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ПОЄДНАЛИ СЕРЦЯ  
НА ФРОНТІ 

 У Тернополі, 
як і по всій Україні, 
відключають 
електроенергію. За 
новим графіком, світла 
не буде по 8 годин на 
добу. Попри це діти 
продовжують вчитися, 
а бізнес працювати 
 Які лайфхаки 
використовують, як 
економлять енергію, 
де можна зарядити 
пристрої та зігрітися 
— ми зібрали корисні 
поради
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цевої влади погоджуються виділити 
для пункту обігріву кімнату у сіль-
ській раді. Всі ці пункти повинні 
бути забезпечені альтернативними 
джерелами енергії, питною водою, 
аптечками та засобами обігріву. Та-
кож бажано, щоб у пунктах обігріву 
був чай, канапки чи печиво. При 
організації пунктів обігріву врахо-
вується наявність поблизу захис-
них споруд цивільного захисту — 
укриття чи бомбосховище, — каже 
співрозмовниця.

Кожна громада самостійно вирі-
шує, скільки пунктів обігріву вста-
новити. Якщо це велика громада, 
то знадобиться 15 пунктів обігрі-

ву, а якщо говорити за мале село, 
то там і одного чи двох вистачить. 
Головне — щоб у разі надзвичайної 
ситуації вони були відчинені за ко-
роткий проміжок часу і люди вже 
могли скористатися необхідними 
речами.

— Більше того, кожна громада 
має проінформувати жителів своїх 
населених пунктів про існування 
цих пунктів обігріву. Це можуть 

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

Станом на 1 листопада у населе-
них пунктах області облаштували 
238 пунктів обігріву як у селах, так 
і містах. Такі пункти мають бути 
встановлені недалеко від житлових 
будинків, аби людина могла туди 
дістатися протягом 10–15 хвилин.

Як обладнані пункти 
— Пункти обігріву мають бути 

у кожному населеному пункті. 
Незалежно від того, чи місто це 
чи село. Голова ОВА дав розпо-
рядження про облаштування цих 
пунктів і вони вже мають бути го-
товими. Зараз вони не відкриті, бо 
в області ситуація з опаленням та 
електроенергією більш-менш ста-
більна і нема такої потреби. Коли 
Тернопільщина масово залишиться 
на довгий час без світла, водопо-
стачання та опалення, тоді вже їх 
відкриватимуть, — розповіла реч-
ниця Тернопільської ОВА Ганна 
Василенко.

Не варто ці пункти обігріву асо-
ціювати зі звичайними наметами, 
що раніше встановлювали для під-
тримки людей без постійного місця 
проживання. Це має бути примі-
щення з комфортними умовами як 
для дорослих, так і дітей.

— Для пунктів обігріву цілком пі-
дійдуть заклади харчування, лікарні, 
бібліотеки чи заклади культури. Вже 
є приклади, коли представники міс-

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

Важливо  На Тернопільщині 
облаштовують пункти обігріву. Вони 
працюватимуть на випадок аварійного 
відключення електропостачання та 
опалення. Що повинно бути в кожному 
пункті, скільки їх відкриють в області та 
який вони матимуть вигляд – читайте у 
матеріалі

бути афіші на вулицях, у сільській 
раді або на сайтах. Ми рекомендує-
мо залишати адреси кожного пункту 
обігріву, щоб люди вже зараз знали, 
куди їм йти на випадок аварійного 
вимкнення електропостачання та 
опалення, — додає пані Василенко.

Яка ситуація 
у громадах?

Журналісти «RIA плюс» зверну-
лися до представників міських рад 
Тернопільщини, аби дізнатися, на-
скільки їх пункти обігріву вже готові 
до прийому громадян. Інформацію 
вдалося отримати не від усіх. На-
приклад, у Чортківській громаді 
уже працюють 12 пунктів обігріву. 
У попередні роки пункти обігріву 
Чортківської громади працювали 
взимку, коли температура повітря 
опускалась до -10 градусів. Цього 
ж року, зважаючи на постійні ава-
рійні відключення енергосистеми, 
ушкодженої російськими війська-
ми, пункти обігріву працюють від 
18 листопада.

У таких місцях можна зігрітись, 
випити чаю, а також зарядити свої 
телефони, павербанки та інші при-
лади. У деяких пунктах навіть нада-
ватимуть першу медичну допомогу 
за потреби.

— Ми розташували їх на базі 
лікарень та адміністративних бу-
дівель. У нас ці пункти будуть як 
звичайні кімнати, в кожній вста-
новлюємо генератор, аптечку, воду, 
якийсь перекус. Щодо коштів, то 
ми не виділяли з міського бюджету 
саме на облаштування цих пунктів, 
адже заклади і до цього вже мали 
генератори та інші необхідні речі. 
Генератори потужні і їх вистачить, – 
розповів завідувач сектору з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільно-
го захисту Чортківської міськради 
Віталій Фик. 

Над облаштуванням теплопунктів 
працюють і в Зборівській міськра-
ді. Там планують відкрити хоча б 
по одному пункту у кожному на-
селеному пункті. Вони будуть малі 
та великі, а ось умови в них відріз-
нятимуться. Наприклад, у Зборові 
відкриють три пункти.

— Наші пункти базуються у за-
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ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ ПУНКТИ 
ОБІГРІВУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

У Чорткові перший пункт обігріву відкрили 18 листопада

кладах, де є твердопаливні котли. 
Це, зокрема, школи та адміністра-
тивні будівлі, але дивимося, щоб 
там укриття були. Бо як повітряна 
тривога, то куди ж бігти людям. 
Завдяки твердопаливним котлам 
люди будуть у теплі, а ось закупити 
генератори у кожен пункт обігріву 
ми не можемо. Найімовірніше, ге-
нератори будуть встановлені в чо-
тирьох найбільших пунктах, а ось 
в інших закладах будуть ліхтарики. 
Поки ми обходимося тим, що є і 
не витрачаємо кошти з бюджету. 
Вже незабаром ми опублікуємо 
перелік закладів на сайті міськра-
ди, щоб люди бачили, куди можна 
приходити, — каже заступник го-
лови Зборівської міськради Василь 
Пихальський.

Натомість у Лановецькій місь-
краді пункт обігріву вже діє на базі 
місцевого медичного закладу. Але 
це єдиний, що буде функціонувати 
цієї зими.

— У нас постійно при Кому-
нальному некомерційному підпри-
ємстві «Лановецька міська лікар-
ня» діє пункт обігріву. Він знахо-
диться на вулиці Шевченка, 30. Ця 
лікарня має індивідуальне енерго-
забезпечення, тож якщо не буде 
світла, то не проблема. У цьому 
пункті обігріву ще є столик, пе-

чиво, чай. Це буде один пункт 
обігріву, у селах ми не плануємо 
встановлювати, — каже начальник 
відділу інфраструктури, інвестицій 
та житлово-комунального госпо-
дарства Сергій Ходанович.

У Шумську за рішенням комісії 
з надзвичайних ситуацій міської 
ради облаштували пункт обігріву з 
можливістю цілодобового прожи-
вання у приміщенні Шумського 
міського будинку культури (вул. 
Українська, 48).

У пункті можна проживати, зігрі-
тися, приготувати їжу, випити чаю, 
зарядити телефони, повербанки.

Номер телефону керівни-
ка пункту обігріву +380 (67) 
286 90 62 — Ігор.

У Кременці пункт обігріву роз-
горнули біля будинку адміністра-
ції. Там можна зарядити телефон 
та зігрітися гарячим чаєм.

Тож, як бачимо, у кожній гро-
маді різна ситуація — одні вже за-
вершують облаштування, а інші — 
думають, які б ще заклади задіяти 
для розгортання цих пунктів. Але 
всі пункти обігріву будуть у віль-
ному доступі як для місцевих жи-
телів, так і переселенців.

Щодо фінансування, то громади 
намагаються не витрачати з бю-
джету додаткових коштів.

У кожному  
пункті обігріву 
мають бути 
генератори, ліки, 
продукти та  
вода

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

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.

Якщо ж ситуація  у місті з 
опаленням та електроенергією 
буде вкрай критичною або ж 
на дорозі станеться аварія чи 
снігові замети, тоді працівники 
державної служби з надзвичай-
них ситуацій розгортатимуть 
намети з буржуйками.

– У випадку, якщо не буде 
опалення, комунікації пошко-
джені, а людей треба зігріти, то 
ми обов’язково будемо розгор-
тати намети. Наші працівники 
зроблять це у найкоротші тер-
міни. У нас є звичайні намети, 
а також на базі автомобілів. То, 
коли стається аварія, автівка з 
обігрівачем виїжджає і люди 
можуть сісти туди, зігрітися, 

– каже речниця пожежно-ря-
тувальної служби області Ірина 
Крупа.

У кожному наметі працівни-
ки державної служби з надзви-
чайних ситуацій встановлюють 
лавки для сидіння, столи, засіб 
обігріву – буржуйка чи пічка. 
Також там може бути генератор, 
що дозволить підзарядити мо-
більні телефони та повербанки. 
У випадку проблем зі зв’язком, 
рятувальники застосують систе-
му Starlink.

Одночасно можуть розгорну-
ти близько 20 таких наметів для 
обігріву. Адреси, де знаходять-
ся пункти обігріву, повідомлять 
після встановлення.

Чи будуть намети

На випадок скрутної ситуації рятувальники розгорнуть 
намети з буржуйками
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людей. Вже підготовлені у наметі 
електричні подовжувачі, що дозво-
лять підзарядити телефони. 

Важливо! Підлога у пункті не 
бетонна, а дерев’яна. Тож, навіть 
під час зливи ваші ноги будуть 
сухими. 

Вже поблизу намету встановили 
систему Starlink, тож обіцяють су-
путниковий інтернет. Також поряд 
із наметом є найпростіше укриття 
за адресою: бульвар Данила Га-
лицького, 1Б. 

 У кожному пункті можна випити гарячого чаю та зігрітися. Також наявні розкладачки та 
ковдри для комфорту

До пунктів обігріву можуть приходити всі бажаючі

За потреби можете скористатися інтернетом

ЧИ БУДЕ БІЛЬШЕ НАМЕТІВ?

Зазначимо, це не єдині пункти, де жителі можуть зігрітися, випити кави та 
підзарядити свої гаджети. Адже крім Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій керівництво кожної громади отримало розпорядження на 
підготовку пунктів обігріву у кожному населеному пункті. І не залежить – чи 
це місто, чи село. 

Ірина Крупа наголошує, неможливо зараз говорити про те, чи збільшать 
кількість таких пунктів у Тернополі. Адже все залежить від безпекової ситуації. 

– В один намет може вміститися до 20 осіб. Ці намети не розраховані на 
те, щоб люди там ночували, а для тимчасового перебування. Їм там наші 
хлопці чай роблять, вмикають обігрівачі. Чому тільки чотири «Пункти не-
зламності» в області (ще по одному такому пункту відкрили в Кременці 
та Чорткові — прим. авт)? Тому що таку вказівку ми отримали від Офісу 
Президента. Та і, дякуючи Богові, у нашому Тернополі і області ситуація 
більш-менш нормальна. Якщо світло і вимикають, то не на цілий день, 
власне, як і опалення. Тому у людей в квартирах температура нормальна і 
масово вони не йдуть в наші пункти. Якщо ситуація буде критичною, то ми 
готові розгорнути ще таких кілька пунктів. Зауважу, що все обладнання в 
наметах і сам намет – це майно ДСНС. Єдине, на що можуть витрачатися 
кошти – пальне, – додає вона. 

Пункти працюватимуть щодня з перервою на комендантську годину. Тобто 
з 23.00 до 05.00 у намет потрапити не вдасться. 

У намети можуть приходити місцеві жителі, переселенці та люди без по-
стійного місця проживання. Обмежень немає.

чи можна приходити про всяк 
випадок. Але поки що великого 
ажіотажу ми не спостерігаємо. 
Скоріше це пов’язано з тим, що 
поки у Тернополі не було цілодо-
бових відключень електроенергії 
та опалення, – розповідає речни-
ця пожежно-рятувальної служби 
області Ірина Крупа.

До того ж, у наметі встановле-
ні обігрівачі, тож ні ви, ні ваша 
малеча не змерзне у випадку кіль-
кагодинного перебування там. А 
під час повітряної тривоги можна 
сховатися в укритті Палацу куль-
тури. 

На бульварі Данила 
Галицького 

Другий такий намет рятуваль-
ники встановили поблизу Храму 
Матері Божої Неустанної Помо-
чі Української греко-католицької 
церкви (бульвар Данила Галиць-
кого, 1Б).

За розміром він трохи менший, 
але тут, окрім стільців та столів, 

ще є три розкладачки. На кож-
ній – матрац, ковдри і подушки. 
Тож, якщо під час перебування в 
пункті ваша дитина виявить ба-
жання поспати чи комусь стане 
зле, то можна прилягти.

Також у наметі є аптечка, тож 
за потреби ви отримаєте першу 
домедичну допомогу. Рятуваль-
ники готові забезпечити вас га-
рячими напоями та перекусом.

Обігрів та електроенергію за-
безпечує потужний генератор, що 
вмикають у випадку звернення 
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL.COM, 095-077-01-80

Де і як облаштували пункти 
обігріву у Тернополі, що там є – 
ми перевірили. Журналісти «RIA 
плюс» завітали у два намети, що 
розташовані у Тернополі, і пере-
вірили, чи комфортно там пере-
бувати і чи відрізняються вони 
між собою. 

«Пункт незламності» 
на вул. Миру

Перший пункт рятувальники 
розгорнули на території Палацу 
культури «Березіль», що на вулиці 
Миру, 6. Побачити його можна 
здалеку, адже він доволі масив-
ний, та і поряд помітно опера-
тивно-рятувальну автівку. 

«Пункт незламності» – зви-
чайний намет, всередині яко-
го є понад 20 стільців та кілька 
столів. Тернополянам не варто 
розраховувати на ліжка. Завдяки 
генератору навіть під час аварій-
них ситуацій з електроенергією у 
наметі буде світло та вода, а отже, 
і можливість випити гарячого чаю, 
підзарядити гаджети, наголошу-
ють рятувальники. 

Мають рятувальники у наметі 
і бочку-термос з гарячою водою. 
Також під час візиту ми помітили 
на столі канапки, їжу швидкого 
приготування. Тому і голодними 
ви не залишитеся. 

Рятувальники вже підготували 
щонайменше п’ять електричних 
подовжувачів, розеток, кажуть, 
має вистачити всім. А на випадок 
зникнення мобільного зв’язку чи 
інтернету, у них під рукою система 
Starlink. 

– Пункти відкриті для прийому 
людей. Якщо є потреба, кожен 
може прийти і отримати допомо-
гу. Чай, кава, канапки – є все. 
До хлопців вже заходили люди, 
цікавилися, що це за намети і 

Є ТЕПЛО ТА ІНТЕРНЕТ
Важливо   У Тернополі відкрили перші 
«Пункти незламності» від державної 
служби України з надзвичайних ситуацій. 
Саме там місцеві жителі чи переселенці 
можуть зігрітися та отримати допомогу від 
рятувальників

МІСТО

Перебувати в 
наметі можна 
щодня з 06.00 до 
23.00. Ночівля  
тут не 
передбачена

Зарядити телефон можна 
на станціях рятувальників
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.
COM, 098-821-01-51

Відтепер безкоштовно зарядити свої 
гаджети – смартфон, ноутбук, повербанк 
та іншу потрібну техніку можна в усіх по-
жежно-рятувальних частинах Тернопіль-
ської області. 

Повідомлення про можливість «підза-
рядки» телефонів та інших пристроїв у 
пожежно-рятувальних частинах опублі-
кували на офіційних сторінках служби 
ДСНС 17 листопада, зазначила помічниця 
начальника Головного управління ДСНС 
у Тернопільській області з питань зв’язків 
зі ЗМІ та роботи з громадськістю Ірина 
Крупа. 

Ініціатива виникла у рятувальників через 
перебої в електропостачанні. Вони хотіли 
допомогти пересічним людям впоратися 
з цією ситуацією, адже кожен підрозділ 
ДСНС забезпечений генератором. Тобто 
коли світла навколо немає, у рятувальни-
ків воно є завдяки резервним джерелам 
живлення. 

На Тернопільщині наразі працює 25 по-
жежно-рятувальних підрозділів ДСНС. У 
кожному з них можна зарядити гаджети.

– Ви можете прийти до найближчої по-
жежно-рятувальної частини і звернутися 
до рятувальників із проханням підзаря-
дити смартфон. У підрозділах є кімнати 
прийому громадян, куди вас проведуть, 
запропонують розетку, стілець чи диван, 
щоб посидіти і зачекати, доки зарядиться 
гаджет. За цей час у пожежно-рятувальних 
частинах для людей також є можливість 
погрітись, випити гарячого чаю чи кави 
з печивом, – пояснила нам Ірина Крупа.

Оскільки акція від рятувальників діє 
другий день, інформацію про неї опри-
люднили нині, а відключення електро-
енергії поки не були надто тривалими, 
щоб люди вичерпали заряд смартфонів, 
наразі звертаються до підрозділів ДСНС 
рідко. Але якщо світла не буде довший 
час, наголошує Ірина Крупа, то двері 
пожежних частин по області для людей 
завжди відкриті.

 Більше фото 
дивіться,  
засканувавши 
qr-код
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Уже кілька днів поспіль елек-
тропостачання, як повідомили 
нам у ВАТ «Тернопільобленер-
го», вимикають за графіками 
планових та аварійних відклю-
чень. Чи буде в таких умовах 
вода, чи вона йтиме з пере-
боями? Які вулиці міста зали-
шаться без неї? За відповідними 
роз’ясненнями ми звернулись 
до пресслужби комунального 
підприємства «Тернопільводо-
канал».

Об’єкти КП «Тернопільводо-
канал» — зі світлом, повідомив 
фахівець зі зв’язків з громадсь-
кістю Антон Федорців. Водопро-
відні та каналізаційні насосні 
станції працюють у звичному ре-
жимі. Місто забезпечене водою.

Щоправда, 17 листопада 
тимчасово без водопостачання 
були кілька будинків на вулиці 
Бродівській та на вулиці Де-

ниса Лукіяновича (мікрорайон 
«Промисловий»), бо там тривали 
аварійні роботи.

– Перебої з водою можуть ви-
никнути, якщо Тернопіль буде 
знеструмлено повністю на три-
валий час. Приміром, так було у 
вівторок, 15 листопада. Тож не 
зайвим буде нагадати базові мо-
менти, пов’язані із водою у час 
війни. По-перше, варто завжди 

тримати запаси води в оселі на 
2-3 доби. Якщо зберігаєте її три-
валий час, то можете використа-
ти для технічних цілей, а замість 
неї набрати свіжу. По-друге, не 

Містянам варто 
завжди тримати 
запаси води в 
оселі на 2-3 доби. 
Дивіться, де 
набрати

ТЕМА

Водопостачання    Через 
пошкоджену критичну інфраструктуру 
в країні, вже кілька днів поспіль у 
Тернополі вимикають світло. Чи буде 
водопостачання у мікрорайонах міста 
попри відсутність електроенергії? Які 
вулиці без води та коли вона з’явиться? 
Чи є генератори на насосних станціях та 
коли їх використовують – ми дізналися

Діти сидять у сховищі одягнені та з тривожними валізами. Вчителі включають ліхтарики

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

Через масові ракетні обстріли 
країною-терористом, школярі та 
вихованці дитячих садків Терно-
пільщини майже щодня по го-
дині, а то і більше перебувають 
у сховищах. Що роблять педагоги 
у разі вимкнення світла та водо-
постачання та чи можуть батьки 
забрати дітей під час повітряної 
тривоги — ми дізнавалися.

Бути в укритті — 
не проблема 

Сховища укомплектували так, 
щоб навіть під час довгих пові-
тряних тривог дітям там було ком-
фортно перебувати, повідомила 
заступниця керівника управління 
освіти та науки Тернопільської 
міськради Ірина Сум.

— Сховища у школах та садочках 
повністю укомплектовані генера-
торами, питною водою, місцями 
для сидіння та інтернетом. У разі 
вимкнення світла, спрацюють ге-
нератори або увімкнуть ліхтари-
ки, що також постійно заряджені. 
Щодо тривожних валіз, то батьки 
мають самостійно переглядати їх 
і контролювати, аби все необхідне 
було там. Завжди кладіть туди якесь 
печиво, водичку. Те, що ваша ди-
тина полюбляє, — каже пані Ірина.

Через довготривалі повітряні 
тривоги та відсутність світла освіт-

ній процес можуть призупинити 
на один день. У такому випадку 
діти отримують завдання на само-
опрацювання. Це може бути як 
прочитання параграфа, виконання 
вправ. Але не вивчення нових тем.

— Так, школи і садочки у нас 
всім необхідним забезпечені. Але 
якщо тривога триває довго, а ще 
й немає світла, то у кожній гро-
маді самостійно приймають рі-
шення, що у такому випадку ро-
бити з дітьми. Інколи переводять 
на дистанційне навчання, інколи 
просто відпускають додому після 
завершення повітряної тривоги і 
дають завдання. Ось вчора у шко-
лах Тернопільщини освітній процес 
тривав у звичному режимі. Як буде 
сьогодні, ми ще не знаємо, — на-
голошує директорка департамен-
ту освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації 
Ольга Хома.

Як батькам забрати 
дитину зі сховища?

Інколи повітряні тривоги на Тер-
нопільщині тривають 15–30 хви-
лин, а інколи затягуються на три 
чи п’ять годин. Та чи мають право 
батьки забрати дитину із садочка 
або школи?

— Звичайно, батьки можуть 
забрати дітей. Але тільки у тому 
випадку, якщо тривога затягуєть-
ся на кілька годин. Якщо тривога 
тільки розпочалася, то батькам 

Як школярі перечікують тривогу, коли в місті немає світла
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не варто йти до школи, їм дітей 
ніхто не віддасть. Бо вона може 
тривати до пів години і потім діти 
знову сідають за парти на навчан-
ня, — каже Ольга Хома.

Забрати дітей зі школи під час 
повітряної тривоги можуть виключ-
но батьки. Більше того, батьки тер-
нопільських школярів мають ще й 

написати розписку, що підтверджує 
про передачу в їх руки дитини зі 
школи.

— Відповідно до рекоменда-
цій Міністерства освіти і науки 
України, що розроблені спільно 
з ЮНІСЕФ, категорично забо-
ронено віддавати дитину під час 
повітряної тривоги. Діти мають 

залишатися в укритті. Працівники 
школи закликають батьків також 
проходити в укриття і перебувати 
разом із дитиною в безпечному 
місті. Але є різні ситуації. Тому, 
щоб не доводити до негативних си-
туацій, батьки пишуть розписку і 
забирають дитину, — додає Ірина  
Сум.

ЧИ БУДЕ ВОДА У ТЕРНОПОЛІ, КОЛИ 
ВИМИКАЮТЬ СВІТЛО

панікуйте, коли понизився тиск 
води або ж вона зникла повні-
стю, – радить Антон Федорців.

Це, додає він, відбувається 
тому, що відключення елек-
троенергії може збити стабіль-
ний ритм роботи підприємства. 
Системи водопостачання і во-
довідведення мають інерційний 
хід, отже миттєво запрацювати 
навіть із відновленням елек-
троенергії не можуть. Тому 
працівникам «Тернопільводо-
канал» знадобиться трохи часу, 
аби вийти на звичний рівень 
водопостачання. Мешканців 
нижніх поверхів у таких ситуа-
ціях просять ділитися водою із 

сусідами вгорі, які її тимчасово 
не матимуть.

– І третій пункт. Заздалегідь 
визначте найближчу колон-
ку-качалку, в якій набирати-
мете воду під час потенційних 
перебоїв із водопостачанням. 
Наразі в Тернополі працюють 
50 таких трубчастих колодязів у 
різних мікрорайонах міста. Де-
сять із них – нові, встановлені 
цьогоріч, – наголосив фахівець 
зі зв’язків з громадськістю КП 
«Тернопільводоканал».

Щодо генераторів, Антон 
Федорців пояснює, що вони 
(навіть великих потужностей у 
необмеженій кількості) не здат-

ні вивести на звичний режим 
роботи всі об’єкти КП «Терно-
пільводоканал». Для цього по-
винна існувати цілісна система 
такого електроживлення. А ге-
нератори так не здатні. Тож на 
підприємстві використовують їх 
«із розумом».

– Наприклад, 15 листопада 
з перших хвилин надзвичайної 
ситуації завдяки генераторам 
усі процеси були керованими 
та скоординованими. Це, а та-
кож фахова робота наших чер-
гових працівників, дозволили 
уникнути лиха, зокрема еко-
логічного, – завершує речник  
підприємства.
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Більшість закладів відмовились від вуличного освітлення, але на кількох із них досі 
«горять» вивіски

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

Ми вирішили перевірити, чи 
економлять тернопільські під-
приємці електроенергію. Для 
цього наша журналістка 21 ли-
стопада приблизно о 15.25-17.00 
обійшла центральну частину мі-
ста. Що вдалось помітити – чи-
тайте далі.

Зовнішнє освітлення та вивіс-
ки на кафе, ресторанах, різнома-
нітних магазинах, салонах кра-
си тощо, здебільшого вимкнені. 
Наприклад, за спостереженнями 
журналістки «20 хвилин», еко-
номлять електроенергію в салоні 
Hype beauty zone (вул. Медова), 
у ресторації «Мамонт» (площа 
Героїв Євромайдану), у марке-
тах мережі «Сім23» (принаймні 
ті, які ми перевірили у центрі 
Тернополя).

Також ілюмінацію вимкнули на 
магазині жіночого одягу Carla, у 
закладі «Султан Східні Сендвічі», 
на крафт-пабі Le Rock, у «Сім’ї 
ресторанів Файного міста», що 
на бульварі Тараса Шевченка, у 
закладі MEDUZA SUSHI (вул. 
Олени Кульчицької), на кафе 
мереж швидкого харчування 
МЕРСІ, «Франсуа» та 7coffee. 
Не «горять» вивіски на кафе 
LAMPA (вул. Грушевського) і 
на Barbaresco (вул. Острозько-
го). На гастропабі Natura вуличне 
освітлення вимкнули. На вулиці 
Митрополита Шептицького від 
нього теж відмовилась частина 
закладів.

Однак, як ми помітили, ви-
віски досі, попри прохання 
заощаджувати електроенергію, 
світяться над магазином чоло-
вічого одягу CORNER, що на 
площі Героїв Євромайдану, над 
закладом харчування Mr Kebab, 

Чи заощаджують світло у центрі Тернополя? Ми перевірили
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що на бульварі Тараса Шевчен-
ка, над піцерією «Добра піца» 
(теж вулиця Грушевського). 

Вуличні гірлянди працюють на 
торговельному центрі «АРТ Де-
кор» (вул. Шептицького). Все-

редині крамниці теж усе сяє. 
«Горять» вивіски на аптеках  
у центрі.

АКТУАЛЬНО

ЯК ЕКОНОМИТЬ І ВИЖИВАЄ БІЗНЕС

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

Тернополяни, як і вся кра-
їна, живуть в умовах дефі-
циту електроенергії. Людей 
просять економити й менше 
використовувати побутові 
прилади. А як бути місцевим 
підприємцям, адже їхня ро-
бота майже паралізована без 
електроенергії?

«Прошу підприємців Тер-

нополя бути свідомими та 
обмежувати роботу світлових 
вивісок та додаткового освіт-
лення у темну пору доби. Це 
надзвичайно важливо для на-
шого міста в цей складний час. 
Якщо ви помітили освітлен-
ня білбордів, сітілайтів, іншої 
зовнішньої реклами, прохання 
повідомляти на лінію 102 або 
звертатися в управління муні-
ципальної інспекції за номе-

рами: +38 (067) 447 31 86; +38 
(073) 015 1481 (Viber)», – 21 
листопада написав мер Сергій 
Надал.

Як приватний бізнес у Тер-
нополі «виживає» без світла й 
інтернету? Якими способами 
економлять електроенергію, 
які альтернативні джерела жи-
влення використовують? Ми 
поспілкувалися з підприємця-
ми і про все дізналися.

Бізнес    Власники закладів виходять із ситуації 
по-своєму. «RIA плюс» дізналась, яким чином 
ресторани, медичні клініки й підприємства у Тернополі 
пристосувались до віялових відключень електроенергії. Як 
економлять та які практичні рішення придумали?

МИКОЛА 
ДЕРЕЦЬКИЙ, 
КЕРІВНИК СІМЕЙНОЇ 
РЕСТОРАЦІЇ «ТРИ 
МИКОЛИ»:

Власник закладу 
харчування розпо-
відає, що оскіль-
ки в Україні зараз 
скрутні часи, нама-
гаються економи-
ти електроенергію 

наскільки це можливо. Зокрема, пов-
ністю вимкнули зовнішнє освітлення, 
деяке енергозатратне обладнання теж 
не використовують. Коли немає світла, 
виручають генератори. За словами Ми-
коли Дерецького, їх у ресторацію при-

дбали ще тоді, коли з’являлись перші 
попередження, мовляв, ворог може 
«бити» по національній енергосистемі.
– До генераторів ми підключили ви-
тяжну систему, аби далі готувати м’я-
со на вогні. У цьому процесі витяжка 
обов’язкова. Також від генераторів пра-
цює освітлення. У нашому ресторані є 
камін, яким, про всяк випадок, можна 
опалювати все приміщення. Але поки 
його не використовували, бо надто 
сильних холодів не було. Крім того, 
будівля ресторації добре утеплена, 
температура всередині зберігаєть-
ся довго. Попри відключення світла, 
«Три Миколи», на щастя, ще ні разу 
не зупиняли роботу, – каже керівник  
ресторації.

Коли немає світла, виручають генератори 

МИХАЙЛО 
СМАЧИЛО, 
СПІВВЛАСНИК 
МЕДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ СВЯТОЇ 
ТЕРЕЗИ:

В умовах періо-
дичних вимкнень 
світла, говорить 
пан Михайло, 

працювати дуже складно, але продов-
жують робити це у штатному режимі. 
В медичному центрі тернополян регу-
лярно консультують лікарі та проводять 
забір аналізів і вакцинацію. Це вдається 
реалізовувати завдяки тому, що мають 
кілька медичних лабораторій у місті: 
на вулиці Володимира Великого, на 
Київській та на бульварі Шевченка. 

Наприклад, все обладнання, необхід-
не для щеплень, перевозять з однієї 
локації на іншу, залежно від того, де є 
світло, туди й направляють пацієнта. 
Аби економити електроенергію, давно 
вимкнули усі рекламні щити та екрани.
– Натомість ми стикнулись з іншою 
проблемою. Коли відсутнє світло й 
інтернет, у нас не працює IP-телефо-
нія (колл-центр). Тому ми зробили 
резервний номер телефону, за яким 
можуть звертатись люди: +38 067 
360 42 22. Мусимо й надалі лікувати 
потребуючих. Ще замовили генера-
тор у центр, він вже в дорозі. Але не 
все обладнання зможемо до нього 
під’єднати. Деяке «не любить» гене-
ратор, адже у нього бракує потужності 
для цих приладів, – пояснює Михайло  
Смачило.

Зробили резервний номер колл-центру

АРТЕМ ОЛЕКСЮК, 
ГОЛОВНИЙ 
ЛІКАР КЛІНІКИ 
«СТОМАТОЛОГІЯ 
ОЛЕКСЮКА»

Стоматологія, як на-
голошує її очільник, 
наразі працює так, 
щоб використову-
вати мінімальну 

кількість електроенергії і додаткових 
приладів. У зв’язку з тим, що за остан-

ній час за адресою, де розташована 
клініка, світло часто вимикали, частині 
пацієнтів довелось скасувати запис до 
лікаря. Тому пан Олексій робить все 
можливе, щоб швидше підключити у 
своєму медичному закладі генератор.
– Ми замовили його ще в липні. Зараз 
чекаємо монтажу. Маємо надію, що це 
відбудеться невдовзі. Також частину 
медичного обладнання замінили на 
більш енергозберігаюче. Рекламні ви-
віски не вмикаємо, – зауважує Артем 
Олексюк.

Замінили обладнання на енергозберігаюче

ТАРАС КУТКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ДИРЕКТОР 
КОМПАНІЇ DELTA 
FOOD

Ре л о ко в а н е 
із Запоріжжя 
підприємство 
тепер працює 

в індустріальному парку в селі 
Острів, що за кілька кілометрів 
від Тернополя. Там виробля-
ють різноманітну майонезну 
продукцію – майонези, соуси 

та гірчицю. Керівник компанії 
говорить, що заощаджують 
електроенергію всіма способа-
ми. Наприклад, намагаються 
повсюди встановити датчики 
руху, аби використовувати світ-
ло лише в момент перебування 
людини у конкретному місці. Це 
стосується побутового освітлення 
також. Запланували скоротити 
і кількість ламп. Коли вимика-
ють електроенергію, працівники 
підприємства виконують лише 
допоміжні чи складські роботи.

– Можливості працювати повно-
цінно в цей час немає. Проте, ми 
свідомо залишили виробничий 
майданчик у Запоріжжі, куди 
частково можемо перекинути 
виробництво в момент, коли 
відсутнє світло в Острові, і на-
впаки. Генератори для роботи 
підприємства вже в дорозі. Ми 
замовили їх з-за кордону. Хоч це 
недешеве задоволення, компа-
нія пішла на такий крок, щоб не 
підводити партнерів, – пояснює 
Тарас Кутко. 

Заощаджують електроенергію, замовили генератори

ВОЛОДИМИР 
ХАРКАВИЙ, 
ВЛАСНИК 
ГАСТРОПАБУ 
«NATURA»

Р е с т о р а т о р 
каже, що на 
даний момент 
ніхто не може 

передбачити, з якою частотою 
вимикатимуть електроенергію на 
вулиці, де розташований заклад. 
Інколи її немає раз на кілька днів, 
інколи – два дні поспіль. Тому в 
гастропабі, запевняє пан Воло-
димир, адаптувались до роботи 
без світла. Ще до повномасш-

табного вторгнення тут почали 
використовувати потужні енер-
гозберігаючі лампочки. Мають 
терасу, де раніше теж могли 
сидіти відвідувачі. Наразі вона 
недоцільна, тому в цій частині 
закладу освітлення не вмикають. 
Щодо побутового обладнання, 
теж придумали методи економії. 
Приміром, холодогенератори 
тримають у морозилках і холо-
дильниках. Так вони працюють 
і зберігають температуру, якщо 
вимкнули електроенергію. 
– Індукційні плити (електронні) 
ми частково замінили на газо-
ві. Генератора не маємо, бо для 

нас це дороге задоволення. Він 
повинен бути дуже потужний, 
аби заклад функціонував на 
максимум. Обходимось без 
нього. Докупили декілька безпе-
ребійних блоків живлення, щоб 
підтримувати роботу комп’юте-
рів та обслуговувати гостей. Ще 
придбали аварійні світильники 
з акумуляторами. Оскільки ми у 
гастропабі підтримуємо атмос-
феру х’юге (скандинавський 
затишок – прим.), свічки мали 
завжди. Але якщо раніше вони 
були елементом декору, то тепер 
часто є функціональною необхід-
ністю, – говорить підприємець.

Обходимося без генератора
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ДЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ, КОЛИ 
ВДОМА НЕМАЄ СВІТЛА

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

Ми зібрали підбірку закладів, 
куди тернополяни можуть при-

йти та працювати на випадок 
відключення світла чи інтернету 
вдома. У закладах є комп’ютери, 
але можна приходити і зі своєю 
технікою.

Поради  По сім, одинадцять годин, а то і по 
кілька діб жителі Тернопільщини вимушені сидіти 
без світла. Причина – вимкнення електроенергії, 
через значні пошкодження енергетичної 
інфраструктури України під час ракетних обстрілів

Бібліотека завжди відкрита як для 
місцевих жителів, так і переселенців. 
На базі закладу функціонує відділ, де 
встановили 23 комп’ютери, які доступні 
для користування читачів бібліотеки.

– Щоб скористатися комп’ютером, 
інтернетом або взяти книжки, людям 
варто оформити читацький квиток. 
Сплачуєте 50 гривень і можете віль-
но користуватися нашими послуга-
ми. Якщо немає черги, то за нашим 
комп’ютером читачі можуть сидіти 
стільки, скільки треба. А якщо є черга, 
тоді – не більше двох годин. А пере-
селенців ми обслуговуємо безкоштов-

но, – каже завідувачка відділу міського 
абонементу Віра Горошок.

Якщо ж ви маєте власний ноутбук 
або планшет, тоді час перебування 
у бібліотеці та користування інтер-
нетом не обмежують. До того ж, бі-
бліотека працює як у будні, так і у  
вихідні.

– Ми працюємо з 10.00 до 18.00 без 
вихідних та перерви на обід. Якщо тер-
нополянам або переселенцям потрібно, 
то нехай звертаються. Ми відкриті для 
відвідувачів. Все оформимо, покажемо, 
– додає Віра Горошок.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 15.

Тернопільська обласна  
універсальна бібліотека

Надати місце для навчання чи роботи 
у разі вимкнення електроенергії вдома 
готові і в Тернопільській обласній бі-
бліотеці для дітей. Тут раді бачити всіх, 
а для дітей ще й запровадили знижки.

– Діти можуть скористатися нашими 
комп’ютерами безкоштовно одну годи-
ну на тиждень. За всі наступні години 
треба доплачувати по 7 гривень. Якщо 
діти приходять зі своїм гаджетом, тоді 
сплачують 5 гривень за годину. Для 
дорослих немає жодних пільг – 7 гри-
вень за годину незалежно чи за нашим 
комп’ютером працюєте, чи приносите 

свій ноутбук, – каже провідна редак-
торка бібліотеки Уляна Пилипчук. 

В Інтернет-центрі бібліотеки вста-
новили п’ять комп’ютерів, якими мо-
жуть скористатися відвідувачі. Всі вони 
під’єднані до мережі.

– Якщо ви не маєте читацького квит-
ка, то треба обов’язково оформити. Піс-
ля чого сплачуєте кошти і користуєтеся 
комп‘ютером та інтернетом. Наш заклад 
працює щодня, крім суботи. Графік ро-
боти: з 10.00 до 18.00, але в п’ятницю та 
неділю – до 17.00, – додає пані Уляна.

Адреса: вулиця Корперника, 17.

Тернопільська обласна  
бібліотека для дітей

Центр підтримки підприємців Дія.
Бізнес у Тернополі спільно з біз-
нес-центром К15 запрошує до ковор-
кінг-зони. Якщо ви не маєте можли-
вості зараз працювати у своєму офісі 
або прибули з іншого міста – у них є 
облаштовані місця для того, щоб ви 
могли продовжити свою діяльність. 

Що є у коворкінг?
  доступ до wi-fi
  окремі робочі місця – на 1 особу
  робочі місця для команди – 4-6 осіб
  кімнати для відеонарад –  1-4 особи
  переговорна кімната – на 8-10 осіб
  конференц-зала – на 25-30 осіб
  проектор, великий екран
  опалення, вода, місце для підігріву 
їжі
  парковка 

– Одне робоче місце на день коштує 
250 гривень, якщо на тиждень – 2000 
гривень, а на місяць – 3000 гривень. 
Є також кімнати для відеонарад – 
40/60/80 гривень за годину, перего-
ворна кімната – 200 гривень за годи-
ну, а конференц-зала – 280 гривень 
за годину, – розповіла комунікаційна 
менеджерка центру Соломія Табака.

Коворкінг розташований за адресою: 

вулиця 15 Квітня, 2-м (зупинка «Ака-
деміка Сахарова») бізнес-центр К15, 2 
поверх. Коворкінг працює з 09.00 до 
20.00 у будні.

Центр підтримки підприємців  
Дія.Бізнес

Команда відкрила простір для зустрі-
чей та роботи Meet/n/Work. У закладі є 
маленький затишний зал, зручні місця, 
офісна техніка, проектор та екран.

Одна година, проведена вами у ко-
воркінгу, обійдеться у 55 гривень, а всі 
наступні – 40 гривень. Якщо хочете пра-
цювати там цілий день, то варто сплатити 
200 гривень.

Плюс, якщо ви не маєте власного 
ноутбука, тоді година оренди обійдеться 
вам у 40 гривень, а день – у 200 гривень. 
Але, для переселенців безкоштовно. 

Знайти заклад можна за адресою: ву-
лиця Родини Барвінських, 2. Графік 
роботи: з 09.00 до 18.00.

Громадська організація«Центр 
громадського моніторингу та аналітики»

А ось хаб громадської активності го-
товий прихистити і поділитися елек-
тричною енергією з представниками 
громадських організацій та журналіс-
тами. 

То, якщо у вас вдома або в офісі 
зникла електрична енергія, а роботу 
ніхто не відміняв, беріть свій ноутбук, 

телефон і приходьте до них. Там завжди 
світло, тепло і приємна атмосфера.

Попрацювати в хабі ви зможете з 
10.00 до 17.00, єдине – з 13.00 до 14.00 
обідня перерва. Головне – безкоштовно. 
А знайти хаб можна за адресою: вулиця 
Олени Кульчицької, 2а (3 поверх, 17 
кабінет).

Західноукраїнський хаб  
громадської активності



7RIA плюс, 23 листопада 2022ТЕМА

Розподіл споживачів по групах

ВИДАВНИЦТВО РІА 

У зв’язку з критичною ситуаці-
єю в енергосистемі України внас-
лідок ракетних обстрілів, графік 
погодинних вимкнень споживачів 
у Тернопільській області діятиме 
цілодобово з 22 листопада.

ВАТ «Тернопільобленерго» 
опублікувало оновлений перелік 
трьох груп відключення електро-
енергії, доповнивши та зробивши 
його цілодобовим. Переглянути 
уточнені черги можна на офіцій-
ному сайті ВАТ «Тернопільобле-
нерго».

Час відсутності електроенергії 
тепер складатиме по 4 години, 
однак відключення відбувати-
муться двічі на добу для кожної 
групи.

Даний графік діятиме за умов, 
що від диспетчера вищого рівня 
НЕК «Укренерго» не надходи-

Економія  
Відключення світла 
тепер двічі на добу, 
а також побільшало 
споживачів у другій 
групі 

НОВИЙ ГРАФІК ВИМКНЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ТЕРНОПОЛІ

м. Тернопіль

вул. Лучаківського, Просвіти, С. Будного 12-34, 
Громницького, Карпенка ((парні номери), 17-
23), М. Кривоноса 1-11, Бережанська (непарні 
номера), Дружби, П. Орлика 1-3, Миру, Дра-
гоманова 1-4, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Пе-
триківська,  Виговського, І. Бриковича, І. Блаж-
кевич 2-8, Н. Яремчука, Чумацька, Гжицьких, 
Надзбручанська 2, Степова, провулок Цегель-
ний, Тролейбусна 9,9Б, Далека, Об'їзна 1, Тер-
нопільська, Хліборобна, Яблунева, Підгірна,У-
рожайна, Покрови, Лісова,  Болюха, Глибока 
Долина, Приміська, Яблунева, Золотогірська, 
Бенцаля, П. Батьківського, Михайлевича, Ви-
шнева, Микулинецька, Микулинецька-бічна, 
Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, С. Будного 
4А, Шептицького, Торговиця, Білогірська,  Ко-
лонтая 2,6, К. Острозького 28, Руська 2-8, Ста-
рий Поділ, Шашкевича 1-4, Паращука, Мирна, 
Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова 
бічна, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, 
Вербова, Д. Галицького 2-16 (парні номери), 
Бандери 25- 90, Героїв Крут 3-13, Довжен-
ка, Протасевича 2, Савури, Лесі Українки 2Б 
8-14,9А , Підволочиське шосе, Монастирського 
44,46, Коновальця 5, Рєпіна 18, Польового, Ка-
надська, Вітовського, Сірка, Самчука, Остроз-
ького 40-62, Перля, Живова 2,4,6,  Оболоня, 
Тиха, Юрчака, Шкільна, Ярмуша, Голубовича, 
Студинського, Козацька, Гірняка, І. Гавдиди, 
Чернівецька, Винниченка, 1,3,5,7,9,11,13, 
Карпенка,1,3,5,7,9,11,13, Дружби,13, 15, 17, 
Миру,1,1в,2,3,4,4в, Юності,1,7,9а, Орлика,4,5,  
Макдоналдз, Кривоноса, 12, гуртожитки ЗУНУ 
вул. Львівська, ТОВ «Модуль ІТП», вул. Об'їз-
на - Метро, Об'їзна,29-Автосалон, Нова Пош-
та-Логістичний центр, ТОВ «Шредер».

м. Тернопіль

просп. Злуки, 1–37 (непарні), Галицька, Збаразька, Енергетична, 
Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Над Яром, Тарнавського, 
Л. Гузара, Захисників України, Лепкого, Київська, 15 Квітня, Бр. Бой-
чуків, Смакули, Яреми, Текстильна, Чубинського, Вербицького, Геро-
їв Чорнобиля, Ю. Іллєнка, Рєпіна, Коновальця, Вагилевича, Бровар-
на, пров. Броварний, Березова, Білецька, Вільхова, Гнатюка, Гніздов-
ського, Головацького, Горбачевського, Ділова, За Рудкою, Кармелю-
ка, Котляревського, Межова, Набережна, Наливайка, Нечая, Новий 
Світ, Новий Світ-бічна, Рівна, Теліги, Транспортна, Циганська, Ясна, 
Бродівська, Дубовецька, Д. Галицького, Бандери, Богуна, Глиняна, 
Героїв Крут, Мешковського, Довженка, Протасевича, Л. Українки, 
Довбуша, Піскова, Монастирського, Дорошенка, Малишка, Савури, 
Глибока, Підволочиське шосе, Чайковського, Стефаника, Польова, 
Дністрянського, Підкови, Пулюя, Деповська, Дівоча, пров. Дівочий, 
Сонячна, Новосонячна, Татарська, Нова, Шагайди, Шопена, Вояків 
дивізії «Галичина», 2–14, І. Франка, Торговиця, Замонастирсько-
го, Стецька, Стрімка, Шпитальна, Стадникової, Оболоня, Гайова, 
Чернівецька, Микулинецька, Штучна шкіра, «Вінітекс», «Вінісан», 
ТОВ «Юла», «Екер», «Інтенс», ЗАТ «Лілея», «Тернобудплюс», «Ян-
тос», «Надзбруччя», «Машинобудівний завод», ЗЗВ і БК, Експери-
ментально-механічний завод, «Спеценерго», «Молода Гвардія», 
ПАТ «Топільче», ТОВ «САЮЗ», «Ірена», ВКП «Ватра», ТОВ «Люїзо», 
«Лотос риба», Епіцентр-К, Тяга, «Галичина Ласунка», Тернопільгаз-
постач, Промбаза, «Тернобудмеханізація», «Автобаза», «Стелар», 
ВАТ «Екор», Будіндустрія, УВТК «Тернопільбуд», «Галичина ласун-
ка», Продбаза, Метінвест, Волхграніт, вул. Бродівська, Лук'яновича, 
Гріга; Родини Барвінських, Качали, 1; вул. Руська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60; бульвар Т. Шевченка, 
14, 16, 27 А, 30, 33, 35, 39, 43, 45; Гоголя, Федьковича, Пирогова, 
К. Острозького, 7, 9, 14; С. Стрільців, 7, 8, 8 В; Сагайдачного, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 11, 13; Грушевського, 1; Замкова, 7, 7 А, 9, 14, 16; Над Ставом, 
Старий Ринок, 1, 2, 3, 5; ЗОШ № 3, 24; Живова, 24, 26, 28; Танцорова, 
11, 14, 16, 18, 20, 22, 31 і (приватний сектор); Шашкевича, 3, 51; Ме-
дова, 2, 3, 6 і (приватний сектор); Валова, А. Брюкнера, Січинського, 
Й. Сліпого, П. Мстислава, 1; Липова, М. Шептицького, 1, 1 Б, 3 А, 6; 
Кондитерська фабрика «ТерА», Центральний Універмаг.

1 Група 2 Група

понеділок, четвер , неділя
7.00-11.00, 19.00-23.00

вівторок, п'ятниця 3.00-7.00, 15.00-19.00
середа, субота 23.00-3.00, 11.00-15.00

м. Тернопіль

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

Тернопільський район

с. В. Гаї, Застінка, Кип'ячка, Тов-
столуг, Біла, Чистилів, Плотича, 
Івачів Долішній, Ігровиця, смт. 
Березовиця, Острів, Буцнів, Сере-
динки, Байківці, Гаї Гречинські, М. 
Ходачків, смт. Бірки, с. Костянти-
нівка, Лозова, Курники, Стегніківці, 
Дубівці, Шляхтинці, Гаї Шевчен-
ківські, Петриків, Глибочок, Івачів 
Горішній, Довжанка, Анастазівка, 
Ступки, Смиківці, Дичків, Красівка, 
Грабовець, Білоскірка, Баворів, За-
став'є, Прошова, Козівка, Смолян-
ка, Теофіпівка, Цезарівка, Скомо-
рохи, Мишковичі, В. Лука, Миро-
любівка, Лучка, Настасів, Хатки, 
Йосипівка, Мар'янівка, Ангелівка, 
Романівка, Соборне.

3 Група

понеділок, четвер, неділя  
3.00-7.00, 15.00-19.00

вівторок, п'ятниця 
 23.00-3.00, 11.00-15.00

середа, субота 
7.00-11.00, 19.00-23.00 

понеділок, четвер , неділя
23.00-3.00, 11.00-15.00,

вівторок, п'ятниця 7.00-11.00, 19.00-23.00
середа, субота  3.00-7.00, 15.00-19.00

тиме вказівок на додаткові обме-
ження електропостачання.

Додатково інформацію про 
причини вимкнення можна 
переглянути на офіційному 
сайті ВАТ «Тернопільобле-
нерго» в розділі «Аварійні  
відключення».

 Графік погодинних вимкнень 
споживачів розроблено ВАТ «Тер-
нопільобленерго» з метою стабілі-
зації забезпечення електропоста-
чання споживачів Тернопільської 

області та застосовуватиметься 
виключно за вказівкою диспет-
чера НЕК «Укренерго» (вищого 
оперативного рівня)  у разі ви-
никнення необхідності збалан-
сування енергосистеми України.

У разі гострої необхідності, ВАТ 
«Тернопільобленерго» буде засто-
совувати вимкнення електропо-
стачання споживачів Тернопіль-
ської області і в поза зазначені 
години, вказані у цьому графіку. 
Також, у разі відсутності потре-

би, у зазначені години вимкнення 
електропостачання споживачів не 
будуть застосовуватися.

Під час повітряної тривоги 
працівники компанії не можуть 
перебувати на енергооб’єктах, 
це теж може збільшити перерву 
в електропостачанні.

Даний графік, зважаючи на 
технологію процесу з розподілу 
електричної енергії в межах Тер-
нопільської області, а також на 
географічне розташування елек-

тричних мереж та їхніх електрич-
них з’єднань між собою, не забез-
печує рівномірного та циклічного 
вимкнення всіх споживачів.

Якщо вулиця повторюється в 
обох групах, це означає, що від-
ключення буде стосуватись різних 
будинків однієї вулиці.

Вимкнення, згідно з даним 
графіком не застосовувати-
меться до об’єктів критичної 
інфраструктури, наголошують  
в обленерго.

Період  
обмеження

понеділок вівторок середа четвер п'ятниця субота неділя

23.00-3.00 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група

3.00-7.00 3 група 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група

7.00-11.00 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група 1 група

11.00-15.00 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група

15.00-19.00 3 група 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група

19.00-23.00 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група 1 група

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

Очікуючи, запалював примус, го-
тував заварну і завжди мав до кави 
шоколад. Чорний — такий, як вона 
любить. Поки колеги по службі 
ще відпочивали, вони, смакуючи 
каву, спілкувалися про все на сві-
ті. Кажуть, що це були найкращі, 
найтепліші осінні ранки, які дава-
ли надію і настрій на цілий день. 
Так зароджувалися щирі почуття.

Обом їм уже поза 40. Вона 
в житті пережила чимало гіркоти 
і зневіри. Здавалось би, уже ніхто 
ніколи не достукається до її серця, 
та гірчинка десь розчинялася у каві 
з шоколадом, а душа огорталася 
теплом, залишаючи лише солод-
кий післясмак.

Найперше, що зачарувало 
його — це почуття вдячності в її 
очах, а її — його турбота. В кінці 
жовтня вони поєднали свої долі 
в одному із РАГСів на Донеччині.

Від командування бригади отри-
мали подарунок — подорож у ту-
ристично-відпочинковий комплекс 
«Буковель».

Вперше дружину 
побачив у цивільному 

Найперше, що зробило ново-
спечене подружжя, отримавши 
відпустку, — оновили гардероб. 
Мар'ян вперше дружину побачив 
у цивільному.

Не хотіли відпочивати у військо-
вій формі, щоб не змушувати ні-
яковіти інших, тим же відкрилися 
одне одному по-новому — більш 
привабливими, адже досі бачили-
ся лише у відтінках мілітарі. Далі 
поспішили на зустрічі з рідними.

— Можливо, якби нам було 
по 20, нам би нікого крім нас і 
не треба було, — говорить чоловік, 
а ми уже в такому віці, що почуття 
відповідальності — змушує усім 
приділити увагу.

У Ірини — двоє чудових синів, 
то ж, звісно, мама не пропустила 
нагоди зустрітися з ними. Обидві 
родини сприймали пару дуже по-
зитивно. Вдома звичайний похід 
до магазину займав значно більше 
часу, бо кожен, хто зустрів по до-
розі, вітав, затримував розмовою 
на «декілька слів».

Всі ці обставини для них були 

У
РЯ

Д
О

В
И

Й
 К

У
Р'

Є
Р

Цього року на Театральному майдані традиційно встановлять Різдвяну 
шопку

ВИДАВНИЦТВО РІА

21 листопад завершилося опитування 
серед мешканців Тернопільської грома-
ди щодо встановлення чи не встанов-
лення традиційної новорічної ялинки 
у місті, участь в якому могли взяти усі 
бажаючі жителі громади. Понад 37 ти-
сяч мешканців переглянули опитування, 
а з них свою думку висловили понад 
1200 осіб.

Про це повідомляє Тернопільська 
міська рада.

«За результатами більше 70% меш-
канців, які взяли участь у голосуванні, 

Замість ялинки у Тернополі будуть Різдвяна шопка та 
Резиденція Святого Миколая

висловили свою думку проти того, щоб 
встановлювати ялинку у місті, 13% — за 
те, щоб була ялинка, але без ілюмінацій 
і решта голосів було віддано за встанов-
лення символічної патріотичної ялинки 
та ялинки без ілюмінацій, - розповідає 
міський голова Сергій Надал. — Тому, 
враховуючи думку тернополян, буде при-
йнято рішення, що цьогоріч ми зустрі-
немо Новий рік у Тернополі без ялинки. 
Однак працюватиме на Театральному 
майдані Резиденція Святого Миколая, 
а також буде Різдвяна шопка. Саме ці 
атрибути відповідають нашим традиціям»

Живуть у своєму бліндажі, який ще до одруження викопав Мар'ян із побратимами

У кінці жовтня вони поєднали свої долі в одному із РАГСів 
на Донеччині

новими і святковими. Також зга-
дують молодята, що часто їм до-
водилося приймати якісь рішен-
ня, бодай незначні, але вони були 
спільними без розбіжностей.

Снилися вибухи 
У Карпатах намагалися по мак-

симуму відпочити, насолоджую-
чись кожною миттю. Та зосереди-
тися на відпочинку було непросто.

— Снилося, що уже десь «ле-
тить», прокидалися від вибухів, — 
згадує про фантомну тривожність 
Ірина. — Ми ще не скоро відійдемо 
від фронту. Там, у тихому місці, 
ще більше переживали за своїх по-
братимів, часто думали про них, як 
вони зараз, вони ж нам як рідні.

Дивувалися, як люди перейма-
ються буденними дрібничками. 
Кажуть, що громадянське життя 
з гирла війни сприймається як 
інший світ. Вражені, що в серці 
Карпат переважає російська мова.

Утім, відпочинок був дуже корис-
ним — як подих свіжого повітря. 
Цей медовий тиждень у Буковелі 
запам'ятається парі романтичною 
вечерею в готелі, яку організував 
Мар'ян, музеєм воскових фігур, 
підйомником і гірськими краєви-
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Там, у тихому 
місці, ще більше 
переживали за своїх 
побратимів, часто 
думали про них, як 
вони зараз

Війна  Він — мобілізований боєць з 
Тернопільської області, вона — кухарка-
контрактниця зі Львівщини. Холодними 
вересневими ранками їх зігрівала кава, 
яку варив Мар'ян удосвіта, знаючи, що на 
кухню Ірина йтиме попри його бліндаж

У АРТБРИГАДІ ПОЄДНАЛИСЯ СЕРЦЯ
НОВИНИ

дами, що зцілюють та змушують 
любити Україну ще більше.

«Дрова мокрі, але 
все буде добре» 

Повернувшись на бойові пози-
ції, Мар'ян з Іриною продовжують 
отримувати вітання, що їм неймо-
вірно приємно.

Про якусь адаптацію чи акліма-
тизацію після подорожі молодята і 
чути не хочуть. Кажуть, що не було 
проблем із звиканням навіть попри 
холод і сиру погоду.

— Трошки важче зараз готувати 
в польових умовах, дрова мокрі, 
але нічого, все буде добре, — підсу-
мовує Ірина, ми з усім впораємося: 
люди смачно їдять, дякують нам, 
а це — найбільша наша нагорода.

Про свої обов'язки на фронті 
Мар'ян говорить так:

— Я готую другу страву, поста-
чаю боєкомплект.

Живуть у своєму бліндажі, який 
ще до одруження викопав Мар'ян 
із побратимами. Поміщається 
у ньому два надувні матраци і 
«буржуйка». Щоправда, зараз, коли 
в «домі» з'явилося більше речей, 
один матрац довелося спустити, 
тому стосунки стали ще тіснішими, 
жартує подружжя. Тут же Мар'ян 
запитує, чи можна поскаржитися 
на дружину? Мовляв, такий по-
рядок завела, що він тепер геть 
не знає, де що шукати, мусить 
щоразу запитувати, де його шкар-
петки, каже, що боїться уявити, 
що буде вдома. Жартує чоловік 
дотепно, щиро і у кожному жарті 
відчувається любов і повага.

Посміявшись, додають, що тепер 
одне за одного більше хвилюють-
ся, але добре знають і розуміють 
«обстановку», а мріють передовсім 
про те, що й усі українці, — як-
найшвидшу перемогу.
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

На даний момент у геріатрич-
ному пансіонаті домівку знайш-
ли 178 осіб. Серед мешканців не 
лише люди, які не мають близь-
ких. Дехто самостійно вирішив 
тут проживати. Приміром, Ганні 
Йосипівні 83 роки. Вона не само-
тня, має двоюрідних, троюрідних 
родичів, племінників, які регу-
лярно її навідують. Однак через 
стан здоров’я вирішила жити у 
пансіонаті.

– Тут є лікар, медсестра. Якщо 
стало погано – одразу допомо-
жуть. Тут є опіка, про нас дба-
ють. Годують смачно, – каже 
пані Ганна.

Коли журналісти принесли їй 
черговий випуск газети з її істо-
рією – зраділа. Каже – згадувала 

зустріч із журналістами. Газету 
збереже на пам’ять. 

Чекав гостей і ще один меш-
канець геріатричного пансіона-
ту пан Володимир. Він живе тут 
вже понад 20 років. Завжди ра-
дий гостям. Часто грає на баяні 
та проводить виступи для своїх 
товаришів.  

Під час нашого першого візиту 
ми поспілкувалися і з переселен-
цями, які знайшли тут прихис-
ток. Пані Лариса жила у селищі 
Семенівка (раніше Слов’ян-
ський, а тепер Краматорський 
 район). 

– Моя донька зараз живе в Іта-
лії, читала та дивилась матеріал. 
Розплакалась, казала, що скоро 
ми побачимось. Сподіваюсь, 
що ця війна скоро закінчиться, 
що ми переможемо і зможемо 
повернутися у рідні домівки. У 
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Випуск газети зі своєю життєвою історією 
Ганна Йосипівна збереже на пам’ять

Пан Володимир з нетерпінням чекав, коли 
опиниться на сторінках «RIA плюс»

Переселенка Лариса розповідає, що текст 
про неї читала дочка, яка за кордоном

ЯК МЕШКАНЦІ ПАНСІОНАТУ 
ШУКАЛИ СЕБЕ У ГАЗЕТІ «RIA ПЛЮС»

АКЦІЯ

Репортаж  Журналісти сайту «20 
хвилин» та газети «RIA плюс» побували у 
Петриківському обласному геріатричному 
пансіонаті. Після початку війни тут 
прихистили і кількох переселенців. Їх 
історії ми висвітлювали на нашому сайті 
та щотижневій газеті 

геріатричному пансіона-
ті нас прийняли, завжди 
допомагають, тепло, є 
що їсти. Ми дуже вдяч-
ні за це.

Пані Раїса та Валенти-
на – сусідки по кімнаті. 
Вони теж переселенки. 

Мріють про одне – яко-
мога швидшого закінчен-
ня війни та перемоги на-
ших воїнів.

Читайте актуальну та 
важливу інформацію про 
наше місто у щотижневій 
газеті.

Корпоративне навчання 
англійської мови наразі, як ні-
коли, актуальне для компаній. 
English for IT - Must Have. У 
фірм, які працюють з інозем-
ними компаніями листування 
та перемовини ведуться анг-
лійською мовою.
Вінницька ІТ-Академія про-
понує корпоративне навчання 
англійської мови, яке дозволяє 
ефективно навчити персонал 
іноземної мови.
Ми викладаємо корпоратив-
ну англійську мову понад 10 
років і успішно працюємо з 
ІТ-компаніями, дана практика 
сформувала чітку концепцію 
та розуміння того, що потріб-
но від нас і як відповідати 
вимогам, як менеджменту, так 
і персоналу компанії.
Ми пропонуємо різні підходи 
в вивченні корпоративної анг-
лійської, ось кілька із них:
“Корпоративний тімбілдінг” 
- чим краще співробітники 
ставляться один до одного, 
тим вище їх продуктивність. 
Для підвищення згуртованості 
вашого персоналу ми пропо-
нуємо заняття англійської. Ми 
впевнені, що ваші працівники 
добре підібрані і володіють до-
статніми знаннями іноземної. 
Таким чином, немає необхід-
ності вчити їх академічним або 
загальним мовним навичкам. 
Проте, заняття з англійської 
можуть бути як чудова мотива-
ція для ваших співробітників.
Незважаючи на те, що у ваших 
колег є різні хобі та інтереси, 
процес вивчення англійської 
мови - цікавий всім. Крім 
того, навички володіння 
англійською мовою вимагають 

постійної практики, оскіль-
ки вони легко втрачаються. 
Спираючись на наш досвід, 
ми пропонуємо - рольові ігри, 
англомовні клуби, різні теми 
для дискусій, «битви» думок та 
командна робота для якісного 
та “фанового” відпочинку та 
тімбілдінгу.
“Курси англійської для підви-
щення рівня володіння мо-
вою” - наші курси допоможуть 
співробітникам вашої компанії 
поліпшити знання та навички 
англійської мови. Ми пропо-
нуємо професійні теми, що 
стосуються технологій, роботи 
в ІТ-компаніях, комунікації 
з клієнтом та спрямовані на 
покращення софтскілів. Курс 
розроблений викладачами 
Вінницької ІТ-Академії для 
роботи в компаніях. 
Пропонуємо два-три заняття 
на тиждень, кожне заняття 

триває 60-90 хвилин, а курс 
триває 12-24 місяці. Уро-
ки спрямовані на вивчення  
граматичного і лексичного 
матеріалу та його практичне 
застосування. 
Процес навчання включає в 
себе безліч практичних вправ, 
наприклад, створення презен-
тацій, діалоги, рольові ситуації, 
дискусії. Основна мета курсу 
- покращити комунікативні 
навички та  надати впевненість 
вільного володіння мовою.
Крім цього, ми також випус-
тили - Книги для самоосвіти 
айтішників, проводимо “Deep 
Dive into English” – це уні-
кальний інтенсивний курс для 
людей, які готові присвятити 
свої зусилля, щоб опанувати 
свою англійську та спосте-
рігати вражаючі результати 
за короткий проміжок часу, 
проводими онлайн-навчання 

співробітників і командоутво-
рення - це підхід до вивчення 
англійської мови за допомогою 
онлайн-платформи, організо-
вуємо підготовку до "асесмен-
тів"  і тестування рівня анг-
лійської мови та сертифікацію 
співробітників.
Переваги співпраці з нами:

  досвідченні викладачі Ві-
нницької ІТ-Академії, а 
також носії мови, які про-
водять заняття для праців-
ників, як з високим так і 
середнім рівнем володіння 
англійської мови також 
розроблені програми для 
початківців, яким потріб-
но відповідати стандартам 
компанії;
  різні викладачі - різні під-
ходи, адже не звикаєш до 
однієї манери викладання 
і швидше опановуєш іно-
земну;

  виїзд викладача для прове-
дення занять в офісі ком-
панії не тільки заощадить 
час, а й сприятиме мотивації 
співробітників;
  заняття проводиться ви-
ключно в той день, коли 
заплановано згідно графіку 
- ви не залежете від однієї 
людини;
  можливість закріплювати 
отримані знання на прак-
тиці. Корпоративні курси 
англійської дають можли-
вість персоналу використо-
вувати отримані знання 
безпосередньо на своєму 
робочому місці;
  викладаємо корпоративну 
англійську для компаній по-
над 10 років, тому знаємо, 
які теми актуальні і необ-
хідні для айтішників;
  CRM система, яка допо-
магає перевіряти домашнє 
завдання та відстежувати 
процес навчання;

Корпоративна англійська 
від Вінницької ІТ-Академії - 
гарна інвестиція в майбутнє 
компанії. Ми знаємо, що вам 
потрібно, і з задоволенням 
візьмемося за підготовку ва-
ших співробітників.

Більше можливостей вивчати 
Англійську мову разом з нами: 
https://english.intita.com/ 
Ми у соцмережах:
YouTube
https://www.youtube.
com/channel/UC2EMqcr4pE 
BuTGEJBaFgOzw 
Facebook vinnytsia.itacademy 
Instagram ita.in.ua 
Telegram-канал https://t.me/IT_
Academy_Vinnytsia 

Англійська від Вінницької ІТ-Академії
514558_inf 
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вул. Романа Купчинського, 8
+38 (097) 700-83-58
+38 (0352) 26-86-30
(Реєстратура)
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт – 08.30 - 16.30 
– без перерви
Сб, Нд – вихідний

Довідка

ПРОЄКТ

або до гінеколога. Сімейний лікар 
оформить електронне направлен-
ня, з яким ви можете потрапити на 
прийом у Тернопільський обласний 
онкологічний диспансер.

Що безкоштовно?
Тут є два кабінети УЗД, де жін-

ки можуть безоплатно пройти ді-
агностику. Натомість у приватних 
центрах вартість послуги стартує від 
300–350 грн.

– Скористатися послугою безко-
штовно – абсолютно не складно. 
Зверніться перед тим до лікаря–ма-
молога, і ви легко отримаєте необ-
хідне направлення, – пояснює лікар 
УЗД–діагностики онкодиспансеру 
Ольга Болюх. – Ультразвукова ді-
агностика призначається задля ви-
значення різного виду утворень: до-
броякісних і злоякісних. Процедура 
є повністю безпечною і безболісною. 
А завдяки новітній ультразвуковій 
системі вдається виявити новоутво-
рення найдрібніших розмірів.

Жінкам, яким виповнилося 40 ро-
ків, або ж і молодшим, якщо є суттє-
ві підозри на наявність пухлинного 
процесу, назначають мамографію. 
Це – неінвазивний метод діагнос-
тичного обстеження, що дозволяє з 
точністю до 98,1% виявити злоякісні 
новоутворення на ранніх стадіях па-
тологічного процесу задовго до поя-
ви першої клінічної симптоматики. 
Застосовується як основний метод 
або як скринінг (первинна діагнос-
тика) додатково до інших способів 
діагностики: рентгену, МРТ, КТ.

Вартість проходження мамографії 
у приватних кабінетах, за нашими 
даними, у середньому до 1000 грн. 
Але ви можете пройти обстеження 
безоплатно (!) Кабінет №8, що в 
поліклінічному відділенні закладу, 
працює з понеділка по п’ятницю, 
із 8.00 до 14.00.

– Апарат може робити не лише 
мамологічні знімки, а й працювати 
в режимі комп’ютерного томографа 
для виявлення локалізації процесу, 
і дає цифрове зображення. Якщо 
звичайні мамографи роблять лише 
знімок молочної залози, то тут ми 
робимо знімки зрізами, пошарово. 
Це забезпечує значно кращу діа-
гностику і дає можливість реаль-
но врятувати тисячі життів. Крім 
того, мамографічне обстеження є 
основним інструментальним мето-
дом діагностики не лише злоякісних 
захворювань молочної залози, а й 
доброякісної патології та дозволяє 
проводити скринінг-обстеження ще 
на доклінічних стадіях, коли жінка 
навіть не знає про проблему. Усі 
дані зберігаємо на диску та відда-
ємо пацієнткам, – розповідає нам 
завідувачка рентген–діагностичного 
відділення Тетяна Григоренко.

Як обрати лікаря?
99% жінок, які отримують ліку-

вання у Тернопільському обласному 
онкодиспансері, мають верифікацію 
діагнозу. Тобто він підтверджений 
морфологічно – за допомогою гісто-
логії чи цитології. Останнім часом 

Де шукати лікаря
Найперше – звернулися у облас-

ний Департамент охорони здоров’я, 
аби уточнити, як, власне, функці-
онує мамологічна служба в облас-
ті, де жінкам із віддалених селищ 
і містечок шукати мамологів, як 
пройти обстеження безкоштовно. 
Щодо останнього пункту, наголо-
шуємо особливо! На офіційному 
ресурсі НСЗУ знаходимо наступну 
інформацію: до Програми медичних 
гарантій входять шість безоплатних 
інструментальних досліджень для 
раннього виявлення онкології, се-
ред яких: мамографія, колоноскопія, 
гістероскопія, гастроскопія, цисто-
скопія та бронхоскопія.

«Ці медичні послуги безоплатні за 
електронним направленням від сі-
мейного або лікуючого лікаря. Саме 
лікар визначає необхідність обсте-
ження», – йдеться в повідомленні.

Як розповіла нам у телефонній 

розмові керівниця обласного Депар-
таменту Ольга Ярмоленко, обласний 
онкологічний диспансер – єдиний 
медичний заклад в області, який 
готовий надавати спеціалізовану 
допомогу жінкам, які мають онко-
захворювання чи підозру на них. 
Також саме тут і зосереджена вся 
мамологічна служба області. За її 
словами, панянкам із селищ, міст 
чи містечок області, перш за все, 
потрібно звернутися до свого сі-
мейного лікаря чи гінеколога, а ті 
вже за потреби скерують до спе-
ціалістів у онкодиспансер. Іншого 
варіанту не існує. На запитання, які 
програми розроблені областю задля 
ведення активної профілактичної 
роботи щодо ранньої діагностики 
раку молочної залози, чи є виїзні 
консультації медиків у райони, по-
садовиця відповіла: «Під час війни? 
Кожен повинен дбати про власне 
здоров’я. Так живе весь світ». Дати 
розгорнутий відеокоментар пані Яр-
моленко відмовилася, мовляв, у неї 
нема часу на це.

Отож, для початку підсумуємо. Де 
б ви не проживали, перше правило 
– зверніться до свого сімейного лі-
каря, із яким підписана декларація, 
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Ви маєте право 
на безоплатні 
консультацію 
спеціалістів, 
УЗД–обстеження, 
мамографію тощо

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

У 2021-му – на Тернопільщині 
рак молочної залози діагностували 
у 324 жінок. За вісім місяців – у 
181. Попри війну річний показник 
точно не буде нижчим за минуло-
річний, прогнозують медики. Якщо 
говорити про стадії, то 34% випад-
ків виявлення недуги – на третій 
і четвертій стадіях, а це говорить 
про запущеність процесу (!). Медики 
закликають усіх жінок – проходити 
регулярні огляди. Однак чи зважа-
ють на ці поради?

Які є проблеми?
Для початку ми вирішили з’ясу-

вати, як часто жінки обстежуються, 
чому затягують із візитом до лікаря: 
не можуть знайти час, спеціаліста, 
нема коштів, мають страх чи є інші 
причини. Для цього провели ано-
німне опитування в соцмережах.  

Респондентки поділилися на 
кілька категорій: тих, хто регуляр-
но (щонайменше раз на рік) про-
ходять огляд; тих, хто нарікають на 
брак компетентних спеціалістів у 
Тернополі; тих, хто бояться йти на 
прийом, і тих, хто не може дозволи-
ти собі регулярні обстеження через 
нестачу часу та дороговартісність 
обстеження.

Ми обрали найбільш показові ко-
ментарі, які вказують на причини.

«Ціна, нема часу, нема хорошого 
лікаря. Це точно те, що стримує».

«Хто знає, чи є в Тернополі доказові 
мамологи? Бо лікування неіснуючих 
хвороб, травки-муравки та фуфло-
міцини – це сумно».

«Я довго збиралася, а от минулого 
тижня записувала чоловікову маму і 
«під шумок» себе. Чисто для профі-
лактики, бо вік вимагає турботи».

«Велика кількість мамологів у мі-
сті, та лиш із власних порад у групах 
соцмереж жінки взнають про хоро-
шого чи не дуже лікаря і в принципі 
про таких лікарів».

«Немає у відкритому доступі ін-
формації про лікарів зі сторони, їх 
професійності, а не лише родився/
хрестився/ закінчив універ в тако-
му-то році...»

«Щодо проблем у Тернополі – якщо 
ти береш направлення у сімейного 
лікаря до профільного спеціаліста, то 
це не є дорого... Наш соціум навчив, 
що завжди треба «пхати» в карман».

Ось лише кілька дописів жінок, 
які демонструють картину. Ми вирі-
шили узагальнити інформацію, куди 
йти, де шукати спеціалістів.

Жити на повні груди   Будь-яке 
захворювання грудей можна вилікувати 
за умови ранньої діагностики. Проходити 
обстеження хоча б один раз на рік – 
обов'язкове правило для кожної жінки. Як 
зробити це безоплатно – читайте

ЯК ЗНАЙТИ СВОГО МАМОЛОГА

За електронним направленням вас мають обстежити 
безоплатно, запевняють у онкодиспансері

рацій. Ми проводимо орієнтовно 
20% таких оперативних втручань. 
Це – секторальні резекції із ді-
агностикою лімфатичних вузлів, 
або лімфаденектомія (хірургіч-
не видалення однієї або кількох 
груп лімфатичних вузлів – прим. 
авт.), якщо там підтверджується 
ураження, – пояснює керівник 
онкодиспансеру Леонід Шкробот. 
– Зберігаємо груди, їхній об’єм, 
можна провести реконструкцію, 
встановити імпланти тощо.

У онкодиспансері є сучасний 
апарат, який використовують для 
променевої терапії, іонізовані ви-
промінювання застосовують з ліку-
вальною метою. Також є всі схеми 
хіміотерапії, у тому числі високо-
дозні, яких ще кілька років тому не 
робили. Є можливість проводити 
терапію одного дня.

застосовують також імуногістохімію 
– обстеження, яке дає можливість 
визначити чутливість пухлини до 
того чи іншого виду лікування 
(гормональної, хіміотерапії тощо). 
Про це під час зустрічі розповідає 
директор Леонід Шкробот.

Загалом роботу закладу забез-
печують 400 медиків, з них 90 – 
лікарів. Консультативні прийоми 
здійснюють щодня на базі поліклі-
ніки. Записатися на прийом можна 
в реєстратурі.

– Ми закликаємо всіх жінок про-
ходити профілактичні огляди, дбати 
про власне здоров’я та дослухатися 
до наших порад. Тільки спільна та 
злагоджена робота лікаря–пацієн-
та допомагає досягнути бажаного 
результату, – наголошує.

При лікуванні раку молочних 
залоз застосовують усі доступні в 
онкології методи. Зокрема – хі-
міотерапію, променеву терапію, 
оперативні методи лікування та 
гормональну терапію.

– З'являються все більш агре-
сивні форми раку молочної залози 
в молодому віці. Тож і підходи в 
лікуванні змінюються. Надважли-
вим лишається вчасна діагностика 
– І і ІІ стадії, коли є можливість 
провести лікування із застосу-
ванням органозберігаючих опе-

ОБСТЕЖЕННЯ У ПРИВАТНИХ ЦЕНТРАХ

Отримати консультацію у 
мамолога та пройти УЗД–об-
стеження молочних залоз мож-
на також у приватних центрах 
Тернополя, а також у ваших ра-
йонах. Ми зібрали інформацію 
в Тернополі, представлену на 
сайті каталогу – https://top20.
ua/tr/tag/mammolog.html.

Тут можете глянути контак-
ти закладів, а також відгук про 
лікарів.

Назва закладу
Графік  

прийому 
мамолога

Вартість  
першого  
прийому

Вартість  
УЗД молочних 

залоз
ТІНМЕД, вул. Котляревського, 
69/159

вт, чт, пт 500 300

Клініка професора Стефана Хміля, 
вул. Стадникової, 9

вт, пт 550 300

Оксфорд Медікал, вул. Качали, 5 вт, чт 470 370
AVIDA, вул. Петлюри, 1А (будинок 
АТБ, 4 поверх)

пн–чт 400 350

Віасан, вул. Медова, 20
вт, чт після 

обіду
400 350

Більше інфор-
мації – скануй-
те QR–код
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Орендувати житло у Тернопо-
лі наразі не важко. На початку 
повномасштабного вторгнення 
росії знайти квартиру у місті 
було фактично неможливо. Те-
пер пропозицій вдосталь і ціни 
змінилися.

Яких пропозицій 
найбільше?

Ми проаналізували дані найбіль-
шої платформи з продажу та оренди 
перевіреного житла DOM. RIA. За-
галом, наразі у Тернополі є по-
над 1200 пропозицій оренди 
житла.

Наразі у Тернополі знизились 
ціни на оренду квартир. Якщо 
на початку війни орендодавці 
підняли ціни у кілька разів і були 
доступні всього кілька десятків про-
позицій, то зараз же є пропозиції 
від 2300 грн на місяць.

Найдешевші квартири — пере-
важно з централізованим опален-
ням у панельних будинках.

Є також і пропозиції в елітних 
новобудовах із сучасним ремонтом 
та індивідуальним опаленням. Мі-
сячна орендна плата може сягати і 
30 000 гривень.

Найбільше квартир здають 
в «Центрі» — 259. Також є чимало 
пропозицій квартир на «Дружбі», 
«Сонячному», «Східному». Кіль-
кість актуальних пропозицій у мі-
крорайонах дивіться на графіці.

Найбільше здають в оренду од-
нокімнатні та двокімнатні кварти-
ри. Кількість пропозицій дивіться 
на інфографіці.

Що пропонують 
На інфографіці ми зібрали діапа-

зон цін на оренду різних квартир 
у різних мікрорайонах міста. Ди-
віться та порівнюйте.

10 112 грн — Центр. Однокім-
натна квартира на вулиці Руська з 
євроремонтом та індивідуальним 
опаленням, меблями та технікою. 
Додаткова плата за комунальні 
послуги. Як вказує орендодавець, 
влітку комунальні витрати станов-
лять приблизно 700 грн, взимку — 
2000 грн.

7000 грн — Дружба. Двокімнатна 
квартира з індивідуальним опален-
ням. Стіни з цегли. Житло у хоро-
шому стані, є всі необхідні меблі, 
побутова техніка, окремі кімнати. 
Розвинена інфраструктура: поруч 
школи, дитячі садочки, зупинки 
громадського транспорту, мага-
зини, парк.

10 000 грн — Сонячний. Двокім-
натна квартира з індивідуальним 
опаленням та євроремонтом. Роз-
ташована на п'ятому поверсі, дев’я-
типоверхового будинку. Квартира 
обладнана усіма необхідними ме-
блями та технікою для комфортного 
проживання. Також є балкон.

 4000 грн — Аляска. Однокімнатну 
квартиру здають для пари або сім’ї 
на тривалий термін. Опалення цен-
тралізоване. Є меблі, холодильник, 
пральна машина.

8240 грн — Оболоня. Однокім-
натна квартира з індивідуальним 
опаленням у новобудові. Перша 
здача. Тепла підлога в коридорі та 
ванній. Не кутова. Поруч супермар-
кет, школа, садочок, зупинка. Для 
сімейної пари, без тварин.

8000 грн — Канада. Це трикімнат-
на квартира. Квартира з індивіду-

альним опаленням, меблі, техніка.
4500 грн — Східний. Однокімнат-

на квартира на вулиці Лесі Укра-
їнки. Є комбіноване опалення, 
меблі, пральна машина. Поруч є 
вся необхідна інфраструктура.

9363 грн — Новий Світ. Довго-
строкова оренда двокімнатної квар-
тири з індивідуальним опаленням. 
Повністю з меблями та побутовою 
технікою. Металопластикові вікна, 
хороший жилий стан. Зручне роз-
ташування поблизу центру. Поруч 
знаходяться: магазин, школа, дитя-
чий садок, вищі навчальні заклади. 
Перевага надається сімейним парам 
з дітьми, працюючим дівчатам, ді-
вчатам-студенткам.
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Більше  
оголошень про 
продаж, купівлю 
чи оренду житла 
дивіться на сайті 
DOM.RIA

Житло   Ми порівняли вартість оренди 
квартир у різних мікрорайонах Тернополя. 
У якому мікрорайоні найдешевше та 
найдорожче житло? Де найбільше 
пропозицій та скільки різних типів квартир? 
Про це читайте у матеріалі 

Вартість оренди квартири

ОРЕНДА КВАРТИРИ. ДЕ ДЕШЕВШЕ
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

 Бетон різних марок, висока якість, доставка 
„Міксером”, самоскидом, розчин цементний. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

 БРАМИ КОВАНІ, ВІДКАТНІ, ОГОРОЖІ,  СХОДИ, ЛАВКИ ТА 
ІНШЕ, РЕСТАВРАЦІЯ, METAL-DEZIGN.NET.UA. (067) 909-79-74  

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

 ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ, ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖ-
КІМНАТНІ, ПІДВІКОННЯ, РОЛЕТИ, ВУЛ.КИЇВСЬКА, 11 
А. (097) 370-46-68  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Керамзит фасований в мішках, насипом, фракції 
10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можл. 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 комп-
лектуючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір, 
виїзд.безкошт (096)132-84-04, (067)381-45-08  

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

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

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

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

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

 Пиломатеріали на дах: крокви, лати, мурлати, 
контрлати, брус, дошки, з доставкою, на замов-
лення. (068) 801-27-27  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Труби азбестоцементі, діаметром 100-500мм, тру-
би залізобетонні, діаметром 500-1 200 мм, можли-
ва доставка. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ВАГОНКА, АРКИ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЮВАННЯ, 
ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ФАСАДИ, НАБРИЗК, 
ПЕРЕПЛАН. ЯКІСТЬ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (098) 235-25-91  

 Виконуємо всі види внутрішніх робіт, помірні 
ціни., знижка на матеріали. (097) 233-19-54  

 Виконуємо косметичні ремонти будь-якої склад-
ності, наклеювання шпалер, облицювання плит-
кою інші види. (097) 916-49-32  

 ВИКОНУЄМО ЯКІСНО ТА ДОБРОСОВІСНО РЕМОНТНІ РО-
БОТИ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАР-
ТОН ТОЩО, ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ (098) 370-75-44  

 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  

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

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

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

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

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

 ПЛИТОЧНІ РОБОТИ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ПІД-
ГОТОВКА СТІН, ПІДЛОГИ, ГІПСОКАРТОННІ КОРОБКИ, 
СТЯЖКА, ШТУКАТ., ЛАМІНАТ, ЯКІСНО (098) 385-10-84  

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, МАНСАРД, ГОРИЩ, ДОСТАВКА МА-
ТЕРІАЛІВ, 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  

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

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

 Циклювання паркету, дошки, ремонт, лакування, плін-
туси, є транспорт. (097)874-50-05, (067)155-45-14  

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, МАЛЯРКА, ШТУКАТУРКА,  СТЯЖКА, 
ГІПСОКАРТОН, ФАРБУВАННЯ, ІНШІ ВИДИ ВНУТРІШНІХ 
РОБІТ. (093)313-40-70, (063) 581-35-16  

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, СТЯЖКА, МА-
ЛЯРКА, ІНШІ ВИДИ ВНУТРІШНІХ РОБІТ. (093) 313-40-70  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО РЕМОНТИ КВАРТИР, ЄВ-
РОРЕМОНТ, АРКИ, ВАГОНКА, ГІПСОКАРТОН, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, ШПАЛЕРИ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, (098) 745-29-33  

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

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

 Інформація: дахи, зварювальні роботи, накриваємо 
нові, перекриваємо старі дахи, балкони, лоджії, га-
ражі, альтанки, тераси, парапет (097) 589-43-40  

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

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

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

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

 Інформація: євроремонт, косметичний рем., ма-
шинне шліфув. стін та стель без пилу, плитка, 
ламінат тощо. (098) 835-03-40  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ШПАТЛЮВАН-
НЯ, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ, ФАРБУВАННЯ, ДОСВІД 
18 Р., ЯКІСНО. (067) 233-61-98  

5.5 РІЗНЕ  
 БУДІВЕЛЬНЕ РИШТУВАННЯ, СТІЙКИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ, 
ВИШКА-ТУРА, ДРАБИНА 7 М, БЕТОНОЗМІШУВАЧ, 
ОРЕНДА, ПРОДАЖ, КУПІВЛЯ. (067) 352-30-26  

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

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

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

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

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

 Перетягування, ремонт м»яких меблів, заміна 
пружин, поролону. (097) 484-60-02  



13RIA плюс, 23 листопада 2022

13

№47  23.11.2022

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 АВТОМЕХАНІК, АВТОМАЙСТЕР, АВТОСЛЮСАР, НА 
ДІЮЧЕ СТО, ЗНАННЯ ХОДОВОЇ, ДВИГУННОЇ ЧАСТ., 
ЗАМІНА ГРМ, ПРОКЛАДКИ ГБЦ, ЗНАННЯ НАПІВАВТОМ 
(098) 990-50-91  

 Вантажник-різноробочий, з/п потижнева. (097) 
832-59-22  

 ВАНТАЖНИКИ-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ В ОРГАНІЗА-
ЦІЮ (096) 145-38-08  

 ВОДІЙ ТАКСІ 098-134-00-86  

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

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

 Домогосподиня в село на 1,5 місяці, обов»яз-
кове вміння доїти корову. (096)360-87-10, (066) 
754-80-78  

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

 Електрозварювальник. (067) 845-38-08  

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

 КАДРОВИК- ДІЛОВОД. (068) 010-54-54  

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

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

 КУХАР В БАР, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, ДОСВІД, 8 - 17 
ГОД. НА ЗИМОВИЙ ПЕРІОД, СБ., НД. ВИХ.., ХОРОШІ 
УМОВИ, З/П 500 ГРН./ДЕНЬ (098) 498-41-27  

 КУХАР, ЧОЛ., ГР. 3/3, ПРАЦЬОВИТИЙ, КОМУНІКАБ., 
ОРГАНІЗОВАНИЙ, ДОСВІД ВІД 1 РОКУ. (063) 159-88-03  

 Майстер з ремонту взуття. (067) 355-64-36  

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

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

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

 ПРАЦІВНИК НА ШИНОМОНТАЖ, ВУЛ.МИКУЛИНЕЦЬКА, 
«ІМПЕРІЯ ШИН», НАВПРОТИ СЕРВІСУ «ТОЙОТА», ПЕ-
РЕД АВТОРИН.БЕРЕЗОВ., 8-20 ГОД. З/П ВІД 600 (068) 
706-05-02  

 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  

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ЦЕНТР, НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ 
ДЕНЬ, ПН-СБ., 9-11 ГОД. (067) 983-10-70  

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ-ПОСУДОМИЙНИЦЯ (067) 350-26-54  

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

 Продавець продовольчих товарів, вул.Злуки. 
(067) 208-10-66  

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

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

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

 РІЗНОРОБОЧИЙ,  ПЕРЕДМІСТЯ ТЕРНОПОЛЯ, НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ, З/П 500 ГРН./ДЕНЬ (ПОТИЖНЕВО) 
(098) 579-74-13  

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

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

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

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

 ТОКАР-ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК, ОБРОБНИК МЕТАЛУ, ОФІЦІЙ-
НО, ДРУЖ. КОЛЕКТИВ, З/П ДОГОВІРНА (068) 387-86-61  

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

 Тракторист (097) 832-59-22  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Шукаю роботу зі зрізання дерев, колення дров, 
різноробочого, підсобника, погодинна робота, 
розгляну будь-які пропозиції. (067)687-01-64, 
(068)020-84-71  

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

7.4 РІЗНЕ (ЛІЦ.)  
 Здаються в оренду крісла або кабінет в перу-
карні, Центр. (097) 355-50-27  

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

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

11.3 КУПЛЮ  
 ТВ LET, LCD, ПЛАЗМА, НЕРОБОЧИЙ СТАН., ПОБИТІ 
ЕКРАНИ, НА З/Ч. (093) 546-77-70  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

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

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

 Брухт кольорових, чорних металів, дорого, наш 
вивіз, Ліц АВ №147478, 147470 (097) 898-23-68  

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

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 Пшениця, зі складу в Тернополі, крупа гречана 
(січка). (063) 851-99-64  

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

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

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

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 ЗРІЗАННЯ ДЕРЕВ (ПРОБЛЕМНИХ), Є АВТОВИШКА, 
ОБРІЗАННЯ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ. (067) 665-18-28  

 Послуги вантажників: розвантаження, заванта-
ження, квартирні переїзди, вивіз будівельного 
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  

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

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

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

26.5 РІЗНІ  
 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  

 Чистка пір’я, пошиття подушок, ковдр. (067) 
355-64-36  

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  

28. ФОНДОВА БІРЖА  
28.2 НАДАЮ КРЕДИТИ  

 КРЕДИТ ГОТІВКОЮ ДО 50 000 ГРН. НА БУДЬ-ЯКІ 
ПОТРЕБИ, БЕЗ ПЕРШИХ ВНЕСКІВ, БЕЗ ДОВІДКИ ПРО 
ДОХОДИ, (ОКСАНА). (067) 218-66-45  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.3 КУПЛЮ  
 СТАТУЕТКИ  ФАРФОРОВІ, МЕТАЛЕВІ, ГОДИННИКИ НАРУЧ-
НІ, ШАХИ, НАГОРОДИ, МЕЛЬХІОР, МОНЕТИ, ІГРАШКИ ДИ-
ТЯЧІ, ЯЛИНКОВІ, ФОТОАПАРАТИ, ПО ОБЛ (097) 647-67-60  

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

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

 Млин ДКУ, січкарня на 3ножі, машинка швейна 
«Подольськ-142», двері дерев, колонки а/м, до-
шки, бруси, клітка птах (098) 040-83-63  
 Холодильники, пральні машинки, газові плити, пи-
лососи, кавоварки, тренажери, м/х печі, інструмент, 
поб. техн, б/к,електровелосипед (097) 484-20-46  

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

30.2 КУПЛЮ  
 БАЛОН ГАЗОВИЙ, ДОРОГО. (096) 773-52-00  

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

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

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 ПРАЦЮЮЧИЙ, В/О, БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, НАДІЙ-
НИЙ, ХОЧЕ ЗУСТРІТИ ЖІНКУ, ДО 55 Р., БЕЗ ШКІДЛ. 
ЗВИЧОК, ЯКА ХОЧЕ БУТИ НЕ САМОТНЯ. (098) 374-83-11  

 Тернополянин, самотній, матер. забезпеч., по-
знайомиться з жінкою, 38-46 р., не схил. до пов-
ноти, для створення сім’ї. (097) 716-07-93  

 ЧОЛОВІК, 42 Р., ПРАЦЮЮЧИЙ, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З 
ЖІНКОЮ, ДО 45 Р., ДЛЯ СПІЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ. 
(098) 371-25-90  

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

 Жінка пенсійного віку познайомиться з чолові-
ком, від 65 р. (097) 647-22-72  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ АР №035570, ДОДАТОК ДО ДИ-
ПЛОМА ВИД. ЧОРТКІВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ МЕДИЧНИМ 
КОЛЕДЖЕМ НА ІМ’Я КАЛИШИН Н.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТ-
НИКА ДГ№003358 ВИД. ТЕХН. КОЛЕДЖЕМ ТЕРНОП. 
ПРИЛАДОБУДІВ. ІНСТИТУТУ НА ІМ’Я МІГОЦЬКИЙ Ю.Л. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ТЕ№13551131 
ВИД. ТЕРНОП. КООПЕРАТ. ФАХОВИМ КОЛЕДЖЕМ ВІД 
01.09.2021 НА ІМ’Я САГАН А.А. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНУ ЧІП-КАРТКУ ВОДІЯ ДО ЦИФРОВОГО ТАХО-
ГРАФА UAD №0000005QІВ000 ДІЙСНУ ДО 28.01.2025 
НА ІМ’Я ЗАРИВЕННИЙ А.Р. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНІ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГ. СЕРЕД.ОСВ. 
ТЕ18397713, ДОД. №497546 ВИД.ГУСЯТИНС. КО-
ЛЕДЖ ТДТУ ІМ. ІВ.ПУЛЮЯ НА ІМ’Я ХРАПЛИВИЙ В.В. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  

 ЗАГУБЛЕНІ ПЕЧАТКИ, ЧАСТИНУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ТОВ «РОБОТИЗОВАНІ 
АГРОСИСТЕМИ» ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  
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3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ  

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

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

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

 Автоперевезення, вантажні перевезення, до 30 
куб.м, до 5 т, по місту, області, Україні. послуги 
вантажників, Свід. (068)715-76-63  

 Вантажні перевезення бусом, до 2,5 т, є вантаж-
ники. 24/7 , Свід. (068) 775-84-92  

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

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

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

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

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

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

 Інформація про вантажні перевезення бусом, до 1 т, 
а/м КамАЗ, самоскид, є вантажники. (067) 355-64-36  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, В/П 10 
Т, ДОВЖИНА КУЗОВА 6 М, ШИРИНА 2,45 М, ДОВЖИНА 
СТРІЛИ 7 М. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, МІК-
СЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА 
БЕТОНУ, ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, САМОСКИД 
(098) 467-56-01  

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

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

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

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

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 
 «Аляска» 9/10/ц 43 кв.м сира,док,ліфт 29 500 
(068) 692-15-37 

 вул.Бойчуків 5/-/ц 31/18/6 не кут. 20 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Будного 45 кв.м і/о,є/р,б.з,меб 46 900 (068) 
605-89-47 

 вул.Білогірська 11п. 43 кв.м зд 23 500 (068) 605-
89-47 

 вул.Галицька 3/9/ц 42/19/10 і/о, рем,б.з., 39 
900 (068) 692-15-37 

 вул.Замонастирська 8/10/ц 43кв.м і/о,кух 45 000 
(068) 447-25-77 

 вул.Київська 10/11/м 55 кв.м і/о,є/р, кух 45 500 
(097) 405-48-35 

 вул.Коновальця 1/9/ц 37/20/10 і/о,рем,меб 36 
500 (068) 447-25-77 

 вул.Корольова 6/8/ц 40кв.м і/о, диз.є/р,меб 45 
500 (097) 405-48-35 

 вул.Кривоноса 4/5/ц 27 кв.м меб 14 500 (097) 
405-48-35 

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

 вул.Л.Українки ц/б 37/20/7 н., терм 20 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Лепкого 4/9/ц 30 кв.м х/ст 18 000 (097) 239-
78-88 

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

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

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

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

 вул.Тарнавського 2/9/ц 54 кв.м н/б 33 000 (068) 
605-89-47 

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

 вул.Тарнавського 3/9/ц 45 кв.м і/о,є/р 44 800 
(068) 605-89-47 

 вул.Тролейбусна 4/9/м 47 кв.м і/о,кух,є/р 48 
500 (068) 692-15-37 

 вул.І.Блажкевич 4/5/ц 11,4 кв.м к/рем,меб 8 000 
(097) 405-48-35 

 Дружба 9/10/ц 45 кв.м є/р,і/о,кух 46 700 (098) 
943-63-90 

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

 р-н авторинку 6/9/ц 46 кв.м сира, зд 28 000 
(068) 447-25-77 

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 
 б-р Галицького -/5/ц 46/27/6 о/к 26 000 (097) 
239-78-88 

 Варшавський 5/10/ц 58 кв.м і/о,є/р,меб 67 000 
(097) 405-48-35 

 вул.15 Квітня -/9/п 52/30/9 не кут., терм 27 700 
(097) 239-78-88 

 вул.15 Квітня 8/9/п 50 кв.м і/о,є/р,меб 47 500 
(098) 943-63-90 

 вул.15 Квітня 9/10/ц 50 кв.м і/о, к/рем 34 700 
(097) 405-48-35 

 вул.Білогірська 4/-/п 80 кв.м зд. 48 000 (068) 
692-15-37 

 вул.Винниченка 1/5/ц 45 кв.м м/п,кол,к/рем 27 
500 (098) 943-63-90 

 вул.Коновальця 1/-/ц 73 кв.м і/о,рем, меб 61 
900 (097) 239-78-88 

 вул.Корольова 2/9/ц 67 кв.м і/о,є/р,меб 60 000 
(068) 605-89-47 

 вул.Л.Гузара 1/9/ц 62 кв.м зд., сира 39 000 
(068) 447-25-77 

 вул.Л.Українки 4/5/п 45 кв.м жила 30 500 (068) 
447-25-77 

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

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

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

 вул.Микулинецька 4/5/ц 50/30/9 і/о,м/п 35 000 
(068) 605-89-47 

 вул.Микулинецька 55 кв.м і/о,є/р, меб,тех 38 
700 (068) 605-89-47 

 вул.Тарнавського 2/10/ц 65 кв.м сира, док 49 
700 (096) 473-67-66 

 вул.Тарнавського 2/10/ц 67 кв.м док 49 800 
(098) 943-63-90 

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

 вул.Тролейбусна 8/10/ц 65 кв.м підігрів 49 700 
(098) 943-63-90 

 Дружба 1/5/ц 45 кв.м к/рем,м/п,кол 27 500 
(096) 473-67-66 

 Сонячний 50/30/9 і/о,рем,меб.,не кут 47 500 
(096) 473-67-66 

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 
 «Аляска» 4/7/п 65 кв.м жила, ліфт 36 000 (068) 
447-25-77 

 «Аляска» 7/9/ц 88кв.м сира, зд 43 500 (097) 
405-48-35 

 вул.Гайова 7/10/ц 88 кв.м і/о,є/р,меб 80 000 
(068) 447-25-77 

 вул.Галицька 8/10/ц 90 кв.м сира, док 60 000 
(068) 447-25-77 

 вул.Київська 11п. 83 кв.м і/о,є/р,кух 62 500 
(068) 447-25-77 
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 вул.Київська 4/9/п 64/40/9 не кут., зв.ст. 30 000 
(097) 239-78-88 

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

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

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

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

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

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ 
 піщан.кар’єр,4х6м,цегл.,підвал,ям (068) 331-
89-45 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 
 1/2 будинку с.В.Бірки 35 кв.мгаз, м/п, жилий, 
0,15 га11 900 у.о. (097) 405-48-35 

 Будинок-дача львівська траса, 1-ші дачі 2-пов 
60 кв.мі/о, жилий, 0,07 га26 000 у.о. (068) 605-
89-47 

 Будинок-дача львівська траса, 2-гі дачі 63 
кв.мрем,+добудова, огорожа,ковані ворота, 
0,06га10 700 у.о. (097) 405-48-35 

 БУДИНОК 11 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ, ЕКОЛОГ. СЕЛО 
ГАЗ, ВОДА В БУД., ОПАЛ. ГАЗ. І ДРОВА, САД, ХЛІВ, 
СТОДОЛА, ЛЬОХ, 0,15 ГА, ЗАЛІЗ.- (097) 130-76-23 

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

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

 Будинок м.Теребовля 78 кв.м2 кім., кухня, газ, 
вода на подвір’ї, 0,21 га, 800 м до центру- (067) 
350-36-62 

 Будинок Н.Світ, вул.Вільхова потребує капіта-
ловкладень, власник- (098)584-87-30, (098)327-
65-22 

 Будинок побл. Тернополя 3-пов -світло, вода, 
газ, 0,12 га, дорога, три ділянки зем. по 0,06 га- 
(097) 798-30-78 

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

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

 Будинок с.Дичків 78 кв.мгаз, світло, 0,6 га19 500 
у.о. (068) 692-15-37 

 Будинок с.Дітківці 60 кв.мгаз, 0,12 га8 500 у.о. 
(068) 692-15-37 

 Будинок с.Нетерпинці 50 кв.м3 кім., кух-
ня,кор.,веранда, цегляний, і/о, газ, 0,4 га7 000 
у.о. (097) 405-48-35 

 Будинок с.Озерна старий глин. буд., газ, вода, 
світло, 0,55 га,- (097) 152-63-81 

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

 Будино с.Ілавче 59 кв.м2 кім., жилий, газ, кри-
ниця, 0,72 га, рівна8 700 у.о. (097) 405-48-35 

 Ділянка дачна львівська траса, 1-ші дачі 0,06 га, 
дуже гарне місце4 800 у.о. (097) 405-48-35 

 Ділянка дачна львівська траса, 2-гі дачі 0,06 га, 
хор. стан- (068) 331-89-45 

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

 Ділянка дачна с.Підгороднє 0,06 га, рівна4 500 
у.о. (068) 447-25-77 

 Ділянка дачна с.Підгороднє 0,07 га, рівна, ко-
мун. поруч6 500 у.о. (068) 692-15-37 

 Ділянка земельна с.Байківці 0,13 га в селі, жила 
вул., комунікації,17 000 у.о. (097) 405-48-35 

 Ділянка земельна с.Байківці 0,25 га, під заюбу-
дову, 2 000 у.о./0,01 га- (097) 405-48-35 

 Ділянка земельна с.Березовиця 0,09 га, під с/г9 
000 у.о. (068) 447-25-77 

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.ПЕТРИКІВ 4 ГАПІД ЗАБУДОВУ, 
МОЖНА ЧАСТИНАМИ, МОЖЛИВО ОБМІН НА (НЕРУХО-
МІСТЬ,БІЗНЕС,СТО),- (098) 407-05-28 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 
 1-кім. квартиру, вул. Злуки, і/о, є/р, меблі, поб.
техніка, 300 у.о. (068) 447-25-77 

 1-кім. квартиру, вул.Київська, 1 пов., ц/о, ре-
монт, меблі, поб.техніка, 200у.о.+ком. (068) 
447-25-77 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, Р-Н ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ, ДЛЯ 
2-ОХ ДІВЧАТ, МОЖНА СТУДЕНТАМ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИ-
КІВ. 52-25-45, (096) 305-43-16 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР. (068) 328-55-46 

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

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

 2-кім. квартиру, Східний, і/о, рем., генератор, 
гараж, 400 у.о. (096) 734-68-47 

 2-кім. квартиру, Центр, 4/-/ц, і/о (068) 379-
83-14 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, І/О, ПОБ. ТЕХ., МЕБЛІ, ДО-
ГОВІРНА, ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ В ОКРЕМУ КІМНАТУ 
В 3-КІМ. КВАРТИРІ. (067) 150-87-33 

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

 Візьму на квартиру в окрему кімнату хлопця, при 
ватний сектор, Східний. (097) 291-88-56 

 Візьму на квартиру в приватний будинок сімей-
них, можна 2 сім’ї (096) 405-90-82, (096)405-
90-28 

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

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ХЛОПЦІВ, ДІВЧАТ, ПРАЦЮЮ-
ЧИХ. (096) 389-75-28 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ, СІМ’Ю, ДІВЧАТ АБО ХЛОПЦІВ. 
(068) 148-52-17 

 ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ 1 ЧОЛОВІКА, ХЛОПЦЯ. (097) 
452-54-55 

 Візьму на підселення в окрему кімнату компань-
йонку, 45-55 р., яка володіє смартфоном циф-
ров.техн., недорого, оплата згідно сезону (097) 
938-53-29 

 ГУРТОЖИТОК, СОНЯЧНИЙ. (096) 389-75-28 

 КІМНАТУ В МІНІ-ГОТЕЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. (097) 443-
96-76 

 Перукарня, «Аляска», 61 кв.м, рем, меблі, 10 000 
грн. (097) 405-48-35 

 Перукарня, Дружба, 45 кв.м, рем, ел.опалення, 
меблі, 6 500 грн. (068) 447-25-77 

 Приміщення комерційне, Дружба, 1 пов., 32 
кв.м, 200 у.о., 2 пов., 32 кв.м, 3 000 грн., мож-
на разом, окремо, під магазин, офіс (096) 734-
68-47 

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

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-СКЛАДСЬКЕ, Р-К «ЗАХІД-
НИЙ», ВУЛ. ОБ’ЇЗНА, 140 КВ.М, (068) 148-52-17 

 ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.ОБ’ЇЗНА, Р-К «ЗАХІДНИЙ», 140 
КВ.М, (068) 148-52-17 

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

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

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

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

 1-, 2-кім. квартиру в Тернополі або поблизу, 
жилу, готівка. (098) 498-80-63 

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

 1-кім. квартиру в Тернополі, розрахунок готівка, 
розгляну різні варіанти, терміново (097) 239-78-88 

 2-кім.квартиру, будь-який район, швидкий роз-
рахунок. (068) 598-61-57 

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

 Будинок обжитий, з ремонтом, до 200 кв.м, до 5 
км від Тернополя (096) 473-67-66 

 Будинок, котедж, квартиру, ділянку, розгляну усі 
пропозиції (096) 473-67-66 

 Ділянку земельнк під забудову, побл. Тернополя 
(096) 473-67-66 

 Садовий, дачний будинок, обжитий, біля Терно-
поля (096) 473-67-66 

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

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

 1-, 2-кім. квартиру, терміново, для місцевих, на 
тривалий термін. (068) 821-71-01 

 Винайму будинок в Тернополі, на трив. термін, 
або ближ. селах, можна без мебл., техн., для 
поряд. сім’ї з Тернополя, можл. викуп. (098) 
393-45-15 

 Винайму квартиру для пари, з і/о та ремонтом. 
(096) 473-67-66 

 Винайму квартиру для сімї з дітьми (096) 473-
67-66 

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

 Терміново орендую житло в Тернополі (096) 
473-67-66 

4.11 РІЗНЕ 
 АН «Перший центр нерухомості», б-р Шевченка, 
1, 1 пов., 9-16 год., продаж-оренда квартир, ко-
мерц.прим., діл.зем., будинків, 25-57-57, (067) 
354-37-89 

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

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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ 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 комерційне, вул.Київ-
ська, 61 кв.м, 54 000 у.о., торг. (067) 355-64-36 

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, до-
говірна (067) 128-51-71  
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би, я бачив скалічені тіла, та це був 
кримінал. 

На запитання, чи не відчувають 
страху, відповідає категорично:

— Страху не відчувають тільки 
психічно хворі. Страх — це нормаль-
ний і потрібний інстинкт, — каже. — 
Його варто навчитися опановувати 
і переборювати. До всього звикаєш. 
Я звик ще у 15-му. 

Михайло пояснив, що бояться всі, 
а ще часом охоплює паніка. Це — 
небезпечне почуття. Людина ціпеніє 
і не здатна володіти собою. Часом 
паніка призводить до загибелі. 

Касети, фосфор  
і ворожа розвідка

Пригадав співрозмовник, коли 
найбільший страх переживали за 
час війни: впродовж шести годин 
їх «крили» з усіх видів артилерії. 

— Це було перед Великоднем, 
довкола нас вибухає, а ми лежимо 
в посадці,  — пригадує військовий. 
— Це вже закономірність — чим 
більше релігійне свято, тим інтен-
сивніше стріляють. Касетні боєпри-
паси, які розсіювалися над нами, з 
людини роблять решето. Нас тоді 
врятувала молитва — місцевість на-
крив туман, і ми непомітно вийшли. 

Касетні боєприпаси, за словами 
співрозмовника, ворог застосовує 
мало не щодня. Небезпечні тим, що 
замість одного вибухового снаряда 
містять десятки або навіть сотні мен-
ших боєприпасів, які розсіваються 
і вибухають. При чому, мають під-
лу підступність, про яку Михайло 
дізнався на досвіді: спершу вибухає 
вісім із десяти частин, а коли хлопці 
починають підводитися — решта. 

Фосфорні «феєрверки» за дев'ять 
місяців бачив разів п'ять: від вибуху 
розлітаються великі «іскри», спу-
скаючись повільно на землю, де від 
контакту з вологою загоряються.   

— В артилерії є такі маркуваль-
ні, або освітлювальні  «маркери», 
їх можна сплутати з фосфорними, 
— пояснює військовий. — Засто-
совують для того, щоб було видно, 
куди полетів снаряд, та «маркери» 
не горять, а фосфорні — жовтіші. 

Часто над бліндажами пролітає 
ворожий безпілотник. Пояснює, 
будь-яке намагання його знешкоди-
ти може навести ворога на позиції, 
тому краще не давати жодних про-
явів. А не помітити його неможливо: 
звук, як у бензопили.   

З першого дня — на 
передовій 

Колись в армії, ще у 80-х, Михай-
ло служив танкістом. У 15-му мобі-
лізувався добровільно. Потрапив у 
92-гу бригаду, де його призначили 
командиром танка. Вражений, що 
у 16-му році через, як він каже, 
«мінські договорняки» танки уже 
не воювали. І він відтоді не служив.  
Коли розпочалася повномасштабна 
агресія, пішов воювати як резервіст 
першої черги — тепер у протитан-
ковий дивізіон. 

— Був танкістом, а став «про-
титанкістом», — сміється. 

У Тернопільській артилерії Ми-
хайло — командир протитанкової 
гармати. Пройшов війну із півночі 
— на південь уздовж по лінії вогню 
і скрізь — на передовій.  

Найстрашніше 
почуття — паніка

Найважче було на Донеччині. 
Лише у  підрозділі Михайла — троє 
загиблих. 

— Важчого нічого немає, муси-
мо усвідомлювати, що така наша 
доля, виходу немає, — констатує 
Михайло. — А ми  йдемо до кінця 
і переможемо обов'язково! 

Михайло заходив у звільнені міста 
після росіян: руїни і трупний запах. 

— Варварство дикої орди, — каже. 
— У мене особлива специфіка служ-

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

На Майдан поїхав після побит-
тя студентів. Не стерпів, каже. У 
правоохоронній структурі відслужив 
до пенсії і вважає, що не мали бер-
кутівці тоді виконувати злочинних 
наказів, студенти мали право на 
мирний протест. Провів на Май-
дані вісім тижнів. Був інструктором 
спершу в офіцерській, потім — у 
запорізькій сотні.

—  Саме на Майдані хлопці про-
ходили грамотний військовий виш-
кіл,— пригадує Михайло. — Частина 
з них жили в наметах, частина — в 
КМДА, кожен мав свої обов'язки 
— справжня Запорізька січ.

— Усе працювало як годинник, — 
розповів нам Михайло. — Обороня-
ючись від беркуту, хлопці отримува-
ли серйозні травми: вогнепальні по-
ранення, розбиті голови, переломи 
рук. Адже по них стріляли не лише 
гумовими кулями, а мисливською 
картеччю калібром 9 мм (свинцеві 
кульки, які застосовуються як сна-
ряд при стрільбі з гладкоствольних 
рушниць, — прим. ред.). Захист — 
дерев'яні щити, каски — частіше 
пластмасові, і клаптики карематів 
— під колінами. Зі зброї — кок-
тейлі молотова і бруківку.  Медики 
Майдану надавали кваліфіковану 
допомогу. Усі працювали на во-
лонтерських засадах. 

На запитання, чим найбільше 
запам'ятався Майдан, каже, що 
особливою атмосферою. 

— Коли заходив на територію 
Майдану — відразу було відчуття 
тепла, товаристськості, — натхненно 
згадує Михайло. — Це неймовір-
ні відчуття, вони не забуваються. 
З'явилося багато друзів із різних міст 
— буквально усі пішли на фронт. 

ІЗ МАЙДАНУ — НА ЛІНІЮ ВОГНЮ 
Війна   Він навчав учасників Майдану 
оборонятися від беркута. Маючи 
військову спеціальність «танкіст», тепер 
є  командиром протитанкової гармати 
Тернопільської артбригади. Він двічі пішов 
проти власного ж «мундиру», та ніколи 
— проти честі та гідності. Наш герой — 
58-річний Михайло на псевдо «Каспер»

Михайло — командир протитанкової гармати. Пройшов війну із 
півночі на південь уздовж по лінії вогню і скрізь — на передовій

ГЕРОЇ

Я вірю, що Бог 
добрий, вірю в 
силу молитви. 
Якщо доля 
повернутися — 
повернемось

Слава Україні! Є!

Завдяки розвідці, тільки уже укра-
їнській, коригується робота коман-
ди нашого героя. Зазначив, що 95 
відсотків роботи — відпрацьовано 
успішно. Не підводить ні коригу-
вання, ні гармата, хоч і стара. 

— Всю інформацію передає ае-
ророзвідка, ми із закритої позиції 
коректуємо за відео, — роз'яснює 
військовий свою звичну роботу. — 
Кожне влучання повідомляється по 
рації закодованим вигуком «Слава 
україні! Є!» — і всі розуміють, що 
вразили в ціль.   

Михайло розповів, що ворог може 
прослуховувати станцію, тому хлоп-
ці конспірують інформацію. Щоб 
не вистежив — позивні побратимів 
озвучуються лише за цифрами, і їх 
часто змінюють, домовляючись між 
собою. «Каспером» Михайла тепер 
майже не називають. Це ще з АТО. 

Від долі не втечеш
Михайла чекає вдома дружина, 

з якою прожили в шлюбі 36 років. 

— Мушу кожного дня доповідати, 
— по-військовому жартує Михайло. 
— Що у мене все добре. 

Пригадав, як намагався прихова-
ти своє бажання мобілізуватися в 
той час, коли дружина була голо-
вою мобілізаційної комісії в районі і 
всі списки проходили через її руки. 
Написавши заяву на добровільну 
мобілізацію, говорив дружині, що 
прийшла повістка. Звісно, вона 
знала, що це не так. 

— Від долі не втечеш, — перека-
зує, як переконував дружину Ми-
хайло. — Якщо в людини доля по-
вернутися живою, вона повернеться. 

І в підтвердження розповів істо-
рію порятунку свого дідуся, який 
воював у Другій світовій. 

— Після вибуху його присипало 
землею в Австрії, додому прийшла 
похоронка, навіть у книжці «Бе-
режанська земля» він — у числі 
полеглих воїнів, а насправді його 
вирили побратими. Дід повернув-
ся з війни додому, — усміхається 
співрозмовник. — Я вірю, що Бог 
добрий, вірю в силу молитви. 

514557_inf
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Що кажуть колеги по службі?
— Древній воїн, — з по-

смішкою починає розповідь 
про Скіфа його командир на 
псевдо «Лютий». — Дуже йому 
підходить його позивний: з 
першого знайомства я зрозумів, 
що це та людина, яка поведе 
за собою підрозділ. У нього ха-
рактер воїна, він дуже хороший 
організатор, має підхід, тримає 
людей навколо себе, з кожним 
підтримує індивідуальний кон-
такт, будь-яку задачу виконує 
разом із підрозділом, а любов 
до Батьківщини демонструє 
власним прикладом.  

Також Лютий наголосив, що, 
незважаючи на молодий вік, 

Скіф дуже професійно володіє 
військовою тактикою, вправно 
застосовує нестандартні підходи 
ведення бойових дій. А висо-
кого рівня довіри колективу та 
авторитету в бригаді досягнув, 
поєднуючи професійні вміння 
з особистими якостями — він 
жартівливий, оптимістичний, 
щирий і дуже простий у спіл-
куванні. Та найважливіше, що 
поєднання фаховості і людя-
ності  дає хороший результат 
у бою — підрозділ Скіфа завж-
ди виділявся успіхами. За це і 
нагороджений двома орденами 
Богдана Хмельницького ІІ та 
ІІІ ступенів.

місці намагається змінювати лад, 
адже вважає, що вдосконалювати 
армію треба із самих низів.

— Як саме? Найпершими скла-
довими успішної армії є дисци-
пліна, згуртованість, чітко розпо-
ділені обов'язки і відповідальність 
за них, — каже, — тоді й буде ре-
зультат.

Запорукою згуртованості вважає 
присутність командира на усіх бо-
йових позиціях, щоб не розділяти 
на начальство і підлеглих. Показує 
на власному прикладі, що робить 
свою роботу так само, як вони. Жод-
них питань і суперечок не виникає.

Страху немає — лиш 
адреналін 

На запитання про перший об-
стріл, пригадав Слов'янський на-
прямок. Там, у Лимані, хлопці і 
відчули «бойове хрещення».

— Заїхали на позиції, зупини-
лися біля іншого артилерійського 
підрозділу, по них якраз цілилися 
окупанти, та влучили по нас, — роз-
повідає Скіф. — Ми ще й стояли 
між двома лініями електропередач, 
обидві завалилися і все довкола було 
під напругою, спалахувало вогнем, 
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Нелегко йому було розлучатися з 
колективом різних за віком і профе-
сіями людей, які за час війни стали 
рідними. Його підрозділ далі нази-
вають скіфами, а він їх — сім’єю. Їх 
бойова географія охопила всі приф-
ронтові зони, крім Херсонщини. 
На першому «бойовому хрещенні» 
орки повалили дві електроопори, 
тому, попри обстріли, всюди било 
струмом. І це було не найважче. Усі 
випробування батарея проходила з 
позитивом. Вміння жартівливо ста-
витися до життя Скіф вдало поєднує 
з професійною військовою такти-
кою, нестандартними підходами 
ведення бойових дій, тому вражає 
згуртованістю і успіхами, — так ка-
жуть про нього військові.

Є на що рівнятися 
У свої 25 Скіф — заступник ко-

мандира дивізіону, начальник штабу. 
У ЗСУ служить сім років. Чотири 
роки навчання, три — на фронті. 
До Академії сухопутних військ Скіф 
вступив у 17-ть. Для проходження 
служби вибрав Тернопільську ар-
тилерію, тому що, як він вважає, — 
найкраща. Воював і в ООС. Порів-
нюючи ворожі наступи, каже, що 
найважче саме зараз — небезпечніше 
з боку ворожих підступів, та й своя 
робота значно інтенсивніша.

Ще недавній курсант, аналізую-
чи пройдене, дійшов до висновку, 
що війна — інша, ніж та, до якої 
готували підручники. Каже, що й 
порівнювати не варто. Це — не лише 
прогресивні нанотехнології. Це — 
енергія, рух, динаміка, це — ситуації, 
яких неможливо передбачити.

Про військову службу мріяв з 
дитинства. Приваблювала дисци-
пліна і можливість саморозвитку. 
Показовою для Скіфа була сучасна 
американська армія. Зізнався, що ми 
ще — далеко не їх рівень, на своєму 

На «бойовому 
хрещенні» орки 
повалили дві 
електроопори,  
било струмом. І це 
було не найважче

КОЖНА МАЛЕНЬКА ПЕРЕМОГА — 
ЦЕ КРОК ДО ВЕЛИКОЇ
Війна  Наш 
герой — донедавна 
командир однієї 
з тих батарей, 
які звільняли 
Харківську область, 
тепер — заступник 
командира 
дивізіону, 25-річний 
капітан на псевдо 
«Скіф» 

Роботи дуже багато. Воїни працюють без передиху, мріючи 
про Перемогу

ГЕРОЯМ СЛАВА
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ми ховалися по ямах. На щастя, 
ніхто не постраждав. Посміялися 
і продовжили виконувати роботу.

— Так, посміялися, — наголосив 
у відповідь на наше здивування спів-
розмовник. — Адреналін грав і ми 
зовсім не відчували страху. Важливо, 
що виконали своє завдання.

Та це вже був розпал війни. 
А до цього — Балаклія, Куп'янськ, 
Ізюм, Оскіл.

Почалася війна для підрозділу 
Скіфа з Житомира, там мокші об-
стрілювали позиції наших військо-
вих ракетами. Та найважче, за його 
словами, на Сході: обстріли інтен-
сивніші, роботи у хлопців більше і 
постійні зміни позицій.

Підрозділ скіфів 
За дев’ять місяців пройшли прак-

тично усю лінію зіткнення, крім 
Херсонської області. Складність 
боїв всюди була різною, та страху 
смерті не було ніде, запевнив нас 
співрозмовник. Скрізь Скіфа супро-
воджував прекрасний колектив, де 
кожен знає свою роботу і готовий 
підтримати один одного в будь-яку 
мить. Щасливий, що усі залишили-
ся живі і неушкоджені. Тепер, коли 
офіцера перевели на вищу посаду, 
про колектив згадує ностальгійно.

— Дуже сумно було залишати ба-
тарею, звик до хлопців, у нас навіть 
були свої шеврони, підрозділ нази-
вали скіфами, від мого позивного, — 
розповідає військовий. Усі різного 
віку, та теми — спільні. Усі були 
нарівні. Старші почували себе мо-
лодшими, а молодші — старшими. 
Говорили про все, та з чого б не по-
чиналася розмова — завжди закінчу-
валася дівчатами (сміється, — прим. 
ред.). А під час обстрілів згадували 
анекдоти, щоб підтримувати настрій.

Малювали і… 
приймали пологи 

Жартували, що брезентові намети 
захищатимуть від градів. Пригадує, 
як спали і відчували у них себе в без-
пеці. Був товариш, який відповідав 
виключно за шашлик. Каже, що 
до шашлика ніщо не ставало на за-
ваді — ні їхні обстріли, ні робота 
наших хлопців. А коли через інтен-
сивну роботу не було коли помити-
ся — чекали на дощ. Це були радісні 
моменти, каже капітан. Милися під 
дощем як під душем, і веселилися, 
мов діти.

Часто вечорами розмовляли. Це 

також згуртувало хлопців. Говорили 
про мирне життя, кожен розказував 
про своє. Пригадав, як із навідни-
ком щоранку пили чай з медом і 
лимоном. Потім у розмові вияви-
лося, що про цього навідника ми 
теж уже писали.

На думку Скіфа, в його підроз-
ділі — найбільш різноманітні про-
фесії. Серед них були і художники. 
У вільний час любили малювати. 
Малювали війну і дівчат — простим 
олівчиком, маленькі ескізи. Любили 
тварин. Один із розрахунків завжди 
возив із собою котів, навіть пологи 
приймали на спальнику.

Усі розрахунки мали 
свої назви

— Був спецпідрозділ «Чорні дроз-
ди», — перераховує Скіф, — «Бродя-
ги» і «Буряти», бо позивний старшо-
го Бурий. Всі разом — це була одна 
сім'я, одна команда.

Мотивували успіхи. 
Небезпека була скрізь. Проїжджа-

ли через заміновані поля, займали 
вогневі позиції поруч зі стрілецькою 
стріляниною, ворожі літаки літали 
над головами.

— Нам кидали безпечні маршру-
ти, ми вночі їхали, не з’їжджаючи ні 
на метр, — пригадує Скіф. — Їхали 
в повній темряві, не вмикаючи фар.

На Харківщині часто міняли по-
зиції, роботи було дуже багато. Ста-
ралися вкопуватися, щоб не стріляти 
з однієї позиції. А кожен переїзд, 
за словами військового, — це цілий 

ряд обов'язків: забрати гармату з 
бойовим складом, вибрати нову 
позицію, зайняти її, облаштувати 
і, власне, вести вогонь. Працювали 
тільки на нових, сучасних гарматах.

Саме тут, за словами Скіфа, було 
найскладніше: не спали, не їли, 
не милися, але бачили успіхи і були 
задоволені роботою.

Кожен старається по 
максимуму 

Про влучання пілоти скидають 
командирам відео. Скіф завжди 
своїм артилеристам показував ре-
зультати.

— Я казав хлопцям: «Кожна ма-
ленька перемога, як крок до вели-
кої. Чим більше таких кроків, тим 
швидше ми переможемо», тому 
кожен старався виконувати свою 
задачу по максимуму, — додав ко-
мандир.

Впродовж всієї війни військових 
підтримують волонтери. Навіть 
на Харківщині і в Лимані ночува-
ли з ними.

— Бойові хлопці, — каже Скіф. — 
Дуже вдячні Віктору, Ігорю і Дмитру 
з Тернополя.

Про те, де він насправді, не знали 
навіть батьки. Лише нещодавно під 
час розмови батько почув обстрі-
ли з «градів» і усе зрозумів. Рідні 
думали, що їхній син на півночі 
Волині, де відносно спокійно. Ді-
вчини в Скіфа немає, вважає, що 
так легше, бо ніхто, крім батьків,  
не хвилюється.

Про те, що Скіф на війні, не знали навіть батьки. Він хотів 
вберегти рідних від тривог

Ось такий побут на фронті. Але військові не скаржаться
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бляють індивідуальну програ-
му реабілітації, контролюють 
її від початку і до завершення. 
Я вважаю, що тут молодь от-
римує належний рівень знань, 
який повинна засвоїти в уні-
верситеті. Сподіваюсь, що вони 
будуть корисними їм у подаль-
шій роботі, — говорить Андрій  
Голяченко.

Старенькі хочуть 
бути почутими 

Студенти спеціальності «Фі-
зична терапія, ерготерапія» від-
відують геріатричний пансіонат 
від початку навчального року. 
Більшість людей літнього віку, 
які живуть тут, мають проблеми 
з нервовою і серцево-судинною 
системами, опорно-руховим 
апаратом. Та молодь не лише 
відшліфовує з ними практичні 
навички, а й вчиться працювати 
в аспекті психологічної реабі-
літації.  

Четвертокурсниця Мирослава 
Горальська каже — рада, що ста-
ла частинкою чогось великого. Їй 
подобається бачити, як завдяки 
її допомозі хтось відновлюється: 
чи то після інсульту, чи після 
ампутації кінцівок. Люди ніби 

регулярно вимірювати їй тиск і 
пульс, перш ніж займатися реа-
білітацією. Друга жінка активні-
ша, але має труднощі з психічним 
станом, — Євгеній ділиться вра-
женнями від практики.  

Оскільки реформування наці-
ональної системи охорони здо-
ров’я в Україні продовжується 
(навіть в умовах війни!), важли-
ве місце займає фізична терапія 
та ерготерапія. Щоб ідеально 
підготувати фахівців цієї галу-
зі, треба чи не найбільше часу і 
уваги серед всіх інших медичних 
спеціальностей, зауважує профе-
сор кафедри медичної реабілітації 
ТНМУ Андрій Голяченко.

Викладач додає, що для того, 
аби стати повноцінним реабілі-
тологом, треба пройти підготовку 
в різних закладах: клінічних і по-
ліклінічних, санаторно-курорт-
них і, безсумнівно, геріатричних. 
Четвертокурсники, які є майбут-
нім української реабілітології, 
на час наших відвідин пансіо-
нату практикувались у відновлен-

ні пацієнтів із різноманітними 
неврологічними захворювання-
ми. Молодь працює з людьми по-
над місяць, бо лікування розладів 
нервової системи потребує вели-
кої кількості зусиль. Ці патології 
ускладнюють життя стареньким.  

— У Петриківському пансіонаті 
наші студенти можуть на прак-
тиці реалізувати знання, здобу-
ті під час лекцій в аудиторіях. 
Кожен має своїх пацієнтів. Для 
них студенти самостійно розро-

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

Як проходить нетиповий на-
вчальний день у четвертокур-
сників, чи подобається молоді 
їхня робота та як допомагають 
підопічним пансіонату віднови-
тися — читайте у матеріалі.

Петриківський геріатричний 
пансіонат вже довгий час є 
клінічною базою для навчання 
студентів-бакалаврів і магістрів 
зі спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» ТНМУ імені 
Івана Горбачевського. Звичай-
ні пари для медиків проходять 
нестандартно — молодь здобу-
ває практичні навички в умо-
вах, на максимум наближених 
до їхньої майбутньої роботи. Від 
цього виграють всі — і мешканці 
закладу, стан здоров’я яких по-
кращується, і четвертокурсники, 
адже стають професіоналами і 
вкотре переконуються, що об-
рали правильний шлях.

Розробляють 
програму реабілітації 

Наприклад, студент 4 кур-
су Євгеній Губернюк вирішив 
стати фізичним терапевтом, аби 
допомагати тим, хто потребує 
відновлення. Юнак розповідає: 
перш ніж почати фізичну реа-
білітацію, треба пересвідчитись, 
що все добре з ментальним здо-
ров’ям пацієнта. Важливо, щоб 
старенька людина мала стимул 
до подолання хвороби. У цьому 
помічна психологічна реабіліта-
ція.

— Якось з однією пацієнткою 
ми говорили, які пісні їй подоба-
ються. Тоді співали і танцювали 
під музику. Це допомогло людині 
з проблемами опорно-рухового 
апарату відновитися. Вона мала 
мету це зробити. Зараз я працюю 
з жінками, яким 84 та 67 років. 
У першої багато патологій, треба 

 Якось з однією 
пацієнткою ми 
говорили, які пісні 
їй подобаються. 
Тоді співали і 
танцювали

ЯК СТУДЕНТИ МЕДУНІВЕРСИТЕТУ 
ПРАЦЮЮТЬ ЗІ СТАРЕНЬКИМИ
Пансіонат   Упродовж чотирьох років 
Тернопільський національний медичний 
університет тісно співпрацює з обласним 
геріатричним пансіонатом у Петрикові. 
Студенти-реабілітологи, які закінчують 
бакалаврат, мають змогу на практиці 
засвоїти знання, отримані в аудиторіях

 Професори Ігор Мисула та Андрій Голяченко зі своїми вихованцями-реабілітологами

Молоді реабілітологи одягають одного з підопічних пансіонату 
на прогулянку 

Пацієнтів студенти відвідують щодня, маючи індивідуальний 
план реабілітації

Літні люди щиро вдячні молоді за допомогу і моральну 
підтримку

РЕПОРТАЖ

починають жити заново. Інколи 
їх треба вислухати і промовчати…

— Нас є ціла група, тому мож-
на приділити увагу багатьом паці-
єнтам. Наприклад, вивезти людей 
надвір на прогулянку, особливо 
тих, які не можуть ходити. Також 
ми розважаємо їх, розмовляємо 
з ними. Деякі пацієнти знають 
незліченну кількість віршів та 

пісень і хочуть, щоб ще хтось, 
крім сусіда по кімнаті, став їхнім 
слухачем… З такою концентра-
цією людей, з такими різними 
патологіями, як тут, я ще ніколи 
і ніде не зустрічалась, — посмі-
хається Мирослава Горальська.   

Майбутні фізичні терапевти 
займаються з мешканцями за-
кладу від 9 ранку до 15.00. Але, 
як додає Ігор Мисула, завіду-
вач кафедри медичної реабілі-
тації ТНМУ, студенти не лише 
приходять сюди, щоб пропра-
цювати звичайний навчальний 
день і повернутись додому. Вони 
проявляють риси гуманізму і лю-
дяності до підопічних закладу, 
дійсно вкладають душу й серце 
у свою роботу.

— Я помітив, що молодь щора-
зу, коли приходить до пацієнтів, 
несе їм смаколики — то яблуко, 
то цукерку, то вафлі чи печиво. 
А 26 жовтня студенти власноруч 
влаштували благодійний кон-
церт. Після виступу підопічним 
пансіонату вручили невеликі 
подарунки. Люди були приєм-
но здивовані! Тож співпраця з 
цим геріатричним закладом для 
нас вкрай важлива. Ми вдячні 
директору Степану Васильови-
чу за те, що створив оптимальні 
умови для навчальної практики 
нашим студентам, — завершує 
Ігор Мисула.
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поверсі і було дуже страшно 
залишатися в квартирі. Чоло-
вік взяв наші запаси борошна, 
цукру, якісь крупи, наші речі, 
все завантажив у машину і ми 
поїхали. Великих запасів їжі, 
ліків у нас не було, бо малень-
кі пенсії. Добре, що у чоловіка 
машина на газу і ми не стояли 
у чергах, нам вистачило палива, 
щоб доїхати на Бережанщину. 
Я постійно там плакала, адже для 
людей з інвалідністю війна вдві-
чі, а то і втричі страшніша. Ти 
нічого не бачиш, не знаєш, яка 
ситуація навкруги і чого очікува-
ти, — розповідає тернополянка.

Розрадою для тернополянки 
Лесі стало улюблене хобі — спі-
ви у хорі союзу українок «Дзвони 
пам’яті». Жінки збираються 
у Тернополі, вчать нові пісні, 
співають, підтримують одна одну 
і моляться за перемогу.

— Ми довго не співали, адже 
на душі тяжко від всіх подій. 
Було, як то кажуть, не до співів. 
Але потрохи ми вирішили повер-
татися до своєї справи. Це зви-
чайно складно, бо мене має хтось 
туди привозити, супроводжувати, 
але мені так добре у колі приєм-
них людей. Мені так подобається. 
Також ми влаштовуємо зустрічі 
з іграми та чаювання в нашому 
українському товаристві сліпих. 
Граємо у шахи, спілкуємося, нам 
добре разом. Бо зараз без під-
тримки ніяк, — наголошує жінка.

Наразі місцем сховища для 
жінки слугує коридор або ванна 
кімната. Там вона вже облашто-
вується і чекає, коли повідомлять 
про відбій повітряної тривоги.

Вони нелюди, які 
все зруйнували…

Леся Сушко переймається 
за кожне українське місто, адже 
за своє життя неодноразово подо-
рожувала Україною. Та особливо 
боляче жінці згадувати прекрас-
ний Маріуполь, який російські 
військові розбили вщент, а бага-
тьох його жителів замордували.

— Маріуполь — таке гарне 
місто, було колись. Я пам’ятаю, 
як неодноразово приїздила туди 
до двоюрідної сестри. Що ж з ним 
зробили ці нелюди. Вони його 
зруйнували, повбивали дітей, жі-
нок, чоловіків. Мені так боляче 
слухати по новинах про це місто. 
До нас прийшла не друга армія, 
до нас прийшли грабіжники. Вони 

До коронавірусу та війни разом із 
дівчатами вони виступали в різ-
них містах України та за кор-
доном.

Літаки дали мені 
знак…

24 лютого для пані Лесі та її 
чоловіка мав бути звичайний 
день. Як завжди, ранкова ру-
тина зі сніданком, новинами та 
власні справи. Родина до остан-
нього відкидала думки про пов-
номасштабне вторгнення росії 
на територію України, адже вва-
жала громадян тієї країни своїми 
братами та сестрами. Але пожити 
в мирі не судилося…

— Люди, які мають вади зору, 
спираються на свій слух. Я завж-
ди прислуховуюся, щоб зрозу-
міти, що відбувається навкруги. 
Щодня о п’ятій ранку я чула зву-
ки літака і розуміла, що це черго-
вий рейс. Люди кудись полетіли. 
А 24 лютого я почула звуки цілої 
авіації. Це було від п’яти літаків, 
один за одним. І тоді я сказала 
чоловікові: все, вставай, мабуть 
війна. Я була дуже стривожена, 
я навіть не пам’ятаю, як пере-
жила той день. Була невідомість, 
сирени і великий страх за життя 

всіх наших українців, — розповіла 
пані Леся.

За всі дев’ять місяців повно-
масштабного вторгнення роди-
на не ходила до сховища. Була 
спроба 24 лютого, але через 
штовханину та паніку навкру-
ги, спуститися в укриття жінці 
так і не вдалося. Тому подружжя 
прийняли рішення про переїзд 
на Бережанщину, де залишилася 
батьківська хата. Там вони про-
були майже все літо.

— Ми живемо на четвертому 

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

«RIA плюс» розповідає історії 
тернополян з вадами слуху та 
зору, як вони пристосувалися 
до війни, що відчували 24 лю-
того і як рятувалися.

Життя розділилося 
на «до» та «після» 

Знайомтеся, це 70-річна тер-
нополянка Леся Сушко. Вона 
за спеціальністю медик і встигла 
до пенсії попрацювати старшою 
медсестрою у дитячому садку, 
а також у Тернопільській школі 
допризовної підготовки.

— Я любила свою роботу, мені 
подобалося допомагати людям. 
Та і зараз приємно, коли колеги 
та діти мене провідують. Одразу 
згадую, як працювала з ними, — 
розповідає вона.

Жінка кілька років поспіль но-
сила окуляри, а шість років тому 
отримала травму, через яку наразі 
не бачить навіть тіней.

— Я впала і сталося відша-
рування сітківки ока. Лікарі 
не змогли мені нічим допомог-
ти. Ми їздили до Києва і навіть 
столичні лікарі не змогли мені 
допомогти. Вони сказали, що 
відшарування ну дуже велике 
і операцію не можна мені ро-
бити. Я трохи бачила на друге 
око, але у мене виявили глау-
кому. І ця хвороба з’їла останні 
відсотки мого зору. Наразі зору 
у мене зовсім немає, навіть тіні. 
Звичайно, це дуже важко, коли 
спочатку ти бачиш цей світ, жи-
веш, працюєш, а потім стається 
така біда і все. Духом я стараю-
ся не падати, знаходжу для себе 
розраду в цьому житті, — додає 
співрозмовниця.

Зараз жінка не може працювати 
за фахом, натомість знайшла собі 
розраду в українському товари-
стві сліпих. Більше того, вона вже 
заступниця директора в органі-
зації та член правління.

А вільні хвилини вже 25 ро-
ків поспіль присвячує хору со-
юзу українок «Дзвони пам’яті». 

Жінка до 
останнього 
сподівалася, що це 
помилка, але ні… 
Авіація вже  
летіла

ЯК ПРОТРИМАТИСЯ У ВІЙНУ,  
КОЛИ НІЧОГО НЕ БАЧИШ
Історії  Війна – це страх, біль, сльози 
та паніка. А як цю війну зустріли ті, хто не 
бачить і не чує? Як зібрати себе і вберегти, 
коли навкруги суцільна темрява або тиша

Війна ще більше об’єднала пані Лесю з друзями, вони завжди 
проводять час разом

Жінка вірить, незабаром буде перемога України і на нас чекає щасливе майбутнє

Разом із чоловіком пані Леся початок війни провела у 
батьківській хаті

Справжня розрада у війну – хор, якому тернополянка 
присвятила 25 років
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спустошують наші землі від пре-
красного, від людей, від всього. 
Я інколи як уявлю, що над людьми 
знущаються, що з ними там ро-
блять. Моє серце просто розрива-
ється, — розповідає жінка.

Болить серце і за дітей, які че-
рез окупантів залишилися сиро-
тами або опинилися у ворожій 
країні під час евакуації.

— Я до останнього думала, 
що це якась помилка. Вони ж 
колись вважалися нам як бра-
ти, а сьогодні прийшли вбива-
ти. На вулиці 21 століття. Що 
це відбувається? У мене батько 
воював на війні і постійно роз-
казував про ті жахливі події, де ж 
ми думали, що нас спіткає така 
велика біда. А вийшло, що на-

ших дітей викрадають, наш цвіт 
вбивають, все з музеїв вивозять. 
Наші діти залишаються сирота-
ми. Діти, яких забрали в росію, 
там голодують, бо росія їм нічого 
не зможе дати. Вони у нас прал-
ки та унітази крадуть, про яке 
їх майбутнє можна говорити, — 
додає пані Сушко.

Натомість жінка переконана, 
наші хлопці — найкращі, і пере-
мога обов’язково буде за Укра-
їною. Адже ми єдині, сильні 
та хоробрі. Для нас не існує 
перешкод. А наші діти мають 
вже зараз вчити більше україн-
ської мови, історії, аби надалі 
не допускати таких помилок. 
І щоб жодної дружби з росією  
не було.
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РЕКЛАМА

СПОЖИВАЧ

кілька гірлянд, що працюють від ба-
тарейок. Декоративна завдовжки 200 
см коштує 229 гривень, а звичайна 
– 129 гривень. Також від USB на 
300 см – 55 гривень.   

Пластикові і скляні
А от новорічними іграшками у 

магазинах заставлені чи не цілі відді-
ли. У магазині «Щодня» новорічний 
товар тільки викладають на полиці. 
Ціни невеликі: оксамитова кулька 
– 29 гривень; кулька із символом 
року – 39 гривень; набори  плас-
тикових кульок – від 59 гривень до 
299 гривень. 

У магазині «Копійочка» пропону-

коштують від 84 до 299 гривень.  
У магазині «Є таке» ціни на гір-

лянди коливаються від 89 до майже 
300 гривень. Гірлянди з Led-лампоч-
ками як білими чи жовтими, так і 
кольоровими. Є також оригінальні 
у формі великих кульок. 

Звичайні гірлянди без додаткових 
витребеньок можна знайти на по-
лицях магазинів «Копійочка». Вони 
у формі малих кульок, ялинок або 
просто лампочки. Коштують від 
79,90 до 99,90 гривні.  

Також нам вдалося відшукати 
кілька варіантів гірлянд, що пра-
цюють від батарейок. Їх довжина від 

100 до 1000 сантиметрів. На кожній 
гірлянді є від 20 до 200 Led-лампо-
чок. Ціна залежить від довжини і від 
кількості лампочок. У магазині Jysk 
ціни на такі гірлянди коливаються 
від 40 гривень (120 см) до 350 гри-
вень (290 см). 

У магазині «Епіцентр» за гірлянду 
треба віддати від 81 до 277 гривень. 

У магазині «Аврора» ми віднайшли 
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Магазини 
переповнені 
новорічними 
прикрасами і 
коштують вони 
чимало

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

Ми порівняли ціни на гірлянди 
та ялинкові іграшки у шістьох ма-
газинах. 

Скільки коштують 
гірлянди

У магазині Jysk гірлянда на 690 см 
із 40 лампочками коштує 250 гри-
вень, а на 450 см із 276 лампочка-
ми – 650 гривень. Також є вуличні 
гірлянди, ціни на які коливаються 
від 499 гривень (1245 см) і до 3 499 
гривень (понад 2000 см). 

Гірлянди на будь-який гаманець 
пропонують і в магазині «Епіцентр». 
Ціни коливаються від 64 до 1279 
гривень. До 100 гривень можна ку-
пити звичайну гірлянду з кольоро-
вими вогниками довжиною 500 см. 

Гірлянди, ціни на які стартують 
від 300 гривень, мають масивніші 
ліхтарики. Довжина коливається від 
580 см і до 3000 см. У гірляндах за-
програмовані від трьох до восьми ре-
жимів виблискування. Деякі мають 
пульт дистанційного управління. 

У магазині «Аврора» гірлянди на 
250 см коштують 79 гривень, метале-
ві гірлянди на 400 см – 99 гривень. 
А ось довжиною 1450 см – 149 гри-
вень. За оригінальнішу вам дове-
деться заплатити 229-279 гривень. 
Також наявні гірлянди-шторки, які 

Свято   Тернопільські магазини вже 
переповнені святковим декором. Де 
дешевше купити новорічні прикраси і які 
за якістю – читайте у матеріалі

НОВОРІЧНІ ПРИКРАСИ. ДЕ КУПИТИ

 Іграшки можна придбати або у пакуванні, або по одній штуці 

іграшок за 279 гривень, менших за 
розміром – 139 гривень, середнього 
розміру – 169 гривень. Вроздріб ціна 
на одну ялинкову прикрасу колива-
ються від 19,99 до 56 гривень. 

У Jysk пропонують ще й дерев’я-
ні іграшки. Так, набір дерев’яних 
сердечок обійдуться у 125 гривень, 
набір скляних кульок – 250 гривень. 
Вроздріб іграшка коштує від 45 до 
65 гривень. 

У «Епіцентрі» для новорічних 
прикрас вже відкрили цілий відділ. 
Набори пластикових іграшок – від 
128 до 540 гривень.  Ціни на іграшки 
вроздріб коливаються від 38 до 200 
гривень. 

ють тернополянам новорічні набори 
по три, шість або вісім іграшок в 
пакуванні. Кульки вкриті срібною, 
золотою або іншими фарбами з 
блискітками чи без. Ціна наборів 
від 69,90 до 149,90 гривні. 

В «Аврорі» можна купити як 
звичайні іграшки у великих па-
куваннях, так і додатковий декор, 
що продається вроздріб. Щодо цін, 
набори кульок обійдуться від 49 до 
88 гривень, а ось 3 штуки іграшок 
у фользі – 49 гривень. Вроздріб 
іграшки коштують від 5 до 39 гри-
вень.  

В «Є таке» пропонує тернополя-
нам придбати набори новорічних 
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Перемога за нами 
Серед дорослих організаторів 

ярмарку — і студенти, і школярі. 
Діти запевняють, зараз Україна 
потребує підтримки. І як би всі 
не казали, що має робити влада 
для наших Збройних сил України, 
працювати на перемогу повинен 
кожен.

— Я вже неодноразово волон-
терю і вважаю, що це правильно. 
Зараз необхідно нам всім єднати-
ся і проводити благодійні заходи 
на підтримку ЗСУ чи парамедиків. 
Бо вони нас захищають, завдя-
ки їм ми можемо тут збиратися і 
спілкуватися. Так, держава допо-
магає, забезпечує військових, але 
цього недостатньо. Ми бачимо, 
яка агресивна російська навала, 
їх треба перемогти. Ми будемо 
проводити заходи стільки, скіль-
ки цього потребуватимуть наші 
військові. Нехай весь світ бачить, 
що поки вони висловлюють нам 
свою стурбованість, ми закрива-
ємо збори і купуємо необхідне 
для захисників, — каже студентка 
Людмила Гаяць.

А ось 12-річний тернополянин 
Дмитро Депутат до благодійного 
заходу долучається вперше. Він 
сьогодні відповідальний за про-
даж повітряних кульок. Ні сніг, 
ні ожеледиця хлопця не лякають.

— Дізнався, що моя тітка йде 
на благодійний ярмарок і вирішив 
її підтримати, допомогти їй. Зараз 
такий важкий час для нашої кра-
їни, для наших військових, треба 
бути разом і як можна більше до-
помагати військовим. Бо військові 
нас захищають і ми маємо їм від-
дячувати, — розповідає хлопець.

Аби придбати позашляховик, 
команда має зібрати 300 тисяч 
гривень. Наразі спільними зу-
силлями вже вдалося назбирати 

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

Уже кілька днів у Тернопо-
лі мороз та хурделиця, але це 
не стало на заваді для христи-
янської молоді. Від самого ран-
ку 20 листопада вони розклали 
на території церкви Святого апо-
стола Петра невеликий намет, 
столи, аби провести благодійний 
ярмарок. 

Зі слів голови контрольної 
комісії Товариство українських 
студентів-католиків «Обнова» 
Наталі Чури, такі заходи орга-
нізовують від весни.

— На Великдень нам вдало-
ся за п’ять днів зібрати кошти 
на позашляховик для параме-
диків, які знаходилися на хар-
ківському напрямку. Зараз вони 
знову звернулися до нас, аби ми 
допомогли. Адже вони знахо-
дяться на донецькому напрям-
ку — у Бахмуті. Серед хлопців 
та дівчат наш парамедик Євген 
Зігмунд. Християнин, добряк і 
проста людина. Женя шостий рік 
проходить службу добровольцем. 
Ми розуміємо, що зараз у нелег-
кий для кожного час, потрібно 
навчитися жертвувати. Хтось 
своїм часом, працею, хтось кош-
тами. Але основну жертву несуть 
наші військові, вони ризикують 
своїм життям, заради того, щоб 
нам у тилу жилося добре і спо-
кійно, — каже вона.

Для проведення ярмарку хрис-
тиянській молоді вдалося об’єдна-
ти тернополян різного віку, статі 
та професії. Тож 20 листопада сто-
ли були переповнені виготовле-
ними власноруч виробами.

Разом ми сила 
— Так, у нас є кілька видів 

свічок ручної роботи, деякі з 
них у патріотичних кольорах, є 
шоколадні вироби, розмальовані 
пряники, льодяники, повітряні 
кульки, мобіль на ліжечко. Та-
кож у нас можна придбати ікони 
Миколая, Божої Матері нев’яну-
чий цвіт та вишиті бісером. Крім 
того, є подарункові сертифікати. 
Зокрема, сертифікат на метод 
розпізнавання плідності, на пе-
ревірку зору, на ламінування вій, 

на відвідування школи для матусь, 
на уроки англійської мови, — до-
дає пані Наталя.

Тернополяни приходили на яр-
марок як самі, так і з дітьми. 
Цікаві товари знайшлися для 
всіх, враховуючи ще й невеликі  
ціни.

Християнська молодь переконана, закриють збір до 1 грудня

На ярмарку представили речі у патріотичному стилі

Придбати можна було солодощі, творчі роботи, сертифікати

Під час ярмарку вдалося зібрати 47 тисяч гривень та 30 євро

Зараз необхідно 
нам всім єднатися 
і проводити 
благодійні заходина 
підтримку ЗСУ чи 
парамедиків

Волонтери  Робимо добрі справи задля 
перемоги! Під таким гаслом у Тернополі 
біля церкви Святого апостола Петра 
відбувся «Благодійний осінній ярмарок»

МОЛОДЬ ОРГАНІЗУВАЛА ЯРМАРОК, 
АБИ ЗІБРАТИ НА ПОЗАШЛЯХОВИК
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135 тисяч гривень. Тернополяни 
впевнені, їм вдасться закрити збір 
у найкоротші терміни.

Тільки вперед 
— У мене першого грудня день 

народження. Я мрію, що або 
до цього дня, або у цей день ми 
нарешті закрили цей збір і при-
дбали позашляховик. Це буде 
найкращий подарунок для мене. 
Я впевнена, друзі допоможуть 
мені здійснити мрію, — каже ор-
ганізаторка Наталя Чура.

Долучитися до доброї справи 
можете і ви. Надішліть по кілька 
гривень на рахунок волонтерці і 
нехай скоріше позашляховик по-
їде до парамедиків у донецькому 
напрямку.

Гривні ПРИВАТБАНК 
5168 7520 8043 8438

ОДЕРЖУВАЧ: Чура На-
талія Ярославівна

Довідка



ОВЕН Можуть бути змі-
ни у фінансовій сфері. 
Також можливі пере-

їзди, продаж або придбання 
нерухомості. Не приймайте 
важливих рішень поспіхом, 
зважуйте свої рішення і 
правильно розпоряджайтеся 
грошима.

ТЕЛЕЦЬ Поєднання 
затемнення з Ураном 
принесе чимало сюрп-

ризів та несподівану зміну 
планів. Будьте готові до того, 
щоб впустити в життя нові по-
дії — вони допоможуть набути 
нового статусу і змінити життя 
на краще.

БЛИЗНЮКИ Близнюки 
прийдуть до логічного 
завершення важливої 

справи, спланують переїзд 
і позбавляться всього, що 
заважає щастю. Можливі 
зміни, які дозволять твердо 
стати на ноги та підкорити 
нові вершини.

РАК Затемнення зму-
сить підбити підсумки 
роботи — проведете 

роботу над помилками, 
можлива зміна діяльності або 
початок власного бізнесу. Ви 
навчитеся бути чесними самі 
з собою, проведете аналіз 
та почнете шукати подальші 
шляхи розвитку.

ЛЕВ До вас прийде 
розуміння, що потріб-
но терміново щось 

міняти у житті. Це може бути 
нова посада, кардинальна 
зміна роботи, новий статус, 
лідерство, зміна команди. Не 
бійтеся змін – вони приведуть 
вас до успіху.

ДІВА Починайте 
планувати поїздки та 
подорожі. Ви зможете 

здобути свободу, відвідати 
інші країни чи місця, де ра-
ніше тільки хотіли побувати. 
Будьте готові до приємних 
несподіванок.

ТЕРЕЗИ Для вас у кінці 
листопада зміни відбу-
дуться у сфері фінансів 

– будьте готові, щоб швидко 
реагувати. Не поспішайте з 
висновками, не поспішайте з 
витратами. Особливо, якщо 
гроші з'являться несподівано. 
Направте їх на важливу мету, 
щоб забезпечити собі дохід у 
майбутньому. Або закрийте 
борги.

СКОРПІОН На вас 
чекають не тільки нові 
знайомства, але й 

доленосні зустрічі, у когось 
навіть довгоочікуваний шлюб 
або повний розрив стосунків, 
які вичерпали себе. Сюрп-
ризи вкажуть вам шлях до 
справжнього щастя.

СТРІЛЕЦЬ Події 
почнуть розвиватися 
дуже швидко і вам 

варто приготуватися до різних 
несподіванок. Намагайтеся 
не поспішати з висновками, 
у будь-якій сфері. Аналізуйте 
ситуацію, щоб ухвалити пра-
вильне рішення і не помили-
тися.

КОЗЕРІГ Ваша сфера 
уваги — сфера любові, 
насамперед до себе 

та дітей. Наприкінці осені 
ви зможете знайти щастя в 
особистому житті, вирішити 
конфлікти з дітьми. А ще 
можливі несподівані ситуації, 
пов'язані із романтичними 
стосунками.

ВОДОЛІЙ Зміни у 
Водоліїв торкнуться 
насамперед сфери 

житла — можливий переїзд, 
несподіване розширення 
житлоплощі, пропозиція 
від родичів чи друзів, які 
також стосуватимуться місця 
проживання. Не виключене 
отримання спадщини.

РИБИ Відлуння місяч-
ного затемнення Риби 
відчуватимуть досить 

довго, оскільки це торкнеться 
сфери спілкування. Будьте 
готові до зміни оточення, но-
вих знайомств і завершення 
стосунків, які себе вичерпа-
ли. Дивіться на майбутнє з 
оптимізмом.

СЕРЕДА,
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Гороскоп  
на кінець осені Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

Три години ночі. А тут раптом 
сусід стукає ногою у двері! Я 
так перелякався, що в мене аж 
перфоратор із рук випав.

***
— А чому Феміда із зав'язаними 
очима та в руках ваги тримає, 
що це означає?
— А це означає її неупередже-
ність: їй абсолютно байдуже, 
яка зі сторін більше покладе 
грошей на ваги!

***
Лекція з філософії. Викладач:
—... жодна наука не зробить 
людину щасливою...
Виразний голос з аудиторії:
— Окрім хімії...

***
Телефонує бабуся до служби 
порятунку:
— Алло, у мене кішечка застря-
гла на дереві. Ви не могли б її 
зняти?
— Та нічого, посидить–поси-
дить і сама злізе.
— А якщо ні? То вона там з 
голоду помре.
— Бабусю, а ви колись на дереві 
бачили скелет кішки?

23 листопада: 
Олександр, Олексій, 
Аполлон, Борис, 
Георгій, Денис, Єгор, 
Іван, Костянтин, 
Михайло, Нестор, 
Микола, Петро, Родіон, 
Серафим, Ераст, Ян, 
Анна, Ольга.

24 листопада: 
Антон, Опанас, Віктор, 
Євген, Максим, 
Степан, Теодор, 
Тимофій, Федір, Яків, 
Стефанія.

25 листопада: 
Олександр, Опанас, 
Борис, Володимир, 
Вольдемар, Данило, 
Дмитро, Іван, 
Костянтин, Лев, 
Матвій, Микола, Ніл, 
Сава, Степан, Теодор, 
Федір, Ян.

26 листопада: 
Герман, Іван, Ян.

27 листопада: 
Олександр, Олексій, 
Аристарх, Василь, 
Віктор, Гавриїл,  
Георгій, Григорій, 
Дмитро, Єгор, 
Костянтин, Михайло, 
Микола, Петро,  
Сергій, Теодор, Федір, 
Анна.

28 листопада: 
Григорій, Дмитро, 
Микита, Микола, 
Петро, Пилип, Фома.

29 листопада: 
Василь, Віктор, 
Дмитро, Іван, Макар, 
Матвій, Михайло, 
Микола, Сергій, 
Теодор, Федір, Ян.

Цього тижня 
іменини  
святкують

ЗАГРЕБЕЛЛЯ

ПРИЧАЛ

НАБЕРЕЖНА

ПАРК ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

БУЛО:
Такий вигляд мав парк з 
набережної Ставу

БУЛО:
Раніше на причалі не було МАФів

БУЛО:
Фасад Тернопільського замку 
потребував ремонту

БУЛО:
Вздовж набережної були дерев’яні 
лавки, а доріжки — асфальтовані

СТАЛО:
Тепер там «виросла» елітна 
багатоповерхівка

СТАЛО:
Тепер на причалі є два кіоски з 
їжею та напоями

СТАЛО:
Замок відреставрували, а поруч 
облаштували дитячий майданчик

СТАЛО:
Тепер замість асфальту — бруківка. 
Майданчик відремонтували

З одного ракурсу

Засніжений Тернопіль 
20 років тому і нині


