
РЯТУВАВ ЦИВІЛЬНИХ  
І ВІЙСЬКОВИХ

 Через відсутність 
електрики складно 
купити продукти чи 
необхідні речі, заправити 
авто, зняти готівку. Ми 
зібрали для вас корисні 
локації, які мають 
альтернативне живлення
 Де немає проблем 
із безготівковим 
розрахунком і що 
робити, якщо готівки 
бракує? Де розгорнули 
і розгорнуть пункти 
обігріву? Відповідаємо 
на ці та інші важливі 
питання
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риство з обмеженою відповідаль‑
ністю «Тернопільбуд». Це єдиний 
учасник конкурсу. Як свідчать 
дані сайту держзакупівель, ого‑
лосили тендер 24 листопада. 
У цей же день його і завершили, 
обравши переможця.

Як йдеться в умовах договору, 
виконавець замовлення гарантує 
якість укриттів протягом 60 міся‑
ців. Також постачальник зобов’я‑
заний замінити неякісний товар 
або виправити недоліки, якщо 
такі виявлять. 

Виготовляють 
укриття за 4-5 днів

Проєкт захисних споруд вико‑
нало підприємство ТОВ «Терно‑
пільбуд». Як нам розповів голов‑
ний інженер ТОВ «Тернопільбуд» 
Віталій Грузинський, компанія 
запропонувала низьку вартість 
мобільних укриттів. 

– Безумовно, перед оголошен‑
ням тендеру міська рада шукала 
можливих виконавців цього за‑
мовлення, проводила перемовини, 
– каже Віталій Грузинський. – Це 
все відбувалося швидко, оскіль‑
ки ми живемо в умовах воєнного 
часу. Наша компанія запропону‑
вала низьку вартість мобільних 
укриттів. До порівняння – у сто‑
лиці такі коштують приблизно 500 
тис. гривень. Якщо до нас будуть 
надходити звернення від інших 
громад про виготовлення таких 
конструкцій – ми зможемо їх ро‑
бити, оскільки вже маємо досвід. 

Як запевнив головний інженер, 
конструкція здатна витримати 
осколки снарядів, ракет та стрі‑
лецької зброї. 

– Укриття виготовляють з бе‑

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

Перші два укриття облаштува‑
ли поблизу зупинок громадсько‑
го транспорту «Кооперативний 
коледж», що на Руській, та вул. 
Бродівській — зупинки «6‑ий 
магазин» у суботу, 26 листопада.

Що всередині 
Журналісти «RIA плюс» побува‑

ли всередині укриттів. Там є лав‑
ки, вентиляційний отвір, розетка 
та вимикач для світла.

Зовні стіни розмальовані та є 
написи «Укриття». Також є таб‑
личка з QR‑кодом для перегляду 
мапи укриттів.     

Захисна споруда розрахована 
на 20 осіб. Як повідомили у місь‑
краді, мобільні укриття мають 
сертифікат відповідності та від‑
повідають усім вимогам укриття. 
Згідно з документом, ці тимчасові 
споруди на зупинках громадського 
транспорту захищають від части‑
нок снарядів, уламків ракет та 
стрілецької зброї.

Як зазначає виробник, при ви‑
готовленні споруд використову‑
вався бетон марки 400, подвійне 
армування. Такі укриття витриму‑
ють навантаження 10 тонн на ква‑
дратний метр.

Здійснюватиме постійний наг‑
ляд за вказаними укриттями па‑
трульна поліція, а відділ технаг‑
ляду відповідатиме за прибирання 
цих об'єктів.

Як свідчать дані на сайті 
державних закупівель — загалом 
місто витратило 2 975 000 гривень 
на 10 захисних споруд. Це майже 
по 300 тис. гривень за укриття.  

Виконавець замовлення — Това‑

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

Безпека  У Тернополі вже облаштували 
два бетонні укриття біля зупинок 
громадського транспорту. Ними може 
скористатися будь–хто у разі повітряної 
загрози. Ми дізналися, скільки коштів 
витратили на ці захисні споруди, за якими 
адресами їх планують облаштувати та 
який вигляд мають укриття в інших містах

тону марки 400, з подвійним ар‑
муванням. Всередині, на вході, є 
спеціальна перегородка, яка зможе 
захистити людей від потрапляння 
осколків всередину. Навантажен‑
ня, яке здатна витримати споруда 
– 10 тонн на квадратний метр. 
Перед встановленням укриттів 
проводились їх практичні ви‑
пробування стійкості та функці‑
ональності. Вони сертифіковані 
Тернопільським центром сертифі‑
кації. Загалом, кожне таке укриття 
розраховане на 20 осіб.  

На виготовлення необхідно при‑
близно 4–5 днів. 

– Увесь процес, від створення 
проєкту, виготовлення та до вста‑
новлення укриття виконуємо ми, 
– розповідає Віталій Грузинський. 
– Швидкість виготовлення зале‑
жить від різних чинників, але це 
не довго 4–5 днів. Якість бетону 
перевіряють у нашій лабораторії 
і конструкцію можуть транспор‑
тувати. Вага укриття – 26 тон. 
Його досить легко встановити 
або демонтувати. При необхід‑
ності – можна перевезти в інше 
місце, тому воно є мобільним. Ма‑
теріали ми закуповуємо у різних 
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НА БЕТОННІ УКРИТТЯ — 3 МІЛЬЙОНИ

Укриття на Руській і Бродівській розраховані на 20 осіб

постачальників, вони, відповідно, 
також надають сертифікацію на 
свою продукцію. 

Два наступні укриття планують 
встановити уже у четвер, 1 грудня. 
Решту – до 20 грудня.  

Де встановлять 
укриття 

Ми звернулися до міської ради з 
інформаційним запитом, щоб діз‑
натися точні адреси, де встанов‑
лять мобільні укриття. Нам надали 
затверджений перелік адрес:

1. Магазин «Універсам» (від 
Центру), просп. Злуки 

2. Просп. Степана Бандери 
(від Центру) 

3. Міська лікарня № 2 (від 
Центру), вул. Купчинського 

4. Вул. Київська (від Центру) 
5. Церква святого Іллі, вул. 

Бродівська 
6. Вул. Бродівська (від Цен‑

тру) 
7. Вул. Мазепи (до Центру) 
8. Кооперативний коледж, 

вул. Руська 
9. Автовокзал, вул. Торговиця 
10. Залізничний вокзал, 

вул. Б. Хмельницького 

Не всі тернополяни 
підтримують 

У соціальних мережах тернопо‑
ляни активно обговорюють нові 
конструкції на зупинках. Не всі 
вважають, що такі мобільні укрит‑
тя потрібні, а дехто задається пи‑
танням — чому їх вирішили вста‑
новити тільки зараз і чи потрібні 
вони взагалі у Тернополі?

Непокоїть активних містян, 
що ці місця вже невдовзі можуть 
перетворитись на притулки для 
безхатьків чи громадські туалети. 
Не виключають, що на цих міс‑
цях після війни з’явиться чергова 
новобудова.

«У тих укриттях хіба ховатися 
від дощу, лапатого снігу, а не дай 
Боже ракетних обстрілів, то це 
укриття не вистоїть, краще туди 
не заходити. Шкода цих коштів, 
що на них витрачають. Краще б 
їх використали в більш необхід‑
них випадках у цей важкий для 
всіх людей воєнний час», — пише 
Марія Фіялка.

«Надіюсь, народ не прилаштує 
це місце як туалет», — пише Ка‑
терина Ляльки.

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

ч е р г у є  ж у р н а л і с т  Ю л і я  І н оз е м ц е в а .  

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.

Укриття біля зупинок тран‑
спорту встановлювали й в інших 
містах, і вони відрізняються від 
тернопільських. Першим став 
Харків, мешканці якого потер‑
пають від обстрілів російських 
агресорів. Там зупинки розра‑
ховані навіть до 50 людей, їх 
розміри залежать від пасажи‑
ропотоку та району. Зокрема, 
перше встановлене укриття 
було розраховане на 30 осіб та 
має 12 сидячих місць. Всере‑
дині – є ящик зі 100 кілогра‑
мами піску для гасіння пожеж, 
гучномовець, екран для камер 
відеоспостереження, вай‑фай та 
прямий зв’язок із диспетчером. 

Також у сховищі розміщена кар‑
та руху транспорту та розклад. У 
місті планували встановити 25 
таких укриттів на зупинках, а 
їх стіни розмальовували місце‑
ві художники. Коштувала одна 
така зупинка 783 тис. грн.

У вересні з'явилося бетонне 
укриття у Миколаєві. Укриття 
виготовлене за ізраїльським 
зразком з армованого бетону. 
Воно розраховане на 24 особи, 
сидіти в ньому може 18 осіб. 
Загальна вага конструкції – по‑
над 70 тонн, вартість – 400 ти‑
сяч гривень. Укриття подарував 
Миколаєву одеський бізнесмен 
і меценат Анатолій Редер. Він 

планував передати конструкцію 
міській владі Одеси, але там чи‑
новники вирішили, що Микола‑
єву вона наразі потрібна більше.

Загалом виконавчий комітет 
Миколаєва ще 26 вересня за‑
твердив адреси зупинок–укрит‑
тів. Їх всього 34.

У Дніпрі таких укриттів має 
бути 28. Кожне таке укрит‑
тя вміщує до 28 осіб. Скільки 
коштують захисні споруди – не 
уточнюють. 

У столиці лише планують 
встановити укриття. Рішен‑
ня ухвалили 10 листопада. 
Їх кількість та розташування  
невідомі.

Як у інших містах

Усередині укриття є кілька лавок для сидіння
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43 гривні. Зараз коштів нам ви‑
стачає, напередодні 2023 року 
буде проведена сесія міськради і 
ми звичайно будемо просити про 
збільшення виділених коштів із 
бюджету на харчування дітей. 
Адже ціни зростають, а міськрада 
має повністю покривати пільго‑
викам витрати на харчування, — 
розповідає Ольга Похиляк.  

Також Ольга Похиляк додала, 
якщо школа чи садок вже має 
чіткий перелік вихованців, уч‑
нів, батьки яких захищають кра‑
їну, то від сьогодні вони можуть 
розраховувати на безкоштовне 
харчування. А ось довідки можна 
нести до 1 грудня.

Що кажуть у школах 
Ми поцікавилися у кількох 

школах Тернополя, чи готові вони 
до нововведень і чи навчаються 
у їхньому закладі діти, батьки 
яких захищають Україну від кра‑
їни‑агресора. Зокрема, у школі 
№ 13 імені Андрія Юркевича 
повідомили, у закладі навчається 
36 дітей захисників.

— Ми вже за місяць підготу‑
вали папку з чітким переліком 
дітей захисників і тільки чекали 
на прийняття рішення виконкому 
міськради. Батьки попередавали 
довідки з військових частин, деякі 

За новою пільгою планують безкоштовно годувати 
майже 2000 дітей 

На школяра виділяють 35 гривень щоденно, на вихованця ясельної групи – 38 
гривень, а середньої та старшої – 43 гривні
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ходах, необхідних для забезпечен‑
ня оборони України. І таких дітей 
у Тернополі сьогодні чимало.

— У Тернополі налічується 
майже 2000 учнів та вихованців, 
чиї батьки нас захищають. З них 
1050 — це школярі, а 781 — діти 
дошкільного віку. Варто розумі‑
ти, що ця статистика актуальна 
на 24 листопада, адже майже що‑
місяця відбуваються зміни у гру‑
пах та класах. Хтось їде за кордон, 
хтось повертається на деокуповані 
території, а хтось навпаки при‑
буває. Якщо дитина захисника 
України прибуде до навчального 
або дошкільного закладів пізніше, 
то все одно матиме змогу хар‑
чуватися безкоштовно, — додає 
пані Ольга.  

Скільки коштують 
обіди

Вартість харчування у школах, 
ясельних, середніх та старших 
групах відрізняється, зазнача‑
ють в управлінні освіти і науки 
Тернопільської міськради. Коштів 
у бюджеті вистачить, аби прого‑
дувати всі пільгові категорії.

— Для прикладу, за день хар‑
чування школяра міськрада 
відшкодовуватиме 35 гривень, 
за вихованця ясельної групи — 
38 гривень, а ось за вихованця 
середньої чи старшої групи — 
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Раніше безкоштовно їжу 
в навчальному чи дошкільному 
закладах надавали за 14 кате‑
горіями в дошкільних закладах 
за 12 пільговими категоріями 
у школах. Першочергово ці пільги 
стосувалися переселенців, дітей з 
особливими освітніми потребами, 
сиріт, дітей загиблих військовос‑
лужбовців та постраждалих від 
техногенних катастроф та інші.

Для кого безкоштовне 
харчування?

Від 23 листопада до переліку 
пільгових категорій належать 
і діти, батьки яких з 24 лютого 
захищають територію України 
від російських загарбників. Таке 
рішення ухвалили на виконкомі 
Тернопільської міськради.

— До цього часу право на без‑
коштовне харчування мали ви‑
ключно діти, в батьків яких була 
довідка Учасника бойових дій. 
Натомість, отримати зараз цей 
документ не так просто, тож 
не всі його мають. Але діти ж 
не повинні від цього страждати. 
Тому під час виконкому прийняли 
рішення, яке значно спростить 
отримання дітьми безкоштовного 
харчування у школах, садочках, 
училищах, — каже начальниця 
управління освіти і науки Ольга 
Похиляк.  

Аби дитина захисника отримала 
безкоштовне харчування, одному 
із батьків або опікунів необхідно 
надати адміністрації дошкільно‑
го та навчального закладу довід‑
ку з військкомату чи військової 
частини про те, що батько/мати 
беруть безпосередню участь у за‑

ЯК ДІТЯМ ЗАХИСНИКІВ ОТРИМАТИ 
ПІЛЬГИ НА ХАРЧУВАННЯ
Освіта   У Тернополі розширили перелік 
категорії дітей, яких забезпечуватимуть 
безкоштовним харчуванням у садках, 
школах та училищах. Хто може 
розраховувати на пільгу та як її отримати – 
читайте у матеріалі

МІСТО

Пільга стосується 
дітей, чиї батьки 
від 24 лютого 
захищають  
Україну від 
окупантів

В укриттях шкіл і садків Тернополя тепер висять 
картини художників. Як їх отримати?
НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Навіть у темні часи важливо 
шукати радісні моменти, захо‑
плюватися прекрасним, надиха‑
тися на те, що дарує задоволення. 
Тернопільський художник про‑
довжує створювати нові сюжети 
на полотні та допомагає іншим 
знаходити віддушину в мистецтві.

Щоб подарувати тернопіль‑
ським дітлахам чудовий настрій 
та прикрасити переважно сумні 
стіни шкільних укриттів, у ке‑
рівника «Арт‑студії Д.Р» Рустама 
Давлетова і виникла ідея переда‑
ти частину своїх робіт закладам 
освіти.

– Я неодноразово бачив на 
фото, який вигляд мають укриття 
в школах і садках. Дехто із пе‑
дагогічних колективів чи діток 
прикрасили, хтось залишив, як є. 

І тут мені спало на думку: а чому 
б не доповнити ці стіни карти‑
нами?! Разом із моєю подругою 
Людмилою Синяковою ми по‑
відомили про це у Фейсбуці. 
Отримали дуже багато дзвінків, 
– говорить він.

За тиждень Рустам та Людми‑
ла передали у школи та садочки 
Тернополя понад 300 двосторон‑
ніх картин. Під час перебування 
у сховищах діти зможуть попрак‑
тикуватися і змальовувати роботи 
для свого розвитку.

Наразі прийом заявок призупи‑
нили, але обіцяють його віднови‑
ти, бо бачать, – охочих є багато.

– Нас дуже тішить, що у Тер‑
нополі поціновують мистецтво. 
Ми подовжуємо малювати і під 
час війни, останнім часом – на‑
віть при свічках, як у старовину. 
Таким чином доводимо, що ми 
сильні і винахідливі! Українці 

взагалі на передовій писали на ко‑
лінах і надсилали нам у вайбері. 
Ми тільки «за», щоб дітки захис‑
ників харчувалися безкоштовно. 
І це не лише ті, чиї батьки зна‑
ходяться в гарячих точках, на ну‑
льових позиціях. На безкоштовне 
харчування ми приймали заявки і 
від тих, хто зараз у територіальній 
обороні. Бо всі вони борються з 
російською агресією, — каже со‑
ціальна педагогиня, відповідальна 
за харчування Дарія Лисак.  

Наразі у школі № 13 очікують 
ще від двох дітей довідки з вій‑
ськкомату чи військової частини. 
А вже незабаром діти зможуть хар‑

чуватися за спеціальними тало‑
нами або соціальними картками.  

А ось у школі № 18 тільки 
розпочали приймати довідки від 
дітей захисників. Як повідомив 
нам директор Руслан Заброцький, 
станом на 24 листопада отримали 
відповідні довідки від трьох учнів.

— Зараз я не можу сказати 
вам точну кількість наших учнів, 
батьки яких захищають Україну. 
Вчителі оголосили батькам про 
необхідність пред’явлення таких 
довідок. Тож, очікуємо від дітей. 
Я впевнений, що у нас таких учнів 
точно не три, а куди більше, — 
наголосив пан Заброцький.

– незламна нація, – наголошує 
Рустам.

Коли надворі сіро та холодно, 
а в нас світло і тепло на душі, 
то ми здатні створювати неймо‑
вірні речі. Рустам запрошує до 
себе в студію усіх, хто хоче хоча 
б на трішки відволіктися від 
буднів і створити щось справді 
прекрасне. Адже що може бути 
ціннішим, ніж те, що зробле‑
не власноруч із чистим серцем 
 і помислами?!

Якщо ви хочете уточнити 
про те, чи можна ще от-
римати картини з авто-
графом художників у ваш 
заклад, телефонуйте –  
0977208266 або 0672971222.

Довідка

Рустам Давлетов разом із Людмилою Синяковою 
передали свої роботи у заклади освіти
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Через масовані ракетні об‑
стріли російськими агресорами 
об'єктів української енергосис‑
теми — в країні відбуваються 
відключення світла. Багато 
жителів області, які живуть 
у приватних будинках, та під‑
приємці встановили бензинові 
генератори, щоб залишатися з 
електроенергією навіть під час 
відключень.

Тож бензин може знадобитися 
не лише тим, хто має автомо‑
біль, а і власникам генераторів.

Ми порівняли вартість різних 
видів пального на різних заправ‑
ках Тернополя. Також ми діз‑
налися, на скільки зросли ціни 
у порівнянні з жовтнем.

Як ми помітили, протягом ос‑
танніх місяців вартість палива 
залишається стабільною. Однак 
тепер ціни почали зростати. 
Дорожчає не лише бензин, а і 
дизель та газ. Актуальні ціни 
дивіться на інфографіці.

Окко 
На цій АЗС бензин та ди‑

зель подорожчали на 1 грив‑
ню за літр. Тепер бензин 
pulls 95 коштує 53 гривні, 
А‑95 євро — 52 гривні, pulls 
ДП — 58 гривень, ДП євро — 
56 гривень. Газ подорожчав 
на 2 гривні — 28,99 гривні.

WOG 
На гривню подорожчав бен‑

зин та дизель і в цій мережі 
АЗС. Бензин mustang 95 коштує 
53 гривні, А‑95 євро — 52 грив‑

ні, mustang ДП — 58 гривень, 
ДП євро — 56 гривень. Газ 
подорожчав на 2 гривні — 
28,98 гривні.

Green Wave 
Вартість бензину А‑95 євро 

не змінилась. Літр коштує 
48 гривень. А от євро дизель 
подорожчав на 1,5 гривні — 
53,50 гривні. Газ подорожчав 
на 3 гривні — по 28,50 гривні.

БРСМ нафта 
Бензин 95 euro plus подорож‑

чав на 50 копійок. Актуальна 
ціна — 48,49 гривні. ДП euro 
plus коштує 53,99 грн — ціна 
зросла на 2,5 гривні. ДП euro 

коштує 52,99 грн. Газ подо‑
рожчав на 2,5 грн — тепер він 
по 28,49 грн.

Укрнафта 
Ціни на цій АЗС не зміни‑

лися. Бензин 95 energy коштує 
49,50 гривні. Бензин А–95 кош‑
тує 49 гривень. Дизельне пальне 
energy — 53 гривні.

Авіас плюс 
У цій мережі АЗС вартість 

бензину зросла на 2 гривні 
за літр. Бензин 95 energy коштує 

Під час тривалого 
відключення 
електроенергії 
бензин необхідний 
і власникам 
генераторів

ГРОШІ

Транспорт Вартість пального знову 
зростає. Ми дізналися, як змінилися ціни 
за місяць. Де дешевше заправляти авто? 
Про це у матеріалі

Дефіциту пального на АЗС немає. Його можна купити як за готівку, так і за талонами 

ПАЛЬНЕ ДОРОЖЧАЄ! МИ 
ПОРІВНЯЛИ ЦІНИ НА ЗАПРАВКАХ

51,50 грн. Бензин А–95 кош‑
тує 51 гривню. Дизельне пальне 
energy не подорожчало. Воно 
коштує 53 гривні за літр, як і 
раніше.

UPG 

У цій мережі також зросли 
ціни на пальне. Бензин А–95 по‑
дорожчав на 1,6 грн — він тепер 

по 49 гривень за літр. Дизель 
євро подорожчав на 1,2 грн — 
тепер він по 53,20 грн. Газ 
коштує 27,60 грн — на 2,2 грн 
більше, ніж раніше.

Вартість пального на АЗС міста

Рятувальники готові допомогти всім, кому необхідно 
зігрітись, зарядити гаджети, отримати доступ до мережі

ВИДАВНИЦТВО РІА

У Тернополі уже працюють 14 
пунктів обігріву. Про це повідо‑
мила Тернопільська міська рада.
Розташовані пункти обігріву за 
адресами:

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ:
МОБІЛЬНІ ПУНКТИ:
  бульв. Данила Галицького 
(біля «Палацу спорту») — 
цілодобово
  вул. Миру, 6 (поруч із ПК 
«Березіль») — цілодобово
  бульв. Пантелеймона Кулі‑
ша, 6 — цілодобово

СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ:
  вул. Текстильна, 18 (Дер‑
жавна пожежно‑рятувальна 
частина ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області) — 
цілодобово
  вул. Івана Котляревського, 
22‑А (1 ДПРЧ 1 Державно‑
го пожежно‑рятувального 
загону ГУ ДСНС України у 
Тернопільській області) — 
цілодобово

  вул. Київська, 21 (Аварій‑
но‑рятувальна частина ава‑
рійно‑рятувального загону 
спеціального призначення 
ГУ ДСНС України у Тер‑
нопільській області) — ці‑
лодобово
  вул. Лесі Українки, 6 (Ча‑
стина спеціальної пожежної 
техніки аварійно‑рятувально‑
го загону спеціального при‑
значення ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області) — 
цілодобово
  вул. Тролейбусна, 12 (2 
ДПРЧ 1 Державного пожеж‑
но‑рятувального загону ГУ 
ДСНС України у Тернопіль‑
ській області) — цілодобово

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ 
«ТЕПЛЕ МІСТО» 

(стаціонарні):
  вул. Лисенка, 8 (на базі 
Тернопільського міського 
територіального центру) — 
цілодобово
  просп. Степана Бандери, 94 
(ПП  «Східний масив») — з 

У Тернополі працюють чотирнадцять пунктів обігріву
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08.00 до 17.00 год.
  Центр науки, Площа Героїв 
Євромайдану, 4 — (цілодо‑
бово);
  Центр дозвілля і молодіжних 
ініціатив, просп. Злуки, 45 — 
(цілодобово);
  Залізничний вокзал, Майдан 
Привокзальний, 1 — (ціло‑
добово);
  ПП «Люкс», просп. Злуки, 
55 (з 08.00 до 17.00 год).

У пункті обігріву можна зігрі‑
тися, зарядити телефон та випи‑
ти чаю. Доступний інтернет та 
електропостачання (при потребі 
– генератор), медичні аптечки.

Роботи з розгортання пунктів 
обігріву у Тернополі тривають. 
Про нові облаштовані локації 
у міській раді проінформують  
додатково. 

Що є у пункті 
незламності ди-
віться, заскану-
вавши qr-код
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транспорт на лавці поруч. Мета‑
леве сидіння холодне, тому там 
взимку зазвичай ніхто не сідає.

Педуніверситет 
Ця зупинка реалізована за кош‑

ти громадського бюджету у 2020–
му році. На неї витратили 163 тис. 
гривень. Вона має не такий вигляд, 
як більшість зупинок у місті. Тут є 
новий розклад транспорту. Інфор‑
маційного монітора — немає, хоча 
є для нього місце. Там, де мали б 
бути ліхтарики підсвітки — дроти. 
В деяких місцях вона помальо‑
вана та було кілька розклеєних 
оголошень.  

Вул. П. Орлика 
Ця зупинка на вулиці Миру об‑

клеєна старою рекламою та афіша‑
ми. Металеві опори іржаві. Поруч 
є ще одна стара дерев’яна лавка.  

Вул. Миру 
Ця зупинка схожа на попе‑

редню — іржаві металеві опори, 
дерев’яні лавки, які варто при‑
наймні пофарбувати. Поруч — ста‑
ра пошарпана лавка. Вся зупинка 
в написах та залишках реклами 
та афіш.

ВАДИМ ЄПУР, 006– 066-80-96, VADIMEV15@
GMAIL.COM 

Ще у серпні 2019 року міськви‑
конком затвердив нові архітектурні 
типи зупинок. Відповідно до ескі‑
зів, основними елементами кон‑
струкції є: накриття зупинки, що 
забезпечує ефективний захист від 
сонця, бокова частини, влашто‑
вана з гартованого скла з анти‑
вандальною плівкою, комфортні 
дерев’яні або пластикові лавки для 
сидіння, розміщення рекламного 
сітілайту та електронних табло і 
таблиць із розкладом та схемою 
руху транспорту.

Тож ми перевірили, у якому 
стані оновлені зупинки. Чи по‑
терпають вони від вандалів? Який 
вигляд мають старі зупинки у мі‑
сті? Які з них обладнані інформа‑
ційними моніторами?

Центр 
Тут велика сучасна скляна зу‑

пинка. Вона більша та має більше 

сидячих місць, ніж інші. Однак 
в годину пік їх не вистачає. Тут 
є термінал, де можна придбати 
разовий квиток для проїзду та 
інформаційний монітор з часом 
прибуття найближчого транспор‑
ту.

Вул. Соломії 
Крушельницької 

Це сучасна зупинка, з дерев’я‑
ною лавкою та освітленням. Вона 
має охайний вигляд, хоча ван‑
дали попсували її фарбою. Тут 
є новий розклад громадського 
транспорту. На зупинці є кілька 
смітників.

Вул. Шептицького 
Тут встановлена сучасна скля‑

на зупинка. Вона чиста та охай‑
на — без малюнків вандалів та 
оголошень. Є новий розклад руху 
транспорту. Також біля зупинки 
є інформаційний вуличний мо‑
нітор. Більшість людей чекають 

У Тернопільській 
громаді 
використовують 
237 зупинок 
міського 
транспорту

Чи ремонтуватимуть 
зупинки?

Ми звернулися з інформа‑
ційним запитом до Тернопіль‑
ської міської ради. Як нам по‑
відомили, наразі на території 
громади використовується 237 
зупинок міського громадсько‑
го транспорту. З них лише 19 
облаштовані інформаційними 
моніторами.

Цього року облаштували 
п’ять нових зупинок на 1 683 
790 грн з міського бюджету.

Скільки відремонтують або 
замінять зупинок наступно‑
го року та чи робитимуть це 
взагалі – наразі не відомо. 
Як нам повідомили, адресний 

перелік зупинок громадсько‑
го транспорту, що потребує 
проведення поточного та ка‑
пітального ремонтів, визначать 
за результатами весняного ог‑
ляду об’єктів шляхово‑мосто‑
вого господарства. Невідомо і 
те, скільки коштів зможуть на 
це виділити, оскільки ще не 
затверджено бюджет міста на 
2023 рік.

Також у міській раді зазнача‑
ють, що в процесі оптимізації 
маршрутної мережі, за необ‑
хідності будуть створюватись 
нові зупинки громадського 
транспорту.

 Багато зупинок у залишках реклами та старих афіш На деяких нових скляних зупинках можна побачити написи вандалів
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Є НОВІ, А Є ВЖЕ ДУЖЕ ЗНИЩЕНІ

Ми перевірили Чимало зупинок 
громадського транспорту у місті 
вже давно потребують ремонту або 
повної заміни. Ми перевірили, в якому 
стані зупинки у різних мікрорайонах 
міста. Скільки коштів витратили на 
облаштування нових та чи чекати 
оновлень наступного року

Церква святого Іллі 

Зупинка не в найкращому ста‑
ні. Вона була обклеєна рекламою 
та різними оголошеннями, від 
яких залишилися залишки клею 
та паперу. Нового розкладу гро‑
мадського транспорту не було. 
Фарба з дерев’яної лавки давно 
облущилась. Металеві опори — 
іржаві.

Вул. Поліська (від 
центру) 

Тут одна з нових скляних зу‑
пинок. На ній — малюнок ванда‑
лів. Зупинка «замурзана», її варто 
почистити від бруду та пилу, бо 
прозоре скло стало темно–сірим.

Вул. Лесі Українки 
Ця зупинка знаходиться біля ма‑

газина. Дві лавки розташовані під 
навісом магазина, ще дві — просто 
неба. Тут є інформаційний моні‑
тор та термінал, де можна купити 
разовий проїзний квиток.  

Вул. О. Теліги 
(до центру) 

Зупинка не має інформаційного 
монітора. Вона обклеєна афіша‑
ми та рекламою. Металеві опори 
іржаві. Однак вона чиста.  

Вул. О. Теліги (від 
центру) 

Ця зупинка нічим не відріз‑
няється від попередньої. Вона 
не в найгіршому стані, але вже ір‑
жава та в залишках старих афіш та 
реклами. Ні інформаційного мо‑

нітора, ні терміналу поруч немає.

Бібліотека для 
молоді 

Зупинка має сучасніше пере‑
криття, однак опори залишились 
старі та іржаві. Стіни обмальова‑
ні та обклеєні рекламою. На цій 
зупинці є збір використаних ба‑
тарейок.

Церква святого 
апостола Петра 

Зупинка розташована біля мага‑
зинів та аптеки. Нові лавки розта‑
шовані під навісом. Тут є вдосталь 
місця, щоб сховатися від дощу 
в негоду. Є новий розклад руху 
громадського транспорту.  

Вул. Симоненка (від 
центру) 

Зупинка облаштована біля ма‑
газину. Тут є достатньо місць для 
сидіння під навісом, освітлення, 
термінал. Однак на стінах регу‑
лярно з’являється реклама.  

Вул. Морозенка 
Одна зі старих зупинок міста. 

Ні інформаційного монітора, ні 
терміналу. Вся зупинка в залишках 
афіш та рекламі.  

Вул. Князя 
Острозького 

На цій зупинці є новий розклад 
руху громадського транспорту. 
На відміну від більшості інших 
схожих зупинок, тут немає за‑
лишків старих афіш та реклами. 
Вона має більш охайний вигляд.

ТЕ
РН

О
П

ІЛ
Ь

С
Ь

К
А

 М
ІС

Ь
К

А
 Р

А
Д

А

Один із варіантів нових зупинок, яку 
демонстрували на сайті міськради у 2019 р

Деякі зупинки обладнані 
інформаційними моніторами
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ДЕ В ТЕРНОПОЛІ МОЖНА КУПИТИ         ПРОДУКТИ І ЛІКИ. ХТО ЗІ СВІТЛОМ?
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, ПОЛІНА ДАЙНЕГА 
098– 821-01-51, JULIIIA.INOZEMTSEVA@
GMAIL.COM 

Як готуються до роботи без 
електроенергії великі торго‑
вельні мережі у Тернополі? 

Які аптеки та заправки функ‑
ціонують? Де немає проблем 
із безготівковим розрахунком і 
що робити, якщо готівки бра‑
кує? Де є генератори й інші 
джерела автономного живлен‑
ня? Ми проаналізували.

Війна  В Україні тривають масові відключення світла через терор 
окупантів. Через відсутність електрики складно купити продукти 
чи необхідні речі, заправити авто, зняти готівку. Ми зібрали для вас 
корисні локації, які мають альтернативне живлення

«Сільпо»
Мережа супермаркетів адаптувалась 

до роботи без світла. Пів сотні магази‑
нів продовжують працювати під час його 
відключень, маючи резервне живлення. 
Це «світлі маркети», повідомили на сайті 
«Сільпо» 14 листопада. Тернопільських 
магазинів у списку немає. Цю інформа‑
цію нам підтвердив керівник пресслуж‑
би «Сільпо» Іван Пальчевський. На сайті 
мережі пообіцяли, що кількість маркетів, 
які не зачинятимуться без електроенергії, 
буде збільшуватись, адже замовили пар‑
тію дизельних генераторів. Ними хочуть 
забезпечити ще сотню магазинів у 40 на‑
селених пунктах України. Для магазинів 
у Тернополі їх теж вистачить.

– У Тернополі є п’ять магазинів «Сіль‑
по». На жаль, наразі жоден з них не забез‑
печений генераторами. Але наша мережа 
замовила ще 130 пристроїв автономного 
живлення. До двох з п’яти тернопільських 
маркетів генератори невдовзі доставлять. 
Процес купівлі генераторів продовжуєть‑
ся, ми не зупиняємось і сподіваюсь, що 
скоро забезпечимо ними й інші магазини. 
Потрібен час! На даний момент політика 
мережі всюди однакова. Якщо світло у 
певному маркеті вимикають, він тимча‑
сово припиняє роботу до моменту, поки 
не відновиться електроживлення, – каже 
Іван Пальчевський.

Керівник пресслужби «Сільпо» додає, 
що відсутність електроенергії – це дуже 
складна проблема для їхньої мережі. Ма‑
газини фізично не можуть працювати без 
світла. Нереально пробити товар, розра‑
хувати покупців на касі, нормально не 
функціонує інтернет і мобільний зв’язок. 
Та мережа робить все, що у їхніх силах.

– Постачання продуктів йде безперерв‑
но, запаси маємо. Зараз закупляємо гене‑
ратори в магазини і скоро всі проблеми 
усунемо, – зауважує пан Іван.

«Сільпо» в торгово‑розважальному цен‑
трі «Орнава» (вулиця Торговиця, 15А), 
як нам вдалось дізнатись, – один із двох 
супермаркетів, які найближчим часом за‑
безпечать генератором. Про це розповів 
адміністратор магазину Ігор.

– В нас буває таке, що вимикають пев‑
ну лінію і без електроенергії залишається 
лише частина торгового залу й обладнан‑
ня, а каси – робочі. В таких випадках 
продовжуємо обслуговувати людей. Але 
коли повністю немає світла – не працює‑
мо, зачиняємось, доки воно не з’явиться. 
Зараз чекаємо на генератор, який скоро 
привезуть! – каже він. 

А поки супермаркет за вашою адресою 
зачинений, від мережі пропонують лайф‑
хак: можна замовити продукти онлайн. 
Працівники збирають їх у тих магазинах, 
де на конкретний момент світло є. Крім 
того, якщо маєте мобільний інтернет, 
заплануйте візит у «Сільпо». За лінком 
https://silpo.ua/stores розміщена інтерак‑
тивна мапа маркетів. Обирайте найближ‑
чий до себе, і якщо він працює, то ви‑
світлиться статус: «Світло є, тож чекаємо 
у гості». Коли воно відсутнє, і в магазині 
немає альтернативних джерел живлення, 
статус оперативно змінюють на «Супер‑
маркет зачинено». Наша журналістка сама 
перевірила таку функцію. Станом на 11 
годину 28 листопада, електропостачання 
було у всіх п’яти тернопільських магазинах 
за адресами:

  вулиця Текстильна, 28ч 
  вулиця 15 Квітня, 5 а 
  вулиця Торговиця, 15 а (колишня ву‑
лиця Живова) 

  вулиця Максима Кривоноса, 2 б 
  бульвар Петлюри, 2 б 

NOVUS 
Через регулярні перебої зі світлом, ок‑

ремі маркети мережі не можуть обслугову‑
вати клієнтів за звичним графіком. Тому 
NOVUS розробили таблицю з інформацією 
про відкриті на даний момент магазини. 
Перевірити, чи працює супермаркет в Тер‑
нополі, можна в один клік: https://novus.
ua/robotamagazyniv. Наприклад, станом 
на 12 годину 28 листопада на дашборді 
висвітлились дані, що маркет наразі від‑
чинений, там є світло. Однак на сайті ме‑
режі повідомляють, що іноді інформація 
надходить у таблицю із запізненням, якщо 
відсутній зв’язок.

SPAR 
Коли вимикають електроенергію, деякі 

магазини мережі переходять на живлення 
від генератора та продовжують обслуго‑
вувати покупців. У Тернополі працюють 
п’ять маркетів SPAR. За інформацію, роз‑
міщеною на сайті мережі, станом на 25 ли‑
стопада 2022 року, придбати все необхідне 
навіть під час відключень світла можна 
у магазині за адресою: вулиця Бродівська, 
2 а\2. Там є генератор.

АТБ 
23 листопада на офіційному сайті все‑

української мережі супермаркетів опублі‑
кували перелік магазинів, які оснащені 
генераторами. У Тернополі загалом є 13 
маркетів АТБ. Проте жоден із них не увій‑
шов до цього списку. Коли в мікрорайонах, 
де розміщені магазини, вимикають світло, 
вони не працюють до моменту його віднов‑
лення. Ми не змогли скомунікуююватись з 
пресслужбою корпорації «АТБ». Також не 
вдалось додзвонитись до оператора через 
їхню «гарячу» лінію. Адміністраторка мар‑
кету, що на центральному ринку (вулиця 
Торговиця, 9в) від коментаря відмовилась. 
Але розказала – конкретно у їхньому мага‑
зині електроенергію майже не вимикають, 
бо він, мовляв, на одній лінії з об’єктом 
критичної інфраструктури. Як в інших ма‑
газинах, вона не знає. Сказала нам шука‑
ти всю інформацію на офіційному сайті 
мережі АТБ. Як вказано там, з магазинів 
можлива доставка продуктів додому, але 
на сайті покупців попереджають, що через 
відключення електроенергії є затримки при 
зборі замовлень.

Сім23 
Деякі «зручні маркети» повноцінно 

працюють навіть в умовах відсутності 
електроживлення. Їх ви знайдете на ін‑
терактивній карті, оприлюдненій на сайті 
мережі. З 24 магазинів Сім23, які діють 
у Тернополі, генераторами забезпечені 
лише чотири. Їхній графік роботи — з 
7 до 22 години. Це маркети за адресами:

  проспект Степана Бандери, 76 
  проспект Злуки, 1 
  вулиця Захисників України, 5 (колиш‑
ня вулиця Пушкіна) 
  вулиця Київська, 9 А 

«Комора КС» 
Цей гуртово‑роздрібний супермаркет 

працює у звичному режимі навіть за де‑
фіциту електроенергії. Графік роботи – з 
8.00 до 20.00. Маркет забезпечений гене‑
ратором. Як повідомили нам від «Комори 
КС», під час вимкнень світла приймають 
як оплату готівкою, так і можна розраху‑
ватися карткою.

Продуктові магазини

Перед банківською системою в умо‑
вах тривалої відсутності електропоста‑
чання постали два ризики: тимчасові 
перебої в обслуговуванні клієнтів у 
відділеннях через планові та аварій‑
ні вимкнення світла, та загроза пов‑
ної неможливості банків працювати 
внаслідок блекауту. Але Національний 
банк України розробив план дій, щоб 
мінімізувати всі проблеми. Про це 
йдеться на офіційному сайті установи. 
Зокрема, фінансові послуги навіть без 
електроживлення надаватимуть у 760 
чергових відділеннях, які розміщені в 
столиці й 22 областях.

Відділення, як вказано на сайті На‑
цбанку, забезпечать додатковим пер‑
соналом, касовою технікою, банко‑
матами, готівкою, іншим необхідним 
обладнанням та каналами зв’язку для 
безперервної роботи без світла. Пе‑
релік чергових банківських відділень 
постійно уточнюється та оновлюється. 
Детальніше про те, як працює кожен 
з банків, можна дізнатися в їхніх кон‑
такт‑центрах, на сайтах і соцмережах. 
Станом на 28 листопада, у Тернополі 
черговими є 15 відділень:

  А‑Банк, вулиця Руська, 17 Б, при‑
міщення 1 
  Альфа банк, вулиця Кардинала 
Сліпого, 7 
  Альфа банк, вулиця Поліська, 7 
  Кредобанк, вулиця Замкова, 7 
  Ощадбанк, вулиця Лесі Українки, 
буд.10, приміщення 99 
  Ощадбанк, майдан Волі, буд. 2 
  Ощадбанк, проспект Злуки, 53 
  Ощадбанк, вул. Грушевського, 6 
  ПриватБанк, вулиця Шептицько‑
го, 4‑А 
  ПриватБанк, проспект Степана 
Бандери, 38 
  Райффайзен, вулиця Кардинала 
Йосипа Сліпого, 8.
  Таскомбанк, вул. Митрополита 
Шептицького, 4 а 
  Укрексімбанк, вулиця Митропо‑
лита Шептицького, 21 
  Південний Тернопіль, вулиця Сі‑
чинського, буд. 10 

  Укрсиббанк, вулиця Крушельниць‑
кої, 25 

Аби дізнатися детальніше, як в умо‑
вах вимкнення електроенергії люди 
можуть отримати банківські послуги 
у Тернополі, ми звернулись за ко‑
ментарем до фахівчині з комунікацій 
«Приватбанку» Докії Кузьменко. Вона 
розповіла, що чергові відділення цієї 
мережі банків обладнані системами 
безперервного живлення та працюють 
за умов довготривалого відключення 
електрики. В нашому місті їх діє два: 
на вулиці Шептицького, 4а, і на про‑
спекті Степана Бандери, 38.

– Якщо немає світла і не працюють 
банкомати/термінали, йдіть в чергові 
відділення. Вони обладнані генерато‑
рами електрики та стабільним інтер‑
нетом. Окрім банківських послуг, там 
можна скористатися банкоматами і 
терміналами самообслуговування, які 
будуть робочими завжди, – говорить 
Докія Кузьменко.

Крім того, наголошує фахівчиня з 
комунікацій, у випадку технічних збо‑
їв, або якщо під час отримання вами 
банківських послуг через зникнення 
світла трапилась помилка, звертай‑
тесь на гарячу лінію «Приватбанку» 
за номером: 37 00.

До слова, в інтерв’ю для «24 кана‑
лу» член ради Нацбанку України та 
економіст Василь Фурман розповів, 
що наразі проблем із забезпеченням 
банків готівкою немає. Ліміт знят‑
тя коштів з банкоматів збільшили 
«ПриватБанк» (до 20 тисяч гривень) 
і «Ощадбанк» (до 50 тисяч гривень). 
Крім того, ці банки скасували комісії 
щодо платіжних карток інших банків 
на випадок, коли люди зніматимуть з 
них гроші у їхніх банкоматах. Проте, 
за словами Василя Фурмана, україн‑
цям варто мати мінімальну кількість 
готівки, якої вистачить на забезпечен‑
ня базових потреб протягом тижня, 
аби застрахуватись. Це стосується й 
тернополян. Але створювати штучну 
паніку та ставати у черги за грошима 
не треба, закликав він!

Банки

Невдовзі маркет «Сільпо» в ТРЦ «Орнава» забезпечать пристроєм 
резервного живлення
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ДЕ В ТЕРНОПОЛІ МОЖНА КУПИТИ         ПРОДУКТИ І ЛІКИ. ХТО ЗІ СВІТЛОМ?
ОККО 

Аби клієнти знали, як АЗК мережі 
працюють під час відключення елек‑
троенергії, компанія удосконалила свої 
сервіси – інтерактивну мапу на сайті 
і чат‑бот в Telegram. Його шукайте за 
лінком: https://web.telegram.org/k/#@
OkkoFuelBot. Обираєте у чат‑боті фор‑
му оплати (готівка/банківська картка чи 
талони/паливна картка), тоді різновид 
пального і отримуєте список АЗК, які 
відчинені на даний момент і де мож‑
на заправити авто. Натомість на мапі 
(https://www.okko.ua/fuel‑map) заправки 
розділили на дві групи – ті, на яких є 
дизель генератор, й ті, де його немає. 
Коли наша журналістка моніторила ін‑
терактивну карту 28 листопада, на ній 
було чітко видно, що в Тернополі не‑
має жодної заправки ОККО, оснащеної 
генератором. Проте наступного дня, 29 
листопада, в місті з’явилось два АЗК, 
оснащені генераторами. Це заправки 
на вулиці 15 Квітня, 14, та у Великих 
Гаях (Збаразьке кільце, 1). Там можна 
заправити авто, коли немає світла. Це 
підтвердила й Дар’я Янченко, працівниця 
пресслужби мережі АЗС «ОККО».

– Крім того, ми закупили ще генерато‑
ри для заправок мережі. Наразі вони їдуть 
до нас. Частина їх буде встановлена і на 
Тернопільщині, – додала Дар’я Янченко.

Щодо інших АЗК, які ще не мають 
резервного живлення, на сайті мережі 
ОККО пише, що вони цілодобові. Там 
можна придбати пальне, коли відновить‑
ся електроживлення.

WOG 
АЗС компанії працюють завдяки ге‑

нераторам, — написали на сайті мережі 
заправок.

Актуальний перелік АЗК з генератора‑
ми можна переглянути онлайн на сайті 
компанії. Щодо Тернополя та околиць, 
автономне живлення мають наступні 
заправки:

  село Байківці, вулиця Смиковецька, 3 
  смт Велика Березовиця, вулиця Ми‑
кулинецька, 127 

  Тернопіль, АЗС, автодорога 
Умань‑Львів‑Краковець км 406+350 м 
  вулиця 15 Квітня, 2 А 
  вулиця Микулинецька, буд. 114 
  с/рада Великогаївська, АЗС, об’їзна 
дорога міста Тернополя, км 6+800 м 
  с/рада Великогаївська, АЗС, об’їзна 
дорога міста Тернополя, км 8+000 м 

Також знайти найближчу заправку 
мережі WOG, яка працює від генерато‑
ра, можна через спеціальний мобільний 
застосунок PRIDE: зайти у застосунок ‑ 
відкрити розділ «Мапа» ‑ обрати пункт 
«Найближчі АЗК» ‑ перейти у вкладку 
«Послуги» ‑ натиснути на значок «Дизель 
генератор» та вибрати АЗК поблизу.

БРСМ 
На сайті всеукраїнської мережі вка‑

зано, що всі їхні АЗК в різних містах 
держави працюють від генераторів. Там 
можна не лише заправити автомобіль, 
але й підзарядити ноутбук чи телефон, 
перекусити. У Тернополі є дві заправ‑
ки БРСМ: на вулиці 15 Квітня, 2 В, й 
на вулиці Митрополита Шептицького, 
32. Вони не припиняють свою роботу 
навіть в умовах вимкнення світла.

«Ми контролюємо та поповнюємо за‑
паси дров, питної води та павербанків, 
свічок та ліхтарів на всіх АЗК. Крім того, 
розвезли портативні газові плити та газові 
пальники. Робимо усе можливе, аби пра‑
цювати за відсутності електропостачання. 
Заїжджай на ароматну каву або смачний 
обід, та й попрацювати можна — у теплі 
й турботі», — з інформації у Telegram‑ка‑
налі мережі.

UPG 
Компанія підготувалась до непростої 

зими в умовах широкомасштабної війни. 
Про це написали на офіційному сайті 
UPG. Всі автозаправні комплекси мере‑
жі ще раніше забезпечили дизельними 
генераторами, які є альтернативним дже‑
релом електроенергії в період віялових 
відключень. Заповнити паливний бак 
авто можна на заправці № 128 за адре‑
сою: село Великі Гаї, вулиця Об’їзна, 33.

Заправки

Аврора 
Колектив мережі мультимаркетів ро‑

бить усе можливе, щоб створити ком‑
фортні умови для обслуговування клі‑
єнтів у будь‑якій ситуації. Як вказано 
на їхньому сайті, частину магазинів вже 
забезпечили генераторами і джерелами 
автономної енергії. Чи є серед них «точ‑
ки» у Тернополі (яких всього п’ять) – 
нам дізнатися не вдалось. Однак від «Ав‑
рори» обіцяють, що поступово покриють 
потреби всієї мережі. Зокрема, наразі 
шукають додаткових постачальників 
пристроїв безперебійного живлення. За 
відсутності світла торговельні зали мага‑
зинів освітлюють підручними засобами – 
гірляндами, ліхтариками, LED‑лампами. 
Також в «Аврорі» впровадили мобіль‑
ну касу. Тепер продавці за допомогою 
спеціального пристрою чи смартфону 
можуть створювати чеки і розраховувати 
клієнтів. Після відновлення світла дані 
переносяться в комп’ютер.

EVA 
На сайті мережі вміщена інформація, 

що магазини EVA продовжують працю‑
вати всюди, де це можливо, навіть попри 
вимкнення електроенергії. Їхній перелік 
дивіться у мобільному застосунку EVA 
або за лінком: https://eva.ua/ua/stockists/. 
Станом на 18.00 28 листопада у Тернопо‑
лі працювали 12 таких магазинів:

  проспект Степана Бандери, буд.76 
  вулиця Торговиця, буд. 9 (колишня 
вулиця Живова) 
  вул. Кардинала Сліпого, буд. 1 
  вулиця Руська, буд. 44 
  вулиця Текстильна, буд.28 
  вул. генерала М. Тарнавського, буд. 
36 
  вулиця Торговиця, буд. 15 б, примі‑
щення 1 (колишня вулиця Живова) 
  проспект Злуки, буд. 1 
  бульвар Шевченка Тараса, буд. 37 
  проспект Степана Бандери, буд. 96 
  майдан Перемоги, буд. 4 а 
  вулиця Василя Стуса, буд. 1‑А 

Натомість інтернет‑магазин мережі 
працює без змін. Є варіант замовити 
все необхідне онлайн. Керівництво EVA.
UA просить із розумінням поставитися 
до працівників у магазинах, бо швидкість 
персоналу по обслуговуванню знижена.

Епіцентр 
«Торгові центри мережі «Епіцентр» 

обладнані автономними генераторами, 
які дозволяють нам підтримувати роботу 
торгових об’єктів за відсутності централі‑
зованого електропостачання», — комен‑
тує в. о. директора з роздрібної торгівлі 
мережі «Епіцентр» Дмитро Танько в но‑
вині на офіційному сайті мережі. Гене‑
ратором оснащений і торговий центр 
у Тернополі, на вулиці Поліській, 7. Він 
працює навіть тоді, коли вимикають світ‑
ло у мікрорайоні Промисловий.

Також цікаво, що мережу «Епіцентр» 
нещодавно обладнали зарядними станці‑
ями для відвідувачів. Це зробили у рам‑
ках проєкту «Ділимось світлом». У торго‑
вельних центрах компанії по всій країні 
встановлені станції підзарядки гаджетів 
«Заряджайзери». Таким чином мережа 
ділиться з покупцями резервною елек‑
трикою. Можливість підзарядити гаджети 
в «Епіцентрі» є й у тернополян. Карта 
розміщення «Заряджайзерів» знаходиться 
на вході в наш ТЦ.

PROSTOR 
25 листопада на Фейсбук‑сторінці 

косметичної мережі опублікували допис 
про те, що відновили роботу більш ніж 
половина магазинів. Наразі їх по всій 
Україні працює 280. Лінк на адреси шу‑
кайте тут: bit.ly/3GKvs1g. У Тернополі 
забезпечені генераторами та не припи‑
няють роботу три магазини: на бульварі 
Шевченка, 35; на майдані Перемоги, 4; 
на вулиці Купчинського, 2 а. Крім того, 
якщо є інтернет‑зв’язок, на касах цих 
магазинів можна без черг зняти готівку 
до 6 тисяч гривень. Замовлення також 
можна зробити на сайті prostor.ua.

Непродовольчі магазини

Чи можуть відмовити у розрахунку без готівки?

Згідно зі статтею 17 ч. 2 Закону України  «Про 
захист прав споживачів» – споживач має 
право на вільний вибір товарів і послуг у 
зручний для нього час та на вільне вико-
ристання електронних платіжних засобів з 
урахуванням режиму роботи та обов'язко-
вих для продавця (виконавця) форм (видів) 
розрахунків, установлених законодавством 
України.
Але оскільки на даний момент нестабіль-
на ситуація з електропостачанням, в Україні  
виникають технічні  проблеми та перебої з 
розрахунками. Тому у Головному управлін-
ні Держпродспоживслужби Тернопільської 
області радять як підприємцям, так і спо-
живачам підлаштовуватися під нові умови. 

– Ми радимо споживачам завжди мати 
при собі хоча б трохи готівки. Якщо готів-
ки не маєте, тоді спробуйте домовитися з 
адміністрацією про інший варіант розра-
хунку, наприклад, перекинути з картки на 
картку. Також ми радимо адміністрації за-
кладів одразу попереджувати споживачів, 
що у разі відсутності електроенергії треба 
розрахуватися готівкою. Щоб потім не ви-
никали неприємності. Касири в магазинах 
мають попереджати, офіціанти в закладах 
харчування, – розповіла Ірина Баковська 
- провідний інспектор Відділу організацій-
ного забезпечення Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській 
області.

Від редакції
Давайте будемо корисними одне одному! Залишайте коментарі, 
засканувавши qr-код, які ще магазини чи заклади у вашому мікро-
районі працюють в умовах вимкнення світла? Пишіть, де можна 
купити продукти, ліки, заправити авто тощо.

Деякі магазини одягу на ринку закупили генератори для повноцінної 
роботи

МАРІЯ БОЧАН, АДВОКАТ:

Ризики та відповідаль-
ність, обов’язок щодо 
форми розрахунків по-
кладено на надавача 
послуг.
Найкращий варіант – 
коли надавач послуг 

одразу попереджає споживача про якийсь 
один вид розрахунків у закладі (розрахунки 
виключно готівкою). Тоді всім все зрозуміло 
і зайвих проблем не виникатиме.
Коли ж клієнт прийшов у заклад, його не 
попередили про оплату виключно готівкою, 
а світло зникло, безготівкова операція не 
проводиться, це не значить, що клієнт може 
не оплатити. Він зобов‘язаний оплатити за 
спожиту послугу!
Тоді треба шукати альтернативи і домов-

лятись. Наприклад, перекинути гроші на 
рахунок мобільного телефона, банківську 
карту надавача послуг. Або, у безвихідній 
ситуації, коли не ловить навіть  зв‘язок - 
можна укласти договір про надання послуг 
у довільній формі на 1-2 речення. Для цього 
спочатку треба встановити особу клієнта. 
Клієнт може надати паспорт, посвідчення 
водія, студентський квиток, пенсійне по-
свідчення, ід картку тощо. 
Наприклад, «Такого то числа, такому то 
(повністю дані) були надані такі послуги. 
Клієнт (дані) зобов‘язується протягом доби 
сплатити таку то суму за спожиті послуги на 
такий то рахунок чи безпосередньо у закла-
ді, про що йому видадуть чек оплати» Два 
підписи (підпис надавача послуг і клієнта). 
Протягом доби, звичайно, можна замінити 
на прийнятний для обох строк.

Клієнт зобов'язаний оплатити послугу
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Генератори є майже у 60% за‑
кладів освіти області, проте вони 
не настільки потужні, аби кілька 
днів і опалювати, і освітлювати 
школи чи садки. Про це повідо‑
мила Ольга Хома, начальниця 
управління освіти та науки об‑
ласної військової адміністрації.

Управління освіти обласної 
військової адміністрації зараз на‑
працьовує алгоритм дій на випа‑
док, якщо в області запровадять 
блекаут і вимкнуть світло, воду, 
зв’язок та опалення на тривалий 
термін, про що попереджають 
у столиці. Також ми поцікави‑
лись, чи всі заклади освіти пра‑
цюють тепер, коли аварійно чи 
планово вимикають електрику. І 
чи мають право вчителі ставити 
учням «двійки», коли вони через 
відсутність світла не підготували 
домашнє завдання.

Генератори є 
не у всіх 

— Зараз ми опрацьовуємо ал‑
горитм дій на випадок, якщо 
повністю запровадять блекаут і 
вимкнуть опалення, електрику 
і зв’язок, — повідомила Ольга 
Хома. — Окрім того, в нас набли‑
жаються зимові канікули. Шко‑
ли у деяких громадах перенесли 
осінні канікули на зимові, тому 
вже з 10, 12 або з 16 грудня, як 
заклади обласного центру, мо‑
жуть йти на канікули. Тривати‑
муть вони більше місяця.

Заклади освіти можуть пра‑
цювати лише за умови, якщо 
є тепло. Якщо генератори пра‑
цюють. Якщо ні, всі переходять 
на дистанційну форму навчан‑
ня. Вчителі й викладачі можуть 
задавати домашні завдання чи 

теми навчальної програми на са‑
мостійне опрацювання. У разі, 
якщо світла і зв’язку немає зов‑
сім і це зробити неможливо, ка‑
нікули перенесуть на швидше, 
запевнила головна освітянка 
Тернопільщини.

Суто на електриці на Терно‑
пільщині працюють 45 із 621 за‑
кладу освіти. Вони вже перейшли 
на дистанційку. Зазвичай це ма‑
локомплектні школи, де навча‑
ється невелика кількість дітей. 
Хоча в частині з них є пічне опа‑
лення. У таких школах кочегари 
виходять на роботу з ночі, розпа‑
люють, і, коли в школі є тепло, 
починається навчальний процес.

— Не у всіх школах чи сад‑
ках області є генератори, проте 
майже 60% закладів їх мають, — 
повідомила Ольга Хома. — Про‑
те вони здебільшого невеликої 
потужності і можуть працювати 
лише деякий час — підтримують 
систему опалення і невеликий 
час можуть освітлювати заклад. 
Неможливо зараз виділити ве‑
личезні кошти на потужніші ге‑
нератори, і ми всі це розуміємо. 
Місцеві органи влади самостійно 
приймають рішення про закупів‑
лю генераторів — чим забезпе‑
чують садки і школи.

Щодо учнів шкіл, які навча‑
ються в дві зміни, заклади освіти 
мають самостійно приймати рі‑
шення і змінюватимуть графіки 

На Тернопільщині діє 621 заклад 
загальної середньої освіти, ста-
ном на 28 листопада 5 з них пе-
рейшли на дистанційну форму 
навчання.
604 заклади дошкільної осві-
ти, з них 29 закладів зараз на 
вимушеному простої, 25 закла-
дів сезонного перебування (це 

садки, які взимку не працюють 
– прим. авт.), 120 працювали 
дистанційно. 19 закладів профе-
сійної освіти і 25 коледжів — всі 
працюють у змішаному форматі 
та за допомогою генераторів. 
Також всі заклади передфахової 
вищої освіти працюють у зміша-
ному форматі.

Довідка

навчальних процесів. Є заклади, 
де, скажімо, навчаються два дні 
через два. У дві зміни вчаться 
діти лише в Тернополі.

Якщо діти навчаються дис‑
танційно і не можуть через від‑
сутність електрики приєднатись 
до навчального процесу, чи ра‑
хуватимуть їм ці уроки/дні, як 
«відсутні», поцікавились також 
«RIA плюс».

— У закладах вже розроблений 
механізм, як діяти у подібних 
випадках, — наголосила Ольга 
Хома. — Це ж стосується і того, 
що дитина може приєднатись, 
а вчитель, який зараз у школі 
і проводить урок за відсутності 
світла, не має технічної змоги 
його проводити онлайн. Вчите‑
лі дають дітям матеріал для са‑
мостійного опрацювання, коли 
буде змога, чи задають домашнє 
завдання. Якщо дитина засвоїла 
матеріал — яка різниця, коли і 
в який спосіб це зробила.

Чи можуть 
поставити двійку?

Чи мають право діти за відсут‑
ності електрики не виконувати 
домашні завдання? Редакції ві‑
домі випадки, коли діти не ви‑
конували завдання через від‑
сутність вдома протягом майже 
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Школи на 
Тернопільщині 
можуть самостійно 
вирішувати, що 
робитимуть під час 
повного блекауту

Навчання  Як працюватимуть школи і 
садки, якщо на 7-10 днів вимкнуть світло, 
зв’язок і опалення? Чи всі заклади освіти 
на Тернопільщині мають генератори і чи 
мають право вчителі ставити «двійку», 
якщо дитина через відсутність світла не 
встигла підготувати домашнє завдання, 
читайте у матеріалі

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ В ЧАС БЛЕКАУТУ
ОСВІТА

двох діб світла і отримували за це 
незадовільну оцінку. Ми також 
отримали скаргу від батьків, 
діти яких навчаються в одній із 
центральних шкіл Тернополя, 
що вчителька у суботу скинула 
завдання, виконання якого вима‑
гало витрати електричної енергії. 
І здати домашню роботу потріб‑
но було до неділі включно. Всі, 
хто його не виконав, отримали 
незадовільно.

— Це неприпустимо, тако‑
го бути не може, — наголосила 
Ольга Хома. — Скоріш за все, 
тут йдеться про людський фак‑
тор. Якщо батьки повідомили 
класного керівника дитини про 
пропуск уроку через відсутність 
електрики, такому учневі можуть 
дати завдання, яке дитина зможе 
виконати самостійно, коли буде 

така можливість. Однозначно, ні‑
хто не може нести покарання, 
якщо є попередження батьків.

Рекомендацій МОН з цього 
приводу немає, адже для всіх 
областей вони були б різними 
через відмінну ситуацію з енер‑
гозабезпеченням. А от школи 
можуть самостійно вирішувати, 
що робитимуть під час повного 
блекауту. Чи вони працюють, 
за умови, що є опалення, проте 
починають уроки не о 8.30, а, 
скажімо, в 9 ранку, коли почи‑
нається повноцінний світловий 
день. Чи йдуть на дистанційне 
навчання. Чи йдуть на канікули, 
чи в інший спосіб опрацьовують 
навчальний матеріал. Заклади є 
автономними структурами і мо‑
жуть ухвалювати рішення само‑
стійно.

На Тернопільщині діє 621 заклад освіти. Станом на 28 листопада 5 з них перейшли на 
дистанційну форму навчання

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

Якщо буде повний блекаут, шко‑
лярі, скоріш за все, раніше підуть 
на зимові канікули, а коли ситуа‑
ція нормалізується, відпрацюють 
матеріал. Генератори є у 50–60% 
закладів, але у 15‑ти скоро з’яв‑
ляться потужніші — там, де будуть 
пункти обігріву, зазначають у місь‑
кому управлінні освіти.

— Поки не стабілізується ситу‑
ація з електроенергією, всі шко‑
ли Тернополя будуть навчатись 
в межах світлового дня до 16 го‑
дини, — повідомив 29 листопада 
міський голова Тернополя Сергій 
Надал. — Про зміни в розкладі 
навчання директори повідомлять 
у кожній школі окремо.

Попри планові й аварійні 
вимкнення електроенергії в місті 
і країні, тернопільські школярі 

вчаться за графіком, а садочки пра‑
цюють. Що буде, коли повністю 
вимкнуть світло, воду, опалення і 
зв’язок і чи готові до цього осві‑
тяни Тернополя, ми поцікавились 
в начальниці управління освіти та 
науки міськради Ольги Похиляк.

Можуть працювати 
12–13 садочків 

Генератори є не у всіх закладах 
освіти Тернополя, проте 50–60%% 
їх мають. Щоправда, не настільки 
потужні, аби кілька днів і опалю‑
вати, і освітлювати приміщення 
школи чи садків.

— Зараз ми готуємось, і міська 
влада закуповуватиме потужні ге‑
нератори для 15 закладів освіти, 
де облаштують пункти обігріву, — 
повідомила Ольга Похиляк. — І для 
садків замовлення зробили.

Про це рано говорити, але у разі 

Кухарі о 4 ранку готують сніданки. А 15 закладів отримають 
потужні генератори: що зроблять у школах і садках

повного блекауту в місті працю‑
ватимуть 12–13 базових садочків, 
які будуть зі світлом і опаленням, 
запевнила головна освітянка Тер‑
нополя.

— Велике спасибі і працівникам, 
і батькам за розуміння та за те, 
що оперативно підлаштовують‑
ся до реалій сьогодення, — каже 
Ольга Похиляк. — Зараз кухарі і 
шкіл, і садків приходять на робо‑
ту в 4–5 ранку, стають готувати 
сніданки й обіди, аби діти були 
забезпечені харчуванням. Деякі 
заклади, кухня яких була на елек‑
триці, закупили газові плити і ба‑
лони. Все — щоб діти були наго‑
дованими. І працівники, і батьки 
роблять все можливе і неможливе. 
Траплялось, що навіть воду гріли 
вдома, хто поруч живе і приноси‑
ли, аби діти попили теплого чаю. 
Продуктів вистачає, запас зробили.

Школярі найближчим часом 
навчатимуться лише у світловий 
день. Тобто, ті, хто вчився в дві змі‑
ни і уроки закінчувались о 18‑тій 
год, тепер вчитимуться максимум 
до 16.00. Не виключено, що онлайн 
замінять очним навчанням. Це ви‑
рішуватимуть у школах.

Буде блекаут — 
канікули раніше 

— Краще хай дитина йде 
до школи і, як буде тривога, вона 
залишатиметься під наглядом вчи‑
теля, а не сама вдома, особливо 
коли батьки на роботі, — пояснила 
Ольга Похиляк. — У школах зараз 
змінюватимуть графіки, структуру, 
розклад, — підлаштовуємося.

Зимові канікули у школах Терно‑
поля мають розпочатись 16 грудня 
і триватимуть місяць. Якщо не буде 
світла і тепла, не виключають, що 

їх перенесуть на скоріше, а матері‑
ал, який не встигли вивчити, від‑
працюють, коли діти повернуться 
до школи після канікул.

Щодо незадовільних оцінок, 
які школярі отримували за непід‑
готовлені домашні завдання через 
відсутність світла протягом три‑
валого часу, про що батьки учнів 
скаржились до редакції, — про це 
навіть мови бути не може, наго‑
лосила Ольга Похиляк 

— В черговий раз нагадуємо ди‑
ректорам шкіл, а вони донесуть цю 
інформацію до вчителів: ми у стані 
війни, і коли немає в дітей світла 
вдома і через це вони не можуть 
підготувати домашнє завдання — 
у жодному разі не можна ставити 
незадовільні оцінки, — наголоси‑
ла Ольга Похиляк. — Якщо такий 
одиничний випадок був — його 
більше не буде.
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@GMAIL.
COM, 095– 077-01-80 

Знайомтесь, це херсонський ней‑
рохірург Олексій Леонтьєв. До та під 
час повномасштабного вторгнення 
він обіймав посаду завідувача ней‑
рохірургічного відділення Херсон‑
ської обласної лікарні. Зараз працює 
за фахом у Тернопільській обласній 
клінічній психоневрологічній лікар‑
ні. Про порятунок життя захисників 
в окупації та людей, які постраждали 
від обстрілів, — читайте у нашому 
матеріалі.

Лікарня як друга 
домівка 

Олексій Леонтьєв працює за фа‑
хом від 2001 року. У його обов’язки 
входить як консультації пацієнтів, 
так і хірургічне втручання, а головне 
завдання — надати адекватну допо‑
могу при лікуванні інсультів.

Коли 24 лютого російські загарб‑
ники розпочали повномасштабне 
вторгнення, Херсонщина — один 
із регіонів, який вдалося окупу‑
вати за кілька днів. Пересуватися 
містом було нереально, адже оку‑
панти розстрілювали всіх, інколи і 
цілі машини з людьми. Тоді другою 
домівкою для херсонського нейро‑
хірурга стало робоче місце.

— Ми від 24 лютого і десь до вось‑
мого березня не виходили з лікарні, 
бо перші дні було небезпечно пе‑
ресуватися містом. Під Херсоном 
були бої, нам постійно привозили 
поранених бійців, вони потребували 
нашої допомоги. Ми чули вибухи, 
але ставали і оперували, бо від на‑
ших дій залежало життя людини. 
А потім вже поранених стало менше 
і ми проводили планові операції, на‑
скільки це було можливо. Попри те, 
що місто було оточене окупантами, 
людям вдавалося потрохи пересу‑
ватися і потрапляти в лікарню, — 
розповідає Олексій Леонтьєв.

Попри страх за власне життя та 
життя пацієнтів, лікарі не змінювали 
звичайну операційну на підвал чи 
бомбосховище. Зі слів пана Олек‑
сія, зробити це за кілька хвилин чи 
годин до операції неможливо, адже 
операційна — не просто лікарі, па‑
цієнт та якесь обладнання, це цілий 
механізм.

— Ми виконували всі ці опе‑
раційні втручання у хірургічному 
корпусі обласної лікарні. Вдень ми 
були на п’ятому поверсі, а вночі — 
на другому поверсі, де знаходиться 
наш операційний блок. Ми не опе‑
рували у підвалах, адже нейрохірур‑
гічна операційна дуже специфічна і 
має багато обладнання. Неможливо 
взяти і вивезти все з п’ятого поверху 
до підвалу та і варто розуміти, що 
це порушує норми стерильності, — 
каже лікар.

Справжнім порятунком для лі‑
карів та пацієнтів були волонте‑
ри. Саме вони активно реагували 
на потреби лікарень та забезпечу‑
вали їх необхідними матеріалами, 
продуктами, ліками. Разом лікарі 
протрималися до 25 липня.

— Якби не волонтери та їх під‑
тримка, то ми б не протрималися 
так довго. Матеріалу, що був у нас 
на 24 лютого, вистачило на один‑
два місяці. І це враховуючи чималу 
кількість поранених. Жодних лі‑
ків від окупантів ми не отримали. 
Я пам’ятаю, як окупанти казали, 
що завезли 350 тонн гуманітарної 
допомоги і обіцяли розвезти по лі‑
карнях. Але що з того завезли — ми 

не знаємо, бо ми нічого не отриму‑
вали. Ліків не було. Я коли виїж‑
джав, то у нас залишилося тільки 
10 стерильних наборів, тобто ми 
вже і оперувати не могли, — додає 
пан Олексій.

Ми розуміли, його 
ніхто не врятує…

Окупанти неодноразово навід‑
увалися до лікарень, щоб спро‑
бувати налагодити співпрацю та 
для морального пресингу. А отри‑
мавши негативну відповідь, мог‑
ли викрадати людей у невідомому 
напрямку. Лікар пояснює, розу‑
мів весь ризик, але враховуючи 

Ми не оперували 
у підвалах, адже 
нейрохірургічна 
операційна дуже 
специфічна і має 
багато обладнання
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Олексій Леонтьєв разом із колегами кілька днів оперували захисників, не виходячи з 
лікарні 

Доводилося діставати уламки як з військових, так і 
цивільних 

П’ять місяців Олексій із колегами залишалися в окупації, бо 
знали, життя людей нікому рятувати

В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ РЯТУВАВ 
ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ

ІСТОРІЇ

Лікарі  Він знає, як це оперувати під 
звуки вибухів і коли за вікном ходять 
окупанти. Але не називає себе героєм, 
бо переконаний, зобов’язаний рятувати 
життя тим, хто цього потребує…

кількість пацієнтів та відсутність 
«зелених коридорів», боявся їхати.

— Залишатися в окупованому 
Херсоні — складне рішення, але на‑
справді спочатку виїхати було дуже 
важко. У мене є знайомі, які виїха‑
ли у перші дні через Антонівський 
міст. Вони бачили спалену ворожу 
техніку, як лежали на узбіччях тру‑
пи. Було страшно, адже ще у будь‑
який момент могли розпочати пе‑
рестрілку. Ті, хто виїжджав через 
Миколаївську область, потрапляли 
під обстріли, були вбиті, поранені. 
Ті, хто виїжджав через Крим, теж 
непросто. Там не всіх пропускали, 
були питання, — ділиться спогадами 
херсонець.

Коли лікарі поступово наважува‑
лися на виїзд із окупації, у колеги 
зі Скадовська сталася біда — його 
син постраждав під час обстрілів і 
хлопець терміново потребував фа‑
хової допомоги.

— Частина ракети потрапила 
хлопцю в голову. Коли ця ситуація 
сталася, то ми забрали його зі Ска‑
довська. Прооперували в Херсоні, 
він трохи відійшов і через місяць ми 
йому зробили пластику — закрили 
череп, бо у нього був великий де‑
фект у кістках черепа. Ми закрили 
це сіткою. Це було 25 липня, а 26 ми 
виїхали. Ми не могли його покинути 
з такою травмою, бо це маленька 
дитина. Ми з колегами розуміли, 
що окрім нас йому ніхто не допо‑
може, — розповідає лікар.

Родині лікаря пощастило, адже 
вони покинули територію Херсо‑
на вранці, 26 липня, а вже ввечері 
сталися перші вибухи на Антонів‑
ському мосту.

Моє місце в Україні 
Залишивши родину у безпечному 

місці, херсонський лікар вирішує 
повернутися в Україну і захища‑
ти її від російських загарбників. 
До того ж, він ще отримав кілька 
пропозицій щодо співпраці від укра‑
їнських лікарень.

— Я вважаю, що чоловікам тре‑
ба залишатися в своїй країні у такі 
важкі часи. Я спочатку розрахову‑
вав, що мене візьмуть у військо, 
став на облік і чекаю, може ще і 
візьмуть. Ми у херсонській лікарні 
працювали на гідному рівні, тому 
не здивований, що отримав пропо‑
зиції і з Києва, і з Черкас, і з Тер‑
нополя. Я переглянув всі варіанти, 
але вирішив залишитися працювати 
у Тернополі, — каже лікар.

Тепер Олексій Леонтьєв — завід‑

увач нейрохірургічного відділення 
у Тернопільській обласній клініч‑
ній психоневрологічній лікарні. 
На запитання: «Чому саме Файне 
місто?» він посміхається і пояснює 
своє рішення.

— По‑перше, лікарня у гарно‑
му стані, все відремонтоване, все 
працює. Я хочу сказати, що це 
справжній європейський рівень і 
трохи навіть вищий. Тут не було 
нейрохірургічних відділень, зараз 
це поступово все створюється. А це 
куди простіше, ніж зі старої сис‑
теми робити нове. Я завжди кажу, 
краще малими кроками. Тим паче 
і в мене, і в колег є досвід, тож ми 
будемо враховувати все і робити, як 
треба, — додає лікар.

Лікар із Херсона має великі 
плани на майбутнє. Зараз спільно 
із тернопільськими колегами вони 
відкривають нову операційну і го‑
тові вдосконалюватися, аби паці‑
єнти отримували медичні послуги 
на найкращому рівні.

— Зараз у цій лікарні є ангіо‑
граф, також практично готовий 
операційний блок та створили 
нейрохірургічне відділення. Хворі 
не мають втрачати час при інсуль‑
ті, адже кожна година втраченого 
часу, це приблизно 22 мільйони 
нейронів гине. Тому треба набагато 
швидше надавати кваліфіковану 
допомогу, — розповідає співроз‑
мовник. — І створення та відкриття 
цієї операційної надасть можли‑
вість швидше пацієнтам отриму‑
вати допомогу. Це створюється 
не просто відділення під інсульти, 
а для загальних хірургічних справ. 
Це і остеохондроз, пухлинні чи 
інші захворювання хребта, голов‑
ного мозку. Все це буде робитися 

тут. Ми вже маємо обладнання і 
маємо ще отримувати.

Сила в досвіді і 
команді 

Медицина активно розвивається, 
і те, що ще кілька років здавалося 
недосяжним, сьогодні українські 
лікарі роблять фахово і без зайвих 
труднощів. Натомість, війна довела, 
все вдасться лише завдяки команд‑
ній роботі лікарів та керівництва 
медзакладу, а також сучасному об‑
ладнанню.

У 2021 році нейрохірург підви‑
щував кваліфікацію у Братиславі 
(Словаччина). Тоді йому вдало‑
ся поспілкуватися з провідними 
колегами європейських лікарень. 
Приємним здивуванням для пана 
Олексія стало те, що працюючи 
у звичайній херсонській лікарні, 
вони ні на крок не відставали від 
європейських колег.

— Я просто слухав досвід ко‑
лег і розумів, ми у Херсоні на той 
час робили все те ж саме. Ми су‑
пер‑класного обладнання не мали, 
але нам вдавалося все проводити. 
Інколи сучасним обладнанням на‑
віть ділилися колеги з приватних 
медцентрів і так нам вдавалося 
працювати на високому рівні, — 
додає співрозмовник. — Приємно 
розуміти, що ми на правильному 
шляху. Ми поступово вдосконалю‑
ємося, розвиваємося. І дійсно, те, 
що кілька десятків років тому могли 
зробити тільки лікарі Європи, зараз 
планова операція для наших лікарів.

І справді, лікарі — наші янголи 
у білих халатах. Попри утиски, страх 
та обстріли вони рятують життя ін‑
ших і роблять все можливе, аби це 
життя тривало якомога довше.
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Якщо ви хочете потрапити 
на прийом травматолога, 
зверніться до свого сімей-
ного лікаря, який сформує 
електронне направлення. 
Якщо є травма, а змоги по-
трапити до педіатра нема, 
можете напряму звернути-
ся до ортопеда–травмато-
лога. Кабінет працює у дві 
зміни: з 8.00 до 14.00 та із 
14.00 до 20.00 за адресою: 
вул. Федьковича, 16. Роботу 
забезпечують шість лікарів–
ортопедів–травматологів, які 
готові надати будь–яку допо-
могу та консультацію.

Довідка

СПІВПРАЦЯ

но, перш за все, підібрати відпо‑
відне взуття зі зручною підошвою. 
По–друге, «золоте правило» для 
всіх – падати краще на сідниці.

Усі послуги в 
одному місці

У міській дитячій лікарні чу‑
дово розвинена травматологічна 
служба. Є необхідне професійне 
обладнання. Медики готові на‑
давати допомогу 24/7.

– Наша робота побудована 
так, щоб усі послуги були в од‑
ному місці. Адже ходити з дітьми 
туди–сюди зовсім не зручно. За‑
раз завершуємо підготовчі робо‑
ти для облаштування хірургічної 
служби. Сподіваємось, до кінця 
року зможемо відкрити її. Ми 
готуємось до різних ситуацій. 
Адже розуміємо, що хірургія 
нині надзвичайно актуальна. 
У разі необхідності ми здатні 
будемо надавати хорошу допо‑
могу як дорослим, так і дітям, 
допомогаючи іншим лікуваль‑
ним закладам розвантажити свої 
відділення, – додає Андрій Ар‑
тимович.

У штаті лікарні формується 
чудова команда молодих ліка‑

усі керівники мають прийняти 
такі рішення, щоб максимально 
успішно пережити цю ситуацію, 
– наголошує керівник.

Як готувати дітей 
до зими

Попереду зима. А тому не тіль‑
ки проблеми з електрикою – на 
порядку денному. Адже, окрім 
війни, травми, які щорічно ак‑
тивно отримують малюки в цей 
період, нікуди не поділися. Що 
ж робити?

– Кількість пацієнтів уже 
збільшилася. Найперше, що по‑
винні пам’ятати діти та їхні бать‑
ки, – краще залишати дитину 
вдома у період складних погод‑
них умов, – говорить лікар‑орто‑
пед‑травматолог Денис Кошак. 
– Адже малеча не застрахована 
від того, що на даний момент 
ускладнилося дуже багато речей. 
Приміром, через відсутність ву‑
личного освітлення, та ще й у 

період ожеледиці чи туману, – 
травмуватися набагато прості‑
ше. Тому я раджу всім батькам 
подбати про безпеку своїх дітей. 
Додавайте світловідбиваючі еле‑
менти до одягу – тоді й водії 
будуть більш обачніші.

Якщо є можливість, батькам 
краще провести сина чи доньку 
до навчального закладу. І по‑
тім – забирати. Так ви будете 
впевнені, що ваша дитина – у 
безпеці.

Серед травм, які лікар зустрі‑
чає зараз у своїй практиці, – 
пошкодження кінцівок. Якщо 
є будь–яке падіння чи сильний 
удар – варто звернутися у трав‑
мпункт.

Якщо надворі слизько, потріб‑
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Тернопільська 
дитяча лікарня 
входить до  
п’ятірки кращих 
медичних закладів 
України

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

У період браку електроенергії 
та погіршення погодних умов, 
важливо допомогти своїм дітям 
успішно зустріти зиму. Як зро‑
бити так, щоб уникнути трав‑
матизму в холодний період, чи 
готові медики Тернопільської 
міської дитячої лікарні працю‑
вати в повному об’ємі, розпо‑
відає керівник закладу Андрій 
Артимович.

Як готовий заклад
– Ще минулоріч перед нами 

стояло завдання про те, щоб 
забезпечити медичні заклади 
альтернативними джерелами 
енергії. Це питання було на 
контролі не тільки в органів 
місцевої влади, а й Служби без‑
пеки України, – говорить він. 
– Наразі, думаю, всі критично 
важливі підрозділи мають доступ 
до альтернативних джерел енер‑
гозабезпечення. Але треба розу‑
міти, що ми можемо тренуватися 
і запускати якийсь варіант. Але 
може трапитися так, що через 
об’єктивні причини воно взя‑
ло і не ввімкнулося. Тому ми 
додатково опрацьовуємо варі‑
анти, коли спеціальні компанії 
можуть цілодобово обслуговува‑
ти генератори чи будь‑що інше, 
аби ми постійно забезпечували 
їхню життєдіяльність. У тепе‑
рішніх умовах лікувальні заклади 
також є своєрідними пунктами 
незламності, які повинні бути 
надійними та безпечними для 
всіх тих, хто сюди йде.

За словами пана Артимови‑
ча, міська дитяча лікарня має 
достатньо палива, продуктами 
харчування також забезпечені. 
Заклад готовий до тих викли‑
ків, які є.

– Ніхто, звісно, не розрахову‑
вав, що альтернативні джерела 
енергопостачання будуть пра‑
цювати так довго. Ми орієнту‑
валися на години. Але ніхто не 
очікував, що це можуть бути дні, 
і то не один, і не два. Тому зараз 

Дитяча лікарня   Міська дитяча 
лікарня активно готується до різних 
сценаріїв під час зими. Тут посилюють 
роботу травматологічної та хірургічної 
служб. А також орієнтуються на те, щоб 
всі послуги були в одному місці

ДІТЯМ ГОТОВІ ДОПОМАГАТИ 24/7

Під час отримання різних травм ви в будь–який момент можете звернутися за 
допомогою в дитячу лікарню

успішні – долучатимуть до тих, 
куди більше звертаються паці‑
єнти. Маю можливість поділи‑
тися приємним: Тернопільська 
міська дитяча лікарня входить 
до п’ятірки кращих медичних 
закладів України, яка працює з 
профіцитом, заробляючи достат‑
ню кількість коштів. Пацієнти 
йдуть до нас, і ми безмежно 
вдячні їм за довіру. А ми будемо 
і надалі старатися, розвиватися. 
Ми маємо широкі можливості, 
продовжуємо працювати.

рів–ортопедів–травматологів 
та хірургів. Керівника лікарні 
дуже тішить той факт, що нові 
кадри – це нові знання, новий 
досвід, за плечима – практика 
стажування не тільки в Україні.

– Я думаю, що ми приємно 
здивуємо багатьох тернополян. 
Наша міська дитяча лікарня – 
саме той заклад, який може бути 
опорою в наданні різного виду 
допомоги як малюкам, так і в 
разі потреби – навіть дорослим.

Зважаючи на те, що в країні 
продовжується війна, багато 
ресурсів держави з різних ла‑
нок перекидатимуть на потреби 
Збройних сил України. Навіть 
у тому числі, із галузі охоро‑
ни здоров’я – також. Однак, 
як запевняє пан Артимович, 
американські інвестори готові 
повністю покривати всі видат‑
ки на медицину в Україні. Тож 
пацієнтам нема приводу пере‑
йматися через те, що кількість 
послуг буде скорочена.

– Міністр охорони здоров’я 
Віктор Ляшко чітко довів нам, 
що пріоритет будуть надавати 
тим закладам, які надаватимуть 
якісні послуги. Натомість менш 

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Гострі респіраторні інфекції 
– це вірусне захворювання, яке 
проявляється синдромом набряку 
чи інтоксикації. Зазвичай збуд‑
никами є аденовіруси, ринові‑
руси, різні віруси грипу, коро‑
навіруси, вірус Коксаки тощо.  

Сезон нездужання почина‑
ється від кінця осені і три‑
ває до весни, розповідає                                                                                                                     
Юрій Стасишин, лікар–педіатр 
педіатричного відділення №3.

– Дуже важливо займатися 
профілактикою та обмежувати 
контакт із хворими. Зараз ос‑
танній пункт виконати пробле‑
матично, оскільки діти нерідко 

проводять час в укриттях, де вен‑
тиляція не надто добра, а отже, 
швидше обмінюються інфекці‑
ями, – говорить він.

Серед основних симптомів – 
сильна ринорея, тобто закладе‑
ність носа, малопродуктивний ка‑
шель, інтоксикаційний синдром, 
підвищена втомлюваність, підви‑
щення температури тіла. Зазвичай 
ГРВІ лікують лише симптоматич‑
но, антибіотики не назначають. 
Коли турбує сильний кашель чи 
горло, а температура тримається 
кілька днів поспіль, ми обов’яз‑
ково назначаємо аналізи. Лише 
за необхідності, коли доєдналася 
бактеріальна інфекція, лікар може 
виписати антибіотики.

– Наголошу – антибіотики 
просто так приймати не потріб‑
но і не можна! Є багато інших 
варіантів лікування, – говорить 
пан Юрій. – Це добре, що на 
антибіотики тепер є рецепти 
– електронні чи в письмовій 
формі. Ще ми дійшли до такої 
проблем в 21–му столітті, як 
антибіотикорезистентність – 
це стійкість бактерій до одного 
або кількох антибіотиків. У пер‑
шу чергу, вона виникає через 
безвідповідальне ставлення до 
прийому препаратів. Неконтро‑
льоване та неправильне призна‑
чення ліків «навчає» бактерію 
боротися з тим чи іншим класом 
антибіотиків. Припинення курсу 

Як вберегтися від ГРВІ у холодну пору. Цінні поради
антибіотиків після покращення 
стану хворого також може спро‑
вокувати резистентність. Якщо 
лікування не довести до кінця, 
існує можливість того, що певна 
кількість бактерій виживе. Не 
займайтеся самолікуванням – 
приймайте антибіотики лише за 
призначенням лікаря. Не лікуйте 
грип чи застуду антибіотиками 
– це неефективно.

Вакцинація від грипу та ін‑
ших вірусних захворювань – це 
найкращий метод профілактики. 
Щоб зміцнити імунітет, таблето‑
вані вітаміни – поганий варіант. 
Найбільше джерело поповнення 
запасу – це овочі та фрукти. Ба‑
гато гуляти, пити воду, дихати 
свіжим повітрям, мити руки – це 
основні правила, яких потрібно 
дотримуватися.
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Попри поранення Андрій уже хоче повернутися у стрій і гнати ворогів із нашої землі

БІЙЦІ

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

Як почувається солдат після семи 
тижнів лікування і що відчув у мить 
поранення — далі у матеріалі.

Лінія розмежування на Сході. Ніч 
проти 30 вересня. За метрів 30‑ть 
від спостережних пунктів 49‑го 
окремого стрілецького батальйону 
«Карпатська січ» хлопці помічають 
ворожу розвідку, так звану ДРГ 
(диверсійно‑розвідувальну групу), 
і починається перестрілка.

Не було ані шоку, ані 
стресу 

— Ми були на спостережних 
пунктах, вони — хотіли «рознюха‑
ти» ситуацію, — пригадує Андрій. — 
Було темно, видимість — до 20 ме‑
трів, а вони були на відстані 30‑ти. 
Специфіка їх така, що вони мають 
зайти і вийти непоміченими. Зро‑
зумівши, що наткнулися на нас, 
у стрілянині почали відступати.

У бою Андрій відчув поштовхи і 
спалахи в ділянці живота, не надавав 
цьому значення, казав, що не розу‑
мів, що відбувається. Це були кулі, 
які відбивав бронежилет. Андрій 
не відразу зрозумів, що вони йому 
зламали чотири ребра. Відчув лише 
п’яту кулю, яка залетіла над «бро‑
неком» в ліве плече, розтрощила 
ключицю, пошкодила підключичну 
артерію, зачепила нерв, що відпо‑
відає за функціональність руки, та 
вразила легеню.

— Коли куля мені потрапила 
в бронежилет, я не відразу зрозумів, 
а коли в плече — впав на спину, 

кинуло в піт, вмить відчув велику 
слабкість, сухість у роті, — розпові‑
дає боєць. — Різкого болю не було, 
не було ні шоку, ні стресу, лише 
тупий, ниючий біль, терпимий.

Андрій був при свідомості, роз‑
мовляв, казав викликати БМП 
(машину для евакуації поранених). 
Першим до нього підбіг хлопець 
з його відділення. Він раніше до‑
помагав пораненим солдатам, мав 
досвід. Усі, за словами нашого 
співрозмовника, проходять курси 
тактичної медицини.

«Там був жах» 
Воювати пішов влітку. До цього 

працював інженером у комуналь‑
ному підприємстві, займався гро‑
мадською та політичною діяльністю, 
був депутатом міської ради попе‑
реднього скликання. Стрілецький 
досвід здобув у Тернополі. Був ак‑
тивним учасником Революції гід‑
ності — впродовж грудня обороняв 
КМДА, а також їздив підтримувати 
майданівців у січні та лютому.

— З початку війни був у добро‑
вольчому батальйоні обласної ради 
«Тор» і там отримав військові на‑
вички — була хороша і фізична, і 
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У бою Андрій 
відчув поштовхи і 
спалахи в ділянці 
живота, казав, що 
не розумів, що 
відбувається

Війна   Боєць батальйону «Карпатська 
січ», колишній депутат-націоналіст 
Андрій Стукало отримав п’ять куль під 
час перестрілки з ворожою диверсійно-
розвідувальною групою. Чотири стримав 
бронежилет, а п’ята розтрощила ключицю 
і «прошила« легеню. На повне відновлення 
потрібен рік, та воїн сподівається 
повернутися в стрій швидше

вогнева підготовка, — говорить Ан‑
дрій, — Після цього мобілізувався і 
пішов воювати.

У складі батальйону «Карпатська 
січ» — завжди був на передовій.

До речі, наступного дня після Ан‑
дрійового поранення його побра‑
тими пішли штурмом на це село, 
з московитів ніхто не вийшов, та, 
на жаль, були втрати і серед наших 
бійців.

— Там був жах, — переповідає 
розповіді побратимів наш співроз‑
мовник. — Моск@лі зрозуміли, що 
в оточенні, в полон не здавалися і 
билися до останнього.

Тимчасом Андрія спочатку доста‑
вили до Харкова, там прооперува‑

ли, потім гелікоптером — в Київ, 
у госпіталь, де лікував легеню, потім 
відправили лікувати руку. Тепер сол‑
дата чекає операція на імплантацію 
та відновлення лівої ключиці і три‑
вала реабілітація.

Мріє повернутися 
в стрій 

— Зараз почуваюся значно кра‑
ще, — каже Андрій. — Перші тижні 
був повністю лежачий, тепер ходжу 
на процедури і навіть у магазин. 
Рука ще поболює, вона в мене — як 
оголений нерв — чутлива і болюча, 
але усе найважче вже позаду.

Вдома чекає дружина, саме їй він 
зателефонував першій, щоб повідо‑

ДОБРОВОЛЕЦЬ БАТАЛЬЙОНУ 
«ТОР» ОТРИМАВ ПОРАНЕННЯ

мити, що трапилося. Дорогою до лі‑
карні погубилися його особисті речі 
разом із телефоном. Номер дружини 
пам’ятав, тому, коли лікар уже піс‑
ля операції запропонував зателефо‑
нувати рідним зі свого мобільного, 
вона дізналася першою.

Окремо відзначив поранений ме‑
гапозитивне ставлення медичного 
персоналу. Каже, що лікар після 
операції був біля Андрія, все, що 
треба, подавав, піклувався як про 
рідного.Щоб повністю відновилася 
рука, потрібен рік, кажуть медики. 
Та наш боєць уже хоче повернутися 
в стрій. Як тільки відчує, що з рукою 
дає раду — продовжить розпочату 
справу.

РЕКЛАМА
514557_inf
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 БАРМЕН У БАР «УКРАЇНСЬКІ ВАРЕНИКИ», 8КМ 
ВІД ТЕРНОПОЛЯ, ТР. ТЕРНОПІЛЬ-ЛЬВІВ, ТИЖД./
ТИЖД., РОЗВОЗКА,10-22 ГОД., ,З/П ВІД 14000ГРН 
(096) 352-60-81  

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

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

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

 Електрозварювальник. (067) 845-38-08  

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

 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  

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

 Офіціант в бар, (098) 808-77-75  

 ПЕРУКАР-УНІВЕРСАЛ, МАЙСТЕР З МАНІКЮРУ ТА 
ПЕДИКЮРУ В СТУДІЮ КРАСИ «ВРОДА», ВУЛ.ТОР-
ГОВИЦЯ. (098) 722-99-83  

 Помічниця в праці, для виконання оздоровчих 
масажів, вправляння дисків хребта, (Роман). 
(097) 863-70-03  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН (068) 647-61-87  

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

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

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

 ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ-САМООБСЛУГОВУ-
ВАННЯ, ПОДОБОВО. (068) 251-88-36  

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

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

 Прибиральниця, Центр, неповний робочий 
день, пн-сб., 9-11 год. (067) 983-10-70  

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

 ПРОДАВЕЦЬ-БАРМЕН У КАФЕ НА АВТОВОКЗАЛІ, 
ТОРГІВЛЯ ПИВОМ, АЛКОГОЛ. НАПОЯМИ НА РОЗ-
ЛИВ, ГР. 3/3, 8-20 ГОД., З/П ВІД 600 ГРН./ДЕНЬ 
(096) 352-60-81  

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

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

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

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

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

 СЛЮСАР З МЕТАЛООБРОБКИ, ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК,  
ОФІЦІЙНО, ДРУЖ. КОЛЕКТИВ, З/П ДОГОВІРНА 
(068) 387-86-61  

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

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

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

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

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

 Швачки для ремонту одягу, гр. 9-18 год., 2 
дні вих. в тиждень, (098) 506-22-00  

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

 ШЛІФУВАЛЬНИЦЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ НА 
В-ВО ТЕРНОПІЛЬ, З/П ВИСОКА. (067)353-25-53, 
(097)624-62-36  

 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  

 АКУРАТНИЙ МАЙСТЕР З ЄВРОРЕМОНТУ ШУКАЄ 
РОБОТУ ПЛИТОЧНИКА, ГІПСОКАРТОННИКА, ШПАТ-
ЛЮВАЛЬНИКА. (068) 328-02-60  

 БРИГАДА ХЛОПЦІВ ШУКАЄ РОБОТИ З РОЗВАНТА-
ЖУВАННЯ ВАГОНІВ, ФУР, ВИНІС БУДМАТЕРІАЛІВ, 
МЕБЛІВ, ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. (097) 
076-83-71  
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 Двоє чоловіків шукають роботу зі зрізання 
дерев, дроворуба, складаємо, кошення тра-
ви, інші роботи, розглянемо всі пропозиції. 
(068)020-84-71, (098)122-40-38  

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

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

 Шукаю роботу різноробочого. (066) 083-84-59  

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

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

11.3 КУПЛЮ  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

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

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ  
16.2 ПРОДАМ  

 Шуба мутонова, хор. ст., корич. кол., комір з 
песця, б/к 1 зиму, договірна (067) 524-25-10  

16.4 РІЗНЕ  

 Прокат карнав., святк. і укр. дит. костюмів, 
казкові герої, пори року, звірі, птахи, вул.
Руська,13, без обіду і вих. 22-00-82, (067) 
506-22-00  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Ваги механічні, гирі, ВНЦ, 2 кг, 10 кг, товарні 
ваги, 1000 кг, 500 кг, 200 кг, 100 кг, ремонт 
(097) 183-71-10  

 Електроінструмент з Європи, дрелі, перфо-
ратори, торцовки, лобзики, фени, кархери, 
болгарки, ключі, фрезери,бензопили,ре-
монт,сервіс (097)484-20-46, (099)094-45-22  

23.3 КУПЛЮ  

 Лампи ДРИ, ДРЛ, Днат, ч/н, ГУ, ГС, ГК, ГМИ, 
рентген трубки, авт. вимикачі, пускателі, кон-
тактори. (050) 889-37-36  

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

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

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

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

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

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

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

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

 ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА КАДРОВОГО ОБ-
ЛІКУ, 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  

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  

 Тренажери з Європи, орбітреки, велотрена-
жери, бігові доріжки, велосипеди, електр. 
велосипеди,крісла, лежаки,вудки, дошки для 
пресу (097)484-20-46, (099)094-45-22  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

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

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

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

 Труби, н/ж, круглі, квадратні, батареї алюмін., 
нові, піч-»буржуйка», нові, хор.ст..унітаз з бачком, 
бляха на дах, банки 52-75-46, (067) 995-76-38  

 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  

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

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

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

30.3 РІЗНЕ  

 ПОТРІБНІ ВЖИВАНІ ПРОСТИРАДЛА, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА 
БІЛОГО КОЛЬОРУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСКУВАЛЬНИХ 
СІТОК. ШКОЛА №29, Б-Р ВИШНЕВЕЦЬКОГО, М.ТЕРНОПІЛЬ  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Хлопець шукає дівчину для інтимних зустрі-
чей, тернополянку. (068) 721-56-97  

 Хлопець, ріст 180 см, познайомиться з дівчи-
ною 30-35 р., без шкідливих звичок, для ство-
рення сім’ї. (066) 083-84-59  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК (ТИМЧАСОВЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ) № 032960 ВІД 30.07.22  НА ІМ’Я  
ПОЛІЩУК О І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  
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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.  
1.3 КУПЛЮ  

 Автовикуп вашого а/м, терміновий. (097) 974-
90-79  

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ  

3.3 КУПЛЮ  

 Причіп до л/а, з документами та без. (097) 
477-41-20  

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Інформація про послуги автокраном, екскава-
тором JCB-3CХ, самоскидами, 10-30 т, тяга-
чем до 14 м, маніпулятором. (067) 754-10-62  

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРОМ, 
МІКСЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВАЧЕМ, 4 КУБ.М, ДО-
СТАВКА БЕТОНУ, ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, 
САМОСКИД (098) 467-56-01  

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

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

4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

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

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 

 «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 

 Н.Світ 4/5/ц 35,1/19,3/7 і/о, б/рем,вл. (097) 
909-77-55 

 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 

 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 

4.6 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 
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Дійсний лише для подачі оголошення у №49 від 07.12.2022р.

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

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

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

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

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

 Будинок с.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.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, 
криниця, 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 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 заю-
будову, 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 

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 

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

 2-кім. квартиру, вул.Протасевича, звич. ст., 
і/о, меб., поб. тех., 2-кім. квартиру, вул.Гром-
ницького, меб, поб. тех., хор. ст. (067) 424-
26-05 

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

 3-кім. квартиру, вул.Н.Світ, меб., поб. тех., 
посуд. (097) 762-69-14 

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

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ В ОКРЕМУ КІМНАТУ ХЛОП-
ЦЯ, ПРИВАТНИЙ СЕКТОР, СХІДНИЙ. (097) 291-
88-56 

 Візьму на квартиру хлопців, дівчат, працюю-
чих. (096) 389-75-28 

 ГУРТОЖИТОК, СОНЯЧНИЙ, ДЛЯ 1 ЛЮДИНИ (096) 
389-75-28 

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

 Перукарня, Дружба, 45 кв.м, рем, ел.опален-
ня, 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., 
можна разом, окремо, під магазин, офіс (096) 
734-68-47 

 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 

4.9 КУПЛЮ 

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

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

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

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

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

 2-кім.квартиру, будь-який район, швидкий 
розрахунок. (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 

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

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

 Садовий, дачний будинок, обжитий, біля Тер-
нополя (096) 473-67-66 

4.10 ЗНІМУ 

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

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

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

 Винайму будинок в Тернополі, на трив. тер-
мін, 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 ремон-
том. (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 Шевчен-
ка, 1, 1 пов., 9-16 год., продаж-оренда квар-
тир, комерц.прим., діл.зем., будинків, 25-57-
57, (067) 354-37-89 

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

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

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

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

 ПРОДАЄТЬСЯ 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.Ки-
ївська, БП «Сонячний», 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, 
договірна (067) 128-51-71  
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5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

 Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гра-
нітного щебеню, нові, різні розміри, можлива 
доставка, розвантаження, монтаж. (097)979-
86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

 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, МАТЕРІ-
АЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ПОМІРНІ ЦІНИ. 
(097) 808-55-71  

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

 Геотекстиль голкопробивний, поверхнева 
міцність 100,150, 200,300 г/кв.м, для доріг, 
тортуарів, ландш. дизайну, дренажу, арму-
вання. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити огоро-
жі бетонні, 2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, бор-
дюри, автозупинки залізобетонні, доставка 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

 «АРМСТРОНГ», АРКИ, ГІПСОКАРТОН, КОРОБИ, 
ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА, ДЕКОРАТ. НАНЕ-
СЕННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАТЛЮВАННЯ, РЕМОНТ 
КВАРТИР (098) 761-83-82  

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

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

 Бригада виконує всі види внутрішніх робіт, 
підсвісні стелі, шпатлювання стін, поклейка 
шпалер, вкладання плитки. (097)580-12-64, 
(098)898-96-44  

 Бригада виконує утеплення будинків піноп-
ластом, мінватою, енерджі, допомога у ви-
борі матеріалів за гуртовими цінами. (097) 
472-53-45  

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

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

 Виконуємо косметичні ремонти будь-якої 
складності, наклеювання шпалер, облицю-
вання плиткою інші види. (097) 916-49-32  

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

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

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

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

 КОПАННЯ ТРАНШЕЙ, ЯМ, ГОРОДА, КОРЧУВАН-
НЯ 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 БРУ-
КІВКОЮ ПАРКАНІВ, ЦОКОЛІВ, СХОДІВ, КОЛОН,СА-
ДОВ. ДОРІЖ (068) 905-04-13  

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

 ПЛИТОЧНІ РОБОТИ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, 
ПІДГОТОВКА СТІН, ПІДЛОГИ, ГІПСОКАРТОН, СТЯЖ-
КА, ШТУКАТ., ЛАМІНАТ, ЯКІСНО (098) 385-10-84  

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

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

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

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

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

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

 Циклювання паркету, дошки, ремонт, лаку-
вання, плінтуси, є транспорт. (097)874-50-05, 
(067)155-45-14  

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

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, МАЛЯРКА, ШТУКАТУРКА,  СТЯЖ-
КА, ГІПСОКАРТОН, ФАРБУВАННЯ, ІНШІ ВИДИ ВНУ-
ТРІШНІХ РОБІТ. (093)313-40-70, (063) 581-35-16  

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

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

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

 ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, Є РИШТУ-
ВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, ЗМІШУВАЧ, РОЗЧИНО-
НАСОС. (067) 452-27-67  

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

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

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

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

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

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

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

 Інформація: виконуємо ремонти квартир, єв-
роремонт, арки, вагонка, гіпсокартон, шпат-
лювання, шпалери, ламінат, плитка, сантехні-
ка (098) 745-29-33  

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

 Інформація: дахи, зварювальні роботи, накри-
ваємо нові, перекриваємо старі дахи, балко-
ни, лоджії, гаражі, альтанки, тераси, парапет 
(097) 589-43-40  

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИГО-
ТОВЛЕННЯ КОВАНИХ БРАМ, ОГОРОЖІ, ДВЕРІ ДО 
ПІДВАЛУ, ГАРАЖІ, НАКРИТТЯ, РІЗНІ МЕТАЛОКОН-
СТРУКЦІЇ. (097) 386-98-52  

 ІНФОРМАЦІЯ: РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ», (ЄВГЕН) (068) 
137-73-25  

 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., 
машинне шліфув. стін та стель без пилу, 
плитка, ламінат тощо. (098) 835-03-40  

5.5 РІЗНЕ  

 БУДІВЕЛЬНЕ РИШТУВАННЯ, СТІЙКИ ДЛЯ ОПАЛУБ-
КИ, ВИШКА-ТУРА, ДРАБИНА 7 М, БЕТОНОЗМІШУ-
ВАЧ, ОРЕНДА, ПРОДАЖ, КУПІВЛЯ. (067) 352-30-26  

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

6.4 РІЗНЕ  

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

 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ: 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 
ТКАНИНА, ПРУЖИНИ, ПОРОЛОН, ВИЇЗД ДО ЗА-
МОВ, В РАЙОНИ, ВИГОТОВЛ. НОВИХ МЕБЛІВ НА 
ЗАМОВЛЕН. (097)675-90-94, (095)143-47-38  

 Перетягування м»яких меблів, якісно (096) 
723-16-25  
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Стаття зібрала 115 коментарів.
Нагадаємо, нещодавно на До‑

неччині одружилися мобілізований 
боєць із Тернопільської області, 
і кухарка‑контрактниця зі Львів‑
щини. Холодними вересневими 
ранками їх зігрівала кава, яку ва‑
рив Мар'ян удосвіта, знаючи, що 

на кухню Ірина йтиме попри його 
бліндаж. Від командування брига‑
ди отримали подарунок — подо‑
рож у туристично‑відпочинковий 
комплекс у Карпатах. 

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

А
РХ

ІВ
 Р

ЕД
А

К
Ц

ІЇ

Проти ялинки. Не до розваг 
зараз нам.
Марія Каретнік-Яцина

Це чудово! Здоров'я вам і 
злагоди!

Наталія Хлівна

Бережіть себе. Щастя вам, 
дорогенькі.

Любов Гучек

Вітаю! Здоров'я вам Миру і 
Божого Благословення

Галина Підручна 

Правильно, треба світло 
економити!!!

Віка Правецька 

Правильно, але без цих 
пивнушок в сквері

Ольга Коваль 

Не важливо що, лиш би 
кошти освоїти

Наталя Трачук

Цікаво, на освітлення яка 
сума яка піде

Тарас Парило 

Розчулило. Низький уклін 
цій парі, величезна поляка і 
найщиріші побажання ща‑
сливого мирного життя.

Alla Chubak

Вітаю. Щастя, здоров'я міц‑
ного, любові, здійснення всіх 
мрій, мирного неба, божої ла‑
ски та божого благословення 
на многії та благії літа.

Валерий Дегтяренко

Щастя вам, дорогі! Всі ж 
знають, що після 40 життя 
тільки починається.

Людмила Ивановна

Та у 40 тільки життя почи‑
нається! Злагоди та любові!  
А для цього треба Перемоги!

Olga Lisovyk 

Хай у вашому житті буде 
все  добре. Сімейного затиш‑
ку, любові та мирного неба.

Надія Рудак

Щастя Вам, здоров'я, Божої 
опіки і щоб скоріше скінчи‑
лася ця клята війна . Бережи 
Вас Матінко Божа

Оля Череватенко

Нашого односельця Мар’я‑
на всі знають, як щиру люди‑
ну. Вітаю вас. Нехай Господь 
оберігає.

Hanna Konrad.

Життя продовжується. А 
вік, це  для пенсійного фонду. 
Щастя повинно бути завжди. 
Вітаю молодят!

Людмила Христич 

Господнього благословення 
на многая і благая літа.

Бережіть себе і своїх по‑
братимів. Бог і Україна понад 
усе.

З Богом у новий день.

Любов Федик 

Віддайте ті кошти зсу

Ігор Доброводський

В знак поваги до військових.

Юлія Артемович

Молодці тернополяни

Liliya Manzhos 

А генделики будуть?))))

Галина Марчукова 

Бережи Вас Матінко Божа .

Дарія Галабіцька 

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Матеріал зібрав 75 коментарів.
Нагадаємо, у Тернополі міська 

рада провела опитування серед 
мешканців Тернопільської гро‑
мади в електронному форматі 
щодо встановлення чи не вста‑
новлення традиційної новорічної 
ялинки у місті, участь в якому 
могли взяти всі бажаючі жителі 
громади.

Понад 37 тисяч мешканців пе‑
реглянули опитування, а з них 
свою думку висловили понад 
1200 осіб.

— За результатами більше 70% 
мешканців, які взяли участь у 
голосуванні, висловили свою 
думку проти того, щоб встанов‑

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

ЗАМІСТЬ ЯЛИНКИ — РІЗДВЯНА ШОПКА

На фронті мають один бліндаж на двох

Цього року на Театральному майдані працюватиме 
Резиденція святого Миколая

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Якщо буде резиденція Свя‑
того Миколая, то повірте вся 
площа буде заложена кібіт‑
ками для торгівлі всячиною.

Надія Дідик 

Не вмер Гаврило, так га‑
лушка задавила). Кошти все 
одно ЗСУ не віддамо. Ми ж 
свята хочемо, а воїни в око‑
пах якось обійдуться.

Світлана Максимів 

Якщо вже прийняли рі‑
шення не ставити ялинку, 
то на ці кошти і кошти, які 
хотіли витратити на святкове 
освітлення міста Тернополя, 
просимо владу Тернополя, 
зробити подарунки нашим 
героям‑захисникам нень‑
ки України закупити: одяг, 
взуття і все для них необхідне 
зараз в зимовий період, як ка‑
жуть: щоб не були, неголодні 
і не холодні, це зараз най‑
головніше, а після перемоги 
будемо святкувати всі свята.

Марія Фіялка 

І запросити дітей‑сиріт в 
гості до св. Мколая, щоб вони 
відчули, що про них Мико‑
лай не забув… А ялинка буде, 
найгарніша, після Перемоги!!!

Ярослава Коржик 

Вітаю ВАС, бажаю здоров'я, 
щастя, добра, тепла любові і 
сімейної злагоди. Хай Вас 
Господь Бог оберігає і захи‑
щає. Повертайтеся живими 
додому. Будьте щасливі!

Любовь Дворчук

Хай у вас все буде гаразд!!!! 
Повертайтесь з Перемогою.

Чекають синочки, рідні, 
близькі,  друзі й незнайомі, 
але земляки...  Будьмо здо‑
рові.

Світлана Незбрицька 

Для чого ця ялинка, Рези‑
денці і т. д., як в місті сутка‑
ми нема світла

Цього року можна і без 
цього обійтись, але забезпе‑
чити в місті нормальне світло, 
або хоча б адекватний графік 
відключень, а не голосувати 
за встановлення ялинок

Uliana Zhukevych

Люди, ви молодці, а вла‑
да хто, якщо ще ставили на 
опитування в такий час для 
України

Володя Леськів

Люди проти ‑‑чиновникам 
давай свято. Кошти відми‑
ти???Так передайте на пе‑
редову, там великі потреби 
‑‑‑‑ позашляховиків, дронів, 
одягу.

Нина Венгер 

Поздравляю вас и желаю 
вам счастья долгие годы быть 
вместе

Геннадий Базилевич 

Щастя вам, хай Матінка 
Божа береже вас і вашу ро‑
дину.

Тетяна Мошора

Сімейного затишку, зла‑
годи, любові, мирного неба

Любов Багрій 

Щоб ви були завжди разом, 
щастя вам.

Ганна Іванова 

Здоров'я вам і швидкої пе‑
ремоги…

Віра Скаляк 

Про яку ялинку може йти 
мова. Допомога людям треба 
у деокупованих містах та се‑
лах та про наших захисників 
подумати, бо зима на дворі

Stefaniya Shturmay

Знайшли що обговорювати 
під час жахливої війни..Скла‑
дається враження, що влада і 
багато людей ніяк не можуть 
вийти із зони комфорту

Mykola Fedoriy

Бодай хоч щось, аби ви‑
тратити гроші, щоб не дати 
на ЗСУ ,та ще собі щось за‑
лишиться.

Галина Стрияк 

Та мабуть вся Україна 
проти встановлення ялинок 
в містах. Яка може бути ялин‑
ка, коли наші воїни гинуть, 
захищаючи нашу землю. За 
ці кошти краще б зимній 
одяг бійцям купити, щоб не 
мерзли.

Алла Войтко 

Не вмер Данило, болячка 
задавила. (Українська при‑
казка)

Аліна Сербин 

А про знищення парків 
голосували? Чи така думка 
мерію не цікавить?

Анна Павлюк 
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лювати ялинку у місті, 13% — 
за те, щоб була ялинка, але без 
ілюмінацій і решта голосів були 
віддані за встановлення симво‑
лічної патріотичної ялинки та 
ялинки без ілюмінацій, — роз‑
повідає міський голова Сергій 
Надал. — Тому, враховуючи дум‑
ку тернополян, буде прийняте 
рішення, що цьогоріч ми зустрі‑
немо Новий рік у Тернополі без 
ялинки. Однак працюватиме на 
Театральному майдані Резиден‑
ція святого Миколая, а також 
буде влаштована Різдвяна шопка.

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Неважливо, потрібно вам потра‑
пити до хірурга, ортопеда чи лора 
– у першу чергу ви повинні звер‑
нутись до свого сімейного лікаря. 
Він вас огляне і вже вирішить, чи 
дійсно треба подальша діагности‑
ка, лікування чи госпіталізація.

– Так не працює, що ви про‑
сто прийшли до сімейного лікаря 
і сказали, що вам треба направ‑
лення до вузькопрофільного спе‑
ціаліста чи електронний рецепт 
на придбання антибіотиків. Ви 
приходите і кажете про те, що 
вас турбує. Сімейний лікар вас 
огляне, якщо для встановлення 
або підтвердження діагнозу йому 

потрібна допомога вузькопрофіль‑
ного спеціаліста, тоді видасть вам 
направлення. Така ж ситуація і з 
антибіотиками. Люди звикли са‑
мостійно їх купувати і приймати, 
хоча це і не завжди потрібно, – 
розповідає завідувачка Амбулаторії 
№11.  Крім того, у сімейного лі‑
каря можна отримати безоплатно 
низку лабораторних діагностичних 
досліджень та швидких тестів, по‑
відомляють у Міністерстві охорони 
здоров’я України.

Безоплатно можна пройти:
  загальний аналіз крові з лейко‑
цитарною формулою (еритро‑
цити, гемоглобін, гематокрит, 

тромбоцити, лейкоцити, базо‑
філи, еозинофіли, сегментоя‑
дерні нейтрофіли, паличкоя‑
дерні нейтрофіли, лімфоцити, 
моноцити);
  загальний аналіз сечі (колір, 
прозорість, реакція (pH), від‑
носна щільність, білок, глю‑
коза, еритроцити, лейкоцити, 
епітеліальні клітини, циліндри, 
солі, бактерії, ацетон);
  глюкоза в цільній крові;
  холестерин загальний;
  швидкі тести на вагітність, 
тропонін, ВІЛ, гепатити;
  проведення тесту на антиген 
SARS‑CoV‑2.

З якими питаннями звертатися до 
сімейного лікаря

Пацієнти можуть самостійно за‑
писатися до лікаря за допомогою 
електронної системи, що доступна 
на сайті КНП «Центр первинної 
медико‑санітарної допомоги».

Крок 1: Треба зайти на сайт і 
натиснути на позначку «Кабінет 
пацієнта». Після чого вас пере‑
кине на сторінку авторизації або 
реєстрації. 

Крок 2: Після заповнення полів 
базовою інформацією про себе, ви 
отримаєте доступ до особистого 
кабінету пацієнта. 

Крок 3: Натискаєте на позначку 

«Пацієнтам‑список лікарів цен‑
тру». Так ви отримаєте перелік всіх 
лікарів Центру первинної меди‑
ко‑санітарної допомоги та можете 
записатись на прийом в один клік. 

Крок 4: Обирайте необхідну 
дату, час і отримаєте підтверджен‑
ня про успішний запис.

Якщо вам треба уточнити ін‑
формацію щодо роботи медзакладу 
або графік прийому лікаря – не 
обов’язково дзвонити до сімейного 
лікаря, для цього є кол‑центр.

Актуальні контакти: 
067 444 86 88 або 
0352 51 98 08.

Як швидше записатися 
на прийом
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приходять повідомлення з кодом 
і все готово. Також вам роздру‑
ковують один екземпляр, — каже 
вона.  

Якщо ж ви розумієте, що цей 
сімейний лікар не підходить вам 
або ж вирішуєте переїхати в інше 
місто, декларацію можна розі‑
рвати. Для цього не обов’язково 
інформувати лікаря.

— Лікар вас не влаштовує? Тоді 
вам треба обрати іншого сімей‑
ного лікаря і укласти з ним нову 
декларацію. Перелік документів 
для укладання договорів — ана‑
логічний. З минулим фахівцем 
декларація розривається автома‑
тично. Тобто, все робиться швид‑

Тетяна Матвієнко каже, в 
їхньому закладі 10 сімейних 
лікарів і тільки один наразі 
активно укладає декларації, 
всі інші мають майже повне 
навантаження.

— У нашому закладі макси‑
мальне навантаження на одно‑
го лікаря — 1805 декларацій. 
Тобто, якщо фахівець вже має 
1800 декларацій, але люди хочуть 
бути саме його пацієнтами, тоді 
це вже на розсуд лікаря. Але, 
якщо у нього вже 1805 деклара‑
цій, тоді має відмовити людині 
і скерувати до іншого лікаря. 
Кількість декларацій у кожного 
лікаря може змінюватися щоден‑
но, кожного тижня чи місяця. 

Адже хтось із пацієнтів помирає, 
хтось йде до інших лікарів або 
взагалі змінює місце проживан‑
ня, — розповідає лікарка.

Як підписати та 
розірвати декларацію 

Наразі підписання деклара‑
ції між пацієнтом та медичним 
працівником займає не більше 
10–15 хвилин. Зі слів Тетяни 
Матвієнко, людям варто зазда‑
легідь визначитися з лікарем і 
підготувати документи.

— Пацієнти повинні само‑
стійно обрати сімейного лікаря 
та звернутися до нього. Якщо 
цей лікар не має повного на‑
вантаження, то він без проблем 
підпише з вами декларацію. 
Для декларації вам треба мати 
при собі паспорт громадянина 
України або посвідку на постійне 
проживання, ідентифікаційний 
код та мобільний телефон. Далі 
лікар або його помічник формує 
декларацію, на телефон пацієнта 

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

У Центрі первинної медико‑са‑
нітарної допомоги Тернополя 
повідомляють, що наразі у Тер‑
нополі функціонують 13 держав‑
них амбулаторій, в яких працев‑
лаштовані 104 сімейних лікарі. 
За словами директора центру 
Миколи Медведя, кожен з них 
має своє навантаження.

Вільні лікарі є 
— Згідно з наказом Міністер‑

ства охорони здоров'я лікар може 
відмовитись підписувати декла‑
рацію з пацієнтом, якщо в ньо‑
го вже є оптимальна кількість 
декларацій. Для терапевта — це 
2000 декларацій, сімейного лі‑
каря — 1800, педіатра — 900. 
Більше того, якщо лікар підпи‑
сує понаднормову кількість де‑
кларацій, то Національна служба 
здоров’я України для таких де‑
кларацій вводить коригувальні 
коефіцієнти, — розповідає він.

Наразі зі 104 сімейних лікарів, 
які працюють у державних ам‑
булаторіях, повне навантаження 
мають понад 70 лікарів. Про це 
повідомляють на сайті Центру 
первинної медико‑санітарної до‑
помоги. А ось 31 сімейний лікар 
не має 1800 декларацій, тож є 
відкритим для нових пацієнтів та 
надання їм медичної допомоги. Є 
лікарі, які ще навіть не набрали 
і 100 пацієнтів.

Які лікарі ще не мають повного 
навантаження — дивіться у гра‑
фіку. Дані ми взяли з офіційного 
сайту Центру первинної меди‑
ко‑санітарної допомоги.  

Також на сайті Центру первин‑
ної медико‑санітарної допомоги 
ви зможете знайти інформацію 
про кожного лікаря: в якій амбу‑
латорії він приймає, його освіта, 
досвід роботи, контактні дані. 
Крім того, розписаний графік ро‑
боти та доступні години звернен‑
ня для пацієнтів у месенджерах.  

Завідувачка Амбулаторії 
№ 11 КНП «Центр первинної 
медико‑санітарної допомоги» 

З ЯКИМ СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ ТА 
ЯК ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ
Медицина   Що робити у разі 
відсутності декларації з лікарем або якщо 
ваш сімейний лікар вас не влаштовує? 
Чи залишилися вільні фахівці – ми 
дізнавалися

Тетяна Матвієнко зазначає, що отримати медичну допомогу переселенці можуть як в 
амбулаторії, так і в поліклініці, що розташована поряд із тимчасовим місцем проживання

ЗДОРОВ'Я

Наразі у Тернополі 
31 сімейний  
лікар може 
підписати 
декларацію з 
пацієнтом

ко і без зайвих проблем, — додає 
завідувачка Амбулаторії № 11.

Як діяти 
переселенцям 

Отримати фахову медичну до‑
помогу переселенці можуть як 
в амбулаторії, так і в поліклініці, 
що знаходиться поряд з тимчасо‑
вим місцем проживання. Якщо 
у переселенців вже укладена 
декларація з сімейним лікарем 
на території, де йдуть бойові дії 
або тимчасова окупація, то пере‑
укладати її не обов’язково. Го‑
ловне, щоб людина була зареє‑
стрована в електронній системі 
охорони здоров’я.  

— Без декларації переселенці 
можуть розраховувати на огляд 
та консультацію від сімейного 
лікаря. Але, якщо треба сформу‑
вати направлення до спеціаліста, 
на госпіталізацію, електронний 
рецепт на ліки, тоді вже реко‑
мендуємо підписати деклара‑
цію. Тому що, якщо вас немає 
в електронній системі охорони 
здоров’я, то лікар не зможе ске‑
рувати вас далі для повного об‑
стеження, — наголошує Тетяна 
Матвієнко.

Важливо! Для підписання де‑
кларації переселенцям необхідно 
надати паспорт України, іденти‑
фікаційний код та особистий 

 Сімейних лікарів варто 
обирати відповідально, 

аби потім не скаржитися
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Надія Іванівна вигукує: «Богдане, 
та то далеко, та то біля росії! А он 
у Львові буде набір на масажистів! 
Не хочеш спробувати?» 

Хлопець замислився — дійсно, 
а чому їхати за понад тисячу кі‑
лометрів, якщо можна закінчити 
навчальний заклад тут, на місці. 
Так, довго не вагаючись, вступив 

у Львівську медичну академію імені 
Андрея Крупинського, де за два з 
гаком роки став масажистом‑асом. 
В академії він знайшов надійного 
товариша з Тернополя. Кілька разів 
гостював у нього, і наше місто «за‑
кохало» у себе чоловіка. Обставини 
склались так, що скоро Богдан пе‑
ребрався сюди жити.  

Робить медовий і 
шоколадний масаж 

Вже 15‑ий рік чоловік займається 
масажем. У Файному місті знайшов 
житло і повноцінну роботу. Кіль‑
ка місяців працював у приватній 
установі, та це було не для ньо‑
го, зізнається. Тому шукав вільні 
вакансії по місцевих лікарнях та 
медичних центрах. Дізнався про 
можливість влаштуватись масажи‑
стом у Тернопільський обласний 
центр комплексної реабілітації, 
що на Сахарова. Тут Богдан досяг 
мети. У листопаді виповнився рік, 
як незрячий масажист працює з 
дітьми, ставить їх на ноги.  

— Малечі, яка відновлюється 
в реабілітаційному центрі, масаж 
дуже корисний. Деякі малюки 
мають серйозні проблеми з опор‑
но‑руховим апаратом. А масажна 
процедура їх розслабляє, заспоко‑
ює, загалом знижує тонус м’язів. 
Але не всім дітям можна масаж. 
Я виконую його лише за призна‑
ченням лікаря. На дозвіллі при‑

тато просить: «Богдане, пройдись 
мені по спині руками, бо дуже 
болить». А батько в мене лікар. 
Я зробив йому легкий масаж і мені 
сподобалось. Питаю: «Тату, а ма‑
сажистом, на вашу думку, я змо‑
жу бути?» Він відповів, що якщо 
цього хочу — то чому б ні. І після 
Різдва батько повіз мене до свого 
одногрупника‑масажиста. В нього 
була моя перша практика. Я їздив 
вчитися цілий місяць, день у день. 
Там опановував теоретичні основи 
масажу, і вдома сам тренувався, — 
пригадує Богдан Гордейчук.

Розповідає, що у підлітковому 
віці підпрацьовував масажистом 
у селі. Або до нього люди прихо‑
дили, або сам їх провідував. Знає 
вулиці рідного села, як свої п’ять 
пальців.  

— Я по селу із закритими очи‑
ма можу ходити, — жартує чоло‑
вік. — У Львові при школі згодом 
відвідував курси масажу, які там 
організували. Мені свідоцтво про 
їх закінчення видали. Я був там 
найкращим учнем, здав масаж 
на «максимум» по 12‑бальній сис‑
темі. Тоді вирішив, що хочу пов’я‑
зати з масажною справою життя.

Але опісля юний тоді Богдан 
чомусь не вступив в омріяний 
медичний коледж. Хотів підза‑
робити, пояснює, почати заро‑
бляти сам на себе. Тому повер‑
нувся до Чернівців і влаштувався 
на роботу масажистом у локальну 
філію «Українського товариства 
сліпих». Платили мало, та й для 
молоді в УТОС немає перспектив, 
додає співрозмовник. Але він про‑
працював там неповних три роки 
і знайшов безліч нових друзів і 
знайомств. А далі надумався таки 
здобути десь вищу освіту.  

— Однокласники закінчували 
вчитись, а я починав, — смієть‑
ся. — Вирішив податись у Ге‑
нічеськ, на Херсонщину, аби 
здобути диплом. Я вже подзвонив 
у коледж, про все домовився, мене 
там чекали на вступних іспитах. 
Почав до них самотужки готува‑
тись. А наприкінці літа того року 
поїхав до рідної школи у Львів. 
Зустрівся з класною керівничкою, 
вчителями, розказав, що готую 
документи на Генічеськ. А завуч 

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

Богдан Гордейчук запевняє, що 
масаж розслабляє, дає відпочити 
душею й тілом. Зараз Богдан пра‑
цює у центрі реабілітації і допома‑
гає дітям. Він давно пристосувався 
до життя у темряві і поділився з 
нами своєю історією. З якими труд‑
нощами доводиться стикатись та 
про заповітну мрію масажиста — 
у матеріалі.

Останні кілька років 28‑літній 
Богдан Гордейчук мешкає у Фай‑
ному місті. На зустріч запрошує нас 
до своєї квартири, яку сам орен‑
дує. Відразу дивуюсь — вона аж 
на дев’ятому поверсі. Через дефіцит 
та вимкнення електроенергії остан‑
нім часом ліфти не працюють, тому 
питаю, чи не складно чоловікові 
підніматись так високо сходами 
щодня? Той посміхається: часто 
люди не вірять, що він незрячий.

— Вони думають, що я бачу. 
Чому? Бо дуже швидко ходжу. 
Інколи роблю це швидше, ніж 
перехожі на вулиці. Я чудово орі‑
єнтуюсь у просторі і легко запам’я‑
товую все навколо. Якщо один‑два 
рази піду у певне місце, то потім 
без проблем вкотре його знайду і 
не потребуватиму сторонньої допо‑
моги. А у своїй домівці все назубок 
вивчив, знаю, що і де лежить або 
стоїть, — говорить Богдан.  

Чоловік родом із Чернівецької 
області. Каже, що народився пря‑
місінько біля підніжжя Карпат, 
у невеликому селі на Вижниччи‑
ні. Закінчив дев’ять класів місцевої 
школи на індивідуальній формі. 
Далі хотів вступати у медколедж, 
але треба було провчитись ще 
у 10–11 класах. Батьки дізнались, 
що у Львові діє спеціалізована 
школа‑інтернат для незрячих ді‑
ток. Туди й влаштували сина. Десь 
тоді у нього й з’явилось захоплення 
масажем. Трапилось це у новорічну 
ніч, ще 15 років тому…

Масажистом працює 
пів життя 

— Накриваємо з рідними святко‑
вий стіл, у школі канікули, а попе‑
реду у мене — необхідність обрати 
професію. Година шоста вечора, і 

Я оптиміст, ніколи 
не здаюсь. А 
чого опускати 
руки? Важко, але 
насолоджуюсь 
життям!

ЖИВЕ У ТЕМРЯВІ І РОБИТЬ МАСАЖ
Історії  Тернополянин Богдан 
Гордейчук з дитинства незрячий. Навіть 
попри проблеми із зором, він справжній 
оптиміст, який ніколи не опускає рук. 
Понад 14 років чоловік присвятив 
масажній справі і став у ній профі

Наразі чоловік працює в обласному центрі комплексної 
реабілітації на Сахарова

Незрячий масажист приймає пацієнтів на дому, або може їздити до них

ЛЮДИ

ймаю пацієнтів вдома, маю спеці‑
альну масажну кушетку і доглядові 
засоби для тіла. Або люди просять 
приїхати до них, якщо це не дале‑
ко, — зауважує він.  

Богдан Гордейчук освоїв техні‑
ки різного масажу: лікувального, 
загального, профілактичного, ан‑
тицелюлітного, «баночного», реко‑
мендованого при захворюваннях. 
Дехто замовляє навіть релаксуючі 
медовий або шоколадний масажі. 
Для оздоровчих процедур чоловік 
використовує кокосове масло, 
косметичну олійку, щіточки, кре‑
ми, мазі, мед, спеціальний шоколад 
абощо. Він запевняє, що добрий 
масаж помічний усім.

— Можна зняти втому чи тонус 
м’язів, якщо ті напружені. Масаж 
допомагає людині відпочити, роз‑
слабитись, має лікувальні властиво‑
сті, буде корисним, якщо, скажімо, 
«продуло» спину, або ви щось важ‑
ке підняли. Через кілька днів, коли 
пройде запальний процес, масаж 
поверне м’язам чутливість, — каже 
Богдан.  

За весь час, допоки наш спів‑
розмовник працює масажистом, 
має й постійних пацієнтів, і таких, 
що приходять раз на тиждень‑два, 
або раз у пів року. Інколи, ділиться 
досвідом, люди цікавляться, аби 
одноразово спробувати масаж, але 
такі випадки рідкісні. Чи телефо‑
нують вночі: «Богдане, болить!» 

Якщо і ви хочете записатись 
на масажну процедуру до героя на‑
шого матеріалу, він дозволив зали‑
шити у матеріалі свій контактний 
номер телефону: +38 096 167 11 97.

У цілковитій темряві 
живе 28 років 

Богдан незрячий із народження. 
Пригадує, що до першого класу хоч 
трохи бачив, якісь «залишки зору» 
були, але у 9 років вони остаточно 
зникли. Відтоді чоловік живе у пов‑
ній темряві. В дитинстві через це 
хвилювався. Друзі не надто розумі‑
ли й підтримували його. Турботою 
огорнули рідні…  

— Діти у школі бігали, беш‑
кетували, а я не міг. Але нічого, 
пережив і не зламався. Навчився 

давати собі раду: здебільшого сам, 
іноді — завдяки підказкам людей. 
У малознайомих місцях, якщо мені 
щось треба, прошу допомоги у пе‑
рехожих. Важче тим, хто втрачає зір 
у віці. А я вже 28 років без нього, — 
розказує масажист.

До 2012 року чоловік принци‑
пово ходив без палички. Зізна‑
ється — соромився. Облишив 
принципи після того, як пішов 
вчитися в академію. Львів веле‑
тенський, там багато людей. Тому 
Богдан «переступив» через себе і 
взяв до рук паличку. Стало легше 
пересуватись вулицями, і впро‑
довж майже трьох років у місті 
Лева він досконало освоїв місце‑
вість. У трамваї самостійно їздив, 
по магазинах ходив.  

— Якщо йдеш без палички — 
спотикаєшся, тебе оминають. 
А коли з нею — сам себе можеш 
підстрахувати, люди відгукуються 
на твої прохання, — додає маса‑
жист. — Направду, міста не дуже 
пристосовані для незрячих гро‑
мадян. Подекуди дороги й тро‑
туари недоремонтовані, не скрізь 
озвучуються сигнали світлофора, 
плитки тактильної на пішохідних 
переходах немає. Але до труднощів 
швидко звикаєш!

Коли запитую, чого в майбутньо‑
му прагне досягти Богдан, він щиро 
усміхається. Хоче створити сім’ю, 
любить дітей і хотів би піклуватись 
про своїх сина чи донечку. Мож‑
ливо, ділиться заповітними бажан‑
нями, колись йому випаде нагода 
відкрити масажну клініку. Було б 
чудово ставити людей на ноги й 
у подальшому.  

— Я оптиміст, ніколи не здаюсь. 
А чого опускати руки і казати, що 
нещасний? Важко, але я насолод‑
жуюсь життям! Моя нездійсненна 
мрія — придбати власну квар‑
тиру. Але таке задоволення мені 
не по кишені, — завершує розмову 
чоловік.

Якщо вам сподобалась історія 
незрячого масажиста, ви хочете 
допомогти йому здійснити мрію, 
залишаємо реквізити його картки: 
4149 4993 9417 2157 (Гордейчук Бог‑
дан Михайлович).
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ЩО СКУПОВУЮТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ 
ЧЕРЕЗ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА

СПОЖИВАЧ

в розетки. Звичайні на одну ро‑
зетку коштують від 365 гривень 
до 850 гривень. Вартість залежить 
від виробника.  

Також є стабілізатори напруги 
на 2–4 розетки. Вони вже кош‑
тують від 1400 гривень.  

Варто враховувати і вартість до‑
ставки — приблизно 40–80 гри‑
вень.

Є потужні 
повербанки 

Дефіциту повербанків для під‑
зарядки телефонів та інших мо‑
більних пристроїв немає. Вони 
продаються у магазинах з мобіль‑
ними аксесуарами. Ціни залежать 
від ємності. Найдешевший по‑
вербанк на 10 000 мА·год кош‑
тує 650–700 гривень. Ємністю 
20 000 мА·год — від 1200 гривень, 
ємністю 30 000 мА·год, — понад 
2000 гривень.  

Як ми помітили, ціни на по‑
вербанки зросли на 50–100 гри‑
вень у деяких продавців, якщо 
порівнювати з їх вартістю місяць 
тому.

Також у продажу з’явилися 
і потужні зовнішні акумуля‑
тори для телефонів, ємністю 
50 000 мА·год. Вони коштують від  
3200 гривень.  

може зберегти побутову техніку. 
Через реле можна підключити по‑
бутову техніку. Є прилади на одну 
та дві розетки. У міській раді ра‑
дять тернополянам користуватися 
стабілізаторами.

— Подача електроенергії може 
бути часткова і хаотична. Якщо 
маєте стабілізатори напруги, вми‑
кайте електроприлади через них. 
В іншому випадку через перепади 
напруги вони можуть згоріти, — 
повідомив міський голова.  

Однак знайти реле напру‑
ги на ринку не так просто. Ми 
обійшли чимало магазинів та кі‑
осків, однак їх розкупили.

— Багато людей від ранку запи‑
тують, але вже все розкупили, — 
каже один із продавців. — Зараз з 
ними велика проблема, їх не ви‑
стачає. Ми маємо лише реле, яке 
підключається до електрощитової. 
Такі, що підключаються в розетку, 
закінчились. Вони коштуватимуть 

приблизно 500 гривень, коли бу‑
дуть у продажу.

В наявності є мережеві фільтри. 
Вони також допоможуть зберегти 
техніку від стрибків напруги. Якщо 
стається перепад — спрацьовує 
запобіжник і мережевий фільтр 
вимикається. Коштують такі від 
250 гривень на три вилки. Ціни 
сягають і 700 гривень.

А от в інтернет–магазинах 
можна замовити реле напруги 

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

Журналісти «RIA плюс» пішли 
до магазинів та на ринок, щоб 
побачити, що купують тепер 
тернополяни, щоб бути готовим 
до планових і аварійних відклю‑
чень електроенергії.

Скуповують свічки 
та ліхтарики 

На Центральному ринку від са‑
мого ранку ажіотаж. Люди купу‑
ють ліхтарики та свічки. Продавці 
кажуть — багато тернополян при‑
йшли, щоб купити все необхідне і 
бути готовим до відключень елек‑
троенергії.

— Багато людей купують ліхта‑
рики. Є такі, що мають окремий 
блок для зарядки, є з вбудованою 
вилкою для розетки. Ціни від 
150 гривень, — каже продавець.

Найдешевші ліхтарики на бата‑
рейках по 30 гривень. На акумуля‑
торах ціни від 150 гривень. Є такі, 
що можна регулювати потужність 
світла. Ціни сягають і 500 гривень.  

Свічки трохи подорожчали. 
Якщо упаковка звичайних свічок 
(6 штук) коштувала кілька тижнів 
тому 80 грн, то тепер — 85.  

Також продають свічки у плас‑
тикових підставках по 20–40 гри‑
вень.

Є і свічки тривалого горіння. 
Їх вистачить надовго. До прикла‑
ду, свічка, яка горить приблиз‑
но 24 години, коштує 20,9 грн, 
42 години — 32,9 грн, а 3,5 доби — 
62,9 грн. Їх можна знайти на ринку 
та магазинах міста.  

Реле напруги — 
розкупили 

Багато людей шукають на ринку 
реле напруги. Цей прилад допо‑

Мережеві фільтри 
допоможуть від 
перепадів напруги, 
однак краще 
встановити  
реле

Товари  Після масованих обстрілів 
російським агресором об’єктів української 
енергосистеми, на Тернопільщині 
розпочались аварійні відключення 
електроенергії. Тож місцеві готуються до 
проблем зі світлом. Що купують люди та 
скільки коштують речі, які допоможуть 
під час перепадів напруги та відключення 
світла — про це у матеріалі

За потужний генератор доведеться віддати від 50 тисяч гривень

Великий попит на ліхтарики з акумуляторами
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Продають 
генератори 

Якщо ви живете у приватному 
будинку — можна придбати бен‑
зиновий генератор. Такі коштують 
від 15 тис. гривень. Ціна залежить 
від їх потужності та виробника.  

Однак якщо ви живете у квар‑
тирі — встановити такий генера‑

тор ви не зможете, оскільки він 
призначений для використання 
за межами приміщення.

Акумуляторних станцій, до яких 
можна підключити побутову техні‑
ку і користуватися у квартирі, ми 
не знайшли. Однак в інтернет–ма‑
газинах ціни на них починаються 
від 30 тис. гривень.

НЕ ЗАХОДЖУ В МАГАЗИНИ 
ТАРАС, 30 РОКІВ:

 – Ну яка «чорна п’ятниця»? Це ж 
спочатку взяли підвищили ціну, 
а потім знизили? Це ж не «чор-
на п’ятниця». Можливо у нас є 
магазини, що дійсно роблять 
знижки. Нам треба побільше со-
вісних людей. Але треба почати 
з себе, а потім трохи доверху 
підійматися. А то я навіть не 
заходжу в магазини.

ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МАГАЗИНІВ: 
ЛАРИСА, 60 РОКІВ:

– Я думаю, бувають різні 
ситуації. Все залежить від 
магазинів, продавців, під-
приємців. Але мабуть ре-
ально можна трохи зеко-
номити. Зараз не дуже така 
можливість є ходити. Але, 
якщо ось була можливість, 
то я зайшла, подивилася в 
магазині взуття.

НЕ РЕАГУЮ НА ЗНИЖКИ 
ОКСАНА, 52 РОКИ:

 – Я вже на них не реагую, адже 
неодноразово переконувалася, 
що знижки – окозамилювання. 
Приблизно за тиждень до «чор-
ної п’ятниці» ціна піднімається, а 
потім у цей день типу є знижки. 
Краще чекати міжсезонних зни-
жок, вони куди кращі та вигід-
ніші. Там можна купити те, що 
дійсно хочеш.  

ШТУЧНО ПІДВИЩУЮТЬ ЦІНИ 
ОЛЬГА, 30 РОКІВ:

—  Ні, я не роблю покупки під час 
«чорної п’ятниці», бо вона у нас 
недійсна. Ось за кордоном реаль-
на «чорна п’ятниця», а не те, що у 
нас в Україні. Штучно підвищують 
ціни, а вони не для наших зарп-
лат. Я в інших країнах фактично 
кожного року потрапляю на роз-
продажі і там реально можна 
одягнутися, купити взуття.

ЗАРАЗ МЕНІ НЕ ДО ЗНИЖОК 
ОКСАНА, 44 РОКИ:

– Я пам’ятаю, що магазини 
в Херсоні робили так: вони 
реальну ціну за тиждень під-
вищували, а потім ставили 
реальну і писали Black Friday. 
Але багато магазинів робили 
реальні знижки, вони були 
чималі. І мої подружки ко-
ристувалися ними. А зараз 
мені просто не до знижок.

ЗНИЖКИ НАВРЯД ЧИ РЕАЛЬНІ 
В’ЯЧЕСЛАВ, 30 РОКІВ:

—  Загалом в Україні знижки 
навряд чи реальні. Хіба є в 
тих брендів, що прийшли 
до нас з інших країн. Якщо 
і роблю закупки, то зде-
більшого у Польщі і просто 
користуюся нашими україн-
ськими сервісами доставки. 
Так реальніше розраховува-
ти на якісь знижки.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Чи реагуєте на знижки в тернопільських магазинах?
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СПОЖИВАЧ

ний тариф на 50% менший порів‑
няно з денним. При тризонному 
обліку нічна енергія може бути 
2,5 раза дешевшою за денну.

— Такий лічильник рахує 
не лише обсяг використаної 
електроенергії, а й час споживан‑
ня. Наприклад, для двозонного 
тарифу вартість електроенергії, 
спожитої у певний проміжок 
часу, множиться на спеціаль‑
ний понижуючий коефіцієнт. 
Таким чином, людей стимулюють 
споживати електроенергію саме 
в цей час, — розповідає заступник 
комерційного директора «Терно‑
пільобленерго» Андрій Курило.

Для тих, хто обирає двозонний 
тариф, то використана електрое‑
нергія рахуватиметься так:

  з 23‑ї години до сьомої го‑
дини ранку — 0,5 тарифу;
  з сьомої години ранку до 23‑ї 
години — повний тариф.

Для тих, хто обирає тризон‑
ний тариф, то у цьому випадку 
система трохи інша:

  1,5 тарифу в години мак‑
симального навантаження 
енергосистеми (з восьмої 
до 11‑ї години і з 20‑ї до 22‑ї 
години);
  повний тариф у напівпіковий 
період (з сьомої до восьмої 
години, з 11‑ї до 20‑ї години, 
з 22‑ї до 23‑ї години);
  0,4 тарифу в години нічного 
мінімального навантаження 
енергосистеми (з 23‑ї до сьо‑
мої години).

подають по 4 години з перервою 
на 8 годин.

Як заощаджувати 
Для того щоб економити гроші 

на витратах за електроенергію — 
можна перейти на багатозонний 
облік та рахувати витрати струму 
за різними тарифами протягом 
доби.

Наразі багатозонним обліком 
електроенергії користуються 
понад 31 000 жителів Тернопіль‑
щини, з них двозонним — 30 964. 
Вони економлять на щомісячних 
витратах за комунальні послуги. 
Адже при двозонному обліку ніч‑ ІН
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Найменше енергії 
витрачають 
холодильник, 
посудомийна 
машина та 
мікрохвильовка

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

Дивіться, які побутові прилади 
у вашій квартирі чи будинку «тяг‑
нуть» найбільше електроенергії 
та що радять фахівці.

Що «тягне» 
найбільше енергії 

Ми розробили інфографіку 
за даними Міністерства енерге‑
тики з приблизними витратами 
електроенергії побутовими прила‑
дами та обладнанням у квартирах.

Найбільш енергозатратна елек‑
трична плитка. Також багато по‑
требує електрична тепла підлога. 
Найменше енергії витрачає холо‑
дильник, посудомийна машина 
та мікрохвильовка. Більше ди‑
віться на графіці:

Зазначимо, 29 листопада ВАТ 
«Тернопільобленерго» опубліку‑
вало новий графік, коли електро‑
енергія є у домівках тернополян 
та жителів області. Електроенергію 

Важливо   В Україні проблеми з 
електроенергією через масові ракетні 
обстріли. Населення просять по 
можливості відмовитися від одночасного 
використання енергозатратних пристроїв, 
які перевантажують мережу

НАЙБІЛЬШІ ПОЖИРАЧІ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ВАШОМУ ДОМІ

СКІЛЬКИ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЄ 
ВАША ПОБУТОВА ТЕХНІКА
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №46

Минулого Нового року 
відмовився від олів'є. Цього 
року спробую від манда-
ринок відмовитися — треба 
ж з'ясувати, чому мені так 
погано 1 січня.

***
Якщо ви хочете дізнатися, 
що про вас думають зна-
йомі та близькі, зателефо-
нуйте в їхній присутності з 
мобільного та послухайте 
яка мелодія на вас стоїть.
Будете здивовані.

***
У дитинстві ви думаєте, що 
в житті можливо все, а по-
дорослішавши — що всяке.

***
Виділяти гроші на боротьбу 
з корупцією — це те саме, 
що виділяти горілку на бо-
ротьбу з пияцтвом.

***
Чоловік застає свою благо-
вірну в ліжку з коханцем:
— Що він робить у нашому 
ліжку?!
Дружина (блаженно):
— Чудеса...

***
У Парижі до патентного 
бюро звертається чоловік. 
Каже, що винайшов дви-

гун для автомобілів, який 
працює не на бензині, а на 
воді. Перевірили, справді 
працює. Стали оформляти 
винахід, кажуть йому:
— В принципі, можемо вам 
два альтернативні варіан-
ти запропонувати — або 
оформити як один винахід, 
або як два — мотор на воді 
та вода як пальне. Ви ж 
фахівець із пального?
— Так, я дуже багато років 
працював із нафтою в Сау-
дівській Аравії. Там, до речі, 
і зробив свій винахід.
— А чому ви там свій вина-
хід не запатентували?
— Я намагався. Але коли я 
описав їм свій винахід, вони 
мені теж запропонували два 
альтернативні варіанти.
— Яких?
— Повішення або четверту-
вання.

***
По радіо повідомляють — із 
в'язниці втік небезпечний 
злочинець, прикмети там, 
будьте обережні. На другий 
день повідомлення — все 
гаразд, злочинець зранку 
добровільно повернувся до 
в'язниці.

Набігли журналісти, запи-
тують, як так, чому, мовляв, 
ви повернулися, позбавили 
себе свободи?
Чоловік:
— До біса ця свобода! Під 
ранок пробрався додому, 
а мені дружина — ти де 
вештався, пес, по радіо ще 
о шостій вечора сказали, що 
ти втік!

***
Маленький хлопчик звик 
постійно бачити маму у 
джинсах. І раптом вона 
одягла сукню. Дитина шоко-
вана:
— Мамо! То ти дівчинка, чи 
що?

***
Щодня оточуючі доводять 
мені, що життя без мозку 
реальне.

***
— Ой, а хто це такий проки-
дається? Ой, а чиї це очі від-
криваються? Вночі кричало, 
стрибало, людям спати не 
давало...
— Люсю, не підколюй! Про-
сто дай мені мінералки...

***
Водію, запам'ятай: особи-
стий ангел-охоронець літає 

зі швидкістю не більше 100 
км/год!

***
Ще 50 грамів інвестицій — і 
я нерухомість...

***
Зустрічаються два собаки. 
Один весь забинтований, 
в гіпсі.
Інший його запитує:
— Що трапилося?
— Хазяїн побив.
— За що?
— Я його покусав.
— За що?!
— Він напився і мої медалі 
одягнув.

***
У магазині.
— Нам 3 пляшки горілки.
— Ваш паспорт, будь ласка.
— Нам не в кредит, у нас уся 
сума із собою.

***
Вчитель алгебри дуже 
засмутився, коли знайшов 
свою дружину з двома неві-
домими.

***
— Ти так схудла! Це нова 
дієта?
— Так, морква, буряк та 
картопля.
— А що робила, варила чи 

смажила?
— Копала!

***
Одна й та сама пляшеч-
ка води у супермаркеті 
коштує 20 центів, у 
спортзалі 50 центів, у 
барі 1 євро, у літаку 3 
євро. Все залежить від 
місця, де її потребують.
Тому, коли вам здається, 
що ви нічого не варті 
та нікуди не годитеся, 

значить, ви знаходитесь 
не в тому місці.

***
Петрик у дитячому садку 
уважно дивиться на 
манікюр виховательки 
та каже:
— Ольго Олександрівно, 
у вас такі нігті довгі.
— Так. Подобається?
— Подобається. Напев-
но, по деревах лазити 
добре.



ОВЕН В Овнів може ви-
никнути сильне бажання 
зайнятися навчанням 

та подорожувати. Ви будете 
готові відкритися світу та від-
мовитися від рутинного життя. 
Початок зими стане ідеальним 
періодом для отримання нових 
знань та кваліфікацій.  

ТЕЛЕЦ Для Тельців 
настане період змін в 
управлінні коштами, 

власними ресурсами, а також 
особистому житті. Є шанс от-
римати нові надходження. Вам 
варто зрозуміти, що ви хочете 
зберегти, а від чого прагнете 
відмовитися.  

БЛИЗНЮКИ Близнюкам 
доведеться зміцнювати 
стосунки з оточуючими 

людьми. Не варто робити усе 
самотужки. З напарником ви 
впораєтеся набагато швидше 
та краще. Місяць ідеально 
підходить для будування 
романтичних стосунків.

РАК Раки будуть зосере-
джені на роботі, здоров'ї 
та допомозі оточуючим. 

Вам буде легше зосередитися 
на дрібних деталях та задачах, 
але все одно доведеться 
виконуватися прямі обов'яз-
ки. В другій половині місяця 
вдасться проводити більше 
часу з коханою людиною. 

ЛЕВ У Левів настає 
безтурботний період. 
Ви будете сповнені 

натхненням. Це найкращий 
час для особистих розваг, за-
хоплення, а також відпочинку 
з рідними чи дітьми. В роботі 
зірки радять зосередитися на 
вирішенні поточних завдань

ДІВА Діви будуть зосе-
реджені на ситуаціях, 
які пов'язані з домом 

або родиною. Ви можете ку-
пляти нові речі, меблі, техніку, 
змінювати обстановку або 
навіть продавати житло. Також 
з'явиться більше часу для 
сімейного дозвілля. 

ТЕРЕЗИ Для Терезів 
настає ідеальний місяць 
для вирішення існуючих 

проблем та налагодження 
стосунків, але при цьому варто 
навчитися прислухатися до 
інших людей. Також у вас 
можуть з'явитися ідеї, які варті 
реалізації. Не соромтеся діли-
тися думками з іншими. 

СКОРПІОН В цілому у 
вас все має бути гаразд, 
якщо ви не проявляти-

мете надмірну самовпевне-
ність. З'являться можливості 
для збільшення доходів. В 
роботі вдасться проявити 
неймовірну ефективність. В 
особистому житті випроміню-
ватимете привабливість. 

СТРІЛЕЦЬ Стрільці 
проявлять себе в усіх 
сферах життя та будуть 

помічені. Ваші амбіції також 
зростуть. Оптимізм та зосере-
дженість допоможуть подолати 
будь-які кризові ситуації. На-
стає чудовий період для вашої 
роботи або бізнесу, вдасться 
збільшити доходи. 

КОЗЕРІГ Козероги 
повинні знайти мож-
ливість для відпочинку 

та усамітнення. В професійній 
діяльності вдасться проявити 
високий рівень комунікабель-
ності. У любовній сфері вам 
захочеться серйозних стосун-
ків. Водночас ви матимете 
підвищену привабливість. 

ВОДОЛІЙ Ви будете 
більше покладатися 
на емоції, а здоровий 

глузд і логіка відійдуть на 
другий план. Варто зрозуміти 
свої слабкості, щоб не робити 
помилок у майбутньому. У 
любовній сфері проявлятиме 
потаємність та меланхолію, але 
водночас будете романтичним.  

РИБИ Риби зможуть 
проявити свої амбіції та 
сміливість. Не сором-

теся попросити підвищення 
або збільшення заробітної 
плати. Ви можете попрацю-
вати в колективному проєкті 
або виступити перед великою 
аудиторією. Хтось із Риб може 
одружитися.
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Гороскоп  
на кінець осені Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Дружина скаржиться чоловікові 
на поведінку їхнього сина:
— Він став просто нестерпним. 
Слухає лише поради різних 
ідіотів. Поговори з ним, прошу 
тебе.

***
Жаба сидить у болоті. Їжачок 
прибігає і запитує:
— Як водичка?
— А я тут як жінка сиджу, а не як 
термометр.

***
З пояснювальної начальника 
охорони торгового комплексу:
— Я, Настя, не каталася на візку, 
просто встала на нього, щоб 
дістати червоне відро з верх-
ньої полиці, але не втрималася 
і впала на нього. В результаті 
відро само одягнулося мені 
на голову, а швабру я схопила 
дорогою, щоб гальмувати. 
Еге-еге кричала, щоб попере-
дити зустрічних покупців про 
небезпеку. А порожні пляшки 
з-під коньяку валялися там ще 
до мене.

***

30 листопада: 
Геннадій, Григорій, 
Захар, Іван, Михайло, 
Ян, Вікторія

1 грудня: 
Микола, Платон, 
Роман

2 грудня: 
Олександр, Валентин, 
Геннадій, Денис, 
Дмитро, Іван, 
Костянтин, Леонід, 
Михайло, Петро, 
Семен, Сергій, 
Тимофій, Федір, Яків

3 грудня: 
Олександр, Олексій, 
Анатолій, Анна, 
Арсеній, Василь, 
Володимир, Григорій, 
Іван, Макар, Микола, 
Тетяна

4 грудня: 
Олександр

5 грудня: 
Олексій, Опанас, 
Борис, Василь, 
Володимир, Іван, 
Ілля, Максим, Марк, 
Михайло, Павло, 
Петро, Сава, Федір

6 грудня: 
Олександр, Олексій, 
Борис, Григорій, Іван, 
Макар

Цього тижня 
іменини  
святкують

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙДАН

ПЕРЕКРИВАЛИ ЗАЛІЗНИЦЮ

БУЛО:
Протестувальники вигукували 
промови прямо зі сходів театру

БУЛО:
Тисячі тернополян вийшли на знак 
протесту 22 листопада 2004 року

БУЛО:
Кілька сотень людей рушили 
перекривати залізницю

СТАЛО:
Під час різних заходів тепер 

СТАЛО:
Відзначення подій та Євромайдану 
запровадили 13 листопада

СТАЛО:
Відтоді під час різних протестів 
залізницю не перекривали

З одного ракурсу

Помаранчева 
революція у Тернополі 

РЕКЛАМА


