
РОЗМАЛЬОВУЮТЬ 
БОЄПРИПАСИ

 У місті 
розгорнули 
пункти обігріву 
– у наметах та в 
різних закладах. 
Там можна не 
лише зігрітися, 
а й підзарядити 
техніку, 
підключитися 
до інтернету й 
випити гарячі 
напої. Однак 
чи все так, як 
розповідає 
влада? Ми 
перевірили
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муть його за потребою. Також 
призупинять надання деяких 
послуг.

— Лікарі будуть локалізувати 
площі подачі електроенергії, 
адже дизельне паливо теж треба 
економити, бо його лікарні заку-
повують за власні кошти. Але це 
не означає, що люди в палатах 
будуть без світла. Одразу ска-
жу, що під час блекауту планові 
госпіталізації та планові операції 
не здійснюватимуть. Натомість 
надаватимуть лише екстрену 
допомогу. У багатопрофільних 
лікарнях є місця для надання 
екстреної медичної допомоги, — 
додає пані Ольга.

Генератори на 
важливі відділення 

Трохи відбудуться зміни і 
в роботі закладів надання пер-
винної медичної допомоги. Зі 
слів Ольги Ярмоленко, вони 
працюватимуть, але винятково 
при денному освітленні.

— Під час блекауту, поки 
на вулиці буде день, працівни-
ки виконуватимуть свою робо-
ту. Вони вже розробили графіки 
щодо надання допомоги у ме-
дичних пунктах, — розповідає 
вона. — І якщо раніше сімейний 
лікар виїжджав до сільського 
медпункту два рази на тиждень, 

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

В області наразі функціонують 
44 медичних заклади зі стаціона-
ром. Вони вже забезпечені або 
одним генератором високої по-
тужності, або кількома середньої, 
переконує директорка департа-
менту охорони здоров'я Терно-
пільської обласної військової 
адміністрації Ольги Ярмоленко.

Лікарні готові 
до обмежень 

— Заклади почали скуповувати 
генератори ще у 2021 році, адже 
без цього вони не змогли б під-
писати контракт із Національ-
ною службою здоров’я України 
у 2022 році. Наразі кожна лікар-
ня, яка має стаціонар, повинна 
мати запас дизельного пального 
для генераторів на сім днів точно. 
Крім того, на випадок блекауту 
лікарні підготували продукти хар-
чування та воду. Щодо опалення, 
то 17 медзакладів мають власні 
котельні та свердловини. Але 
наявність генераторів означає, 
що заклади будуть обігріватися 
навіть під час відсутності елек-
троенергії, — розповіла вона.

Аби генератора вистачило 
на довше, у медзакладах розро-
бляють схему подачі світла. Тобто 
у кожному відділенні вмикати-
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ВАЖЛИВО

Медицина  Усе більше економії та 
менше використання – саме за таким 
принципом жителі Тернопільщини 
отримують електроенергію. Майже по 
10, а то і 12-16 годин дехто зі споживачів 
залишається без світла. Що в такому 
випадку робити медзакладам? Чи готові 
вони до повного блекауту і чи зможуть 
надавати допомогу – читайте у матеріалі

то зараз щодня. Це роблять для 
того, щоб люди розуміли, навіть 
без електроенергії вони будуть 
забезпечені допомогою.  

А як бути під час повного 
знеструмлення Тернопільщини 
породіллям чи людям, які потре-
бують систематичного лікування? 
Чи готові відділення відреагувати 
оперативно і надати допомогу?

— Тернопільський обласний 
клінічний перинатальний центр 
«Мати і дитина» продовжує пра-
цювати у штатному режимі. Крім 
цього перинатального центру, 
на базах медзакладів Тернопіль-
щини є 13 акушерських стаціона-
рів. І на будь-який випадок вони 
також готові надати кваліфікова-
ну допомогу. Не зупиняємо ми і 
роботу шести відділень гемодіа-
лізу. Їх окремо забезпечили гене-
раторами, і це дозволить навіть 
під час повного знеструмлення 
необхідному обладнанню працю-
вати, — додає Ольга Ярмоленко.  

Про те, що Тернопільський об-
ласний клінічний перинатальний 
центр «Мати і дитина» готовий 
до роботи навіть у блекаут, під-
твердив і директор закладу Віктор 
Овчарук.

— Звичайно, наш заклад за-
безпечений генератором. Також 
маємо паливо, запас на три доби 
за умови повноцінної роботи ге-
нератора. Але, якщо буде необ-
хідність, то пальне ще підвеземо. 
Цей генератор зможе забезпечити 
світлом операційні, зали для по-
логів, реанімації, для чого нам 
забезпечувати одночасно всю 
лікарню світлом? — наголосив 
пан Віктор.
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ЧИ РЕАЛЬНО ОТРИМАТИ 
МЕДДОПОМОГУ ПРИ БЛЕКАУТІ?

Заклади первинної допомоги працюватимуть винятково при денному освітленні

Яка ситуація 
в міських лікарнях 

Аби дізнатися, яка ситуація 
в лікарнях Тернополя і чи гото-
ві вони працювати та надавати 
медичні послуги без електрое-
нергії, журналісти «20 хвилин» 
зверталися до керівників місь-
ких лікарень. Зокрема, директор 
Тернопільської міської дитячої 
лікарні Андрій Артимович за-
певнив, час непростий, тому 
лікувальні установи мають бути 
готовими вже зараз.

— Міська дитяча лікарня 
повністю забезпечена трьома 
генераторами: на 100 кіловат, 
на 21 кіловат і на 71 кіловат. Це 
дозволить постачати електрое-
нергію в стаціонарні корпуси: 
вулиця Клінічна, 1-а та вулиця 
Купчинського, 16 (інфекційне 
відділення). Також є запас пит-
ної води як для пацієнтів, так і 
персоналу. І ще минулого місяця 
ми перейшли на кейтеринг. Це 
коли вже приготовлену їжу до-
ставляють у лікарні. Додатково 
маємо запас їжі. І звичайно ж, 
медикаменти, — каже пан Андрій.  

Так, медичні заклади масо-
во закуповували генератори 
у 2021 році, але ніхто і уявити 
не міг, що вони знадобляться 
на постійне користування. Тому 
зараз вже виникають труднощі з 
їх налаштуванням.

— Ніхто не розраховував на те, 
що ці альтернативні джерела 
енергопостачання будуть пра-
цювати довго, ми думали, що це 
будуть максимум години. Зараз 
стоїть питання, що це можуть 
бути дні, і не один-два, а багато. 
Генератори всі в робочому стані. 
Робимо як профілактичні запус-
ки, так і під час знеструмлення. 
Як показує ситуація, обов’язково 
має бути супровід персоналу, бо 
техніка може давати збій. Зараз 
розглядаємо варіант додаткового 
залучення компаній, що можуть 
цілодобово, швидко вирішувати 

проблеми, якщо виникатимуть з 
генераторами, — розповідає Ан-
дрій Артимович.

Лікувальна установа забезпече-
на централізованим опаленням, 
а також є теплопостачання за ра-
хунок власної котельні (міська 
лікарня № 2 та корпус інфек-
ційної міської дитячої лікарні). 
У закладі переконані, їм вдасться 
зберегти тепло, навіть якщо цен-
тралізоване опалення припинить 
функціонувати.  

Щодо рівня підготовки до мож-
ливих труднощів лікарні швидкої 
допомоги, лікарні № 2 та № 3, 
то чіткої відповіді від керівництва 
ми не отримали. Тому направили 
офіційний інформаційний запит 
до відділу охорони здоров’я та 
медичного забезпечення Терно-
пільської міськради. Опублікуємо 
відповіді, як тільки їх отримаємо.

Також у департаменті охорони 
здоров'я Тернопільської обласної 
військової адміністрації закцен-
тували увагу на тому, що медза-
клади можуть бути «Пунктами 
незламності». Саме там люди 
зможуть зігрітися, випити гаря-
чий напій та підзарядити гаджет.

— Лікувальні заклади забезпе-
чені теплом і альтернативними 
джерелами живлення. Приходьте 
всі, хто хоче зігрітися, хто хоче 
підзарядити гаджети. Будемо на-
давати людям гарячу воду, нехай 
приходять з термосами і беруть. 
Комусь, що кашу залити, комусь 
для кави чи чаю. Відразу кажу, 
у лікарнях не передбачені кошти 
на те, щоб купувати людям пе-
чиво чи якусь іншу їжу, — наго-
лосила Ольга Ярмоленко.

Якщо ж за певних умов ви 
не зможете додзвонитися на лі-
нію «103», ви можете зв‘язатися 
зі швидкою за номерами «101» та 
«112». Рятувальники оперативно 
повідомлять медиків по рації. Та-
кож на швидкій працюватимуть 
мобільні та стаціонарні телефони. 
Детальніше дивіться на зобра-
жені.

Під час блекауту 
планові 
госпіталізації 
та планові 
операції не 
здійснюватимуть

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Контакти установ, куди можна звертатися за медичною 
допомогою, якщо лінія «103» не працює
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НА ТЕАТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ 
ВІДКРИЛИ ХАТИНКУ МИКОЛАЯ

Головна героїня інсценованої казки — 
Зима звертається до тернополян

Дітвора із захопленням взяла участь у 
цікавому квесті, який для неї влаштували

Найдужче діти чекали на появу святого Миколая, який вийшов до них наприкінці

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

Четвертого грудня на майдані 
перед Драмтеатром у Тернополі 
запрацювала цікава дитяча локація 
– Хатинка Миколая. Її святкове 
відкриття розпочалось о 15 годині. 
Попри холод і те, що погода не 
надто сприятлива для прогуля-
нок, на площі зібралась величезна 
кількість людей. Там побувала й 
журналістка газети «RIA плюс». 

Щоб побачити святого Мико-
лая, біля його Хатинки вишику-
валась справжня черга. Містя-
ни прийшли на дійство цілими 
сім’ями, взяли навіть найменших 
діток. Аби їм все було видно, бать-
ки тримали синочків та донечок 
на плечах. Маленьких мешканців 
нашого міста, які захотіли погля-
нути на резиденцію, було не злі-
чити. Організував нестандартне 
свято Туристично-інформаційний 
центр. 

У перші хвилини дійства ве-
дуча наголосила, що українці не 
вперше відзначають зимові свята 
в момент буремних подій. Зокре-
ма, зараз доводиться робити це в 
умовах повномасштабної війни. 
Але тернополяни незламні й не 
здаються. Тому до нашої дітвори 
не міг не прийти святий Миколай. 

– Нині у нас незвичайна по-
дія. Ми святкуємо її в дуже важкі 
для України часи. Часи війни і 
перелому нашої свідомості. При-
йшла зима. Це пора, коли всі ми 
загадуємо якісь бажання, проси-
мо у Господа здійснення наших 
мрій. Але сьогодні у всіх нас є 
одна спільна мрія – перемога у 
війні і настання миру. Дякуємо 
Збройним силам за те, що маємо 
спокій у Тернополі, – також до 
людей звернувся Юрій Дейнека, 

начальник Управління стратегіч-
ного розвитку міста. 

Далі на сцену вийшла Зима – 
головна героїня театралізованого 
дійства, яке показали дітям. Вона 
й керувала подальшим процесом, 
а саме веселим квестом для ма-
лечі. 

Їм ставили різноманітні патріо-
тичні запитання й загадки, залу-
чили до інтерактиву. Діти бігали і 
шукали кожного з героїв зимової 
казочки: Ангелика, неслухняно-
го Шпортика, Татарина, Козака, 
повстанців, Котигорошка тощо. 
Захід підлаштували під сучасні 
реалії, і як зауважила Зима, діти 
могли на власні очі побачити, як 
«наша сучасність і наше минуле 
зібрались в одному місці». Коли 
з’явилися троє повстанців, вони 
разом із малечею під акомпане-
мент гітари заспівали «Ой у лузі 
червона калина». Наприкінці за-
ходу до всіх присутніх вийшов 
сам святий Миколай. Його зу-
стріли піснею «Батько наш Бан-
дера». Здивувало те, що попри вік 
навіть наймолодші тернополяни 
добре знають слова. Ця компози-
ція у час російського вторгнення 
стала мейнстрімом.  

Після квесту всі охочі могли 
сфотографуватися з Миколаєм 
та іншими казковими героями, 
а пізніше завітати на аудієнцію 
до його святкової резиденції біля 
театру. Нагадаємо, що резиденція 

Події  Казкова резиденція для дітей 
запрацювала у Файному місті біля 
Драмтеатру. Її офіційно відкрили у 
неділю, 4 грудня. Для тернопільських 
малюків з цієї нагоди влаштували 
розважальну програму у формі квесту. 
Дітвора неначе потрапила у справжню 
зимову казку. Як все відбувалось – 
читайте у репортажі

Резиденція 
святого Миколая 
працюватиме з 4 
грудня 2022 року 
по 22 січня 2023 
року
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святого Миколая на  Театральній 
площі працюватиме з 4 грудня 
2022 року по 22 січня 2023 року 
відповідно до графіка. Про це 

повідомила Тернопільська міська 
рада. У період новорічно-різдвя-
них свят на дітей тут очікують 
різноманітні майстер-класи, ви-

готовлення свічок. Також можна 
буде зробити фото на згадку з 
Миколаєм та побавитись в ігро-
вій кімнаті.

СВЯТКУВАТИМЕ ДВІЧІ 
АНДРІЙ, 28 РОКІВ:

 – Йдемо в Європу, тому під-
тримуємо будь-які нововве-
дення. День святого Миколая 
відзначатимемо і 6, і 19 груд-
ня. Різдво також – і 25 грудня, 
і 7 січня. Кожне свято буде дві-
чі. А чому б ні! Чи варто зараз 
змінювати церковний кален-
дар – не знаю. Зміни завжди 
доречні, коли б вони не були.

СЛІДУЄ ВКАЗІВКАМ ЦЕРКВИ 
НАТАЛІЯ, 39 РОКІВ:

– Наша родина святкуватиме 
День Миколая Чудотворця за 
старим календарем. Різдво так 
само. Але оскільки в нашій цер-
кві ще не перейшли на новий 
лад, все залишається на своїх 
місцях. Якщо різдвяну літургію 
проводитимуть 7 січня, відзна-
чатимемо свято тоді. Робитиме-
мо, коли скаже наш священник.

РІЗДВО НЕ У ПІСТ 
МИХАЙЛО, 34 РОКИ:

 – Я за те, щоб святкува-
ти День святого Миколая 
по-старому, адже так було 
раніше. А от Різдво має 
бути до нового року, а не 
після. Хіба нормально, 
коли Різдво відзначаємо 
в період посту? Тому кра-
ще робити це за новим  
календарем.  

КОЖЕН МАЄ ВИБРАТИ САМ 
КСЕНІЯ, 32 РОКИ:

– Про День святого Миколая в 
моїй сім’ї раніше не думали. Але 
гадаю, що святкуватимемо 19 
грудня, як завжди. А Різдво ми 
за родинною традицією 25 грудня 
відзначаємо. Я дотримуюсь посту, 
і логічно, що це свято має бути пе-
ред Новим роком. Мені здається, 
що кожен сам робить вибір, коли 
йому святкувати.

МАЄМО РОБИТИ ТАК, ЯК СВІТ 
СТЕПАН, 60 РОКІВ:

– У моїй родині святкують День 
Миколая 19 грудня, а Різдво – 7 
січня, як це заведено. Але якщо 
на державному рівні та на рівні 
всіх церков України приймуть 
рішення про нові дати, я не 
проти. Є прихильником того, що 
наш народ повинен відзнача-
ти ці зимові релігійні свята тоді, 
коли й світ.

ЗМІНИ В КАЛЕНДАРІ – НЕ НА ЧАСІ 
АННА, 37 РОКІВ

– День святого Миколая від-
значаємо 19 грудня. Не збирає-
мось в родині нічого змінювати. 
Я думаю, що зміни в церков-
ному календарі не на часі. Є 
інші важливіші справи. А потім 
поглянемо! А Різдво ми 7 січня 
святкували. Якщо перенесуть на 
25 грудня, думаю, звикнемо. 
Відзначатимемо Різдво двічі.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Коли святкуватимуть День Миколая і Різдво? 
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COM, 095– 077-01-80 

Про труднощі, що виникають 
під час користування громадським 
транспортом, не з чуток знає тер-
нополянка Олена Коваль. Жінка 
має восьмирічного сина Володю, 
який пересувається на інвалідному 
візку. І дістатися з масиву Східний 
до реабілітаційного центру, що 
на вулиці Академіка Андрія Саха-
рова, — справжній квест.

— З масиву Східний до вулиці 
Академіка Андрія Сахарова курсує 
лише маршрутка № 12, і жодна з 
них не низькопідлогова. Є тролей-
бус, що їде в тому напрямку. Але він 
зупиняється зовсім не біля реабілі-
таційного центру і треба ще йти під 
гірку. Дорога там погана, особливо 
після негоди, та й візок з дитиною 
важить майже 40 кг. А на зворот-
ному шляху ходить низькопідло-
гова маршрутка № 21 до зупинки 
Лесі Українки. Це важко, особливо 
в зимовий час, — розповідає Олена 
Коваль.

До лікарні 
не добратися 

На вулиці Академіка Андрія Саха-
рова розташовано чимало важливих 
об’єктів для людей з інвалідністю: 
це і Тернопільська обласна дитяча 
лікарня, і реабілітаційний центр, і 
Тернопільська спеціальна загально-
освітня школа. Але якщо відсутній 
власний транспорт чи не маєте за-
йвих коштів на таксі, то дістатися 
буде непросто.

— Двері у маршрутці № 12 вузькі, 
тому навіть зі звуженим візочком та 
Володею влітку мені важко захо-
дити. Інколи доводиться чоловіків 
на зупинці просити, аби допомогли 
занести візочок з дитиною до тран-
спорту, — каже співрозмовниця. — 
У зимовий період Володя дуже 
часто хворіє, тож він навчається 
на домашній формі. До нас при-
ходить викладач і займається з ним. 
Така ж ситуація і з фахівцями реа-
білітаційного центру. Здебільшого 
за маршрутом «Масив Східний — 
вулиця Академіка Андрія Сахарова» 
ми їздимо від середини весни, ціле 

літо і до середини осені. Тобто, коли 
більш-менш температурний режим 
дозволяє.

Низькопідлоговий транспорт 
актуальний не лише для дітей та 
дорослих на візочку, а й людей, що 
мають вади опорно-рухового апара-
ту або ж травми. Також незручно 
користуватися такими автобусами і 
матусям із візочками, пенсіонерам.

— Я не бачила жодної низько-
підлогової маршрутки, що їхала б 
на ринок з масиву Східний. На-
приклад, маршрутка № 14 повністю 
забита і туди майже нереально зай-
ти, особливо з візочком. Я не можу 
взяти Володю і спокійно поїхати 
на ринок. Здавалося, такий попу-
лярний напрям, багато пенсіонерів, 
але жодної низькопідлогової марш-
рутки, — каже пані Олена.

Також тернополянка надала відео, 
як влітку цього року вона намагала-
ся занести свого сина на інвалідно-
му візку до маршрутки. Як бачимо, 
без допомоги стороннього чоловіка 
зробити це не вдалося б.

Аби хоча б якось привернути ува-
гу влади до проблем у громадському 
транспорті, мама хлопчика з інва-
лідністю почала збирати підписи зі 
зверненням до Тернопільської місь-
кради. Її ідею підтримали і керівни-
ки закладів для дітей з інвалідністю.

— Я хочу, щоб міська рада звер-
нула увагу на відсутність низькопід-
логового транспорту, що курсує з 
масиву Східний до обласної дитячої 
лікарні. Зрештою, на цій території 
розміщені ряд інших закладів, що 
займаються з дітьми з інвалідні-
стю. Керівництво закладів підтри-
мують мою думку, якщо б не під-
тримували, то не ставили підписи 
на зверненні. Батьки інших діток з 
інвалідністю також погоджуються, 
я думаю, якщо порушили б питан-

Увага! У разі виникнення скарг 
або зауважень щодо роботи 
громадського транспорту, для 
оперативного їх вирішення 
необхідно звернутись до під-
приємства-перевізника або 

в управління транспортних 
мереж та зв’язку за адресою: 
вулиця Миколая Коперника 1, 
четвертий поверх.
Також можна звертатися за те-
лефонами: 52-15-14, 52-69-41. 

Довідка

ня низькопідлогового транспорту, 
то ніхто б не відмовився. Це нікому 
не завадить, — додає Олена Коваль.

Що кажуть 
у міськраді?

Наразі міські маршрути громад-
ського транспорту обслуговують 
45 тролейбусів та 144 автобуси, 
переконує начальник транспорт-
них мереж та зв’язку Олег Вітрук. 
Востаннє маршрутна мережа онов-
лювалася у лютому 2020 року. Після 
проведення обстеження та надання 
рекомендацій представництвом ні-
мецької компанії в Україні.

— У Тернополі представництво 
німецької компанії в Україні Dornier 
Consulting International GmbH про-
вели обстеження пасажиропотоку 
на маршрутах міського громадського 
транспорту загального користуван-
ня, вивчили потреби соціальної інф-
раструктури та надали рекомендації 
щодо оптимізації маршрутної мере-
жі. Під час обстеження перевірили 
і транспорт, пристосований до пе-
ревезення осіб з обмеженими мож-
ливостями. Всі рекомендації були 
враховані виконавчим комітетом 
Тернопільської міськради, — каже 
Олег Вітрук.

З метою оновлення пасажирсько-
го транспорту комунальне підприєм-
ство «Тернопільелектротранс» про-
тягом трьох років — у 2019, 2020 та 
2022 закуповували новий низькопід-
логовий транспорт. Всього за три 
роки придбали понад 50 одиниць 
транспорту.

Низькопідлогові автобуси курсу-
ють на 21 маршруті. Кількість таких 
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Я хочу, щоб  
міська рада  
звернула увагу 
на відсутність 
низькопідлогового 
транспорту

Доступність  Високі сходи, вузький 
прохід та відсутність пандусів – частина 
громадського транспорту повна 
перешкод для осіб з інвалідністю та 
матусь із візками. Як люди знаходять 
вихід із ситуації і що пропонує міська 
влада – далі в нашому матеріалі

ЧОМУ ТРАНСПОРТ НЕ ДЛЯ ВСІХ?
ПРОБЛЕМИ

автобусів на кожному маршруті ко-
ливається від одного до семи. Де-
тальну інформацію про кожний 
маршрут дивіться нижче:

  По одному низькопідлогово-
му транспорту на маршрутах: 
5 А, 6 А, 9, 11, 19, 20 А, 32 та 
37.
  По два низькопідлогових 
на маршрутах: 4, 6, 23 та 31.
  По три низькопідлогових 
на маршрутах: 8 та 16.
  Чотири низькопідлогових 
тільки на маршруті № 21.
  По п’ять низькопідлогових 
на маршрутах: 35 та 38.
  По шість низькопідлогових 
на маршрутах: 1 А, 27 та 29.
  А сім низькопідлогових тіль-
ки на маршруті № 20.

Крім того, у «Тернопільелек-
тротранс» на балансі є три низько-
підлогові тролейбуси ЛАЗ-Е183 та 
п’ять низькопідлогових тролей-
бусів Skoda-24TR, що працюють 
на маршрутах № 2, 5, 9.

За даними сервісу, що надає 
інформацію про всі маршрути та 
зупинки громадського транспорту 
EasyWay, маршрут № 12 обслуго-
вує приватний підприємець. Ав-
тобусами опікується товариство 
з обмеженою відповідальністю 
«Автомобільна транспортна ком-
панія «Еталон». Всього на марш-
руті «Тернопільська обласна ди-
тяча лікарня — вулиця Карпенка» 
є вісім автобусів. І дійсно, жоден 
з них не низькопідлоговий.

У Тернопільській міськраді 
переконують, роботи щодо за-
міни маломісткого громадського 
транспорту тривають — поступово 
прибирають з маршрутів автобуси 
«Богдан», «Еталон». Планують за-
мінити їх на 45 машин з низькою 
підлогою та великою місткістю.

— Заміну проводимо на тран-
спорт середньої та великої містко-
сті, а також пристосований для пе-
ревезення пасажирів з особливими 
потребами. У рамках співпраці з 
Європейським інвестиційним 
банком, проєкт «Міський гро-
мадський транспорт України — І», 
планується придбання 15 низько-
підлогових міських автобусів ве-
ликої місткості. Також Тернопіль 
бере участь у проєкті «Міський 

громадський транспорт України — 
ІІ», згідно з яким передбачається 
придбання для міста 30 нових низь-
копідлогових тролейбусів, — каже 
начальник управління транспортних 
мереж та зв’язку.

Але зі слів речниці Тернопіль-
ської міської ради Мар’яни Зварич, 
на маршруті № 12 низькопідлоговий 
транспорт не передбачають.

— На даному маршруті не перед-
бачено низькопідлогові автобуси, 
оскільки маршрут проходить низ-
кою вулиць у приватному секторі: 
зокрема Малишка, Глибока тощо. 
Тут складна конфігурація маршруту. 
Натомість низькопідлогові автобуси 
проходять основними магістраль-
ними вулицями. Щоб добратися 
за маршрутом, який вас цікавить, 
можна скористатися пересадкою 
на 35 автобус. Він вже є низько-
підлоговим. Пересадка впродовж 
30 хвилин безкоштовна, — наголо-
сила пані Мар’яна.

Також у Тернополі щорічно про-
тягом навчального року організо-
вують спеціальні рейси тролейбу-
сів до Тернопільської спеціальної 
школи, що розташована на вулиці 
Андрія Сахарова, для перевезення 
на навчання вихованців закладу. 
Маршрут спеціальних рейсів ви-
конується відповідно до побажань 
керівництва навчального закладу.

— Щодня, крім вихідних чи ка-
нікул, у нас курсує один спеціаль-
ний тролейбус, що перевозить уч-
нів до Тернопільської спеціальної 
школи. О 07.55 тролейбус виїж-
джає з депо та їде за затвердженим 
маршрутом: вулиця Миру — За-
лізничний вокзал — Шота Руста-
велі — вулиця Київська — вулиця 
Корольова — вулиця Стуса — лі-
карня. Він їде і забирає дітей разом 
із супроводжуючими. А ввечері, 
о 17.20, тролейбус чекає школярів 
на зупинці Академіка Андрія Са-
харова, що на вулиці 15 Квітня. І 
вже розвозить дітей додому. Нато-
мість у п’ятницю тролейбус чекає 
на дітей вже о 16.10. Ми завжди 
спілкуємося з керівництвом шко-
ли, аби знати, чи треба сьогодні 
давати тролейбус, чи, можливо, 
батьки раніше забрали дітей, — ка-
жуть у комунальному підприємстві 
«Тернопільелектротранс».

Олена Коваль планує звертатися до міськради з проханням – додати низькопідлогові 
автобуси на маршрут №12. Найбільше – 7 низькопідлогових автобусів на маршруті №20

Олена Коваль наголошує, на 
відміну від маршруток №12, в ін-
ших автобусах є пандуси. Але на-
віть у низькопідлогових автобусах 
водії не поспішають допомагати 
пасажирам з інвалідністю.

– Бувають різні ситуації, але у 
більшості випадків ти мусиш сам 
підлаштовуватися під транспорт. 
Пасажири не повинні допомага-
ти, бо якщо у маршрутці стоять 
літні люди, то як вони мені до-
поможуть підняти візок з дити-
ною, що в сумі важить майже 40 
кг? У них свої хвороби. Але був 
випадок, коли водій маршрутки 
№12 самостійно вийшов і допоміг 
мені затягнути візочок із сином у 

транспорт. Також у транспорті є 
спеціальні майданчики, де можна 
закріплювати візок, але ніколи 
мені водії не допомагали. Я став-
лю візок на гальма, але бували ви-
падки, коли на різних поворотах 
гальма зривалися і мала тримати 
своїми силами, – розповідає Оле-
на Коваль.

Та чи правильне таке ставлен-
ня водіїв до пасажирів з інвалід-
ністю? Чи входить в обов’язки 
водіїв допомагати пасажирам з 
інвалідністю? В управлінні тран-
спортних мереж та зв’язку пояс-
нюють так.

– Відповідно до пункту 7.15. 
Правил користування міським па-

Як бути людям із візками?  
Відповідає начальник управління транспорту

сажирським транспортом (тро-
лейбусом, автобусом) у випадку, 
якщо до салону транспортного 
засобу піднімається пасажир із 
дитячою коляскою чи пасажир 
в кріслі для пересування людей 
із обмеженими фізичними мож-
ливостями, інші пасажири по-
винні допомогти їм та звільнити 
площадку, що призначена для їх 
комфортного проїзду. Водій зо-
бов’язаний опустити пандус при 
зверненні особи з обмеженими 
фізичними можливостями або 
особи, яка його супроводжує. 
Водій не може безпідставно від-
мовити пасажирам у перевезен-
ні, – каже Олег Вітрук.
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Чимало тернополян мають 
індивідуальне опалення. Однак 
перепади напруги можуть на-
довго залишити вас без тепла та 
добряче вдарити по гаманцю, 
якщо знадобиться ремонт кот-
ла, наприклад.

— У нас індивідуальне опалення 
у квартирі, — розповідає тернопо-
лянка Олена. — Вирішили вста-
новити стабілізатор напруги, щоб 
підключити до нього котел та хо-
лодильник. Він обійшовся у дві з 
половиною тисячі гривень. Вирі-
шили, що краще перестрахуватися. 
Бо якщо техніка згорить — ремонт 
обійдеться не в одну тисячу.

Черги на два тижні 
наперед 

Чимало місцевих зіштовхнулися 
з поломкою котлів через перепади 
напруги. Ми поспілкувалися з ди-
ректоркою компанії «Теплопартнер» 
Любов'ю Фурман. Вона розповідає, 
електроніка котлів індивідуально-
го опалення шалено горить. Таких 
черг на ремонти котлів ще не було 
ніколи, запевняє співрозмовниця.

— Зараз до нас звертаються дуже 
багато людей, — розповідає Любов 
Фурман. — Котли горять від пере-
падів напруги. Ми помітили, що 
в зоні ризику будь–яке обладнан-
ня. Немає різниці, якої фірми у вас 
котел, скільки років йому та скільки 
він коштував.

Залежно від пошкоджених еле-
ментів, вартість ремонту в середньо-

му може обходитись від 2 до 10 ти-
сяч гривень. Тому якщо завчасно 
не запобігти перепадам напруги, 
доведеться віддати кругленьку суму. 
До того ж — ще довго чекати на ре-
монт та сидіти у холоді.

— Черга на ремонти дуже велика, 
може бути і два тижні, — каже Лю-
бов Фурман. — До того ж, є значні 
проблеми з деталями. Їх потрібно 
замовляти, ще кілька днів чекати 
доставки. Якщо із запасними за-
пчастинами до котлів популярних 
виробників і сучаснішими моделями 
проблем менше, то знайти елементи 
до старих котлів маловідомих брен-
дів дуже важко.

Можна купити 
стабілізатор 

Щоб залишатися в теплі — варто 
про це потурбуватися завчасно. Як 
радить Любов Фурман — найкращий 
варіант — це встановити стабілізатор 
напруги. Це обійдеться дешевше, 
ніж ремотнувати техніку та кілька 
тижнів бути без тепла.

— Радимо встановлювати стабілі-
затор напруги, — каже вона. — Вони 
є різної потужності та різної цінової 
категорії. Обирати їх вже варто від 

Реле та відсікачі 
також  
допоможуть,  
хоча вони 
поступаються 
стабілізаторам
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Реле напруги, яке можна підключити в розетку, на ринку швидко розкупляють

Мережеві фільтри врятують від короткого замикання 

На ринку можна придбати стабілізатор напруги

РАДИМО, ЯК ЗАХИСТИТИ КОТЕЛ 
ВІД ПЕРЕПАДУ НАПРУГИ

АКТУАЛЬНО

Споживач  Через відключення світла 
та перепади напруги техніка виходить з 
ладу. Особливо потерпають котли. Фірми, 
які займаються ремонтом, наголошують: 
зараз повний аншлаг. Тому радять 
захистити свої прилади. Ми дізналися, 
як зберегти котел від стрибків напруги, 
щоб залишатися у теплі. Що для цього 
потрібно придбати та у скільки може 
обійтись ремонт? Як діяти у випадку 
повного блекауту? Візьміть на озброєння 
ці практичні поради

ваших потреб та потужності техніки, 
яку ви плануєте підключати. То ж 
це все вже обирається індивіду-
ально. Придбати стабілізатор, щоб 
підключити котел індивідуального 
опалення, можна і за 2000 гривень. 
Не обов’язково замовляти дорогі ім-
портні прилади, оскільки україн-
ського виробництва нічим не гірші.

Реле напруги також можуть вря-
тувати техніку від перепаду напруги.

— Реле та відсікачі також допо-
можуть, хоча вони поступаються 
стабілізаторам, — пояснює пані 
Фурман. — Якщо у мережі стрибок 
напруги — стабілізатор вирівнює її, і 
техніка продовжує стабільно працю-
вати у нормальному режимі. Реле ж, 
якщо напруга падає або зростає — 
просто відключає прилад.

Якщо у вас немає коштів, щоб 
придбати захист — варто користу-
ватися індивідуальним опаленням 
тоді, коли подача електроенергії 
стабільна.

— Краще вмикати опалення 
на деякий час, тоді, коли подача 
електроенергії стабільна. Відстежуй-
те, коли у вас найчастіше вимика-
ють світло. Ці години є найбільш 
небезпечні, — наголошує пані Любов 

Які зараз ціни 
У пошуках реле та стабілізато-

рів, які допоможуть зберегти ко-
тел чи іншу побутову техніку від 
перепадів напруги, ми вирушили 
на Центральний ринок.

Знайти реле напруги, яке мож-
на підключити до розетки, нам 
не вдалося. Ми обійшли чима-
ло магазинів та кіосків, однак 
продавці розводять руками — 
все давно розкупили, коли буде 
у продажу — не знають. У ма-
газинах такі є, вартість стартує 
від 550 грн.

— Зараз з ними проблеми, 
не вистачає. Чекаємо доставку, 
але коли саме будуть — невідо-
мо, — каже один із продавців.  

Дехто каже — ціна на них 
буде приблизно 700 грн за реле 
на одну розетку, хоча ще кілька 
тижнів вони були по 500.

Важко знайти і стабілізатори 
напруги. В одному з магазинів 
ми знайшли стабілізатори різної 
потужності. Ціни стартують від 
2780 гривень.  

Як радять продавці, потужність 
варто обирати залежно від по-

тужності котла та техніки, яку 
ви плануєте підключати. Якщо 
стабілізатор потрібно лише для 
котла — можна обрати менш 
потужний. Його вистачить, щоб 
впоратися з перепадом напруги.

А от на мережеві фільтри надія-
тись не варто — кажуть продавці. 
Ліпше замовити стабілізатор або 
реле напруги та не ризикувати.

— Мережевий фільтр не вря-
тує, — каже продавець Олек-
сандр. — Вони можуть допомогти 
від короткого замикання. При 
перепадах напруги користі від 
них не багато. Це, звичайно, 
краще, ніж нічого, але вже ліп-
ше знайти те, що допоможе саме 
від перепадів.

Вартують мережеві фільтри від 
200 гривень. Ціна залежить від 
виробника та кількості розеток.

В інтернет-магазинах можна 
замовити реле напруги для однієї 
розетки. Ціна — від 650 гривень і 
може сягати майже 2000 гривень!  

Також можна замовити і ста-
білізатори напруги. На них ціни 
починаються від 1500 і можуть 
сягати 10 тис. гривень.

Що робити 
на випадок блекауту 

Потрібно бути готовим і 
до найгіршого сценарію. Якщо 
місто на тривалий час залишить-
ся без світла — власники котлів 
індивідуального опалення будуть 
без тепла.

— Щоб котел працював — 
можна використовувати спеці-
альні потужні зарядні станції. 
Також ті, хто живуть у приватних 
будинках, можуть використовува-
ти бензинові генератори. Однак 
із ними потрібно бути обереж-
ними. Якщо ви встановили ге-
нератор — потрібно мати і стабі-
лізатор напруги, щоб ваш котел 
не згорів у випадку перепадів.

Якщо ви на тривалий час пла-
нуєте покинути своє помешкан-
ня — краще спустити воду з опа-
лювальної системи.

Не можна допускати замер-
зання води в системі. У випад-
ку повного і тривалого блекауту 
це цілком можливо. Дехто ви-
їжджає за кордон і спускає воду 
з системи, — підсумовує пані  
Любов.
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Під час тривоги дехто заходить до мобільних укриттів

Сховища розраховані на 20 осіб та здатні захистити від осколків, переконують у 
міській раді
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У соціальних мережах терно-
поляни активно обговорюють 
нові конструкції на зупинках. 
Не всі вважають, що такі мо-
більні укриття потрібні, а де-
хто запитує – чому їх вирішили 
встановити тільки зараз і чи по-
трібні вони взагалі у Тернополі?

Непокоїть місцевих, що ці 
місця вже невдовзі можуть пе-
ретворитись на притулки для 
безхатьків чи громадські туа-
лети.

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

«Надіюся, народ не прилаш-
тує це місце як туалет», – пише 
Катерина Ляльки.

Реакція соцмереж

коледж» було чимало людей. 
На жаль, багато місцевих вже 
не ховаються в укриття. Ми за-
кликаємо не нехтувати безпекою! 
Ворог продовжує терор і завдає 
удари по цивільних об'єктах. Тож 
по можливості перейдіть до най-
ближчого укриття, а перебуваю-
чи у квартирі, принаймні пам'я-
тайте про правило двох стін.

Мобільні укриття можуть вмі-
стити до 20 людей. Однак довгий 
час туди ніхто не йшов. Хоча 
всередині є вимикач для світ-
ла та розетка — вони не пра-
цюють. Імовірно, через чергове 
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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 листо-
пада. Ще два укриття 2 грудня 
облаштували на вул. Богдана 
Хмельницького (біля зупинки 
«Залізничний вокзал») та на вул. 
Романа Купчинського (поблизу 
зупинки «2-га міська лікарня») 
встановили 2 грудня.

Чи використовують 
їх під час тривоги 

Журналісти «RIA плюс» пере-
вірили, чи ховаються там місцеві 
під час повітряної загрози. Під 
час чергового сповіщення про 
тривогу у четвер, 1 грудня, близь-
ко 14.30 ми вирушили до мобіль-
них укриттів.

Біля зупинки «Кооперативний 

ПЕРЕВІРИЛИ УКРИТТЯ НА ЗУПИНКАХ
Ми перевірили   У Тернополі 
встановили кілька бетонних укриттів 
біля зупинок громадського транспорту. 
Загалом їх у місті має бути 10. Однак 
багато людей обурюються – навіщо 
було витрачати гроші. Ми перевірили, 
чи використовують конструкції за 
призначенням під час тривоги. Про це у 
матеріалі

МІСТО

Багато місцевих 
вже не ховаються 
в укриття. Ми 
ж закликаємо 
не нехтувати 
безпекою!

Цього року в Центрі лише надувна ялинка
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.
COM

У сквері на вулиці Чорновола встано-
вили надувну ялинку. Цього року міська 
влада після опитування тернополян ви-
рішила, що не доречно витрачати кошти 
на встановлення головної ялинки міста, 
до того ж – не час святкувати, коли в 
країні війна.

Щоб вирішити, чи встановлювати го-
ловну ялинку міста – у міськраді прово-
дили опитування. Взяти участь у голо-
суванні могли всі охочі. Понад 37 тисяч 
мешканців переглянули опитування, а з 
них свою думку висловили понад 1200 
осіб. Більшість проголосували за те, щоб 
не встановлювати новорічну ялинку цього 
року.

У міськраді вирішили, що цієї зими 
на Театральному майдані працюватиме 
Резиденція святого Миколая, а також буде 
влаштована Різдвяна шопка.

Журналісти «RIA плюс» також прово-
дили власне опитування серед читачів. 
Майже 85% проголосували за те, що кош-

ти на встановлення ялинки доречніше 
витратити на ЗСУ. 

Дехто все ж вважає, що ялинку варто 
встановити, щоб не забирати свято у дітей.

У центрі міста з'явилася надувна ялин-
ка, висотою приблизно три метри. Як ми 
з'ясували, її біля кафе встановив встановив 
місцевий підприємець та ресторатор Тарас 
Ковальчук біля кафе. 

– Це та ж надувна ялинка, яку ми 
встановлювали і минулих років на міс-
ці фонтану кульбабки. Вона автономна, 
має підсвітку. Також ми встановили поруч 
надувного Санта-Клауса та сніговика. Всі 
вони придбані у минулі роки, тож гроші 
на них ми не витрачали. Щоб подарувати 
свято дітям, ми вирішили встановити цю 
інсталяцію. Тернополяни фотографуються 
біля ялинки, дітям вона подобається, — 
каже він. 

Також для дітей запрацювала «Резиден-
ція Чарівників» із фотозоною, у примі-
щенні кафе Cool`Baby у будні з 16.00 до 
20.00, у вихідні — з 14.00 до 20.00, розповів 
Тарас Ковальчук. Надувна ялинка має підсвітку. Поруч стоять Санта та сніговик

знеструмлення. Однак всереди-
ні не темно. Лише через пів го-
дини після оголошення тривоги 
до укриття увійшли двоє дівчат з 
песиком. Вони проходили повз 
і вирішили перечекати тривогу 
у безпечному місці.

Ще одне укриття розташоване 
біля «Шостого магазину». Все-
редині були кілька людей, які 
чекали закінчення тривоги.

На зупинці поруч було кілька 
десятків людей, які продовжили 
чекати транспорт та вирішили 
залишитися там під час тривоги.

Де мають бути 
укриття 

Ми звернулися до міської ради 
з інформаційним запитом, щоб 
дізнатися точні адреси, де вста-
новлять мобільні укриття. Нам 
надали затверджений перелік 
адрес:
1. Магазин Універсам (від Цен-

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

Руська 

9. Автовокзал, 
      вул. Торговиця 
10. Зал і зничний  вок з ал , 

вул. Б. Хмельницького 
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В окупантів — немає 
шансів 

Ворогів артилеристи знищують 
щодня. Головне гасло командира 
підрозділу:

«Кожен постріл — прямо в ціль». 
Часто вражають по ворожих засідках 
з першого пострілу. Та тут вже — як 
пощастить. Як не вдасться з першо-
го, то — з другого уже точно.

— У нас така зброя, що навіть 
якщо за 50 метрів від цілі впаде, 
то від цілі вже нічого не залиша-

ється, — роз’яснює Сокіл. — Снаряд 
розсипається на дві тисячі уламків 
і розлітається на 200 метрів, тому 
якщо впаде за 50 метрів від тан-
ка, то велика частина уламків його 
посіче.

Окупанти, за словами офіцера, 
навіть якщо виживають, то де-
моралізовані розбігаються і поки 
познаходять ямки, то до них уже 
летить ще три таких снаряди. І тут 
уже немає шансів.

Снаряди 155 калібру — іноземні, 
натівського зразка, як і гармата. 
Працюють хлопці на гарматі FH-70. 
Самохідна, гідравлічна, точна. На-
віть має мотор і може самостійно 
розвинути швидкість до 20 кіломе-
трів на годину. Потребує менше 
зусиль, щоб розкласти, на відміну 
від «трьох сімок». Сокіл для роботи 
з нею пройшов спеціальні навчальні 
курси в Естонії.

Ми — по цілях, 
вони — навмання 

Щодо противника, то вони — 
менш точні. Як пояснив нам спів-
розмовник, — техніка є, а працювати 
не вміють. А ось «касетами криють» 
по 20 разів на день, каже.

— Та мабуть таки не вміють ними 
стріляти, — радіє Сокіл. — Таке вра-

Зараз листи з дому Василь отримує лише від доні – у 
малюнках. У них переважно прапор: щоб закінчилася війна

ГЕРОЇ ВІЙНИ

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

— У нас найкраща робота 
в світі, — каже побратимам Со-
кіл. — Ти захищаєш свій дім, 
а тобі за це ще й платять, зро-
биш добру справу і повернешся 
додому героєм!

Тому ніхто при ньому не скар-
житься на службу. Та й зрештою 
не лише тому. Згуртованість, чіт-
ка мотивація і бойовий дух просто 
вражає:

— Заїжджаючи у підрозділи укра-
їнських бійців, які нам не знайо-
мі, — ми не просто вітаємося — всі 
обнімаються. І це не залежить ні від 
віку, ні від статі, ні від мови.

Коли їдуть на завдання через села 
великими машинами з гарматами, 
люди виходять із будинків, стоять 
біля хвірток, проводжають погля-
дами і хрестять. Дехто із хлопців 
плаче, так вражає їх ця підтримка.

Єдина незручність — болото 
по коліна і сирість, що пробирає 
до кісток. На щастя, на застуди 
не хворіють. А ось чистими бути 
на фронті просто неможливо, вва-
жає Василь.

— Тільки одягнеш випране, 
дійдеш до машини і вже — весь 
брудний, — каже, — та на це ніхто 
не зважає — завжди є робота: ми 
працюємо, стріляємо, а ще коли 
по нас йдуть обстріли, то про охай-
ність точно думати ніколи.

Є, за словами офіцера, команди, 
виконання яких потребують особли-
вої динаміки. Приміром, «Криють 
піхоту!» Це — коли обстрілюють 
наших на нульових позиціях. Все 
робиться настільки швидко, що 
хлопці і падають в те болото, під-
водяться та мерщій продовжують 
виконувати завдання.

— Кожен розуміє, що ніхто там 

їх не прикриє, якщо не ми, — додав 
співрозмовник.

Заступник мера — 
артилерист 

Сокіл у артбригаді керує стріль-
бою, веде розрахунки. На час запи-
су інтерв’ю ці обов’язки виконують 
інші, а він — займається машиною, 
яка потребує ремонту.

Щоденний  ро зпорядок : 
о 5.30 встали і виїхали на позиції, 
повертаюся ввечері. Сніданок і обід 
їм підвозять на вогневі, вечеряють 
уже «вдома», в бліндажах.

— Забезпечення — дуже добре, — 
каже Василь. — Завжди є м'ясо, ков-
баси, овочі.

Найпопулярніший продукт — 
кава. Із волонтерської підтримки 
хлопці найбільше люблять варену 
«згущонку», як кажуть військові — 
«з хлопчиком».

Що мотивувало колишнього за-
ступника міського голови піти во-
ювати? Те, що й усіх. Служать біль-
шість його друзів. Каже, почувався, 
як не в своїй тарілці. Коли почалася 
війна, відразу звернувся у військко-
мат. Тоді був великий наплив лю-
дей. Працював Василь на той час 
головним інженером водоканалу. 
А це — критична інфраструктура, 
воєнний стан — довелося опрацю-
вати чимало документації. Впорав-
шись, поїхав. Пройшов навчання 
в Академії сухопутних військ, після 
розподілу — поповнив лави арти-
леристів бригади ім. Данила Апо-
стола. Маючи військову кафедру, 
став офіцером другої ланки. За час 
війни молодший лейтенант отримав 
ще одну зірочку. Щоправда, лише 
в документах. Немає часу переши-
вати погони і думати про звання, 
мовляв, не за тим приїхав.
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Коли про службу 
розповідає, друзі 
дивуються, що він 
так захопливо все 
подає, наче не на 
війну поїхав

Воїни   Траєкторію ворожих снарядів 
його навчив визначати кількамісячний 
бойовий досвід у тернопільській артилерії. 
Наш герой — інженер установи критичної 
інфраструктури, колишній заступник 
міського голови Василь на псевдо «Сокіл»

ження, що їм їх просто треба вистрі-
ляти, виконати якийсь план.

І для прикладу додав:
— Я зараз стою посеред поля і 

бачу: стирчить хвостовик від касе-
ти… Куди вони стріляли, коли тут 
нікого не було?

Розповів Василь, що касетні сна-
ряди — доволі страшна річ, адже 
розкривається в повітрі і викидає 
безліч частинок, які, падаючи 
на землю, вибухають і охоплюють 
велику площу.

Команду нашого героя воро-
гу вислідити непросто. Навіть із 
безпілотником. Хлопці стежать 
за небом і маневрують.

— Ми — мобільна група, не сто-
їмо на місці, коли чуємо, де «кри-
ють», — займаємо іншу позицію, — 
розповідає Сокіл. — Маскуємося, 
ховаємося в укриттях. Коли довго 
тут перебуваєш, — чуєш вихід, при-
слухаєшся і розумієш теоретично, 
куди впаде. Бувало, що водили і 
безпілотника за ніс. По рухомій 
цілі влучити важко. Вони навіть 
не пробують. Політали годину і 
відчепилися.

Застосовують окупанти і фос-
форні боєприпаси. Вночі здалеку 
їх дуже добре видно. Щоправда, 
бачив їх Василь лише по лінії 
зіткнення, кілометрів 10–12 від 
артилерії. Найближче до нуля 
команда Сокола була на відстані 
п’яти кілометрів.

Проїжджав Сокіл якось повз мі-
сто після його окупації — порожнє, 
немає ні душі, будинки, як химери 
стоять — наче зона відчуження, 
моторошно, каже, як у Чорнобилі.

Бойові коти 
Запитуємо про найстрашніше 

за час війни.
— Це коли приїжджаєш перший 

раз на вогневу позицію, — каже 
Сокіл. — Перший раз на вогневу 
після навчань я приїхав 4 серпня. 
Заїжджаєш, чуєш вибухи… Це ж 
перший раз у житті — такі досі 
невідомі звуки. З часом звикаєш і 
розумієш: коли чуєш свист — треба 
падати на землю (сміється, — прим. 
ред.) 

Пригадав Сокіл і один із обстрі-

ЧУЄМО ВИЛІТ, А ЗА СВИСТОМ 
ВИЗНАЧАЄМО ПРИЛІТ 

лів. Також пам’ятає дату — 10 ве-
ресня. Запам'ятався пораненням 
друга. Загострили ситуацію безпе-
рервні повідомлення та дзвінки від 
дружини в найгарячіший момент.

— Я за кермом, 20 метрів пе-
ред машиною падає снаряд, ми 
буквально в’їхали у вибух, — з 
жахом пригадує Василь. — Я на-
тиснув на газ і ми їхали далі, поки 
не злетіли шини, а там уже пе-
рескочили в тягач. Це був міно-
метний обстріл калібром, мабуть, 
120 мм. Якби 152 — нас би вже 
не було. Товариша тоді поранило 
в ногу осколком. Він відчув біль, 
щоправда через шок — не відразу.

Весь цей час телефон був у Ва-
силя на коліні. Він чув сигнали — 
не міг ігнорувати, бо якщо це — з 
командування — мав би доповісти. 
Та взявши в руки телефон, побачив 
перші слова повідомлення від дру-
жини: «Кицька народжує».

Коли небезпека минула, — від-
дзвонив дружині, мовляв: «Це бо-
йові коти… Ти якби знала, що зі 
мною було, коли вони родилися» 

«Доброго ранку, 
в мене все окей» 

З цією історією переходимо 
до теми про сім’ю. Вдома Василя 
чекають найдорожчі жінки: мама, 
дружина і донечка. Звикли спіл-
куватися часто.

— Вони — як командування, — 
жартує Василь. — Їм треба допо-
відати. Якщо ми тут доповідаємо 
обстановку щогодини, то їм треба 
так само: «Доброго ранку, в мене 
все окей». — «Молодець». Дружина 
Василя підтримує, хоч була не в за-
хваті від його рішення йти воюва-
ти. Знає, коли він щось вирішив, 
то вона не повпливає.

Останнім часом, через перебої 
зі світлом вдома, спілкуються з 
дружиною рідше.

— Колись прадід пройшов всю 
війну, я не уявляю, як тоді спіл-
кувалися лише через листи, — ди-
вується Василь.

Зараз листи з дому Василь отри-
мує лише від доні — у малюнках. 
У них переважно прапор: щоб за-
кінчилася війна.

Найближче до 
нуля команда 
Сокола була на 
відстані п’яти 
кілометрів
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ВАДИМ ЄПУР, ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 068–066–80–96,  
VADIMEV15@GMAIL.COM

Журналісти «RIA плюс» перевірили, 
які насправді умови в укриттях. Чи 
всюди тепло, є інтернет та чи пуска-
ють всіх, хто цього потребує. Ми як 
пересічні тернополяни провели деякий 
час у восьми пунктах. Про це читайте 
у нашому матеріалі.

Загалом у місті, станом на 1 грудня, 
вже працює 16 пунктів обігріву. Біль-
шість із них – цілодобово, деякі – у 
визначені години. Ми створили інтерак-
тивну карту та нанесли мітки розташу-
вань цих пунктів. Зелені мітки вказують 
на мобільні пункти, які облаштували в 
наметах. Також цим кольором позначені 
стаціонарні пункти, які працюють на 
базах пожежних частин. Синім виділені 
пункти, які працюють у різних кому-

нальних закладах, на базах приватних 
підприємств тощо. Натиснувши на міт-
ку, можна переглянути інформацію про 

те, що є у пунктах і за яким графіком 
ті працюють.

Подекуди  
інтернет був 
повільний. Тому 
комфортніше 
користуватись 
мобільним

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

Експеримент Через важку ситуацію з 
енергопостачанням частина тернополян вимушена 
годинами сидіти без світла. Тож у місті розгорнули 
пункти обігріву – у наметах та в різних закладах. 
Там можна не лише зігрітися, а й підзарядити 
техніку, підключитися до інтернету і випити гарячі 
напої. Однак чи все так, як розповідає влада?

ТЕПЛО, СВІТЛО ТА Є ІНТЕРНЕТ: ЧИ КОМФОРТНО У ПУНКТАХ НЕЗЛАМНОСТІ

Дивіться інте-
рактивну карту, 
де розташовані 
пункти обігріву

Це мобільний пункт обігріву, який 
розташований у наметі біля Палацу 
культури «Березіль». Під час нашого 
візиту значна частина масиву «Дружба» 
була без світла, тож всередині сиділи 
багато людей. Найбільше – школярів, 
які прийшли підзарядити телефони чи 
ноутбуки та посидіти в інтернеті. Дехто 
грав в ігри. Всередині є столи та стільці. 
Тут, на відміну від інших пунктів обі-
гріву, не було лежаків – лише сидячі 
місця. Загалом було приблизно п’ят-
надцять людей. Всередині комфортно, 
достатньо розеток, щоб підзарядити 
техніку, є освітлення, окремий стіл із 
кількома чайниками та печивом. Як ми 
помітили, це найновіший намет серед 
тих, які встановили у місті. Він надув-
ний. Але відчутно запах гуми, хоча до 
нього швидко звикаєш і не звертаєш 
уваги. Також працював термінал «Стар-
лінк». Щоправда, через велику кількість 
користувачів, інтернет був повільний. 
Тому значно комфортніше користу-
ватися власним мобільним. У пункті 

чергували кілька рятувальників, допома-
гали людям. Пропонували чай та каву, 
радили, як підключитися до інтернету. 
Тут досить тихо, тому можна спокій-
но попрацювати або просто займатися 
власними справами, підзарядити техніку 
і відпочити.

Вулиця Миру, 6  
(поруч із ПК «Березіль»)

Пункт незламності, що на проспекті 
Степана Бандери, 94 (на базі цього під-
приємства) відкрили в Тернополі одним 
з останніх. Він є стаціонарним, але, що 
важливо, відчинений з 8.00 до 17.00 години. 
Коли наші журналісти прийшли сюди, двері 
були зачинені. На них є дзвінок. 

Вивіски, що на базі ПП діє пункт обі-
гріву, ще немає. Нам розповіли, що пункт 
тільки запрацював, а вивіску ще не встигли 
зробити і почепити на двері. У приміщенні, 
куди нас впустили, стоять вісім лавок та два 
столики. На одному з них лежить упаковка 
одноразових масок. 

Пункт обігріву прямісінько біля вхідних 
дверей, але збоку на стіні батарея, тому 
тут тепло. 

Працівник підприємства, який проходив 
повз, на запитання, чи можна під’єднатись 
до їхнього Wi-Fi, відповів, що роутер ма-
ють, але інтернет наразі відсутній. Збоку 
розташована вбиральня, але зайти туди ви 
зможете лише зі спеціальним ключем, який 
слід попросити у чергової. 

У цьому новоствореному пункті нез-
ламності крім нас людей не було взагалі. 

Вочевидь, ми перші, хто взагалі про нього 
дізнався і прийшов сюди. Направду, працю-
вати тут складно. Надто гучно, адже пункт у 
коридорі, а ще майже не ловить мобільний  
інтернет.

Приватне підприємство  
«Східний масив»

Цей Пункт незламності є стаціонар-
ним та розташований за адресою: площа 
Героїв Євромайдану, 4. На сайті Терно-
пільської міської ради вказали, що він 
цілодобовий. Всередині напівсутінки, 
досить темно. Більше десятка стільців 
та столи поставили майже в центрі при-
міщення. У пункті можна підзарядити 
смартфон чи іншу техніку, адже є два 
подовжувачі. Наш журналіст самоту-
жки це перевірив і спробував під’єд-
нати зарядку до розетки. Все працює. 
На випадок вимкнення світла Центр 
науки забезпечений генератором. Але на 
час наших відвідин пункту незламності 
електропостачання було, тому резервне 
не вмикали. На столі – чайник, запас 
питної води, кілька упаковок чаю, кава, 
одноразові стаканчики й печиво. Охочі 
мають змогу випити тут гарячий на-
пій, зігрітися й злегка перекусити. У 
кутку стояли два обігрівачі, але вони 
не працювали. Вочевидь через те, що 
людей тут взагалі не було. Принаймні, 
допоки ми не залишили цю локацію. У 
приміщенні було холодно, верхній одяг 
ліпше не знімати. Інтернет, як розповів 
нам чоловік, якого ми зустріли в Центрі 

науки, мають, але він дуже поганий, 
майже «не ловить». Тому сенсу підклю-
чатись до нього немає. Аби згаяти час 
без соцмереж, можете подивитись на 
рибок – тут стоїть акваріум.

Центр науки

Стаціонарний пункт обігріву обла-
штували на базі головного управління 
ДСНС України у Тернопільській облас-
ті. Він має працювати цілодобово. Коли 
наші журналісти завітали до пункту, там 
вже знаходились декілька людей. Дехто 
працював за ноутбуками, дівчинка заря-
джала телефон. Всередині доволі тепло, 
є невеликий обігрівач. Незважаючи на 
те, що пункт розміщений практично 
біля входу у пожежну частину, можна 
спокійно сидіти без верхнього одягу, 
тут тепло. Стоїть стіл, а біля нього ди-
ван, на якому сиділи відвідувачі пункту. 
Поруч п’ять крісел, скріплених докупи. 
Є подовжувач із багатьма розетками, 
тому ви без проблем підзарядите свою 
техніку. На невеликому столику під 
стіною були чайник, вода, чай та кава, 
серветки, пластикові стаканчики. Ми 
поставили телефон на підзарядку. Допо-
ки перебували у пункті, сюди прийшла 
ще одна жінка попрацювати й запи-
тала, чи може підключити до мережі 
смартфон і ноутбук. Облаштуватись їй 
допоміг черговий рятувальник. Чоловік 
періодично підходив до людей, ціка-
вився, чи їм комфортно, чи нічого не 
потребують, пропонував зробити гаря-
чий напій. Містяни, які прийшли сюди 

раніше, підказали нам пароль від Wi-Fi. 
Ми перевірили - інтернет із хорошою 
швидкістю. Але загалом приміщення 
цього пункту обігріву доволі мале. Тут 
всього один стіл, та не так багато місць 
для сидіння. То якщо сюди прийде ба-
гато людей - буде затісно. Крім того, 
зосередитись на роботі буде важко, 
оскільки тут прохідна – через коридор 
постійно ходять рятувальники та інші 
працівники управління.

Вулиця Лесі Українки, 6

Цей пункт обігріву є одним із трьох мо-
більних пунктів, які встановлені у різних 
мікрорайонах міста. На сайті Тернопільської 
мерії вказали, що він працює цілодобово. 
Пункт має вигляд звичайного водонепро-
никного намету. Підлога всередині з де-
рев’яних дощок, хитається під ногами. Ще 
надворі помічаємо, як із труби йде дим. В 
наметі упродовж дня палять у буржуйці, але 
все одно тут не надто тепло, тому люди не 
знімають верхній одяг. На момент наших 
відвідин у пункті сиділи кілька містян, серед 
яких – мама з дитиною. Дівчинка дивилася 
мультик. Дехто працював із ноутбуком. Ми 
стали свідками ситуації, як у таких умовах 
репетиторка (чи то вчителька) проводила 
заняття для учня. Людей всередину намету 
впускає черговий рятувальник, допомагає їм 
знайти собі зручне місце. Коли тернополяни 
залишають пункт обігріву, чоловік прибирає 
після них, викидає сміття. Також періо-
дично підкидає дрова в буржуйку. Щодо 
побутових речей, у наметі є два лежаки, на 
яких можна відпочити, вогнегасник, інф-
рачервоний обігрівач, який був вимкнений 
на той час. Тут поставили мікрохвильов-

ку, тому можна розігріти поїсти. На столі 
навпроти розміщена аптечка з медика-
ментами й іншими засобами для надання 
оперативної медичної допомоги. Є балон 
із питною водою, чай, кава, сухе печиво. У 
кутку наші журналісти побачили Starlink для 
підключення до супутникового інтернету. 
На листочку, який біля мікрохвильової печі, 
вказаний пароль до вай-фаю. Швидкість 
з’єднання, як ми перевірили, хороша. У 
пункті є змога підзарядити пристрої. 

Бульвар Д. Галицького  
(біля «Палацу спорту»)

Пункт незламності діє на базі 
Головного управління ДСНС

Пункт обігріву на вулиці Миру 
найбільше полюбляють школярі

На момент наших відвідин 
людей не було

Пункт незламності діє на базі 
Головного управління ДСНС

Пункт незламності діє на базі 
Головного управління ДСНС
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ТЕПЛО, СВІТЛО ТА Є ІНТЕРНЕТ: ЧИ КОМФОРТНО У ПУНКТАХ НЕЗЛАМНОСТІ

У Пункти незламності за потреби можна приходити навіть 
у комендантську годину, розповіли у пресслужбі поліції 

ВИДАВНИЦТВО РІА

На сайті міської ради вказа-
ли, що у деяких стаціонарних 
і мобільних пунктах обігріву 
громадяни можуть скористатись 
електроенергією, інтернетом 
та зігрітись цілодобово. Серед 
тих, які обійшли журналісти «20 
хвилин», це – пункти на вулиці 
Миру, у Центрі науки, на вули-
ці Лесі Українки, на бульварі 
Данила Галицького, у Центрі 
дозвілля і молодіжних ініціа-
тив, на бульварі Пантелеймона 
Куліша і на вокзалі. Та як бути 
із комендантською годиною, яка 
розпочинається о 23.00 і триває 
до 5 ранку? Чи можуть терно-
поляни під час неї перебувати у 
пункті незламності? Відповіді на 
ці запитання ми хотіли отримати 
у речниці Тернопільської міської 
ради Мар’яни Зварич. Запитали 
у неї, чи люди можуть прямувати 
до пункту обігріву в будь-який 
час, чи краще це робити до по-
чатку комендантської години? 
Як діяти, якщо вас зупинить по-
ліція? Але нічого конкретного 
від пресслужби міськради ми 
не почули.

«Пункти обігріву працюють 
цілодобово, оскільки інколи 
може виникнути ситуація, коли 
у мешканців прилеглих будин-
ків є необхідність отримати такі 

послуги», – написала Мар’яна 
Зварич.

І на тому все.
Не отримавши відповідей від 

міської ради, ми звернулись за 
коментарем до Головного управ-
ління Національної поліції у 
Тернопільській області. Керів-
ник сектору комунікації Сергій 
Крета пояснив, що комендант-
ська година у Тернополі діє в 
звичайному режимі. Але попри 
це пункти обігріву працюють ці-
лодобово, адже у них є крайня 
необхідність. Тому людей, які 
прямують до них після 23.00 чи 
пізніше, до жодного покарання 
ніхто не притягуватиме.

– Ніхто не забороняє в ко-
мендантську годину потрапити у 
цілодобові пункти обігріву – чи 
мобільні, чи стаціонарні. Ви мо-
жете піти туди і попросити про 
допомогу: чи зарядити телефон, 
чи просто погрітися. Також ні-
хто не притягуватиме людей до 
відповідальності за порушення 
комендантської години, якщо 
ви поясните, що вам треба в 
пункт, бо вдома немає світла, 
– говорить він.

Поліцейські патрулі, додає 
речник ГУНП, наразі підтягнули 
ближче до пунктів незламності. 
Як мінімум один із них вночі 
обов’язково чергуватиме побли-
зу палаток. 

Чи можна прийти в пункти обігріву після 23.00?
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Патрульні можуть зупинити 
вас та запитати, куди ви йде-
те, перевірити документи. Їх 
потрібно обов’язково мати із 
собою. 

– Патрульні завжди з розу-
мінням ставляться до ситуацій, 
які виникають у громадян, – 
розповідає речниця патрульної 
поліції Катерина Метельська. – 
Ми розуміємо, що дехто може 
перебувати у складній ситуації, 
пов’язаній з вимкненням світ-
ла. Наразі повного блекауту, 
на щастя, немає. Ми радимо 
завчасно потурбуватися, щоб 
ваші телефони, повербанки та 
інша техніка були заряджені, ви 
мали необхідні запаси. Якщо 
тернополянам все ж необхідно 
скористатися пунктом обігріву 
під час комендантської години 
– безумовно, вони можуть це 
зробити. Пам’ятайте, що якщо 
вам треба піти до Пункту нез-
ламності – заздалегідь знайдіть 
найближчий цілодобовий пункт 
та продумайте маршрут. Будь-
те обережні, адже в нічний час 
не працює вуличне освітлення. 
Якщо вас зупинили правоохо-
ронці – поясніть, куди саме та 
чому ви йдете. При необхідно-
сті патрульні допоможуть вам, 
– додає Катерина Метельська.

Також правоохоронці нагаду-
ють, що перебувати на вулиці 

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

під час комендантської години 
без нагальної потреби заборо-
нено. Не можна перебувати на 
вулиці у стані алкогольного чи 
наркотичного сп’яніння. Це ж 
саме стосується й перебування 
у нетверезому стані у пунктах 
обігріву. 

Все сказане поліцією підтвер-
джує й Ірина Крупа, помічниця 
начальника Управління ДСНС 
у Тернопільській області з пи-
тань зв’язків зі ЗМІ та роботи 
з громадськістю. Пункти нез-
ламності ДСНС теж працюють 

цілодобово.
– Наші пункти приймають від-

відувачів навіть у комендантську 
годину. Рятувальники звідти ні-
кого не виганяють. А от поліція 
має право дізнатись, чому лю-
дина порушує закон – перебу-
ває на вулиці у комендантську 
годину. Пункти обігріву на базі 
пожежних підрозділів відкриті 
цілодобово, – каже Ірина Крупа.

Тож якщо ви маєте необхід-
ність і хочете піти до пункту 
обігріву, це можна зробити і в 
комендантську годину.

Цей стаціонарний пункт незлам-
ності також відкрили кілька днів 
тому за адресою: проспект Злуки, 
45. Він цілодобовий і користується 
популярністю серед містян. Серед 
пунктів обігріву, які ми обійшли 
30 листопада, у Центрі дозвілля і 
молодіжних ініціатив було чи не 
найбільше людей – з десяток і вони 
все доєднувались. Як помітили наші 
журналісти, сюди приходили навіть 
сім’ями. В одному з кутів примі-
щення волонтери плели маскуваль-
ну сітку. Тут тепло, стоять багато 
м’яких диванів, є крісла та столи. 
Дехто з людей сидів у верхньому 
одязі, хтось куртки скинув. Хоч тер-
нополян у пункті велика кількість, 
але комфортне місце для себе нам 
знайти вдалось. Люди працюють за 
ноутбуками, дехто заряджає смарт-
фон. За столом вчителька однієї зі 
шкіл проводила урок з математики. 
Погрітися сюди прибігали школярі. 
У пункті є подовжувачі, й відпо-
відно чимало розеток, тому можна 
підзарядити техніку. Ми спробували 
під’єднатись до Wi-Fi, пароль від 

якого написаний на аркуші, що ви-
сить на стіні. Це вдалось не з пер-
шого разу. Коли з’єднання врешті 
з’явилось, інтернет вантажив з пе-
ребоями. Приміром, до конференції 
у Zoom тут не під’єднаєшся, не за-
вантажує і мультимедійний контент 
– фото й відео. Інші містяни теж 
скаржились, що швидкість інтер-
нету повільна. «Старлінка» немає. 
Деякі відвідувачі пункту роздали 
мобільний інтернет і підключились 
до нього з ноутбука. За безпекою й 
порядком слідкував поліцейський. 
На столі поставили чайник, балон 
із питною водою, одноразові ста-
канчики та чай в пакетиках. Ми 
заварили собі гарячий напій. Під 
час наших відвідин у мікрорайо-
ні «Сонячний» вимкнули світло. 
Зникло воно й у Центрі дозвілля і 
молодіжних ініціатив. Працівник 
центру пішов підключати генера-
тор. Живлення з’явилось за ліче-
ні хвилини. Також до генератора 
під’єднали альтернативне опалення 
й роутер.

Центр дозвілля і молодіжних 
ініціатив

Під час нашого візиту у прилеглих 
будинках вимкнули електроенергію. Ря-
тувальники запустили генератор, тож 
всередині пункту обігріву було світло 
та можливість підключити техніку на 
зарядку. Також можна зробити чай. А от 
стабільного вайфаю, на жаль, не було. 
Хоча у міській раді повідомляли, що 
цей пункт має мати інтернет – ряту-
вальники розповіли нам, що наразі 
мережі немає. Мобільний інтернет та-
кож повільний, імовірно, через те, що 
багато мешканців району, які були без 
світла, одночасно ним користувались. 
Всередині є буржуйка, але прохолодно і 
відчувається запах диму, тож ми сиділи 
у верхньому одязі, як і інші містяни, які 
прийшли зарядити смартфони. Тут об-
лаштували дитячий куточок, де можна 
малювати і гратися. Кілька дітей бави-
лися в мобільні ігри. Вони відпочивали 
на лежаках. Їх тут два. 

Бульвар Пантелеймона Куліша, 6

На вході до приміщення залізничного 
вокзалу була вивіска, що тут облаштований 
Пункт незламності. Але, як виявилось, 
окремого місця, де можна зарядити те-
лефон, немає. Другий поверх вокзалу був 
перекритий. На першому поверсі у різних 
залах люди очікували на потяг. У довід-
ковій ми запитали, де можна підзаряди-
ти техніку, на що нам відповіли, що слід 
шукати вільні розетки. Одна з таких була 
біля автоматів з кавою. Не дуже зручно 
стояти за кавовим апаратом з телефоном 
чи ноутбуком у руках, але принаймні тепло 
– на вокзалі є опалення. Дехто заряджав 
телефони від розеток, біля лавок. Столів 
немає, тож якщо вам потрібно попра-
цювати – це буде незручно. Тут є Wi-Fi, 
кілька безкоштовних мереж без паролів. 
З’єднання хороше, інтернет – швидкий.

Залізничний вокзал

У пункті на бульварі Куліша не було 
стабільного інтернету

Пункт обігріву на проспекті Злуки, 45 особливо користується 
популярністю серед тернополян

На залізничному вокзалі місця під 
пункт обігріву не зробили 
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ЗБЕРЕЖІТЬ ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ 
СВІТЛА – З 5 ПО 11 ГРУДНЯ

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Зі світлом у Тернополі, як і у біль-
шості регіонів країни, дуже складно. 
Та ще більш важче тернополянам 
адаптуватися до постійних змін гра-
фіків, які з'являються на сайті ВАТ 
«Тернопільобленерго» щодня. Міс-
цеві нарікають на багато чинників, 
основні зауваження: великі проміжки 
між тим, коли світло є і коли нема 
(нагадаємо, що раніше чергували 4 
через 8 годин); неспівпадіння графіка 
з реальною картиною; несправедли-
вий розподіл по вулицях і мікрорайо-
нах (коли одні й ті ж самі постійно 

залишалися без електроенергії). Про 
це дізнаємось із коментарів у наших 
групах у соцмережах.

Новий графік відключення світла 
опублікували в понеділок, 5 грудня. 
І цього разу він мав би діяти цілий 
тиждень. Але що з того вийде – по-
бачимо. 

Наразі ж подаємо вам дані у 
зручному форматі. Зверніть увагу, 
що червоним у таблиці позначені 
години, коли світла не буде; пома-
ранчевим – коли його може не бути; 
і зеленим – коли воно буде. 

У разі гострої необхідності готува-
тися до постійних змін графіків, які 

з'являються на сайті, ВАТ «Терно-
пільобленерго» може застосовувати 
і поза зазначені години, тобто дія-
тимуть аварійні вимкнення. 

Під час повітряної тривоги праців-
ники компанії не можуть перебува-
ти на енергооб’єктах, це теж може 
збільшити перерву в електропоста-
чанні.

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

Вимкнення, згідно з даним гра-
фіком, не застосовуватиметься до 
об’єктів критичної інфраструктури.

Економія  У 
«Тернопільобленерго» 
опублікували чергові графіки 
відключення електроенергії. 
Зверніть увагу на позначення: 
кольорами виділені різні 
ситуації. Плюс проміжки 
змінилися – три години через 
шість

Розподіл споживачів по групах

м. Тернопіль

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

м. Тернопіль

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

1 Група 2 Група

м. Тернопіль

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

Тернопільський район

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

3 Група

Дні тижня понеділок; четвер; неділя  вівторок; п'ятниця середа; субота

Номер групи
1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група

Періоди часу

00:00 - 03:00         

03:00 - 06:00          

06:00 - 09:00          

09:00 - 12:00          

12:00 - 15:00          

15:00 - 18:00          

18:00 - 21:00          

21:00 - 00:00          

- подача  
електроенергії

  - можливе вимкнення 
електроенергії

  - вимкнення 
електроенергії

Переглядай усі 
зміни в реальному часі 
– скануй QR-код. 

 Умовні позначення:
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Дехто дарує подібні речі друзям, 
рідним чи знайомим. Конкрет-
ної ціни на них немає. Платіть, 
скільки хочете, або скільки маєте 
можливість. Кожна отримана ко-
пійка піде на ремонт автомобілів 
чи на купівлю певної необхідної 
амуніції для наших хлопців, – по-
яснює чоловік. 

На даний момент, зауважує Та-
рас Флисник, до нього, щоб купи-
ти розмальовані гільзи, звертались 
лише знайомі або пересічні люди, 
які випадково побачили фото у 
соцмережах. Світлини нових ви-
робів чоловік періодично публікує 
у сторіс на сторінках у соцмере-
жах. Лінки на них додаємо:

  https://bit.ly/3XPjtFI
  https://bit.ly/3iDHfUV

– Ми вже мали на замовлення 
чотири чи п’ять наборів гільз із 
козаками. Так, тих з мультика! 
Чоловік говорив, що хлопці ще 
просять зробити один-два набори. 
Загалом, вже більше трьох десят-
ків атрибутів розмалювала, – за-
вершує розмову Любов.

Хочуть козаків і 
тризуб

Нещодавно розмальовану 
гільзу від гранатомета Тарас 
подарував Роману – одному із 
засновників добровольчого ба-
тальйону. Військовики із його 
угруповання «постачають» по-
дружжю Флисників різні (цілком 
безпечні) боєприпаси, зокрема 
й патрони. Що вони привозять, 
посміхається Тарас, те дружина 
вдома розмальовує. Він особи-
сто не малює, а лише передає 
«матеріали» коханій. Батальйон 
має чимало знайомих серед вій-
ськових бригад з інших регіонів. 
Тому сімейна справа тернополян 
давно відома й за межами нашого 
міста. Всю мистецьку складову 
взяла на себе Любов. Зізнається, 
що навчання з живопису ніколи 

не проходила. Але їй подобається 
малювати. Якщо бачить краси-
ву картинку, яка запала в душу, 
намагається її повторити. Ескізи 
бере з Pinterest.

Часто замовляють козаків, чер-
вону калину, тризуб. Розписані 
гільзи Флисники дарують нашим 
захисникам, або Тарас віддає їх 
тим благодійникам, які найбільше 
донатять на купівлю машин для 
фронту. Подружжя також при-
ймає замовлення від містян, тобто 
звернутися до них може будь-хто. 
Вироби людям пропонують при-
дбати за донат.  

– До мене нерідко телефонують 
і запитують: «Тарасе, а чи не мог-
ла б дружина розмалювати щось?» 
Я відповідаю: а чому б ні! Гільзи 
ми маємо. Просто скажіть, що хо-
чете, аби Люба зобразила на них. 
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Донечка захотіла, 
щоб на одній 
гільзі був прапор 
України, а на іншій 
– бандерівський 
стяг

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

Тарас Флисник працює на 
невеличкому місцевому СТО. З 
перших днів повномасштабної 
війни там допомагають нашим 
захисникам – готують автомобілі 
до відправки на передову. Їхня 
станція техобслуговування нала-
годила зв’язок із добровольчим 
батальйоном (назву не вказуємо).

Усі гроші на ЗСУ
– Люди купують автівки на 

фронт, доставляють нам. Ми їх 
підремонтовуємо, камуфлюємо 
чи фарбуємо в інші кольори, які 
замовляють військові. Далі бійці 
з цього батальйону переправля-
ють їх у «гарячі» точки, – роз-
повідає нам пан Тарас.

Якось військові привезли йому 
дві використані гільзи і попроси-
ли розмалювати. Тарас подумав, 
що може це буде цікаво зробити 
дітям. Вирішив запропонувати 
покреативити своїй шестиріч-
ній донечці і приніс патрони 
додому. Але трапилось так, що 
творче заняття сподобалось не 
їй, а дружині Любові. Вона так 
захопилась ним, що попри ро-
боту у б’юті-сфері, на дозвіллі 
продовжує розписувати боє-
припаси й до сьогодні. Скільки 
гільз вже розмалювала – навіть 
не злічити… 

– Розповім про ці дві перші. 
Ми мали акрилові фарби, і до-
нечка захотіла, щоб на одній гіль-
зі був прапор України, а на іншій 
– бандерівський стяг. Трішки 
вона розмальовувала, трішки 
я доповнила. Нашу творчість 
чоловік заніс хлопцям з добро-
вольчого батальйону, – говорить 
Любов Флисник. – Вони її оці-
нили, і попросили ще декілька 
зробити, щоб потім виставити їх 
на аукціоні. Всі виручені кошти 
підуть на підтримку Збройних 
сил. Звичайно, я не залишилась 
осторонь! 

Творчість   Тарас і Любов Флисники 
віднедавна знайшли для себе цікаве 
заняття – розпис різноманітних 
використаних гільз від вогнепальної 
зброї. Свої готові вироби подружжя потім 
дарує нашим захисникам або продає 
охочим, а кошти донатять на ЗСУ чи 
жертвують на ремонт бойових автівок

РОЗМАЛЬОВУЮТЬ БОЄПРИПАСИ

Родина Флисників — Тарас, Любов та їхня шестирічна донечка

Із цих перших двох розмальованих гільз почалася 
творча справа тернополян 

Давиду краще після курсу 
лікування, тож потрібно 
продовжувати реабілітацію 

На даний момент Любов розмалювала вже понад три десятки патронів

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

Надія батьків на новий метод лі-
кування цієї хвороби – пересадка 
стовбурових клітин. Мама Давида 
Світлана Ревнюк розповідає – цю 
процедуру виконують грузинські 
лікарі. Також потрібно проводити 
спеціальний курс реабілітації. Да-
виду вже провели три пересадки і 
наразі триває курс відновлення го-
ловного мозку. Лікарі дають надію 
– якщо продовжити комплексне 
лікування, то вже через два роки 
дитина буде повністю здорова.

Результат лікування вже помітний 
– каже мама. Дитину не впізнати. 
Хоча попереду ще довгий та важкий 
шлях до одужання.

– Ми закінчили третій курс від-
новлення клітин головного мозку. 
Це комплексне використання різ-
них медикаментів, які підбирають 
лікарі, фізіопроцедури. Лікарі дають 
надію – до лютого ми не впізнаємо 
дитину, бо лікування допомагає. А 
через два роки, якщо все буде добре, 
Давид одужає. Але ми вже бачи-
мо результат. У нього зменшились 
головні болі та напади, він почав 
добре спати, у нього повернувся 
апетит. Ми віримо, що всі наші 
сили не будуть марні.

Наразі потрібно оплатити третій 
курс лікування. Залишилось зібрати 
ще 144 тис. У грудні Давиду мають 
провести чергову пересадку стовбу-
рових клітин. Це коштуватиме 740 
тис. гривень. Впродовж чотирьох 

Допоможіть Давиду одужати. У хлопця рідкісна хвороба
років Давид має приймати спеці-
альні пігулки.

– Нам призначили спеціальні та-
блетки, які потрібно приймати, щоб 
не було набряків головного мозку. Їх 
треба приймати впродовж чотирьох 
років, щодня по півтори таблетки. 
В Україні вони дорогі – понад 40 
тис. за 10 таблеток. Є також аналог. 
Який можна купити у Польщі – 
там цей препарат коштує 150 злотих 
(приблизно 1200 гривень).

Давидко пройшов вже дуже багато 
випробувань. І ми не маємо права 
залишити його в біді. Всі кошти, які 
заробляє сім’я, йдуть на те, щоб їх 
син одужав. Без допомоги небайду-
жих оплатити лікування сину родина 
не зможе. Важлива кожна копійка 
та кожна молитва 

PrivatBank
4731 2191 2327 8743  Ревнюк 
Світлана Вікторівна
IBAN:
U A 1 4 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 
26202746468127
Ревнюк Світлана Вікторівна
4149 6293 5609 2304 Ревнюк 
Роман Васильович
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN: UA1030529902620 
56400929081717
Ревнюк Роман Васильович
MONO BANK
4441114416357877 Ревнюк 
Світлана Вікторівна
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 БАРМЕН  У БАР «УКРАЇНСЬКІ ВАРЕНИ-
КИ», 8КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ, ТР. ТЕРНО-
ПІЛЬ-ЛЬВІВ, ТИЖД./ТИЖД., РОЗВОЗ-
КА,10-22 ГОД., ,З/П ВІД 14000ГРН (096) 
352-60-81  

 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 «УКРАЇНСЬКІ ВАРЕНИКИ, 8 КМ 
ВІД ТЕРНОПОЛЯ,  ТР. ТЕРНОПІЛЬ-ЛЬВІВ, 
10-22 ГОД., ТИЖД/ТИЖД.,  РОЗВОЗКА, З/П 
ВІД 14 000 ГРН. (096) 352-60-81  

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

 Офіціант в бар, (098) 808-77-75  

 ПЕРУКАР-УНІВЕРСАЛ, МАЙСТЕР З МА-
НІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ В СТУДІЮ КРАСИ 
«ВРОДА», ВУЛ.ТОРГОВИЦЯ. (098) 722-99-83  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН (068) 647-
61-87  

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

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

 ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ-САМООБ-
СЛУГОВУВАННЯ, ПОДОБОВО. (068) 251-
88-36  

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

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

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ПОСУДОМИЙНМЦЯ В 
РЕСТОРАН, БЕРЕЗОВИЦЯ. (067) 307-80-72  

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

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

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

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

 РІЗНОРОБОЧИЙ,  ПЕРЕДМІСТЯ ТЕРНОПО-
ЛЯ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З/П 500 ГРН./
ДЕНЬ (ПОТИЖНЕВО) (098) 579-74-13  

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

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

 СЛЮСАР-САНТЕХНІК, ЕЛЕКТРИК, (067) 
208-36-40  

 СТОЛЯР, ГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИК, ЕЛЕК-
ТРИК. (067) 208-36-40  

 СТОЛЯР, ЛАКУВАЛЬНИК ДЛЯ ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ МЕБЛІВ ТА СХОДІВ З НАТУР. ДЕ-
РЕВА В ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЦЕХ, БАЖАНО 
Д/Р, ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЖИТЛОМ. (097) 
515-34-12  

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

 ФАСАДНИКИ, ПРИВАТНІ БУДИНКИ, БАГА-
ТОПОВЕРХІВКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУ-
МЕНТОМ, 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 ВИРО-
БІВ 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  

 Бригада хлопців шукає роботи з 
розвантажування вагонів, фур, ви-
ніс будматеріалів, меблів, знесен-
ня будівельного сміття. (097) 076-
83-71  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, 
ПАРФУМИ  
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  
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 БРУХТ ЧОРНОГО ТА КОЛЬОРОВОГО МЕТА-
ЛУ, ЕЛЕКТРОДВИГУНИ, ПЛАТИ, САМОВИ-
ВІЗ (096)414-86-11  

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

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

22.3 КУПЛЮ  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Електроінструмент з Європи, дре-
лі, перфоратори, торцовки, лобзи-
ки, фени, кархери, болгарки, ключі, 
фрезери,бензопили,ремонт,сервіс 
(097)484-20-46, (099)094-45-22  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.3 КУПЛЮ  

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

 МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН, ВИЇЗД ДО ЗА-
МОВНИКА, ВИГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГА-
ЙОВА 30. (067)350-20-60, (068) 060-13-88  

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕН-
НЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗ-
ДИ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, КО-
ПАЛЬНІ РОБОТИ, (096) 457-88-42  

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ, ПИЛОСОСІВ, МІКРОХВИЛЬОВИХ, БОЛ-
ГАРОК, ДРЕЛЬОК, ВИЇЗД НА ДІМ, МАЙСТЕР-
НЯ «ОРІОН» (067)399-19-74, (098)228-27-77  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

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

 Адвокат: висококваліфікована пра-
вова допомога у будь-якій галуз пра-
ва. 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 резуль-
тат.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  

26.5 РІЗНІ  

 РЕМОНТ ТА ПОШИТТЯ, ЗАКРІЙ ВИШИ-
ТИХ 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 ,  орб і т ре -
ки, велотренажери, б ігові  доріж-
ки,  велосипеди, електр.  велоси-
педи , кр і сла ,  лежаки ,вудки ,  до-
шки  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 ВНЕ-
СКІВ, БЕЗ ДОВІДКИ ПРО ДОХОДИ, (ОКСА-
НА). (067) 218-66-45  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  

 ЦУЦЕНЯТА ПОРОДИ ТОЙ ПУДЕЛЬ (КАР-
ЛИКОВИЙ ПУДЕЛЬ), ГАРНІ, НАРОДИЛИСЬ 
05.11.22 Р. (097) 647-22-72  

29.3 КУПЛЮ  

 СТАТУЕТКИ  ФАРФОРОВІ, МЕТАЛЕВІ, ГОДИН-
НИКИ НАРУЧНІ, ШАХИ, НАГОРОДИ, МЕЛЬХІ-
ОР, МОНЕТИ, ІГРАШКИ ДИТЯЧІ, ЯЛИНКОВІ, 
ФОТОАПАРАТИ, ПО ОБЛ (097) 647-67-60  

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ГУРТ, 
РОЗДРІБ, ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НА-
КРИВКИ, ВАЗИ, СФЕРИ, ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬ-
НИЦІ, КАМІНИ (067)352-20-62, (096)060-65-72  

 ВИРОБИ З ГРАНІТУ РІЗНОГО КОЛЬОРУ, ПАМ»ЯТ-
НИКИ, ГРАНІТНА, КОЛОТОРІЗАНА БРУКІВКА, 
НАДМОГИЛЬНІ 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  

 Холодильники, пральні машинки, газо-
ві плити, пилососи, кавоварки, трена-
жери, м/х печі, інструмент, поб. техн, 
б/к,електровелосипед (097) 484-20-46  
 ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕП-
ТИК, КАС, ТОЩО, ВІД 2 200 ГРН.,  БОЧКИ ТЕХ-
НІЧНА, 200 Л, (067)350-20-60, (068) 060-13-88  

30.2 КУПЛЮ  

 Балон газовий, холодильник, колонка, 
котел. (097) 951-35-88  
 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗ-
МІР ТА СТАН, АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, 
ДОРОГО. (067)350-20-60, (068) 060-13-88  

 ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕ-
ХАНІЧНІ, РАДІО СТАРІ, 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, ПОСТІЛЬ-
НА БІЛИЗНА БІЛОГО КОЛЬОРУ ДЛЯ ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК. ШКОЛА №29, 
Б-Р ВИШНЕВЕЦЬКОГО, М.ТЕРНОПІЛЬ  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Чоловік, 38 р., шукає дівчину, жінку, 
для серйозних стосунків, в майбутньо-
му створення сім’ї. (096) 224-19-30  

 Чоловік, 41 р., шукає дівчину, жінку для 
серйозних стосунків. (098) 953-67-88  

 Чоловік, 60р., познайомиться з жін-
кою, 55-60 р., для серйозних стосунків 
і життя (096) 008-47-39  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ СВІД. ПРО ПРАВО ВЛАСН. НА 
КВАРТ. №39 ПО ВУЛ.Р.КУПЧИНСЬКОГО, 
БУД. 7, М.ТЕРНОПІЛЬ НА ІМ’Я ГУРАЛЬ А.Й., 
Р.А., БУЛАНОВА Л.П. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 З А Г У Б Л Е Н У  Ч І П - К А Р Т К У  В О Д І Я 
UAD№00000009Z4Q000 НА ІМ’Я РУДАКЕ-
ВИЧ М.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

32.3 ІНШЕ  

 Знайдено павербанк на лавці біля 
фонтана школи №28. (068) 051-19-96  
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3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ  

3.3 КУПЛЮ  

 КАТИК ВОДОНАЛИВНІ, ГЛАДКІ КВГ-1,4 
(098) 268-16-59  

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

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

 Автоперевезення, вантажні переве-
зення до 5 т, по місту, області, Укра-
їні, різні види транспорту.  є вантаж-
ники.Свід. (097) 076-83-71  

 АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ, ДО 30 КУБ.М, ДО 5 Т, ПО МІСТУ, 
ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИ-
КІВ, СВІД. (068)715-76-63  

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

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

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

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

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

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

 Інформація про вантажні перевезен-
ня бусом Мерседес-Спринтер, дов-
гий, до 2,5 т, по місту, області, Укра-
їні, недорого (096) 909-84-13  

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОВИШКИ, 
ВИСОТА ПІДЙОМУ 22 М. (067) 208-36-40  

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОКРА-
НОМ, ТЕЛЕСКОП 3575А, ВИЛІТ СТРІЛИ 
15 М, ВАНТАЖОПІД. 10 Т, МОНТАЖ ПА-
НЕЛЕЙ, БЛОКІВ, ПОДАЧА БУДМАТЕР. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯ-
ТОРОМ, 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 МАНІПУЛЯ-
ТОРОМ, МІКСЕРОМ-БЕТОНОЗМІШУВА-
ЧЕМ, 4 КУБ.М, ДОСТАВКА БЕТОНУ, ПО-
СЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ JCB, САМОСКИД 
(098) 467-56-01  

 Інформація  про транспортн і  пе-
ревезення а/м КамАЗ, камінь, пі-
сок, 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. 

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

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

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

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

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

 ВУЛ.МИРУ 1/9/Ц 34 КВ.М МЕБ., РЕМ., БЕЗ 
КОМ. 22 000 (096) 851-38-01 

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

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

 ПОБЛ.ТНПУ 38,5 КВ.М Н/Б,ЗД,СИРА, ПЕРЕ-
ПИС 24 500 (096) 851-38-01 

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 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.Макаренка 4/5/ц 34 кв.м гуртож. 
(068) 794-68-59 

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

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 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,си-
ра (067) 128-51-71 

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

4.5 ПРОДАЮ ГАРАЖ 

 ЦЕНТР, В БУДИНКУ, ТЕПЛИЙ (097) 209-
39-54 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 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 центру- (067) 350-36-62 

 БУДИНОК С.БІЛА НОВИЙ, РЕМ., МЕБ., 
ПОБ. ТЕХ., СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ (30КВТ), 0,11 
ГА80 000 У.О. (097)209-39-54, (067)255-
67-35 

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

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

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

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-кім. квартиру, Березовиця, і/о, всі не-
обх. меблі, 6 000 грн. (098) 802-57-73 

 1-кім. квартиру, вул.Дорошенка, 1 
пов., 36 кв.м, і/о, 5 000 грн.+ком. 
(096) 734-68-47 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.МИКУЛИНЕЦЬКА, 
ПРИВАТНИЙ СЕКТОР, ЕЛ. ОПАЛЕННЯ, ГРУ-
БА, БОЙЛЕР, ВЛАСНИК (067) 841-42-21 

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

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

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.  
1.2 ПРОДАМ  

 ВАЗ-2102 78/ЧЕР/1600 ГАЗ-БЕНЗ., КПШ-5, 
ТИТ. ДИСКИ, НОВА ГУМА 1 200 У.О. (097) 
175-70-20  
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 2-КІМ. КВАРТИРУ, ДРУЖБА, І/О, 1-КІМ. 
КВАРТИРУ. (068) 328-55-46 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ 4-5 ДІВЧАТ, ЖІ-
НОК, СТ. ПАРК, ЗУП. «СТАДІОН». (098) 
898-41-30 

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

 ОКРЕМУ КІМНАТУ В ПРИІВАТНОМУ БУДИН-
КУ, С.БІЛА, Є/Р, ВСІ ЗРУЧ., КАМІН, БЕЗ 
ГОСПОДАРІВ, ПОБЛ. ЗУПИНКИ (097) 545-
40-07 

 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 КОМЕРЦІЙНЕ, ЦЕНТР, 58 
КВ.М, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ, КОМУНІКАЦІЇ, БОЙ-
ЛЕР, ВЛАСНИК. (095) 442-19-28 

 Приміщення, вул.Весела, р-н Ст. пар-
ку. під оофіс, 2 пов., 15 кв.м. (067) 
352-28-92 

 ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.ОБОЛОНЯ, 1 ПОВ., 100 
КВ.М, 1 000 У.О., 2 ПОВ., 10 КВ.М, 7 000 
ГРН.+КОМ. (096) 245-56-52 

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

4.9 КУПЛЮ 

 1-, 2-, 3-КІМ. КВАРТИРУ, БУДИНОК, ЧА-
СТИНУ БУДИНКУ В М.ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРМІ-
НОВИЙ РОЗРАХУНОК. (096) 670-59-05 

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

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

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

4.10 ЗНІМУ 

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

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

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

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

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

4.11 РІЗНЕ 

 АН «Перший центр нерухомості», б-р 
Шевченка, 1, 1 пов., 9-16 год., про-
даж-оренда квартир, комерц.прим., 
діл.зем., будинків, 25-57-57, (067) 
354-37-89 

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

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

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

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

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

 Продається приміщення, вул.Київ-
ська, 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 жіночо-
го 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, до-
ставка „Міксером”, самоскидом, розчин 
цементний. (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

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

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

 Бордюр дорожній, тротуарний, віброп-
ресований, плитка тротуарна, різна тов-
щина, можлива доставка, розвантажен-
ня, монтаж. (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

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

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

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

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

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

 Камінь бутовий Галущинецький на фун-
даменти. 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, від-
сів, пісок, шлак, щебінь, білий, гранітний, 
цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97  

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

 Кулі антипаркувальні, напівсфери анти-
паркувальні, лотки водовідвідні, бордю-
ри 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 кі-
лець, люки каналіз. полімерпіщ.,чавунні, 
доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

 Паркани металеві, жалюзі-паркан, ран-
чо-паркан, штахетник, металеві пара-
пети, мет.шапки на стовпці, всі комп-
лектуючі, помірні ціни (096)132-84-04, 
(067)381-45-08  

 Перемички віконні, прогони, різні роз-
міри, опорні подушки, в наявності та під 
замовлення, можлива доставка, роз-
вантаження, монтаж. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

 Плити дорожні, 3х1, 3х1,5 м, плити ого-
рожі бетонні, 2,5х2 м, 4х2,2 м, стакани, 
бордюри, автозупинки залізобетонні, до-
ставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ПОЛЕГШЕНІ, ВИСОТОЮ 
160ММ, ШИРИНОЮ 1,2М, ДОВЖИНОЮ ДО 
7,2М, ДЛЯ БУДИНКІВ З ГАЗОБЛОКУ, СЛАБ-
КИМИ ФУНДАМЕНТАМИ,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, 
різні розміри та навантаження, на замов-
лення. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

 Цегла вогнетривка, червона, біла, пов-
нотіла, пустотіла, можна поштучно, до-
ставка під замовлення (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Цегла червона (повнотіла, пустотіла), 
силікатна біла, вогнетривка, можна пош-
тучно, можлива доставка та вивантажен-
ня. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

 «АРМСТРОНГ», АРКИ, ГІПСОКАРТОН, КОРО-
БИ, ПЕРЕСТІНКИ, СТІНИ, ПІДСВІТКА, ДЕКО-
РАТ. НАНЕСЕННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАТЛЮ-
ВАННЯ, РЕМОНТ КВАРТИР (098) 761-83-82  

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

 Акуратний майстер виконує всі види вну-
трішніх робіт, плитка, шпатлювання, де-
коративна штукатурка, ламінат, паркет. 
(097) 525-79-65  

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

 Бригада виконує утеплення будинків пі-
нопластом, мінватою, енерджі, допомога 
у виборі матеріалів за гуртовими цінами. 
(097) 472-53-45  

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

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

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

 Гіпсокартон, шпатлювання, фарбуван-
ня, ламінат, внутрішні роботи. (068) 
510-74-50  

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

 Облицювання плиткою, швидко, якісно. 
(067) 355-64-36  

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

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

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

 ТЕПЛОШУМОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУ-
РИТАНОВОЮ 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, 
ОЗДОБЛЕННЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 
ГРН./КВ.М, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. 
(067) 351-46-56  

 ФАСАДНІ РОБОТИ: УТЕПЛЕННЯ, ОЗДОБЛЕН-
НЯ, ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, РЕСТАВРАЦІЯ ФА-
САДІВ. (067) 452-27-67  

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

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

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

 Шпатлювання, малярка, штукатурка, 
стяжка, гіпсокартон, фарбування, інші 
види внутрішніх робіт. (093)313-40-70, 
(063) 581-35-16  

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

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

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКА-
ТУРОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є 
РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ, БЕТОНОЗМІ-
ШУВАЧ (067) 351-46-56  

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ:ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШ-
НЯ ШТУКАТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІА-
ЛОМ, ПОМІРНІ ЦІНИ, МОЖЛИВА ОПЛАТА ПО 
ПЕРЕРАХУНКУ. (067) 452-27-67  

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

 ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕ-
РЕДНІЙ КОШТОРИС, ЗНИЖКИ НА МАТЕРІА-
ЛИ, ЯКІСНА РОБОТА, МОЖЛ. ПЕРЕРАХУНОК, 
ЛІЦ. АГ №575507. (067) 351-46-56  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ 
ЕЛЕКТРОПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, 
ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕ-
ТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-04-13  

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

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

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

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

 Інформація: ремонт нових, старих квар-
тир, котеджів, дрібні ремонти, плит-
ка, шпатлювання, фарбування, ламінат 
тощо, договірна. (097) 331-85-45  

 Інформація: фундаментні роботи, муру-
вання 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 
ОПАЛУБКИ, ВИШКА-ТУРА, ДРАБИНА 7 М, 
БЕТОНОЗМІШУВАЧ, ОРЕНДА, ПРОДАЖ, КУ-
ПІВЛЯ. (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., КУХ-
НІ, ПЕРЕДПОКОЇ, ГАРДЕРОБ,ДИТЯЧА,КОМО-
ДИ,ШАФИ, ОФІСИ,МАГАЗ. (050) 987-61-64  

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

 Перетягування, ремонт м»яких меблів, за-
міна пружин, поролону. (097) 484-60-02  
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Стаття набрала 37 коментарів.
Публікуємо найцікавіші до-

писи, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Війна йде дибіли шлагбау-
ми ставлять

Roman Lesyuk 

І окремо для жінок і чоло-
віків....)))))

Любов Гучек

Інтересує, а кому ідуть гро-
ші?????

Оксана Собко 

Ні. В офісі і ВР повно ер-
пецешників

Наталя Гурська 

Заборонити!!! Гнати чортів 
в рясах на рашу!!!

Taras Honcharuk 

Це вже мільйонне опиту-
вання, а толку?....

Наталія Шулик 

А як же ж бути з тими, хто 
ходить в ті церкви?

 Олег Яцків 

Треба було заборонити ще 
в 2014 р

Mariya Yurechko 

Не треба нам їх як і мо-
скалів

Yaroslava Iutsykiv 

Не смішіть своїми постами, 
хіба про це ще треба думати.

Світлана Гейна 

Бо так приїхав, висадив і 
поїхав. Ніхто не платив за 5 
хв, а тепер прийдеться

Людмила Огородник 

Василь Зозуляк Посадка/
висадка пасажира до 5 хв. 
безкоштовно.

Андрій Чорний 

Василь Зозуляк, журналісти 
цього наразі не знають. Си-
туацію з’ясовують.

Andriy Budzinsky 

Олег Яцків в міській раді 
кінець року, якось треба кош-
ти "освоювати"

Roman Martyniuk

Ще трохи і на кожній ву-
лиці буде стояти шлагбаум. 
Все заради того щоб зрубати 
побільше грошей.

Олег Яблонський

Зі статті нічого не зрозумі-
ло. Забрати пасажира з вок-
залу машиною тепер платно 
чи як?

Василь Зозуляк 

В Тернополі парковщиків 
більше мабуть ніж по всій 
Україні, цікаво чи попадає 
щось до бюджету.

Vitalij Sorochyk
Лише зайве місце займає. 

Як і уся реконструкція пло-
щі. Раніше більше місця для 
паркування було.

Ірина Чорна 

Велика парковка є по праві 
стороні

А шлагбаум встановили пе-
ред заїздом під центральний 
вхід .

Правильно зробили, бо вся-
кі ставлять машини і шаста-
ють. А як треба під’їхати за-
брати пасажирів то там нема 
де стати, а таксісти стоять 
біля теї зупиночки.

Жд вокзалом ми користа-
ємося від часу до часу, а ма-
шин там стоїть завжди куча. 
Парковка використовувалася 
не за цільовим призначенням.

Любов Федик 

Заборонити то чого немає??

Olya Olya 

Леше руками по розводять

Сергій Хробатенко 

Чого ще чекати?

Наталя Трубич 

Віддайте ті кошти зсу

Давно пора!

В знак поваги до військових.

Юлія Артемович

Після війни можливо….

Дмитро Сана 

МП це нечисть.

Віктор Соцький 

Не думаю, киха коротка

Ліля Козачук 

Треба гроші здерти

Леся Іванцівале щось робе…

 Гаврило Петровський 

щоб гребти гроші

 Анатолий Барищук 

Це так ми ідем до Європи

Vladymyr Fiha 

Не, ну це вже хамство!!!

Олег Яцків Нащо?

Леся Стрілець

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Стаття зібрала майже 70 ко-
ментарів.

Петиція із закликом підтри-
мати законопроєкт, який до-
поможе заборонити діяльність 
Української Православної Цер-
кви МП, набрала необхідних 25 
тисяч голосів.

Про це повідомляє сайт елек-
тронних петицій.

Публікуємо найцікавіші до-
писи, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

При в’їзді/виїзді до залізничного вокзалу встановили 
шлагбаум

ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ УПЦ МП В 
УКРАЇНІ НАБРАЛА ГОЛОСИ

На вокзал тільки через шлагбаум: чому?

Кабінет міністрів має протягом двох місяців внести до 
Верховної Ради законопроєкт, яким унеможливлять 
діяльність в Україні релігійних організацій із центрами 
впливу в росії

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

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

Лариса Задорожна та ви 
подивіться скільки багато 
людей у Тернополі ходить у 
московську церкву

Роман Жаровський 

Заборонити можна, і, зви-
чайно, треба. Питання в ін-
шому - а що робити з тими, 
хто фінансував ці церкви 
стільки часу? Якщо за роки 
війни до людей не доходить, 
що вони працюють на ворога, 
то заборона нічого не змінить 
в іх свідомості.

Katya Musa 

для місцевих таксистів-бом-
біл які стоять перед самим 
входом на ж/д, вїзд через 
шлагбаум також платний чи 
вони вже «сплатили» абоне-
мент на рік наперед?

Тарас Василюк

За кордоном не платна пар-
ковка біля вокзалу, а маєш 
взяти білет для фіксації часу, 
скільки стоїш на привокзаль-
ній парковці. Дозволено 3 го-
дини безкоштовно.

Оксана Сов'як 

Чому ще це питання від-
крити давно пора все закрити 
що пов'язане з москалями.

Nadia Skochelyas 

Заборонити і чим скоріше.
Та скільки ще можна  ро-

бити опитування?

Olga Olga 

Розумні люди знають, що 
московського патріархату вже 
давно немає....

Юра Шмигель 

Ті, що ходять до тих церков 
абсолютно не переживають за 
інших. І «чужих» вони зна-
ють. Коли до них заходили 
люди з інших конфесій то 
вони відмовляли в молитві, 
хоча всі знають, що Бог один

 Галина Плескун 

Час війни а хтось межі 
робить! Нема чим зайняти-
ся чи вже жиром дусимося? 
Потім спитають!!! А може і 
ні! Зразу!!!

Віктор Лилик

Oleg Staryk то книжку мож-
на написати а не розказувати 
історії жд вокзалу

Budii Yaroslav

Ще турнікети для пішоходів 
забули встановити…

Oleg Shmigelsky  

А де укриття за 300 т? Там 
мае таких 3 стояти

Руслан Украинец

Доведіть до кінця цю спра-
ву, благаю!

Мockoвuтська церква - це 
ракова пухлина в серці Укра-
їни!

Лариса Задорожна 

Олег Яцків, не буде церкви, 
не буде куди ходити. Вони 
зазомбовані тими попами так, 
як в росії люди. Маю родичів.

Larysa Mandziy 

Олег Яцків, а чого вони 
туди ходять і що вимолюють 
зараз під час війни!? Може 
Перемогу і Мир Україні? А 
може моляться за здоров'я на-
ших воїнів? Поїдьте в Поча-
їв і відчуєте настрої ченців в 
чорних рясах, які затаїлися і 
чекають! Закрити, розігнати! 
Бог один! Йдуть в церкву до 
Бога, а не до попа!

 Ігор Ка 

А в нас завжди так.москалі 
не шукали голосів. Як таке 
може бути. Викинути їх.

Анна Гасяк 

Якщо це не зроблять, то 
тоді гріш ціна цій владі! Тоді 
буде зрозуміло, що їхня біль-
шість прихильники рускаво 
міра. Тоді ті владі не місце у 
Верховні Раді!!!

Ярослава Дунець 

Сотні тисяч людей гине і 
ви ще ставите під сумнів - 
чи закрити чи ні? Шановні 
депутати, та майте совість - та 
їх не тільки закрити - за ними 
треба викинути тряпки, яки-
ми підлогу і крісла на яких 
сиділи

Марія Павло 
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ГОТУЄМО САНКИ ТА ЛЬОДЯНКИ. 
СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ?

СПОЖИВАЧ

купити засіб для катання. Тож, як 
виявляється, не зарано продають 
такий товар.

За скільки реально 
купити санчата

Ми звикли бачити санчата де-
рев’яними або металевими. Нато-
мість, для тих, хто хоче витратити 
на санчата не багато грошей, то є 
ще як варіант пластикові. Вони 
здебільшого підійдуть для дітей від 
чотирьох до семи років. Адже там 
немає жодного кріплення і малеча 

може випасти. Пластикові санчата 
коштують від 200 до 300 гривень.

— Такий варіант я навіть сан-
чатами назвати не можу. Це про-
сто льодянка, але зроблена у формі 
санчат. Для малих не раджу, бо 
можуть випасти під час переве-
зення. Та і для гірок вони не дуже 
зручні, адже дитина не зможе 
ними самостійно керувати як 
круглою льодянкою. Але вибір 
за батьками, бо у кожного різний 
бюджет, — каже продавчиня Ольга.

Для малих дітей можна при-
дбати великі металеві санчата зі 

кольору і виготовлені із морозо-
стійкого пластику.

Круглі льодянки, де одночасно 
помістяться дві дитини, вже трохи 
дорожчі. За них вам доведеться 
віддати від 150 до 180 гривень. 
Вони вже трохи кращої якості та 
й мають ручки для тримання під 
час катання.

Якщо говорити за овальні, 
то ціни на них стартують від 200 і 
до 300 гривень. Зі слів продавців, 
ціна настільки відрізняється через 
те, що в овальній льодянці є ще 
невелика спинка. Але батьків це 
не спиняє.

— Я продаю санчата і всі ці 
зимові засоби для катання вже 
другий день. Як тільки випав 
сніг, то мами зі школярами і пи-
талися, чи є, скільки коштують? 
Переважно обирають останній 
варіант за 300 гривень або пер-
ший — за 70. Але одразу кажу, що 
це минулорічний товар, тому ціни 
особливо не підвищував. А ось 
нова партія прийде не дешевше 
200 гривень за одну льодянку, — 
каже продавець Василь.

Під час нашого моніторингу цін 
на льодянки ми неодноразово ба-
чили, як діти вмовляли батьків вже 

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

Журналісти «RIA плюс» завітали 
на ринок та дізналися, в яку вар-
тість цьогоріч обійдуться батькам 
дитячі забавки.

Ми обійшли кілька локацій 
на ринку. Переважно, це зви-
чайні дитячі магазини. Також ми 
поцікавилися цінами на санчата, 
сніжколіпи у соціальних магази-
нах, але там товар тільки очіку-
ють. Порівнювали ціни на зви-
чайні санчата, лижі, сніжколіпи, 
дитячі великі лопатки для снігу 
та льодянки.

Ціна стартує  
від 70 грн

Льодянки — здешевлений ва-
ріант санчат. Зазвичай вони дуже 
легкі для перенесення і їх виго-
товляють із цупкого пластику. 
За формою вони бувають круг-
лими, овальними, довгастими 
або трикутними. Деякі розраховані 
тільки на одну дитину, а є й такі, 
що цілком підійдуть для дорослого 
або кількох дітей.

Звичайний варіант, що розрахо-
ваний на одну дитину, обійдеться 
від 70 до 150 гривень. Є різного 

Більшість товару – 
минулорічна,  
тому ціни  
особливо не 
підвищували. 
Розпродують, що є

Ціни  На ринку активно продають 
засоби для катання на снігу, лижі та 
сніжколіпи

І хоча санчата коштують від 1000 гривень, але малечі в них зручніше Також є пластикові лижі, коштують вони від 450 гривень

Льодянки куди дешевші, ніж санчата. Ціни 
стартують від 70 гривень

Сніжколіпи обійдуться вам від 50 до 100 гривень. 
Все залежить від розміру
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спинкою та дерев’яним сидінням. 
Ручка у таких санчатах перекида-
ється як у дитячому візочку. Тож, 
на випадок сильного вітру, мож-
на повернути дитину спинкою і 
все. За великі санчата на ринку 
просять від 1000 до 1400 гривень. 
Вони абсолютно однакові, лише 
кожен продавець додає свою на-
цінку. Також продавці одразу про-
понують батькам купити до сан-
чат спеціальний теплий чохол. 
Ціни на нього коливаються від 
550 до 700 гривень.

— Ми купували такі великі сан-
чата для дитини. Нам сподоба-
лися. Вважаю, що чохол можна 
не брати. У нас вдома тепла дитяча 
ковдра і вона підійшла. Дитинка 
не випадає з цих санчат. А за ба-
жанням цю ручку можна прибрати. 
Але моя порада батькам — обмі-
тайте санчата від снігу, зберігайте 
у сухому місці. Щоб не зіпсувався 
метал, — поділилася власним до-
свідом тернополянка Василина.

Також на ринку є санчата 
за 4000 гривень. Вони мають руль, 
м’яке сидіння, спеціальну ручку 
для перевезення та ремінь без-
пеки. Такі санчата підходять для 
більших дітей і зазвичай купують, 
щоб з’їжджати з гірок. Про це нам 
розповів продавець.  

А якщо ваші діти не люблять 
санчата, тоді спробуйте здивувати 
їх лижами. У наборі за 450 гривень 
запаковані лижі зі спецкріпленням 
до взуття та палиці.

Лопатка чи сніжколіп
Ще кілька років тому єдиним 

варіантом зробити сніжки були 
власні руки. А сьогодні дітям 
вже пропонують пристрій сніж-
коліп. Все що треба — опустити 
пристрій у сніг, стиснути його і 
все готово. Більше того, сніжки 
виходять ідеально круглими та з 
візерунками.

Ціни на такі маленькі сніжко-
ліпи на ринку коливаються від 
50 до 80 гривень. А трохи більші 
коштують вже по 100 гривень. 
Вони вироблені з цупкого плас-
тику та бувають різних кольорів. 
Зараз на ринку переважно зустрі-
чаються блакитні та жовті.

Але для тих, кому сніжколіпи 
не до вподоби, у магазинах про-
понують великі лопатки. Вони 
бувають як повністю пластико-
вими, так і з дерев’яними ручка-
ми. За пластикові треба віддати 
80–100 гривень за одну, а з де-
рев’яною ручкою — 135 гривень 
за штуку.

— Не можу сказати, що зараз 
великий ажіотаж на ці сніжколіпи. 
Вони ж тільки для снігу підходять, 
хоча можливо і влітку діти з воло-
гого піску ліплять такі кружельця. 
Частіше беруть лопатки. Вони і 
для зими, і для літа. Діти ними 
завжди граються на майданчиках. 
Оце у мене є штук 50 сніжколіпів 
і більше закуповувати не планую. 
Хоча б це розпродати, — каже про-
давчиня Ольга.

Також ми промоні-
торили в інтернеті ціни 
на вищевказані товари. 
Ціни майже однакові. 
Наприклад, за санчата 
різні магазини просять 
від 720 до 1200 гривень. 
Це якщо великі металеві 
і з ручкою.  

Якщо лижі дитячі плас-
тикові ми побачили лише 
одні на ринку за 450 гри-
вень, то в інтернеті мож-
на купити такий самий 
комплект від 293 до 469 
гривень. 

Неймовірний вибір в 

інтернеті і сніжколіпів. 
Звичайні коштують від 
38 до 85 гривень, а ось 
подвійні – 167 гривень. 

За 39 гривень в інтерне-
ті можна знайти льодян-
ку для однієї людини. А 
якщо овальні та для двох 
осіб, то ціни вже пере-
валюють за 250 гривень. 

Тернополяни, а ви цьо-
горіч плануєте купувати 
дітям зимові засоби для 
катання? Що найбільше 
обожнюють ваші діти? 
Свої відгуки залишайте 
у коментарях.

Що пропонують 
в інтернеті
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Ілона Левицька переконана, бізнес – завжди ризик, тому не 
варто відкладати мрії на потім

На реалізацію центру раннього розвитку дітей держава виділила 245 500 гривень. Крім занять, 
дитина може відвідувати літні та зимові табори

ІСТОРІЯ УСПІХУ

— Я раніше постійно дивилася 
телемарафон новин і саме там 
вперше почула про цю програму. 
Але інформація пройшла повз 
мене, бо здавалося, що це склад-
ний процес і я не дуже розби-
раюся у всіх цих бізнес-планах. 
Потім аналогічну інформацію 
мені надіслав чоловік і казав, 
щоб я спробувала. І в цей же день 
мені з роботи відправили цю ін-
формацію і теж закликали спро-
бувати. Я вважаю, що зійшлися 
так зірки. Звичайно, багато рід-
них мені казали і кажуть: «Ілоно, 
на вулиці війна, а ти про бізнес». 
Але я знаю, що будь-яка справа 
у будь-який час — ризик. Ми 
вкладаємо свої гроші і не знаємо, 
що з того вийде, — розповідає 
співрозмовниця.

За тиждень бізнес запов-
нила необхідні документи та 
бланки. А далі запрошення 
на онлайн-співбесіду з працівни-
ками Тернопільського обласного 
центру зайнятості та підтвер-
дження про обрання до числа 
переможців.

— Важлива умова, якщо ти по-
даєш заявку на грант, то маєш 
сплачувати податки. Я отримала 
від держави грант на 245 тисяч 
500 гривень. За три роки свої-
ми податками маю повернути ці 
кошти. Я нещодавно підрахувала, 
і в мене вийде раніше повернути 
ці кошти державі. Дуже довго ви-
бирали приміщення для нового 
центру, бо висока ціна і інколи 
не співпадає вартість — умови. 
Приміщення ми затвердили 
14 жовтня. Ще не маючи його, 
я вже замовляла меблі. Хотіла 
скоріше відкрити, щоб подару-

кілька парт та комп’ютерів — 
саме так виглядала її Академія 
розвитку інтелекту. А далі народ-
ження сина Устима і перші кроки 
самореалізації в Тернополі.

— Раніше, ще до народження 
власної дитини, мене маленькі 
діти дуже лякали. І саме мій три-
річний Устим показав мені, що 
в цьому нічого страшного немає. 
І він став моїм маленьким учнем 
у власній справі, — каже співроз-
мовниця. — Якось мені вчергове 
трапилася у соціальних мережах 
реклама франчайзингу «Мудрик» 
і я вирішила ризикнути. Я завж-
ди кажу, з народженням дитини 
у мене відкрилося нове дихання. 
Так і з’явився мій перший центр 
«Мудрик» у Тернополі по вулиці 
Галицька, 45.

Ось так маленькими кроками 
у 2021 році Ілона Левицька стала 
власницею вже двох центрів для 
розвитку дітей.

Є можливість — скористайся!
До повномасштабного втор-

гнення Ілона Левицька розгля-
дала можливості розширення 
власного бізнесу — відкриття 
ще одного центру раннього роз-
витку дітей тепер вже на вулиці 
Бережанська. Та підступний на-
пад росії все відтермінував, але 
не зруйнував. Бо пані не з тих, 
хто одразу здається. Випадково 
почула інформацію про запуск 
програми на підтримку малого 
бізнесу «ЄРобота».

А
РХ

ІВ
 ІЛ

О
Н

И
 Л

ЕВ
И

Ц
Ь

К
О

Ї

Протягом трьох 
років Ілона 
Левицька має 
повернути кошти 
державі у вигляді 
податків

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

За освітою пані Ілона вчитель 
української мови та літератури і 
кілька років працювала у школах 
Рівненщини. Тож, коли переїхала 
до Тернополя досвід у педагогіці 
вже мала. Дівчина завжди праг-
нула більшого, тому вирішила 
кинути собі виклик і стати вчи-
телем ментальної арифметики.

— Я шукала справу, що буде 
мені до душі і в якій я розумію-
ся. Коли працювала у школі, 
то дуже любила проводити час 
з дітками та своїми колегами. 
Мені так подобалося, і це не ди-
влячись на маленьку зарплату. 
Після вчителювання я вирішила 
спробувати викладати ментальну 
арифметику в одному з центрів 
Тернополя. Тоді був переломний 
момент. Перша складність на-
вчитися чогось нового, ризик-
нути і потім реалізувати себе 
в іншій професії. Я пройшла 
шлях викладача, зрозуміла як 
це все працює і потім вирішила, 
що зможу відкрити свій такий 
центр, — розповідає керівниця і 
власниця центрів раннього роз-
витку дітей.

Материнство як 
поштовх до нового 

Перший власний центр дівчина 
відкрила в Нетішині (Хмельниць-
ка область). Маленький клас, 

Досвід   Ні карантин, ні війна – не 
перешкода для відкриття улюбленої 
справи! У цьому переконана 
тернополянка Ілона Левицька. У воєнний 
час вона вирішила розширити власний 
центр раннього розвитку дітей «Мудрик» 
та ще й залучила для цього кошти 
держави

ЧИ РЕАЛЬНО РОЗВИВАТИ БІЗНЕС 
ПІД ЧАС ВІЙНИ?

вати нашим дітям безтурботне 
дитинство, що вони втратили 
через війну, — наголошує пані 
Ілона.

Про роботу під час 
війни 

Від сьомого листопада «Му-
дрик» на Бережанській працює 
в тестовому режимі. Зараз батьки 
разом із дітьми можуть прийти 
до закладу, познайомитися з ви-
кладачами та переліком занять, 
а також відвідати перші пробні 
заняття.

— Що мається на увазі ранній 
розвиток — ми проводимо за-
няття з дітками від року і це на-
прямок «Мама + я». Я впевнена, 
цей напрямок потрібен не лише 
дітям, а й мамам. На заняттях 
вчимо мам взаємодіяти з мале-
чею, як їм цікаво облаштувати 
їх діяльність, проводимо ігри із 
застосуванням сипучих матеріа-
лів. Також «Мудрик» — міні-са-
дочок, ми беремо діток від двох 
років. Тут дітки перебувають з 
09:00 до 13:00. Є напрямок як 
підготовка до школи від п’яти 
років, англійська мова і розвива-
ючий напрямок «Мудрики» — від 
трьох років. Також у нас є зимо-
вий і літній табори, — розповідає 
керівниця центру.

Ілона Левицька наголошує, 
саме робота рятує її та чоловіка 
від всього негативу, що відбу-
вається в Україні. Адже, коли 
постійно знаходишся в русі, 
то немає часу читати новини та 
думати про погане. А враховуючи 
виклики воєнного часу — від-
сутність світла, часу на нудьгу 
взагалі немає.

— Питання зі світлом для мене 
найболючіше, адже у нас елек-
тричне опалення. Я не знаю, 
яким має бути генератором, щоб 
потягнув це. Але ми закупили 
біокаміни, щоб було дітям те-
пло. Також у нас є прожектори, 
що дають додаткове освітлення. 
В іншому центрі у нас газо-
ве опалення. Щодо повітряної 

тривоги, то коли вона лунає пе-
ред заняттями, то батьки просто 
не приводять дітей. Якщо три-
вога застала нас під час заняття, 
то у нас в будинку є сховище. 
Також у нас є коридор за пра-
вилами двох стін. Власне ось 
і причина, чому ми так довго 
обирали приміщення, — додає 
Ілона Левицька.

Тернополянка переконана, 
труднощі війни роблять нас 
сильнішими. Якщо під запуск 
ракет, без світла українці роблять 
бізнес, втілюють найшаленіші 
ідеї в реальність, то після пере-
моги ми зможемо зробити ще 
більше.

Гранти доступні для 
кожного 

Як повідомляють в Терно-
пільському обласному центрі 
зайнятості, на Тернопільщині 
81 учасник програми мікрогран-
тів отримає понад 18 мільйонів 
гривень грантової допомоги.

— Найбільш поширені види 
діяльності — переробна промис-
ловість, надання послуг у сферах 
освіти, краси, відпочинку, хар-
чування, комп'ютерного програ-
мування, робота у сфері торгівлі. 
Також учасники програми бу-
дуть пекти хліб та хлібобулочну 
продукцію, виготовляти вироби 
з дерева та текстилю, напівфа-
брикати та дегідровану їжу для 
потреб ЗСУ, м’ясні вироби, пра-
цюватимуть у сфері торгівлі та 
послуг, — розповідає директор 
центру Василь Олещук.

Тож, на Тернопільщині очі-
кується 18 нових підприємств, 
а 51 діючих підприємців та 
12 юридичних осіб — розширять 
свою діяльність. Реалізація по-
даних бізнес-планів дасть змогу 
створити більше 220 нових ро-
бочих місць.

Ще досі маєш сумнів, що зараз 
не час? То помиляєшся! Це твоє 
життя і поки є можливість — 
роби, бо ми ніколи не знаємо, 
що буде завтра.
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***
На балкон виходить єврейська 
мама і кричить:
— Аркашо! Додому!
Хлопчик піднімає голову і кри-
чить у відповідь:
— Я замерз?
— Ні! Ти хочеш їсти!

***
40% жінок — зима подоба-
ється, а 60% — не дуже. Те ж 
опитування показало, що у 
40% жінок є шуба, а у 60% її 
немає.

***
— Дівчино, якби я був поетом, 
я присвятив би вам вірші! Якби 
я був художником, то я написав 
би ваш портрет. Але я лише 
сторож на меблевій фабриці, 
тому можу запропонувати вам 
тільки ліжко.

***
Панове батьки! Пам'ятайте, що 
залишені без нагляду маленькі 
діти дуже швидко стають ма-
ленькими батьками!

***
Середній клас — це ті люди, 
яким у магазині кажуть:
— Тут ковбаски трохи більше пів 
кіло вийшло.
А вони відповідають:
— Та залиште.

***
Люся регулярно віталася з 
бабусями біля під'їзду, тому 
вважалася найввічливішою 
повією у будинку.

***
На сповіді.
— Пане пасторе, моя дружина 
поїхала на вихідні, і я спав із 
покоївкою.
— Скільки разів?
— Скільки разів? Але послухай-
те, пане пасторе, я прийшов, 
щоб сповідатися, а не щоб 
похизуватися!

***
Адже права народна мудрість: 
Всіх грошей заробити не 
можна! Разом з тим... пропити 
можна!..

***
Іде іспит. Студент виходить 
відповідати з маленьким папір-
цем, на якому написано кілька 
коротких речень. Викладач:
— А де ж ваша доповідь?
— В голові.
— А це що? — киває на папі-
рець.
— А це не вмістилося.

***
Сидить чоловік на кухні, 
палить. Раптом із попільнички 
з'являється джин і каже чо-

лов’язі: «Ну, а тепер твоє третє 
бажання». Чоловік збентежено 
дивиться на джина:
— Чому одразу з третього, адже 
ні першого, ні другого не було?
— Та ти не пам'ятаєш нічого 
просто! Твоє друге бажання 
було зробити все таким самим, 
як і перше бажання. Ось ти 
нічого не можеш пам'ятати про 
мене.
— Ну гаразд, — каже мужик, 
— зараз придумаю... А, хочу 
стати найпрекраснішим для всіх 
жінок!
Джин клацає пальцями, каже 
«готово!» і, вже зникаючи, каже 
мужику:
— До речі, таким самим було 
твоє перше бажання...

***
Чоловік приходить до директо-
ра цирку.
— Є шалений номер. Я підніма-
юсь під купол цирку і стрибаю 
вниз головою з 20 метрів на 
арену без жодної страховки. 
Встаю з манежу, вітаю публіку. 
Чи піде?
— А скільки ви хочете за це?
— Триста доларів за кожен 
стрибок.
— Ну, треба подивитися.
Ідуть на арену, мужик зала-

зить під самий купол, стрибає 
вниз. Страшний удар головою 
об манеж, на всі боки тирса... 
Чоловік, погойдуючись, підні-
мається...
Директор:
— Загалом, непогано. Значить, 
триста доларів...
— Три тисячі.
— Як три тисячі? Ви ж щойно 
говорили — триста.
— Ну, я тоді ще не пробував...

***
Лежить у ліжку літня пара.
Вона:
— А колись ти мені ніжно тис-
нув руку перед сном...
Він тягнеться, бере її за руку і 
потискає.
Вона:
— А колись ти мене перед сном 
цілував у лобик...
Він, покректуючи, піднімається 
і цілує.
Вона:
— А колись ти мене покусував 
у шию...
Він, кректуючи, встає і тягнеться 
за тапочками.
Вона:
— Ти куди?
Він:
— За зубами пішов...

***

Новоспечений чоловік 
ліниво колупає макарони на 
сніданок.
Його молода дружина 
запитує:
— Любий, ти мене любиш?
— Люба, — відповідає він, 
— це запитання ти ставиш 
мені вже цілий місяць, а 
ось чому ти жодного разу 
не спитала, чи люблю я 
макарони?

***

— Добрий вечір! Горілку з 
колою, будь ласка!
— Закінчилась. Пепсі 
підійде?
— Давайте.
Так я вперше в житті ску-
штував пепсі з колою.

***
У єврейській казці Ребе Гуд 
відбирав гроші у багатих та 
роздавав їх бідним, але під 
невеликий відсоток.

***



ОВЕН Робота з докумен-
тами, спілкування на 
всіх рівнях та вирішення 

чужих проблем займуть майже 
весь час представників знака, 
але оскільки з будь-якої ситу-
ації вони вийдуть перемож-
цями, у них буде привід бути 
задоволеним собою.

ТЕЛЕЦЬ Фінансові опе-
рації виявляться успіш-
ними, тому представни-

кам знака можна звертатися до 
банків за позикою або брати 
потрібну річ у кредит – випла-
тити його вдасться безболісно. 
Роман цілком може закінчитися 
шлюбом. 

БЛИЗНЯТА Нові проєкти 
успіху не принесуть: 
через перешкоди, що 

постійно виникають на шляху, 
вони не викличуть нічого, крім 
роздратування, тому краще 
буде зайнятися завершенням 
старих справ та підбиттям про-
фесійних підсумків року.

РАК У професійній 
діяльності доведеться 
зіткнутися з несподі-

ваними перешкодами, які 
можуть гальмувати навіть 
ті справи, які в інший час 
робляться без зусиль. Зірки 
радять представникам знака 
прийняти такі умови гри і пра-
цювати, не поспішаючи. 

ЛЕВ Бажанню – і 
можливості – займатися 
творчістю може проти-

стояти необхідність довести 
до ладу рутинні справи: треба 
подумати, як побудувати свій 
робочий графік таким чином, 
щоб встигати і те, й те. Далекі 
подорожі принесуть враження. 

ДІВА Робота над помил-
ками, яку доведеться 
провести у професійній 

сфері, може здатися не надто 
приємною, проте полегшення, 
яке представники знаку відчу-
ють, зробивши її, перекриє всі 
негативні емоції. Фінал місяця 
мине в романтичному настрої.

ТЕРЕЗИ Не всі профе-
сійні питання вдасться 
вирішити дистанцій-

но: на жаль, така поїздка не 
виправдає покладених на неї 
очікувань, тому раніше січня 
представникам знака краще 
нікуди не виїжджати. Зате ціл-
ком можна розраховувати на 
везіння в особистому житті.

СКОРПІОН Гроші, які 
зможуть заробити пред-
ставники знака, а їх буде 

неабияка кількість, доведеться 
– через непередбачені закиди 
– отримувати частинами, але, 
можливо, в цьому є свій плюс: 
менше витратите. Спілкуватися 
доведеться багато – до того ж 
як для справи, так і для душі.

СТРІЛЕЦЬ Загальне 
обожнювання, в яке 
зірки занурять пред-

ставників знака, буде затьма-
рене лише одним — відсутністю 
порозуміння з найближчою 
людиною, яке триває вже до-
сить довгий час. Адже пробле-
ма вирішується просто: досить 
просто поговорити про це.

КОЗЕРІГ Будувати напо-
леонівські плани на по-
чатку місяця небажано, 

однаково більшу половину з 
них втілити в життя не вдасть-
ся, тому варто задовольнятися 
тими – вельми скромними – 
можливостями, які надавати-
муть зірки. Вільний час бажано 
присвятити відпочинку.

ВОДОЛІЙ Будь-які 
професійні — втім, як і 
особисті — плани в цей 

час бажано тримати в секреті: 
можливо, комусь із оточення 
вони здадуться настільки при-
вабливими, що вони вирішать 
втілити їх у життя самостійно, 
та й імовірність пристріту теж 
не варто скидати з рахунків. 

РИБИ У професійній 
сфері багато залежати-
ме від того, які взаємини 

представникам знака вдасться 
вибудувати з безпосереднім 
начальством. Можливо, варто 
в чомусь йому поступитися та 
й на компліменти не поску-
питися, тоді все складеться 
благополучно. 

СЕРЕДА,

7 ГРУДНЯ

0°С     -1°С -4°С     0°С

ЧЕТВЕР, 
8 ГРУДНЯ

-2°С     +2°С -3°С     0°С

П’ЯТНИЦЯ, 
9 ГРУДНЯ

-1°С     +2°С -3°С     +1°С

СУБОТА, 
10 ГРУДНЯ

+1°С     +6°С 0°С     +3°С

НЕДІЛЯ, 
11 ГРУДНЯ

+5°С     +7°С +4°С     +8°С

ПОНЕДІЛОК, 
12 ГРУДНЯ

0°С     +5°С +3°С     +8°С

ВІВТОРОК, 
13 ГРУДНЯ

-2°С      0°С -1°С     +1°С
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Коли проходиш IQ тест в інтер-
неті... пам'ятай, що найголовні-
ший критерій визначення твого 
IQ — це відправиш ти СМС чи 
ні...

***
— Так, Петрику, ми тебе, схоже, 
розпестили. Доведеться тебе 
карати!
— Гарне діло: розпестили ви, а 
карати мене хто буде?!

***
Сидить чоловік у ресторані. 
Забігає інший чоловік і кричить:
— Васю, там твою дружину 
б'ють!
Чоловік підривається, вибігає з 
ресторану і в цей момент його 
збиває машина. Прокидається 
він у лікарні та думає: який я 
нервовий став, адже не Вася я, 
та й не одружений.

***
— Ну що ж, можу привітати вас! 
У вас зародилося нове життя!
— Лікарю... але я ж чоловік!
— Так? Ну, власне, глисти на це 
якось не зважають...

***

7 грудня: 
Олександр, Олексій, 
Григорій, Євген, Іван, 
Марк, Митрофан, 
Михайло, Симон, Ян, 
Августина, Катерина.

8 грудня: 
Олександр, Андрій, 
Василь, Віктор, Григорій, 
Іван, Іларіон, Клим, 
Кузьма, Микола, Павло, 
Петро, Семен, Серафим, 
Ян, Ярослав, Магдалина.

9 грудня: 
Афанасій, Василь, 
Георгій, Данило, Єгор, 
Іван, Ілля, Інокентій, 
Михайло, Назар, 
Микола, Петро, Тихон, 
Юліан, Яків, Ян.

10 грудня: 
Олексій, Андрій, Борис, 
Василь, Володимир, 
Вольдемар, Всеволод, 
Гавриїл, Дем'ян, Дмитро, 
Іван, Микола, Роман, 
Серафим, Сергій, 
Теодор, Федір, Яків, Ян.

11 грудня: 
Олексій, Андрій, Василь, 
Григорій, Данило, 
Іван, Костянтин, 
Микола, Павло, Петро, 
Рафаель, Серафим, 
Сергій, Степан, Теодор, 
Тимофій, Федір, Фома, 
Харитон, Ян, Анісія, 
Анна, Парасковія.

12 грудня: 
Акакій, Данило, Денис, 
Іван, Микола, Ян.

13 грудня: 
Андрій, Іван, Ян.

Цього тижня 
іменини  
святкують

«БІЛИЙ ДІМ»

ПЕРЕКРИВАЛИ ЗАЛІЗНИЦЮ

БУЛО:
На початку 80–х років біля «Білого 
дому» висадили ялинки

БУЛО:
Біля переїзду була звичайна 
дорожня розвилка, були затори

СТАЛО:
Дерева виросли, тут висадили туї 
та інші дерева

СТАЛО:
У 2019 році тут облаштували 
кільцевий рух транспорту

З одного ракурсу

Як змінилася вулиця  
С. Крушельницької
ЗАЛІЗНИЧНИЙ МІСТ

БУЛО:
Раніше на вулиці був двосторонній 
рух тролейбусів через переїзд

СТАЛО:
На мості тепер багато рекламних 
банерів

РЕКЛАМА


