове. (096) 909-84-13  

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

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

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

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

 Рюкзак, бритва «Харків», телефон «Нокіаг» кно-
пковий, куртка зимова, чол., р.52, кросівки, джин-
си, шапка норкова жін., р. 58. (097) 081-76-10  

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

 Тюки пшеничні, люцерни, ячмінні, пшениця, яч-
мінь, соя, кукурудза, січкарня для соломи, елек-
трична, в-во Польщі. (097) 624-75-13  

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

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

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

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

 ВОЛОССЯ, ДОРОГО. (093) 244-01-00  

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

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Чоловік, 54 р., познайомиться з простою жінкою 
для зустрічей. (068) 473-83-07  

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

31.2 ВОНА ПИШЕ  
 44 р., познайомиться для створення сім’ї з 
порядним, надійним чоловіком, без шкідли-
вих звичок, з серйозними намірами, (068) 
537-16-18  

 Тернополянка, 53 р., познайомиться з чоловіком 
без шкідливих звичок, неодруженим, для  сер-
йозних зустрічей (096) 590-44-20  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРОПИСКУ ДО ПРИ-
ЗОВНОЇ ДІЛЬНИЦІ НА ІМ’Я ДРЕВНІЦЬКИЙ Р.Ю. ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 Загублене тимчасове військове посвідчення ТП 
№025740 на ім’я Мостовенко О.В. вважати не-
дійсним  

 Загублений паспорт на ім’яі Сонсядик С.С. вва-
жати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ВОДІЯ UAD №0000006RN7000 НА 
ІМ’Я БЛАЖКЕВИЧ М.Я. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНІ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ДИПЛОМ, ТРУДОВУ 
КНИЖКУ НА ІМ’Я БАЛЯК І.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

 VW-Пасат-В5 98/син/1800 газ-бензин (068) 998-
40-60 

 Ауді-А4 1998/-/2400 торг 3 200 у.о. (067) 399-
51-38 

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

 Деу-Сенс 2012/чор/1300ГБ г/п, кондиц., е/п, 
сигнал., 2 300 у.о. (097) 874-50-05, (067)155-
45-14 

 ОПЕЛЬ-КОМБО 2003/БІЛ/1700СД ВАНТАЖНИЙ, ХОР. 
СТ. 2 700 У.О. (068) 764-20-53 

 Пежо-307 2004/виш/1600 свіжий, з Німеччи-
ни, повна комплектація, нефарбований, про-
біг 220 тис.км, відм.ст. 4 300 у.о. (099) 551-
70-59 

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

1.3 КУПЛЮ 
 А/м на з/ч, робочий, неробочий стан (097) 277-
11-35 

 Автомоблі, швидкий розрахунок (вайбер). 
(098)621-37-78 

2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 
2.2 ПРОДАМ 

 Автобус ПАЗ-3205 2005 р.в. двигун і КПШ NAN 
договірна (098) 263-89-20 

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

2.3 КУПЛЮ 
 ГАЗель, Волга, УАЗ, ГАЗ, будь-який стан, з/ч до 
них. (067) 694-74-47 

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 
 Блок двигуна з головкою до а/м Пежо-Експерт, 
2000 дизель (068) 763-30-65 

 Бочка на воду МЖТ-3,2, МЖТ, 10, 16 куб.м, єв-
ропак «Борекс», «Красилів», 8 м, 2009 р.в. (095) 
682-05-55 

 Гума зимова 195/65/R15, 195/60/R15, 185/65/
R15, 205/55/R16, 215/65/R16, 400 грн./2 шт. 
(098) 705-68-44 

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

 Диски титанові з гумою R16 до а/м Форд-Мон-
део, -Фокус, хор. ст., ліве переднє синє крило 
до Опель-Вектра, з/ч а/м Форд-Ескорт,88р. 
(097) 056-07-75 

 Комбайн зернозбиральний «Клаас», «Джон-Дір», 
різні жатки, з/ч «Клаас»,Доміноні, Фолтіні, комб. зер-
нозбир. «Форшрит», жатки, візки (067) 167-69-52 

 Трактор МТЗ-1025, 2010 р.в., плуг, культив.,сі-
валка СЗ-3,6, борона диск.УДА-3,1, ДБТ-3,боч-
ка,10куб.м, РОУ-6,гноєрозкидач ПРТ-7,-11 (067) 
208-16-65 

 Трактор МТЗ-1221,2014р.в., відм.ст., плуг оборот-
ний, 4-корпус., «Лемкен», 8-корпусний, «Солітер» 
, борона дискова «Краснянка» (067) 676-40-58 

 Трактор МТЗ-82, 2004 р.в., плуг, культиватор, кар-
топлесаджалка, картоплекопалка, сівалка зерн. 
СЗ-3,6, оприскувач ОП, 2011 р.в. (096) 175-54-85 

 Трактор МТЗ-892, 2012р.в., плуг 3-, 4-, 5-к, кар-
топлесадж., картоплекоп., роторна та сегмен. 
косар.КЗН,тюкопрес «Клаас, «Джон-Дір» (097) 
869-73-90 

 Трактор ХТЗ, 2009 р.в., плуг 4-, 5-корп., оборот-
ний, культиватор «Європак», «Борекс»,Красилів. 
(095) 569-58-40 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 
 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ 
ВИХІДНИХ, ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТ.-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, 
ДОСТАВКА БУДМАТ., ХОР.ЦІНИ.ЛІЦ.АВ№338418 (067) 
208-46-48 

 АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ БОРТОВИМ 
А/М, ДО 5 Т, 5,6Х2,5 М, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. 
СВІД. (096) 457-88-42 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Інформація про послуги екскаватором-наванта-
жувачем JCB-3СХ, копання септиків, фундам., 
котлованів, планув., ковші 30, 40, 60, 90 (097) 
151-31-86 

 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 МІНІ-ЕКСКАВАТОРОМ 
(098) 444-43-50 

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

3.6 РІЗНЕ 
 Прокат причіпа для легкового автомобіля. (068) 
147-67-47  

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

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

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 
 Б-Р КУЛІША 5/9/Ц 43 КВ.М СИРА, ВЛАС, ДОГ 35 200 
(067) 259-31-31 

 Березовиця 2/6/ц 45/20/14 рем.,і/о 35 000 (067) 
334-78-89 

 вул.15 Квітня 2/9/ц 30/16/6 зв.ст 19 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Бандери 4/9/ц 28/16/7 жила 19 000 (068) 
598-61-57 

 вул.Винниченка 4/5/ц 30 кв.м кол., рем (096) 
557-70-59 

 вул.Злуки 4/9/ц 37/20/7 жила,терм 21 000 (068) 
598-61-57 

 вул.Злуки 5/-/ц 31/17/6 і/о,зв.ст 21 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Злуки 7/9/п 34 кв.м б.з,рем (098) 692-05-01 

 вул.Київська 2/10/ц 55 кв.м і/о,є/р (096) 557-70-59 

 вул.Л.Українки 2/5/ц 31/13/6 х/ст 17 000 (097) 
457-25-61 

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

 вул.Л.Українки 5/9/ц 37/20/7 не кут., терм (068) 
598-61-57 

 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 -/5/Ц 32КВ.М М/П 26 500 (067) 
259-31-31 

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

 вул.Тарнавського 3/9/ц 45/19/11 і/о,меб 36 900 
(098) 498-80-63 

 вул.Фабрична 3/5/ц 21/10/5 б/рем (096) 557-
70-59 

 ВУЛ.ЯРЕМЧУКА 5/5/К 16,8КВ.М ГУРТОЖ,ТОРГ 8 000 
(098) 914-98-30 

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

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 60 КВ.М ТЕРАСА 41 000 
(096) 805-95-25 

 р-н педагогічного 2/5/ц 31/17/6 зв.ст 20 500 
(097) 239-78-88 

 с.В.Бірки 1/-/ц 37 кв.м сира, зд., док 12 000 
(068) 598-61-57 

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

 Тернопіль 2/-/ц 31/18/6 рем,терм 18 500 (097) 
239-78-88 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 
 б-р Галицького 5п. 46/26/6 о/к,терм 25 000 
(098) 498-80-63 

 б-р Галицького ц/б 42кв.м 25 800 (067) 350-
36-62 

 б-р Куліша -/9/п 52/30/9 і/о, рем.,меб 38 500 
(098) 498-80-63 

 БЕРЕЗОВИЦЯ(ВИШНЕВА) 4/4 76,5КВ.М ВЛ 35 000 
(096) 805-95-25 

 вул.15 Квітня 2/9/п 51,5кв.м не кут 24 500 (067) 
350-25-63 

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

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

 вул.Карпенка 3/9/ц 52/30/9 о/к, терм (097) 239-
78-88 

 вул.Київська 4/9/п 50/30/9 зв.ст 25 200 (068) 
598-61-57 

 ВУЛ.КИЇВСЬКА 8/11/М 52 КВ.М Н/Б,ЗД., ДОК 33 000 
(096) 670-59-05 

 вул.Лепкого 5 п. 46/26/6 і/о,х/ст,терм 31 900 
(068) 598-61-57 

 вул.Лучаківського 3/9/п 50/30/9 о/к 28 000 (098) 
498-80-63 

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

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

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

 вул.Просвіти -/9/п 48/28/6 о/к, терм 32 000 
(097) 239-78-88 

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

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

 вул.Тарнавського 5/9/п 48/27/9 зв.ст 27 000 
(097) 457-25-61 

 вул.Яремчука 1/5/ц 25кв.м гуртож,рем. 15 000 
(067) 424-26-05 

 ПЕТРИКИ (ШЕПТИЦЬКОГО 4/4 80КВ.М ТЕРАСА 55 000 
(096) 805-95-25 

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

 Східний ц/б 65/40/10 рем.,і/о,меб 46 000 (067) 
787-33-64 

 Центр 5/9/ц 51 кв.м терміново (067) 794-81-12 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 б-р Петлюри 7/9/п 64/40/9 х/ст 31 000 (097) 
457-25-61 

 вул.Бандери 3/5/п 50 кв.м кол.,х/ст (096) 557-70-59 

 вул.Винниченка 3/5/к 55,7кв.м розпаш. 27 500 
(067) 350-25-63 

 вул.Довженка 5/5 91,3 кв.м н/б, зд.,торг 43 000 
(067) 350-25-63 

 вул.Злуки 5/9/п 64/40/9 зв.ст 28 500 (098) 498-80-63 

 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 1/9/ц 65/30/9 х/ст 38 000 
(096) 734-68-47 

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

 вул.Чалдаєва 5/-/п 60/40/6 х/ст, терм 25 500 
(098) 498-80-63 

 СХІДНИЙ 4/7/Ц 100/58/16 Є/Р, І/О 74 000 (096) 670-59-05 

 Тернопіль 6/9/ц 86 кв.м і/о, ч/рем 57 000 (068) 
598-61-57 

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 
 вул.Лепкого 4/9/ц 80/54/10 рем., 2 б.з (096) 
557-70-59 

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ 
 ККОП. «СУПУТНИК», 6Х4 М, ЯМА (097) 206-84-97 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 1/2 БУДИНКУ М.ЧОРТКІВ ОКР. ВХ., 4 КІМ.., 2 С/В, 
ДЖАК., 2 ДУШ., 2 Б., МОЖНА ДЛЯ 2 СІМЕЙ, ГОТ. ДЛЯ 
ПРОЖ- (066) 718-10-14 

 Будинок-дача львівська траса, 2-гі дачі світло, 
газ біля буд., криниця, огорожа, сад, кущі, до-
глянута,0,13гадоговірна (068) 483-25-69 

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

 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.Оболоня 1-пов 70 кв.мі/о, жилий, 
0,03 га59 900 у.о. (097) 239-78-88 

 БУДИНОК ЗБОРІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧИСТОПАДИ 3 КІМ., 
КУХ., ГАЗ, СВІТЛО, ГОСП. БУД., ЛІТ. КУХ., ГОРОД 0,42 
ГА БІЛЯ БУД13 000 У.О. (097)029-41-58, (097)312-03-36 

 БУДИНОК С.БЕРЕЖАНКА, ЛАНОВЕЦЬКИЙ Р-Н 3 КІМ., 
ГАЗ,ПІЧ. ОПАЛЕННЯ, ГОСП. БУД., КРИНИЦЯ, 0,25 ГА, ГО-
РОД, ТОРГ10 000 У.О. (066)831-85-93, (096)589-96-77 

 БУДИНОК С.БІЛА, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н 124,5 
КВ.МПАРОВЕ, 2 КАХ. ПІЧ., ГАРАЖ, ПІДВАЛ, 2 ЛІТ. 
КУХ., САРАЙ, СВЕРДЛ., САД, 0,25 ГА,ВЛ75 000 У.О. 
(097) 470-13-90 

 Будинок с.В.Глибочок 72 кв.мнадвірні будівлі, 
хор. місце, 0,19 га16 800 у.о. (067) 787-33-64 

 БУДИНОК С.МИКУЛИЦИН, ЯРЕМЧЕ, ІВ.-ФРАНК. ОБЛ. 
3-ПОВ 600 КВ.МДУПЛЕКС, 0,04 ГА, МОЖНА 1/2 БУ-
ДИНКУ, 80 М ВІД ЦЕНТР. ДОРОГИ- (068) 169-20-35 

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

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

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

 Будівництво незавершене с.В.Гаї 180 кв.м0,15 
га46 000 у.о. (097) 457-25-61 

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.СМИКІВЦІ 0,06 ГАВОДА- (096) 067-
50-58 

 Ділянка земельна с.Байківці, 2-га лінія 0,09 гапід 
забудову, док.25 000 у.о. (096) 734-68-47 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.БАЙКІВЦІ ,ПІД ЗАБУДОВУ, КО-
МУНІК. ПОРУЧ, КАДАСТР.№6125280600020013628, 
0,10 ГА, ВЛАСНИК8 000 У.О. (097) 000-66-70 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.КУТКІВЦІ 0,09 ГА-- (097) 330-
72-72 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.М.ХОДАЧКІВ, 18 КМ ВІД ТЕР-
НОПОЛЯ 0,3 ГАСТАРИЙ БУДИНОК, ГАЗ, ВОДА, СВІТ-
ЛО.- (096) 067-50-58 

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

4.7 ОБМІНЯЮ 
 2-кім. квартиру, 1 пов., 42 кв.м, на рівноцінну. 
(096) 533-97-68 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-кім. квартиру, вул.Макаренка, 24/12/5,5, рем., 
хол., кол., меблі, м/п в кух. шафа-купе, 2 500 
грн.+ком. (096) 470-67-52 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, М.ТЕРНОПІЛЬ, 1/2 БУДИНКУ, М.
ТЕРНОПІЛЬ, ПОДОБОВО, ПОМІСЯЧНО, НА ТРИВАЛИЙ 
ТЕРМІН, ДЛЯ СВЯТКУВАН, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО 
(066) 223-43-14 

 1-кім. квартиру, р-н атвовокзалу, є/р, і/о, меб., 
поб. тех., (098) 692-05-01 

 1-кім. квартиру, Східний, 3/9/ц, 45/25/13, все 
нове, 230 у.о. (096) 734-68-47 

 2-кім. квартиру, б-р Петлюри, і/о, меб., поб. 
тех., для сім’ї, можна з дітьми від 10 років. (096) 
557-70-59 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ДОВЖЕНКА, БЕЗ МЕБЛІВ, 6 
000 ГРН.+КОМ. (097) 446-80-08 

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

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 1-2 ДІВЧАТ, ХОР. УМОВИ ПРО-
ЖИВАННЯ, ЦІНА ПОМІРНА. (098) 872-87-45 

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

 Візьму на квартиру хлопця (068) 148-52-17 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ, ДІВЧИНУ, ХЛОПЦЯ, СІМ’Ю. 
(068) 148-52-17 

 КВАРТИРУ. ЦЕНТР. (098) 068-92-75 

 КІМНАТИ, СОНЯЧНИЙ, РЕМОНТ (068) 380-53-60 

 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНЕ, ВУЛ.ПРОСВІТИ, 1 ПОВ., 
64 КВ.М, ПІДВАЛ, 76 КВ., МОЖНА ОКРЕМО, І/О, 18 
КВТ, ПОРУЧ ДИТ. МАЙДАН., ДОГОВІРНА (0670 177-
48-29 

 Приміщення комерційне, Дружба, зупинка, 1 пов., 
32 кв.м, продукт. магазин з облад., 7 000 грн., 2 
пов.,32 кв.м,з с/в,3000грн. (096) 734-68-47 

 ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-СКЛАДСЬКЕ, ВУЛ.БРО-
ДІВСЬКА, Р-Н «АРСУ», 1 ПОВ., 50 КВ.М, РЕМ., І/О, 7 
500 ГРН.+КОМ. (067) 259-31-31 

 Приміщення торговельні, офісні, складські, 15-
80 кв.м, Дружба, ринок «Мотор», власник. (067) 
352-07-31 

 Приміщення торгово-складське, р-к «Західний», 
вул.Об]зна, 140 кв.м, хор. під’їзд. (097) 157-34-67 

 Приміщення, вул.Шпитальна, 48 кв.м, і/о, кутове, 
біля швидкої, 9 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 Приміщення, Дружба, 30 кв.м, 3 000 грн. (096) 
734-68-47 

 Приміщення, р-к «Західний», 240 кв.м, є/р, 2 пов. 
по 120 кв.м, 15 000 грн.+ком. (096) 734-68-47 

 ПРИМІЩЕННЯ, ЦЕНТР, 41 КВ.М, ВЛАСНИК (066) 507-49-06 

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

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

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

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

 1-, 2-КІМ. КВАРТИРУ, РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ, 
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. (093) 441-18-88 

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

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

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

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

 1-, 2-кім. квартиру, для місцевих, на тривалий 
термін. (096) 885-38-81 

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

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

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

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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, 80 
КВ.М, ВЛАСНИК, 15 000 ГРН./КВ.М (067) 259-31-31 

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, до-
говірна (067) 128-51-71 

 РОЗТЕРМІНУВАННЯ КВАРТИР ВІД ЗАБУДОВНИКА, ПЛО-
ЩЕЮ ВІД 35 КВ.М, 650 У.О./КВ.М, ТЕРМІНОМ ДО 1 РОКУ, 
С.ПЕТРИКИ, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, 100 (096) 805-95-25  
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Доки у Тернополі ще досі про-
сто викидають опале листя на 
сміттєзвалище, в інших регіонах 
України як дорослі, так і діти до-
водять, його можна перетворити 
на корисні речі для всіх. 

Із сухого листя роблять не лише 
добриво, а й брикети. Після чого 
використовують його як матеріал 
для опалення будинків.

Зокрема, 17-річний житель села 
Сокирниця, що на Закарпатті, Ва-
лентин Фречка показав всім, як 
опале листя можна перетворити 
на папір. Першою лабораторією 
стала кухня в рідному домі, а за-
мість професійної сушарки вико-
ристовував звичайну духову шафу. 
Для стартапу годиться будь-яке 
листя. Його потрібно подрібни-
ти, обробити паром і хімікатами 
– на виході вийде волокно, з якого 
можна робити папір. За три роки 
Валентин Фречка навчився ви-
робляти папір тоннами. У травні 

2021 року бренд Re-Leaf запустив 
продажі – 1,5 тонни пакетів з його 
паперу розлетілися за два тижні. 

Петру Тимчуку з Рівного та-
кож вдається заробляти кошти на 
опалому листі. При правильному 
компостуванні листя він отри-
мує біогумус, який потім продає 
місцевим фермерам. Петро має  
25-30 тисяч гривень. 

Житель Дніпра Максим Сорока 
створює із сухого листя, трави па-
ливні брикети та опалює взимку 
власну оселю. Тим самим еконо-
мить кошти на блакитному паливі 
та вугіллі. 

У миколаївському парку «Ліски» 
взагалі встановили чотири компо-
стери для переробки опалого ли-
стя, скошеної трави та органічних 
відходів на біогумус. Компостер 
представляє собою чотирикамер-
ний дерев’яний контейнер. Для 
них використали дерев’яні палети 
та будівельну сітку.

Також компостери для ор-
ганічних відходів встановили у 
десятках шкіл Львівщини, Хар-
ківщини, Закарпаття, Київщини 
та інших населених пунктів. У 
компостер дозволяється класти 
очистки сирих овочів та фруктів, 
шкаралупу сирих яєць, заварку від 
чаю, залишки крупи чи каші без 
додавання масла, скошену траву, 
папір, картон, зів’ялі квіти й опале 
листя. Екологи запевняють, якщо 
дотримуватися інструкцій, то ком-
постна маса не смердітиме. 

– Компостування насправді не 
таке складне, як здається. Сьогодні 
для нього можна використовувати 
або звичайну яму, або придбати/
зробити стаціонарний компостер. 
Туди і хробачків навіть запускають 
і діти дійсно зацікавлені. Тобто 
зараз є варіанти компостування і 
їх можна застосовувати не лише 
вдома, а й у навчальних закладах, 
– каже Ольга Демченко.

Досвід інших областей
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дихати продуктами горіння від спа-
леного листя, це може спровокувати 
хвороби серцево-судинної системи.

— Тонна тліючого листя прирів-
нюється до 30 кг чадного газу, адже 
до складу диму від спаленого листя 
входить: пил, оксиди азоту (NO), 
важкі метали, канцерогенні спо-
луки бенз (а)піренів та чадний газ 
(СО). Забруднене повітря провокує 
хвороби серцево-судинної системи, 
зростає кількість хворих на алергію, 
зокрема, від виділення токсичних 
речовин, що містяться в димі від 
вогнищ, — кажуть в господарстві.

Разом з тим, Тернопільська 
міська рада нагадує, за само-
вільне спалювання сухої рослин-
ності або її залишків передбачена 
адміністративна та кримінальна 
відповідальність, а саме: накла-
дення штрафу на громадян — від 
3060 до 6120 гривень, на посадових 
осіб від 15300 до 21420 гривень.

Що кажуть біологи?
Як краще поводитися з опалим 

листям у парках, знає вчителька бі-
ології Ольга Демченко. До повно-
масштабного вторгнення жінка про-
живала у Херсоні і разом із екоакти-
вістами вирішували важливі питання 
щодо забруднення навколишнього 
середовища міста та області. Наразі 

них зон. Листя згортають і вивозять 
на сміттєзвалище. Також частково 
завозять опале листя на кладови-
ще, аби земля не замерзала і легше 
було викопувати ями. Щоосені ми 
радимо жителям приватних секто-
рів збирати і компостувати те ли-
стя, але саме міської програми у нас 
немає, — каже головна спеціаліст-

ка відділу благоустрою та екології 
Тернопільської міськради Оксана 
Лобурак.

Спалювати 
забороняється 

Не знаючи про всю користь ли-
стя для природи, деякі люди його 
спалюють. Такі дії несуть загрозу 
навколишньому середовищу та є 
небезпечними для життя та здо-
ров’я дітей.

За інформацією Тернопільського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства, якщо 

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

Журналісти «RIA плюс» неодно-
разово бачили, як комунальники 
згрібали опале листя на вулицях 
Тернополя та пакували його у сміт-
тєві пакети. Потім ці пакети не одну 
добу на сонці чи в дощ просто були 
на алеях чи тротуарах.

— У Тернополі нікому немає діла 
до того опалого листя. Так, його зби-
рають, а далі що? Раніше двірники 
прибирали це листя у загальну купу, 
завантажували у мішки, приїздив 
трактор і забирав. Це було чисте 
листя, що можна спокійно вико-
ристовувати як сировину. А зараз 
двірники пакують листя в пакети, 
воно стоїть чимало часу, а потім 
просто викидають у контейнери зі 
сміттям. Цим має займатися міська 
рада, пропонувати якісь програми. 
Зараз є технології, досліди і ми ба-
чимо, що листя можна перетворити 
на користь не лише для дерев чи 
землі, а й людини, — каже голова 
громадської організації «Екоальянс» 
Олександр Філь.

Одна дорога — 
на сміттєзвалище 

В управлінні житлово-комуналь-
ного господарства, благоустрою та 
екології Тернопільської міськра-
ди переконують, листя в пакетах 
обов’язково прибирають і відвозять 
переважно в одному напрямку — 
на сміттєзвалище. Натомість питан-
ня компостування навіть не пору-
шується.

— Взагалі зелені зони, що не є 
скверами чи парками, не потребу-
ють згортання опалого листя. Це 
не є необхідністю. Комунальні служ-
би систематично прибирають листя 
з тротуарів, парків, скверів, пішохід-

МИ ДІЗНАЛИСЯ, ДЕ ОПИНЯЄТЬСЯ 
ОПАЛЕ ЛИСТЯ З ВУЛИЦЬ
Сезон  Куди 
дівають опале листя 
з тернопільських 
парків і вулиць і яку 
користь воно може 
принести для міста 
– ми розбиралися

Валентин Фречка із Закарпаття перетворює листя на 
папір

Біологиня Ольга Демченко радить тернополянам 
компостувати листя, а добривом підживлювати рослини

У парках Миколаєва встановили стаціонарні компостери 
не лише для листя, а й інших органічних відходів

Тернопіль — тимчасовий прихисток 
для неї та її родини. Пані Ольга за-
значає, що неодноразово бачила, 
як листя спалюють на вулиці, від 
чого утворюється смог, або ж про-
сто викидають на звалищах. То як 
краще поводитися з опалим листям 
у парках?

— Опале листя в парках Терно-
поля краще не чіпати, воно має 
залишатися під деревами. У кра-
їнах Європи навмисно його під-
гортають під дерева. Це робиться 
для збереження кореневої системи 
дерев від холодів. Одразу скажу, це 
листя не залишиться там до весни 
чи літа. Під дією мікроорганізмів, 
погодних умов воно розкладається 
і буде ще гарним перегноєм або до-
бривом для дерев у цьому парку, — 
каже біологиня. — Якщо протягом 
20 років систематично вигрібати те 
листя з-під дерев, залишати його без 
захисту, то дерево на 50% менше 
утворює крону. Для дерева дуже 
погано, бо зменшується кількість 
листя, а отже і фотосинтезу і жи-
влення.

А як бути з опалим листям, що 
залишається на дорогах або проїж-
джих частинах. Чи підлягає воно 
компостуванню і на що під час його 
зібрання комунальникам варто звер-
тати увагу?

— Важливо під час збирання 
опалого листя для компостуван-
ня у ємність не накидати зайвого 
сміття, особливо пластику. Адже 
пластик дуже довго розкладається 
і містить шкідливі хімічні елементи. 
Таке добриво краще не використо-
вувати, адже тільки завдасте шкоди 

зеленим насадженням. А якщо це 
листя чисте — без пластикових та 
інших зайвих елементів, то його 
звичайно можна використовувати. 
Воно стане корисним як для горо-
дів, так і клумб, — розповідає Ольга 
Демченко.

Компостер можна як створити 
власноруч, так і придбати на спе-
ціальних сайтах. Найдешевший 
варіант — викопайте канаву ши-
риною 1,5 м, а глибиною — 1 м. 
Після шарами вкладайте туди: зем-
ля — листя, земля — листя. Таким 
чином компостуйте це опале листя 
і вже навесні 2023 року отримаєте 
перегній. І коли будете наводити лад 
на клумбах або городі, підживлюйте 
квіти та дерева.

Важливо! Компостувати радять 
листя дуба, берези, верби, тополі, 
бука. У загальний контейнер не ра-
дять закидати листям волоського 
горіха. Через наявність у листі го-
ріха юглону та інших фенольних, 
терпенових сполук воно уповільнює 
процес компостування.

А ось щодо скидання чи спалення 
опалого листя на сміттєзвалищах, 
то це категорично заборонено. Біль-
ше того, такі дії значно шкодять на-
вколишньому середовищу.

— Так, опале листя вивозять 
на сміттєзвалище, воно там починає 
розкладатися разом з іншим сміттям. 
Через це виділяється цей СО2, що 
лише погіршує стан атмосфери. Вла-
да і комунальні служби вважають, 
що прибравши листя з парків, вони 
роблять краще і території чистіши-
ми, але насправді це не так, — додає 
співрозмовниця.

Листя можна 
компостувати і 
заробляти з його 
використання, 
натомість його 
просто викидають

ЕКОЛОГІЯ
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хіатра про можливість про-
живання/перебування в бу-
динку-інтернаті (за формою, 
встановленою Міністерством 
охорони здоров’я);
  довідку про розмір пенсії 
особи, якій необхідне розмі-
щення/перебування;
  довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної осо-
би (за наявності).

Якщо ви проживаєте на те-
риторії Тернопільської міської 
територіальної громади і потребу-
єте розміщення у геріатричному 
пансіонаті чи будинку-інтернаті, 
з відповідним (вищенаведеним) 
пакетом документів звертайтесь 
до Управління соціальної полі-
тики Тернопільської міської ради 
(вулиця Миколи Лисенка, 8).

Працівники управління оформ-
лять клопотання до Тернопіль-
ської обласної держадміністрації 
про надання путівки (направ-
лення) для розміщення особи 
в будинок-інтернат чи пансіо-

Як оформитись у 
геріатричну установу?

Спершу людині слід зібрати 
повний пакет документів. Їхній 
перелік є у Типовому положен-
ні про будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та осіб 
з інвалідністю, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України 
від 2 вересня 2020 року. Людині, 
яка потребує влаштування до ге-
ріатричного закладу, необхідно 
подати:

  письмову заяву особи, яка ви-
явила бажання проживати/пе-
ребувати в закладі (для дієз-
датних осіб та осіб, цивільна 
дієздатність яких обмежена);
  письмову заяву законного 
представника та рішення 
органу опіки та піклування 
(для недієздатних осіб, яким 
призначено опікуна);
  паспорт особи або інші до-
кументи, що посвідчують 
особу, яка потребує влашту-
вання в будинок-інтернат чи 
пансіонат;
  копію ідентифікаційного коду 
особи, яка потребує влашту-
вання в заклад;
  довідку до акту огляду меди-
ко-соціальної експертної ко-
місії, за формою, затвердже-
ною Міністерством охорони 
здоров’я (при інвалідності);
  медичну картку з висновком 
лікарсько-консультативної 
комісії за участю лікаря-пси-

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

Журналісти «RIA плюс» на-
прикінці жовтня відвідали Пе-
триківський обласний геріатрич-
ний пансіонат, де живуть люди 
літнього віку та з інвалідністю. 
Ми зробили звідти серію ма-
теріалів, присвячених умовам 
у закладі, побуту і життєвим 
історіям мешканців, які знайш-
ли там прихисток. Після цього 
у редакцію нашої газети було 
чимало дзвінків. Читачі цікави-
лись, як оформити літню людину 
у пансіонат чи інші подібні уста-
нови, чи реально влаштувати її 
на повне державне утримання, 
до кого звертатись і які докумен-
ти треба мати? За роз’ясненнями 
та детальною інформацією ми 
звернулися до Управління соці-
альної політики Тернопільської 
міської ради.

Які заклади є 
в області?

На Тернопільщині діє кілька 
установ соціального захисту насе-
лення, які приймають одиноких 
громадян похилого віку та осіб з 
інвалідністю.

— Це такі заклади, як: Петри-
ківський обласний геріатричний 
пансіонат (село Петриків), пси-
хоневрологічні будинки-інтер-
нати у містах Почаїв та Тере-
бовля, в селищах міського типу 
Скала-Подільська та Мельни-
ця-Подільська, Бережанський 
психоневрологічний будинок-ін-
тернат (село Краснопуща Терно-
пільський район), — розповідає 
Людмила Чорномаз, начальниця 
відділу з обслуговування учасни-
ків АТО, ООС, ветеранів війн та 
осіб з інвалідністю Управління 
соціальної політики Тернопіль-
ської міської ради.

ЯК БЕЗКОШТОВНО ПОТРАПИТИ  
У ГЕРІАТРИЧНИЙ ЗАКЛАД
Пенсіонери  Якщо містяни потребують 
постійного догляду, куди їм звернутися? 
Як безоплатно оформитись у пансіонат чи 
будинок-інтернат? Який пакет документів 
зібрати? Про все читайте у нашому 
матеріалі

Наші журналісти свого часу відвідали Петриківський обласний геріатричний пансіонат 
та перевірили умови, в яких там мешкають літні люди

Психоневрологічний будинок-інтернат у Бережанах — у 
переліку закладів для одиноких громадян похилого віку

Тернополянам, які хочуть оформитись у певний геріатричний заклад, спершу потрібно 
із пакетом документів звернутися в Управління соціальної політики ТМР

нат. Далі з цим клопотанням та 
аналогічним пакетом документів 
вам необхідно звернутись до Тер-
нопільської ОДА в Департамент 
соціального захисту населення. 
Там оформлять путівку в кон-
кретний геріатричний заклад 
у межах області. Важливо за-
значити, що путівки до певної 
установи надають лише, якщо 
там є вільні місця.

Умови для 
прийняття у заклад 

Чи реально прилаштувати літ-
ню людину в пансіонат або спе-
ціалізований будинок-інтернат 
на державну форму утримання? 
Так, проте варто знати, що піль-
говий статус особи, яка потребує 
розміщення, враховується керів-
ництвом відповідного закладу. 

Людмила Чорномаз зауважує, що 
у час повномасштабної росій-
сько-української війни, перевага 
щодо розміщення у геріатричних 
установах надається одиноким 
людям з інвалідністю, а також 
внутрішньо переміщеним осо-
бам, які залишились без житла 
та засобів існування.

— Упродовж 2022 року в на-
шому Управлінні соціальної 
політики оформили 10 клопо-
тань про розміщення осіб в бу-
динках-інтернатах. Цю послугу 
надаємо абсолютно безкоштовно! 
За результатами десяти клопо-
тань, дев’ятеро осіб направили 
на безкоштовну форму перебу-
вання в будинку-інтернаті, а одну 
особу — на платну форму за її 
згодою, — розповіла Людмила 
Чорномаз.

Пільговий 
статус особи, 
яка потребує 
розміщення, 
враховується 
керівництвом

Одинокі особи, які опинились у 
складних життєвих обставинах, 
можуть звернутись за допомогою 
у Тернопільський міський тери-
торіальний центр соціального 

обслуговування населення. Він 
знаходиться за адресою: вулиця 
Лисенка, 8. Також можна зателе-
фонувати: (0352) 23 56 68 або 
+38 067 530 59 06.

Довідка
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в окупації ворога. Але неподалік 
Бахмут, який кілька місяців по-
спіль намагається взяти штурмом 
російська армія. До Миколаївки 
звідти 40 кілометрів. Тому вона 
теж сильно постраждала від атак. 
Пані Валентина каже, що росіяни 
обстрілювали місцеву теплоелек-
тростанцію, знищили спорткомп-
лекс, дві школи, велику кількість 
житлових будинків…

Сама жінка 45 років пропрацю-
вала продавцем у рідному місті. 
Опісля, будучи на пенсії, облаш-
товувала домашній затишок, хоті-
ла пожити у своє задоволення хоч 
на старість. Та повномасштабна 
війна кардинально змінила усі 
плани. Жінка до кінця залиша-
лась вдома, не хотіла виїжджати. 
Звуки залпів та пострілів було 

далеко не їздила, дуже боялась 
покидати Слов’янськ. Та до-
велось це зробити, — говорить 
переселенка.  

По телевізору вона побачила 
номер волонтерів Червоного 
Хреста. Подзвонила до них, її 
записали у список місцевих меш-
канців, яких невдовзі евакуюють 
до безпечного регіону України. 
Дочка пані Раїси з маленьким 
онуком встигли трохи швидше 
виїхати за кордон. Червоний 
Хрест безкоштовно відвіз жінку 
у Тернопіль. Тут вона потрапи-
ла у пансіонат і вдячна колекти-
ву за те, що не лише отримала 
догляд і турботу, але й зустріла 
рідних людей — земляків із До-
неччини.

— Мені тут добре, смачно го-
дують, лікують. Зробили опера-
цію на оку, бо мала катаракту. 
Сюди я приїхала перелякана, але 
зі мною часто спілкувалася пси-
холог Мар’яна, ми про все роз-
мовляли. Тепер легше на душі. 
Дивлюсь новини, слідкую за по-
діями. Ходжу у тренажерний зал, 
щоб розім’ятися, намагаюсь 
щодня гуляти надворі. Ще беру 
книги у бібліотеці пансіонату, 
газети мені приносять. Чекаю, 
поки наші воїни переможуть во-
рога! Дай Боже їм сили, здоров’я, 
і щоб всі повернулися додому 
живими, — помічаємо сльози 
на щоках пані Раїси.  

«Я хочу додому, але 
там небезпечно» 

У геріатричному закладі в Пе-
трикові пані Раїса познайоми-
лась із Валентиною Петрівною. 
Вони швидко затоваришували. 
68-річна жінка родом з «міста 
енергетиків» — Миколаївки. 
Між ним та Слов’янськом всього 
18 кілометрів. Ці два міста, як і 
Краматорськ, на щастя, не були 

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
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З переселенками, які знайшли 
прихисток у пансіонаті, журна-
лісти «RIA плюс» поговорили про 
минуле, щасливі спогади з мир-
ного життя й те, що найбільше 
болить…

«Я дуже боялася 
покидати 
Слов’янськ» 

28 жовтня виповнилось пів 
року, як Раїса Олексіївна меш-
кає у геріатричному пансіонаті. 
Вона переселенка з Донеччини, з 
міста Слов’янськ. Жінка двадцять 
п’ять років пропрацювала на од-
ному місці — була продавцем 
у дитячому кафе. Розповідає, що 
обожнювала свою роботу, тіши-
лась, продаючи малюкам моро-
зиво і спостерігаючи, як квітне 
усмішка на їхніх обличчях. А далі 
вийшла на пенсію, почали тур-
бувати різні хвороби. Особливо 
важко боротися з остеопорозом 
(крихкість кісток). Наразі пані 
Раїса пересувається на милицях.

У 2014 році вона вже витримала 
евакуацію. Тоді пані Раїса рятува-
лась від російської агресії разом 
із донечкою та онуком. Коли 
ситуація на Донбасі покращи-
лась, сім’я повернулась додому. 
У 2022 році літній жінці знову 
довелось згадати, як це — боя-
тись за життя й безпеку близьких. 
У Слов’янську вона залишалася 
протягом двох місяців вторгнен-
ня, трималась до останнього…

— Я думала, що місяць-два, і 
росія відступить. Але так не ста-
лося. Вони дійсно ненажерливі. 
Кажуть: «Ми приїхали вас виз-
воляти!». А від кого? Від кого 
нас визволяти? Коли почали 
надто сильно обстрілювати мі-
сто, в мене нерви не витримали. 
Будинок ходором ходив. Я ніколи 

Я мрію, що  
ми вже скоро 
переможемо 
росіян, і я нарешті 
побачу своїх 
рідних

ВІЙНА ЗАБРАЛА ДОМІВКУ
Люди   За останні пів року 
Петриківський обласний геріатричний 
пансіонат став новою домівкою для 30 
вимушено переселених осіб із областей, 
де тривають бойові дії. Спілкуватися з 
ними непросто, ледве стримуєш сльози, 
бо люди покинули рідні міста й війна 
розлучила їх із найріднішими

Переселенки Раїса (зліва) та Валентина раніше жили на відстані у 18 кілометрів, але ніколи не 
були знайомі. Доля звела їх у пансіонаті 

Жінка показує сімейний фотоальбом, каже, що найбільше скучила за маленькою внучкою 

ІСТОРІЇ

чутно біля її домівки все ближ-
че… Довелось знехтувати упере-
дженнями і тікати.

— Я теж гадала, що їду не біль-
ше, ніж на місяць! Часу, щоб 
зібратися, бракувало, покинула 
своє житло у коротких штанах 
і шльопанцях. Нас евакуювали 
потягом спершу до Дніпра, а тоді 
у Тернопіль. Тут у мене була по-
друга. Вона знайшла для мене 
прихисток у школі в селі Острів. 
На місці мені видали речі, щось 
купила сама. У школі жила два 
місяці, — каже пані Валентина.  

Коли розпочався новий на-
вчальний рік і внутрішньо пе-
реміщені особи мали знайти 
альтернативне житло, жінка діз-
налася про пансіонат. Приїхала 
туди, і директор Степан Глушок 
дозволив їй мешкати тут стіль-
ки, скільки потрібно. Так цей 
заклад для пані Валентини вже 
третій місяць є другою оселею. 
Вона щиро вдячна його праців-
никам за допомогу. Говорить, що 
жодних претензій не має, а щоб 
віддячити за добро хоч чимось, 
за власним бажання підсобляє 
кухарям у їдальні. Наприклад, 
чистить картоплю, аби обід при-
готувався швидше.  

А ще пані Валентині сподобав-
ся Тернопіль. За її словами, наше 
місто красиве і живуть у ньому 
доброзичливі люди, які, почув-
ши, що жінка не місцева, відразу 
беруться допомагати, щось під-
казують. Попри це, переселенка 
сумує за домом, дуже хоче в Ми-
колаївку, але там небезпечно. Пів 
року місто було без газу. Зараз 
воно потрохи відроджується, 
деякі магазини відчиняються, 
працює одна аптека.

— Не знаю, чи є мені куди по-
вертатися… Родичі роз’їхались. 
Маю дві донечки: одна у Черка-
сах, інша у столиці. Вона пере-
бралася до Києва з Ірпеня після 
всіх жахіть. По телефону сказала, 
що ніколи не розповість, що там 
відбувалось! Я підтримую її звід-
си, як можу. Чекаю, коли війна 
закінчиться, і бажаю захисникам, 
аби вони знищили ворога, — за-
вершує пані Валентина.  

«Я не можу 
побачити внучку» 

Наостанок ми поспілкувались 
із ще однією переселенкою — 

47-річною пані Людмилою. Вона 
мешкала у селищі Семенівка 
(раніше Слов’янський, а тепер 
Краматорський район). Торгу-
вала овочами на базарі, а потім 
серйозно захворіла й п’ятнад-
цять років ніде не працювала. 
Жінка має проблеми зі щито-
видною залозою. Того холодно-
го ранку 24 лютого, коли росія 
вторглась на нашу землю, жінка 
була в гостях у дочки та зятя. 
Вони працюють у сусідньому 
Краматорську.

Пані Людмила бавилася з 
онучкою, якій майже три роч-
ки. Родина прокинулась від 
потужних вибухів. В одному 
з мікрорайонів поблизу ворог 
атакував аеропорт. В оселі ви-
летіло скло у шибках. Зволіка-
ти не мали часу. Речі збирали 
поспіхом, адже кожна хвилина 
була на вагу золота. Дочка та 
онучка поїхали за кордон, пані 
Людмила в Тернопіль. Зять та 
чоловік залишилися захищати 
місто.

— Сюди я завдяки волонтерам 
добиралась потягом. Тут мене 
відвезли у пансіонат. Живу 
в ньому шість місяців. В закла-
ді чудовий персонал, професій-
ні дівчата-медсестри та лікарі. 
Нас добре годують, відвідують 
щодня. Аби не сумували — 
влаштовують концерти. Масаж 
роблять, я на тренажерах ходжу 
займатись. Читаю, дивлюсь теле-
візор, на кухні допомагаю чисти-
ти картоплю. Взагалі, до будь-
якої справи долучаюсь, це мій 
внесок у Перемогу, — говорить 
переселенка.  

Пані Людмила показує альбом 
зі світлинами. На фотографі-
ях — усміхнена білява дівчинка, 
її внучка. Вона скучила за ба-
бусею. Жінка розповідає, що 
дочка постійно телефонує, зять 
та чоловік теж дзвонять, коли є 
мобільний зв’язок. Слов’янськ, 
зауважує жінка, не припиняють 
обстрілювати. Коханий Людмили 
розповідає: щодня є «прильоти». 
І, нагадаємо, звідти 40 кіломе-
трів до Бахмута.  

— Повертатися туди небезпеч-
но. Страшно, багато людей заги-
нуло… Я мрію, що ми вже скоро 
переможемо росіян, і я нареш-
ті побачу своїх рідних, — зітхає 
жінка.
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Ізюму, що на Харківщині. Нам 
вдалося заселити її у Тернопо-
лі, а потім ця переселенка ще й 
дівчинку тут народила. Ми були 
такі задоволені, що все вдалося. 
Забезпечили всім, що в наших 
силах. Намагаюсь зробити так, 
щоб допомога була дійсно якіс-
ною, потрібною. Щоб це було 
не лише для пунктику, — додає 
співрозмовниця.

А нещодавно херсонка, яка 
наразі перебуває у Тернополі, 
на своє шестиріччя отримала від 
волонтерів ляльковий будинок, 
про який мріє чи не кожна ма-
ленька дівчинка.

Вони радіють кожній 
посилці 

Не забувають волонтери і про 
військових. Адже саме завдяки 
їм ми можемо спокійно спати, 
працювати і знати, що у нас є 
завтра. Зі слів Юлії Слободян, 
серед захисників і її чоловік, тож 
не з чуток знає про потреби.

— Для мене вже як традиція — 
відправляти нашим хлопцям 
на передову продукти та ліки. 
Збираємо максимально все — 
кава, вівсянка, ліки, консерви. 
Також відправляємо багато ви-
пічки. Одразу скажу, збори про-
дуктів, грошей проводжу в інста-
грам. І без шаленої підтримки 
людей у мене б нічого не вийш-
ло, — розповідає волонтерка.  

Та однією їжею військовим 
не допоможеш. Треба і захист, 
і одяг, і обладнання. Проте для 
українських волонтерів не існує 
неможливого і завдяки підтримці 
людей, наші захисники отриму-
ють необхідне.

Приносити речі, іграшки 
та солодощі можна у ресто-
ран «Люди», що розташо-
ваний за адресою: вулиця 
Старий ринок, 3. Деталь-
ний перелік потреб з точ-
ними розмірами можете діз-
натися у волонтерки Юлії 
Слободян, звернувшись до 
неї особисто в інстаграм: 
slobodian_yulia

Довідка

родина з Ірпеня. А далі інфор-
мація про її добрі справи просто 
розлетілася мережею. Тож щодня 
вона отримувала чималу кількість 
повідомлень з проханням — до-
помогти із розселенням.

— Переселенці приїжджали 
з дітьми. Я розуміла, для дітей 
треба взуття, одяг, а їм хочеть-
ся ще й іграшок. Перелякана 
малеча приїздила з пекла, вони 
були засмучені, такі налякані очі. 
Тоді ми вирішили доторкнути-
ся до серця дітей і подарувати 
їм усмішку у цей важкий час. 
Привозили їм одяг, харчування, 
іграшки. Знайшли цілі родини з 
дітьми у гуртожитках, зокрема 
на вулиці Живова, їм все завози-
ли, — каже тернополянка.  

У перші місяці вторгнення 
тернополянці вдавалося переда-
вати подарунки для дітей навіть 
у прифронтові населені пункти 
та в окуповані російськими вій-
ськовими міста, зокрема Дніпро-
рудне, що в Запорізькій області.

— До мене писали люди в ін-
стаграм з проханням — допомог-
ти одягом, їжею. Я збирала допо-
могу і відправляла все поштою. 
Також приїхала вагітна жінка з 

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

Тернополянка Юлія Слободян 
з 24 лютого перетворила свій 
гараж на волонтерський склад і 
допомагає як переселенцям, так 
і військовим. Наразі волонтер-
ка запускає новий проєкт «Мій 
тато — герой», щоб підтримати 
дітей військових.

Залишилися без 
даху над головою 

Налякані, з однією валізою 
та дітьми на руках… Саме так 
приїжджали на Тернопільщину 
жителі Маріуполя, Херсонщини, 
Донеччини, Київщини у перші 
місяці повномасштабного втор-
гнення. Вижити людям у чужому 
місті допомагають волонтери, се-
ред них є і тернополянка Юлія 
Слободян.

Завдяки спільним зусиллям во-
лонтерів, агенцій нерухомості та 
керівників гуртожитків внутріш-
ньо переміщені особи не спали 
на вокзалах і мали нормальні 
умови проживання.

— Я розуміла, що мені треба 
свою енергію, біль та розпач 
направити у добре русло. Тому 
я вирішила допомагати. Одразу 
заселили різні сім’ї, а це 16 пе-
реселенців, у чотириповерховий 
будинок, де ми жили з чолові-
ком, у квартири знайомих. По-
тім почали обдзвонювати міс-
цеві гуртожитки і питати у них 
за вільні місця, комунікувати з 
агенціями нерухомості, аби знати 
про вільні квартири і можливості 
розселити людей. У нас вже був 
перелік прихистків, гуртожитків 
і будинків, господарі яких готові 
виділити місця для переселен-
ців, — розповідає пані Юлія.

Перші, кому тернополянка до-
помогла з розселенням з моменту 
повномасштабного вторгнення — 

«Мене надихають 
люди, які 
захищають. Вони 
надають мені сили, 
бо для мене це 
справжні герої…»

ВОЛОНТЕРКА ПОЧИНАЄ ПРОЄКТ 
«МІЙ ТАТО — ГЕРОЙ» У ТЕРНОПОЛІ 
Підтримка  
Тернополянка 
Юлія Слободян 
хоче допомогти 
українським 
дітям, батьки яких 
захищають Україну 
або ж загинули 
під час виконання 
завдань

Найбільше діти просять іграшки, адже їх ніколи багато не 
буває 

Дівчинка з Херсона, яка наразі перебуває у Тернополі, на своє 
6-річчя отримала від волонтерів ляльковий будинок

Допомагає волонтерка не лише переселенцям та дітям, а й 
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— Люди героїчно ідуть під тан-
ки, борються за нашу свободу і 
волю. Вони сплять в окопах і 
не жаліються. А як люди в об-
личчя руським солдатам кричать: 
«Слава Україні». Ось це героїзм. 
Пам’ятаю, як ми збирали кошти 
на обладнання для тернопіль-
ського снайпера, купували гу-
маки, амуніцію. Про все звітую 
на власній сторінці в інстаграм. 
Люди бачать і нам щоразу прихо-
дять нові заявки. То треба робити 
справи, — каже дівчина.

Мій тато — герой 
Найбільше, хто наразі потребує 

нашої уваги та турботи, — діти. 
І мова не лише про переселен-
ців, а й про малечу, батьки яких 
наразі захищають нашу Україну 
чи загинули в бою. Ми не маємо 
чіткої статистики, але розуміємо, 
таких дітей — чимало. Аби під-
тримати їх, тернополянка ініцію-
вала проєкт «Мій тато — герой».

— Ми маємо у такій сірій бу-
денності подарувати цим дітям 
радість і щастя. Розумієте, є 
хлопці, які пішли добровольця-
ми на війну, вони могли просто 
працювати, бути вдома з дітьми, 
дружиною. Але їм болить за нашу 
країну. Діти не обнімуть більше 
свого батька і від цього прикро. 
Я хочу, щоб ми всі об’єдналися 
і подарували цим дітям усміш-
ки. Щоб ми трохи розвіяли цю 
сіру реальність, в якій вони зараз 
живуть, — каже тернополянка.

За кілька днів від старту проєк-
ту Юлія Слободян отримала де-
сятки повідомлень в соціальних 
мережах від людей. І вже вдалося 
сформувати перелік діток, яким 
надсилатимуть або привозити-
муть допомогу.

— Хочемо допомогти родині 
Максима Кюза. Він доброволець, 
який захищав нашу Україну від 
ворога. Загинув і в нього зали-
шилися дві дитини, а один хлоп-
чик потребує допомоги. Батько 
маленької Вікторії мужньо нас 
захищав і втратив дві нижні кін-

цівки. Іван Мельник захищав нас 
у Бахмуті, що на Донеччині. Він 
зниклий безвісті. Його вдома че-
кають двоє діток. Вони надси-
лають мені ці фото, я бачу, що 
це реальні історії. І я розумію, 
що ці люди ніколи нічого самі 
не попросять. Навіть коли в них 
питаєш, що потрібно, то вони 
відповідають: «Допоможіть тим, 
чим можете», — наголошує спів-
розмовниця. — У мене є список 
дітей, батьки яких загинули, ок-
ремо список дітей, батьки яких 
захищають. Вже є перелік речей, 
що дітки ці потребують. Розумію, 
я не можу повернути цим діткам 
батька або щасливого дитинства 
разом з ним, але підтримка зараз 
важлива.  

Наразі діткам хочуть передати 
різноманітні іграшки: ляльки, ав-
тівки, лялькові будинки. Також 
можна передавати одяг, взуття, 
канцелярське приладдя, зокре-
ма ранці, сумки. Радіють дітки 
і солодощам.

— Маю надати розголосу цьо-
му проєкту і залучити не лише 
небайдужих українців, а й ме-
ценатів, підприємців. Роздумую 
над тим, щоб влаштовувати дітям 
цікаві зустрічі в ігрових кімнатах. 
Впевнена, вдасться отримати під-
тримку. Закликаю людей поста-
витися до цього проєкту відпо-
відально і не передавати різний 
непотріб. Краще одну іграшку чи 
солодощі, але щоб дійсно дітям 
це було приємно отримати, — за-
кликала тернополянка.
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сторони Ягільниці, УГА просунулась 
до Чорткова. Під її потужним на-
тиском ворожа армія поляків почала 
відступати. Якби не полк Карася, 
така блискучо проведена операція 
могла б не відбутися, — пояснює 
нам дослідник.

Не був оборонною 
спорудою!

Потрапити на верхівку Домінікан-
ського костелу непросто. По-перше, 
вхід туди закритий для туристів і там 
небезпечно, адже ремонт та рестав-
раційні роботи не завершені.  

По-друге, доведеться подолати 
не одну сотню сходинок з ліхта-
риком, адже з джерел освітлення 
тут — кілька малих віконечок. Наші 
журналісти піднялися на 40-метро-
ву висоту з Володимиром Добрян-
ським, який напам’ять знає кожен 
куточок башти. Він піднімався сюди 
неодноразово.

— Артилерійський снаряд влучив 
сюди у правий кут під склепінча-
стою аркою. Цікаво, що він ніяк 
не пошкодив костел, бо не є броне-
бійним. Такі боєприпаси розробив 
у 1803 році англійський артилерист 
Генрі Шрапнель. На його честь і 
«охрестили» снаряд. В минулому 
зброя мала великий попит, — каже 
чоловік.  

Ефективність шрапнельних сна-
рядів, наголошує пан Володимир, 
була високою: 16 пострілів з гармати 
могли знищити колону з 700 вояків 
та стільки ж коней. Однак в Першу і 
Другу світові війни такі боєприпаси 
використовували рідко.

— Те, що снаряд потрапив у кос-

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

Вщент розгромили й примусили 
відступити аж на Львівщину соро-
катисячне, добре озброєне польське 
військо 25 тисяч солдатів Україн-
ської Галицької армії (далі писати-
мемо УГА — прим.) Це трапилося 
на Тернопільщині у ході події, зго-
дом названої Чортківська офензива. 
Блискучу військову операцію про-
вели з 7 по 28 червня 1919 року. 
Вона є одним із наймасштабніших 
та знаменитих бойових наступів 
нашої армії за всю воєнну історію 
України.

Стратегічного успіху не трапи-
лось би, якби не військовики-ар-
тилеристи УГА під керівництвом 
отамана Кирила Карася. Його 
полк базувався в лісі неподалік 
села Шманьківці (тепер Заводська 
громада). Це доводить науковець, 
дослідник старожитностей, фор-
тифікацій і топоніміки Володимир 
Добрянський. З ним особисто зу-
стрілися журналісти «RIA плюс» і 
навіть побували на верхівці костелу, 
де історик у червні 2019 року здійс-
нив своє резонансне відкриття.

Випадковості 
не випадкові 

На той момент не лише в Чорт-
кові, а й на всеукраїнському рівні 
вшановували вже соту річницю від 
проведення Чортківської (або Черв-
невої) наступальної операції. Пара-
лельно на території костелу святого 
Станіслава проводились великі ре-
монтно-реставраційні роботи.

У радянські часи, розповів нам 
пан Володимир, ця споруда не ви-
користовувалась для богослужінь. 
Там взагалі облаштували склади. 
Відповідно, ніхто не дбав про стан 
костелу, тримальні конструкції та 

дах були в аварійному стані. За від-
новлення пам’ятки отці-домінікан-
ці, відповідальні за неї, взялись аж 
у 2019 році.  

— Наше життя буквально побу-
доване на збігах обставин. У ході 
ремонту під одним із вікон, де є 
розрив кам’яної кладки, робітни-
ки побачили невідомий предмет. 
За його виглядом вони зрозуміли, 
що це щось пов’язане з озброєнням. 
Я займаюсь вивченням фортифіка-
цій та військової історії, тому мене 
запросили оглянути знахідку: що це і 

чи не несе воно загрози людям, — ді-
литься спогадами 55-річний історик.

Чоловікові довелось лізти по ри-
штуванню на 40-метрову висоту. 
Каже, що не мав страху, бо ним 
керувала цікавість. На щастя, ризик 
не виявився марним.

Історик дізнався, що у стіну кос-
телу вмонтований 76-міліметровий 
детонатор від шрапнельного снаря-
ду. Після балістичного досліджен-
ня, за траєкторією польоту снаряду 
пан Володимир встановив, що його 
випустили з гармати, яка розташо-
вувалась десь на захід від Чорткова. 
Співставивши дані, він заявив — 
боєприпас належав полку Кирила 
Карася, найвідомішого артилериста 
УГА.

— У ході Чортківської офензиви 
керівництво Галицької армії нака-
зало його військовикам розмісти-
тись у лісі поблизу Шманьківців. 
Завдяки цьому полку, з півдня, зі 

Володимир Добрянський: «Історія вчить: все те, що було 
раніше – відбувається тепер!»

Вхід на верхівку 
закритий для 
туристів і там 
небезпечно, адже 
ремонтні роботи не 
завершені

Минуле  Для історика Володимира 
Добрянського дослідження старовини – 
це справа усього життя. Саме він на башті 
Домініканського костелу в Чорткові виявив 
унікальну річ – детонатор шрапнельного 
снаряду періоду польсько-української війни 
в Галичині 1918-1919 років. Далі чоловік 
визначив місце локалізації артилерійського 
полку, що відіграв ключову роль у 
Чортківській офензиві – чи не найвідомішій 
наступальній операції українського війська 

ЩО ПРИХОВУЄ КОСТЕЛ 
ДОМІНІКАНЦІВ У ЧОРТКОВІ
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тел — цілковита воля випадку! Якби 
постріл з гармати був лівіше хоч 
на метр, снаряд вилетів би назовні 
через протилежне вікно. Завдяки 
тому, що він влучив саме сюди, ми 
визначили місце локалізації полку 
отамана Кирила Карася. Там тепер 
можна провести ретельні розкопки, 
а в майбутньому надрукувати цілу 
монографію про хід Чортківської 
офензиви. До речі, в Україні такої 
військової літератури мало, — заува-
жує пан Володимир.  

Крім того, історики говорять, 
що костел святого Станіслава ніби 

мав оборонно-фортифікаційне при-
значення. Володимир Добрянський 
спростовує цю думку.

— Це містика! Чортків розташо-
ваний в глибокій каньйоноподібній 
долині річки Серет, тобто в низині. 
Дійсно, в давнину дзвіниці, церкви 
і костели обирали для оборонних 
споруд. З них було легко вести й 
коригувати вогонь по противнику. 
Однак цей костел не мав воєн-
но-стратегічного значення. Він мало 
придатний навіть для вуличних боїв 
через ілюзорну видимість, — розпо-
відає дослідник.

Історик 
Володимир 

Добрянський 
досліджує 
детонатор 

на висоті 40 
метрів. Світлина 

Любомира 
Габруського за 

2019 рік

З верхівки Домініканського костелу 
відкривається дивовижний краєвид

ІСТОРІЯ

Знахідка пов’язана з вторгненням 2022 року
Військовий історик говорить, що 

у розвитку природи та суспільства 
завжди присутній взаємозв’язок 
простору та часу, коли конкретні 
події між собою взаємозв’язані. 
Історія вчить: все те, що було ра-
ніше — відбувається тепер.

— Наразі в Україні триває війна, 
і держава в черговий раз зі зброєю 
відстоює свою територіальну ці-
лісність та суверенітет. Аналогічна 
ситуація була на початку XX сто-
ліття, у часи національно-визволь-
них змагань нашого народу 1917–
1921 років. Наприклад, Чортківська 
офензива яскраво відзначила роль 
артилерії під час проведення цієї 
наступальної операції, — каже він.  

Лише завдяки вмінню та таланту 
командування Української Галиць-
кої Армії і оперативному реагуван-
ню, артилерійський полк Кирила 
Карася якраз вчасно розмістився 
поблизу Шманьковець, західніше 

міста Чортків.
— Варто відзначити й великий 

військовий професіоналізм укра-
їнських гармашів та їхнього ко-
мандира. Спершу вони здійснили 
рекогностування всієї території 
(розвідка для здобуття відомостей 
про противника, яку проводить 
командир перед боєм — прим.). 
Далі обрали вдалий плацдарм для 
полку в лісі, забезпечили підрозділ 
надійною охороною і налагодили 
хороший зв’язок між артилерій-
ськими розвідниками-корегуваль-
никами, — зазначає Володимир 
Добрянський.

Захоплюється він і кваліфікова-
ністю гармашів УГА. Кожен по-
стріл, через велику обмеженість 
боєкомплектів для гармат, мав 
бути точним і влучним.

Крім того, уточнює чоловік, 
головна умова, завдяки якій вій-
ськовикам на чолі з отаманом Ка-

расем вдалось пересунутися через 
Шманьківці до лісу — цілковита 
секретність. Полк мав залиши-
тися малопоміченим, адже ворог 
мав агентів й інформаторів серед 
тутешнього населення, які б одра-
зу передали дані про пересування 
техніки та озброєння до головного 
штабу поляків.  

— Щось схоже маємо тепер, 
у час агресії росії проти України. 
Хоча наша армія не має артилерії 
та її новітніх систем у достатній 
кількості, але завдяки своєму про-
фесійному вмінню наші доблесні 
артилеристи (як і гармаші УГА 
колись — прим.) успішно знищу-
ють позиції російського ворога 
та примушують його до відступу. 
Війна сьогодні вкотре засвідчує те, 
що військова доблесть та вміння 
є запорукою перемоги, яка буде 
обов’язково за нами! — завершує 
історик.
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РЕКЛАМА

ЦІКАВЕ

Володіння якою мовою необ-
хідно всім? Кожен подумав про 
англійську (в Україні англійську 
можуть запровадити, як офіцій-
ну мову ділового спілкування). 
Володіння англійською мовою — 
це не просто плюсик в резюме, 
а обов’язкове уміння для кож-
ного, хто прагне цікавої роботи, 
кар’єрного зростання та гідної 
зарплати.
Але Україна так і не говорить 
англійською. Ми починаємо 
вивчати англійську з дитячого 
садка, потім в школі та ВНЗ, 
репетитори, курси, проходимо 
онлайн навчання — але опуска-
ємо очі, коли до нас звертається 
іноземець на вулиці. Згідно 
з результатами дослідження 
TNS — 89% опитаних українців 
вивчали англійську мову, і лише 
18% володіють нею. Лише кожен 
п’ятий має доступ до інформа-
ції, яку відкриває нам Інтернет, 
світові ЗМІ, освітні програми та 
курси, міжнародні бібліотеки.
Часто людина усе розуміє анг-
лійською, та сказати не може — 
психологічний бар’єр заважає. 
Ми вчимося читати, слухати, 
писати англійською, а говори-
ти — ні. Вільне спілкування, 
а не успішно зданий тест ЗНО, 
має стати метою вивчення мови!
Швидко активізувати мовні 
навички можливо, лише пори-
нувши в англомовне середови-
ще. Говорити часто, наскільки 
можливо. Спілкуватися з носіями 
мови. Щодня навчатись мінімум 
2 години та розширювати свій 
словниковий запас актуальними, 
сучасними фразами.
Це все на курсі інтенсивного 
вивчення англійської мови Deep 

Dive into English від Вінниць-
кої ІТ-Академії. Це твій шанс 
опанувати мову за 11 тижнів 
з досвідченими викладачами і 
переконатися, що англійська — 
це не довго і нудно, а швидко та 
захоплююче. Переживи усі ситуа-
ції, які трапляються при переїзді 
в іншу країну чи зміні роботи. 
Вивчи 555 нових слів. Осягни 
граматику, як систему, елементи 
якої логічно взаємопов’яза-
ні, а не зубри правила. Deep 
Dive into English — ти гаранто-
вано підвищиш свою англійську 
мінімум на 1 рівень! І відкриває 
безліч можливостей перед його 
учасниками, якщо ви:

  кар’єристи, які бажають підви-
щення або хочуть працювати 
в міжнародних компаніях 
  завзяті мандрівники, які мріють 
побачити світ 
  викладачі, які самовдосконалю-
ються та впроваджують міжна-
родні традиції науки 
  випускники-бакалаври, магі-
стри та науковці, які бажають 

продовжити дослідницьку ді-
яльність та отримати вищий 
науковий ступінь 
  десятикласники, які мріють 
вступити до престижних на-
вчальних закладів світу 
  програмісти, веб-дизайнери, 
тестувальники та проджект-ме-
неджери, які хочуть кар’єрного 
зростання та готові працювати 
на міжнародному ринку 
  SMM та SEO спеціалісти, жур-
налісти, копірайтери та блоге-
ри, які хочуть співпраці з іно-
земними замовниками 
  HR і TA спеціалісти та рекру-
тери, які бажають достойно 
презентувати свою компанію 
на українському та міжнарод-
ному ринку, будучи її лицем 
  усі, хто бажає підняти рівень 
англійської мінімум на один 
рівень!

Студенти, які завершили курс, 
відкрили для себе нові можли-
вості: Олександр, працюючи 
програмістом, отримав кращу 
кар’єрну пропозицію та переїхав 

за кордон, Руслан — почав пра-
цювати QA-спеціалістом в од-
ній з найкращих міжнародних 
ІТ-компаній, Оксана — відвідала 
2 нових країни:

Володимир 
I have been studying in this courses 
for three months and definitely 
love the environment and the 
professionalism that Deep Dive 
offer to their students. All the 
teachers are nice, very friendly, and 
helpful. I met good friends here 
and enjoy activities that provided. 
The course is a good place to learn 
English and improve speaking 
skills in a short period of time. 
Highly recommended!

Наталя 
Дякую за курс всім організаторам 
та викладачам! Це був цікавий 
досвід. Нестандартні підходи, 
творчі завдання, надихаюча 
атмосфера — все, аби не фіксу-
ватись на помилках, а досягати 
рівня fluently. Thanks a lot for 
your work. It was a professional, 
informative and perfect period!

Тарас 
Курс мені порекомендували, 
що ж, тепер і я його комусь 
порекомендую:) Це був бага-
тогранний і цікавий досвід для 
старту говоріння, що дало мені 
поштовх і впевненість — що ок, 
виявляється я можу норм гово-
рити і мене зрозуміють. Саме те, 
що багато говорили, розповідали, 
і обговорювали свої думки, свої 
точки зору на певні теми чи про-
блеми мені дуже зайшло, тобто 
не зациклюватися на вивченні 
слів. Хоча й слова були, але 
«потрібні» слова, вірніше корисні 
фрази, зокрема для ІТ.
Якщо хочеш подолати мовний 
бар'єр, змінити/отримати роботу 
де знання англійської є обов'яз-
ковою умовою, спілкуватися 
з англомовним клієнтом, на-
вчатись за кордоном чи просто 
подорожувати світом? Не чекай 
підходящої нагоди — вдоско-
налюй свій «левел» вже зараз! 
Набір вже розпочався. Старт — 
19.12.2022 р. Поспішай, кількість 
учасників обмежена.

Обирай зручний пакет 
https://dde.intita.com 
Телефонуй: 067–431–19–21 та 
поринь в англійську з головою!
Більше можливостей вивчати 
Англійську мову: 
https://english.intita.com/ 

Ми у соцмережах:
YouTube
https://www.youtube.com/channel/
UC2EMqcr4pEBuTGEJBaFgOzw
Facebook vinnytsia.itacademy
Instagram ita.in.ua 
Telegram-каналhttps: //t.me/
IT_Academy_Vinnytsia

Суперінтенсив вивчення англійської 

DEEP     DIVE
 into English

інтенсивного вивчення
англійської мови
від ІТ-Академії 

11
тижнів

3
годин/день

5
днів/тиждень

55
днів

165
годин

Професійні викладачі і носії мови 
готові ділитись власним досвідом та знаннями.  

Ми гарантуємо підвищення твоєї Англійської на 1 чи навіть 2 рівні 067 431-19-21

ita.in.ua@gmail.com

514398_inf
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У Середземному морі пливе 
дорога яхта. На ній чоловік у 
шортах ловить спінінгом рибу, 
поряд засмагає дружина — 
блондинка з формами. Чоловік 
витягує по одній маленькій рибі 
у хвилину. Поряд пропливає 
напівзгнилий човен, на ньому 
чотири чолов’яги в брудному 
рваному одязі кидають без 
перерви й витягують повну 
сітку риби. Чоловік зі спінінгом 
замислився і каже:
— Отак завжди: одним все, 
іншим нічого!
***
З оперативного зведення:
«Слюсар Петренко, прийшовши 
із заводу після роботи та вислу-
хавши повідомлення дружини 
про те, що їхній син виграв 
олімпіади з фізики та мате-
матики, мовчки розвернувся, 
вийшов, зателефонував у двері 
сусідові, математику Циммер-
ману, і завдав йому побої без 
пояснення причин».
***
Дружина телефонує чоловікові 
на роботу, щоб побалакати.
Чоловік:
— Вибач, люба, але в мене 
сьогодні справ по горло.
Дружина:

— Але, любий, у мене є для 
тебе новини: хороша та погана.
Чоловік:
— Гаразд, я не маю часу зараз, 
скажи мені тільки хорошу 
новину.
Дружина:
— Ну-у... загалом... подушка 
безпеки працює.
***
Польський жарт часів 1990-х.
На сході Польща межувала з 
СРСР. Такої країни більше нема.
На півдні Польща межувала з 
Чехословаччиною. Такої країни 
більше нема.
На заході Польща межувала з 
НДР. Такої країни більше нема.
Потрібно терміново перевіри-
ти, чи на місці Балтійське море!
***
Під час запеклих суперечок в 
Інтернеті ніколи не вказуйте 
співрозмовнику на його грама-
тичні помилки, адже, можли-
во, його клас цієї теми ще не 
проходив.
***
Блондинка в пологовому 
будинку плаче. Медсестра 
запитує:
— Чому ви плачете?
— У мене двійнята, — схлипую-
чи, відповідає блондинка.

— І що?
— Що я скажу чоловікові, звідки 
друга дитина?
***
Літній чоловік  приходить до 
відділу кадрів фірми. Кадровик:
— На жаль, ви нам не підходи-
те. Нам потрібні люди молоді, 
амбітні, здатні творчо рости!
Чоловік:
— І все-таки запишіть мій теле-
фон. Коли з'ясується, що у вас 
усі творчо ростуть, а працювати 
нема кому — зателефонуйте.
***
Чоловік, щоб затягнути в ліжко 
дівчину, в принципі здатний на 
будь-яку підлість. Переплюну-
ти його може лише жінка, яка 
твердо вирішила вийти заміж.
***
— Чому дисковод так шумить?
— Диск читає.
— Вголос чи що?
***
У ресторані чоловік солідного 
вигляду підсідає за столик до 
гарної дівчини:
— Доброго дня! Дозвольте 
скласти вам компанію?
— Так, будь ласка...
— Дозвольте представитися — 
мене звуть Нестор! Я чесна і 
порядна людина...

— Дуже приємно! Я — Марія, 35 
років, vip-путана... ще незай-
мана!
***
— Сьомо, а що таке «контраст-
ний душ»?
— Це коли виходиш із сауни 
з дівчиною, а тебе зустрічає 
дружина.
***
— Семене Марковичу, ви зра-
джували своїй дружині?
— У євреїв немає поняття «зра-
джувати», є поняття «переплу-
тав».
***
Головний подружній обов'язок 
кожного чоловіка — регулярне 
внесення грошей і винесення 
сміття.
***
— Як щодо усамітнення?
— Я намагаюся, але ти знову 
знайшла мене.
***
Я ніколи не зможу зрозуміти, 
як жінка, з'ївши 100 грамів 
цукерок, може погладшати на 3 
кілограми.
***
Коли у дружини на обличчі пів 
тонни косметики, — це нічого... а 
коли у чоловіка на обличчі трохи 
помади, то це кінець світу!

***
Батько — синові.
— Коли Авраам Лінкольн 
був у твоєму віці, він 
кожен день ходив по 19 кі-
лометрів пішки до школи!
— Тату, коли Авраам Лін-
кольн був у твоєму віці, він 
був президентом.
***
У мене в записнику теле-
фонів давно, не пам'я-
таю як, з'явився дивний 

запис під ім'ям «Пекло». 
Дзвонити туди боюся, але 
іноді звідти вітають з днем 
народження!
****
На нараді:
— Нам, мабуть, варто 
запровадити в країні допо-
могу з бідності.
— У якій сумі?
— До чого тут сума? Бро-
шура така, пам'ятка...
***



ОВЕН Цей місяць 
вдалий для любовних 
стосунків і всього, що 

допомагає людям зблизитися, 
краще зрозуміти одне одного. 
Якщо ви маєте сім'ю, цей мі-
сяць найкраще підходить для 
того, щоб зміцнити ваші взає-
мини. Якщо ж ви ще неодру-
жені, то саме час задуматися.

ТЕЛЕЦЬ Цей період часу 
відрізнятиметься осо-
бливим різноманіттям 

у сфері кохання. Ви, нарешті, 
зможете розслабитися та от-
римати задоволення від життя. 
Якщо ви самотні, то, напевно, у 
вашому полі зору з'явиться від-
повідний партнер. Натхнення 
переповнюватиме вас.

БЛИЗНЯТА Якщо 
ви схильні до більш 
стабільного та впоряд-

кованого життя, цей місяць 
здасться надто метушливим. 
Вітер змін упорядкує ваше 
особисте життя, з'являться нові 
захоплення та пріоритети. Біль-
ше часу проводьте з друзями. 

РАК Ймовірно, цей мі-
сяць стане найцікавішим 
та найактивнішим про-

тягом усього 2022 року. Хвиля 
свіжої енергії спонукає зробити 
зміни у наявних взаєминах. Це 
гарний місяць для того, щоб 
зайнятися чимось творчим, 
цікавим – наприклад, почати 
малювати чи писати книжку. 

ЛЕВ Ваші творчі задуми 
та романтичні захоплен-

ня виходять цього місяця на 
новий рівень. Будьте щедрі: 
чим більше ви зараз віддасте 
коханій людині, тим більше 
отримаєте натомість. Вірте 
не стільки в здоровий глузд і 
логіку, скільки в свій успіх.

ДІВА Час переоцінки 
цінностей, наявних 
взаємин та визначення 

у них своєї ролі. Листопад 
сприятливий для пошуку свого 
ідеального партнера, але для 
цього недостатньо бути просто 
яскравим та самобутнім. Необ-
хідно прагнути гармонії, врахо-
вувати думку іншої людини.

ТЕРЕЗИ Якщо у вашій 
сім'ї чи парі є спільне 
захоплення, то зараз іде 

найкращий місяць для нього. 
Ви зможете усунути проблеми 
та зміцнити ваші взаємини. 
Якщо ж романтичного партне-
ра чи сім'ї у вас ще немає, то 
чому б вам не закохатися? 

СКОРПІОН Ви неймо-
вірно привабливі для 
представників про-

тилежної статі. Цього місяця 
можете дозволити собі трохи 
розслабитися та скуштувати 
блага навколишнього світу. Ви 
виявите, що довкола вас багато 
цікавих і симпатичних людей, 
самотність вам не загрожує.  

СТРІЛЕЦЬ Перешкоди в 
особистому житті в пер-
шій половині місяця не 

дозволяють поточні взаємини 
перевести в стан «ми разом на-
довго і всерйоз». Важливо не 
робити передчасних виснов-
ків.З'явиться багато можливо-
стей змінити своє життя.

КОЗЕРІГ Зараз важливо 
зрозуміти, що попере-
ду — дуже важливий і 

відповідальний період вашого 
життя, тому треба позбутися 
зв'язків, які просто витягують із 
вас сили та енергію, нічого не 
даючи натомість. Візуалізуйте 
образ ідеального партнера, 
уявіть, чого вам хотілося б до-
сягти, мобілізуйте потенціал.

ВОДОЛІЙ Якщо ви не 
в парі, то у листопаді є 
шанс змінити цю ситу-

ацію. Зустріч може відбутися в 
найнесподіванішому місці, у 
поїздці або під час листування 
в соціальних мережах. Вико-
ристовуйте вплив на оточення, 
проявляйте ініціативу.

РИБИ Сприятливий 
місяць для особистих 
стосунків та для набуття 

популярності. Якщо ви давно 
мріяли покращити житлові 
умови або розширити сім'ю – 
зараз для цього час. Любовні 
стосунки переплітаються із 
професійною діяльністю.
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Гороскоп кохання Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Вистачить працювати! Це обра-
жає почуття лінивих.

***
— Завтра йдемо в похід.
— А теплі речі брати?
— Так, візьми пляшок шість!

***
Хлопчик заходить до магазину 
іграшок, простягає продавчині 
банкноту з гри «Монополія» і 
каже:
— Дайте мені, будь ласка, плю-
шевого тигра.
— Хлопчику, ці гроші несправж-
ні.
— Так і тигр теж несправжній!

***
У вірменського радіо запиту-
ють: Чому багато чоловіків не 
люблять носити краватку?
Відповідь: Багато місця у кише-
ні займає.

***
Справжній чоловік має зробити 
в житті три основні речі:
1. Виростити пузо.
2. Посадити печінку.
3. Звести тещу.

***

16 листопада: 
Олександр, Богдан, 
Василь, Володимир, 
Вольдемар, Георгій, 
Єгор, Іван, Ілля, Йосип, 
Кузьма, Микола, 
Павло, Петро, Семен, 
Сергій, Теодор, Федір, 
Ян, Анна, Євдокія, 
Світлана.

17 листопада: 
Олександр, Григорій, 
Іван, Ілля, Микола, 
Симон, Степан, Ян.

18 листопада: 
Гавриїл, Григорій, 
Тимофій, Тихон.

19 листопада: 
Анатолій, Арсеній, 
Василь, Віктор, Гавриїл, 
Герман, Костянтин, 
Лука, Микита, Микола, 
Павло, Олександра, 
Єфросинія, Клавдія, 
Ніна, Серафима.

20 листопада: 
Олександр, Олексій, 
Опанас, Богдан, 
Валерій, Василь, 
Веніамін, Георгій, 
Григорій, Євген, Єгор, 
Іван, Іларіон, Кирило, 
Костянтин, Максим, 
Михайло, Микола, 
Павло, Сергій, Теодор, 
Федір, Ян, Єлизавета.

21 листопада: 
Гавриїл, Михайло, 
Павло.

22 листопада: 
Олександр, Олексій, 
Антон, Віктор, Дмитро, 
Юхим, Іван, Ілля, 
Йосип, Костянтин, 
Нестор, Семен, Теодор, 
Тимофій, Федір, Ян.

Цього тижня 
іменини  
святкують

ШКОЛА №14

ПАМ’ЯТНИК РАДЯНСЬКИМ ЛЬОТЧИКАМ

КІНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦЬ»

ПРОСПЕКТ БАНДЕРИ

БУЛО:
Школу №14 побудували за 7 місяців 
і ще рік доводили її до ладу

БУЛО:
Пам’ятник радянським льотчикам 
тривалий час був у аварійному стані

БУЛО:
Це був один із трьох кінотеатрів 
міста. Він мав дві кінозали

БУЛО:
Раніше проспект називався  
вулицею Леніна

СТАЛО:
У школі навчаються понад 1000 
учнів та працює 80 педагогів

СТАЛО:
Його демонтували після початку 
російсько–української війни

СТАЛО:
 Тепер у цій будівлі Палац спорту, 
працює тренажерний зал

СТАЛО:
Тепер тут багато кіосків та 
магазинів

З одного ракурсу

Як змінився 
«Східний»


