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ЧОМУ ПОЗА ГРАФІКОМ?

 Нестабільна подача 
електроенергії – проблема 
не лише для жителів 
Тернопільщини, яку 
принесла із собою війна. 
Через це ми всі змушені 
економити та обходитися 
без зручностей
 Чому порушують 
графіки, чи розраховувати 
тернополянам на те, 
що відключення будуть 
зрозумілими, ми запитали 
в Обленерго

с. 4
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ультразвукового дослідження, — до-
дає Ростислав Левчук.

Що стосується опалення, то лі-
карня забезпечена централізованим 
теплопостачанням, що працює без-
перебійно.

Тернопільська 
лікарня № 3 

Даний медичний заклад також 
вдалося забезпечити альтернативни-
ми джерелами живлення: дизель-ге-
нераторами, потужністю 160 кВт 
та 16 кВт. На випадок вимкнення 
електроенергії, лікарня має запас 
палива на п’ять днів.

— Лікарня отримує тепло від 
котельні, що працює на альтерна-
тивному виді палива, зокрема пе-
летах. Котельня заживлена через 
дизель-генератор, резерву палива 
вистачить на сім днів, — розповідає 
Володимир Дідич.  

Чи доукомплектовували медич-
ний заклад новим обладнанням з 
початку повномасштабного втор-
гнення і донині — невідомо. А ось 
медичні послуги надаватимуть від-
повідно до графіка, окрім планових 
операцій, додає пан Володимир.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ВАЖЛИВО

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.
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За будь-яких умов лікарні прийматимуть пацієнтів. А обладнання працюватиме 
почергово, кажуть керівники закладів

У лікарнях є генератори, тож без централізованого електропостачання заклади 
протримаються кілька днів

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

Медзаклади готові до повного від-
ключення електроенергії в Україні, 
запевняє заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих ор-
ганів ради Тернопільської міськради 
Володимира Дідич.

— Аби лікарі Тернополя мали 
змогу надавати необхідну медичну 
допомогу навіть без електроенер-
гії, кожен заклад забезпечили аль-
тернативним джерелом живлення. 
Невідкладні оперативні втручання 
лікарі виконуватимуть відповідно 
до рішень місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при Терно-
пільській міській раді. Також врахо-
вуватимуть і рішення Тернопільської 
ОВА, — каже він.

Яке саме обладнання вже встано-
вили у кожному медичному закла-
ді, аби лікарі мали змогу надавати 
кваліфіковану медичну допомогу 
навіть у найскладніших умовах, і 
скільки коштів на це витратили? 
Ми детально розкажемо вам про 
кожну лікарню.

Тернопільська 
лікарня № 2 

Лікарня має розроблений алго-
ритм дій при відключенні елек-
троенергії, який включає в себе дії 
медперсоналу з надання медичної 
допомоги. Детальніше про укомп-
лектування та можливі умови ро-
боти розповідає директор закладу 
Ростислав Левчук.

— Наш медзаклад має два потуж-
ні генератори на 120 та 180 кВТ, 
що забезпечують безперервну ро-
боту закладу. Ще три генератори 

по 5 кВт знаходяться у резерві. 
На автономні джерела електрое-
нергії заготовили палива на 7 діб. 
У даний час проводимо надання 
планової та невідкладної медичної 
допомоги, адже лікарня підклю-
чена до електроенергії постійного 
живлення. Міський перинатальний 
центр під'єднаний до генераторів, 
завдяки чому необхідне обладнан-
ня працює та підтримує життєво 
важливі функції новонароджених 
та породіль, — розповідає він.

На час блекауту не передбачено 
планових операцій. Невідкладну 
допомогу, кажуть, будуть надавати 
безперервно. Ультразвукове дослі-
дження, лабораторія, комп’ютерна 
томографія в даний час працюють 
постійно. На випадок блекауту пра-
цюватиме обладнання почергово.

— За час воєнного стану лікарню 
доукомплектували лабораторним об-
ладнанням, обладнанням по догляду 
за новонародженими, моніторами 

спостереження за важкохворими, 
дефібрилятором. Також купили 
операційний стіл. Загальна сума ви-
трат становить 5 мільйонів 448 тисяч 
гривень. Кошти виділяли з міського 
бюджету. А ось за рахунок централі-
зованого державного бюджету лікар-
ні передали рентгенапарат, кисневу 
станцію, два генератори та апарат 

Лікарні 
забезпечили 
генераторами, 
паливом, а також 
частково оновили 
обладнання

Якщо блекаут  Штучна вентиляція 
легень, кувези та ультразвукова 
діагностика – сучасне медичне 
обладнання потребує безперебійної 
подачі електроенергії. Як наразі надають 
допомогу в медзакладах Тернополя і чи 
забезпечені вони всім необхідним – ми 
дізнавалися

РОБОТА ЛІКАРЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ

ОЛЬГА 
ЯРМОЛЕНКО, 
ДИРЕКТОРКА 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ:

— В області наразі функціонують 
44 медичні заклади зі стаціонаром. 
Вони вже забезпечені або одним ге-
нератором високої потужності, або 
кількома середньої. Заклади почали 
скуповувати генератори ще у 2021 
році, адже без цього вони не змогли 
б підписати контракт із Національною 

службою здоров’я України у 2022 
році. Наразі кожна лікарня, яка має 
стаціонар, повинна мати запас ди-
зельного пального для генераторів 
на сім днів точно. Крім того, на ви-
падок блекауту лікарні підготували 
продукти харчування та воду. Щодо 
опалення, то 17 медзакладів мають 
власні котельні та свердловини. Але 
наявність генераторів означає, що за-
клади будуть обігріватися навіть під 
час відсутності електроенергії.
Аби генератора вистачило на довше, 
у медзакладах розробляють схему 
подачі світла. Тобто у кожному відді-
ленні вмикатимуть його за потребою. 
Також призупинять надання деяких 
послуг.

У медзакладах розробляють схему 
подачі електроенергії

Лікарня швидкої 
допомоги 

Наразі у медичному закладі вже 
готові до використання такі альтер-
нативні джерела живлення: бензи-
новий генератор 6500CL, потужніс-
тю 5,5 кВт та дизельний генератор 
EPCO DK-110 на 100 кВт. Як по-
відомляє Володимир Дідич, цього 
палива вистачить на сім чи 10 діб 
постійного користування.  

— Медичний заклад забезпечений 
централізованим теплопостачанням. 
Попри те, що завдяки генераторам 
лікарня матиме електроенергію, 
на період довготривалого вимкнен-
ня світла надаватимуть стаціонарну 
невідкладну допомогу, а ось планові 
операції не проводитимуть, — каже 
пан Володимир.

За час воєнного стану лікарню 
все ж вдалося укомплектувати необ-
хідним обладнанням. Зокрема, при-
дбали операційний стіл, електрокар-
діограф. На що з міського бюджету 
витратили 950 тисяч гривень.

Нагадаємо, в умовах відключення 
світла працює і готова працювати 
далі Тернопільська міська дитяча 
комунальна лікарня.

Міська дитяча 
лікарня 

— 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 питної води як 
для пацієнтів, так і персоналу. 
І ще минулого місяця ми пе-
рейшли на кейтеринг. Це коли 
вже приготовлену їжу доставля-
ють у лікарні. Додатково маємо 
запас їжі. І звичайно ж, медика-
менти, — каже директор Андрій 
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.
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БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ
Нагадуємо, лікарка ветеринарної медицини Наталя Остапів 
радить тернополянам не ризикувати з купівлею продуктів на 
стихійних ринках. Це стосується не лише грибів, а й інших про-
дуктів. Адже споживачі мають розуміти, що стихійну торгівлю 
ніхто не контролює і не відповідає за якість продукту. 

Де купувати продукти харчування на міському ринку чи сти-
хійному –  особистий вибір споживачів. Проте варто розуміти, 
зіпсовані товари можуть трапитися скрізь. Якщо ви або члени 
вашої родини отруїлися неякісною продукцією – пишіть скаргу. 

– Кожен громадянин відповідно до Закону України «Про звер-
нення громадян» має право звернутись до Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та 
залишити скаргу. Це можна зробити онлайн на офіційному 
сайті держустанови або завітавши за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 20. Під час звернення необхідно мати при 
собі чек або інші докази придбання продукції саме у цьому 
місці, у цього фермера, – каже начальник міського управління 
Держпродспоживслужби в області Іван Гавришків.

 На стихійці продають зелень, овочі, фрукти та навіть консервацію

Ціни на готову м’ясну продукцію коливаються від 100 до 
310 гривень

Молочну продукцію продають просто на дорозі, що застелена газетами

На стихійці  
можна купити 
домашні  
продукти, але за 
їх якість ніхто не 
відповідає

Ми перевірили  Попри дощ, мороз 
та ожеледицю жителі Тернопільщини 
приїжджають на стихійний ринок, аби 
заробити копійчину за вирощені овочі, 
фрукти чи приготовану консервацію. Що 
можна придбати на стихійці, і в яку суму 
обійдеться товар – читайте в нашому 
матеріалі
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Один зі стихійних ринків Тер-
нополя розташованй на вулиці 
Митрополита Шептицького. І 
хоча через дорогу функціонує 
Центральний міський ринок із 
перевіреною на якість продукці-
єю, споживачів тут чимало. Осо-
бливо у суботу та неділю, коли 
є вільний час і значна частина 
робить закупи.

Все виростили 
своїми руками 

Враховуючи те, що зараз не се-
зон овочів, фруктів, ягід, то їх і 
не так багато на ринку. Пере-
важно бабусі привозять сушений 
виноград, яблука, груші, сливи та 
навіть калину. Нас переконують, 
все роблять власноруч, тож жод-
них хімікатів.

— У мене вдома невелика 
яблунька та грушка. Ото я собі 
зібрала врожай, він лежав, бо 
ніхто не хотів їсти. То думаю, 
чого добру псуватися. Помила, 
почистила, дід мені увімкнув ту 
жужалку (сушарка — ред.) і все. 
То я ще сушила у вересні, у жовт-
ні. Зараз так не насушиш, бо ж 
світла майже немає. Яблуньку 
мій дід саджав, а ось грушка — 
дичка. Але все смачне, особливо 
на узвар, — каже пані Марія.  

Так ось, один кілограм су-
хофруктів з яблук коштує 25 гри-
вень. Груші та сливи — дорожчі 
за яблука, майже 40 гривень. 
А ось 150 г родзинок вартують 
30 гривень, курага та чорнос-
лив по 100 гривень за 500 г. 
А невеликий пакуночок зви-
чайних горішків — 60 гривень. 
Також пропонують звичайний 
мак в упаковці. 200 г обійдеться 
у 70 гривень.

— Ви не дивіться, що у мене 
все у магазинному пакуванні. 
Я ходжу на гуртівню і там мені 
спеціальним апаратом за кошти 
пакують. Я ось можу вам і на вагу 
дати. Все є у пакетиках, — каже 
продавчиня.  

Якщо ви полюбляєте чай з ка-
лини, то бабусі продають її пуч-
ками. Один невеликий обійдеть-
ся вам у 10–12 гривень. Якщо 
будете купувати одразу кілька, 
то продавчині роблять знижку 
на одну чи дві гривні.

— Я завжди казала і буду каза-
ти, калина — справжній поряту-
нок від вірусів. Ви не подумайте, 
я вас не агітую не приймати ліки 
і не ходити до лікаря. Ні! Це про-
сто ж так смачно випити калино-
вий чай з медом. І для організму 
вітаміни. От, якщо будете брати 
п’ять пучечків, то я готова зро-
бити знижку на п’ять гривень, — 
вмовляє нас літня жінка.  

Також біля неї помічаємо 
свіженьку зелень: петрушка, 
кріп, селера та зелена цибуля. 
Один пучечок будь-якої коштує 
10 гривень. І невеликий ящичок 
з консервацією. Пані привезла із 
собою кілька видів варення та 
грибів.

— Ось малинове вареннячко, 
я його сама влітку варила. Воно 
дуже смачне. Коштує 60 гривень 
за 0,5 літра. Якщо хочете, то можу 
дати скуштувати. Завжди вожу 
одну із собою на пробу. Якщо 
вас цікавлять гриби, то за 0,5 лі-
тра рижиків та маслюків я хочу 
по 50 гривень. Теж все готувала 
сама, — додає літня жінка.  

Картоплю на стихійці продають 
по 10 гривень за кілограм. Якщо 
готові брати два чи три кілогра-
ми, то віддають за 7 грн/кг. Та-
кож є буряк — 15 грн/кг і ка-
пуста — 15 грн/кг.

Справжнім здивуванням для 
нас стали домашні помідори. І 
ні, вони не консервовані, а сві-
жі. Жінка каже, залишилися з 
осені. Але як так довго вдається 
зберігати ягоду, не розповідає. 
За один кілограм помідорів про-
сить 30 гривень.  

М’ясо та молочка 
А ось м’ясної та молочної 

продукції на ринку хоч відбав-
ляй. Свіже та запечене сало, цілі 
курки та качки і купа молока. 

ЩО МОЖНА КУПИТИ НА СТИХІЙЦІ?

І знову ж таки, все продається 
на власноруч змайстрованих 
прилавках або на асфальті, за-
стеленому пакетами чи газетами.  

Жителька Підволочиська при-
везла до Тернополя чимало про-
дукції. Нам показує, що пропо-
нує тернопільським споживачам.

— Ось домашня ковбаска, 
коштує за кілограм 290 гривень. 
Кілограм шинки обійдеться до-
рожче — 310 гривень. А кілограм 
кров’янки — 100 гривень. Також 
є дуже смачний паштет, його 
часто купують. Віддам кілограм 

за 230 гривень. Якщо не хоче-
те м’яса, то є ще риба. Запече-
на фарширована щука коштує 
350 гривень за кілограм. Одна 
десь обійдеться на 130–150 гри-
вень, — каже продавчиня.  

Свіже сало пропонують 
за 130 грн/кг, невелику кур-
ку за 240 гривень, а качку — 
450 гривень. Чимало на стихій-
ці і домашніх яєць. За 10 штук 
просять від 70 до 80 гривень.  

Також майже кожна друга про-
давчиня має молочну продукцію. 
Це може бути сметана, домашній 
сир, молоко. За 0,5 літра домаш-
ньої сметани просять 50 гривень.  

Якщо хочете молоко, то одна 
продавчиня пропонує літр ко-
ров’ячого за 27 гривень, а ось 
інша — 1,5 літра за 40 гривень. 

Ціни на домашній сир у всіх од-
накові. Вони коливаються від 
90 до 100 гривень за кілограм.
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У відповіді на інформаційний 
запит головний інженер ВАТ 
«Тернопільобленерго» Степан 
Бартків наголосив, інформація 
про відключення світла у насе-
лених пунктах Тернопільщини 
на дві-три доби не відповідає 
дійсності.

— Навіть під час наймасо-
віших обстрілів енергетичної 
інфраструктури вимкнення три-
вали максимум до однієї доби. 
Нині енергетики намагаються 
вимикати електроенергію від-
повідно до розробленого Ста-
білізаційного графіка вимкнень. 
Причина того, що споживачі 
довше залишаються без елек-
тропостачання — можливе ава-
рійне пошкодження. Воно може 
виникнути під час вимкнення 
або ввімкнення електропоста-
чання. У такому випадку період 
вимкнення є тривалішим, адже 
для цього потрібно, щоб виїхала 
ремонтна бригада. Та і не завжди 
в диспетчера Обленерго є мож-
ливість увімкнути електроенер-
гію дистанційно, для цього теж 
потрібно виїжджати бригаді, а це 
додатковий час, оскільки таких 
місць може бути кілька, — каже 
він.

Ми зібрали питання від жи-
телів Тернопільщини, де вони 
стверджують про несвоєчасне 
вимкнення світла та те, що 
залишалися без електроенер-
гії на кілька діб. І попросили 
працівників ВАТ «Тернопільо-
бленерго» прокоментувати си-
туацію.

— Ми проаналізували відповіді 
споживачів електричної енергії 
у проведеному редакцією «RIA 
плюс» опитуванні у соціальній 
мережі Фейсбук. Можемо ска-
зати, що більшість відповідей 
стосувалися того, що електрое-
нергію дійсно вимикають за гра-
фіком. Тобто у даному графі-
ку передбачається черговість 
вимкнення 6 через 3 години 
або 3 через 6 годин. Виходячи 
з погодинного навантаження 
на енергосистему, енергетики 
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Більше доби споживачі можуть залишатися без світла через аварії та негоду

Електроенергія подається за принципом: 6 годин немає, а 
3 – є. Або 6 є, а 3 немає

ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077–01–8 

Нестабільна подача електрое-
нергії — проблема не лише для 
жителів Тернопільщини. Через 
це люди не можуть повноцінно 
вести бізнес, працювати та навіть 
робити хатні справи. Що не ка-
жіть, але більшість необхідних 
для нас процесів пов’язані саме 
з технікою, а вона як завжди 
потребує безперебійної подачі 
електроенергії. Та що техніка, 
через нестабільну подачу світла 
люди змушені сидіти в холодних 
офісах, квартирах та будинках.

Скільки були без 
світла?

Журналісти «RIA плюс» провели 
опитування на власній сторінці 
у Фейсбук і дізналися, скільки 
часу жителі Тернопільщини мак-
симально сидять в очікуванні 
електроенергії?

«Скалат (місто на Тернопільщи-
ні — ред.) 9 січня виключили десь 
о 13 годині, а включили о 18 годи-
ні. 10 січня виключали три рази. 
І чомусь нашу лінію саме більше 
тримають без світла. На других 
лініях менше виключають, чому 
так?» — пише Галина Станков-
ська.

«Три доби не було у селі Сидо-
рів Чортківський район», — каже 
Наталя Плутагор.

«Села Острівець і Застіноче Те-
ребовлянський РЕМ, вимикають 
без графіку від 3 до 6 годин, проте 
одного разу вимкнули на 49 годин. 
Пишіть, в кого було більше?» — 
каже Олег Волович.

«Друга група Кременецький ра-
йон роблять, що хочуть. Вимика-
ють світло не за графіком, а коли 
захочуть і на скільки хочуть. Сьо-
годні (6 січня — ред.) цілий день 
немає світла. У Кременецькому 
РЕМ трубки не беруть, а в «Тер-
нопільобленерго» додзвонилася, 
то ще нахамив мені. Знов почало-
ся з тим світлом», — обурюється 
Іванка Мандзюк.

«Петриків вимикали десь 20 го-
дин, це було два чи три тижні 
тому», — каже Наталя Бовтач.

«Село Колодіївка вчора (6 січ-
ня — ред.) світло вимикали 
на шість годин», — пише Наталя 
Буката Томчук.

У жителів Тернопільщини вже 
просто вривається терпець. Про 
це свідчать їх коментарі щодо 
світла майже під кожною нашою 
публікацією.

«Це шок! Як вони задовбали зі 
своїми відключеннями, ніяких 
графіків нема. Та й не було. Яке 
вже навантаження? Горить все, 
що тільки можна включити. Ще 
ліхтарі включив надворі, мало. 
Невже совісті ні грама нема, і 
премію дали, нє ще мало. Свя-
та вечеря і то виключили. Нема 
на них ніякої управи. Ще тро-
шки, подивимось як після війни 
будеш співати», — обурюється 
Володимир Шпак.

«Невже не зрозуміло, що це на-
хабна енергетична афера влади, 
власників обленерго та РЕМів. 
Заочно про це у світі усі зна-
ють, а тут на рахунок якихось 
липових графiкiв сперечаються. 
Прокидайтесь та відкрийте вже 
очі», — пише Дмитро Кишкан.

«Це брехня. Те, що обленерго 
бреше нагло в очі людям. Вчо-
ра (6 січня — ред.) друга група 
мала світло 3 години, а 10 годин 
світло було відключене. Так що 
нехай після свят СБУ перегляне 
їх графік на другу групу», — обу-
рюється Оля Семенюк.

«Чому почали відключати світ-
ло у жовтому секторі? Давно була 
перевірка? Зашпори вже відійш-
ли?» — пише Тетяна Шемчук.

І це лише частина невдово-
лених коментарів. Звичайно, 
є люди, які аргументують такі 
відключення війною в Україні і 
закликають інших не панікувати, 
а просто перетерпіти.

Що кажуть у 
«Тернопільобленерго» 

Враховуючи постійні скар-
ги жителів Тернопільщини 
на несвоєчасне вимкнення світ-
ла, наша редакція звернулася 
до ВАТ «Тернопільобленерго». 
Ми запитали, з чим пов’язана 
нестабільна подача електрое-
нергії та за яким алгоритмом її 
вимикають на Тернопільщині. 
Найбільше нас цікавило, чому 
попри оприлюднені графіки, 
деякі населені пункти змушені 
залишатися без електроенергії 
на кілька діб.

Під час війни 
мусимо економити 
й знаходити 
компроміси. Не 
варто воювати 
один з одним

АКТУАЛЬНО

Наболіле  Коли стабілізуються графіки 
і чи розраховувати тернополянам на те, 
що відключення будуть зрозумілими, – 
ми запитали в Обленерго

ЧОМУ ПОРУШУЮТЬ ГРАФІКИ?

Значну частину електроенергії витрачають на об’єкти 
критичної інфраструктури

корегують його. Вони вмикають 
або вимикають певну групу, — 
розповідає Степан Бартків.

Проте в Обленерго все ж зізна-
ються, випадки, коли люди дов-
го залишалися без світла, дійсно 
були. Але на те є свої причини.

— Через погіршення погодних 
умов: ожеледицю, налипання 
мокрого снігу, сильні пориви 
вітру не було більше доби світ-
ла в деяких населених пунктах 
Чортківського та Кременецькому 
районах. Але енергетики завж-
ди шукають варіанти увімкну-
ти електроенергію споживачам 
через резервні лінії живлення і 
вже тоді проводять ремонтні ро-
боти, — запевняє пан Степан. — 
Більше того, у «Тернопільо-
бленерго» не надходили скарги 
про відсутність електроенергії 
на довготривалий період в тому 
чи іншому місті, селі.

Чому досі 
вимикають світло 

У ВАТ «Тернопільобленерго» 
запевняють, обмеження щодо 
електропостачання на Терно-
пільщині впроваджуються від-
повідно до встановлених НЕК 
«Укренерго» лімітів споживання. 
Для кожної обласної розподіль-
ної компанії щоденно доводиться 
ліміт потужності, який компанія 
не може перевищувати, і в межах 
якого відбувається чергування 
обмеження споживачів.

— Це все залежить від що-
денного доведеного ліміту НЕК 
«Укренерго». Якщо встановлені 
ліміти — близько 50% від по-

треби споживання Тернопіль-
ської області, то застосовується 
алгоритм 6 годин світла нема, 
а 3 години — є, — наголошує пан 
Степан. — Якщо розмір доведе-
ного ліміту складає 75% від по-
треб споживання Тернопільської 
області, то енергетики застосо-
вують схему вимкнень: 6 годин 
світло є, а ось 3 години немає.

Наразі енергосистема України 
не в змозі покрити споживання 
у повному обсязі через пошко-
дження та окупацію ворогом низ-
ки електростанцій, серед яких і 
Запорізька АЕС.

— Доведені ліміти за останні 
дні — 50–70%. Але тут необхідно 
розуміти, що є об’єкти критичної 
інфраструктури (водо-, теплопо-
стачання, лікарні та інші закла-
ди). Ці об’єкти ми намагаємося 
взагалі не вимикати. А це вже 
становить 25–30% від загаль-
ного споживання області. Тож 
споживачам залишається 40%, 
а інколи і їх нема, — додає го-
ловний інженер.

Як виявляється, і відключення 
споживачів однієї групи в різний 
час цілком можливе. Енергетики 
розповідають причини таких дій.

— Якщо немає потреби ви-
микати всю групу споживачів, 
вимикають лише частину. На на-
ступний раз при потребі вими-
кають іншу частину споживачів 
тієї групи. Для того, аби було рів-
номірне вимкнення електропо-
стачання, — каже співрозмовник.

Увага! Якщо у вас немає світла 
тривалий час, радять звертатися 
за телефоном: 0–800–50–90–40.
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Скільки коштів витратили на укриття
Захисна споруда розрахована на 

20 осіб. Як повідомили у міськраді, 
мобільні укриття мають сертифікат 
відповідності та відповідають усім 
вимогам укриття. Згідно з доку-
ментом, ці тимчасові споруди на 
зупинках громадського транспорту 
захищають від частинок снарядів, 
уламків ракет та стрілецької зброї.

Як свідчать дані на сайті дер-
жавних закупівель – загалом місто 
витратило 2 975 000 гривень за 10 
захисних споруд. Це майже по 300 
тисяч за укриття. 

Виконавець замовлення – Това-
риство з обмеженою відповідаль-
ністю «Тернопільбуд». Це єдиний 
учасник конкурсу. Як свідчать дані 
сайту держзакупівель, оголосили 

закупівлю 24 листопада. У цей же 
день його і завершили, обравши 
переможця.  

Як нам розповів головний інже-
нер ТОВ «Тернопільбуд» Віталій 
Грузинський, проєкт захисних 
споруд виконало підприємство. 
Укриття виготовляють з бетону 
марки 400, з подвійним армуван-
ням. Всередині, на вході, є спе-
ціальна перегородка, яка зможе 
захистити людей від потраплян-
ня осколків всередину. Наван-
таження, яке здатна витримати 
споруда – 10 тонн на квадратний 
метр. Вони сертифіковані Терно-
пільським центром сертифікації. 
Вага укриття – 26 тонн. Воно  
є мобільним.

не оглядають укриття зсередини під 
час патрулювання.

— Під час патрулювання містом 
правоохоронці патрулюють також 
поруч із мобільними укриттями, 
на загальних підставах, але зсере-
дини патрульні споруди не огля-
дають, — повідомили у патрульній 
поліції. — Якщо ви стали свідком 
порушення громадського порядку, 
розпиття алкоголю чи вживання 
наркотичних засобів в мобільних 
укриттях — повідомляйте про це 
поліцію на лінію 102. Наразі ж таких 
звернень патрульні не отримували.

Всередині багатьох укриттів під 
час нашої перевірки у вівторок, 
10 січня, було брудно. «Чистота» 
деяких шокувала. Там було бридко 
та неприємно перебувати.

До слова, у нас є фото та відео 
огляду із вказаною датою та часом 
візиту, щоб чиновники не нарікали, 
що журналісти самі все придумали!

Як відреагувала 
влада

Що було далі? Наступного дня, 
після публікації нашого матеріалу, 
а саме 11 січня, на сайті міської 
ради повідомили, що всі мобільні 
укриття у місті щоденно прибирають 
та тримають у належному санітар-
ному стані. Ви і ми бачили зовсім 
протилежне.

«Як повідомляють в управлінні 
житлово-комунального господар-
ства, усі укриття у належному са-
нітарному стані та регулярно при-
бираються, — йдеться у повідомленні 
на сайті міської ради. — Прибирання 
цих об’єктів здійснюють праців-
ники ТОВ «Техно-Буд-Центр» та 
комунальне підприємство «Міськ-
шляхрембуд» відповідно до закрі-
плених територій та мікрорайонів. 
Мобільні укриття беруть живлення 
від зовнішнього освітлення, відтак 
подача електроенергії відбувається 
відповідно до графіка на тиждень, 
який складають фахівці ВАТ «Тер-
нопільобленерго». Відповідальні 
працівники щоденно прибирають 
укриття, однак несвідомі громадяни 
засмічують місця мобільних сховищ, 
розпиваючи там спиртні напої та 
залишаючи безлад. Так, на жаль, 
невідомі також пошкодили елек-
тропроводи та викрали елементи 
електрообладнання з мобільного 
укриття, що на вул. Романа Куп-
чинського».

У міській раді просять дбайливо 
ставитися до майна міста та громади, 
а у випадку виявлення порушни-
ків — повідомляти правоохоронців.

Чи ж прибирали 
в укриттях?

Але це лише на словах. А як 
на ділі? Ми пішли і перевірили, чи 
справді прибрали в укриттях 11 січ-
ня. Відвідали дві захисні споруди, 
які були в найгіршому стані у середу, 
11 січня, близько 13.30.

Отож, у мобільному укритті біля 
залізничного вокзалу на вул. Богда-
на Хмельницького у перший день 
перевірки на підлозі були фекалії 
та сморід. Лавки теж були брудні.

Що ми побачили 11 січня? Вся 
підлога далі у фекаліях. Тут нама-
галися «прибирати», але лише по-
розмазували випорожнення віником. 
Сморід стоїть нестерпний, ще гірше! 
І це називають «належним санітар-
ним станом»?

Наступне проблемне укриття — 
на вулиці Бродівській. Там у вівто-
рок, 10 січня, ми побачили «при-
тон» — валялись використані пре-
зервативи, пляшки з–під алкоголю 

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

Облаштування мобільних укрит-
тів закінчили ще у грудні минуло-
го року. З того часу минуло трохи 
менше місяця. Однак те, що зро-
били з цими захисними спорудами, 
шокує…

Що ж ми побачили
Ми вирішили перевірити стан 

деяких укриттів зараз. 
Автовокзал 
Перше укриття, де ми побували 

у вівторок, 10 січня, розташоване 
біля Центрального автовокзалу 
на вулиці Торговиця. Розраховане 
на 20 осіб. Всередині є лавки, а вхід 
перекритий додатковою стіною, щоб 
у випадку вибухової хвилі чи оскол-
ків вони не потрапили всередину. 
Також до кожного укриття підведена 
електромережа — там є вимикач, 
лампа та одна розетка.   

У цьому укритті було чисто. Ані 
сміття, ані бруду на підлозі. Але ні 
світло, ні розетка не працювали. Ми 
також перемикали автоматичні ви-
микачі, однак світло так і не з’яви-
лося. Хоча у сусідніх будівлях та 
на зупинці електроенергія була. 
У денний час електроенергію в мо-
більні укриття, імовірно, не подають. 
Ми також перевірили деякі укрит-
тя і увечері. З настанням сутінок 
світло все ж з'являється, але лише 
там, де не відбуваються відключен-
ня електроенергії за графіком. Тож 
скористатися розеткою чи увімкнути 
світло вдень нам не вдалося.

Вулиця Мазепи 
Бачимо уже облуплений фасад, 

а минув лише місяць з моменту 
встановлення. Всередині не було 
дуже брудно. На підлозі та лавці — 
кілька папірців.

Кооперативний коледж 
Це укриття розташоване у цен-

трі міста. Сміття тут було більше — 
недопалки, папірці, шкірки від ман-
даринів. Помітили і неприємну кар-

тину — хтось сходив у туалет у кутку. 
Світла немає. Увечері укриття також 
було без світла, оскільки на Руській 
відбувалися планові відключення 
електроенергії.

Залізничний вокзал 
А це укриття перетворили на туа-

лет. Коли ми увійшли всередину — 
одразу почули неприємний запах. 
Вся підлога — брудна. Хтось випо-
рожнився. Брудна не лише підлога, 
а і лавки. Перебувати тут бридко, 
тож навряд чи хтось буде ховатися 
сюди під час повітряної тривоги.

Зупинка «Вул. Бродівська» 
А у цьому укритті хтось зробив 

«притон». Інші слова підібрати важ-
ко. Всередині — порожні пляшки 
з–під пива, купа недопалків, сміття 
та битого скла. Валявся використа-
ний презерватив, а під однією з ла-
вок — упаковка з–під ампул лікар-

ського засобу, які використовують 
люди з наркотичною залежністю. З 
етичних міркувань ми не вказуємо 
назву препарату.     

 Чи є тут світло — останнє, на що 
звертаєш увагу. Воно тут, як і 
в усіх інших мобільних укриттях, 
вдень відсутнє. А от ввечері світло 
увімкнули. Працювала і розетка.

Хто має стежити 
за чистотою 

Як повідомляли у міській раді 
раніше, постійний нагляд за вка-
заними укриттями здійснюватиме 
патрульна поліція. А відділ технаг-
ляду відповідатиме за прибирання 
цих об'єктів.

Натомість у патрульній поліції 
нам повідомили, що правоохоронці 

В укритті біля залізничного вокзалу на підлозі були 
фекалії — сморід нестерпний 

На Бродівській ми побачили пляшки, недопалки, 
презерватив та коробку з-під медпрепарату

Тепер укриття 
мають перевіряти 
і муніципальні 
інспектори. Так 
обіцяє влада, але 
побачимо

ШВИДКО ПЕРЕТВОРИЛИ НА 
ТУАЛЕТИ – УКРИТТЯ НА ЗУПИНКАХ

МІСТО

Безпека   У Тернополі на десятьох 
зупинках громадського транспорту 
облаштували мобільні укриття, 
призначені для того, аби тернополяни 
могли перечекати всередині повітряну 
загрозу. Однак чи використовують їх за 
призначенням. Ми побували у деяких 
укриттях та перевірили, що з ними стало 
за місяць використання
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та упаковка з медичних засобів, які 
використовують люди з наркотич-
ною залежністю. Що змінилось?

Тут все ж прибрали, але 
вибірково. Пляшки забрали, 
а от недопалки на підлозі та лав-
ках залишились. Коробку з–під 
медикаментів забрали, а блістер-
ну упаковку для ампул — зали-
шили. Тож можна припустити, 
що тут не підмітали, а просто 
зібрали найбільше сміття.

Пообіцяли виправити 
Після побаченого ми звернули-

ся в управління технічного нагляду 
міської ради. Як запевнив началь-
ник управління Олег Вітик — при-
міщення укриттів оглядають що-
дня. При необхідності — проводять 
прибирання.

— Огляд укриттів проводять 
кожного дня до 9.00. Якщо є необ-
хідність прибрати — про це пере-
дають інформацію обслуговуючій 
організації, і двірники це роблять. 
Про стан доповідають мені. Во-
логе прибирання всередині наразі 
не проводять, оскільки на вулиці 
болото і робити це немає сенсу. 
Його роблять тоді, якщо є потреба, 
до прикладу, — коли там хтось схо-
див у туалет. Двірники прибирають 
сміття та стежать за чистотою.

Як запевнив Олег Вітик — він 
особисто перевірив усі укриття 
у місті зранку 11 січня.

— Я особисто перевіряв стан 
укриттів, — каже він. — Зранку 
на Бродівській прибрали, там було 
чисто. На залізничному вокзалі теж 
все прибрали. Я був там близько 
10.00. Ніяких фекалій я не бачив.

Ми надали фото начальнику 

управління та показали, у якому 
стані було укриття о 13.30, що не все 
так гарно, як він нам розповідає. 
У відповідь він пообіцяв, що ви-
правлять ситуацію.

— Якщо тернополяни бачать, 
що в укриттях порушують громад-
ський порядок, або там необхідно 
прибрати — вони можуть звертатися 
до міської ради, і ми на це відре-
агуємо. Ніхто не може цілодобово 
чергувати біля кожного. Тому ми 
просимо тернополян бути свідоми-
ми. В одному з укриттів вандали 
вже понищили вимикачі, світла 
там немає. Буду звертатися у му-
ніципальну інспекцію щодо цьо-
го. Також проситиму, аби вони 
проводили рейди. Вже наступного 
дня, у четвер, 12 січня, пан Вітик 
надіслав нам фото з укриття біля 
залізничного вокзалу. Там прибрали, 
підлога чиста!  Мобільні укриття від-
тепер будуть перевіряти представни-
ки муніципальної поліції. Додаткові 
кошти на прибирання не виділяють 

Як розповів пан Вітик, обслу-
говуючі організації не отримують 
додаткові кошти за прибирання 
мобільних укриттів. Також, каже, 
не виділяють кошти для сплати 
електроенергії.

— Мобільні укриття під’єдна-
ні до ліній вуличного освітлення, 
відповідно, у денний час світла та 
електроенергії там немає. Окремо 
кошти на електроенергію мобіль-
них укриттів не виділяються, вони 
входять у витрати за вуличне освіт-
лення, — пояснює він.

Журналісти «20 хвилин» продов-
жать стежити за станом укриттів. Чи 
дотримають слово у міській раді? 
Ми обов'язково перевіримо.
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Хлопчик пройшов курс лікування і вже почувається краще

Пунктів проживання на випадок блекауту буде 12. Пункт тимчасового проживання в 
школі №16 уже починають забезпечувати усім необхідним інвентарем

 Проблеми зі здоров’ям у Марка виявили в дворічному віці

було нормально. Ми самі з дру-
жиною помічали, що син якось 
не розвивається. Та і він не ходив 
майже до двох років. А це вже 
пізно для дитини. Це нас і нас-
торожило, — розповідає пан Ігор.

Ми поборемося 
за здорове майбутнє 

Аби зрозуміти, чому син почав 
ходити аж у два роки і не роз-
мовляє, молоді батьки обійшли 
не одну лікарню. Останньою зу-
пинкою стала львівська клініка. 
Власне там родині і повідомили 
звістку про наявну проблему зі 
здоров’ям.

— Коли нашому сину було два 
роки, ми їздили до Львова і роби-
ли там магнітно-резонансну томо-
графію. І вже там лікарі сказали 
нам, що є ця рідина. Треба було 

робити процедури і нам лікарі 
виписали пігулки, що син мав 
обов’язково вживати протягом 
певного часу. Ми пройшли той 
курс лікування. Після нього син 
почав краще себе почувати. Ми 
бачили з дружиною покращення. 
Звичайно, ми мали їхати повторно 
в лікарню, але через нестабільну 
ситуацію в Україні відклали по-
їздку, — каже співрозмовник.  

Наразі хлопчик майже не роз-
мовляє та не ходить до дитячого 
садочка. Родина Мазурків хоче, 
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Батьки нашого земляка бла-
гають небайдужих не проходити 
повз і допомогти вибороти сину 
щасливе майбутнє. Журналісти 
«RIA плюс» поспілкувалися з 
батьком маленького хлопчика і 
дізналися про діагноз, лікування 
та подальші потреби.

Це справжнє щастя 
Марк Піскор — єдина дитина 

у родині. Так сталося, що його 
батьки — сироти, тож, коли діз-
налися про вагітність, були дуже 
щасливі. Зі слів батька хлопчика 
Ігоря Мазурка, вагітність у дру-
жини проходила нормально, а ось 
пологи видалися складними.

— Під час вагітності особливих 
проблем не було. Єдине — у жінки 
були сильні набряки. Вона ходила 
на ультразвукову діагностику, там 
спостерігали за нашим сином. І 
лікарі казали, що все нормально. 
Про ускладнення і мови не йшло. 
Так вийшло, що дружина трохи 
переносила сина і лікарям дове-
лося робити їй кесарів розтин. 
Пологи були дуже важкими. Але 
головне, що всі живі та здорові, 
тоді нам так здавалося, — каже він.

Традиційно після народження 
малого Марка оглянули лікарі, 
а потім систематичний нагляд 
педіатрів. Медики стверджува-
ли, ваша дитина здорова. Ігор з 
дружиною раділи батьківству, аж 
поки не помітили, що їх син трохи 
відстає від інших одноліток.

— Якби нам сказали одразу, що 
є ця рідина в головному мозку, 
то ми не зволікали б. Бо краще 
раніше вирішити цю проблему. 
Але нам ніхто нічого не казав. Все 

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ МАРКА
Діти   Йому лише п’ять, а він вже знає, 
як це постійно приймати медпрепарати 
та відвідувати лікарів. Знайомтеся, це 
маленький житель Теребовлі Марк Піскор. 
У хлопчика затримка мовного розвитку і 
він потребує проходження діагностики

ДОПОМОГА

аби їх дитина, як і всі інші мала 
щасливе майбутнє, а також мала 
змогу відвідувати всі заклади.

— Він починає там щось каза-
ти, але це замало для п’ятирічної 
дитини. Коли ми були у Львові, 
то лікарі казали, що все можна 
вилікувати, але треба це робити за-
раз, — додає Ігор Мазурок. — Поки 
син маленький. Нам радять звер-
нутися до логопедів, корекційних 
педагогів, але ні, треба спочатку 
звернутися до лікарів і щоб вони 
знову зробили повне обстеження.  

Звичайно, кожне обстежен-
ня вартує коштів. Ще три роки 
тому родині довелося сплатити 
4000 гривень і це не враховуючи 
систематичної підтримки здоров’я 
сина. Зараз обстеження куди до-
рожче. Сім’я Мазурків не має 
фінансових збережень, тож звер-
тається до всіх небайдужих по до-
помогу.

— Ми б поїхали ще раніше, але 
немає фінансової можливості. Нам 
треба десь від 8000 до 10 000 гри-
вень. Нам дуже треба їхати до ліка-
рів, щоб вони повторно зробили ту 
магнітно-резонансну томографію і 
подивитися, що зараз відбувається 
у голові сина. Цілий день прово-

дяться процедури. Десь за годину 
чи дві після вже готові результати. 
Вже від заключення лікарів ми бу-
демо відштовхуватися і думати, що 
робити далі. Можуть призначити 
додатковий курс дороговартісних 
вітамінів та й інші витрати на лі-
кування. Якщо люди зараз нам 

допоможуть зібрати кошти, то ми 
одразу подзвонимо до клініки і 
після новорічно-різдвяних свят 
поїдемо до Львова, — завершує 
розмову пан Ігор.  

Кожна копійчина важлива. Да-
вайте об’єднаємося і допоможемо 
разом.

Аби зрозуміти, 
чому син почав 
ходити у два роки 
і не розмовляє, 
батьки обійшли не 
одну лікарню

Допомогти родині можна за реквізитами: 
5375 4141 1960 4246  (Мазурок Ігор Ярославович)
+380 68 071 33 78.

 Довідка

У Тернополі розгорнуть пункти тимчасового 
проживання жителів громади у випадку блекауту
ВИДАВНИЦТВО РІА 

У Тернополі тривають робо-
ти з облаштування тимчасових 
пунктів масового проживання 
населення, на базі освітніх за-
кладів міста, у разі настання 
блекауту. Один із 12 пунктів 
буде розгорнуто на базі Терно-
пільської школи №16 ім. Воло-
димира Левицького.

Для того, щоб школи могли у 
разі потреби терміново надавати 
прихисток населенню та поча-
ти функціонувати як пункти 
тимчасово проживання, їх уже 
починають забезпечувати усім 
необхідним інвентарем.

«Наші школи продовжують 
працювати як освітні заклади. 
Після завершення канікул для 
учнів розпочнеться навчальний 
процес. У випадку критичної си-
туації, наприклад, припинення 
подачі електроенергії чи тепла 

впродовж тривалого часу, школа 
припиняє працювати як заклад 
освіти та стає пунктом масового 
проживання населення, — роз-
повідає міський голова Сергій 
Надал. — Таких пунктів у місті 
попередньо готується 12, вони 
розміщені практично у всіх мі-
крорайонах міста. Тому при пер-
шій необхідності весь інвентар, 
а саме: пічки-буржуйки, спальні 
мішки, каремати, польові кухні 
будуть розгорнуті. Ці пункти та-
кож забезпечуються побутовою 
хімією, ліхтарями, аптечками 
тощо».

Наразі у школі №16 вже вста-
новлено генератор потужністю 
60 кВТ, підготовлено ємності 
для зберігання палива, облаш-
товані санвузли, є біотуалети, 
дрова тощо.

Нагадаємо, у місті працює 
18 мобільних та стаціонарних 
пунктів обігріву, де громадяни 

можуть скористатись електрое-
нергією, інтернетом та зігрітись. 
Знайти їх можна на інтерактив-

ній карті у розділі «Е-сервіси». 
Також вони доступні у мобільно-
му телефоні  в додатку «е-Терно-

піль» (який можна завантажити 
на свої телефони на Android та 
на iOS).
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П’ять (!) років минуло влітку 
від дня резонансного вбивства 
у Вишнівці випускниці Іринки 
Мукоїди. Однак суд присяжних 
досі не назвав імені вбивці ді-
вчинки.

Суди тривають вже понад 5 
років. І майже 5,5 року – без 
тижня – Василь перебуває під 
вартою – у СІЗО.

Одразу зазначимо, що 5,5 
року і досі немає вироку – це 
своєрідний рекорд розгляду та-
кого роду справ.

Нагадаємо, тіло випускни-
ці Іринки Мукоїди зі слідами 
насильницької смерті виявили 
зранку 26 червня 2017 р. на 

узбіччі траси у смт Вишнівець 
Збаразького району. Підозрюва-
ного Василя Гнатюка затримали 
через тиждень після вбивства. 
Йому інкримінують, окрім 
вбивства, зґвалтування в не-
природний спосіб. Приблизно 
півроку тривало слідство, після 
чого справу передали до суду.

— Відповідно до ст. 27 КПК 
України, справа слухається 
у закритому режимі, тобто в 
присутності лише учасників 
кримінального провадження, 
оскільки обвинуваченим є не-
повнолітній і обвинувачення 
стосується злочинів проти ста-
тевої свободи та статевої недо-

торканості особи, — повідомили 
у пресслужбі Тернопільського 
апеляційного суду.

Тоді ще 16-річного Василя 
Гнатюка звинуватили в осо-
бливо тяжких злочинах: за п. 
10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, 
поєднане із зґвалтуванням або 
насильницьким задоволенням 
статевої пристрасті неприрод-
ним способом) та ч. 3 ст. 153 
Кримінального кодексу України 
(насильницьке задоволення ста-
тевої пристрасті неприродним 
способом, що спричинило осо-
бливо тяжкі наслідки).

Як нам вдалося дізнатись, 
справу досі слухають у суді. 

Звинувачують у вбивстві та зґвалтуванні

КРИМІНАЛ

СТАТЕВІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ.  
У ЯКИХ СПРАВАХ ВЖЕ Є ВИРОКИ?

Зваблення 11-річної дівчинки дорослим чоловіком та зґвалтування маленького 
хлопчика. Ці резонансні злочини сталися на Тернопільщині у 2022 році

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, 
IRYNA. BELYAKOVA@GMAIL. COM 

Зґвалтування, розбещення ді-
тей — ці злочини, на жаль, на Тер-
нопільщині не рідкість. Причому 
жертвами сексуального насилля 
за останні роки ставали як дівчат-
ка, так і хлопчики.

Зваблення 11-річної дівчинки 
дорослим чоловіком та зґвал-
тування маленького хлопчика. 
Ці резонансні злочини сталися 
на Тернопільщині у 2022 році.

Справа щодо скривдженої ді-
вчинки днями пішла до суду. 
Якщо провину чоловіка доведуть 
у суді, йому загрожує від 5 до 8 ро-
ків тюрми.

Одна пішла до суду, 
іншу розслідують 

Нагадаємо, жителя одного із сіл 
Тернопільського району обвину-
вачують у вчиненні розпусних дій 
щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 
156 КК України).

— Встановлений факт проти-
правних дій 51-річного чоловіка 
стосовно 11-літньої дівчинки, про 
які правоохоронців повідомили 
його односельці, — повідомили 
у Тернопільській обласній про-
куратурі. — За клопотанням слід-
чого, погодженим із прокурором, 
суд обрав йому запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою. 
Завершене розслідування, що здій-
снювали слідчі поліції.

Ще один злочин стався в одно-
му з містечок на Тернопільщині, і 
редакцію про це восени 2022 року 
повідомили наші читачі. Більше 
того, повідомлення про зґвалту-
вання маленького хлопчика трохи 
старшою за нього дитиною вида-
валося щонайменше перебільшен-
ням. Тоді односельці надіслали 
журналістові відео самого процесу. 

Ми звернулися до поліції із зая-
вою про скоєний злочин і долучи-
ли всі матеріали, які отримали. Як 
виявилось, правоохоронцям було 
відомо про цей злочин, відомості 
внесли до ЄРДР і розслідування 

проводилось. Ми пильнуватимемо 
за ходом розслідування. 

Три кримінальних правопору-
шення, вчинених проти статевої 
свободи та статевої недоторканості 
неповнолітніх, зареєстрували пра-
воохоронці у 2021 році. Всі справи 
скеровані до суду з обвинувальни-
ми актами. У жодній із них поки 
немає вироків, повідомили у Тер-
нопільській обласній прокуратурі. 
Упродовж 2020 року таких право-
порушень було 5. Із них у трьох 
кримінальних провадженнях судом 
винесено обвинувальні вироки.

Ми пригадали резонансні спра-
ви останніх років, які сколихнули 
Тернопільщину і всю країну.

Згвалтували 13‑річну 
дівчинку 

Неабиякого резонансу набу-
ла справа у Настасові — у липні 
2021 року на березі місцевого ставка 
зґвалтували місцеву 13-річну дити-
ну. Дівчинка з компанією подру-
жок відпочивала на березі водойми. 
Там же була компанія підлітків із 
сусідніх сіл.

Як повідомили у Тернопільській 
обласній прокуратурі, справа зараз 
перебуває на розгляді у суді. Засі-
дання «закрили», бо йдеться про 
статевий злочин та ще й про непо-
внолітніх.

Дівчинка тоді потрапила до ре-
анімації. Її 17-річного кривдника 
невдовзі впіймали та оголосили 
підозру у зґвалтуванні. Хлопцеві 
суд обрав міру запобіжного захо-
ду — протягом місяця він перебу-
вав під вартою. Грати, казали тоді 
місцеві, мають врятувати його і від 
людського гніву…

Учасників у цій історії чимало, 

Резонанс  Гучні справи за останні 
роки, від яких досі мороз по шкірі. В 
одній мати підкладала меншу донечку 
у ліжко співмешканця старшої доньки. 
В іншій дівчина-підліток придумала 
зґвалтування, перетворивши на пекло 
життя трьох родин правоохоронців

Ми пригадали 
найрезонансніші 
справи, які не 
лише сколихнули 
Тернопільщину, а й 
всю країну
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всі вони неповнолітні і принаймні 
більшість із них була напідпитку.

Фігуранту у цій справі оголосили 
підозру за ч. 4 ст. 152 Криміналь-
ного кодексу України. Кривднику 
дівчинки 17. Він проживає у селі 
неподалік Тернополя.

Справи, у яких 
проголосили вироки 

Кілька справ, в яких вже є виро-
ки, стосувались статевих зносин з 
особами, які не досягли 16-ти років.

26 січня 2021 року Борщівський 
райсуд оголосив вирок чоловікові, 
який вже мав судимість за секс з 
дівчатами, двома роками раніше, 
адже відбував умовний термін по-
карання. За матеріалами суду, 8 лю-
того 2020 року близько 23.00 год і 
юнак, і восьмикласниця перебували 
вдома у чоловіка. У суді юнак ствер-
джував, що секс був за згодою. Про-
те із обвинуваченням, висунутим 
слідством, погодився. Йому було 
відомо, що потерпіла є ученицею 
8-го класу. Він вибачався перед 
батьками дівчини і запевняв, що 
мав намір одружитися.

Іншу справу слухали в Теребов-
лянському суді. Там обвинувачений 
займався сексом з дівчиною у са-
лоні автомобіля Wolkswagen Passat 
В5 — без застосування до неї на-
сильства чи погрози. Проте невдовзі 
була угода про примирення сторін. 
Юнак врешті отримав рік умовно.

Третю справу слухали у суді Бе-

режан. Обвинуватили у статевих 
стосунках зі школярем повноліт-
ню дівчину. Згідно з обвинуваль-
ним актом, 13 вересня 2020 року 
близько 22 год у квартиру до об-
винуваченої прийшли гості. Серед 
них був і семикласник. Компанія 
пила алкоголь і розважалась, а по-
тім заговорили про секс. Далі все 
випробували на ділі. У суді дівчина 
наголошувала, що все відбувалось 
за взаємною згодою із семикласни-
ком. Від покарання за ґратами її вря-
тувала угода — щоправда, цього разу 
не з потерпілою стороною, а вже з 
прокуратурою. Дівчина погодилась 
визнати вину, натомість отримала 
два роки умовно.

Кривда міліціонерів, 
якої не було

Тернопільщину тоді охрестили 
«другою Врадієвкою», бо 15-річна 
дівчинка обвинуватила в зґвалтуван-
ні трьох міліціонерів. Це трапилось 
на Борщівщині у 2014 році.

Нагадаємо, заяву про зґвалтуван-
ня до міліції подала мама дівчинки. 
Жінка у деталях описала, що розпо-
відала їй мала. Ніби правоохоронці 
спочатку заливали її спиртним. По-
тім двоє ґвалтували, третій спосте-
рігав за цим. Через кілька місяців 
незалежні експерти остаточно по-
ставили крапку у цій історії. Вони 
довели — міліціонери не ґвалтували 
неповнолітню. Прокуратура закрила 
справу. І якщо силовики й припу-
скали, що за наклеп теж можна при-
тягти до відповідальності, невдовзі 
повідомили: переслідування ані ді-
вчини, ані її матері не буде. 

— Наших чоловіків спочатку 
звільнили, потім поновили у міліції, 
але відсторонили від роботи, — роз-
повіла дружина одного з тодішніх 
обвинувачених пані Валентина. — 
Мій чоловік після регулярних ць-
кувань звільнився з органів. Ще 
один — працює дільничним. Тре-
тій — у сусідньому районі.

Після інциденту мама перевез-
ла дівчинку до Хмельниччини, їй 
змінили прізвище. До речі, одразу 
після інциденту вона приїжджала 
до села і хвалилася перед друзями, 
що вона таке провернула, а їй за це 
нічого не було. 

А родини тодішніх правоохорон-
ців зітхнули з полегшенням, бо це 
пекло закінчилось.

Поклала доньку у 
ліжко до коханця 

У січні 2015 р. на 12 років посади-
ли ґвалтівника 12-річної дівчинки. 
А на 11 — її… маму.

У ході досудового розслідування 
встановлено, що підсудного в дім 
привела мати потерпілої, як наре-
ченого для старшої 19-річної донь-
ки. Згодом жінка поклала до нього 
в ліжко молодшу доньку. Насиль-
ство над дівчинкою тривало май-
же рік. За відмову лягати в ліжко 
зі співмешканцем старшої сестри, 
мати била її та погрожувала вигна-
ти з дому. Цей резонансний злочин 
наприкінці 2013 року сколихнув усю 
Тернопільщину. Жахливу правду 
про знущання над дитиною ви-
явили тернопільські міліціонери, які 
втрутилися у неординарну ситуацію. 
Відтак, за зґвалтування 12-річної 
дівчинки був затриманий неодно-
разово судимий 30-річний чоловік.

За сукупністю злочинів маму ді-
вчинку засуджено до 11 років нево-
лі. Апеляційний суд залишив вирок 
суду першої інстанції без змін.

Познущалися над 
8‑річним

У зґвалтуванні 8-річного хлопчи-
ка звинуватили 16-річного підлітка. 
Події відбувались у квітні 2018 р.

Правоохоронці вийшли на слід 
підозрюваного. Ним виявився 
16-річний хлопець — житель су-
сіднього села. Він у скоєному зі-
знався. Розповів, що на ставу ло-
вив рибу, коли підійшов хлопчик 
та почав заважати йому, кидаючи 
у воду камінці. На зауваження та 
прохання не робити цього, не реа-
гував. Тому підліток спіймав його, 
змусив роздягнутися та вступив з 
ним у статеві зносини неприроднім 
шляхом. Після цього дитина втекла, 
а вдома пожалілася старшому брато-
ві на кровотечу. Останній викликав 
поліцію, а дитину госпіталізували 
до лікарні.

Кривдника визнали винуватим 
у зґвалтуванні в неприродній спо-
сіб і призначили покарання у виді 
5 років позбавлення волі. Але тим же 
вироком Збаразький райсуд звіль-
нив від відбування призначеного 
покарання у виді позбавлення волі, 
з випробуванням, встановивши йому 
іспитовий строк терміном 2 роки, 
тобто відбувся умовним терміном.
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Після масованих обстрілів енер-
гетичної інфраструктури, жите-
лі Тернопільщини стикнулися з 
новою проблемою — постійним 
відключенням світла. Сьогодні 
електроенергії більше немає, ніж є. 
Це стало поштовхом для закупівлі 
портативних зарядних станцій та 
генераторів.

Ціни на прилади ще восени 
значно зросли, а купити просто 
на ринку їх було дуже важко. Деякі 
мали чекати доставку по кілька 
днів чи тижнів. Тепер ситуація 
змінилася.

Якщо пройтися біля магазинів, 
аптек, поштових відділень, то май-
же біля кожного стоїть генератор. 
І як тільки світло зникає, техніка 
приступає до роботи.

Журналісти «20 хвилин» обійш-
ли кілька магазинів та локацій 
на Центральному ринку і про-
моніторили ціни на портативні 
зарядки та генератори.

На будь‑який 
бюджет 

У магазинах, де продаються ге-
нератори, вже не такий ажіотаж. 
Хто хотів, давно придбали і ко-
ристуються. Продавці зізнаються, 
генератори, як і будь-яка техніка 
може вийти з ладу, тож щомісяця 
намагаються поповнити асорти-
мент.

Наприклад, у магазині Dnipro-M 
пропонують придбати бензиновий 
генератор GX-25, номінальної 
потужності 2500 Вт/максималь-
ної потужності — 2800 Вт. Об’єм 
паливного бака — 15 л, а тип 
запуску — ручний стартер. Він 
обійдеться вам у 22 395 гривень.  

Другий бензиновий генератор 
GX-30 Е. Номінальна потужність 

2800 Вт/максимальна потуж-
ність — 3200 Вт. Об’єм паливного 
бака 15 л, а тип запуску електрич-
ний або ручний стартер. Коштує 
він 29 499 гривень.  

Далі на ринку є чимало локацій, 
де можна обрати для свого будин-
ку чи бізнесу генератор. Ціни 
знову ж таки, різняться. Але все 
залежить від потужності та якості. 
У продавця Петра найдешевший 
коштує 15 000 гривень на 3,6 кВт.

На 3,3 кВт — 24 000 гривень;
на 5 кВт (бюджетний варіант) — 

25 000 гривень;
на 5 кВт (кращої якості) — 

35 000 гривень.

— Якщо у вас вдома електрич-
на плита та бойлер, то вам треба 
купувати генератор не менше, 
ніж на 5 кВт. Якщо купуєте мен-
ший, то він не витягне. І взагалі, 
я б не радив одночасно вмикати 
бойлер і плиту. Треба від чогось 
відмовлятися або просто чергу-
вати. Це все робить Китай. Але 
є нормальна якість, а є бюджетні 
варіанти. Я вам кажу, як є, — каже 
продавець Петро.  

На іншій локації нам показують 
генератори інших потужностей. Та 
і ціни теж побільші. Якщо хочете 
генератор на 3,2 кВт, то він кош-
тує 37 000 гривень, а на 5 кВт — 
45 000 гривень.

Також є в наявності генератори 
потужністю 2,2 кВт — 20 000 гри-
вень;

генератор на 2,8 кВт — 

25 000 гривень;
генератор на 3,5 кВт — 

40 000 гривень.  
— Якщо ви хочете, щоб у вас 

від генератора працювала елек-
трична плита, бойлер, чайники та 
ноутбуки, то треба купувати лише 
на 6 кВт. Але скажу вам правду, 
одночасно і на 6 кВт генератор 
такий перелік техніки не потягне. 
Якщо ви хочете на 5 кВт, то я вам 
продам за 45 000 гривень. Якщо 
у вас обмежений бюджет, то в чо-
мусь собі відмовляйте. Треба буде 
комбінувати техніку і все, — радить 
продавець Микола.  

Скільки коштують 
зарядні станції?

Портативні зарядні станції 
значно менші за розміром, ніж 
генератор і не такі шумні. Проте 
варто розуміти, що і електричну 
плиту чи бойлер вона не витягне. 
Продавець Петро каже, це не та 
річ, на яку треба витрачати понад 
20 000 гривень. Вже краще доклас-
ти гроші і купити нормальний ге-
нератор.

— Я ще восени завозив кілька 
штук цих станцій і ледь продав їх. 
Так, на вигляд вони значно при-
вабливіші, менші за генератор. 
Бо генератори гудуть як трактор. 
Але не бачу в них великого сенсу. 
Їх все одно треба заряджати від 
електрики. А якщо світла нема 
по 12 годин, то від цієї станції 
працюватиме лише ваш ноутбук? 
Ну можливо ще павербанк заря-
дите чи телефон. Електричний 
чайник, праску чи якусь мікро-
хвильову піч ця штука не витягне. 
То я завжди кажу людям, купіть 
нормальний генератор і не пере-
ймайтеся, — радить він.

На ринку ми знайшли лише 
одну точку, де продаються пор-
тативні зарядні станції. Нам по-
казали одразу дві.

Так, портативна зарядна стан-
ція Wangroy Tig Fox (540 Вт/год) 
обійдеться вам у 23 000 гривень. 
Продавець Ігор у магазині нас 
переконував, що вона забезпе-
чує живленням протягом восьми 
годин. За допомогою неї може 
працювати холодильник (60 Вт), 
світло (100 Вт) та телевізор (60 Вт). 
Вона невелика за розміром, тож 
багато місця не займає.  

Другий варіант — портативна 
станція фірми V-TAC (500 Вт/год) 
коштує 24 000 гривень. Вона також 
невелика за розміром та містить 
роз’єми: USBx2, Type-c, DC, а також 
Wireless Charger. Зі слів продавця 
Ігоря, вона також витягне холодиль-
ник (60 Вт) та телевізор (60 Вт).
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Ціни на потужніші 
генератори та 
зарядні станції 
сягають навіть  
40‑85 тисяч 
гривень

Блекаут   Портативні 
зарядні станції, power 
bank та генератори стали 
справжнім порятунком під 
час перебоїв зі світлом. 
Одні купують їх для своїх 
квартир та будинків, а інші 
– для підтримки бізнесу. 
Скільки коштують такі 
прилади, чи реально їх 
купити у Тернополі та що 
пропонують продавці 

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ, POWER BANK ТА 
ГЕНЕРАТОРИ: СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ

СПОЖИВАЧ

В інтернеті можна обрати зарядну станцію як за 80 тисяч гривень, так і за 11 тисяч гривень

Генераторів на ринку багато. Ціни кусаються

Зарядні станції на ринку коштують 23-24 тисячі гривень

Зарядні станції на ринку коштують 23-24 тисячі гривень

Правила під час користування
Працівники головного управ-

ління Державної служби з над-
звичайних ситуацій у Терно-
пільській області на власній 
сторінці у Фейсбук вкотре на-
гадують місцевим жителям пра-
вила використання генераторів. 
Щоб не сталося біди - суворо 
дотримуйтеся елементарних 
правил безпеки під час вико-
ристання. Зокрема, таких як:

генератор можна використо-
вувати тільки на відкритому по-
вітрі. Не можна(!!!) встановлю-
вати у будівлі, тому що під час 

роботи він виділяє чадний газ, 
що може призвести до отруєння 
та летальних випадків.

Встановлюйте генератор так, 
щоб відстань до найближчої 
поверхні (стіни, вікна тощо) 
була не менше шести метрів. 
Це важливо, бо під час ро-
боти він сильно нагрівається 
й предмети поблизу можуть  
спалахнути.

Заправляйте генератор тільки 
на відкритому повітрі й тримай-
те паливо якомога далі (через 
ризик пожежі).

Куди більше таких приладів 
можна знайти в інтернеті. Жур-
налісти «20 хвилин» вирішили 
промоніторити деякі сайти і по-
дивитися, що вони пропонують 
споживачам.  

Як бачимо, ціни на станції 
коливаються від 10 999 гривень 
до 84 500 гривень. Для тих, хто хоче 
обрати не найдешевше і не найдо-
рожче є варіанти за 19 999 гривень, 
29 999 гривень.  

За 10 999 пропонують станцію 

JACKERY EXPLORER 240EU. За-
ряджається станція від мережі, со-
нячної батареї та автомобільної за-
рядки. Серед портів одна розетка, 
а також USB. Ємність акумулятора 
240 Вт/год.  

За 84 500 гривень пропонують 
станцію SOUOP UPP-2400W 
697500 мА/ч 2232Wh. Переко-
нують, що вона зможе витри-
мати мікрохвильову піч, ку-
хонний комбайн, холодильник  
та телефони.
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Щоденні вимкнення світла по-
стійно створюють для нас багато 
незручностей. Хочемо того чи 
ні, та до них треба адаптовува-
тись. Уявіть ситуацію. Ви зніма-
єте кошти через банкомат або 
здійснюєте за допомогою нього 
певну транзакцію, наприклад, 
поповнюєте мобільний рахунок. 
Вставили картку, ввели PIN-код 
та суму готівки, яку хочете зня-
ти, готуєтесь забрати гроші – і 
ось на локації, де розміщений 
банкомат, зникає електроенергія! 
Ваша картка й кошти залиши-
лись заблокованими всередині 
пристрою. Інакше кажучи, їх 
«з’їв» банкомат. Як бути далі?

Як діють 
тернополяни 

Більшість людей відразу за-
панікує, адже лише одиниці 
обізнані з тим, що робити, аби 
повернути картку. А такі випад-
ки непоодинокі, розповідають у 
банках нашого міста. Через регу-
лярні віялові й аварійні вимкнен-
ня світла тернополяни нерідко 
потрапляють у схожі незручні си-
туації. Як діяти, коли при корис-
туванні банкоматом вимкнули 
світло – розповіли нам.

Наприклад, Тетяна Ренкас ку-
пувала через інтернет-магазин 
сукню. Потрібно було оплатити 
її онлайн – скинути гроші на 
картку продавця. Дівчина вне-
сла кошти у термінал, але той не 
встиг видати чек, адже вимкнули 
світло. Пристрій перестав пра-
цювати, екран згас. Тетяна за-
телефонувала на «гарячу» лінію.

— В банку сказали, що обро-
блять запит впродовж 15-ти днів. 
А від магазину відповіли, що 
зможуть написати, чи прийшли 
їм кошти, аж через три дні. Коли 
цей термін минув, я звернулась у 
службу підтримки і мені висла-
ли електронний чек. Пощастило, 
оплата за сукню все-таки про-
йшла успішно! — говорить вона. 

Наша журналістка опубліку-
вала допис у кількох місцевих 
Фейсбук-групах, в якому запита-
ла у людей, що робити, коли під 
час користування банкоматом/
терміналом вимкнули електрику, 
а ти намагався покласти чи зняти 
гроші з картки? Ми перевірили, 
чи знають мешканці Тернополя, 
як вийти з такого казусу. Відпо-
відей було небагато, однак деякі 
містяни дали цінні поради.

— Якщо ви знімали гроші і 
вимкнули світло, з рахунку вони 
списались (тобто прийшло спо-
віщення на смартфон абощо), а 
банкомат готівку не видав, треба 
дзвонити у технічну підтримку 
банку і писати заяву на повер-
нення коштів. Їх віддадуть через 
тиждень-два, — розповідає Ан-
дрій Шовдра.

Натомість користувачка Фей-
сбуку Анастасія Настя радить 
не зволікаючи зателефонувати 
на «гарячу» лінію банку. Звідти 
вишлють інкасаторів на ваш по-
рятунок. Вони легко витягнуть з 
банкомату чи терміналу картку 
й повернуть власнику. А терно-
полянка Virusya Kornak пише, 
що значно дієвішим методом 
буде звернутись за допомогою 
у найближче до вас відділення 
вашого банку. Житель Зборова 
Олександр Казмірчук говорить, 
що у ситуації, коли при користу-
ванні банкоматом «ПриватБан-
ку» зникла електроенергія, слід 
телефонувати на номер 3700, і 
після інкасації банкомату гро-
ші повернуться на вашу карту. 
Чоловік колись стикався з по-
дібним.

Що радять 
тернопільські банки

Ми запитали у працівників 
банків у Тернополі, який алго-
ритм дій існує в таких випадках? 
Фахівчиня з комунікацій «При-
ватБанку» Докія Кузьменко по-
яснює – якщо під час здійснен-
ня фінансової транзакції через 
банкомат чи термінал самооб-
слуговування вимкнули світло 
і транзакція завершилась неко-
ректно, власник картки їхнього 
банку (або й інших) має два ва-
ріанти. Перший: звернутись на 
«гарячу» лінію за номером 3700 

(безкоштовно), другий: піти до 
найближчого відділення і подати 
заявку на повернення коштів.

— У ній необхідно зазначити 
адресу банкомату/терміналу, 
внесену чи недоотриману суму 
та приблизний час проведення 
операції. Заявка буде опрацьова-
на і після того, як гроші в бан-
ківському пристрої перерахують, 
недоотримані кошти повернуть 
на картку, — коментує Докія 
Кузьменко.

Стан виконання заявки, до-
дає працівниця «ПриватБанку», 
можна перевірити за наступним 
лінком: http://surl.li/ejrgo (на офі-
ційному сайті). Якщо банкомат 
так і не повернув вам картку – 
звертайтесь до найближчого від-
ділення свого банку для її пере-
випуску. Клієнти «ПриватБанку» 
можуть у такій ситуації оформи-
ти цифрову картку в Приват24 
і користуватися з гаджету, без 
паперового варіанту.

Якщо вам терміново потрібно 
зняти гроші, то можна отримати 

готівку й на касах магазинів, ап-
тек та АЗС. Для цього необхідно 
оплатити будь-яку покупку карт-
кою та попросити касира зняти 
з неї потрібну суму коштів. Вона 
може бути від 500 гривень, але 
не більше 6000 гривень, говорить 
фахівчиня з комунікацій Докія 
Кузьменко.

Детальніше про те, де ско-
ристатись сервісом, читайте 
тут: http://surl.li/ejril. За лінком 
вміщена також інтерактивна 
Google-карта, на якій ви побачи-
те найближчі (залежно від вашо-
го місця розташування) заклади, 
які видають готівку. До слова, у 
Тернополі таких «точок» дово-
лі багато. Приміром, отримати 
кошти можна на базі «Сільпо», 
«АТБ», «23/7», NOVUS, «Аптека 
АНЦ», «Аптека Доброго дня», у 
мережі аптек «Подорожник», у 
«Фокстрот», PROSTOR тощо. 

Також ми надіслали лист до 
пресслужби «Ощадбанку», аби 
дізнатись, яку послідовність дій 
мають вони? Нам відповіли, що 
людині, яка зіткнулась із ситуа-
цією, коли під час користування 
банкоматом раптово вимкнули 
електроенергію і транзакція за-
вершилась некоректно, потрібно 
звернутись до найближчого від-
ділення банку та написати заяву, 
що банкомат не видав гроші.

«Коли заяву буде опрацьовано, 
кошти повернуть на картковий 
рахунок клієнта. У разі застря-
гання картки, її потрібно забло-
кувати в Контакт-центрі. Під час 
інкасації картку буде вилучено 
і повернуто клієнту. Але банк 
рекомендує в такому випад-
ку перевипустити нову картку. 
В будь-кому разі клієнт може 
звернутись до Контакт-центру 
Ощадбанку (0800210800), де йому 
підкажуть, як потрібно діяти в 
тій чи іншій ситуації», — пояс-
нили у листі фахівці пресслужби 
«Ощадбанку».

У телеграм-каналі пресслужби 
Міністерства з питань реінтегра-
ції тимчасово окупованих тери-
торій України також нагадують, 
що зняти готівку українці можуть 
й в «Укрпошті» та на «Новій по-
шті». Для цього звертайтесь до 
будь-якого відділення поштово-
го оператора. Працівники пошти 
вам допоможуть.
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Якщо вам потрібно 
зняти гроші, а 
банкомат «з’їв» 
картку, можна 
отримати готівку на 
касах магазинів

Поради   Ми поспілкувалися з 
працівниками тернопільських банків, 
промоніторили національні корисні 
ресурси й розробили алгоритм, що 
робити містянам у ситуації, коли 
вимкнули світло під час користування 
банкоматом чи терміналом

ЗНІМАЛИ ГРОШІ В БАНКОМАТІ —  
І ВИМКНУЛИ СВІТЛО! ЯК ДІЯТИ?

ГРОШІ

Якщо ви користувались банкоматом і вимкнули електроенергію — не панікуйте. 
Згадайте алгоритм дій у такій ситуації і чітко йому слідуйте

Інтерактивна карта, де вказані магазини, аптеки й АЗС, в 
яких можна зняти готівку, якщо не працюють банкомати

За ініціативи Національного 
Банку України, в нашій державі 
створили об’єднану мережу бан-
ківських відділень, які надають 
необхідні фінансові послуги на-
селенню навіть тоді, коли немає 
електроенергії. Мережа має назву 
Power Banking, налічує понад ти-
сячу відділень, забезпечених аль-
тернативними джерелами енергії 
і резервними каналами зв’язку, 
посиленою інкасацією готівки та 
додатковим персоналом. Мапу з 
деталями роботи банків (адреса, 
графік, контакти) можна перегля-
нути тут: https://power.bank.gov.
ua/. 

Як працюють банки, 
коли немає світла

У нашому місті відділень, ко-
трі приймають клієнтів навіть за 
відсутності електроенергії, всьо-
го 28. Це, зокрема, такі банки, 
як: «ЛЬВІВ» (вул. Мазепи, 8), 
«А-БАНК» (вул. Торговиця, буд. 
47), «УКРГАЗБАНК» (вул. 15 
Квітня, буд. 9), «А-БАНК» (про-
спект Злуки, 9, прим.140), «ОТП 
БАНК» (вул. Листопадова, 7), 
«АЙБОКС БАНК» (вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 14), «УКРЕК-
СІМБАНК» (вул. Шептицького, 
21), «ТАСКОМБАНК» (вул. М. 
Шептицького, 4а), «ПУМБ» (вул. 
Руська, 23/129), «КРЕДОБАНК» 
(вул. Замкова, 7), «УКРГАЗБАНК» 

(вул. Замкова, 9, приміщення 14) 
та багато інших.

Щодо роботи «ПриватБанку», у 
разі тривалого відключення світла 
можна отримати банківські послу-
ги у чергових відділеннях. Раніше 
їх було два, зараз – три. Це банки 
на проспекті Степана Бандери, 38; 
на вулиці Патріарха Любомира Гу-
зара, 2; на вулиці Шептицького, 
4а. Також по одному черговому 
відділенні є у Кременці, Теребовлі, 
Борщеві, Збаражі і Бережанах. Від-
ділення мають системи безперерв-
ного живлення.

– Якщо немає світла і не пра-
цюють банкомати/термінали, 
йдіть у чергові відділення. Вони 
обладнані генераторами електрики 
та стабільним інтернетом. Окрім 
банківських послуг, там можна 
скористатися банкоматами і тер-
міналами самообслуговування, які 
будуть робочими завжди, – гово-
рить Докія Кузьменко.

До мережі Power Banking входять 
й більше 200 чергових відділень 
«Ощадбанку» по всій території 
України, які надають банківські 
послуги в умовах блекауту. У Тер-
нополі їх є кілька: на вул. Лесі 
Українки, буд. 10, приміщення 99; 
на проспекті Злуки, 53; на майда-
ні Волі, буд. 2 тощо. Усі адреси 
відчинених банків шукайте за 
лінком: https://www.oschadbank.
ua/map.
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Переважна більшість антибі-
отиків, що застосовуються для 
дітей, призначають у вигля-
ді пероральної суспензії, а це 
значить, що її потрібно готува-
ти заздалегідь. Перший крок у 
правильному приготуванні лі-
ків – прочитати інформаційний 
листок, що додається до кож-
ної упаковки ліків. Антибіотик 
зазвичай знаходиться у формі 
порошку, який необхідно «су-
спендувати у воді». Перед при-
готуванням суспензії необхідно 
струсити ємність з ліками, що 
розпушить порошок в ємності 
і дозволить йому легше роз-
чинитися. Наступним кроком 
буде додавання до порошку 
підготовленої й охолодженої 
до кімнатної температури води. 

Зверніть увагу на позначку, до 
якої слід наповнити пляшку 
водою. Не можна перетинати 
зону, відзначену тире або стріл-
кою на упаковці препарату. Це 
дуже важливо, оскільки пере-
вищення цього значення може 
призвести до поганого приго-
тування антибіотика. Іноді до 
упаковки антибіотика додається 
спеціальний мірний стаканчик, 
який слід наповнити водою та 
тільки потім вилити його вміст 
в ємність з порошком.

Наступний крок – ретельно 
перемішати воду з порошком, 
обертаючи і струшуючи закри-
ту пляшку, щоб весь порошок 
рівномірно розподілився.

При приготуванні антибіо-
тика слід також пам’ятати, що 

для приготування суспензії не 
можна використовувати міне-
ральну воду, тому що сполуки, 
що в ній містяться, можуть зни-
жувати дію або абсорбацію лі-
ків. Приготовану суспензію ми 
стандартно зберігаємо в холо-
дильнику, однак умови, в яких 
слід зберігати приготовані ліки, 
вказані у буклеті, з яким слід 
ознайомитися. Будь-яка перо-
ральна суспензія антибіотиків 
придатна для використання 
тільки протягом декількох днів. 
Потім викидайте її належним 
чином. Для отримання інфор-
мації про застосування дивіться 
листок-вкладиш або зверніться 
до фармацевта.

Поради з Центру Громадсько-
го здоров’я МОЗ

Як правильно вживати 
антибіотики?

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

Покажіть в аптеці рецепт від лікаря та оберіть препарат, який 
вам по кишені

СПІВПРАЦЯ

того, як атакувати наш організм. 
У вірусів немає спеціальної клі-
тинної стінки, яку б міг атакувати 
антибіотик. Натомість вірус має 
спеціальну захисну протеїнову 
оболонку, яку не пошкодить навіть 
найсильніший антибактеріальний 
препарат, — наголошує медикиня.

Чим загрожує неконтрольова-
ний прийом таких лікарських за-
собів? Найперше — небажаними 
побічними ефектами. За даними 
Центру Громадського здоров’я, 
в однієї людини з десяти виника-

ють побічні ефекти з боку системи 
травлення. Це виражається такими 
симптомами як:

  нудота;
  блювання;
  діарея;
  здуття живота;
  біль у животі;
  втрата апетиту.

Також під час прийому ан-
тибіотиків є ризик алергічної  
реакції.

Найбільш тривожний наслідок 
безконтрольного прийому анти-
бактеріальних препаратів — ан-
тибіотикорезистентність. Тобто 
коли бактерії стають стійкими 
до антибіотиків.

Електронні рецепти 
Із серпня вийшла постанова 

МОЗ, яка регулює відпущення 
антибіотиків лише за рецептом 
лікаря. Крім електронного, ви-
писували ще й паперовий. Лише 
після рішення спеціаліста батьки 
могли отримати документ для ку-
півлі антибіотика в аптеці.

Лікуючий лікар виписує елек-
тронний рецепт на антибіотик 
за міжнародною непатентованою 
назвою препарату, тобто «дієвою 
речовиною». Фармацевт під час 
погашення рецепта перевірить 

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Питання раціонального прийо-
му антибактеріальних препаратів є 
дуже актуальним у наш час. Незва-
жаючи на те, що мають працюва-
ти електронні рецепти від лікаря 
на такі медичні засоби, все ж таки 
дехто порушує правила їх викори-
стання. А це призводить до ката-
строфічних наслідків: відсутність 
бажаного результату від лікуван-
ня та культивування не чутливих 
до лікарських засобів збудників 
захворювань. Негативних наслідків 
можливо уникнути, дотримуючись 
простих правил.

Що важливо знати батькам? 
Радять медики міської дитячої 
лікарні.

— Бактерії стали захищатися, 
виробляється антибіотикорезис-
тентність. Тобто коли бактерії 
стають стійкими до антибіотиків. 
Бактерії, як і будь-які живі орга-
нізми, не хочуть, щоб їм влаш-
товували геноцид. Вони адапту-
ються під виклики навколишнього 
середовища. Неконтрольоване та 
неправильне призначення ліків 
«навчає» бактерію боротися з 
тим чи іншим класом антибіоти-
ків. Наприклад, стійкість бактерій 
може виникнути, якщо людина п’є 
антибіотики «про всяк випадок» 
або покинула курс препарату рані-
ше і певна кількість бактерій могла 
вижити та еволюціонувати. І по-
тім, коли ви дійсно захворієте на, 
скажімо, бактеріальну пневмонію, 
антибіотик просто не спрацює. І 
від цього можна померти, — го-
ворить лікар–педіатр педіатрич-
ного відділення № 4 Олександра 
Палагнюк.

Призначають собі 
самостійно 

За її словами, на практиці дуже 
часто спостерігали, як батьки са-
мостійно призначають антибіоти-
ки своїм дітям. І зазвичай люди 
приймають антибіотики без потре-
би. Наприклад, дуже часто — при 
вірусних інфекціях.

— Медики усього світу давно за-
кликають цього не робити. Віруси 
відрізняються від бактерій. У них 
інша будова й інший механізм 

Діти  Розповідаємо про антибіотики та 
потенційні ризики, пов’язані з ними. Чому 
не можна приймати ліки без дозволу 
лікаря?

АНТИБІОТИКИ – ДОБРО ЧИ ЗЛО?

Передчасне 
припинення прийому 
може призвести 
до розвитку 
резистентних 
штамів бактерій

рецепт та запропонує пацієнто-
ві наявні препарати зі вказаною 
дієвою речовиною. Так пацієнт 
має можливість самостійно при-
йняти рішення щодо бренду лі-
карського засобу. Також медик 
обов’язково розписує схему ліку-
вання препаратом, а також нор-
му прийому лікарського засобу.

Насправді ж, наголошує Олек-
сандра Палагнюк, у більшості 
випадків педіатри намагаються 
максимально підібрати лікуван-
ня, аби обійтися без антибакте-
ріальної терапії.

— Температура 39 у дітей є 
чимось страшним для батьків. 
Якщо вона тримається протягом 
трьох діб, то вже мами просять 
лікарів виписувати антибіотики, 
і чим сильніші. Але ми поясню-
ємо, що висока температура не є 
підставою для прийому антибак-
теріальних засобів. Навіть якщо 
температури нема, а виникають 
певні ускладнення здоров’я, 
після проходження додаткових 
обстежень, аналізів, лікар може 
виписати рецепт. У ньому вказу-
ється діюча речовина, дозування 
та тривалість прийому. А що ку-
пувати, обирають батьки. Двічі 
скористатися рецептом не мож-
на, — наголошує пані Олексан-
дра.

Введення обліку лікарських 
засобів має позитивно позна-
читися на ситуації. Адже таким 
чином планують суттєво скоро-
тити кількість побічних ефектів.

— Не потрібно використовува-
ти антибіотики без консультації 
з лікарем. Кожне лікування про-
водиться до тих пір, поки не буде 
використана остання таблетка 
або введена остання доза суспен-
зії, призначена лікарем. Фарма-
котерапію не можна припиняти 
навіть після того, як були введені 
перші кілька доз, і стан здоров’я 
дитини покращився. Поліпшен-
ня стану свідчить про правильно 
підібрану методику лікування. 
Передчасне припинення при-
йому препарату може призвести 
до розвитку резистентних штамів 
бактерій, які в результаті подаль-
шої антибактеріальної терапії 
не дозволять використовувати 
той самий препарат, так як він 
буде неефективний. Самостійна 
подача дитині препарату, що за-
лишився від попередньої (неза-
вершеної) терапії, без консуль-
тації лікаря, це безвідповідально 
та небезпечно для здоров’я ди-
тини, — акцентує педіатр. Обов’язково дотримуйтесь рекомендацій медиків

АНДРІЙ АРТИМОВИЧ, 
ДИРЕКТОР ДИТЯЧОЇ 
ЛІКАРНІ:

– Раніше були певні 
проблеми в системі 
охорони здоров’я, 
були певні складно-
щі із фінансуванням 

закладів. Тому багато людей взяли 
за звичку не звертатися до спеціа-
лістів, а самотужки призначати собі 
лікування, антибіотиками в тому 
числі. Так і виникла велика пробле-
ма у багатьох країнах. Виживали і 
міцніли одні бактерії, ставали загро-
зою для інших. Тому і виникла про-

блема антибіотикорезистентності. 
Зараз ми рухаємося у правильному 
напрямку і підходимо до лікуван-
ня виважено. Тому батькам краще 
звертатися до своїх лікарів, які ма-
ють досвід, освіту, свіжу насправді 
надійну інформацію, якої ще нема 
в інтернеті. Таким чином лікування 
буде справді корисним та дієвим!
Мене тішить, що вибудувана ко-
мунікація між медиками нашого 
закладу та батьками маленьких 
пацієнтів міцніє, вона є успіш-
ною. Отож, разом ми подбає-
мо про здоров’я підростаючого  
покоління.

Довіра до лікаря – це основа!
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ньої історії стартувала модернізація. 
Наш музей першим в Україні розпо-
чав реконструкцію розділу «Перша 
світова війна та Національно-ви-
звольна боротьба 1918–1920 років». 
У наступні десятиліття ми розробили 
інші розділи. Наприклад, змінили 
концепцію вітрини про Другу сві-
тову війну — створили меморіал 
жертвам сталінських репресій. Він 
сформований на реліквіях людей, 
котрі вижили у «таборах смерті». 
Завдяки землякам із діаспори, ми 
створили розділ «Українська діаспо-
ра за кордоном». Він популярний 

серед відвідувачів. Післявоєнний 
період у нашому відділі ми теж по-
казали в аспекті Тернопілля. Для 
цього знайшли колекційні зразки 
художньої кераміки, музичні інстру-
менти, годинники, колекцію нуміз-
матики. Маємо фрагменти житла 
міщан, вітрину, де розміщені листів-
ки і фотографії Тернополя, датовані 
кінцем 19 — початком 20 століття.

Відділ стародавньої історії — роз-
повідає Олег Гаврилюк, завідувач. 

— Експозиція відділу стародав-
ньої історії багатогранна. Почну з 
археології. Більшість експонатів, 
які ми маємо, впорядкував у хро-
нологічній послідовності визна-
чний історик Олександр Ситник. 
У 1977–1985-их роках він очолював 
палеолітичну експедицію на Терно-
пільщині. Розкопки велись у Про-
нятині. Я познайомився з паном 

ІСТОРІЯ

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

У першій частині матеріалу, 
присвяченого Тернопільському 
обласному краєзнавчому музею 
розповідали про будівництво но-
вого приміщення музею на площі 
Героїв Євромайдану, а також по-
казали, який вигляд воно могло б 
мати, якби радянська влада схвалила 
проєкт архітектора Олега Головчака.

Зараз мова про людей, без іні-
ціативи й натхнення яких музею 
у Тернополі ніколи б не існувало. 
Олександр Ситник, Венедикт Лавре-
нюк, Ігор Герета, Левко Крупа, Віра 
Стецько, Павло Сливка, Ярослава 
Гайдукевич, Єфрем Гасай, родина 
Строцинів та інші відомі персоналії, 
прізвища яких ви точно чули. Усі 
вони причетні до створення нової 
експозиції.

Музей львів’яни 
оформлювали 

Коли будівництво музейної бу-
дівлі в нашому місті у 1982 році 
завершилось, виникло питання 
наповнення експозиційних залів. 
Для цього зі Львова запросили 
команду досвідчених художників 
на чолі з Ігорем Прокопенком. 
Вони мали великий досвід роботи 
над оформленням музеїв, тому по-
трапивши до Тернополя, взялись 
за створення концепції експозиції. 
Митці розробили макети відділів 
природи та новітньої історії, а пі-
зніше бригада львівських майстрів 
оформила приміщення.

— Наш музей є новаторським, 
адже тут вперше в Україні застосу-
вали проблемно-хронологічний ме-
тод побудови експозиції. Львів’яни 
використали блочну систему, вста-
новили металеві каркаси і на них 
розмістили вітрини, — каже Во-
лодимир Пукач, завідувач відділу 
новітньої історії.

Серед команди майстрів, які 
оформлювали експозицію Терно-
пільського обласного краєзнавчого 
музею, був живописець Орест Скоп. 
Чоловік свого часу впродовж 9 років 
працював у Празі, займаючись ре-
конструкцією містечка Кладно. За-
раз у ньому резиденція чеських пре-

зидентів. Для установи багато діорам 
виконали художник Олексій Данне з 
колегами Євгеном Кашковським та 
Павлом Сингаївським. Зокрема, їм 
належить величезне панно, яке відо-
бражає битву за Тернопіль у квітні 
1944 року. Його можна побачити 
у відділі новітньої історії. Митці 
не лише намалювали картину, але 
й вирішили доповнити її речовими 
матеріалами того часу. Наприклад, 
уламками стін із будинків періо-
ду Другої світової війни. Через це 
панно має реалістичний вигляд на-
віть у наші дні. Львів’яни вивчали 
австрійські і польські листівки зі 
світлинами старого міста.

Варто згадати й когорту терно-
пільських художників та скуль-
пторів, які працювали над експо-
зицією відділів давньої історії. Це 
Богдан Бошко, Степан Мамчур, 
Михайло Заєць, Ростислав Гуди-
ма тощо. Львів’янин Орест Скоп, 
каже Володимир Пукач, якось ви-
словився, що «музей у Тернополі є 
самобутній, адже на початку 80-х 
він був першим в Україні, де вико-
ристали настільки модерні підходи 
до побудови експозиції, та ще й 
в абсолютно новому приміщенні, 
спроектованому під музей».  

Як створювали 
експозиції 

Відділ новітньої історії — розпові-
дає Любов Катеринюк, завідувачка.

— Створити експозицію відділу 
новітньої історії було непросто. 
У проєкті музею для нього виділили 
найбільший зал. Робота над відді-
лом тривала задовго до будівництва 
приміщення музею. Наші фонди 
та науковий колектив розмістили 
на вулиці Котовського, 37 (тепер 
Полковника Нечая, мікрорайон 
«Новий Світ»). Там займались під-
готовкою до створення експозиції. 
У відділі працювали чотири науков-
ці, а фонди вже тоді нараховували 
до 100 тисяч експонатів. Ми були 
без досвіду у музейній справі, про-
те діяли скрупульозно. Експозицію 
наказали будувати на засадах радян-
ської ідеології. Та ми вирішили піти 
новаторським шляхом.

Наприкінці 1980-х у відділі новіт-

У музеї працюють 
45 науковців. 
Вони роблять 
все, аби зберегти 
та примножити 
експонати 

Річниця   30 грудня 2022 року 
минуло сорок років з часу відкриття нової 
експозиції Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею. Ми дізнались, як 
її створювали та хто з відомих українців 
долучився до цього процесу? Які унікальні 
експонати зберігаються у стінах музею? Як 
навіть повномасштабна війна не «зламала» 
колектив?

СЕКРЕТИ КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Олександром ще в 1975 році, коли 
музей знаходився на вулиці Котов-
ського. Розділ археології поповнився 
прикрасами, наконечниками спи-
сів, кам’яними і бронзовими со-
кирами, реконструкціями житла, 
людськими похованнями. Маємо 
матеріали, які ілюструють добу Се-
редньовіччя і Новий час. Є елементи 
озброєння — татарського, козаць-
кого, польського тощо, речі побуту 
різних століть, костюми, килими з 
мануфактур на Тернопільщині з 
гербами і датами. Експозиція ра-
ніше закінчувалась подіями Першої 
світової війни. Та на початку 90-х 
років розділ перебазували до відділу 
новітньої історії.

Відділ природи — розповідає Ан-
тоніна Баран, завідувачка відділу 

— Тій експозиції відділу природи, 
яку ми маємо зараз, слід завдячува-
ти Сидонії Зелінській — завідувачці 
відділу з 1972 по 1988 роки. Цьому 
передували: відвідини музеїв, по-
повнення та аналіз наявних при-
родничих колекцій та співпраця з 
багатьма вузькими спеціалістами: 
спелеологами, палеонтологами, 
екологами, ботаніками, біологами 
тощо. Для оформлення експозиції 
були залучені групи кращих худож-
ників, проєктантів і макетувальників 
зі Львова і Києва. Митці з допомо-
гою діорам втілили всі задумані ідеї 
в реальність та намалювали ту красу, 
яка є сьогодні.

Фондові колекції музею також є 
надзвичайно унікальними. Про них 
розкажемо згодом.

Військовий ЗСУ зі своїм сином завітали до музею, щоб 
оглянути речі з минулих епох

Львівські художники за виготовленням стендів до вітрин відділу новітньої історії. Перший 
справа — Орест Скоп. Фото Лесі Берестецької. 1982 р.

У час війни бережуть експонати та волонтерять
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Зараз у Тернопільському облас-
ному краєзнавчому музеї працюють 
45 науковців. Наукові працівники й 
завідувачі відділів організувались та 
зробили все можливе, аби зберегти 
експонати на випадок атаки ворога. 
А коли речі були в безпеці, колектив 
почав активно волонтерити.

— Ми щодня приходили на ро-
боту й допомагали армії. Різали 
перев’язувальні матеріали, також 
наші працівники влились у во-
лонтерські центри міста. Готували 

стрічки й передавали тим, хто плів 
маскувальні сітки. Згодом терно-
поляни стали зносити сюди одяг 
і тканину. З кольорових речей ми 
робили викрійки спідньої білизни 
для воїнів. А за якийсь час самі на-
вчились плести сітки. Донині від-
правляємо їх на фронт. Музейники 
в’яжуть основи, формують каркас 
і виготовляють маскування різних 
кольорів, залежно від запиту вій-
ськових. Наші сітки користуються 
попитом, — каже заступниця дирек-
тора Наталія Чеканова.  

Колектив установи брав участь 
у грантових проєктах, писав па-

тріотичні статті, в яких поєднали 
історію минувшини й сьогодення. 
Більш активно почали вести сто-
рінки музею у соцмережах. Також 
за 2022 рік тут провели шість масш-
табних краєзнавчих конференцій. 
Доповідачами на них виступили як 
тернопільські науковці, так й істо-
рики з усієї України і навіть із-за 
кордону. Конференції проходили  
онлайн й офлайн.

— Ми провели усі заплановані 
виставки. Крім них, створювали ви-
ставки до певних визначних дат. Для 
дітей організували різні заходи, зо-
крема майстер-класи. Під час війни 

Детальніше прочитати цікаву інформацію про музей можна на його 
сторінках у різних соцмережах: Фейсбук – http://surl.li/egpok, Ін-
стаграм – http://surl.li/egpxl, а також на офіційному сайті установи 
– https://tokm.com.ua/.

ДОВІДКА

до нас звертаються організації, які 
опікуються внутрішньо переміщени-
ми особами. Переселенці приходять 
у музей на екскурсії, ми робимо для 
них виїзні заходи. Людям подобаєть-
ся пізнавати історію Тернопілля, — 
додає Наталія Чеканова.

Наостанок, в обласному краєз-
навчому музеї провели кілька благо-
дійних аукціонів, а виручені кошти 
передали на потреби Збройних сил 
України. При вході стоїть скринька, 
куди відвідувачі можуть задонатити 
на армію. Ще у музеї ведуть облік 
загиблих тернополян у ході росій-
сько-української війни. В експозиції 

відділу новітньої історії створена ме-
моріальна дошка, де вказана понад 
сотня наших загиблих земляків, які 
віддали життя за рідну землю у пе-
ріод 2014–2021 років — фази війни.  

— Тепер ми щодня відстежуємо 
пресу та інтернет і фіксуємо усіх 
військових, які померли на пере-
довій. Вивчаємо їхні біографії. Цей 
облік ведемо регулярно, наш ко-
лектив хоче створити стіну пам’яті 
загиблих Героїв. Ми прагнемо на-
завжди зберегти їхні імена в серцях 
краян… Тому працюємо і чекаємо 
Перемоги! — завершує заступниця 
Наталія Чеканова.
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 АВТОМЕХАНІК, АВТОМАЙСТЕР, АВТОСЛЮСАР, НА ДІ-
ЮЧЕ СТО, ДОСВІД ОБОВ»ЯЗКОВИЙ (098) 990-50-91  

 БАРМЕН, ОФІЦІАНТ Р РЕСТОРАН «LOVELIA»,  КЕМ-
ПІНГ, БЕРЕЗОВИЦЯ (067) 307-80-72  

 ВЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ДЛЯ ПІДГОТ. ДО 
ШКОЛИ, ВЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙС. МОВИ, Д/Р ОБОВ., 
ЗМІН. ГРАФІК, ВІДПОВІД, КОМУН.,З/П ДОГОВІРНА 
(096) 605-63-95  

 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ДЛЯ ДОПОМОГИ ЖІНЦІ ПОХИЛО-
ГО ВІКУ, ХОДЯЧОЮ, З ПРОЖИВАННЯМ В СЕЛІ 10 КМ 
ВІД ТЕРНОПОЛЯ, БУДИНОК ЗІ ВСІМА ЗРУЧНОСТЯ-
МИ. (067) 352-01-54, (098)099-29-32  

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

 ЗАГОТІВЕЛЬНИК В М’ЯСНИЙ ЦЕХ РЕСТОРАНУ «ХУ-
ТІР», ХЛОПЕЦЬ. (098) 891-12-64  

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

 КУХАР У БАР БІЛЯ С.ДОВЖАНКА, ТИЖД/ТИЖД,10-
22 ГОД., РОЗВОЗКА ПІСЛЯ РОБОТИ, КОМПЕНСАЦІЯ 
ПРОЇЗДУ, З/П ВІД 600 ГРН./ДЕНЬ (050) 141-14-19  

 КУХАРІ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО ЦЕХУ В РЕСТОРАН 
«ХУТІР». (098) 891-12-64  

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ (067) 352-72-89  

 ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛ. В ОХОРОН.Ф-МУ, БЕЗ 
ДОСВІДУ, ЗНАННЯ ПК НА РІВНІ ВПЕВН. КОРИСТУВ., 
ГОТОВНІСТЮ ПРАЦЮВАТИ ПОДОБОВО І НАВЧАТИСЯ 
(067) 255-29-25, (098) 001-44-47  

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

 Офіціант, шашличник, помічник кухаря, (096) 
509-90-36  

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

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН «ХУТІР». (098) 891-12-64  

 ПРАЦІВНИК В ДРОВ’ЯНУ КОТЕЛЬНЮ, НІЧНА ЗМІНА, 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ, БЕЗ ШКІДЛ.ЗВИЧОК, З/П 300 
ГРН./НІЧ. (096) 190-87-98  

 ПРАЦІВНИК ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ НАДМОГИЛЬНИХ 
СПОРУД, ПАМ’ЯТНИКІВ, ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ ПО-
ЛІРУВАЛЬНИКА, З/П ВИСОКА. (067) 370-07-69  

 ПРАЦІВНИК НА ФЕРМУ, С.СМИКІВЦІ, З/П 15 000 
ГРН. (096) 101-61-38  

 ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ, ПОЗМІННО, З/П ВИ-
СОКА. (097) 394-22-08  

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

 ПРАЦІВНИЦІ В ПЕКАРНЮ. (098) 970-86-16  

 ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ВУЛ.ЛЕ-
ПКОГО, 8-22 ГОД., ОФІЦІЙНО, ПОЗМІННО, З/П 550 
ГРН. (067) 350-02-09  

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

 Продаевць преси. (097) 459-53-58  

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

 ТЕРМІСТ. (067) 352-72-89  

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

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

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

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

7.3 ШУКАЮ  

 Шукаю роботу зі зрізання дерев, колення дров, 
різноробочого, підсобника, 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. (096) 
208-00-54  

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

11.3 КУПЛЮ  

 ТВ LET, LCD, ПЛАЗМА, НЕРОБОЧИЙ СТАН., ПОБИТІ 
ЕКРАНИ, НА З/Ч. (093) 546-77-70  
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 Ігрові приставки «Денді», можна неробочі, кар-
триджі і плати з іграми для неї.,є вайбер. (067) 
411-28-25  

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 Машинка в’язальна ручна «Українка-2», недо-
рого. (067) 283-24-77  

 Машинка пральна «Mi le» ,  з  Н імеччини 
(097)443-50-54, (098)916-19-00  

 Машинка швейна, з тумбою, з Німеччини, 2 
шт.,  машинки швейні «Зінгер», «Пфаф», без 
тумби. (097)443-50-54, (098)916-19-00  

 Сервіз столовий кавово-чайний,, 6 персон, но-
вий, терміново, недорого. (067) 794-81-12  

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, 
ПАРФУМИ  
16.4 РІЗНЕ  

 ПРОКАТ КАРНАВ., СВЯТК. І УКР. ДИТ. КОСТЮМІВ, 
КАЗКОВІ ГЕРОЇ, ПОРИ РОКУ, ЗВІРІ, ПТАХИ, ВУЛ.РУСЬ-
КА,13, БЕЗ ОБІДУ І ВИХ. 22-00-82, (067) 506-22-00  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 Гречка (зерно), свіжий урожай. (097)443-50-
54, (098)916-19-00  

 Картопля «Біла роса» (098) 642-60-01  

 Яблука солодкі, солодко-кислі, недорого, мож-
на на сік. (096) 439-91-88  

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

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

 Обладнання професійне для кафе-бару, піч 
для приготування піц, посудомийна машина, 
шафа холод., морозильна, кавоварка (097)443-
50-54, (098)916-19-00  

 Стіл-прилавок, півкруглий для кафе, бару, 
ресторану, магазину,  (н/ж,камінь, скло), 
(097)443-50-54, (098)916-19-00  

23.3 КУПЛЮ  

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

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ  
24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

 Антени для супутникового і Т2, підключення 
Viast, Xtra ТВ, смарт-ТВ приставки, ремонт 
обладнання, тюнерів, послуги електр., сантех 
(096) 392-34-74  

 Фахове обрізання фруктових дерев та кущів, 
формування та обрізання декоративних квіту-
чих рослин, омолодження старого саду. (067) 
350-42-52  

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 :  висококвал іф ікована правова 
допомога у будь-якій галуз права. www.
lawyer.te.ua. Св.№3335/10 (096)694-29-68, 
(097)700-90-03  

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

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

26.5 РІЗНІ  

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  

 Віск бджолиний, вищий гатунок, без парафіну. 
(097)443-50-54, (098)916-19-00  

 Роги оленячі, картини, годинник настінний, го-
динник на підлогу. (097)443-50-54, (098)916-
19-00  

 Шафа стара, з натурального дерева (горіх, 
дуб), 2 шт. (097)443-50-54, (098)916-19-00  

29.3 КУПЛЮ  

 Монети старовинні, нагороди, годинники в 
т.ч.в-во СРСР, коралі червоні, радянс. магні-
тофони, радіо, ТВ, інший антикваріат, дорого 
(068) 379-83-14  

 Статуетки (фігурки), фотоапарати, об’єктиви, 
ордени, медалі, значки, картини, ікони, годин-
ники, коралі, вироби (бронзи,сріб,мельх) (097) 
438-23-01  

30. РІЗНЕ  

30.1 ПРОДАМ  

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

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

 ТВ «Самсунг», б/к, світильник  «Рондо», нитки 
ДМС для вишивання (066) 113-22-67  

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

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

30.2 КУПЛЮ  

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

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

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

 Радіодеталі, плати, вимірювачі будь-які, ТВ, 
ПК, магнітоли СРСР, калькулятори, лампи, 
інша техніка в-ва СРСР. (068) 690-92-72  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Самотній чоловік, 42 р., житлом та роботою 
забезпечений, для створення сім’ї шукає жінку, 
40-45 р. (098) 371-25-90  

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

 Чоловік, 42 р.,  шукає дівчину для інтимних зу-
стрічей, (068) 721-56-97  

 ЧОЛОВІК, 45 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ТЕРНОПОЛЯН-
КОЮ, 35-47 Р., ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШИХ 
СТОСУНКІВ. (098) 817-94-11  

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

 ЧОЛОВІК, 61/162/70, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ, 
ДО 60 Р., ДЛЯ СПІЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ. (096) 434-
87-56  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї НА 
ІМ’ Я РИБАК У.П., НЕЧАЙ О.Б. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ БАГАТОДІТНОЇ 
СІМ’Ї НА ІМ’Я НЕЧАЙ Х.О. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ВИДАНИЙ ЛЬВІВСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
НА ІМ’Я ДЕНИС ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ПОЛЬСЬКИЙ  ДОЗВІЛ ДЛЯ ПЕРЕ-
ВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ №4492893 ВІД 29.04.2018 
Р. ВИД.ПВД М.ЛЬВОВА НА АВТОМОБІЛЬ З ДНЗ 
ВО9389ВК ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНУ АКАДЕМІЧНУ ДОВІДКУ ВИД. ТНТУ ІМ. 
ІВАНА ПУЛЮЯ ВІД 2006 Р. НА І М’Я СКАРЖИНСЬКИЙ 
ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНІ ПАСПОРТ, ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ, 
ЧІП-КАРТКУ, AДР НА ІМ’Я БІЛОУС А.Я. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМИ  



15RIA плюс, 18 січня 2023
15

№3  18.01.2023

4. НЕРУХОМІСТЬ  
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ  

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05  

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН.  

 вул.Бойчуків 5/-/ц 31/18/6 не кут.,терм 17 000 
(097) 239-78-88  

 вул.Київська п/б 34/18/6 і/о, терм 20 000 (097) 
239-78-88  

 вул.Л.Українки 3/5/ц 24/12/6 м/п, терм 14 000 
(097) 239-78-88  

 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.Миру 3/5/ц 31/18/6 зв.ст. 18 700 (097) 
239-78-88  

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.  

 б-р Петлюри п/б 50/30/9 о/к, терм 26 000 
(097) 239-78-88  

 вул.Кривоноса 3/5/ц 46/26/6 не кут., кол. 24 
000 (097) 239-78-88  

 вул.Л.Українки 3/5/п 46/26/6 о/к, терм 25 000 
(097) 239-78-88  

 вул.Лепкого 5/-/п 46/26/6 і/о, жила 27 000 
(097) 239-78-88  

 вул.Лучаківського 4/10/ц 87,84 кв.м д/у,сира - 
(067) 128-51-71  

 вул.Львівська 3/10/ц 63,7 кв.м д/у,сира - (067) 
128-51-71  

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

 Сонячний 3/10/ц 70,5 кв.м д/у,сира - (067) 
128-51-71  

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН.  

 вул.Київська п/б 64/40/9 і/о, терм 34 000 (097) 
239-78-88  

 вул.Лучаківського 2/10/ц 94,16 кв.м д/у,сира - 
(067) 128-51-71  

 вул.Львівська 4/10/ц 82 кв.м д/у,сира - (067) 
128-51-71  

 вул.Слівенська 3/5/п 60/40/6 зв.ст. 27 000 
(097) 239-78-88  

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК  

 1/2 будинку с.Г.Шевченківські - 250 кв.м2 вхо-
ди, стяжка, штукат., вікна, газ, світло, торг35 
000 у.о. (096) 734-68-47  

 Будинок-дача с.Лозова 2 пов -гараж, підвал, 
свердловина, світло, газ, жилий, 0,06 га, побл. 
ліс, торг21 000 у.о. (096) 734-68-47  

 БУДИНОК-ДАЧА С.СМИКІВЦІ - -11Х10,2 М,  ГАЗ, 
СВІТЛО, ВОДА, САРАЙ 5Х3 М, 0,06 ГА50 000 У.О. 
(068) 624-99-90  

 Будинок Березовиця 3-пов 350 кв.мрем, меб., 
поб. тех., 3 с/в, брук., ков. огорожа, утепл., літ. 
кух., альтанка110 000 у.о. (096) 734-68-47  

 Будинок м.Збараж 2-пов -і/о, меб., поб. тех., 
світло, газ, вода, жилий, 0,08 га, торг28 000 
у.о. (096) 734-68-47  

 Будинок с.В.Гаї 1-пов -добротний, 3 спальні, 
зал, кухня, камін, підвал, сад, огорожа, 0,14 
га,173 000 у.о. (096) 734-68-47  

 БУДИНОК С.ПІДГОРОДНЄ, 950 М ВІД «МОТОРУ» - 
160КВ.МНА 1-2 СІМ’Ї, 2 ВХОДИ, 3 ФАЗИ, ГАРАЖ, 
ПІДВ., КУРНИК, 20 ВУЛИКІВ, ОГОРОЖА- (050) 133-
69-73  

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА ПОБЛ. С.СМИКІВЦІ, ВЕЛИ-
КОБІРКІВСЬКА СЕЛИЩ. РАДА - 0,7 ГАПРИВАТИЗО-
ВАНА- (067) 722-59-71  

 Ділянка земельна с.Байківці - -0,12 га, кадас-
тровий № 6125280600:02:001:3647- (067) 706-
80-21  

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ  

 1-кім. квартиру, вул.Макаренка, 3/5, хор. ст., 
меблі, 4 500 грн. (067) 354-06-33  

 1-кім. квартиру, Дружба, є/р, меблі, поб. тех., 
власник, 6 500 грн.+ком. (097) 431-93-86  

 2-кім. квартиру, вул.Будного, 5/9/ц, 68 кв.м, 
н/б, і/о, є/р, кухня, деякі меблі, непроїзний 
двір, (097) 909-42-97  

 2-кім. квартиру, вул.Збручанська, 1/5, рем., 
меб., поб. тех., бойлер, 200 у.о. (067) 354-06-33  

 2-кім. квартиру, Дружба, 75 кв.м, і/о, є все, 
1-ша здача, 300 у.о. (096) 734-68-47  

 3-кім. квартиру, р-н «Подолян», 130 кв.м, н/б, 
частк. меб., 300 у.о.+ком. (096) 734-68-47  

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

 ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ В ОКРЕМУ КІМНАТУ1-2 
ХЛОПЦІВ, ДРУЖБА, БЕЗ ГОСПОДАРЯ, ВЛАСНИК, 
НЕДОРОГО. (096) 171-78-84  

 Гуртожиток, Сонячний, вся побутова техніка. 
(096) 389-75-28  

 Кімната в гуртожитку, Дружба. (067)276-26-50, 
(098)787-93-99  

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

 Приміщення комерційне, «Канада», 1 пов., 70 
кв.м, і/о, рем., 200 у.о.+ком. (096) 734-68-47  

 Приміщення комерційне, вул.Шашкевича, 1 
пов., 20 кв.м, 2 000 грн.+ком. (096) 734-68-47  

 Приміщення комерційне, Дружба, 2 пов., 240 
кв.м, рем,с/в, 12 000 грн. (096) 734-68-47  

4.9 КУПЛЮ  

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

4.10 ЗНІМУ  

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

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

 1-, 2-кім. квартиру, терміново, для місцевих, 
на тривалий термін. (098) 681-29-46  

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

4.11 РІЗНЕ  

 Продаються приміщення цокольні, пр.Тарнав-
ського, ц/б, 79,9 кв.м, зданий будинок (067) 
128-51-71  

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, 
договірна (067) 128-51-71  
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 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬ-
НИМИ АВТОБУСАМИ, БУСАМИ (5-50 МІСЦЬ) ЛІЦ. 
АВ№338418 ВІД 16.05.07 Р. (098) 463-32-32  

 Послуги автокранами в/п до 10т, стріла 15-
21м, телескопом навантажувачем JCB 531-70, 
евакуатором до 10т, самоскид.,7-12т, Свід. 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Послуги екскаватором-навантажув. JCB-3CX, 
ковші 30,40,60,80 см, планувал. ківш, бур, від-
бійник; міні-екскават.JCB. Свід. (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ.  
1.2 ПРОДАМ  

 СЛАВУТА 2004 Р.В. - ДОГОВІРНА (097) 964-38-36  

3. ПОСЛУГИ  
3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

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

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

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

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

 Бордюр дорожній та тротуарний, вібропре-
сований, плитка тротуарна різної товщини, 
можлива доставка, розвантаження, монтаж 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Бруківка вібропресована, бордюри дорожні 
та тротуарні, лотки водовідвідні, геотекстиль, 
доставка, розвантаження і монтаж бруківки 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Газоблоки, довжина 600 мм, висота 240 мм, 
ширина 75, 100, 120, 200, 300, 400 мм, блоч-
ки з гранітного відсіву 40х19х19, 40х12х19 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

 Двутавр №24, довж. 5,25 м, 3 шт. (068) 624-99-90  

 Залізобетонні вироби: опори ЛЕМ(стовпи 
електричні), антипаркувальні кулі, напівсфери, 
стовпці садові 2-4м, плити огорожі, стакани 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

 Керамзит фасований в мішках та насипом, фрак-
ція 10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можлива 
доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 К ільця каналіз.  d 0,7; 1;  1,5;  2 м, вис. 
30,60,90см, плити покриття кілець, люки полі-
мерпіщ. і чавунні, доставка, котлован, монтаж 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

 Панелі перекриття, ширина 1,2 м, 1,5 м, дов-
жина 2-12,6 м, висота 160 мм (полегшені), 
220 мм (звичайні),320мм(підсилені), дост,кран 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

 Плити перекриття, блоки фундаментні, пере-
мички віконні, прогони, фундаментні подушки, 
палі забивні, плити балконні, плити дорожні 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

 Пісок, щебінь, камінь, керамзит, чорнозем, 
глина, цемент, будь-яка кількість, самови-
віз або доставка самоскидами та в мішках 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Стовпці залізобетонні, довжиною від 2 до 5 
метрів, на огорожу, для садівництва, перері-
зом 6,5(5,5)см х 7см (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

 Труби азбестоцементі, діаметром 100-200 мм, 
труби залізобетонні, діаметром 500-1200 мм, 
можлива доставка (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

 Цегла червона рядова, повнотіла і пустотіла, 
біла силікатна, вогнетривка марок ПВ-5 і ША-
5, на піддонах та поштучно, доставка (097)979-
86-31, (050)234-67-25  

 Цемент М-500, М-400, Ів.-Франківський та 
Подільський, мішки по 25 кг, завжди свіжий, 
будь-яка к-сть, можлива доставка (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

 Шифер 8-хвильовий та плоский,  труби 
азбестоцементні, труби залізобетонні, геотек-
стиль, цемент М-400, М-500. (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Щебінь гранітний, вапняковий, доломітовий, 
базальтовий, різних фракцій, відсів, камінь 
бутовий, пісок, глина, доставка КамАЗ, ЗІЛ 
(097)979-86-31, (050)234-67-25  

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

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

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

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

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

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

 Гіпсокартон, шпатлювання, плитка, монтажні 
роботи. (067) 779-99-98  

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

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

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

 Плитка, гіпсокартон, шпатлювання, інші види ре-
монтно-оздоблювальних робіт (098) 489-17-63  

 ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАКЛІВКА, ГІПСОКАРТОН, 
ШПАЛЕРИ (096) 676-73-89  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, СТЯЖКА, 
ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ШПАТЛ., ЛАМІНАТ, ДЕМОН-
ТАЖ, ВИБИВАННЯ НІШ, ФАРБУВ., ПІДВІСНІ СТЕЛІ 
(096) 730-50-78  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВСТАНОВЛЕННЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРО-
ПОВОДКИ, САНТЕХНІКИ, ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, 
ПЛИТКИ, ВИКОНУЮ КОСМЕТИЧ. РЕМОНТ (068) 905-
04-13  

 Інформація: дахи, балкони, дерев. каркас, по-
криття, перекриття, фальц, утеплення, ремонт, 
підшивка піддашків, обшивання димарів. (097) 
309-98-54  

 ІНФОРМАЦІЯ: ДАХИ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПЕ-
РЕКРИТТЯ СТАРИХ, БАЛКОНИ, ВОДОСТІЧНА С-МА, 
УТЕПЛЕННЯ, Є СВІЙ МАТЕРІАЛ, НЕДОРОГО. (068) 
576-06-41  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ КОВАНИХ БРАМ, ОГОРОЖІ, ДВЕРІ ДО ПІДВА-
ЛУ, ГАРАЖІ, НАКРИТТЯ, РІЗНІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ. 
(097) 386-98-52  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, 
ШПАКЛІВКА, ГІПСОКАРТОН, ШПАЛЕРИ. (096) 700-
92-04  

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

 Килими перські, оригінальні, з Німеччини. 
(097)443-50-54, (098)916-19-00  

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

 Ліжко металеве, 2-спальне, без матраца. 
(097)443-50-54, (098)916-19-00  

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

6.4 РІЗНЕ  

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

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

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

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

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

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

 Вантажні перевезення тягачем з напівприче-
пом 13,6х2,45 м, до 22 т, а/м маніпулятором, 
до 10 т, самоскидами, 5-12 т, Свід. (097)979-
86-31, (050)234-67-25  

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ДО 5 Т, БУДЬ-ЯКИЙ ТРАН-
СПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, БУДЬ-ЯКИЙ НАПРЯМОК, ПО 
МІСТУ, ОБЛАСТІ. ЛІЦ. АВ №338418 (063) 278-40-40  
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077-01-80

За даними сервісу «Асоціа-
ція репетиторів України», до 
рейтингу ТОП-3 популярних 
предметів потрапляють англій-
ська мова, математика та укра-
їнська мова. Кількість репети-
торів, готових надати знання, 
коливається від 10 тисяч. Далі 
вже йдуть алгебра, геометрія, 
німецька мова та інші предмети. 

На останніх місцях репетито-
ри з російської та французької 
мов. Навчити вас правильно 
писати і говорити російською 
готові 911 репетиторів, а ось 
французькою – 872.

Скільки ж коштів просять ре-
петитори Тернополя за годину 
своєї роботи і які предмети 
вважаються найдорожчими? 
Ми розділимо предмети на 
три блоки: гуманітарний, ма-
тематичний та природничий. 
І розкажемо про кожен окре-
мо. Інформацію про вартість 
за репетиторство ми взяли із 
сайту «Асоціація репетиторів 
України».

Гуманітарні 
предмети

У школі гуманітарними пред-
метами вважаються українська 
література та мова, історія Укра-
їни, іноземні мови, а також сус-
пільствознавство та культуро-
логія. І якщо два останніх не 
дуже потрібні учням 11 класів, 
то ось мови та історія є завжди 
обов’язковими під час складан-
ня вступних іспитів.

Якщо ви бажаєте покращити 
свої знання з англійської, то 
заняття обійдеться вам від 100 
до 400 гривень/година. За 100 
гривень і трохи вище свою до-
помогу пропонують вчителі-по-
чатківці з досвідом один-два 
роки або ж студенти іноземних 
факультетів.

Репетитори або викладачі, 
які мають від п’яти до 20 ро-

ків досвіду, бажають отримува-
ти за один урок не менше 250 
гривень. Займатися можна як 
онлайн, так і офлайн. У вартість 
входять навчальні матеріали.

Також наразі популярні фран-
цузька, польська та німецька 
мови. Ціни за годину заняття 
з німецької коливаються від 100 
до 450 гривень, година фран-
цузької обійдеться від 100 до 
250 гривень, а польська – від 
50 до 299 гривень. На сервісі 
серед репетиторів іноземних 
мов молоді люди, частіше на-
віть студенти.

Додаткові заняття з україн-
ської мови та літератури обій-
дуться вам від 80 до 400 гривень 
за 60 хвилин. Деякі викладачі 
займаються лишень 45 хви-
лин (тривалість звичайного 
шкільного уроку). Репетито-
ри обіцяють гарні результати 
на зовнішньому незалежному 
оцінюванні та національному 
мультипредметному тесті. Та-
кож переконують, що їх учням 
не доведеться слухати нудні 
лекції та заучувати правила, 
все максимально легко і просто.

А ось щодо історії України, 
то ціни на репетиторство куди 
нижчі. Максимальна вартість 
за урок – 300 гривень. І це від 
вчителя з 10-річним досвідом. 
Аспіранти та студенти готові 
покращити ваші знання за 100-
150 гривень. Приватні викладачі 
з досвідом роботи до п’яти років 
– за 200 гривень.

Викладачі знову ж таки обі-
цяють акцент на практичній 
частині, а навчання проводять 
за презентаціями. Обіцяють ста-

Активно звертаються до репетиторів задля вивчення 
іноземних мов. Ціна уроку від 100 до 450 грн

Із репетиторами займаються навіть наймолодші, аби повторити матеріал та закріпити 
знання
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Репетиторство 
дітей може 
обійтися від 500  
до 1000 гривень  
на тиждень. Про 
умови розказуємо

ОСВІТА

РЕПЕТИТОР ЗА 100 ГРИВЕНЬ: ЧИ 
РЕАЛЬНО ЗНАЙТИ В ТЕРНОПОЛІ
Успішність  Через пандемії ковіду 
та війну тривалий час школярі змушені 
були навчатися дистанційно. Аби 
покращити рівень знань дітей, батьки 
готові сплачувати за додаткові заняття 
з репетиторами. Скільки зараз коштує 
одне? Чи реально вкластися у 1000 
гривень на тиждень – читайте у нашому 
матеріалі

ти вашій дитині не звичайним 
шкільним вчителем, а добрим 
другом і наставником.

Математика
У цьому блоці ми розкажемо 

про ціни на репетиторство як з 
математики, так і алгебри, гео-
метрії. І якщо українську мову 
можна вивчити, а літературу про-
читати і просто запам’ятати, то 
математику треба розуміти.

Математику для учнів 5-6 кла-
сів за 100-150 гривень вашим 
дітям погодяться викладати 
студенти перших курсів або ма-
гістри. Вони обіцяють допомогти 
розібратися з найскладнішими 
завданнями і довести дітям, що 
математика – це просто. А ось 
ціни у вчителів із досвідом понад 
п’ять років коливаються від 180 
до 230 гривень за урок.

А в яку вартість обійдеться 
репетиторство з алгебри та гео-
метрії? На здивування, ціни не 
завищені – від 180 і до 300 гри-
вень. Єдине – педагоги радять 
займатися не по 60 хвилин, а 
1,5 години. І не менше, ніж два 
рази на тиждень. Тоді результат 
буде куди кращим, а підготува-
тися нормально до ЗНО чи НМТ 
реальніше. 

Природничі 
предмети

До цього розділу відносить-
ся біологія, хімія, географія та 
фізика. Ці предмети для іспитів 
найчастіше обирають майбутні 
лікарі, фармацевти, вчителі та 
працівники вузькопрофільних 
підприємств.

60 хвилин репетиторства з біо-
логії вам обійдеться від 70 до 150 
гривень. За 150 гривень займа-
тися готова шкільна вчителька, 
досвід роботи в якої 20 років. За 
120 гривень підтягнути знання 
з біології допоможе кандидат 
наук. Дешевше – студенти та 
аспіранти.

А ось репетиторство з хімії 
куди дорожче. Якщо хочете 
підготуватися до ЗНО, то роз-
раховуйте на 250-300 гривень за 
один урок. Деякі знову ж таки 
рекомендують проводити уроки 
двічі на тиждень, тож десь мінус 
500-600 гривень із бюджету.

Нагадуємо, ще під час пер-
шої хвилі пандемії Сovid-19 
Міністерство освіти і науки 
України запустило безкош-
товні онлайн-уроки з різних 
предметів під назвою «Всеу-
країнська школа онлайн». Там 
можна знайти роз’яснення тем 
з математики, біології, хімії чи 
письма як для учнів молодшої 
школи, так і для старшої.

Це звичайні відеоуроки, де 
вчителі біля дошки детально 
розповідають кожну тему. Все 

точнісінько як в школі, тільки 
ви вдома за ноутбуком. Також 
вчителі дають домашнє завдан-
ня і рекомендують його вико-
нувати для кращого засвоєння 
теми.

Уроки тривають від 15 до 
40 хвилин. Все залежить від 
складності теми. Тож кожен 
учень може спробувати разом 
із батьками або самостійно під-
готуватися до тематичної/семе-
стрової контрольної чи навіть 
екзаменів.

Чи реально займатися 
безкоштовно?

Якщо ж просто бажаєте по-
кращити свої знання і до вступ-
них іспитів вам ще далеко, тоді 
можна обрати варіант репети-
торства за 100-150 гривень. За 
такі кошти свої послуги про-
понують молоді вчителі або 
студенти.

Репетиторів з географії на 
Тернопільщині на сайті вказа-
но дуже мало. Викладач ліцею 
з 18-річним досвідом готовий 
покращити ваші знання за 140 
гривень за 60 хвилин. 

Під час своїх занять вчитель 
використовує мультимедійні 
технології та регулярні тесту-
вання. Може підготувати вас 
до ЗНО. Вчителі з меншим 

досвідом допоможуть вивчити 
географію за 100 гривень (один 
урок).

Від 180 до 300 гривень за одне 
заняття просять і репетитори з 
фізики. Як проходитимуть уро-
ки – репетитори не вказують. 
Є варіанти виїжджати додому 
до репетитора, а також онлайн.

Тож, як бачимо, якщо дитина 
займатиметься хоча б по годині 
на тиждень з трьома досвідче-
ними репетиторами (україн-
ська мова, алгебра/геометрія 
та англійська), то доведеться 
віддавати не менше 700 гривень. 
Якщо ж бажаєте займатися по 
кілька годин, то це вдвічі до-
рожче.
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В Кременці 3/6 постійно

Галамай Наталя

Ніяк ненажеруться

Світлана Попович

Стаття зібрала 15 коментарів.
Нагадаємо, журналісти «RIA 

плюс» перевірили, в якому стані 
зупинки у різних мікрорайонах 
міста та дізналися, скільки ко-
штів витратили на облаштуван-
ня нових та чи чекати оновлень 
цього року.

Пропонуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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В селах на підгаєччині не-
має електропостачання по 15 
год в той час в місті і прилеглі 
території вже місяць часу не-
відключають взагалі

Оля Семенюк 

Надя Стефанів Козівське 
РЕМ то дно з всієї Терно-
пільської області!!!Ремонтна 
бригада "ух" з 18 год,13 січ-
ня,зкручували обрив лінії,від 
намерзання,25 годин!!!До 19 
години 14 січня!!!Якось дивно 
що не "лазять" по під хати іх 
"супер працівники" і не пе-
реписують дані лічильників,-
щомісяця,як раніше!!!

Роман Бевз

Таня Драган яке місто в нас 
таж ситуація з відключення-
ми тільки в деяких будинках 
нема газу вони на електриці 
відповідно нема світла всі 
мешканці будинку сидять 
як в холоді так і голодні , 
магазини виганяють де є ге-
нератори просто кажучи внас 
тут не пункт обігріву , а впу-
нктах обігріву взагалі ніц вже 
нема тре все приносити своє 
починаючи від нафти закін-
чуючи чаєм і кавою і так по 
всему місту , такщо пані якщо 
в окремі вулиці мають світло 
24/7 то це не всі

Сергей Грановський

Катя Нововійська туди не-
можливо додзвонитися

Надя Стефанів 

Петро Беріт всьою держа-
вою, не тільки містом

Михайло Чорненький 

Зупинка біля заводу "Са-
турн" в жахливому стані...

Оксана Авраменко 

І що з цим графіком ро-
бити?!! Світло мало б за ним 
бути, але нема:(

Галина Присяжнюк

В селі люди також мають 
опалення яке не працює без 
світла

Ganna Chorna 

Обіцяли на вихідні не ви-
ключати!І ось: субота 2 група 
і світла немає!Старий Новий 
рік святкуємо!

Галина Павлівна

Теж саме як хочуть так і 
виключають в центрі козови 
є постійно світло а на заводі 
3 є 6 немає

Надя Стефанів

За зупинками треба догля-
дати,вони брудні,бокове скло 
на багатьох зупинках відсут-
нє тому що має дуже слабке 
кріплення,написи і наклєй-
ки треба чистити,для цього 
треба створити службу щоб 
цим займалася. На зупинці 
"Універсам"в бік центру де-
рево згнило,на цій зупинці 
знаходяться декілька торгі-
вельних магазинчиків у до-
сить занедбаному стані ,треба 
цю зупинку також включити 
в план капітального ремонту 
і зобов'язати господарів тих 
торгівельних точок привести 
їх в належний стан

Lidiya Vasylyk 

На деяких зупинках немає 
зовсім ніяких накритів одні 
будки бізнесменів на троту-
арах стоять !!!!

Ярослав Цюман 

Все облаштування полягає, 
щоб попиляти дерева, заклас-
ти каменюкою і наставити 
всяких халабуд, які себе не 
окуплюють і пустують

Lika Nika

А на Злуки забули за зу-
пинку,ужасний стан,лавки 
прогнили...

Юля Возна

Зупинки -більш схожі сам 
пан склепав ,як для сільської 
місцевості покатіт.Коли на-
решті приберуть совкову ди-
чину на  зупинках  -матю-
гальники і оформлять рекламу 
цивілізованіше,начебто  до 
ЕС рвемся.Европі багатьом 
теперішнім "слугам народу" 
тюрьма світила))))

Коновалець 

Зупинка педуніверситет 
поки мер звітував про при-
дбання за кошти громадського 
бюджету була обладнана мо-
нітором (правда він не був 
підключений)а після звіту 
монітор кудись подівся (не-
вже не входить у кошторис 
164 тис.грн?) Лавка- витвір 
дизайнерської думки. Де-
рев'яні бруси окантовані по 
периметру металом.Як мож-
на присісти на неї окрім як 
влітку? Окрім того, під лавку 
втиснули ящик,при цьому не 
подумали про оптимальну її 
висоту. На якого Гулівера роз-
рахована висота лавки ?

 Галина 

Головне LED дисплеї,де як 
у рашці,пропаганда з однобо-
ким показом корупціонера.

Viktor Aleksandrovich Ka

Містом керує бардак та ха-
барництво... але нашим лю-
дям нормас, краде але щось 
робить... чим ми краще за ка-
цапів? Ті теж живуть в багні 
і тішаться царем, а ми своїм 
місцевим феодалом...

Петро Беріт 

Потрібно встановити каме-
ри відеонагляду(знаю,що це 
дорого)і потім штрафувати 
вандалів за заподіяні злодіян-
ня і їхнім же коштом  робити 
ремонт стоянок,включаючи 
абсолютно всі витрати на ре-
монт.Надіюсь,що тільки так 
можна буде покращити стан 
справ ,щоб ніхто не смів па-
плюжити наше чудове місто.

Галина Довгополюк 

Заригані диряві …мертві

Маряна Шигінська

Стаття зібрала понад 40 ко-
ментарів.

Публікуємо коментарі читачів, 
зберігаючи орфографію допи-
сувачів.

Деякі нові зупинки вже встигли помалювати вандали

ВИМИКАТИМУТЬ СВІТЛО: ГРАФІК 
ВІДКЛЮЧЕНЬ З 16 ПО 22 СІЧНЯ

Є сучасні, а є іржаві та занедбані. У якому 
стані зупинки громадського транспорту

У даному графіку, як і в попередніх, передбачається 
черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин

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

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

Графік пишуть а виклю-
чають не по графіку а коли 
захотіли. Немаєте взагалі 
совісті але є в хаті маленькі 
діти їм потрібно блендером 
перебивати їду. Якщо в селі 
живеш в селі  то в хаті маєш 
кухню і їсти звариш і тепло 
а ті люди які живуть в містах 
то як мають їм це до одного 
місця, а за електрику платіть 
і защо там є платити як того 
світла майже і немає.

Аня Шпиця

В селах взагалі графіка 
немає, три години є, шість 
нема. Що це за такий графік. 
Не діліть людей на чорних і 
білих.

Микола Півцьо 

Прибічні села і область 
виключають завжди )Скоро 
дойдемо до графіка 24 нема/0 
є …а чого нє,зато місто буде 
в ажурі

Таня Драган

Шановні мешканці облас-
ті як і міста, будь ласка, не 
гризіться між собою, в першу 
чергу звертаюся до обласних 
людей, шановні,  в місті Тер-
нополі 80% населення має 
родичів в області і якщо у вас 
немає світла, то не означає, 
що і в місті люди живуть в 
шоколаді, так само до містян 
ви незліться на обласних бо 
в них якщо світла немає, то 
працює сарафанне радіо, яке 
в першу чергу подекуди пе-
рекручують факти, і ще одне 
якщо в області в кого є гене-
ратори і дивиця Тернопіль-
ські канали і думаєте що на-
певно є світло 24/7 то ви дуже 
помиляєтеся тим паче ні один 
міський канал не скаже щось 
проти мера чи мера області бо 
тоді той канал закриють або 
тих журналістів звинуватять 
в держзраді, вот такі щас ре-
алії і не війна цьому вина, а 
жадібність і алчність, а війна 
як для них мама рідна бо дає 
можливість заробити непогані 
гроші на схемах

Сергей Грановський

Такого бардаку не має 
більше мабуть ніде. Куди  
не дзвонили, куди не писали 
одна відповідь війна терпіть. 
Але чому у селах і околицях 
міста світло є по 6 годин на 
добу, а місто ніхто не чіпає. 
Що не можна поділити всіх 
одинаково???Невже ми не 
люди???Чому в Золочеві (при 
тому ,що Львівську область 
обстрілюють світло вимика-
ють на 4-6 годин за добу ,а 
то і взагалі не вимикають),а 
ми сидимо в холодних хатах 
,які не встигають обігрітись 
за 3 години зранку,і 3 годи-
ни у вечері .Якщо я не живу 
на поверсі в квартирі ,то я 
вогонь посередині хати має 
розпалити,щоб мої діти не 
мерзли???Що робити ,до кого 
звертатись???Ми все розуміє-
мо ,що війна і біда в  Україні 
,але хочем справедливості від 
своєї влади на місцях,невже 
це так багато???

Цукеркові Букети Зборів

Надія Бевз то точно у моєї 
мами в селі були обірвані 
дроти  то сутку ремонтували 
люди сиділи в холоді.люди 
дзвонили на різні лінії і ні-
якого толку.в на козівське 
дзвонили то там просто тупо 
була відставлена трубка

Надя Стефанів
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Вона призначена для людей, ева-
куйованих із зони бойових дій і 
тимчасово окупованих територій. 
У нашій країні є чотири обласні 
центри, які приймають потяги з 
переселенцями. Тернопіль — один 
із них. Зокрема, місто прийняло 
людей з Покровська. Працівники 
нашого підприємства на вокзалі зу-
стрічали їх і виплачували кошти, 
щоб вони могли облаштуватись. 
Проєкт ми здійснюємо спільно з 
Міністерством з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України. Його реалізація поча-
лась у листопаді 2022 року. Також 
співпрацюємо з міжнародними ор-
ганізаціями, які надають фінансову 
допомогу переселенцям. Це ООН, 
Товариство Червоного Хреста і ба-
гато інших.

Працюють навіть без 
світла 

— Відколи ворог вперше обстрі-
ляв енергосистему України, як даєте 
раду щоденним вимкненням світла? 
Чи працюють відділення, коли його 
немає?

— «Укрпошта», як і всі інші уста-
нови, має великі труднощі у забез-
печенні безперервної діяльності, 
бо вимкнення світла, повітряні 
тривоги не дають змоги працю-
вали повноцінно. Під час сирени 
ми закриваємо відділення заради 
безпеки наших працівників і клієн-
тів, допоки не закінчиться тривога. 
А коли вимикають електроенергію, 
роботу не призупиняємо, а перехо-
димо на «паперове» обслуговуван-
ня. Всі послуги людям надаємо без 
проблем. Коли світло вмикають, 
наші працівники вносять інформа-
цію у відповідні комп’ютерні бази.

— А генераторами чи пристроями 
альтернативного живлення забезпе-
чені?

— Наше підприємство дуже ве-
лике. Маємо відділення, де обслу-
говуємо людей, а також масштабні 
операційні і виробничі комплекси, 
в яких здійснюється сортування та 
опрацювання відправлень. Найпер-
ше, ми забезпечили генераторами 
наші виробничі потужності. Вони 
працюють цілодобово. Щодо по-
штових відділень, вони є більші й 
менші. «Укрпошта» надто розгалу-
жена, і закупити пристрої безпере-
бійного живлення для кожного з 
відділень у нас немає змоги. Але 
ми знайшли варіант цього «папе-
рового» обслуговування, тому по-
шти не закриваються ні на годину. 
Всіх відвідувачів обслуговуємо без 
світла…
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Керівниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов 
Гринчишин

Поштове відділення у Підволочиську, яке у час війни перевели в менше, тепле 
приміщення, аби не закривати

Ось так працюють  пересувні відділення поштового 
зв'язку у селах

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

У грудні журналістка «RIA Плюс» 
зустрілася з керівницею Терно-
пільської дирекції «Укрпошти» 
Любов’ю Гринчишин. Ми спілку-
вались майже годину, і за цей час 
жінка розповіла чимало інформації 
про те, як акціонерне товариство 
діє у період вторгнення росії. Нашу 
розмову подаємо у форматі «запи-
тання-відповідь».

Критично важливі 
— Розкажіть, які труднощі вини-

кли у діяльності «Укрпошти» після 
того, як 24 лютого 2022 року росій-
ська федерація напала на територію 
України?

— Почну з того, що засновни-
ком нашого акціонерного това-
риства є держава. Ми є критично 
важливою для неї установою і пе-
ред нами стоять завдання, вкрай 
необхідні у воєнний період. Це, 
зокрема, виплати людям пенсій, 
субсидій, усіх соціальних допомог 
тощо. Коли ворог вторгся до нас, 
«Укрпошта» не працювала лише 
одну добу — 24 лютого… У той 
день ми намагались зрозуміти, як 
діяти далі, а вже наступного ранку 
відновили роботу. Перші дні війни 
були важкими. Якщо говорити про 
підприємство загалом, то, напри-
клад, у березні прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль ухвалив рішення 
авансом здійснити нарахування і 
виплату пенсій за квітень людям 
у шести областях, атакованих во-
рогом. Держава надала нам кошти, 
а ми мали зорієнтуватись і швидко 
виплатити їх упродовж трьох днів.

Варто відмітити, що клієнтами 

«Укрпошти» в основному висту-
пають жителі сіл. Якщо у містах й 
обласних центрах є конкуренція та 
альтернативні організації, де люди 
можуть отримати фінансові послу-
ги, то у сільській місцевості бракує 
банкоматів і відкриті лише поштові 
відділення. Однозначно, ми й інші 
послуги надаємо, як от надсилання 
й отримання посилок. На Терно-
пільщину переїхала велика кількість 
переселенців. Чимало оселились 
у селах. Люди, покинувши домів-
ки, пересилали речі або на місці 
отримували їх від тих, хто залишив-

ся. Для цього обирали саме наші 
послуги, беручи до уваги доступні 
тарифи «Укрпошти».

— До речі, чи підняли вартість 
поштових послуг у час війни?

— Тарифи відправки посилок 
впродовж місяців повномасштаб-
ного вторгнення не підвищували. 
Ми навпаки робили великі акційні 
пропозиції для українців, які зміни-
ли місце проживання через атаки 
ворога. Також ввели пільгові тари-
фи, намагаючись бути корисними 
і допомогти цим людям.

— Чи брали участь у додаткових 
ініціативах щодо підтримки пересе-
ленців?

— На «Укрпошту» також покла-
дені зобов’язання по виплаті разо-
вої грошової допомоги від держави. 

ПОШТА ДУЖЕ ВАЖЛИВА ДЛЯ СІЛ
Доставка   Із перших днів війни 
«Укрпошта» зіткнулася із серією 
викликів, які необхідно було подолати. 
Повномасштабне вторгнення росії, брак 
працівників, ракетні обстріли ворогом, 
а згодом періодичні вимкнення світла 
– як державне підприємство працює в 
таких умовах вже одинадцятий місяць? 
Про роботу мобільних відділень у 
селах, чи піднімали ціни на свої послуги, 
чи забезпечені поштові відділення 
генераторами – читайте у нашому 
матеріалі

ІНТЕРВ'Ю

Клієнтами 
«Укрпошти» в 
основному є жителі 
сіл. Чи отримують 
вони послуги, ми 
запитали

— З початком війни чимало укра-
їнців шукали прихистку за кордоном. 
Чи стикнулася з браком кваліфіко-
ваних спеціалістів тернопільська 
філія «Укрпошти»? Чи достатньо 
у вас працівників наразі?

— Багато наших спеціалістів 
у перші місяці вторгнення при-
йняли рішення про виїзд з Укра-
їни і відповідно у нас з’являлись 
вакантні позиції. Станом на сьо-
годні частина працівників повер-
нулись, інша частина — це нові 
люди, яких ми прийняли на ро-
боту. Маємо спеціальний відділ, 
який навчає кандидатів на посади, і 
лише після проходження навчання 
вони беруться за виконання своїх 
обов’язків. Є також відділ відбору 
персоналу, який підшукує людей 
на роботу. Тому на сьогодні кри-
тичної ситуації в плані відсутності 
працівників у нас немає.  

Про пересувні 
відділення 

— Поговоримо про проєкт «Пе-
ресувні відділення Укрпошти» 
на Тернопільщині, започаткований 
ще у 2021 році. Чи діє він в умовах 
війни?

— Навіть попри вторгнення росії 
ми його не призупинили. Цей про-
єкт повністю реалізований у Тер-
нопільській області. І, як показав 
досвід, впровадження мобільних 
відділень — це успішне рішення 
на період війни, яке нас врятувало.

У великих сільських населених 
пунктах, де проживає багато лю-
дей та є великі обсяги звернень 
до «Укрпошти», ми залишили 
стаціонарні відділення з умовою, 
що проведемо їх комп’ютеризацію. 
У 2022 році наше підприємство за-

безпечило комп’ютерною технікою 
всього 107 поштових відділень. Щоб 
надавати людям послуги в інших 
селах — як правило, малих населе-
них пунктах, ми організували мо-
більні бригади. Є точки базування, 
з яких вирушає автомобіль з трьома 
працівниками, і почергово заїжджає 
у кожне село. Там зупиняється і 
поштарі обслуговують населення. 
У більших селах бригада працює 
по 3–4 години. Не оминаємо й 
хутори. Буває таке, що відділен-
ня заїжджає у населені пункти, де 
мешкає п’яти осіб, з яких лише 
двоє отримують пенсії. Буває, що 
між селами доводиться долати ве-
лику відстань. За день пробіг одного 
пересувного відділення поштового 
зв’язку складає в середньому 10 ти-
сяч кілометрів. Крім виплат, ми 
веземо «свіжу» пресу, а подекуди — 
хліб, продукти, солодощі тощо.

— Скільки таких пересувних від-
ділень працюють у Тернопільській 
області?

— Всього на Тернопільщині має-
мо 95 мобільних бригад поштового 
зв’язку. Якщо говорити про графік 
їхньої роботи, то у нас розробле-
ні нормативи, котрі залежать від 
кількості населення у селах. Ми 
розглядаємо села до 100, 200, 500, 
800 жителів і так далі і встановили 
дні заїздів туди наших мобільних 
відділень. Це може бути один, два, 
навіть три рази в тиждень. Перед 
тим, як вносимо зміни у графік, 
інформуємо старостів сіл, органи 
місцевої влади, доносимо до їх 
відома про режим роботи. Також 
друкуємо і вивішуємо оголошення 
в найбільш людних місцях сіл та 
намагаємось неухильно дотриму-
ватись затверджених графіків.
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Батьки можуть обрати або пакунок малюка, або 
одноразову грошову виплату – 6 816 гривень

На кожну дитину обов’язково виділяють 41 280 гривень

В останні роки кількість новонароджених на Тернопільщині зменшується 

дитини. Натомість є різні випад-
ки і якщо ви не встигли, то звер-
нутися можна і після виписки з 
пологового.

— Мама або тато пише стан-
дартну заяву за зразком, що є 
у нашому управлінні. А також 
варто додати копії паспорта, 
ідентифікаційного коду та номер 
банківського рахунку. Якщо ви 
звертаєтеся при надії, то треба 
надати довідку про вагітність, 
затверджену лікарем. Якщо ж 
дитина вже народилася, тоді 
треба показати свідоцтво про 
народження. Виплатити допо-
могу мають не пізніше одного 
місяця з дати отримання заяви 
від матері чи батька, — додає пан 
Сулима.

Крім того, допомога у зв’яз-
ку з вагітністю та пологами 
для непрацюючих жінок, які 
зареєстровані в центрі зайня-
тості, у 2023 році становитиме 
671 гривню або 25% від про-
житкового мінімуму для пра-
цездатної особи з розрахунку 
на місяць.

Допомога одиноким матерям 
протягом 2023 року складатиме: 
до шести років — 2 272 гривні, 
від 6 до 18 років — 2 833 грив-
ні, а ось від 18 до 23 років — 
2 684 гривні.

Компенсація або 
пакунок 

Пакунок малюка або як 
ще в народі називають «бе-
бі-бокс» — це спеціальний на-
бір, де зібрані необхідні речі для 
новонародженого та породіллі 
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Попри те, що майже щодня 
в державі з’являються маленькі 
українці та українки, коефіці-
єнт народжуваності з кожним 
роком знижується. Наприклад, 
у 2018 році на Тернопільщині 
народилися 8 586 дітей, а вже 
у 2022 році — на понад 2000 ді-
тей менше. Про це повідомляють 
у Південно-Західному міжрегіо-
нальному управлінні Міністер-
ства юстиції України.

На що можуть розраховувати 
новонароджені від держави? Від-
повіді на ці питання ми дізна-
валися в управлінні соціальної 
політики Тернопільської міської 
ради.

Гроші на утримання 
дитини 

Відповідно до Закону України 
«Про державну допомогу сім'ям 
з дітьми» українські сім’ї отри-
мують грошову допомогу при 
народженні малюка. Розмір до-
помоги у 2023 році становить 
41 280 гривень. Але батьки не от-
римують усієї суми одразу, каже 
начальник управління соціальної 
політики Тернопільської міської 
ради Володимир Сулима.

— Є виплати, що видаються 
мамі до народження дитини 
і після народження. Зокрема, 
до народження дитини видаємо 
10 320 гривень. А вже після поло-
гів жінка отримуватиме щомісяця 
по 860 гривень. І так протягом 
трьох років. Сума допомоги 
не залежить від того, яка у вас 
дитина — перша, друга чи третя. 
Гроші надходять на банківську 
картку. Щоразу до нас в управ-
ління не обов’язково приходити. 
Так було у 2022 році, у 2023 році 
поки про зміни не повідомля-
ли, — каже Володимир Сулима.

Оформлювати відповідні до-
кументи бажано до народження 

ЯКУ ДОПОМОГУ ДАЮТЬ НА 
НОВОНАРОДЖЕНИХ У 2023
Діти   На Тернопільщині 
продовжують підтримувати породіль 
та новонароджених діток. Грошові 
компенсації, одяг та засоби гігієни 
– на такий набір допомоги може 
розраховувати кожна жінка. Чи відбулися 
зміни щодо допомоги у 2023 році і 
куди звертатися, аби її отримати – ми 
дізнавалися

СОЦІАЛКА

на перший час. Наповнення вже 
неодноразово змінювали, а зараз 
до нього входить одяг, пелюшки, 
підгузки, ковдра, матрац, розви-
вальний килимок та іграшки, за-
соби для догляду та гігієни. Всі 
речі зібрані у велику кольорову 
коробку, що інколи використо-
вують як колиску.

Зазвичай пакунок малюка 
видається просто у пологовому 
будинку, де ваша дитина з’яви-
лася на світ. Бувають випадки, 
що пакунків при виписці ново-
народжених вистачає не всім, 
у такому випадку батькам варто 
звернутися в управління соціаль-
ної політики за місцем прожи-
вання або перебування.

Як повідомляють в управлінні 
соціальної політики Тернопіль-
ської міської ради, не всі матусі 
хочуть брати пакунок малюка, 
адже ретельно готувалися до на-
родження дитини і вже мають все 
необхідне на перший час. У тако-
му випадку вони можуть обрати 
одноразову грошову компенсацію 
у розмірі 6816 гривень. То що ж 
частіше обирали у 2022 році?

— Вагітні у Тернополі само-
стійно обирають, що отримати 

На розмір 
допомоги не 
впливає кількість 
дітей у родині. 
Суму виплачують 
протягом 3 років
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після народження дитини: паку-
нок малюка чи одноразову гро-
шову компенсацію. Якщо погля-
нути на статистику за 2022 рік, 
то компенсацію обрали 1688 жі-
нок, а пакунок малюка — 790. 
У цьому році також є вибір, — 
каже начальниця відділу з при-
йому громадян управління соці-
альної політики Тернопільської 
міської ради Уляна Митюк.

Зауважимо! Грошову компен-
сацію в пологовому не видають. 
Аби її отримати, вам знову ж 
таки доведеться їхати в управ-
ління соцполітики. Який пакет 
документів треба мати, розпові-
дає Володимир Сулима.

— Під час звернення мама по-
винна мати при собі паспорт, 
ідентифікаційний код, довідку 
про народження дитини та бан-
ківський рахунок. Обов’язково 
треба написати заяву. Якщо все 
вказали без помилок, то гроші на-
дійдуть на спеціальну соціальну 
картку ПриватБанку. Але наго-
лошую, що треба вибрати щось 
одне. Не можна у пологовому взя-
ти пакунок, а через кільки тижнів 
прийти до нас і попросити ком-
пенсацію, — каже він.

Розрахуватись цією карткою 
можна лише за конкретну групу 
товарів, у безготівковій формі та 
у магазинах, які є учасниками 
проєкту «Монетизація одноразо-
вої натуральної допомоги», або 
купити товари в інтернет-мага-
зині «Мамалюк».

Кошти дозволяють витрачати 
на такі товари:

  гігієнічні засоби та косме-
тика;
  дитяче харчування;
  одяг та взуття для дитини;
  дитячий посуд;
  предмети, що призначені для 
догляду за новонародженим;
  візочки, автокрісла, ходунки 
та інші габаритні вироби для 
малюка;
  іграшки, розвивальні ки-
лимки та інші дитячі  
аксесуари.

Якщо ж у дитини немає бать-
ків, одержати для неї такий па-
кунок або кошти можуть усино-
вителі, патронатні вихователі, 
прийомні батьки, батьки-вихо-
вателі, опікуни новонародженого. 
Отримати цю допомогу можна 
протягом року після народження 
малюка.
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якщо говорити за старовинні ав-
тентичні венеційки, — додає пані 
Ліліана.  

Проте відсутність справжньої 
«венеційки» не зупинила жін-
ку і вона вирішила створювати 
пацьорки самостійно. Тож її на-
мисто має назву «А ля венеційка». 
Хоча виглядає нереально гарно і 
привабливо. Як вдається відтво-
рити? Тернополянка розкриває 
особисті секрети.

— Використовую звичайні скля-
ні намистини. Перед тим як бра-
тися за роботу, оглядаю кожну, 
аби в неї не було дефектів, адже 
пацьорки із тріщинкам чи пові-
трям усередині при випіканні мо-
жуть потріскатись. Я беру скляну 
намистину і наношу на неї візе-
рунок, який мені потрібно. Потім 
я запікаю намистину у духовій 
шафі під температурою 130 граду-
сів і після цього покриваю кожну 
намистину кількома шарами лаку. 
І так фарба закріплюється остаточ-

но. Жінка може носити і не боя-
тися, що вона зіпсується, — каже 
співрозмовниця. — Надскладне 
намисто можна виготовити і 
за годину, якщо вже все готове 
і все під руками. А якщо треба 
розписувати чи взагалі створити 
копію зі старовинної фотографії, 
то робота може затягнутися на мі-
сяці. У кожному намисті певний 
підбір намистинок, додаткових 
матеріалів, щоб воно виглядало, 
як точна копія того старовинного.  

Намисто ніби має 
душу 

Ліліана Антонів намагається 
створювати прикраси так, аби 
вони підходили за кольором 
до українського одягу і всі намис-
тинки гармоніювали між собою. 
Дивлячись на старовинні строї, 
там було таке різноманіття ко-
льорів, але все виглядало ну дуже 
гармонійно. До речі, старовинні 
прикраси можуть стати і гарним 
доповненням до звичайного діло-
вого образу.

— Найскладніша робота була з 

Ліліана Антонів виготовляє прикраси власноруч вже чотири роки Особливе місце у роботі займає «венеційка», коли кожна 
намистина потребує уваги

Також є металеві сережки, які тернополянка виготовляє 
за індивідуальними побажаннями

ших предків. Ми звикли, що нам 
по телебаченню завжди роблять 
акцент на вишиваних сорочках, 
шароварах, лляних сукнях і все 
наче. Я почала більше заглиблю-
ватися у цю тему, спілкуватися 
з людьми, які дійсно на цьому 
знаються. І зрозуміла, насправді 
український одяг та аксесуари 
куди багатші, глибші та різно-
манітніші. А дорогі прикраси 
венеційки взагалі носили саме 
у західних регіонах — Галичина, 
Буковина, Закарпаття. Здавалося, 
коли намистини окремо розкла-
дені, то трохи рябить в очах, але 
коли воно у поєднанні зі спід-
ницею, сорочкою, то це зовсім 
інший вигляд. І це вчергове до-
водить, що українські дівчата 
зналися на красі, мали стиль та 
вміло поєднували. І це вражає, 
чесно кажучи, — розповідає спів-
розмовниця.  

Відтворює прикраси 
100‑річної давнини 

Як виявляється, венеціанське 
намисто існує вже понад 100 ро-
ків. Оригінальні намистини ство-
рювали у Венеції, вони були до-
роговартісними, тож дозволити 
могли собі лише заможні жінки і 
дівчата. Вишуканість цих прикрас 
мовила сама за себе — розписані 
склом по склу, із оригінальними 
візерунками, приємних кольорів, 
вони приваблюють погляд і нині.

Намистинки дуже тендітні і ча-
сто просто розколювалися. Тоді 
вони ставали просто музейним 
експонатом. Такі намистини дуже 
дорогі. Одна намистина може вар-
тувати від $20 і вище. Колишнє 
старовинне венеційське намисто 
вже продавалося з малюнками. Це 
був розпис склом по склу. Розі-
грівали саму скляну намистину, 
розігрівали стержні скляні і ними 
вже наносили малюнок. І щоразу 
утворювався новий візерунок. Це 
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Жодної художньої освіти терно-
полянка Ліліана Антонів не має. 
Та попри це, саме творчість весь 
час присутня у її житті. Спочатку 
звичайні малюнки, далі вітраж-
ний розпис, а чотири роки тому 
до цього переліку додався ще й 
розпис намистин. Виявляється, 
на створення прикрас її надих-
нули вишивальниці.

— Вийшло так, що я почала 
спілкуватися з дівчатами, які 
професійно займаються вишив-
кою. Саме вони мене фактично 
заразили, бо показали і розказали 
все про створення українського 
одягу та аксесуарів. Найбільше 
мені сподобалося венеційське 
намисто. Ось дуже вразило та 
зачепило. Мені було цікаво, як 
його створювали раніше, як його 
зробити у сучасному світі власно-
руч і чи взагалі реально це. Тоді 
знайомі вишивальниці звернулися 
до мене і сказали: «Давай, Ліліа-
но, ти зможеш». Завдяки тому, що 
вони в мене повірили, я почала 
працювати у цьому напрямку. 
Пам’ятаю, як вони позичили для 
мене старовинне намисто у нашої 
відомої колекціонерки Віри Мат-
ковської і я розглядала його. Так, 
спочатку більш детально вивчала 
все і поступово пробувала. І вже 
з того моменту пройшло чотири 
роки, — каже тернополянка.

Автентичний український стрій 
набирає все більшої популярнос-
ті серед сучасних жінок, а разом 
із ним і прикраси, котрі носили 
наші предки. Зі слів пані Ліліани, 
національний український одяг 
неймовірно гарний та стильний. 
Це набагато більше, ніж нам по-
казують по телебаченню і колись 
ми вчили у підручниках історії. І 
прикраси — не виключення.

— Раніше я фактично нічого 
не знала про одяг, аксесуари на-

Кожну  
намистинку 
тернополянка 
розмальовує 
власноруч, а потім 
запікає
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ВІДТВОРЮЄ ПРИКРАСИ ПРЕДКІВ
ХОБІ

Творчість  Стоматологиня за 
освітою, а мисткиня за покликанням 
душі. Знайомтеся, це тернополянка 
Ліліана Антонів, яка протягом чотирьох 
років власноруч розмальовує скляні 
намистинки. Жінці вдається створювати 
прикраси, котрі носили наші предки

такими об’ємними викрутасами 
на самій намистині. Вони мали 
бути напівпрозорі, а подекуди 
повинна була проявлятися ніби 
позолота. І найскладніше у цьому 
всьому було знайти матеріал, що 
ідеально би підійшов для ство-
рення викрутасів та візерунків. 
Я підбирала напевно пів року, пе-
ребираючи всі матеріали. Я диви-
лася все, що на мою думку могло 
би підійти. Мені вдалося знайти 
той ідеальний варіант. Єдиний мі-
нус — після розмалювання однієї 
намистини рука дуже затерпала і 
треба було відпочивати. Але зараз 
через ті карантини та війни такі 
матеріали не привозять в Украї-
ну, — каже пані Ліліана.  

Окрім венеційки, тернополян-
ка створює прикраси із сучасним 
коралом, перлами та баламутами. 
Вивчаючи старовинні зв’язки, 
вона почала додавати до намис-
та ще й китиці. Тобто на спині 
не просто замочки, а справжні 
сплетені китиці. На погляд жінки, 
так намисто має приємніший та 
миліший вигяд. До того ж, зда-
ється, що намисто ніби має душу. 
Кожна робота особлива і багато 
що залежить від побажань замов-
ника. Пані Ліліана розповідає про 
одну з неймовірних робіт, вико-
наних власноруч.

— Набір із чотирьох намист, що 
комбінуються між собою. Можна 

складати ті чи інші образи. Напри-
клад, перли — тут два намиста з 
перлин. Одне делікатніше, інше 
з більш крупних. Коли їх одягати 
разом, це щось неймовірно бага-
те (30 разочків). Баламути ніжні 
і манливі. Гарно поєднуються з 
перлами (бажано одне намисто 
на 15 разків), чи з коралами. Ко-
рали крупні красиві, приємного 
лососевого відтінку матової тек-
стури поєднані із срібними пугви-
цями на сім достойних разків. Цю 
красу можна поєднати з перлами, 
баламутами, або ж носити само-
стійно. Хрест, це окрема деталь, 
що посідає почесне місце в цьому 
комплекті. Крупний срібний хрест 
також є точною копією старовин-
ного дукачевого хреста. Для нього 
спеціально сплетено бавовняний 
шнурочок косичкою, який мож-
на міняти на оксамитові стрічки 
різних кольорів, залежно від об-
разу, — каже вона.  

А ось гарним доповненням 
до намиста стануть металеві се-
режки з камінцями та дрібними 
деталями. І знову ж таки, терно-
полянка формує форму та деталі 
кожної сережки власноруч.

Тож, як бачимо, інколи хобі 
може бути не лише для душі та 
трохи прибутковим, а й важливим 
для всього сучасного українського 
народу. Адже кожен з нас має яко-
мога більше знати свою історію.
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Олексій Мудрий, лікар-отоларинголог Теребовлянської міської лікарні. До війни та в 
перший місяць гострого протистояння працював у Маріупольській міській лікарні №4

ІСТОРІЯ МЕДИКА З МАРІУПОЛЯ
Медики  Олексій Мудрий — лікар-
отоларинголог Маріупольської міської 
лікарні №4. Його історія вражає. 
Із перших днів повномасштабного 
вторгнення медик працював у закладі, 
який знаходився біля лінії вогню

ВИДАВНИЦТВО РІА

Олексій Мудрий, лікар-отола-
ринголог Теребовлянської міської 
лікарні. До війни та в перший мі-
сяць гострого протистояння пра-
цював у Маріупольській міській 
лікарні №4 (найближча лікарня 
до заводу «Азовсталь»).

Поранених та травмованих 
тут почали приймати уже через 
кілька годин після нападу. З кож-
ним днем їх кількість зростала, а 
травми ставали важчими. Жахливі 
наслідки бомбардувань шокува-
ли навіть досвідчених медиків. 
Але Олексій Мудрий із колегами 
продовжували надавати допомогу 
— до останнього медикамента, до 
повного знеструмлення лікарні, до 
оголошення евакуації.

Зараз Олексій Мудрий працює у 
Теребовлянській міській лікарні. Зі 
смутком згадує, у що перетворив 
його рідне місто ворог та вірить 
у нашу перемогу! Історію медика 
розповідає Тернопільська обласна 
військова адміністрація.

О 5‑й ранку 
подзвонила дружина

Ранок 24 лютого 2022 року для 
нього, як і для кожного жителя 
міста Маріуполь, почався під звуки 
вибухів.

— Моя війна почалась о 5 ранку 
з дзвінка дружини, яка, ридаючи, 
просила мене покинути місто. Ви-

їзд був відкритий до обіду 26 люто-
го, тож можливість втекти була. Я, 
як завжди, поснідав і поїхав на ро-
боту у своє рідне ЛОР-відділення, 
на найдовше в житті чергування, 
що тривало 26 діб, — розповідає 
Олексій. — Перший мій поране-
ний поступив 25 лютого — мо-
лодий чоловік зі скальпованою 
раною лівої половини обличчя. 
Якби в мирному житті мені сказа-
ли, що я побачу повністю оголену 
половину черепа, ще й намага-
тимусь щось зробити з цим, я б 
не повірив. Чоловік вижив, але це 
було найлегше поранення, яке я 

бачив з початку повномасштабної 
війни. Далі постраждалих ставало 
все більше і більше, особливо піс-
ля початку бомбардування міста. 
Тоді людей привозили по 30-40 за 
кілька годин.

За словами Олексія, до перших 
днів березня ще було електропо-
стачання, вода і зв’язок, але 3 бе-
резня все це зникло і півмільйонне 
місто занурилося в темряву. Всі 

У Маріуполі 
Олексій Мудрий 
із колегами 
надавали допомогу 
до оголошення 
евакуації

медики працювали на межі мож-
ливостей. Найбільш складно було 
анестезіологам, травматологам і 
хірургам, адже до них потрапляло 
90% постраждалих.

— Ці люди — справжні герої, 
— додає він.

Пацієнтів із кожним 
днем ставало більше

Оскільки транспорт припинив 
роботу 5 березня, постраждалих 
привозили на будівельних тачан-
ках, приносили у простирадлах на 
імпровізованих ношах. Обстріли 
не вщухали. Місто охопила хви-
ля мародерства і пожеж. Відтоді 
в лікарню нічого не привозили. 
Страшенно бракувало їжі, води та 
дизельного палива. Їх доводилось 
добувати співробітникам лікарні. 
Пацієнтів із кожним днем ставало 
все більше. Загиблих складали під 
стіну медзакладу, адже транспор-
тувати їх до моргу під такими об-

стрілами було неможливо.
— Коли кількість померлих у 

нашій лікарні перевалила за 200, 
їх просто перестали рахувати. Уя-
віть собі лікарню з більше аніж 
300 лежачими хворими й купою 
важко поранених. Повну антиса-
нітарію через елементарну відсут-
ність води, практично без їжі та 
знеболювальних. У таких умовах 
медики надавали допомогу пацієн-
там, цифра яких щодня зростала, 
— розповідає чоловік.

Дирекція вирішила 
усіх евакуювати

За його словами, запас меди-
каментів, бинтів, антисептиків 
закінчився ще до 20 березня. Усе 
це лікарям доводилося діставати 
в найближчих аптеках. У той час 
бої вже велись дуже близько до 
лікарні. Дирекція медзакладу вирі-
шила усіх евакуювати. Наступно-
го дня більша частина персоналу 

була вимушена виїхати з міста на 
власному транспорті, забравши 
якомога більше людей. Дорога з 
лівого берега була одна — вздовж 
заводу «Азовсталь».

— Тільки при виїзді з Маріуполя 
я зрозумів, що кількість загиблих 
явно перевищила 50 тисяч. Трупи 
лежали вздовж дороги, на дорозі, в 
згорілих машинах. Місто перетво-
рилось на один великий цвинтар, 
– згадує лікар.

Працює в Теребовлі
Покинувши рідне місто, сім’я 

Мудрих знайшла прихисток на 
Тернопільщині.

— Шукаючи роботу, ми натра-
пили на сторінку Теребовлянської 
міської лікарні, де нас з дружи-
ною тепло прийняли, закупили 
необхідне обладнання. Відтоді 
ми працюємо тут, — розповідає 
лікар вже Теребовлянської міської 
лікарні Олексій Мудрий.

Omnia transeunt et qouque etiam 
transeat. Ця фраза, за легендою, 
принесла мудрість царю Соломо-
ну. Її він як заповіт разом із ка-
блучкою подарував сину Давіду, 
як найцінніший скарб. Але як це 
стосується теми? Безпосередньо… 
Життя українців змінилося. Хтось 
втратив близьких, хтось здоров’я, 
хтось оселю… Більше чверті насе-
лення живе в не звичних місцях, 
15…20% населення знаходиться 
за кордонами держави. Зруйновано 
весь звичний світ, батьки не ма-
ють роботи, діти не можуть на-
вчатися у своїх школах. Але якщо 
дорослі якось пристосовуються 
до нових умов, то дітям важче. 
Значна частина учнів не має мож-
ливості навчатися офлайн у своїх 
школах. До того ж, пошкодження 
інфраструктури України поставило 
ще одну проблему — ускладнен-
ня навчального процесу відсут-
ністю електроенергії та Інтернету. 
З іншого боку, коли щодня вій-
на забирає життя десятків, сотень 
людей, коли гинуть і переховують-
ся в холодних напівзруйнованих 
підвалах діти, можливо, питання 
вивчення, скажімо, структури клі-
тини і сполук натрію не на часі? 
Можливо є важливіші питан-
ня зараз, які потребують біль-
ше зусиль і уваги, ніж освіта? 
Школа хакерів Вінниць-

кої ІТ-Академії має чіт-
ку відповідь на це питання. 
«Все минуло і це теж мине». 
Соломон безперечно правий. 
Ця жахлива війна буде мати кі-
нець. І закінчиться вона пере-
могою народу України. Бо світ-
ло завжди перемагає темряву! 
І прийде мир у наші оселі. І діти 
припинять здригатися від розривів 
ракет і прокидатися під моторошне 
виття сирен повітряних тривог. Ми 
озирнемося і почнемо розбудову-
вати країну — Україну майбут-
нього, в якій жити нашим дітям. 
І вони мають бути готовими жити 
в цій країні. І жити не як «Діти 
війни», а як творці її нової істо-

рії. Тому вкрай важливо вже зараз 
готувати їх до цього, не припиня-
ючи освітній процес. Не відклада-
ючи навчання до «кращих часів». 
Розуміючи це, Школа хакерів 
продовжує свою місію — до-
помогти дітям зробити перші 
кроки в світі ІТ-технологій і, як 
результат — усвідомлений і са-
мостійний професійний вибір. 
Не без складнощів, пов'язаних із 
відсутністю електрики, необхідні-
стю переховуватися в укритті під 
час повітряних атак та вечірніх 
колапсів транспорту на темних 
вулицях — ми відповідаємо на ці 
виклики не просто продовжуючи 
навчати дітей від 5 до 16 років, а й 

на прохання батьків оголосили 
додатковий набір у зимові групи. 
Грунтуючись на сучасних освіт-
ніх технологіях, ми успішно по-
єднуємо навчання в традиційному 
офлайн-форматі та його дистан-
ційні форми. Класи обладна-
ні необхідною мультимедійною 
технікою, а потужний генератор 
дозволяє не припиняти уроки на-
віть під час відключень напруги. 
Особливість підходу Школи ха-
керів — це концентрація на на-
данні нашим учням практичних 
навичок, які нададуть їм змогу 
не лише легше отримати ро-
боту в ІТ-індустрії, а й краще 
адаптуватись у дорослому житті. 
Ми навчаємо — Логіки, Матема-
тики, Інтернет-програмуванню 
(HTML, CSS), Програмуванню 
алгоритмічними мовами С\С++, 
Веб-дизайну, Англійської мови 
для ІТ, Базам даних, JS, PHP, 
програмуванню Arduino, тестуван-
ню — тим галузям знань, без яких 
важко уявити сучасний світ АйТі. 
Велику увагу ми приділяємо також 
розвитку софтскілів. Через роботу 
в команді, управління процесами, 
тайм-менеджмент — діти вчаться 
відповідальності, вмінню комуніку-
вати із соціумом, відстоювати свою 
точку зору і при цьому чути інших. 
Звісно, не кожного нашого учня 
життя приведе в індустрію високих 

технологій, але ці навички точно 
допоможуть правильно знайти своє 
місце в суспільстві. Саме розкрити 
талант кожної дитини — це і є го-
ловне завдання нашої школи. Ми їх 
вчимо не лише кодувати, тестувати, 
логічно мислити. Ми вчимо їх го-
ловному — програмувати своє май-
бутнє. То їх право. То їх обов'язок. 
Дати дітям вміння зробити зрі-
лий і свідомий вибір свого про-
фесійного життя, в якому вони 
не просто ходитимуть на роботу, 
а робитимуть це із задоволен-
ням — це і є наша головна мета. 
Ми бачимо в наших дітях творців 
майбутнього країни. Ми знаємо, 
що і ви теж! Хто ж з батьків не мріє 
про свою дитину, яка впевнено 
крокує до успіху власним шляхом? 
Питання риторичне! І вам з нами 
в один бік!

Реєструйтеся в зимові групи 
Школи Хакерів

Ми вирощуємо таланти!
Вінницька ІТ-Академія
Швидка консультація за тел.:
067– 431-19-21
сайт: hack.intita.com
І не забуваємо направляти усі 

свої сили і вільний час на допомогу 
українським захисникам! Підтри-
майте ініціативу Вінницької ІТ-А-
кадемії допомоги ЗСУ: https://mre.
uspih.vn.ua/ 

Діти війни. Втрачене покоління чи 
покоління майбутнього? 

БЛОГ
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***
Це зветься супутник життя. Ти 
живеш, а він крутиться.

***
У житті я чула багато — клятви, 
обіцянки, компліменти. Але 
найкраще, що я чула — мур-
котіння кота. У ньому немає 
брехні.

***
Я цікавлюся майбутнім тому, що 
збираюся провести там все своє 
життя.

***
Коли ми в дитинстві грали в 
хованки, я так добре сховався, 
що й досі не знайшов себе.

***
Дівчинка підбігає до тата:
— Тату! А я сьогодні піду до 
парку на поні кататися?
— Ні донечко... Пробач. У мене 
і так після вчорашнього спина 
болить!

***
Сходили зі свекрухою до лазні. 
Після того як я її гарненько 
попарила віником, якось і від 
серця відлягло і спільну мову 
відразу знайшли.

***
— Ти мені нагадуєш понеділок. 
Їх теж ніхто не любить, і від них 
усі втомлюються...

***
— Вітаю вас, сусіде. Я чув, що ви 

одружилися.
— Невже й у вас чути? Ну, і 
звукоізоляція.

***
Сумнівно, щоб нас хоч раз від-
відував Космічний розум, зате, 
безперечно, регулярно відвідує 
Всесвітня дурість.

***
Дружина, за святковим столом, 
дуже засмучена:
— Я ж хотіла в подарунок не 
кролячу, а норкову шубку!
Чоловік:
— Буде рік норки, норкову 
подарую.

***
На кораблі, що тоне, один із 
пасажирів запитує капітана:
— Чи далеко звідси до землі?
— Одна миля, сер.
— А в якому напрямі?
— У вертикальному, сер.

***
Хвилинка романтики. Я про-
вела ніч з одним хлопцем, і він 
подарував мені «ключик від 
свого серця». А через місяць 
виявилося, що він має дружину, 
і вона написала мені з прохан-
ням повернути ключ, бо він від 
їхньої поштової скриньки.

***
— Ти чув, Рабинович кинув 
палити.
— Не може цього бути, я не 

вірю!
— Проте це правда! Він учора 
попіл із сигарети ненароком 
впустив на нові туфлі Сарочки.

***
Чоловік із дружиною розлуча-
ються. Вона йому заявляє:
— І будь впевнений, я доб'юся, 
щоб баланс твоєї банківської 
картки після розлучення дорів-
нював нулю!
— Дякую, не очікував, що ти 
оплатиш усі мої кредити та 
борги...

***
Допомагаю синові (5 років) 
одягатися на ковзанку. Повз нас 
проходить чоловік і соромить 
сина:
— О, хлопче! Мама його одягає!
Відповідь не забарилася:
— Ой-ой-ой, а сам-то з мамою 
спиш щодня, як маленький!

***
Побачивши допис дружини: «Я 
у чудовому віці! І можу... і хочу... 
і знаю як!» Яша більше не ходив 
на рибалку.

***
Послала чоловіка у магазин та 
вимкнула свій телефон. Бо на-
став час йому бути самостійним.

***
— Цілечко, люба, ти не обра-
зилася, що я один іду в гості до 
Шульманів?

— Звичайно ж ні, Ізю.
— Тоді де моя нова сорочка?
— Візьми он там, на швабрі...

***
Маленький син запитує матір:
— Мамо, як ви познайомилися 
з татом?
— Якось я впала у воду. І вже по-
чала тонути, як раптом якийсь 
молодий чоловік кинувся у воду 
і врятував мене. А за два місяці 
ми одружилися.
— Ага. Тепер я розумію, чому 
тато не дозволяє мені вчитися 
плавати.

***
У дядька моєї знайомої на руці 
є татуювання — ім'я його першої 
коханої. Дядько вже років 
тридцять одружений з іншою, 
у них купа дітей, і все чудово. 
Але при кожній сварці його дру-
жина нагадує: Ну і вали до своєї 
Саадат!

***
— Я була у ворожки, і вона ска-
зала, що я знайду вічне щастя 
з молодим, високим, багатим 
блондином.
— То це ж чудово!
— Так, але ворожка не сказала, 
що мені зробити з моїм ниніш-
нім чоловіком.

***
— Слухай, а як ти чиниш, коли у 
твоєї дружини істерика?

— Кидаю в неї пачку гро-
шей.
— І що?
— Сидить, мовчить, рахує.
***
Вона: Дорогий, якого кольо-

ру в мене очі?
Він: Колір болотної каламуті.
Вона (ображено): Не дуже 
приємно це чути!
Він (подумавши): І я в них 
тону!



ОВЕН Якщо ви шукаєте 
побачення, зараз саме 
час, тому що Венера не 

просто приведе вам когось — 
вона надішле по-справжньому 
добрих людей, можливо, 
справжню споріднену душу. Це 
чудовий соціальний аспект для 
нових друзів та міцних зв'язків.

ТЕЛЕЦЬ Ваша підвище-
на потреба у свободі 
може викликати певну 

напругу у ваших особистих 
стосунках. Будь-яке обмежен-
ня наповнить вас імпульсною 
потребою накидатися. Не 
намагайтеся чинити опір, при-
душуючи свої бажання.

БЛИЗНЮКИ Очікуйте 
відчути приплив соці-
альної чарівності. Вам 

знадобиться терпіння та ста-
ранність у ваших починаннях. 
Усуньте свою агресію, зайняв-
шись фізичною активністю або 
спортом, і знайдіть час, щоб 
скласти план на майбутнє.

РАК Настав час для 
підвищення, якого ви 
заслуговуєте. Зро-

біть конкретні кроки, щоб 
покращити ситуацію на роботі 
або зайнятися своєю мрією! 
Це не буде вершиною ваших 
досягнень у роботі, це заклад-
ка фундаменту та розвиток 
вашого потенціалу. 

ЛЕВ Настав час об'єк-
тивно поглянути на 
ситуацію та зрозуміти, 

де можна її покращити. Ваші 
стосунки зазнають перевірки 
на міцність. Здорові стосунки 
стануть міцнішими після цього 
випробування з великим по-
чуттям прихильності.

ДІВА Вам потрібно бути 
особливо терплячими 
і виявляти особливу 

обережність у своїй роботі. 
Очікуйте, що автобус запіз-
ниться, ваш принтер перестане 
працювати, а ваш бос пере-
плутає ваші терміни завдяки 
хитрому Меркурію. Переведіть 
дихання, складнощі минуться. 

ТЕРЕЗИ Цей час 
принесе вам приплив 
романтики і творчості. 

Тепер, коли ваш дім нарешті 
облаштований так, як вам по-
добається, ви готові включити 
чарівність та привабити до 
себе людей. Знайомства в цей 
час мають бути захоплюючими! 

СКОРПІОН Будь-які нові 
стосунки, які зав'яжуть 
цього місяця самотні 

Скорпіони, найімовірніше, 
будуть захоплюючими, але 
недовгими. Можливо, настав 
час розширити свій світогляд 
і привітати зміни! Стережіться 
нав'язливих тенденцій.

СТРІЛЕЦЬ Не чекайте, 
щоб взятися за новий 
творчий проєкт. Дотри-

муйтесь цього імпульсу! Речі, 
які ви робите зараз, будуть 
звучати правдоподібно, тому 
що з'являється ваше справжнє 
я. Маєте час для досягнення 
ваших цілей, які пов'язані з 
подорожами чи освітою.

КОЗЕРІГ Представники 
цього знака зараз мають 
велику потребу в любові 

та прихильності. Ви наділені 
якістю, яка приваблює до вас 
інших. Просто обов'язково 
використовуйте цю навичку 
на благо, віддаючи і отриму-
ючи любов рівною мірою. Не 
уникайте змін. 

ВОДОЛІЙ Потяг до того, 
щоб бути справжнім, 
дивним стане ще силь-

нішим. Чекайте на натхнення. 
Ви можете відчути поклик своєї 
підсвідомості, пристрасть, яку 
ви залишили або на яку 
останнім часом не було часу. 
Скористайтеся цією нагодою, 
щоб показати свою унікаль-
ність і виділитися з натовпу. 

РИБИ У цей час збіль-
шується ваша чарів-
ність. Якщо ви самотні 

і шукаєте кохання, можливо, 
зараз саме час подумати про 
побачення. Просто стежте за 
реальністю, щоб не опини-
тися у рожевих окулярах. Це 
чудовий час, щоб уявити своє 
майбутнє. 

РЕКЛАМА

СЕРЕДА,

18 СІЧНЯ

+3°С     +8°С +3°С     +7°С

ЧЕТВЕР, 
19 СІЧНЯ

+3°С     +6°С +3°С      +4°С

П’ЯТНИЦЯ, 
20 СІЧНЯ

+4°С     +7°С +2°С     +5°С

СУБОТА, 
21 СІЧНЯ

+2°С     +6°С 0°С     +3°С

НЕДІЛЯ, 
22 СІЧНЯ

+2°С     +4°С ‑2°С     0°С

ПОНЕДІЛОК, 
23 СІЧНЯ

+1°С     +2°С ‑1°С     +1°С

ВІВТОРОК, 
24 СІЧНЯ

0°С      +3°С ‑1°С     0°С
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
— Яшо, як таки можна, щоб три 
години виносити сміття?
— Саро, слухай сюди, я його 
продав!

***
Дружина отримує більше за 
мене, оплачує покупки  
в магазині, рахунки за  
квартиру.
Друзі дорікають: 
Ну що ти за мужик? Чоловік 
має бути здобувачем.
А я говорю: Я і є здобувач. 
Добув нормальну жінку і не 
хвилююся.

***
Лікар Рабиновича заходить до 
нього в палату і чує, як той каже 
дружині Цилі:
— Ти моя красуня, ти моя ро-
зумниця, ти мій скарб, ти моя 
найпрекрасніша на світі...
Лікар, звертаючись до Цилі:
— І давно в нього почалося це 
марення??

***
На сайті інтернет-гри:
— Таню, давно за вами спо-

стерігаю. Ви так багато граєте, 
так швидко набираєте рівні. 
Вибачте, а скільки вам років?
— 32. А що?
— Діти теж грають?
— Їх у мене нема!
— Чи не плануєте?
— Це... А вам чого треба? Ви 
хто взагалі такий?
— Я твій чоловік!

***
Я жив у кримінальному районі, 
і коли погано поводився, мій 
дід погрожував мені пістоле-
том. Казав, що забере його в 
мене.

***
Лише нерозумна дружина ви-
ганяє чоловіка, не знайшовши 
собі заздалегідь нового.

***
— Чому ти живеш із такою 
лінивою дружиною?
— Та ліньки шукати нову.

***
Щось мені нудно. А розсміши 
мене якими-небудь планами 
на життя.

***

18 січня: 
Григорій, Йосип, Лук'ян, 
Матвій, Роман, Сергій, 
Фома, Аполлінарія, Євге-
нія, Тетяна.
19 січня: 
Іван, Ян.
20 січня: 
Афанасій, Василь, Іван, Ян.
21 січня: 
Антон, Віктор, Володимир, 
Вольдемар, Георгій, Григо-
рій, Дмитро, Євген, Єгор, 
Омелян, Ілля, Михайло, 
Еміль, Юліан, Василина, 
Домініка.
22 січня: 
Захар, Павло, Петро, 
Пилип, Антоніна.
23 січня: 
Анатолій, Григорій, Макар, 
Павло, Петро, Арсенія.
24 січня: 
Віталій, Володимир, 
Вольдемар, Йосип, Ми-
хайло, Микола, Степан, 
Теодор, Федір.

Цього тижня 
іменини святкують

ПОБІЛЬШАЛО ДЕРЕВ

ВІДКРИТТЯ

БУЛО:
Таким був музей у рік після його 
відкриття

БУЛО:
30 грудня 1982 року відбулось 
урочисте відкриття 

СТАЛО:
Навколо виросли ялинки та стало 
більше зелені

СТАЛО:
У музеї осучаснили вхід, замінили 
двері на металопластикові

З одного ракурсу

Як змінився 
краєзнавчий музей
СПРОЄКТУВАВ ВІДОМИЙ АРХІТЕКТОР

БУЛО:
Проєкт музею розробив відомий 
архітектор Олег Головчак

СТАЛО:
Ця будівля стала однією з 
найупізнаваніших у місті 


