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КУДИ ВИТРАТИЛИ 4,5 МЛН?
 За даними, які надали 
офіційно редакції, на 
облаштування укриттів у 
тернопільських лікарнях 
виділили понад 4,5 млн 
грн. Однак що зробили 
за ці гроші –  показувати 
відмовляються
 Директори медзакладів 
вказують на міську раду, 
а та відповідає, що дбає 
про добробут пацієнтів 
та працівників. Ми 
звернулися за допомогою 
в Міністерство охорони 
здоров'я с. 2 А
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Що кажуть 
тернополяни 

Отож, ще 16 січня ми знову звер-
нулися до речниці Тернопільської 
міської ради Мар’яна Зварич. На всі 
наші прохання переглянути сховища 
отримали формальні відписки.

— З метою безпеки людей, врахо-
вуючи воєнний стан та карантинні 
обмеження, відвідувати, перебувати 
в укриттях можуть пацієнти та ме-
дичний персонал. Ви можете напи-
сати запит та отримати інформацію, 
яка вас цікавить, — відповіла вона.

Ми вирішили провести опитуван-
ня на власній сторінці у Фейсбук.  

«Лежала в другій міській лікарні 
в гінекології (вулиця Романа Куп-
чинського, 14). Укриттям там слугує 
підвал, поставлені пару стільців, хо-
лодно, сиро. Спускалася один раз, 
більше бажання не було. Лежала 
в березні, двічі влітку і останній раз 
у вересні. У підвалі була в березні 
і проходила у вересні (там перехід 
між корпусами можна підвалом 
пройти, коли тривога)», — пише 
Людмила Благодарська.

«У поліклініці 2 лікарні, то сидиш 
в коридорі, в лікарні хочеш виходиш 
на вулицю, ні, то сидиш в палаті. 
Лежала в ендокринології там в кінці 
серпня. Також була там на МСЕК 
у жовтні. Нічого не змінилося», — 
пише Вікторія Ладика.

Відписка на запит
Після цього ми написали ще один 

запит у міську раду з проханням 
пояснити, чому журналістів газети 
«RIA плюс» не пускають до укриттів 
міських лікарень. Нагадаємо, що 
всі заклади є комунальною влас-
ністю міста, а отже, громади. Тема 
укриттів, особливо під час воєнного 
стану, становить надзвичайно вели-
кий суспільний інтерес.

Заступник міського голови Іван 
Хімейчук відповів, що журналістам 
не місце у сховищах лікарень.

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

ГОЛОВНЕ

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.

Зважаючи на ЗУ «Про друковані засоби масової інформації в Укра-
їні», журналісти мають право:
– на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та 
зберігання інформації;
– відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, 
а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх 
посадовими особами;
– відкрито здійснювати записи, у тому числі із застосуванням будь-
яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
– працівник засобу масової інформації має право збирати інформа-
цію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових 
безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом.
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На сховище лікарні №2 виділили найбільше коштів. Але в якому воно стані – невідомо

ПОЛІНА ДАЙНЕГА, ВАДИМ ЄПУР, 
POLINADAINEHA@GMAIL.COM, 
095– 077‑01‑80 

Уперше про стан сховищ у лі-
карнях Тернополя журналісти «RIA 
плюс» поцікавилися ще на початку 
листопада 2022 року. Інформацію 
щодо фінансування та про плани 
роботи нам надали у відділі охорони 
здоров’я та медичного забезпечення.

— Міська лікарня № 2 отримала 
3,1 мільйона гривень. З цих коштів 
1 240 тисяч гривень виділили на ре-
монт сховища у пологовому відді-
ленні, а 1 860 тисяч гривень — на ре-
монт сховища у кардіологічному від-
діленні. Лікарня № 3 – 870 тисяч 
гривень, — відповів нам начальник 
відділу охорони здоров’я та медич-
ного забезпечення Тернопільської 
міської ради Василь Даньчак.

А ось щодо міської комунальної 
лікарні швидкої допомоги, то зі слів 
директора Ярослава Чайківського, 
отримали 566 тисяч гривень.

З моменту нашого першого запиту 
щодо фінансування минуло понад 
два місяці, і ми намагались дізнати-
ся, чи засвоїли у лікарнях виділені 
кошти і як за них укомплектували 
сховища. Однак показувати укриття 
без дозволу міської ради керівники 
закладів відмовилися. До цього ми 
також чули про те, що роботи ще 
тривають і пустити туди не можуть.

Чому не пускають?
Лікарня швидкої допомоги 
Директор Ярослав Чайківський 

в укриття провести відмовився, 
аргументуючи відсутністю дозволу 
від Тернопільської міської ради. Зі 
слів пана Ярослава, він особисто 
намагався додзвонитися до речни-
ці міськради, але йому не вдалося.

На початку листопада у сховищі 
закладу не було проточно-витяжної 
вентиляції. Про це нам раніше ка-
зав директор лікарні. Чи виправили 
недоліки — невідомо.

Лікарня № 2 
Відремонтоване укриття цього ме-

дичного закладу ми хотіли ну дуже 
побачити, адже на нього з міського 
бюджету виділили найбільшу суму 
грошей — 3,1 мільйона гривень.

Одразу на вхідних дверях лікарні 
ми помічаємо листівку з написом 
«Бомбосховище в лікарні відсутнє». 
Прямуємо до кабінету директора 
Ростислава Левчука. Зі слів секре-
тарки, директора на місці не було.

— Ми телефонували до Ростис-
лава Дмитровича. Він сказав, що 
можна у сховище тільки з погоджен-
ням міської ради. Зараз карантин, — 
сказала жінка.

Ще 27 грудня на сайті Тернопіль-
ської ради прозвітували про начебто 
завершення ремонтних робіт у схо-
вищі та його готовності до прийому 
пацієнтів, лікарів на випадок по-
вітряної тривоги. За інформацією 
міської ради, у сховищах на базі 
лікарні № 2 наявні ліжка, систе-
матична подача тепла, вентиляція 
та запасний вихід.

Але чи правдива ця інформація — 
не можемо стверджувати, так як 
у сховище нас не пустили.

Лікарня № 3 
Директор Юрій Лазарчук зустрів 

нас привітно, але на питання: «Чи 
можемо ми подивитися укриття?» 
Відповідь була негативною.

— Ні, ні. Тільки через міську раду. 
Ви вже зверталися до них? Розумі-
єте, у нас власник — Тернопіль-
ська міська рада, тому всі питання 
до них, — каже Юрій Лазарчук.

Ми звернулися в 
МОЗ та просимо 
перевірити 
умови, створені в 
укриттях лікарень у 
Тернополі 

Важливо  Надійне та укомплектоване 
укриття повинні мати медичні установи. І 
якщо ще в березні можна було говорити, 
що не встигли, не обладнали, то майже 
за рік війни можна було привести до ладу 
навіть найзанедбаніші приміщення. Що ж 
зробили? 

УКРИТТЯ – ЗА СІМОМА ЗАМКАМИ. 
ЧОМУ НЕ ПУСКАЮТЬ ЖУРНАЛІСТІВ?

«Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України 
«Про правовий режим воєнного 
стану», діють тимчасові обмеження 
конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина, а також прав 
і законних інтересів юридичних 
осіб, встановлювати (посилювати) 
охорону об’єктів критичної інфра-
структури та об’єктів, що забезпе-
чують життєдіяльність населення. 
До таких відносяться і лікувальні 
установи. Окрім надання медпо-
слуг мешканцям громади, також 
тут здійснюють лікування та реабі-
літацію поранених в ході бойових 
дій на російсько-українській війні 
військовослужбовців, інформація 
про що не підлягає оприлюднен-
ню», — йдеться у відповіді на запит.

Зустрічні питання до пана Хімей-
чука: хто запитував про пацієнтів, 
які проходять лікування в кон-
кретному із закладів? Тернополян 
цікавить: чи можуть вони під час 
тривог бути в безпеці в лікарняних 
укриттях? На що саме витратили 
кошти? Які умови створили?

— Огляд сторонніми особами 
укриттів лікувальних закладів Тер-
нополя може спричинити вкрай 
негативні наслідки для безпеки па-
цієнтів, персоналу, інших людей та 
громади в цілому. Інформацією про 
конкретне місце їх розміщення, об-
лаштування необхідним майном та 
засобами життєзабезпечення в умо-
вах воєнного стану, висвітленням 
у ЗМІ можуть скористатися відпо-
відні служби російської федерації, — 
додає Іван Хімейчук.

Натомість світлини із описом 
чудового стану укриття в одній із 
місцевих лікарень, які оприлюдни-
ли офіційно на сайті міської ради, 
вочевидь, ніякої загрози не несе?!

Ми самі подивилися 
Зважаючи на коментарі тернопо-

лян, ми вирішили перевірити, чи 
відкриті укриття в медзакладах і чи 

реально туди потрапити.
У міській комунальній лікарні 

швидкої допомоги дорогу нам пока-
зали працівники. Побачили коридор 
і кілька кімнат. Всередині є стільці. 
Стіни у кімнатах побілені, а також 
є система вентиляції.

До одного укриття в комуналь-
ній міській лікарні № 2 ми дійшли 
за вказівникам. Двері були відчине-
ні. Всередині горіло світло. Вздовж 
коридору помітили старі стільці та 
лавки. Багато з них брудні. Части-
на коридору, як ми побачили, у за-
недбаному стані: облуплені стіни, 
двері до інших приміщень зачинені.

У міській лікарні № 3 помітили 
єдиний вказівник із написом «Схо-
вище» на фасаді будівлі. Спуститися 
туди не вийшло, адже металева ре-
шітка була зачинена.

З проханням показати стан укрит-
тів обласних медичних закладів ми 
звернулися до директорки департа-
менту охорони здоров'я Тернопіль-
ської ОВА Ольги Ярмоленко.

— Кожен медичний заклад облас-
ті має укриття. Але жодних коштів 
на їх облаштування ми не отриму-
вали. Укриття функціонують під 
час повітряної тривоги, і пацієнти 
можуть туди спускатися. Важче з 
тими, які тільки після операційних 
втручань чи не можуть самостійно 
пересуватися. У Міністерстві охо-
рони здоров’я України нам не ра-
дять зайвий раз афішувати укриття, 
щоб не наражати на небезпеку пер-
сонал та пацієнтів. Тож я не думаю, 
що є потреба у тому, аби розповідати 
про роботу сховищ та їх стан, — від-
повіла пані Ольга.

З проханням пояснити, чому жур-
налістам блокують доступ до укрит-
тів лікарень і не бажають надавати 
розгорнуті коментарі щодо їх стану, 
ми звернулися в Міністерство охо-
рони здоров’я України. А також про-
симо міністерство перевірити умови, 
створені в укриттях лікарень.
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Головне управління 
ДСНС в області 

Пункт незламності був всере-
дині невеликої кімнати. Раніше 
він був на вході до будівлі біля 
посту чергового. Ми запитали, 
чи можна тут зарядити техніку 
та підключитись до інтернету? 
Черговий показав нам, куди по-
трібно йти. У кімнаті за ноутбу-
ками працювали кілька людей. 
Є Wi-Fi — назва та пароль мере-
жі на видному місці. З’єднання 
було хороше. Були різні дитячі 
іграшки та книжки. На жаль, ані 
чайника, ані мікрохвильовки тут 
не було, але на одному зі столів 
була коробка з чаєм. Дехто сидів 
з власним термосом. Всередині 
було тепло — можна сидіти навіть 
без верхнього одягу. У кімнаті 
тепла батарея. Працювати тут 
комфортно, хоча в коридорі чути 
шум та розмови рятувальників.

Наші висновки. Якщо проа-
налізувати стан пунктів, то, як 
ми помітили, попит у місце-
вого населення не надто вели-
кий. Можливо, на це впливає 
і температура повітря надворі. 
Охочі приходять швидше через 
проблеми з електроенергією та 
нестабільним інтернетом. Якщо 
порівнювати пункти, то в Цен-
трі науки таки прохолодно, хоча 

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

ЯК СКОРИСТАТИСЬ ПУНКТОМ НЕЗЛАМНОСТІ ВНОЧІ
Якщо у вас є потреба скористатися 
пунктом незламності під час ко-
мендантської години – ви можете 
це зробити. Однак варто пам’я-
тати, як безпечно дістатися най-
ближчого цілодобового пункту.
– Пункти обігріву працюють ці-
лодобово, оскільки інколи може 
виникнути ситуація, коли у меш-
канців прилеглих будинків є не-
обхідність отримати такі послуги, 
– пояснила речниця міської ради 
Мар’яна Зварич.
Керівник сектору комунікації ГУ 
Національної поліції у Тернопіль-
ські області Сергій Крета пояснив, 
що комендантська година у Тер-
нополі діє в звичайному режимі. 
Але попри це, пункти обігріву пра-
цюють цілодобово, адже у них є 
крайня необхідність. Тому людей, 
які прямують до них після 23.00 
чи пізніше, до жодного покарання 
ніхто не притягуватиме.
– Ніхто не забороняє в комендант-
ську годину потрапити у цілодобо-
ві пункти обігріву – чи мобільні, чи 
стаціонарні. Ви можете піти туди і 

попросити про допомогу: чи заря-
дити телефон, чи просто погріти-
ся. Також ніхто не притягуватиме 
людей до відповідальності за по-
рушення комендантської години, 
якщо ви поясните, що вам треба 
в пункт, бо вдома немає світла, – 
говорить він.
Поліцейські патрулі, додає речник 
ГУНП, наразі підтягнули ближче 
до пунктів незламності. Як мінімум 
один з них вночі обов’язково чер-
гуватиме поблизу палаток. 
Якщо ви йшли до пункту під час 
комендантської години та вас 
зупинили правоохоронці – по-
трібно пояснити, куди ви йдете 
та обов’язково мати при собі до-
кументи. 
– Патрульні завжди з розумінням 
ставляться до ситуацій, які виника-
ють у громадян, – розповідає реч-
ниця патрульної поліції Катерина 
Метельська. – Ми розуміємо, що 
дехто може перебувати у складній 
ситуації, пов’язаній з вимкненням 
світла. Наразі повного блекауту, на 
щастя, немає. Ми радимо завчас-

но потурбуватися, щоб ваші теле-
фони, повербанки та інша техніка 
були заряджені, ви мали необхідні 
запаси. Якщо тернополянам все ж 
необхідно скористатися пунктом 
обігріву під час комендантської 
години – безумовно, вони мо-
жуть це зробити. Пам’ятайте, що 
якщо вам треба піти до «Пункту 
незламності» – заздалегідь знай-
діть найближчий цілодобовий 
пункт та продумайте маршрут. 
Будьте обережні, адже в нічний 
час не працює вуличне освітлення. 
Якщо вас зупинили правоохоронці 
– поясніть, куди саме та чому ви 
йдете. При необхідності патрульні 
допоможуть вам, – додає Катери-
на Метельська.
Також правоохоронці нагадують, 
що перебувати на вулиці під час 
комендантської години без на-
гальної потреби заборонено. Не 
можна перебувати на вулиці у 
стані алкогольного чи наркотич-
ного сп’яніння. Це ж стосується й 
перебування у нетверезому стані 
у пунктах обігріву.

Намети опалюють буржуйкою та обігрівачами, але там все одно холодно

У Центрі науки було все необхідне, щоб зробити собі чай 
чи каву

Доступ до інтернету в наметах є завдяки «Старлінкам»

Наші враження: 
не надто тепло, 
перекусити не 
всюди вдасться, 
але хоч інтернет 
був

Комфорт  Уже минуло майже 
два місяці, як у Тернополі працюють 
пункти обігріву. Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, як змінилися умови тут
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Через відключення електро-
енергії чимало тернополян ви-
мушені шукати місця, де можна 
зарядити техніку, працювати або 
бути в теплі. Як варіант — піти 
в «пункти незламності». Адже 
влада обіцяла тут комфортні 
умови — і тепло, і світло, і ста-
більний інтернет.

Як знайти 
найближчий пункт 

Як повідомляють у міській раді, 
всі «пункти незламності» та пункти 
«Тепле місто» нанесено на інте-
рактивній карті на сайті міської 
ради та у додатку «е–Тернопіль». 
Можна побачити не лише розта-
шування пункту, а і те, що є все-
редині — генератор, доступ до ін-
тернету, аптечка, чайник тощо.

Загалом у місті є 9 «пунктів 
незламності» та 9 пунктів «Тепле 
місто». Також на інтерактивній 
карті нанесли 12 пунктів масо-
вого проживання, які діятимуть 
у випадку блекауту.

«Пункти незламності» облаш-
тували переважно на базі частин 
ДСНС або у наметах. Вони пра-
цюють цілодобово. Пункти обі-
гріву «Тепле місто» — на базі різ-
них обслуговуючих підприємств 
та міських установ. У більшість із 
них можна прийти лише в робо-
чий час. Є і такі, що працюють 
цілодобово. Наприклад — на те-
риторії Залізничного вокзалу. 
Прийти сюди, щоб погрітися, 
зарядити техніку може кожен.

Ми побували у деяких пунктах 
обігріву, як звичайні тернопо-
ляни, яким потрібно зарядити 
ноутбук та скористатися інтерне-
том. То що ж ми побачили там?

Центр науки 
Ми побували тут близько 10.13. 

У сусідніх будинках саме в цей 
час не було електроенергії. Тут 
було кілька столів, стільці та лав-
ки, де можна сісти. Працювало 
кілька обігрівачів, але в примі-

щенні не надто тепло — потріб-
но сидіти у верхньому одязі. Ми 
запитали у однієї з працівниць 
штабу — чи можна тут зарядити 
техніку, підключитися до мере-
жі та погрітися? Нам показали, 
де можна сісти та де є вільні 
розетки. Всередині було кілька 
відкритих точок доступу до інтер-
нету. На одному зі столів мож-
на зробити чай чи каву. Також 
була мікрохвильова піч. Однак ми 
були єдині, хто прийшов сюди 
підзарядити техніку та зігрітися. 
Крім нас, тут були хіба що пред-
ставники гуманітарного штабу.

Бульвар Данила 
Галицького 

Тут встановили намет. Поруч 
працював генератор, тож було 
досить шумно. Всередині сиді-
ли кілька людей, які працюва-
ли. Також був рятувальник та 
військовий, які тут чергували. 
Всередині було кілька столів та 
стільці, чайник, мікрохвильовка. 
Були різні дитячі ігри та пазли. 
Під час нашого візиту до намету 
зайшов чоловік, який запитав, 
чи можна зробити тут гарячого 
чаю? Йому показали, де є чай-

ник. На столі є пакетики з чаєм, 
банка з цукром та медом. Печива 
не було — закінчилось, а нового 
ще, кажуть, не привезли. Опа-
люють за допомогою буржуйки, 
однак всередині прохолодно. 
Також працював інфрачервоний 
обігрівач. Незважаючи на це, по-
грітися тут не вдасться — всі, хто 
тут працював, сиділи у верхньому 
одязі та шапках. Принаймні, був 
хороший інтернет — тут встано-
вили «Старлінк».

ПРОХОЛОДНО І НЕ БАГАТОЛЮДНО!

працюють обігрівачі. На бульварі 
Данила Галицького тепліше теж 
не стало, хоча і місяць тому там 
опалювали за допомогою бур-
жуйки. У головному управлінні 
ДСНС комфортно та тепло, од-
нак бракує чайника, аби можна 
було зробити гарячий напій. Їжі 
тут не було.

Ми звернулися з інформацій-

ним запитом до міської ради та 
обласної військової адміністра-
ції та запитали, скільки коштів 
виділили на їх утримання та що 
купували? Ми також запитали, 
чи планують збільшити або змен-
шити кількість пунктів обігріву? 
Наразі очікуємо відповідь на за-
пит та опублікуємо її, щойно от-
римаємо.
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Міністерства соціальної політики 
України. У ньому йдеться про те, 
що фінансування стаціонарного 
відділення на 2023 рік не перед-
бачено. Керівництво у Києві дало 
зрозуміти, що коштів на відділення 
з 1 січня не буде. Я, як і працівниці 
стаціонару, не в захваті від такого. 
Та як керівник підприємства, ви-
мушений приймати непопулярні 
рішення, — каже Юрій Хоміцький.

Директор надав нам копію ли-
ста від Мінсоцполітики (її додаємо 
до матеріалу нижче). У документі 
справді йдеться про те, що «Зако-
ном України «Про державний бю-
джет України на 2023 рік» видатки 
для надання фінансової підтримки 
стаціонарам первинного та склад-
ного протезування при казенних та 
державних протезно-ортопедичних 
підприємствах не передбачені». Під 
наказ, за словами юристконсуль-
та Тараса Крупніцького, підпав 
не лише стаціонар у Тернополі. 
У скрутному становищі опинилась 
національна протезно-ортопедич-
на галузь. Спершу на підприємства 
відбиток наклала пандемія коро-
навірусу. Пацієнтів було мало, 
а установи утримували, сплачува-
ли за комуналку, платили зарплату 
колективу. Далі війна…

На банкрутство казенної галузі 
протезування вплинули й приватні 
підприємства. Пан Тарас каже, що 
у 2007–2010 роках державні про-
тезно-ортопедичні заклади були 
монополістами. А тоді влада впро-

вадила конкуренцію у цій галузі й 
допустила приватні структури. Коли 
казенні підприємства, як от у Тер-
нополі, будували, їх зорієнтували 
на виготовлення 10 тисяч виробів 
на рік. А з появою приватних це 
стало неможливим. Об’єми впали, 
конкуренти захопили ринок. Далі 
держава скорочувала витрати на га-
лузь. Врешті, кількість замовлень 
від населення зменшилась, а ви-
датки залишились великими. Юрій 
Хоміцький підтверджує — фінансо-
ва ситуація підприємства складна.

Чи ефективно?
Директор протезно-ортопедич-

ного підприємства зауважує, що 
в роботі стаціонару були задіяні 
всього 12 осіб, а штатна чисельність 
працівників становить 15,5 одини-
ці. У штаті наявні такі посади: лі-
кар-ортопед-травматолог; старша 
медична сестра; медична сестра; 
медична сестра з фізіотерапії; се-
стра-господиня; молодша медична 
сестра (санітарка-прибиральниця); 
молодша медична сестра (санітар-
ка-буфетниця); кухар; технік-про-
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Директор підприємства Юрій Хоміцький каже, що дуже 
шкодує, бо змушені закрити стаціонар

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

Протезно-ортопедичне підприєм-
ство розташоване на вулиці Тролей-
бусна, 10. Воно складається із власне 
підприємства, яке спеціалізується 
на виробництві взуття, ремонті шкі-
ряних виробів та роздрібній торгівлі 
медичними й ортопедичними това-
рами. А також — стаціонару, у яко-
му проходять реабілітацію ампутан-
ти — люди, які втратили кінцівки. 
У ньому протезують жителів, а тоді 
їм допомагають навчитись рухатись.

У 2016 році, за словами праців-
ниць, підприємство очолив новий 
директор — Юрій Хоміцький. Про-
тезно-ортопедичне підприємство 
підпорядковується Міністерству 
соціальної політики України.

Як пригадує медична сестра стаці-
онару Валентина Антонюк, 13 груд-
ня 2022 року директор спільно з 
кадровиком зібрали колектив та по-
відомили, що на 2023 рік підтримка 
стаціонару не передбачена.

— Нам сказали, що ми повинні 
написати заяву на звільнення за зго-
дою двох сторін до 31 грудня. Всіх 
скорочують. Зі свого боку дирек-
тор пообіцяв виплатити кожному 
компенсацію за відпустку, і якщо 
«виб’є» гроші з Міністерства — 
то навіть розрахункову тарифну 
ставку за місяць. Та це не точно, — 
обурюється Валентина.

Колектив розділився 
Молодша медсестра Світлана 

Щудло 20 років піклується про хво-
рих у стаціонарі. Жінку шокувало 
те, що її виганяють з роботи, а від-
ділення прагнуть закрити. Також її 
образили слова директора, мовляв, 
у стаціонарі немає необхідності, 
а пацієнтів щодень все менше. Та це 
помилка, каже пані Світлана, адже 
в Україні майже рік триває війна. 
Військових, які на фронті втратили 
кінцівки, багато, і вони потребують 
протезів. А тоді — реабілітації, тож 
стаціонарне відділення потрібне. 
Воно існує більше 20 років.

— Під час війни є багато ампу-
тантів. Ми потрібні людям. Деяким 
працівницям залишилось трохи 
до пенсії, інші не хочуть втрачати 
роботу, адже де її зараз знайдеш?!  — 
каже пані Світлана.

Після зборів із керівником Юрієм 
Хоміцьким колектив стаціонарного 
відділення пересварився й розділив-

ся. Частина працівниць написали 
заяви на звільнення. Інші жінки 
відмовились звільнятися, бо пере-
конані — їх виганяють незаконно. 
Працівниці не бояться розголо-
шувати імена та прізвища, адже 
мріють, аби стаціонар у Тернополі 
функціонував. Їх вісім: Валентина 
Антонюк, Світлана Щудло, Олена 
Петришин, Людмила Брутко, Ганна 
Біла, Наталія Яремко, Леся Куриляк 
та Олена Ванєєва.

Стукали в усі двері 
Працівниці стаціонару пропону-

вали пану Юрію тимчасово взяти 
відпустку за свій рахунок, або ходити 
на роботу за дві третини зарплатні, 
або навіть у січні-лютому оголосити 
про «простій». Аби лиш відділення 
не закрили! Жінки бояться розра-
хунку й того, що у такі непрості часи 
ніде не зможуть працевлаштуватися. 
Аби врегулювати ситуацію, додає 
Валентина Антонюк, з 20 грудня 
директор перевів їхній стаціонар 
на новий графік. Кожен відпра-
цьовував по 24 години на тиждень.

Працівниці кажуть, що зверта-
лись за допомогою у Міністерство 
соціальної політики. Отримали від-
повідь із таким вмістом: «Надси-
лаємо за незалежністю на розгляд 
колективне звернення, автори Пе-
тришин О. І. та інші, що надійш-
ло до Офісу Президента України. 
Про результати розгляду просимо 
повідомити заявників» (копію цієї 
відповіді прикріплюємо нижче). 
Минув майже місяць, а конкрет-
них дій з боку влади немає. Що 
буде зі стаціонаром, чи допоможуть 
працівницям, — невідомо.

На державному рівні 
Журналістка поспілкувалася з ди-

ректором Тернопільського казенно-
го експериментального протезно-ор-
топедичного підприємства Юрієм 
Хоміцьким. На зустрічі також був 
присутній юридичний консультант 
підприємства Тарас Крупніцький.

— Наше підприємство є господар-
ською організацією (утворення фі-
зичних та/або юридичних осіб, яке 
має організаційну єдність, що перед-
бачає відокремленість даного колек-
тиву від інших колективів — прим.). 
Стаціонар — окремий підрозділ 
підприємства. Він постійно фінан-
сувався з державного бюджету. Нам 
давали дотацію на його утримання. 
Однак 12 грудня надійшов лист із 

Під час війни є 
багато ампутантів. 
Ми потрібні  
людям. Хочемо 
допомагати їм і 
надалі

РЕЗОНАНС

Конфлікт  Працівниці стаціонару 
ортопедичного підприємства у відчаї 
й добиваються справедливості, щоб 
уникнути скорочення. За їхніми словами, 
відділення, якому дехто присвятив більше 
половини життя, вирішили ліквідувати 
невчасно! Керівництво закладу 
переконує: так вирішила держава

ЗАКРИВАЮТЬ СТАЦІОНАР В ЧАС ВІЙНИ

тезист та бухгалтер. У відділенні є 
12 ліжкомісць, а ще ізолятор.

На утримання стаціонарного 
відділення на 2022 рік із держбю-
джету мали виділити 2 мільйони 
558 тисяч 299 гривень. За 11 місяців 
2022 року (станом на листопад) для 
забезпечення діяльності стаціона-
ру надійшло 2 мільйони 182 тисячі 
710 гривень. З них: 1 млн 489 тис. 
001 грн — витратили на оплату пра-
ці працівників, 322 тис. 960 грн — 
нарахування на заробітну плату, 
249 тис. 356 грн — пішли на при-
дбання товарів і послуг, тобто об-
ладнання, медикаментів, перев’язу-
вальних матеріалів, продуктів, кому-
нальні послуги тощо. Залишилась 
121 тисяча 392 грн. 

— Київ виділяв нам кошти щомі-
сяця (річна допомога/12 міс). Цей 
залишок — це кошти які не були 
виділені і не використані на кі-
нець листопада. Неоплачені були 
комунальні послуги, а також була 
економія по закупівлях продуктів 
харчування. Усі гроші, разом із 
грудневими надходженнями, ми 
витратили у грудні у відповідності 
з бюджетними призначеннями, — 
пояснює нам директор.

На обліку, станом на 1 січня 
2022 року року, перебували 154 жи-
телі області з ампутацією кінцівок. 
Та за одинадцять місяців за ліку-
ванням до стаціонару у Тернополі 
звернулись 57 осіб, що втричі менше 
від запланованої кількості. Ще від 
початку 2020 року спостерігається 
спад пацієнтів, каже керівництво.

— Повна завантаженість стаціо-
нару особами з інвалідністю спо-
стерігалась до початку 2020-го. Далі 
почалась пандемія коронавірусу. 
Ми періодично брали «простій», 
бо пацієнти боялись йти, — згадує 
юристконсульт Тарас Крупніць-
кий. — Завантаженість стаціонару 
становила 50%, а всього проходили 
реабілітацію максимум 6–7 осіб з ін-
валідністю. Виходить, що 12 праців-
ників обслуговували трьох пацієнтів.

Тарас Крупніцький запевняє: 
працівницям виплатять вихідну 
допомогу у розмірі середньої мі-
сячної зарплати. Стаціонар мали 
закрити з 1 січня, і відтоді пацієнтів 
там не приймають. Та залишились 
працювати кілька медсестер, які 
не звільнились. Дехто з них, за сло-
вами пана Тараса, написав заяву про 
оплачувану відпустку. Інші ходять 

на роботу, бо мають на це право 
впродовж двох місяців. Також по-
дали повідомлення про звільнення 
штату до Державного центру зайня-
тості. Довелось змінити дату ско-
рочення працівниць — з 14 лютого 
на 1 березня.

Які є інші варіанти?
Протезно-ортопедичне підпри-

ємство у Тернополі функціонує 
за рахунок виготовлення протез-
них виробів. З бюджету у вигляді 
дотації — стаціонар, каже Юрій 
Хоміцький. Також він стверджує, 
що 80% від їхнього прибутку забирає 
держава. Дирекція оцінила ситуа-
цію на підприємстві й визнає, що 
«потягнути» витрати на утримання 
стаціонару не в силах. Тарас Круп-
ніцький додає — інших шляхів крім 
закриття стаціонару зараз немає. 
За його словами, якщо оголосити 
«простій», то персоналу відділення 
слід платити 2/3 зарплатні і нарахо-
вувати щорічну відпустку. Виходить, 
що установа не працюватиме, паці-
єнтів там не буде, але гроші йтимуть.

— Є варіант — відпустка без збе-
реження зарплати. Та навіть якщо 
колектив стаціонару рік сидітиме 
у відпустці, кошти підприємства все 
одно йтимуть на це нарахування. 
Тому нема сенсу затягувати процес 
закриття, слід вирішити питання 
вже, — додає пан Тарас.

Ми запитали, скільки вдалося 
заробити підприємству за рік, аби 
проаналізувати, чи зможе вижити 
стаціонар за рахунок самофінан-
сування. Однак нам відповіли, 
що закриття стаціонару не вплине 
на кількість та вартість виготовленої 
продукції, це не стосується теми.

На завершення директор підпри-
ємства Юрій Хоміцький висловлює 
думку: є шанс, що в майбутньому 
Мінсоцполітики виділить кошти 
на стаціонар. Також розглядають 
варіант фінансування від Націо-
нальної служби здоров’я України. 
Але ще неясно, коли.

— Якщо зможемо добитися фі-
нансування й у нас будуть кошти 
на діяльність стаціонару — ми його 
відкриємо і запропонуємо праців-
никам, яких скоротили, повернути-
ся, — припускає директор.

Ми відправили інформаційний 
запит до міністерства. Як тільки 
отримаємо відповідь — відразу 
опублікуємо.

Що зі стаціонарами в інших містах?
Фінансування стаціонарів 

подібних підприємств до цього 
часу здійснювалось з державного 
бюджету за програмою комплек-
сного забезпечення осіб з інва-
лідністю. З 2023 року такої про-
грами Міністерство соціальної 
політики України не розробило. 
Тобто видатків на стаціонари не-
має. Про це розповідає перша за-
ступниця директора Вінницького 
КЕПОП Марина Вишневська.

– Підприємства мають два ва-
ріанти вирішення проблеми: взя-

ти утримання стаціонару на влас-
ний кошт або закрити стаціонар, 
адже на це є підстава й аргумент 
– бракує коштів. Кожен завод, 
виходячи зі своїх можливостей, 
визначає, чи може утримувати 
стаціонар. Наше підприємство 
пішло наступним шляхом: поки 
ми відділення залишаємо. Буде-
мо його фінансувати самі. Ко-
лектив не звільняли, – додає 
жінка.

Перша заступниця пояснює, 
що діяльність стаціонару при 

протезно-ортопедичному закла-
ді зараз як ніколи актуальна. У 
Вінниці проходять реабілітацію 
солдати, які отримали протези 
кінцівок. Без стаціонару належно 
попіклуватись про них немож-
ливо. Процес реабілітації за-
лежить від складності травми. 
Якщо пацієнт первинний (тоб-
то йому тут встановили протез), 
пояснює Марина Вишневська, 
він лежить у відділенні місяць, 
постійно контактуючи зі своїм 
лікарем-протезистом.
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 Як отримати послугу. Скористайтесь покроковою інструкцією
В «Укрфінжитлі» наголошують, 

заявки на участь у програмі іпо-
течного кредитування «єОселя» 
можна подати лише через мобіль-
ний застосунок «Дія». Для цього 
вам знадобиться комп’ютер або 
інший гаджет і доступ до мережі. 
Надаємо покрокову інструкцію, 
як подати заявку.

Крок 1: Зареєструйтеся чи авто-
ризуйтеся в кабінеті громадянина 
на diia.gov.ua за допомогою елек-
тронного підпису, Дія.Підпису або 
BankID.

Крок 2: Перейдіть до послуги 
єОселя.

Крок 3: Перевірте власні дані 
з кабінету громадянина на Пор-
талі. Відкоригуйте їх за потреби, 

оскільки їх подають у заявку на 
отримання іпотеки.

Крок 4: Оберіть категорію за-
явника, до якої ви відноситесь за 
місцем працевлаштування. Пре-
тендувати на отримання іпотеки 
можуть лише громадяни України, 
які є військовослужбовцями, пра-
цюють у правоохоронних органах, 
педагоги і медики комунальних 
чи державних установ, а також 
науково-педагогічні працівники.  

Крок 5: Вкажіть власний сі-
мейний статус, дані іншого з по-
дружжя, якщо ви перебуваєте у 
офіційному чи цивільному шлюбі. 
Також важлива кількість неповно-
літніх дітей до 18 років, які з вами 
проживатимуть. І обов’язково се-

редньомісячний дохід родини.
Крок 6: Вкажіть дані про бажане 

житло та банк, до якого хочете на-
діслати заяву. В одній заяві можна 
обрати лише один банк.

Крок 7: Обов'язково перевірте 
заяву, підпишіть електронним 
підписом та надішліть.

Далі очікуйте повідомлення 
про подальші кроки на вказану 
електронну адресу. Також ця ін-
формація буде доступною у розділі 
«Зверніть увагу» в кабінеті грома-
дянина на порталі «Дія».

Увага! Вашу заяву можуть об-
робляти у банку три або більше 
робочих днів. Як тільки рішення 
буде відомим, вам про це пові-
домлять. Також в «Укрфінжитлі» 

акцентують увагу людей на тому, 
що жодних коштів на руки чи 
власну банківську картку ви не 
отримаєте. 

– Після того, як вам підтвер-
дили участь у програмі, ви маєте 
обрати собі квартиру. При цьому 
варто враховувати всі умови щодо 
її стану та площі. Самостійно ви-
бираєте нерухомість, що хочете 
придбати і знову звертаєтеся в 
банк. Там вам скажуть, які до-
кументи необхідні і детально про 
алгоритм подальших дій. Нерухо-
мість обов’язково треба застраху-
вати. Оселю оформлюють у вашу 
власність, а ось кредитні кошти 
банк перераховує на рахунок про-
давця/забудовника, – розповіда-

ють нам.
У «Дії наголошують» банки 

пропонують на вибір два графі-
ки погашення кредиту: ануїтет та 
класичний.

Ануїтет – це графік погашення 
заборгованості однаковими сума-
ми щомісяця. За такого способу 
платежу позичальник насамперед 
погашає відсотки за кредитом, а 
вже потім виплачує тіло кредиту.

У класичній схемі погашен-
ня – сума щомісячного платежу 
поступово зменшується. Платіж 
на місяць складається з платежу 
тіла кредиту, що не змінюється 
протягом всього часу. І відсотків 
на залишок заборгованості, що 
кожного місяця зменшуються.

м надається на кожного наступ-
ного члена родини, — каже пані 
Анжеліка.

Є обмеження і щодо вартості 
квартири: вона не має перевищу-
вати середню вартість споруджен-
ня житла у регіоні, помножену 
на коефіцієнт. Якщо говорити 
простіше, то потрібно взяти се-
редню ціну квадратного метра 
в області з наказу Мінрегіону 
(https://www.minregion.gov.ua/wp-
content/uploads/2022/02/2022–
02–17-nakaz-53.pdf) і помножити 
її на коефіцієнт:

  для міст-мільйонників — 2,5;
  для обласних центрів із насе-
ленням вище 300 тисяч — 2;
  для міст із населенням менше 
300–1,75;
  для інших населених пунк-
тів — 1.

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

Програма «єОселя» запрацюва-
ла з 1 жовтня 2022 року. У рам-
ках програми отримати пільговий 
кредит на житло за ставкою 3% 
річних можуть військовослужбов-
ці та силовики, вчителі, медики, 
науковці, які працюють у закла-
дах державної та комунальної 
власності. Кредит надається 
на 20 років.

За кілька місяців 2022 року 
кошти на омріяне житло вже от-
римали 507 українців. Переважна 
більшість позичальників — вій-
ськовослужбовці та силовики — 
441. Також програмою скориста-
лися 41 медик, 20 педагогів та 
п’ять науковців.

Більшість придбаної за про-
грамою нерухомості — квартири 
на вторинному ринку. Це 71% 
від загальної кількості житла, 
що вже вдалося придбати. Про 
це повідомляють в Українській 
фінансовій житловій компанії.

Чи користуються 
програмою?

Серед тих, хто вже взяв кре-
дит та має власну оселю, і жителі 
Тернопільської області. Зі слів 
директорки Департаменту марке-
тингових комунікацій «Укрфін-
житло» Анжеліки Зборошенко, 
найчастіше звертаються військо-
вослужбовці та правоохоронці.

— У рамках програми кредити 
на купівлю власного помешкання 
отримали 18 жителів Тернопіль-
ської області. Загальна сума ви-
даних кредитів — 19,6 мільйона 
гривень. Сімнадцять кредитів 
видали військовослужбовцям та 
правоохоронцям, а ще один — 
педагогу, — каже пані Анжеліка.

Жителі Тернопільщини, як і 
інших населених пунктів, пере-
важно брали іпотечні кредити для 
купівлі оселі на вторинному рин-
ку нерухомості. Таких всього 14. 
А ось чотири людини придбали 
квартири напряму в забудовника.

Які вимоги до 
заявника та житла?

В «Укрфінжитлі» переконують, 
кредити видають не всім. А заяв-
ник має відповідати заздалегідь 
затвердженим умовам держави. 
Із основних — кандидат пови-
нен бути громадянином України, 
а бажаний вік від 18 до 70 років.

— Кандидат та члени його ро-
дини повинні бути платоспро-
можними. Також у їх власності 
має бути менше, ніж 52,5 кв. м 
загальної площі житлової неру-
хомості для сім’ї з однієї особи 
та додатково 21 кв. м на кожно-
го наступного члена. Не врахо-
вується нерухомість, що наразі 
знаходиться на території бойових 
дій чи в окупації. Паралельно ні 
кандидат, ні члени його родини 
не повинні брати участь у діючих 
державних програмах по забез-
печенню житлом. Також ніхто з 
них не повинен бути олігархом 

чи мати санкції, — розповідає 
Анжеліка Зборошенко.

Щодо житла, то предметом 
іпотеки не можуть бути кварти-
ри, що є об’єктом права держав-
ної чи комунальної власності. 
А також квартири в житловому 
будинку, прийняті в експлуа-
тацію раніше, ніж за десять 
років до дати укладення дого-
вору. Це якщо об’єкт нерухомо-
сті розташований в обласному  
центрі.

— Мінімальний перший вне-
сок — не менше як 20% варто-
сті житла. Якщо родина склада-
ється з однієї особи, то площа 
оселі не повинна перевищувати 
52,5 кв. м. Додатково по 21 кв. 

Іпотеку можуть отримати військові, педагоги, науковці та медики

Іпотеку можуть отримати військові, педагоги, науковці та медики

Кредити на житло вже отримали 18 жителів 
Тернопільщини

Кредит треба 
виплатити 
впродовж 20 років. 
Мінімальний  
внесок має 
становити 20%

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ІПОТЕКУ НА 
ЖИТЛО ПІД 3% І ЯКІ УМОВИ

НЕРУХОМІСТЬ

Квадратні метри   В Україні 
запустили державну програму «єОселя». 
Тож тепер фахівці окремих категорій 
можуть придбати житло в іпотеку під 3%. 
Ми розібралися, хто може претендувати 
на участь у держпрограмі і що треба 
зробити, аби отримати кошти в Тернополі
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Отримати кредит на житло 
за програмою «єОселя» україн-
ці зараз можуть у таких банках 
на вибір (список ще має розши-
рюватись):

  «ПриватБанк»;
  «Ощадбанк»;
  «Укргазбанк»;
  «Глобусбанк»;
  Sky Bank.
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Чотирирічного Владислава цікавить, чи вистачить 
зібраного, щоб закінчилася війна

На фото учні Гімназії. Вони із великим задоволенням 
готували подарунки для наших захисників

За декламування поезії маленький патріот зібрав 1450 гривень, відніс їх і віддав на 
потреби наших військових

На день народження Владислав хотів лиш дрона, яким 
буде стріляти в окупантів

цих шість рядочків без забувань, — 
розповідає пані Тетяна. — Йому 
настільки сподобалось, що зранку 
він не міг дочекатись, щоб йти 
до родичів і розказати.

Взагалі хлопчик росте справж-
нім патріотом, адже від початку 
війни, коли лунали звуки сирени, 
то він одразу співав Гімн України 
та жодного разу не панікував.

— На день народження Вла-
дислав хотів лиш дрона, яким 
буде стріляти в окупантів і торта 
з танком і прапором, — каже пані 
Тетяна. — А у листі до Миколая 
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ТЕТЯНА БАКАЙ, 096– 317‑80‑27, 
TETANABAKAJ800@GMAIL.COM 

Ідея допомогти українським за-
хисникам виникла ввечері 3 груд-
ня напередодні свята Введення 
в храм Пресвятої Богородиці. 
Мама Владиславчика, пані Тетя-
на, повернулася з роботи та сиділа 
на кухні із дітьми і почала згадува-
ти слова, з якими хлопці за тради-
ціями ходять зранку на Введення 
палазникувати.

— Я вирішила скласти вірш, 
щоб у ньому побажати людям 
перемоги, і Владислав повторив 

ЧОТИРИРІЧНИЙ ВЛАДИСЛАВ 
ЗІБРАВ КОШТИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ

До перемоги   Владислав Дерев'яний 
із с. Білоскірка разом із дідусем приніс на 
потреби нашої армії 1450 гривень, які вже 
встиг самостійно заробити у свої чотири 
роки

НАДІЙНИЙ ТИЛ

намалював танка, так як хоче 
справжнього, але я пояснюю, що 
всі вони зараз на війні і виконують 
свою місію.

За декламування поезії малень-
кий патріот зібрав 1450 гривень, 
він відніс їх і віддав на ЗСУ.

— Коли ми віддали гроші, Вла-
дислав запитав мене, чи вистачить 

їх, щоб закінчилась війна? Тоді 
на моїх очах з’явились сльози, — 
додає мама хлопчика.

Наші діти — це вже зовсім інше 
покоління, тож часто нам є чого 
у них повчитися.

Ще від початку 
війни, коли лунали 
сирени, хлопчик 
одразу співав Гімн 
України та жодного 
разу не панікував

Подарували тепло! Військових на фронті розчулили 
подарунки від школярів із Тернополя
НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097‑445‑82‑67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Тернопільські дітлахи не про-
сто переживають війну, вони 
розуміють страшну руйнівну 
силу, яку та несе за собою. Чи 
не щодня ми бачимо, як малюки 
донатять кишенькові на ЗСУ, 
збирають кошти виступами, 
записують звернення та мріють 
про Перемогу.

У цьому матеріалі про учнів 
Тернопільської Української гім-
назії ім. Франка. Вони підготу-
вали невеличкі подарунки для 
наших воїнів на передову, аби 
подарувати тепло і позитивні 
емоції захисникам.

Шкарпетки разом із солодо-
щами, вітальними листівками, 
окопними свічками та іншими 
корисними речами отримали во-
їни однієї із частин, яка зараз 
дислокується на Донецькому 
напрямку.

– Ми неймовірно вражені 
щирими словами, які залиши-
ли діти у своїх листах. Сльози 
на очах. Це надзвичайно, коли 
хлопці та дівчата так люб’язно 
звертаються. Чесно, заради на-
ших дітей, заради наших сімей 
ми тут і знаходимося. Нам від-
ступати нема куди. За нами – 
наші рідні, наші домівки, наша 
земля, – розповідає редакції «20 
хвилин» військовий із позивним 
«Тернопіль».

Бійці хочуть подякувати дітям 
за те, що вони так патріотично 
налаштовані та побажати їм зро-
стати гарними людьми.

Як ми дізналися, листівки для 
воїнів відправили учні 1-А гім-
назійного класу. Вони неодно-
разово долучаються до різнома-
нітних акцій на підтримку ЗСУ. 

– Наші діти із щирими намі-
рами та побажаннями готували 
подарунки для наших захисни-

ків. Нам, батькам, приємно від 
того, наскільки свідомо та від-
повідально кожен підійшов до 
цього завдання. У нашому класі 
багато татів служать у Збройних 
силах України, звичайно, діти 
розуміють, що таке війна, що 
таке розлука, вони щирі і дуже 
хочуть мирного дитинства. 

Натомість ми, батьки, нама-
гаємось виконувати усі добрі 
наміри наших синів і доньок, 
аби виростити з них справ-
ді гідних Людей, – ділять-
ся думками в батьківському  
колективі. 

Від редакції. Насправді робити 
добрі справи – не так складно. Не-
важливо, що ти віддаєш, головне 
– щоб із чистим серцем. Навіть 
слова підтримки та дрібні пода-
рунки є величезним знаком уваги 
для наших захисників і захисниць.  
Не забуваймо про це!
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Здебільшого таргани несуть 
моральну шкоду мешканцям. 
Ділити помешкання з тарга-
нами неприємно. Але є й інші 
ризики, розповіла завідувач-
ка відділення дезінфектології 
ДУ Тернопільський обласний 
центр контролю та профілакти-
ки захворювань МОЗ України 
Оксана Олійник.

– Таргани, які зустрічаються 
у нашому регіоні, не є носіями 
хвороб, – каже спеціаліст. – 
Але вони можуть переносити 
на лапках різні інфекції та 
ставати причиною шлунково–
кишкових інфекцій, отруєнь. 

До прикладу – вони можуть 
переносити на їжу інфекції 
з підлоги, каналізації тощо. 
Тому потрібно обмежувати 
доступ до їжі. Також вони 
можуть заповзати у вушні чи 
носові отвори людини вночі. 
Тож таргани можуть принести 
проблеми, якщо з ними не  
боротися.  

Тому якщо у вашому по-
мешканні є таргани чи інші 
шкідники – варто проводити 
комплексні заходи дезінсекції, 
дбати про чистоту та пам’ятати 
про профілактику розповсю-
дження шкідників.

Чим небезпечні таргани

ПРОБЛЕМИ

БУДИНОК «КИШИТЬ» ТАРГАНАМИ. 
АЛЕ ЛЮДЕЙ НІХТО НЕ ЧУЄ

Таргани можуть лізти із сусідніх квартир та підвалу через шпарини та вентиляцію.  
У власну квартиру можна викликати дезінсекторів для обробки приміщення

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

Пані Наталя живе в будинку 
на вулиці Торговиця, 18. Він поруч із 
гуртожитком і проблема з тарганами 
тут роками.

— Я орендую тут квартиру, про-
живаю з сином у якого інвалід-
ність, — каже жінка. — Страшно 
за нього. Тарганів важко вивести. 
Я зверталась до підприємства «Буд-
сервіс», які обслуговують наш бу-
динок. Вони провели дезінсекцію 
у місцях загального користування 
ще влітку. Вистачило цього днів 
на п’ять. Зверталась знову, на що 
мені відповіли, що не мають мож-
ливості виділяти кошти, щоб робити 
це постійно.

Жінка бідкається — таргани лізуть 
із підвалу, сходових кліток. Вночі, 
коли вимикають світло — таргани 
виповзають з усіх щілин. Регуляр-
но труїть шкідників у квартирі, але 
вони все одно з’являються.

Звернулися до 
підприємства 

Ми звернулися до керуючої ком-
панії «Будсервіс», які обслуговують 
цей будинок, з інформаційним за-
питом. Запитали, як часто компанія 
може проводити заходи дезінсекції, 
чи стягують за це додаткову плату 
з мешканців та чи можуть органі-
зувати дезінсекцію не лише у міс-
цях загального користування, а й 
у квартирах мешканців?

Як пояснила відповідальна за ко-
мунікацію у керуючій компанії «Буд-
сервіс» Наталія Іжицька, дезінсекція 
входить до тарифу з утримання ба-
гатоквартирного будинку та прибу-
динкової території.

— Керуюча компанія проводить 
дезінсекцію лише в підвальних при-
міщеннях та горищах. Обробка схо-
дових кліток (на предмет знищення 
тарганів) неможлива та не входить 

у тариф. Так як препарат дуже 
токсичний. Для проведення робіт 
потрібна повна евакуація мешканців 
під'їзду на термін до 8 годин. До та-
рифу компанії з обслуговування бу-
динку не входить така послуга як 
дезінфекція квартир мешканців. 
Мешканці, в квартирах яких є тар-
гани, повинні самостійно звертатися 
у відповідні служби для дезінсекції 
помешкань.

У керуючій компанії відповіли, що 
звернення від мешканців будинку 
було у серпні. Також дезінсекцію 

проводили у жовтні. Наразі ж нам 
повідомили, що мешканці будинку 
не зверталися до керуючої компанії 
про необхідність дезінсекції.

— У серпні 2022 року, після отри-
маних заявок від мешканців квартир 
40 і 41, ТОВ «КК Будсервіс» провело 
дезінсекцію проти комах за зазначе-
ною адресою, — повідомила Наталія 
Іжицька. — Також, відповідно до на-
шого звернення в Тернопільський 
обласний центр контролю та про-
філактики захворювань, 28 жовтня 
2022 року повторно провели де-
зінсекцію проти комах, про що є 
акт виконаних робіт. Дезінсекцію 
провели в підвальних приміщеннях 
другого та третього під'їздів. Під час 
проведення дезінсекції проти ко-
мах, наші співробітники розклеїли 
оголошення на дошках оголошень 
із проханням мешканців будинку 
обробити свої помешкання одно-
часно з нашою дезінсекцією для 
більш ефективної дії. Наразі керу-
юча компанія «Будсервіс» не пла-

Шкідники  У редакцію «RIA плюс» 
звернулась мешканка одного з будинків 
на вулиці Торговиця. Жінка скаржиться 
– її будинок «кишить» тарганами. 
Обслуговуюча організація, як вона 
запевняє, – не проводить дезінсекцію 
належним чином. Ми дізналися, що 
робити, якщо у вашому будинку завелися 
таргани. Куди звертатися та що робити, 
якщо у обслуговуючій організації не 
реагують на проблему

Обслуговуючі 
організації 
можуть проводити 
дезінсекцію лише 
на загальній 
території будинку 
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нує проводити організацію заходів 
із дезінсекції, оскільки до компанії 
не надходили нові відповідні звер-
нення від мешканців.

Якщо ваш будинок обслуговує 
компанія «Будсервіс», при необ-
хідності дезінсекції варто зали-
шити звернення на гарячу лінію: 
067 630 74 84. Компанія вносить 
звернення у базу та почергово на неї 
реагує.

Хто має проводити 
дезінсекцію 

У міській раді Тернополя нам 
пояснили — питання дезінсекції 
у будинках знаходиться виключно 
у компетенції управителів будин-
ку (обслуговуючі підприємства чи 
ОСББ).

— Якщо у будинку є таргани, 
мешканці мають звертатися 
до управителя з відповідною скар-
гою і управителі мають вжити за-
ходи, — каже речниця міськради 
Мар’яна Зварич.

Якщо ж мешканці не задоволені 
роботою свого управителя — вони 
можуть на загальних зборах виріши-
ти змінити управляючу компанію 
або створити ОСББ, — пояснюють 
у міськраді.

Однак у міськраді наголошують — 
управитель несе відповідальність 
за місця загального користування 
будинків. Якщо у квартирі таргани, 
і квартира у приватній власності, 
то мешканці несуть особисту відпо-
відальність. Вони можуть виклика-
ти службу дезінсекції, що знищить 
тарганів, у своє помешкання або 
самостійно вирішити у квартирі це 
питання.

Боротися потрібно 
комплексно 

Голова ГО «Рада голів ОСББ 
міста Тернополя» Сергій Лупак 
каже — найбільша проблема з 
тарганами у гуртожитках міста та 
у будинках, де власники не дотри-
муються чистоти.

— Якщо у будинку є таргани — 
потрібно звернутися до обслугову-
ючого підприємства або до голови 
ОСББ, — каже Сергій Лупак. — 
Вони, відповідно, викликають 
спеціальну службу дезінсекції. 
Вони можуть потруїти шкідників 
на загальних територіях. Але вар-
то розуміти, що таргани зазвичай 
живуть у помешканнях людей. 

В місцях загального користування 
вони можуть перебігати. Тож щоб 
справді знищити тарганів у будин-
ку — потрібно робити це комплек-
сно. Не лише провести дезінсекцію 
в місцях загального користування.

Пан Лупак пояснює — обслугову-
ючі підприємства укладають догово-
ри на проведення заходів дезінсекції 
та дератизації (знищення гризунів) 
зі спеціальними службами. Плата 
за цю послугу входить до тарифу. Як 
часто повинні це робити у вашому 
будинку, та чи є така необхідність 
взагалі — можна дізнатися у свого 
управителя будинку.

— Якщо дезінсекція потрібна ча-
стіше, ніж це передбачено, мешканці 
можуть звернутися до управителів, — 
пояснює Сергій Лупак. — Ця проце-
дура не є дуже дорогою. Управитель 
може перерозподілити витрати, або 
використати кошти з резервів, знай-
ти шляхи для вирішення проблеми. 
Якщо ж ви не задоволені своєю ке-
руючою компанією або вони не ви-
конують свої обов’язки належним 
чином — можна на загальних зборах 
змінити управителя або створити 
ОСББ. Це ж стосується і випадків, 
коли голова ОСББ не виконує своїх 
обов’язків. Його також можна змі-
нити та обрати нового.

Скільки коштує 
потруїти тарганів 

У місті є як приватні компанії, так 
і державна, які займаються дезінсек-
цією. У Тернопільському обласному 
центрі контролю та профілактики 
захворювань надають послуги де-
зінсекції.

— Наша установа співпрацює з 
управителями будинків та ОСББ та 
виконує заходи дезінсекції, зокрема і 
тарганів, — розповіла завідувач відді-
лення дезінфектології ДУ Тернопіль-
ського обласного центру контролю 
та профілактики захворювань МОЗ 
України Оксана Олійник. — Наразі 
ця послуга коштує 6 гривень за ква-
дратний метр поверхні. Наші спеці-
алісти мають відповідне обладнання 
та сертифіковані в Україні засоби. 
Але ціну на послугу ми плануємо пе-
реглянути, оскільки зростає вартість 
засобів. Також у цю ціну включено 
і вартість виїзду працівників, тобто 
окремо за це платити не потрібно.

Послугу можуть замовити меш-
канці, щоб обробку провели в їх 
квартирі. Оксана Олійник розпо-

відає, яка підготовка потрібна.
— Насамперед потрібно забрати 

з поверхонь продукти харчування 
та посуд, — каже спеціалістка. — 
Сама обробка триває недовго — 
10–15 хвилин, залежно від площі. 
Після цього потрібно, щоб препа-
рат залишався годину на поверх-
ні. У цей час вікна у приміщенні 
мають бути зачинені, а всередині 
не повинно перебувати мешканців 
чи їх хатніх тварин. Потім можна 
провітрити приміщення та зробити 
вологе прибирання і можна пере-
бувати у квартирі.

Фахівчиня каже — таргани за-
водяться та розмножуються там, 
де не стежать за чистотою, є їжа, 
волога та тепло.

— Найчастіше таргани мешкають 
у квартирах, — каже вона. — Також 
вони можуть жити у підвалах, де є 
волога і тепло. Вони перебігають че-
рез щілини, вентиляцію. Тому щоб 
позбутися їх у своєму помешканні, 
окрім дезінсекції потрібно також 
перекрити шляхи, якими вони мо-
жуть потрапляти до вашого житла. 
Потрібно ретельно стежити за чи-
стотою, не залишати їжу чи воду 
відкритою.

У приватних компаніях фіксована 
ціна на обробку помешкання. В ньо-
го входить як обробка, так і виїзд 
дезінсекторів.

Вартість обробки квартири пло-
щею до 100 метрів квадратних кош-
тує 800 гривень у компанії «Біо Кон-
троль». Там пояснили, що обробку 
проводять один раз. Якщо площа 
квартири більша — вартість варто 
уточнювати.

У компанії «СТОП! Кукарача» 
дезінсекція квартири обійдеться 
у 2500 гривень. Як розповів мене-
джер, дезінсекцію проведуть двічі з 
проміжком у два тижні. Так вдасть-
ся позбутися дорослих тарганів та 
тих комах, які можуть з’явитися з 
яєць. Саме тому процедуру радять 
робити двічі.

У компанії DEZTACTIC нам за-
пропонували два види обробки. З 
речовинами, які мають запах оброб-
ка квартири обійдеться у 800 гри-
вень. Без запаху — 1100 гривень.

Як нам пояснили, ефектив-
ність однакова, але після обробки 
за 800 гривень ще кілька днів буде 
відчутний запах препарату, але про-
живати у квартирі можна після про-
вітрювання та вологого прибирання.
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Попри повітряну тривогу, дощ 
та сирість, любителі й справжні 
професіонали-моржі на Водохре-
ще таки занурились у водойму. 
Бо для багатьох із них — це 
справжній ритуал не лише для 
тіла, але й для душі. З тернопіль-
ськими моржами поспілкувалась 
журналістка «RIA плюс». Їхні іс-
торії і чому приходять купатися 
на Йордан — читайте у матеріалі.

На противагу сигналу «Повітря-
на тривога!» з невеликої музичної 
колонки тут для настрою лунають 
різдвяні колядки. Парує ситна уха 
й грибна юшка, а ще — запашний 
глінтвейн, аби моржі, які от-от 
скупались, могли швиденько зі-
грітись. Всі без винятку тут над-
звичайно балакучі й активні, зу-
пиняють тебе і заводять розмову. 
А на кожному кроці голосно лунає 
«Христос хрещається!» Саме так 
день Богоявлення Господнього 
19 січня відзначають у Терно-
пільському клубі любителів за-
гартування і зимового плавання 
«Нептун». І хоч жодних офіційних 
заходів цього дня місцева влада 
не запланувала, завзяті моржі 
вирішили і самим не сумувати, і 
тернополян не залишити без духу 
свята. Ми поговорили з деякими 
з них і запитали про їхній досвід 
у моржуванні і з чого все почалося.   

Пірнає у крижану 
воду півжиття 

Незабаром «Нептун» святкува-
тиме 35-річчя з часів заснування. 
Микола Табачук у цьому клубі 
з перших днів його створення. 
Він — морж зі стажем. Розпо-
відає, що почав займатися цим 
незвичайним спортом ще задовго 
до виникнення організації. А коли 
вона з’явилась, то не вагаючись 
долучився до спільноти однодум-
ців. Панові Миколі 82 роки, а 36 із 
них він моржує, уявляєте! Чоловік 
розповідає, що купається не лише 
на Йордан, а впродовж усієї зими. 

Було навіть таке, що пірнав у хо-
лодну водойму при температурі 
мінус 25!  

— На Водохреще тут щороку 
збираються моржі — до 30–40 осіб 
купаються. А ще багато містян 
приходять, просто глядачів. Сьо-
годні людей мало. Не знаю, з якої 
причини. Чи тривога завадила, чи 
дощова погода, чи те, що снігу 
немає. Та ми все одно прийшли 
сюди. Хлопці організували уху, 
привезли каструлю глінтвейну, ще 
з грибами юшка. Таки ми святку-
ємо Йордан! — каже пан Микола.

Тернополянин також має свою 
невеличку традицію — під час 
кожного такого дійства зачитувати 
власні вірші про моржів. Він напи-
сав вже понад 180 поезій, які усім 
до вподоби. Ділиться з нами, що 
попри солідний вік веде здоровий 
спосіб життя. А ще має чимало 
спортивних уподобань: бігає бо-
соніж по снігу в парку на Злуки, 
катається на велосипеді, щоліта 
проїжджаючи три-чотири тисячі 
кілометрів, давно освоїв лижі. Ра-
нок у пана Миколи не минає без 
зарядки й обов’язкового холодного 
душу. А тоді чоловік бадьоро пря-
мує на роботу. А працює у школі 
села Ігровиця вчителем фізики.

— Я пів життя моржую, і ще 
ніколи ніякими «грипами» чи ві-
русами не хворів, нежитю не мав. 
У мене добре здоров’я. Тому досі 
й працювати можу, адже у школі 
педагогів бракує, треба фахівця. 
Легко можу вибігти на будь-який 
поверх, навіть швидше за втричі 
молодших колег, — посміхається 
нам Микола Табачук.

Біля «Нептуна» нині також 
освячували воду. Але пан Ми-
кола з собою дзбаночка чи бутля 
не брав. Говорить, що дружина 
вранці освятила воду в храмі біля 
дому.  

Виграє у змаганнях 
із плавання 

Серед прихильників Тернопіль-
ського клубу любителів загарту-
вання і зимового плавання чимало 

жінок. Вони нині теж прийшли 
скупатись, адже вірять, що вода 
має цілющі властивості. Одна з 
них — пані Алла, яка займається 
зимовими купаннями у відкритих 
водоймах більше п’ятнадцяти ро-
ків. Жінка каже нам — чим старша 
стає, тим рідше пірнає. А почи-
нала Алла моржувати з джерела 
Святої Анни у Зарваниці. Далі 
щодня вдома приймала контраст-
ний душ. Всі ці водні процедури 
їй дуже сподобались, а ще піш-
ли на користь здоров’ю. До речі, 
про плюси й мінуси моржування 
тернополянка знає немало. Адже 
за спеціальністю вона лікарка, 
багато років працює дитячим гі-
некологом у місцевій поліклініці.  

— Що основне у моржуванні? 
Не переохолодитись і мати хорошу 
підготовку, адже людині без неї 
таке купання принесе не користь, 
а біду. Підготовка мусить тривати 
щонайменше півроку. Якщо хо-
чеш моржувати — треба почина-
ти з літа. У Тернополі для цього 
створені всі умови. Є два холодних 
джерела — біля «Білого замку» і 
в «Сопільче». Там температура 
води стала, — розповідає Алла.

Вона зауважує, що не кожно-
му моржування підходить. Ти сам 
повинен відчувати своє тіло і чи 
приємно тобі від цих купань, чи ні. 
Та й це не просто — перед тим, як 
пірнути у крижану водойму, тре-
ба зробити зарядку, пробігтись, і 
лише тоді можна занурюватись. 
А після «ритуалу» відразу біжи зі-
гріватися — обтиратися рушни-
ком, одягати одяг й пити гарячий 
чай. На момент нашого спілкуван-
ня пані Анна сама ще не пірнала. 
Чекає, коли вода стане тепліша, 
бо боїться замерзнути.  

— Наш клуб «Нептун» існує 
вже давно. Все, що ви бачите тут, 
розбудоване руками моржів. Ми 
зробили це місце за власні кош-
ти й внески спонсорів. Тут нічого 
не було раніше, а зараз у клубі є 
сучасна спортивна зала, — вказує 
рукою на приміщення жінка, і 
додає: — Ми навіть проводили 
змагання всеукраїнського рівня 
на дистанцію 25 метрів у холодній 
воді. До нас приїжджали команди 
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Отці тричі опустили 
хрест, адже 
ритуал знаменує 
занурення Ісуса 
Христа у ріку 
Йордан

Традиції   Вранці на Водохреще біля 
«моржатника» у гідропарку «Сопільче» 
ніде яблуку впасти. Та присутні тут 
містяни говорять навпаки – зараз тут 
зібралось надто мало прихильників 
пірнути у воду, колись було набагато 
більше 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ МОРЖІ ВПЕВНЕНІ – 
ВОДА ЗЦІЛЮЄ ДУШУ Й ТІЛО

РЕПОРТАЖ

Микола Табачук займається моржуванням вже 
36 років. Почувається бадьоро

На Йордан у водоймі біля «Нептуна» пірнули 
десятки людей

Тут також освятили воду всечесні отці з 
Надставної церкви

Пані Алла все знає про переваги моржування і як 
зігрітися після занурюваня

з усієї України. Я гарно плаваю 
і завжди займала призові місця. 
Була на змаганнях у столиці, а ще 
у Дрогобичі. Моржування — це 
дуже добре, але слід мати міру!  

Вода оздоровлює 
тіло й душу 

На столику біля місця для 
купання стоїть безліч посудин 
із водою. Адже біля «Нептуна» 
кожного Водохреща відбувається 
процес водоосвячення. Хто не на-
брав рідини вдома, може налити 
її тут. Є великий бак і черпачок, 
а містяни вочевидь змагались, хто 
креативніше прикрасить бутлик. 
На них красуються стрічки, нит-
ки, штучні гілочки калини й квіти. 
Приблизно об 11 годині до місця 
«паломництва» тернопільських 
моржів прибули священники з 
Церкви воздвиження Чесного Хре-
ста ПЦУ (більш знаної, як Над-
ставна церква). Минулого року, 
пригадують містяни, які завітали 
сюди освятити воду, тут були ще 
отці з катедри, але сьогодні їх чо-
мусь немає. Всечесні отці тричі 
опустили хрест, а далі капнули 
у всі банки й пляшки присутніх га-
рячого воску. Так і повинно бути, 
адже ритуал знаменує занурення 
Ісуса Христа у ріку Йордан.

— Ми щороку збираємось тут 
на Водохреще. У 2023 році все 
по-особливому, адже в країні 
воєнний стан. Минулого року 
тут були і представники влади, і 
міський голова пірнав у водойму. 
А тепер масові заходи небажані, 
тому ми влаштували все по мі-
німуму. Та священник все одно 
до нас завітав, хоч і мало людей. 
Загалом наш клуб налічує 200 чле-

нів з усієї Тернопільщини. Через 
війну моржів поменшало, багато 
хлопців наразі захищають Україну 
на фронті, беруть участь у воєнних 
діях, — каже Богдан Поломацка-
нич, голова Тернопільського клубу 
любителів загартування і зимового 
плавання «Нептун».

Чоловік розливає всім охочим 
глінтвейн. Пропонує також те-
плий чай, щоб зігрітись. Сам пан 
Богдан моржує вже 15 років. Але 
крім водних процедур він регу-
лярно виконує ще й цілу систему 
оздоровлення: вправи на дихання, 
йогу, стояння на голках. На за-
вершення каже: «Вода цілюща, 
оздоровлює тіло і душу».  

На дійство прийшли не лише 
моржі, а й просто тернополяни, 
які не купаються, лише спостері-
гають. У зустрічних чоловіків за-
питуємо, чому? Відповідають: пір-
нати не хочуть та часто приходять 
сюди займатись на тренажерах, 
тож хочуть глянути, як занурю-
ються у воду інші. А дехто взага-
лі не планував купатися 19 січня, 
але волею випадку опинився тут. 
Наприклад, переселенці з Балаклії 
Руслан і Євгеній. Чоловіки не є 
членами «Нептуна». Сміються, 
мовляв, просто постійно ходять 
через парк на роботу. Сьогодні по-
бачили, що тут щось відбувається, 
і не змогли оминути. А далі якось 
випадково й самі полізли у воду.  

— Купання цього року дуже 
добре пройшло. Ми вже не пер-
ший раз занурюємось. У попе-
редні роки теж пірнали, не часто 
й не в Тернополі… А вода сьо-
годні не холодна. Якраз нормаль-
ної температури, — посміхаються  
вони.
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@GMAIL.
COM, 095– 077‑01‑80 

Гурт TVORCHI увірвався 
в шоу-бізнес у 2018 і за чотири 
роки показав, якою має бути су-
часна музика в Україні.

У Нацвідборі на Євробачен-
ня-2023, 17 грудня, колектив 
отримав грандіозну підтримку і 
представлятиме Україну на най-
більшому пісенному конкурсі Єв-
ропи. За виступ артистів із піснею 
Heart of Steel віддали свої голоси 
54 041 людина.

TVORCHI — український му-
зичний гурт із Тернополя, засно-
ваний саунд-продюсером Андрієм 
Гуцуляком та вокалістом Джеффрі 
Кенні. Вони навчалися на фарма-
цевтів у Тернопільському націо-
нальному медичному університеті 
імені Горбачевського та вже тоді 
активно займалися музикою.

Зараз на їх рахунку п‘ять сту-
дійних альбомів, до яких увійшли 
пісні як англійською, так і україн-
ською. Одні з найпопулярніших: 
Believe, Bonfire, Falling, «Не тан-
цюю», «Мова тіла» та інші. Тре-
ки гурту часто характеризують як 
музику завтрашнього дня.

Під час Нацвідбору на Євроба-
чення-2023 артисти отримали від 
журі дев’ять балів, а від глядачів — 
максимальну оцінку 10 балів. Тож 
TVORCHI випала честь предста-
вити Україну на міжнародній сце-
ні у Ліверпулі у 2023 році.

Попри напружений графік та 
постійну підготовку до конкурсу, 
хлопці виділили для журналістів 
«20 хвилин» трохи часу і розпо-
віли, як все починалося.

— Чи є у вас музична освіта і як 
ви вирішили створити свій гурт?

Ендрю: Ми обидва навчалися 
на фармацевтів. Вирішили створи-
ти гурт десь через півтора року піс-
ля нашого знайомства, Джеффрі 
прийшов до мене на день народ-
ження з гітарою і заспівав Happy 
Birthday. Мені сподобався його го-
лос, і я вирішив показати музику, 
яку написав, він прямо в процесі 
почав наспівувати слова — так на-
родилася наша перша пісня Slow.

Джеффрі: Я почав співати у стар-
ших класах, грав в оркестрі протя-
гом шести років, поки не переїхав 
у Британію. У 2013-му не знав, як 
робити музику самостійно. У мене 
були друзі, які вміли, але я хотів 
робити це сам, тож по YouTube 
дивився відеотуторіали, а потім 
навіть спробував себе у деяких 
місцевих конкурсах в Британії.

Ендрю: У мене немає музичної 
освіти, але я створюю музику вже 
більше 10 років. Навчився сам — 
приїжджав до бабусі з дідом у село 
на літо і цілими днями вивчав 
програму на компі, за допомогою 
якої можна писати треки. Це було 
не один рік. До того, як започатку-
вали гурт, робив ремікси і музику 
на замовлення на кшталт EDM 
(electronic dance music — ред.).

— У чому особливість гурту 
TVORCHI? І взагалі, чому саме 
така назва гурту?

Джеффрі: Ми шукали варіан-
ти для назви гурту, але всі вони 
не дуже відображали нас у повній 

мірі. Якось у компанії друзів хтось 
сказав про нас «творчі», і це було 
так «дзинь», як ліхтарик у голові 
засвітився. Це слово дуже влучно 
нас характеризує. Нам постійно 
хтось говорить: «Хлопці, а ви ре-
ально творчі».

Багато працюємо 
над треками

— Як ви змінилися у професій-
ному сенсі, якщо порівнювати з 
2018 роком? Чи помічаєте, що 
виросли?

Ендрю: Ми стали набагато дос-
відченішими, професійнішими, 
зібрали команду, виросли у всіх 
планах. Це були чотири дуже плід-
них роки. Ми випустили альбоми, 
один з яких отримав престижну 
музичну нагороду YUNA «Аль-
бом року», а ми стали «Гуртом 
року», відіграли наше велике 
концертне шоу ROAD на Київ-
ському велотреці, де зібрали біль-
ше 2000 глядачів, за яке, до речі, 
також отримали нагороду. Дали 
за цей час щонайменше 100 кон-
цертів. Це сформувало нас як ар-
тистів, якими ми є.

Джеффрі: Крім того, ми закін-
чили університет, завдяки чому 
стало більше часу, щоб зосереди-
тись на музиці. Особисто я почав 
цілеспрямовано займатись вока-
лом, українською мовою, ходив 
на уроки акторської майстерності, 
хореографії. Це все важливі нави-
чки для артиста.

— Як вдається постійно потра-
пляти в яблучко з піснями, аби це 
був справжній хіт?

Ендрю: Ми не задумуємось над 

тим, як потрапити в яблучко. Про-
сто багато працюємо над треками 
та любимо музику. Нам важливо, 
щоб наші треки звучали якісно. 
Іноді Джеффрі може перезапису-
вати один і той самий шматочок 
пісні сотню разів, щоб отримати 
потрібне звучання.

Джеффрі: Так, ми обоє дуже 
прискіпливо ставимося до фі-
нального звучання треків. Тут 
важливо довіряти один одному, 
людям, з якими працюємо і, го-
ловне, нашому творчому матері-
алу. Так, нам знадобилося багато 
експериментів, спроб і помилок, 
щоб вийти на певний рівень. Але 
цей шлях треба було пройти, щоб 
стати тими, ким ми є зараз.

— Чи вплинула війна на вашу 
творчість, емоційний стан?

Ендрю: Так, життя змінилося, 
відчуття себе змінилося. І пісні 
наші стали іншими зараз, у них 
ті емоції, які всі ми переживаємо 
за майже рік повномасштабного 
вторгнення. Це добре можна по-
чути в нашому мініальбомі Heart 
of Steel, що вийшов нещодавно. 
Ми присвятили його нескореності 
та непереможності українців.

Зараз ми даємо здебільшого 
благодійні концерти, щоб зібра-
ти гроші для армії. Виступаємо 
для військових, лікарів, вчителів, 
тимчасово переселених людей. 
Давали концерти в метро у Ки-
єві та Дніпрі. За 10 місяців війни 
були з благодійними виступами 
у багатьох європейських столицях: 
Лондоні, Варшаві, Будапешті, Бер-
ліні… Наших зараз всюди багато, 
але всі чекають, коли зможуть 
повернутися додому.

Джеффрі: Ми на усіх концертах 
говоримо про міць і волю укра-
їнців. Це наша місія — доносити 
усьому світу те, що українці — нез-
ламна нація, яку треба не жаліти, 
а з якої потрібно брати приклад. 
І давати зброю, щоб перемогти 
спільного ворога.

Всі українці набагато сильніші 
зараз, ніж до 24 лютого. Я також 
став сильнішим, бо за 10 років, 
поки тут живу, Україна стала моїм 
другим домом, ми всі тут отримали 
сталеві серця. Це і надихнуло нас 
на створення тих пісень, які ми 
випустили за період повномасш-
табного вторгнення.

Перша спроба стала 
досвідом

— Раніше ви вже намагалися 
стати учасниками Євробачення і 
представляти Україну, але не про-
йшли. Чому, на вашу думку, мину-
лого разу не вийшло?

Джеффрі: Перша спроба стала 
для нас найбільшим досвідом і 
уроком для подальшої кар’єри. 
Перший раз ми брали участь 
у Нацвідборі ще «зеленими», але 
з сильним треком Bonfire, який 
досі всі глядачі співають з нами 
в унісон на кожному концерті.

Ендрю: Під час виступу сталась 
технічна проблема. У нас не було 
ще такого досвіду з технічними 
нюансами. Було прикро. Не через 
результат, а через плани, витраче-
ний час і зусилля всієї команди. 
Але це був урок, який довелося 
засвоїти.

Джеффрі: У це важко повірити, 
але на цьому відборі знову стався 
технічний момент — прямо перед 
нашим виходом на сцену один із 
моїх навушників перестав працю-
вати. На відео з виступу можна по-
бачити, як я витягнув його з вуха. І 
знаєте, якби не той досвід два роки 
тому, то я б, мабуть, розгубився. 
Але тепер вже знав, як з цим бути 
і, головне, я був впевнений у собі, 
в нашому виступі, у своїх силах. 
І дуже вдячний усім людям, які 
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Ми хочемо 
продемонструвати, 
що в Україні також 
є сучасна музика, 
яку можуть слухати 
у всьому світі

Музика    Їх треки очолюють музичні 
чарти, кліпи набирають мільйони 
переглядів, а кількість слухачів стрімко 
зростає. Цікаві факти про гурт TVORCHI з 
Тернополя, який представлятиме Україну 
на Євробаченні

УКРАЇНЦІ — ЗІ СТАЛЕВИМИ СЕРЦЯМИ
ІНТЕРВ'Ю

Кожен виступ гурту – справжнє шоу з ідеальним поєднанням музики та образів. За 
чотири роки роботи гурт випустив п’ять студійних альбомів

Хлопцям важливо, аби їх треки звучали якісно, а пісні 
торкалися людських сердець

віддали за нас свої голоси.
— У 2022 ви вже заздалегідь 

готувалися до відбору? Чи ваша 
участь була несподіваним рішен-
ням?

Ендрю: Ми вирішили взя-
ти участь у Нацвідборі за день 
до закінчення прийому заявок. 
Відчули, що нашу пісню Heart 
of Steel має почути Європа, що 
в ній закладений меседж, який 
повинен пролунати — про силу і 
нескореність українців, людей із 
залізними серцями.

Джеффрі: Звичайно, що завдяки 
досвіду ми мали більше впевне-
ності у своїх силах. Графік за-
йнятості під час підготовки був 
справді шаленим для всієї нашої 
команди — постійні репетиції, під-
готовка номера, інтерв’ю, але ми 
знали, для чого це робимо.

— Були варіанти пісень для відбо-
ру? Можливо варіант українською? 
Адже в коментарях неодноразово 
зустрічалися думки, що державною 
мовою під час війни краще.

Ендрю: Ми обирали між двома 
піснями — піснею Heart Of Steel, 
що в перекладі «Сталеве серце» і 
піснею Broken Heart, яка увійшла 
до нашого мініальбому і перекла-
дається як «Розбите серце». І ми 
зупинилися на першій, бо в ній 
є потужний посил. Досить «роз-
битих сердець» і жалю до нас, ми 
хочемо, щоб європейці надихалися 
нашими сталевими серцями. Пісня 
Heart of Steel про людей, які попри 
всі життєві проблеми, як би важко 
і болісно їм не було, продовжують 
йти вперед і посміхатися. Вона про 
усіх нас сьогодні.

Джеффрі: Я вважаю, що коли 

йдеться про репрезентацію, не все 
має бути культурним в одному 
сенсі. Україна — це різнобарвна 
країна, де також є сучасна елек-
тронна музика.

Ендрю: Європа вже почула укра-
їнську етномузику, фольклор — їх 
успішно показали учасники, які 
були раніше. Ми хочемо проде-
монструвати, що в Україні також 
є прогресивна сучасна музика, яку 
можуть слухати у всьому світі.

Не сподівалися на 
перемогу

— Перемога на відборі очікувана 
для вас?

Ендрю: Ми не думали, що пе-
реможемо. У нас були на першу 
ночі квитки в Тернопіль, зразу піс-
ля відбору. Це було несподівано 
і дуже приємно. І ми відчуваємо 
величезну вдячність кожному, хто 
проголосував за нас. Це велика 
відповідальність — представити 
Україну. Ми вже працюємо над 
тим, щоб зробити це гідно.

Джеффрі: Все сталося так швид-
ко, стільки емоцій, привітань. Гар-
ні спогади.

— Представляти Україну на Єв-
робаченні — нереально круто, але 
водночас і відповідально. Які на-
строї і чи вірите в те, що перемога 
буде за нами?

Ендрю: Наша головна місія — 
розповісти через свою пісню про 
те, що в Україні живуть сильні, 
непереможні люди, які прямо за-
раз долають ворога заради миру, 
не тільки в нас, а миру у всій Єв-
ропі.

Джеффрі: Ми зробимо все, щоб 
найкраще представити Україну.



10 RIA плюс, 25 січня 2023

Курятина почала дешевшатиУ деяких магазинах гречку можна купити за 59,4 грн Вигідніше купувати не фасовані яйця

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

ЦІНИ

Вартість мандаринів зросла 
на 5 гривень за кілограм. У біль-
шості супермаркетів ціни на ци-
трусові однакові.

Де дешевше 
Для порівняння ми склали спи-

сок із різних продуктів. Це овочі 
та фрукти, крупи, цукор, мака-
рони, борошно. Обирали найде-
шевші пропозиції. Це переважно 
товари власних торгових марок.

Також ми порівнювали ціни 
на однакові товари у різних ме-
режах. Наприклад — нарізаний 
батон «Агробізнес», молочну 
продукцію «Молокія», соняш-

никову олію різних виробників 
та власних торгових марок, майо-
нез «Королівський смак», кетчуп 
«Торчин лагідний», печінковий 
паштет «ОНИСС», вода Coca 
Cola та мінеральна сильногазо-
вана вода «Моршинська».

Як відрізняються ціни — ди-
віться на інфографіці.

Зауважимо, що ми не врахо-
вували акційні ціни на деякі 
товари, оскільки знижки мають 
сезонний характер.

Тож якщо обійти кілька мереж 
супермаркетів, то можна знайти 
дешевші товари та значно зеко-
номити.

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

Журналісти «RIA плюс» скла-
ли список продуктів та обійш-
ли кілька мереж супермаркетів, 
які є у Тернополі — «Сільпо», 
«АТБ», NOVUS та «Рукавичка». 
Ми порівнювали ціни на однако-
ві товари від одних виробників. 
Також ми дізналися, як зміни-
лася вартість за місяць.

Як змінилися ціни 
Аналізували наступний часо-

вий проміжок — 23 грудня та 
23 січня. Курятина трохи поде-
шевшала. Філе коштувало 139–
143 гривні за кілограм. Наразі 
вартість в середньому 128 гри-
вень.

Курячі не фасовані яйця в де-
яких супермаркетах подорожча-
ли. Вони були по 54,9–59,9 грн 
за десяток, тепер — по 58,5–62,9.

Вартість молочних продуктів 
фактично не змінилася за ос-
танній місяць. У деяких мере-
жах щось трохи подешевшало, 
а щось — подорожчало. До при-
кладу, у супермаркеті «Сільпо» 
на 70 копійок подешевшало мо-
локо «Молокія», жирністю 2,5%. 
Сметана від цього ж виробника, 
жирністю 15%, подорожчала. 
Вона коштувала 34,3 грн, те-
пер — 35,5. Сметана, жирністю 
20%, вартує 41,6 грн — як і ми-
нулого місяця.

Ціни на соняшникову олію 
не змінилися.

А от деякі овочі подорожчали 
на 2–5 гривні. Серед них — мор-
ква та цибуля.

Ми порівняли  Журналісти «RIA 
плюс» побували у чотирьох мережах 
супермаркетів міста та порівняли ціни 
на різні продукти. Де та що купувати 
дешевше? Про це у нашому матеріалі

ДЕ ДЕШЕВШЕ? ЗЕКОНОМИТИ 
МОЖНА, ЯКЩО ПОШУКАТИ!
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Для порівняння ми 
склали список із 
різних продуктів. 
Це овочі та фрукти, 
крупи, цукор, 
макарони, борошно

станом на 23 січня

ВАРТІСТЬ ПРОДУКТІВ У РІЗНИХ  
МЕРЕЖАХ СУПЕРМАРКЕТІВ
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Щоб підтримувати мораль-
ний дух, солдати завжди знахо-
дять із чого посміятися — як би 
не складалися обставини. Нерід-
ко настрій піднімають чотирилапі 
друзі.

— Була у нас собачка, яка 
любила їжу ховати на потім, за-
копуючи її, — пригадує. — Якось 

шмат ковбаси закопала, великий 
шмат, ми могли усі ним поділи-
тися. Часто бувало, що забувала, 
де ховає.

Таких випадків, щоб солдати 
між собою ділилися останнім — 
не було. Забезпечення, за сло-
вами співрозмовника, у війську 
хороше.

У бою — не страшно 
Більшість побратимів у підроз-

ділі Володимира мобілізовані. З 
різних куточків України, різних 
вікових категорій, різних інте-
ресів, із різним досвідом. У них 
не було тривалих дружніх стосун-
ків в інших обставинах — нав-
чання, служба в армії. Це люди, 
яких поєднала війна.

— Можливо, це надто самокри-
тично, але у нас мало обставин 
для розвитку дружби, — розмір-
ковує. — Найчастіше спільною 
роботою є відбивання атак, по-
рятунок поранених.

Середньостатичної кількості 
атак за день Володимир не міг 

ГЕРОЯМ СЛАВА

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

Він не був у числі тих, хто по-
спішав у перші дні до комісарі-
ату, намагався бути корисним 
як волонтер, вірив, що є люди, 
які краще підготовлені для обо-
рони зі зброєю в руках. Однак 
отримав повістку і зрозумів, 
що іншого варіанту немає. Так 
агент підтримки програмного 
забезпечення став командиром 
механізованого взводу. Будучи 
студентом, пройшов військову 
кафедру — саме там набув знань 
і навичок військового. Однак вій-
на виявилася суворішим учите-
лем — боляче торкнулася його 
двічі: кулею у спину та осколком 
у скроню.

Саме останні місяці на фронті 
Володимир назвав найбільш на-
пруженими і небезпечними. Зі 
своїми побратимами упродовж 
пів року обороняли спершу 
південні, потім — східні рубежі. 
Якщо на півдні відчутно просува-
лися вперед, то у східних регіонах 
окупанти ніяк не хотіли відпу-
скати позицій — постійно по-
повнювали свій особовий склад 
і накопичували техніку.

— Ми воювали зі стрілецькою 
зброєю, а звідти, окрім ворожої 
піхоти, стріляли і міномети, і 
ствольна артилерія, і ручні та 
протитанкові гранатомети, — роз-

повідає Володимир. — За нами 
йшла підтримка також, а про-
титанкові засоби нам доводилося 
використовувати тільки для ве-
дення вогню по ворожих окопах.

Зважаючи на загрозу з боку 
противника, наших скрізь при-
криває артилерія, а підрозділ Во-
лодимира допомагає артрозвідці 
виявляти цілі.

Домашня їжа додає 
наснаги 

При постійних обстрілах зга-
дував мирне життя до війни, на-
віть якщо воно часом видавалось 
монотонним, тепер зрозумів, що 
в цьому і було найбільше щастя. 
Запитуємо, чи попри інтенсив-
ність боїв була можливість відпо-
чити, чи немає проблем з їжею 
на передовій?

— Частіше активні пострі-
ли ведуться вдень, та поспати 
вдавалося навіть при вибухах і 
інших сторонніх звуках, — про-
довжує Володимир. — Щодо їжі, 
то завжди довозили. Як державне 
забезпечення, так і волонтери.

Найбільше радіють хлопці 
домашнім стравам. Підтримка 
з тилу у вигляді вареників, ви-
пічки, м'ясних домашніх страв 
завжди додає якоїсь особливої 
наснаги, важливо, що відчува-
ється турбота і піклування — на-
гадують дитинство. Це їм дуже 
необхідно.

Найстрашніше 
для мене — це 
відчуття  безсилля 
в ситуаціях, коли 
вчасно не можеш 
евакуювати людей

Війна   Миролюбивого і спокійного 
айтішника з Тернополя повістка 
перетворила на воїна-піхотинця. У боях 
він отримав два поранення. Наш герой 
— командир механізованого взводу 
Володимир

ОБОРОНЯВ ПОЗИЦІЇ ІЗ КУЛЕЮ В 
СПИНІ

виділити. Щодня по-різному, з 
різною інтенсивністю. Мабуть, 
це і є ті моменти, які об'єдну-
ють, допомагають пізнавати один 
одного. Пізнавати і, на жаль, 
втрачати.

— Піхота — це той рід військ, 
де статистика втрат відрізняється 
не в кращий бік, — продовжує, 
уникаючи уточнень. — Най-
страшніше для мене — це від-
чуття безсилля в ситуаціях, коли 
вчасно не можеш евакуювати лю-
дей, які цього потребують.

Тому часто в найнебезпечніші 
моменти Володимир залишався 
з підлеглими. У боях побратими 
зауважували, що їх комендир — 
напрочуд спокійний.

— Мені здається, що якщо є 
ситуація, яку я хоча би уявляв, 
то є певний алгоритм дій, — про-
довжує військовий. — Тоді ви-
конуєш завдання і часу боятися 
не залишається.

Сумний Святий 
вечір 

Однак куля — не перебирає. 
Володимира вона застала неочі-
кувано. Сталося це на Миколая. 
Він саме перебував біля сусідньо-
го окопу. Це був не прицільний 
обстріл із позицій противника.

— Я тоді болю не відчув, лише 
легкий удар в районі лівої ло-
патки, — пригадує командир. — 
Попросив побратима поправити 
фурнітуру на плитоності і так 
ходив.

Володимир не знав, що носить 
кулю у спині, поки не отримав 
наступне поранення — через 
п'ять діб. На католицький Святий 
вечір отримав друге поранення — 
осколком ВОГа, випущеного із 
АГСу, у скроню.

— Ми не встигли перекрити 

щілин окопів — осколки потра-
пляли згори, — розповідає про 
друге поранення. — Болю знову 
не відчув, відчув — кровотечу. 
Мені пощастило: око ціле і мозку 
не зачепило. Це був зовсім дріб-
ний осколок — кілька міліметрів.

Побратими зупинили крово-
течу, перев’язали, і Володимир 
пішов пішки до точки евакуації 
поранених. Окрім нього, пора-
нення тоді отримав ще один бо-
єць. Йому Володимир допомагав 
іти — цьому травмувало ногу.

— Пройти довелося недале-
ко — приблизно 500 метрів, авто-
мобіль нас відвіз у райлікарню, — 
продовжує поранений. — Людей 
у лікарні було досить багато, та 
місць вистачало.

Під час огляду лікар запитав, 
чи є ще скарги? Володимир 
вказав на дискомфорт у спи-
ні. Так у командира виявили 
кулю: сиділа неглибоко, важли-
вих органів, артерій, на щастя,  
не зачепила.

Зараз наш Герой проходить 
курс лікування у рідній Терно-
пільській області. Про тривалість 
лікування не кажуть. Вдома че-
кають батьки. Їм про поранен-
ня говорити не поспішав, щоб 
не хвилювалися. Спершу поді-
лився з двоюрідним братом — він 
вже дозовано передав інформа-
цію рідним.

Спілкується з побратимами. 
Хлопці — продовжують мріяти 
про дім, про відпустки з рід-
ними. Зараз, переосмислюю-
чи пройдене, жалкує, що було 
мало розмов про майбутнє. Саме 
плани, задуми і цілі — це те, що, 
на думку нашого співрозмовни-
ка, рятує від військового сумбуру 
і заохочує робити все, щоб по-
вернутися.

Володимир допомагав артрозвідці виявляти цілі. 
Отримав поранення під час виконання завдань

Наш Герой прийшов в армію по мобілізації, але став дуже добрим воїном, якого поважають у 
колективі
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 Вантажник на гуртовню. (067) 848-59-45  

 Водій зерновоза Євро-5, по Україні. (097) 832-
59-22  

 ВЧИТЕЛЬКА МАТЕМАТИКИ, ДОСВІД,, ВЧИТЕЛЬКА 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, Д/Р ОБОВ., ЗМІН. ГРАФІК, 
ВІДПОВІД, КОМУН.,З/П ДОГОВІРНА (096) 605-63-95  

 ЕКСПЕДИТОР (096) 955-62-52  

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

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

 Кравець на ремонт одягу, швейна освіта. (067) 
983-10-70  

 Кравці, швачки на ремонт та пошиття одягу. 
22-00-82, (067) 506-22-00  

 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  

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ (067) 352-72-89  

 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 «АЛЯСКА», ВУЛ.
МОРОЗЕНКА. (068) 647-61-87  

 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  

 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  

 ТЕХПРАЦІВНИК (ЕЛЕКТРИК, САНТЕХНІК), ПОЗМІН-
НО, БЕЗ ШКІДЛ. ЗВИЧОК, ТЕХНІЧНО  ОБІЗНАНИЙ, 
НАГЛЯД ЗА БУДІВЛЕЮ, З/П 700 ГРН/ЗМІНА+ПРЕМ 
(096) 294-27-79  

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

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

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

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

7.3 ШУКАЮ  

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

 МОЛОДІ ХЛОПЦІ ШУКАЮТЬ  РОБОТУ РІЗНОРОБО-
ЧИХ, РІЗНІ ВАКАНСІЇ. (098) 282-69-60  

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

8. ОХОРОННІ СИСТЕМИ ТА 
СИГНАЛІЗАЦІЇ  

8.4 РІЗНЕ  
 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ, ВІДЕОНАГЛЯД, МОН-
ТАЖ ПОЖЕЖНОЇ ТА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, 
ГОТІВКА ТА ПО ПЕРЕРАХУНКУ. (067)815-85-38, 
(098)646-81-66  



14 RIA плюс, 25 січня 2023

14

Дійсний лише для подачі оголошення у №5 від 01.02.2023р.

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

 Телефон мобільний, можна нероб. стан. (096) 
208-00-54  

15. МЕДИЦИНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВСІ 
ПРОДАЖІ І ВСТАНОВЛЕННЯ ТА 

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ  
15.2 ПРОДАМ  

 Апарат слуховий, в-во Києва, з регулятором 
звуку, новий, недорого, плакат з художніми ма-
люнками та написом «Ласкаво просимо». 52-
00-44  

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, 
ПАРФУМИ  
16.4 РІЗНЕ  

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

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

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

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  

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 Зрізання дерев будь-якої складності. (097) 
980-36-88  

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

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

 Адвокат: кредитні, банківс., боргові спори, іпо-
тека, 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 ви-
робів , 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  

29.3 КУПЛЮ  

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

 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  

 Дрова фруктових дерев (вишня, слива, яблуня) 
(098) 642-60-01  

 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  

 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, ПЕРИНИ, ПОДУШКИ, ДОРОГО (067) 220-
41-57  

 Радіодеталі,  плати, вимірювачі будь-які , 
ТВ,  ПК,  магн ітоли 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 жін-
ку, 40-45 р. (098) 371-25-90  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

 Жінка познайомиться для створення сім’ї, 
з порядним, надійним, бюез шкідл. звичок, 
56-65 р., з серйозними намірами. (097) 752-
26-18  

32. ВІТАЮ  

32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛ. АТЕСТАТ ПРО СЕРЕД.ОСВ. ВИД.ЗОШ 
І-ІІСТ. С.ПЕТРИКИ, ДИПЛОМ ТЕ№38448852 ВИД. 
ТВПУ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ТУРИЗМУ НА ІМ’Я СЕ-
ЛЕНС А.О. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  

 ЗАГУБЛЕНЕ В ІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТП 
№719716 ВИД. ГУСЯТИНСЬКИМ РВК НА ІМ’Я 
ШЕВЧУК І.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК (ТИМЧАСОВЕ 
ПОСВІДЧ.) СО №158208 ВИД. ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ 
МІСЬКИМ ВІЙСЬК. КОМІСАРІАТОМ НА ІМ’Я ШРАМ-
КО І.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НК №5432946 
НА ІМ’Я ВІЦЕНТИЙ П.Й. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ Д№774310 ВИД. ЗБОРІВ-
СЬКИМ ПТУ ВІД 29.06.1991Р НА ІМ’Я ПАВЛОВИЧ 
О.Б. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІС-
ТА З ДОДАТКОМ, ВИД. ЧЕМЕРОВЕЦЬКИМ МЕД. 
УЧИЛИЩЕМ, СЕСТР. СПРАВА, ВІД 1997Р. НА ІМ’Я 
ГУРА Н.О. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ТЕ №18337089 ВИД. ВПУ 
№1 М.ТЕРНОПОЛЯ НА ІМ’Я ЯДЧИШИН Є. А. ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ ТЕ №42042703 ВИД. ГА-
ЛИЦЬКИМ КОЛЕДЖЕМ ІМ. В.ЧОРНОВОЛА  НА ІМ’Я 
СЕЛЕНС А.О. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ТЕ 
№14152020 НА ІМ’Я БЕГУН Н.М. ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ  
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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.Львівська 7/10/ц 52,01 кв.м д/у,сира 
(067) 128-51-71 

 вул.Миру 1/9/ц 34 кв.м меб,рем., без ком. 
22 000 (096) 851-38-01 

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

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 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.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 

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 

 Центр, 5 кім. 3/3/ц 120 кв.м без рем (096) 
314-68-17 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 1/2 будинку с.Г.Шевченківські 250 кв.м2 
входи, 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. ,  св ітло,  газ,  вода,  жилий, 0,08 га, 
торг28 000 у.о. (096) 734-68-47 

 Будинок  Н.Св і т ,  вул .В ільхова 2-пов -5 
кім., гараж 2-пов.,яма, підвал, цегл., си-
рий, штук., комун., світло- (098)584-87-30, 
(098)327-65-22 

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

 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 

 Будинок с.Хмелиська, 14 км до Підвол., 
38 км до Терноп. 1-пов 80 кв.м3 кім.,кух., 
опал., власник, 0,25 га, документидоговірна 
(097) 039-86-14 

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

 Ділянка земельна с.Смиківці, Велмкобірків-
ська селищ. рада|| 0,7 гаприватизована- 
(067) 722-59-71 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-кім. квартиру, вул.15 Квітня, 4 200 грн. 
(068) 288-44-34 

 1-КІМ. КВАРТИРУ, Р-Н ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ, 
ДЛЯ 2 ДІВЧАТ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. (066) 277-
11-09 

 2-кім. квартиру, вул.Тарнавського, окр. кім., 
меблі, звич. ст., 5 000 грн. (097) 227-43-91 

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

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ДРУЖБА. (096) 740-13-07 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, М.ТЕРНОПІЛЬ, ДЛЯ СІМ’Ї, ПРА-
ЦЮЮЧИХ ПОРЯД.ДІВЧАТ, ПРОХ. КІМ., РЕМ., ПОБ. 
ТЕХ., 5000ГРН.+КОМ., (1-ИЙ І ОСТАН.МІС) (063) 
291-87-98 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, ДЛЯ ХЛОПЦІВ, ДІВЧАТ, 
СІМ’Ї, СВІТЛО Є, ДОГОВІРНА. (067) 150-87-33 

 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, працюю-
чих. (096) 389-75-28 

 ГАРАЖ, Р-Н ПІЩАНОГО КАР’ЄРУ, 100 КВ.М, З 
ПІДЙОМНИКОМ, ВОДА, «БУРЖУЙКА», ДОГОВІРНА. 
(067) 945--27-41 

 Гуртожитки, різні райони в Тернополі, від 2 
000 грн. (097) 227-43-91 

 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 

 Суборенда відділу, вул.Чорновола, 8 кв.м, про-
мтовари, є меблі, недорого (067) 723-24-03 

4.9 КУПЛЮ 

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

4.10 ЗНІМУ 

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

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

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

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

4.11 РІЗНЕ 

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

 Продається відділ жіночого одягу, р-к «Орі-
он», 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 одя-
гу з товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 
кв.м, договірна (067) 128-51-71  



16 RIA плюс, 25 січня 2023

16

№4  25.01.2023

№4  25.01.2023

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

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

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 

 Причіп 2ПТС-4. (098) 304-31-93 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

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

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, ДО 2,5 Т, Є 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 

 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, відбійник; мі-
ні-екскават.JCB. Свід. (097)979-86-31, (050)234-67-25 

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОВИШКОЮ, ВИСО-
ТА ПІДЙОМУ 22 М. (067) 350-88-99 

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  

 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, довж. 
2-12,6 м, висота 160мм (полегшені), 220мм 
(звичайні),320мм(підсилені), доставка 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  

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

 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 ме-
трів, на огорожу, для садівництва, перерізом 
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  

 РЕМОНТ КВАРТИР, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, 
ПЛИТКА. (098) 971-71-14  

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

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

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

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

 ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, ЗОВНІШНЯ, Є ПІДСОБНИ-
КИ, 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, ДОСТАВКА 
МАТЕРІАЛУ, ЛІЦ. АГ №575507. (067) 452-27-67  

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ (ВІДЕ-
ОНАГЛЯД, ПОЖЕЖНА ТА ОХОР. СИГНАЛІЗ.), ЕЛЕК-
ТРОЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ФАРБУВ. МЕТАЛОКОН-
СТРУКЦІЙ (067)815-85-38, (098)646-81-66  

 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  

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

6.4 РІЗНЕ  

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

 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА 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  
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Деякі тернополяни скаржать-
ся — коли вимикають світло, 
то домашнього інтернету немає. 
Мобільне з’єднання дуже по-
вільне, адже мережа переван-
тажена або у будинку погане 
з’єднання.

— Коли вимикають світ-
ло — за кілька хвилин вже і 
мобільний інтернет не працює 
нормально, — каже тернополя-
нин Олег. — Іноді не заванта-
жується взагалі нічого — навіть 
повідомлення у месенджерах, 
хоча на телефоні є позначка 
4G. Я працюю, і моя робота 
залежить від інтернету, тому це 
додає чимало проблем.

Тому щоб покращити з’єд-
нання — тернополяни вдаються 
до різних методів. Хтось змінює 
мобільного оператора, а хтось 
купує мобільні роутери.

— Вирішив підключити по-
слуги іншого оператора, тому 
коли вимикають світло — під-
ключаюсь до мережі, яка має 
краще з’єднання, — каже Олег.

Вартість стартового пакета 
мобільного оператора коштує 
в середньому 100–150 гривень. 
Також доведеться щомісяця 
сплачувати за послуги. Залеж-
но від оператора — це ще 100–
300 гривень на місяць.

Кабелі для 
живлення модемів 

Деякі провайдери мають ре-
зервне живлення обладнання, 
тож навіть якщо у будинку зни-
кло світло — інтернет–з’єднан-
ня лишається. Потрібно лише 
увімкнути модем або Wi-Fi 
роутер.

Ми знайшли чимало оголо-
шень від тернополян, які про-
дають спеціальні перехідни-
ки для підключення роутерів 
до повербанку. Коштують такі 
недорого — від 100 гривень. 
Однак перш ніж купувати та-
кий — варто уточнити у вашо-
го провайдера, чи є з’єднання 
за вашою адресою під час від-
ключень світла.

Також потрібно знати, яку 
напругу споживає ваш роутер, 
щоб обрати правильний пере- 
хідник.

Wi–Fi адаптер для 
комп’ютера 

Дехто продає адаптери для 
комп’ютерів. Як пише прода-
вець, якщо ви маєте комп’ютер, 
можна підключити спеціальний 
адаптер, який дозволить мати 
бездротове з’єднання. Так мож-
на буде роздати інтернет з мо-
більного телефону. Коштує така 
річ від 105 гривень.

Підсилювачі зв’язку 
Як пишуть продавці, підсилю-

вачі (репітери) допоможуть по-
кращити якість з’єднання. Тоді 
інтернет буде навіть у будівлях, 
де воно погане. Такий комплект 
обладнання коштує в середньо-
му від 1500 до 5000 гривень. 
Продавці зазначають, після 
налаштування обладнання буде 
покращено якість мобільного 

з’єднання навіть у приміщен-
нях з товстими бетонними сті-
нами, де мережа погана. Проте 
для роботи таких приладів по-
трібно мати електроживлення. 
До того ж, якщо мережа пе-
ревантажена, то підсилювач 
не допоможе. Він стане в на-
годі лише якщо у вас погане 
покриття.

— Живу на «Дружбі», у моїй 
квартирі дуже погане з’єд-
нання, — каже тернополянка 
Юлія. — Мобільний інтернет 
«пробивається» дуже рідко, 
навіть коли немає вимкнень 
електроенергії. Спершу думала, 
що потрібно встановити підси-
лювач, але це надто дорого і 
потрібно мати резервне жив-
лення. Тож доводиться шукати 
місця, де є відкритий доступ 
до мережі.

Мобільні роутери 
У такий пристрій потрібно 

встановити сім–карту і з його 
допомогою можна роздавати 
інтернет, як і зі звичайного 

Купити термінал «Старлінк» недостатньо – потрібно щомісяця платити за інтернет 75 
доларів

Роутери для сім–карт мають акумулятори та працюють 
навіть без світла

Спеціальний кабель допоможе подати живлення на 
роутер навіть з повербанка 

Чи матимете ви інтернет під час відключення електроенергії – можна запитати у 
вашого провайдера, вказавши вашу адресу
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Деякі провайдери 
мають резервне 
живлення 
обладнання, тож 
як зникло світло – 
інтернет лишається

СПОЖИВАЧ

ЯК МАТИ ХОРОШИЙ ІНТЕРНЕТ ВДОМА
Зв'язок  Чимало тернополян через 
відключення електроенергії вимушені 
залишатися і без хорошого інтернет–
з’єднання. Ми дізналися, що продають 
у Тернополі для того, аби покращити 
з’єднання? Скільки потрібно заплатити за 
хороший інтернет? Про це у матеріалі

роутера. Ціни на такі є різні. 
Вони починаються в середньо-
му від 500 гривень та сягають 
кількох тисяч. Ціна залежить 
від характеристик пристрою.

У середньому, ціна на такі 
1500 гривень. Вони мають вбу-
дований акумулятор, тож пра-
цюватимуть навіть тоді, коли 
немає світла. Продавці пишуть, 
що їх перевага в тому, що ваш 
телефон не виконуватиме 
функцію модему і, відповідно 
не буде розряджатися та пере-
гріватися, а якість з’єднання з 
мобільним роутером краща, ніж 
із телефоном.

Термінали Starlink 
Саме таке обладнання можна 

побачити у місцевих пунктах 
незламності та в державних 
установах. Встановити термінал 
можна і в себе вдома.

Ми знайшли чимало оголо-
шень про продаж терміналів 
«Старлінк» від тернополян. З 
допомогою терміналу, ви змо-
жете мати інтернет–з’єднання. 
Однак це не дешеве задоволен-
ня. Коштують термінали від 
16 до 38 тис. гривень. Продав-
ці також допомагають зі вста-
новленням та налаштуванням 
обладнання.

Однак це не всі витрати за су-
путниковий інтернет. Щомісяця 
потрібно сплачувати абонпла-
ту. Із 29 грудня для українців 
місячна плата за доступ до ін-
тернету становить 75 доларів. 
За офіційним курсом НБУ це 
2742 гривні.
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Хлоп хотів спортом за-
йнятися, а менти як смішно 
ловили зігрились добре поки 
бігали за ним.

Іра Пасічник

Відшмагати березовою 
різкою по голій задниці не 
відходячи від каси. У лікарів 
і без нього роботи вистачає.

Олег Яблонський 

Тернопіль тягне на премію 
по виключанню світла

Люба Макара 

Надія Мадрі 1545 гаряча 
лінія дзвони

Ruslan Kogut 

Підтримую, та сама ситу-
ація

Іваночка Бялковська

Добре, що на Європу про-
дають, там вистачає

Оксана Врублевич 

Хотіли одягнути?

Олександр Олександрович 

Стаття зібрала 26 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Що ви несете? В Харко-
ві взагалі не виключають, 
і це прифронтове місто, то 
Тернопіль економить за всю 
Україну? Совісті немає у вас

Читач14 

Перепрошую, але то ду-
рість. Ви просите економи-
ти електрику у 3-х годинах 
її наявності, а як ви то собі 
уявляєте? Навпаки люди 
включають котел, пралку, пи-
лосос, зарядні на павербанки, 
акумулятори, діти роблять до-
машні, батьки швидко щось 
готують, котел гріє на повну, 
щоб було більш менш тепло 
наступні 6-9 годин без світ-
ла, бойлер гріє воду бо бігом 
треба усім помитися і вимити 
посуд. От ми і отримуємо ава-
рійні ситуації і напругу, бо ви 
не адекватні не розумієте цих 
елементарних речей, люди у 
3-х годинах пробують вмісти-
ти те що раніше ділили на 10.

Дончак Ксенія

До одного місця ті пояс-
нення! А вчора вмикати про-
бували о 23.00 на дружбі 5(!!!) 
разів! Світломузика, курва!!! 
Ви чекаєте, щоб людям по-
горіла техніка? Та майте вже 
трохи совісті!!! Все "ковта-
ємо", бо війна в країні, та 
вже майте якесь стримання 
до продажу електроенергії і 
набиття тих ваших карманів!!! 
Ще 6 є через 3 не є і люди 
витримають, і холодильник, 
але не навпаки!!!

Алла Шурбейко 

Яке пояснення брехня тай 
годі

Міша Христинич 

Цікаво, за що вони його 
ловили!

Ігор Юрчинський 

А які тротуари файні, що 
аж плакати хочеться...

Iryna Horoshko 

Але подвиг зробили аж в 
інтернет написали

Ангеліна Шевело

До одного місця ваші при-
чини і пояснення.

Або вимикайте всім одина-
ково або не треба «бла бла» .

Tetiana Petlovana 

Вимкнення світла, це щоб 
- русня не бачила, куди стрі-
ляти .

Света Топор 

Якось мусять відмазатися 
від людей і щоразу цікавіші 
відмовки.

Ольга Пігович

Галина Мельник ми не 
такі, як всі, в селі напевно 
не люди живуть

Діана Данканич 

Ні одна область у зимовий 
період не відключає на 6 го-
дин світло. Ганьба

Марія Проць 

«Треба економити»???Ко-
му?? Тим в кого світло вми-
кають на 3 години в день???

Olena Olena 

Ага у нас уже традиція така 
пішла, кожний цикл кожних 
5 років якась чортівня відбу-
вається....

Дмитро Кишкан 

В нас, с. Токи сьогодні ви-
ключили на 6 годин вдень, 
а до вечора ще далеко, хто 
зна як буде

Оксана Палій

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

Ярослав Цюман 
Мені сюзік говорив то шва-

гер дворідного кума вуйка шо 
то всьо наркомани і прості...
(представниці найдревнішої 
професії)

Ivan Dumanskiy 

Добре, що патрульні лови-
ли… Що вони швидкісніші  
за жінок…

Maria Semeniuk 

якби був на фронті то го-
лим би не бігав а вбирався б 
якнай тепліше це від бездєлія

Ярослав Кузьмин

Ярослав Кузьмича може він 
і був там ,звідки нам знати...я 
вже й не дивуюся....

Mari Cheh 

А він що когось побив, щоб 
його ловити, в нас демокра-
тія, хто як хоче, так і ходе.

Світлана Борисенко

Просто проспорив

Ira Iruna 

Козив відд служби?

Маша Овсяна 

Стаття зібрала понад 50 ко-
ментарів.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі наших читачів, збері-
гаючи орфографію дописувачів.

Чоловіка без одягу наздогнали правоохоронці та зупинили його. Громадянин говорив речі, які не відповідали 
реальності та мав явні ознаки наркотичного сп’яніння

ЧОМУ МОЖЛИВІ ВІДХИЛЕННЯ ВІД 
СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ГРАФІКА

І таке буває. У Тернополі патрульні ловили на 
вулиці голого чоловіка

Графік погодинних відключень не може бути абсолютно 
точним, зазначають в Обленерго і називають три причини

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

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

Хватить пояснювати, то 
береза впала на провода, то 
опора, а літом де ви були? 
Дупи чухали? Гнати таких 
сраних керівників з області.

Ігор Дутка 

З тих трьох причин відхи-
лень від графіків прийняти 
можна тільки 3-у - дійсно, 
знаходитися на об'єкті елек-
троенергетики під час пові-
тряної тривоги небезпечно. 
Але такі моменти були декіль-
ка разів. 1-а причина - просто 
смішна. А 2-га - це не при-
чина, це наслідок ідіотських 
дій влади щодо відключень 
світла. Ніхто не буде "еко-
номити" електроенергію під 
час 3-х годин її увімкнення. 
Навпаки, своїми дебільними 
вмиканнями-вимиканнями 
ви збільшуєте навантаження 
на енергосистему в рази. І 
планомірно її руйнуєте.

Начальник інформацій-
но-консультаційного центру 
ВАТ «Тернопільобленерго» 
Назар Кульчицький про це 
хотів нам розповісти)

Ирина

Написали як завжди. Ми 
розуміємо що енергії бракує, 
але виключайте всім одна-
ково. В селах Зборівського 
району більше світла немає 
як є. Після виключення на 
6 годин неможливо навіть 
подзвонити.

Цукеркові Букети Зборів

Як так?  Кинули нас з га-
зопостачанням, то тепер і 
світла не даєте... А чого ми 
без світла 6 год. По областях 
на 3 год. Виключають 2 рази 
в день, а ми що особливі???

Галина Мельник 

Для чого ті графіки склада-
ли, а тим паче оприлюднюва-
ли, якщо їх не дотримують-
ся. Одна група різні вулиці 
вимикають по різному, або 
ж навпаки, не вимикають 
взагалі.

Іра Довга 
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Тамара Пістун народилася 12 квітня 1939 р. в с. Лютенька Гадяцького 
району Полтавської області. Закінчила Полтавський педагогічний 
інститут (фізико-математичний факультет). Працювала у школах 
Полтавщини.
У 1969 році переїхала до Тернополя. Працювала в місцевому педа-
гогічному інституті (нині ТНПУ ім. В. Гнатюка), згодом в ПТУ №11. 
Понад 25 років була спочатку вихователем, згодом педагогом-ор-
ганізатором, а потім керівником гуртка «Літературно-мистецька ві-
тальня» у технічному коледжі. Зараз — на заслуженому відпочинку.
Є автором книжок «Чарівна сімка», «Свою Україну любіть», «Укра-
їнські прадавні обереги», «Душі криниця», «Сльози твої, Україно», 
«Путівник по центру національного відродження «Просвіта», «Укра-
їнські народні свята» та «Народні символи України».

Довідка

розуміли, що це наші україночки. 
Переважно роблю дівчаток, — роз-
криває власні секрети жінка.  

Для створення ляльок пані обирає 
натуральні полтавські нитки: бавов-
няні або з чистої шерсті. І попри 
те, що всі мотанки робить за однією 
схемою, кожна з них особлива, має 
свій характер. Тож дуже часто майс-
триня не просто дарує людям своїх 
дівчаток, а дає можливість обрати. 
Щоб був внутрішній зв’язок.

Роби з добром і 
чистим серцем 

Аби мотанка була справжнім 
оберегом для дитини, військового, 
то при створенні обов’язково треба 
дотримуватися правил наших ма-
тусь та бабусь. Так от вони казали: 
людина має створювати свій виріб 
тільки з гарними думками, з хоро-
шим настроєм. Під час вишиван-
ня чи мотання треба промовляти 
хороші побажання тій людині, для 
якої робите лялечку чи сорочку. І 
бажано завжди пам’ятати, що у нас 
дні тижня поділяються на жіночі та 
чоловічі дні. Тому виріб для чолові-
ка бажано створювати у понеділок, 
вівторок та четвер.

— Крім настрою, важливу роль 
відіграє і колір мотанки. Наприклад, 
якщо у когось із родини підвище-
ний тиск або проблеми із серцем, 
то не раджу використовувати чер-
воний колір. Бо він такий більш 
агресивний. А ось жовтий колір — 
вважається дитячим кольором. 
Це колір радості, щастя та тепла. 
У свою чергу зелений колір вва-
жається найспокійнішим. Він має 
багато відтінків, але від жодного 
з них не втомлюються очі, благо-
творно впливає на людину. Я лю-
блю веселі, теплі кольори: жовтий, 
зелений, білий, помаранчевий. Тому 
мої мотанки всі веселенькі, — роз-
повідає жінка.  

Також є ще одне правило при 
виготовлені мотанки — для ство-
рення треба взяти тільки непарну 
кількість ниток. Це правило пані 
Тамара намагається дотримуватися 
обов’язково.

Мотанки для всього 
світу 

Тамара Пістун займається виго-
товленням мотанок менше року, 
проте її вироби вже встигли побу-
вати у різних куточках як України, 
так і світу. Америка, Польща, Італія, 
Донбас та Херсон — лише початок 
подорожей для українських оберегів 
від тернопільської майстрині.
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Мотанки варто робити з гарним настроєм та добрими 
побажаннями

Тамара Піскун переконана, кожен українець має знати про нашу культуру та традиції

Кожна лялечка має фартух з українською вишивкою

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

Як не дивно, але на нове хобі жін-
ку підштовхнула війна. Чому мотан-
ку для чоловіка варто створювати 
у четвер і які кольори сприятливі 
для жінок — читайте.

Тернополянка Тамара Пістун по-
над 25 років працювала в технічному 
коледжі, де не тільки вчила студен-
тів любити рідну землю і народ, а й 
створила музей.

— Там було вісім кімнат, у кожній 
із них свої експозиції, присвячені 
історії, родині, духовності, славним 
синам України, Козаччині, Тарасу 
Шевченку. А ще була світлиця, де 
я проводила різноманітні зустрічі, 
семінари, лекції. Я захопилася на-
родознавством 30 років тому. Трохи 
викладала народознавство у техніч-
ному коледжі. Для мене було дуже 
важливо, аби після відвідування на-
шого музею кожен виходив звідти 
на 80% українцем, — каже вона.

Наразі пані Тамара переживає 
другу війну. Кожна повітряна триво-
га, новини про загиблих та обстріли 
дуже засмучують жінку. Тому весь 
вільний час вона присвячує україн-
ській культурі, написанню книжок 
та пізнанню нових цікавих фактів 
про наш народ. Жінка переконана, 
зараз саме час нагадати світові, хто 
такі українці.

— Ми як справжні українці має-
мо своє відстоювати у світі — свою 
культуру, свої традиції та походжен-
ня. Є країни, що мають набагато 
біднішу культуру, але вони про неї 
кричать з усіх куточків, нагадують 
про неї. Наша українська культура 
найбагатша. І як росія не намагаєть-
ся вкрасти у нас, нав’язати нам своє, 
ми маємо пам’ятати, що насправді 
українське. А це можливо лише тоді, 
коли дорослі змалечку включатимуть 
дітям українські пісні, розповідати-
муть про наші свята та обряди. Бо 
з кожним роком людей, які знали 
все про українську культуру, стає 
менше. І мені дуже боязко, якщо че-
рез десятки років діти не знатимуть 
нічого, — наголошує пані Тамара.

Кожна мотанка — 
особлива 

Мотанка — символ добра та бла-
гополуччя, символ надії на краще та 
сильний сакральний предмет. Пер-
ші вузликові ляльки, так інколи ще 

називають мотанки, з’явилися при-
близно 5000 років тому. В Україні їх 
вважають давніми родинними обере-
гами, адже такі ляльки уособлюють 
собою єднання сімейних зв’язків.

— Рукоділлям займаюся ще з 
юних років. Я люблю вишивати і 
плести з ниток. До 24 лютого я лише 
читала про мотанки і бачила, як їх 
робить сестра чоловіка. Коли знову 
в Україні почалася війна, я розуміла, 
що маю відволікатися від новин. Але 
найбільше я хотіла бути корисною 
для наших захисників та інших укра-
їнців, тому вирішила опановувати 
технологію створення ляльки-мотан-
ки. Мені настільки це сподобалося, 
що я приділяю їх створенню кож-
ну вільну годину. І вже виготовила 
кілька сотень мотанок, — розповідає 
пані Тамара.  

Мотанки виготовляють діткам як 
обереги. До речі, лялька-мотанка 
може бути як дівчинка, так і хлоп-
чик. Раніше матусі або бабусі ство-
рювали для своїх дітей ці лялечки 
по мірі підростання. Часто саме ці 
мотанки ставали подружками для 
дівчаток. А коли молоді люди одру-
жувалися, то для них виготовляли 
ляльки-мотанки нерозлучники. Це 
були звичайні дівчина та хлопчик, 
але руки їх міцно з’єднували і тому 
вони так називалися — нерозлуч-
ники.

— Раніше мотанки виготовляли 
виключно з ниток, але українська 
культура розвивається і згодом 
з’явилися ще й ляльки зі спіднич-
ками, сорочками. Вони красиві, 
звичайно ж, і людям подобаються. 
Але я вирішила, що мої мотанки 
матимуть вигляд як найдавніші укра-
їнські. Обираю різні кольори ниток, 
вирізаю з картону такий каркас і 
починаю їх намотувати. Я люблю 
поєднувати кольори. Буває таке, що 
у мене є білі ниточки і туди додаю 
якусь жовтеньку, трохи блакитної. 
А потім я роблю їм такі фартуш-
ки в українському стилі, щоб всі 

РОБИТЬ ОБЕРЕГИ ВОЇНАМ
Хобі   Опановувати нове ніколи не 
пізно. Це на власному прикладі доводить 
тернополянка Тамара Пістун. У свої 83 
роки жінка почала створювати українські 
обереги – ляльки-мотанки, які вже 
побували не лише у різних куточках 
України, а й за кордоном

ТВОРЧІСТЬ

Мотанка – символ 
благополуччя, який 
дарували дітям та 
молодятам пані. 
Але при створенні є 
свої правила

— Моя донька дізналася, що 
в Чикаго планують провести аук-
ціон українських виробів. Тоді вона 
мені запропонувала, щоб і ми від-
правили мої мотанки. Я погодилася 
і зібрала всю свою колекцію ляльок 
із 50 штук. Доньці якось вдалося 
туди їх відправити. Не знаю, скіль-
ки коштів на тому аукціоні зібрали, 
але пам’ятаю, що всі гроші витра-
тили на придбання медикаментів 
для госпіталю. А ось у Польщу та 
Італію потрапили завдяки волон-
теру. Я проводила майстер-класи 
у коледжі для дітей-переселенців 
і чоловік попросив зробити трохи 
для його знайомих, які зараз про-
живають в інших країнах. Не змогла 
відмовити, — каже пані Тамара.  

А ось в деокупованому Херсоні 
мотанками тернополянки прикраси-
ли невелику ялинку в одній із місце-
вих бібліотек. На заміну звичайним 
новорічно-різдвяним кулькам та гір-
ляндам стали ідеальною прикрасою 
350 мотанок. Після того, як ялинку 

складуть, мотанки обіцяли роздати 
діткам, які попри щоденні обстріли 
продовжують жити в місті.  

Та найбільше пані Тамарі за-
пам’яталася передача мотанок для 
поранених захисників у госпіталь, 
а також воїнам, які продовжують 
боронити країну від ворога.

— Військовим віддала десь 150 мо-
танок. І знаєте, я вперше на власні 
очі побачила, як мужні, сильні чо-
ловіки проявляють свої емоції. Вони 
були як справжні діти. Були дуже 
вдячні за ляльки та обіцяли їх збе-
рігати. А як відправляла на фронт, 
то писала захисникам зворушливі 
листівки: «Нехай ці мотанки нага-
дують вам дружин, матусь, донечок 
та сестер, які вас дуже люблять і 
чекають вашого повернення в рідну 
домівку». Хоч так я можу підтримати 
наших захисників, завдяки яким ми 
можемо спокійно жити у Тернопо-
лі і вірити в нашу Перемогу над 
злом, — завершує розмову терно-
пільська майстриня.
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Колекція пивних кружок – 
найдорожчий антикваріат

В одному з дописів на продаж виставили 
нижню щелепу невідомого походження 

Суглобова лялька коштує 
45 000 грн, з Німеччини 

Унікальний фонограф Едісона має 
вартість майже сто тисяч гривень

Її автором є заслужений худож-
ник УРСР Зеновій Флінта. Він є 
центральною постаттю серед львів-
ських живописців. Роботи Флін-
ти зберігаються у багатьох музеях 
України, у приватних колекціях в 
Канаді, США, Франції. З кожним 
роком вони набирають більшої 
цінності. Купівля картини, радить 
продавець, «буде хорошим капі-

таловкладенням». Вона виконана 
олією на полотні і датована 1963 
роком. За бажанням можна прове-
сти художню експертизу, вартість 
якої вирахують із вартості картини.

Зібрання творів Лева 
Толстого

Вартість: 260 000 гривень.
Колекція книг, виданих І. Д. 

Ситіним ще у 1912-1915 роках, є 
єдиним дореволюційним зібранням 

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

Для того, щоб розповісти про най-
дорожчі антикварні товари, які про-
дають тернополяни, ми промоніто-
рили онлайн-платформу оголошень 
ОЛХ. Там є спеціальна рубрика під 
назвою «Антикваріат/колекції». 
Загалом товарів, які у січні 2023 
року виставлені на продаж, понад 
6 тисяч. За допомогою фільтрів, ми 
відсортували найдорожчі пропозиції. 
Чимало оголошень російською. Ми 
переклали інформацію про товари, 
вміщені у них.

Колекція пивних 
кружок і кухлів

Вартість: 1 000 000 гривень.
Це найдорожче оголошення, яке 

розмістили на сайті. Тернополянин 
пропонує придбати колекцію пив-
них кружок і кухлів, яка складається 
з понад 1300 екземплярів. Це великі 
і маленькі кухлі, авторські і ліміто-
вані, українські й із майже 80 кра-
їн світу, керамічні та скляні тощо. 
Найменша посудина має розмір ква-
солини, а найбільша – п’ятилітрова.

Картина «Ісус стукає в 
двері»

Вартість: 400 000 гривень.

ЯКИЙ АНТИКВАРІАТ ПРОДАЮТЬ 
ТЕРНОПОЛЯНИ АЖ ЗА МІЛЬЙОН
Речі   В інтернеті 
можна знайти тисячі 
оголошень, у яких 
продають рідкісні, 
старовинні й часто 
дивні речі. Ціни на 
них «кусаються», 
тож дозволити 
собі таку розкіш 
зможе не кожен. Ми 
зібрали у матеріалі 
ТОП-9 найдорожчих 
речей, які продають 
тернополяни

ЦІКАВЕ

творів класика з великою кількістю 
ілюстрацій. Вона у відмінному стані. 
Палітурки виконані з карбуванням 
та золотим тисненням. Обкладинки 
добре збереглись, нічого не відірва-
но. Всі сторінки на місці, написи 
чи позначки відсутні. З дефектів – 
невеликі плями й відриви. Повний 
комплект складається з 10 книг.

Філателійна колекція
Вартість: 190 000 гривень.
В оголошенні продають велику 

кількість марок. Всі вони, зауважує 
власник, нові й у хорошому стані, 
різної тематики. Є деякі з монетного 
двору і виконані у рельєфному друці. 
Замість продажу можливий обмін.

Картина «Літні 
подаруночки»

Вартість: 180 000 гривень. 
Це оригінальна картина художни-

ці Євгенії Гапчинської, куплена на 
виставці у Галереї магазину «Сріб-
ні дзвони» в 2003 році. Має розмір 
40x40 сантиметрів й молочного ко-
льору дерев’яну рамку. На звороті 
полотна є підпис мисткині.

Антикварний сейф 
«H.Meinecke» 

Ціни на  
антикваріат 
коливаються у 
межах від тисяч 
гривень до 
мільйонів
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Вартість: $4 900 (за курсом станом 
на 13 січня – приблизно 178 000 
гривень).

Сейф відреставрований, зробле-
ний орієнтовно у 1880-1900-х роках. 
Має подвійні стінки, засипаний піс-
ком-порохом, тому вогнетривкий. 
Більше інформації продавець роз-
каже по телефону. Він обміняє річ 
на мотоцикл BMW GS чи Honda 
Africa Twin.

Ігрова футболка 
«Шахтаря»

Вартість: 150 000 гривень.
У цій футболці захисник команди 

Микола Матвієнко зіграв товарись-
кий матч з «Олімпіакосом» (грець-
кий футбольний клуб) 9 квітня 2022 
року. Автограф на ній залишив на-
падник «Шахтаря» Андрій Борячук. 
Того дня футболісти обох команд 
вийшли на матч із написами STOP 
WAR. Гравці з Донецька тримали у 
руках українські прапори, а на формі 
були написані назви міст-героїв, які 
постраждали від бойових дій.

Антикварний сейф 
Wiener Kassenindustrie

Вартість: $3 800 (за курсом станом 
на 13 січня – приблизно 138 000 

гривень).
У наш ТОП знову потрапила річ 

від продавця, про якого писали 
вище. Цей сейф є австрійським, 
його продають після реставрації. 
Має три замки і ригельну систему 
з подвійними стінками. Він заси-
паний піском-порохом. Можливий 
торг і нижча ціна, або обмін на мо-
тотехніку марки BMW чи Honda.

Рукопис пасічника 
кінця ХІХ ст.

Вартість: 135 000 гривень.
В оголошенні продають рукопис-

ну книгу Миколи Цвіта «Кублик – 
Крицький». Цей чоловік у 1818-1890 
роках проживав на Чернігівщині. 
Він заснував хутір, який назвав 
Миколаївкою, і утримував пасіку, 
яка налічувала 1000 вуликів. Ми-
кола Цвіт розробив конструкцію 
12 вуликів, робив спроби винаходу 
пасічницького приладдя. Його перу 
належать книги з пасічництва. На 
хуторі Цвіта побували Леонід Глібов, 
Пантелеймон Куліш, Тарас Шев-
ченко, лікарі, етнографи, художни-
ки тощо. Цей рукопис – єдиний 
вцілілий твір Миколи Цвіта і має 
історичну цінність. Книга коштує 
135 000 гривень.

Лялька, скульптура та ікона з фарфорового заводу
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098‑821‑01‑51 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM,  

Серед цікавинок, які розмістили 
на розпродажі старожитностей, ба-
гато меблів. Це, приміром, буфет у 
стилі нео-рококо 19 століття. Він 
зроблений з горіха і потребує рестав-
рації. Коштує 125 000 гривень. Про-
дають також вінтажну пічку-камін. 
Продавець каже, що це репродукція 
оригінальної пічки, якої випустили 
тисячу екземплярів. Річ вартує 100 
000 грн. Ціна на столовий гарнітур з 
Австро-Угорщини, датований 1910-
ми роками, становить 100 000 гри-
вень. В набір входить буфет, вітрина, 
розкладний стіл та 5 стільців. Гар-
нітур витесаний з дуба, а внутрішня 
частина буфета та вітрини шпон з 
червоного дерева. За $900 можете 
придбати стіл 1860-1880 років. 

Також виставляють на продаж рід-
кісні монети. Наприклад, 20 злотих 
1986 року обійдуться колекціонерам 
у 100 тисяч гривень. Монета 1893-
1942-х років вартує 100 тисяч. А ось 
монету 5 PTAS JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 1975 року можна 
придбати за 50 тис. грн. В одному з 
дописів продають колекцію монет 
правління Миколи ІІ. Вона кош-
тує 40 000 гривень. Монети датовані 
1895-1916 роками. Дехто продає 2 
долари США 1917 року. Купюра 
обійдеться у 30 тисяч.

За $2600 можна стати власником 
фонографа Едісона «Edison Home 
Model E». Продавець запевняє, що 
фонограф працює. Можна поміняти 
пристрій на біткойни чи криптова-
люту. В одному з оголошень – де-
рев’яний швейцарський годинник 
з унікальним механізмом. Має чет-
вертний бій і три режими мелодій. 
Власник привіз його з Німеччини 
і продає за 49 999 гривень.

За 42 000 гривень є шанс придба-
ти старовинний грамофон. Власник 
знайшов його на своєму горищі. 
Інший житель міста виставив на 
продаж колекцію фотоапаратів, 
яку збирав багато років. Серед неї 
є робочі й камери, які не працю-
ють, з професійними об’єктивами, 

наприклад, макро і телескопічний, 
антикварні і сучасні цифрові. Про-
дають колекцію за 40 000 гривень.

Для поціновувачів музичних ін-
струментів теж є цікаві оголошен-
ня. Наприклад, продають акордеон 
Weltmeister Caprice – повний набір 
на 120 басів (на праву руку 11 регі-
стрів і на ліву 5). Він виготовлений 
у Німеччині. Акордеон купуєте з ре-
мінцем та футляром. Це обійдеться 
у 25 000 грн. 

Дехто продає на ОЛХ навіть 
авторські скульптури. Приміром, 
фігура Покрови має ціну 105 000 
грн. Її висота – 2 метри, а вага – 65 
кілограмів. Скульптура Богородиці 
з Ісусом вартує 75 000 гривень. Вона 
менша, у висоту 170 сантиметрів, 
важить 50 кг.

В одному з оголошень продають 
колекцію англійського посуду з 270 
елементів. Вона фарфорова, на 18 
персон. Це посуд компанії Johnson 
Brothers Richmond Hill. У набір вхо-
дять молочники, заварники, чашки, 
блюда, соусники, супниці, маслян-

ки, миски тощо. Сервіз коштує 60 
тис. грн. 

Окремі оголошення дивують. Ні-
мецьку суглобову ляльку можна ку-
пити за 45 тисяч гривень. В одному 
з дописів продають нижню щелепу з 
фрагментами шерсті. Кому вона на-
лежить – не вказано. В описі пише, 
що «це предмет у колекцію, вагою 
40+ кілограмів, не розсипається». 
Щелепа вартує 39 000 гривень. 

На продаж виставили рельєфну 
ікону із зображенням князя Во-
лодимира, виготовлену на Терно-
пільському фарфоровому заводі. 
Цей експонат відомий у єдиному 
екземплярі. Робота дефектів не має. 
Ікона зроблена з фарфору, рама – 
дерев’яна. Вона коштує 50 000 гри-
вень. Натомість точна модель Ferrari 
F430Spider у масштабі 1:10 від ви-
робника D’Agostini з Італії, вартує 
54 000 грн. 

Ми побачили у стрічці й картини 
ручної роботи, вишиті хрестиком. 
Ціни на них коливаються у межах 
25-60 тисяч гривень. 
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Одруження в лікарні запам'ятається назавжди, каже Наталія

Наталія Бандура з Києва та Микола Гриневич з Одеси 
одружилися в лікарні у Тернополі

Наречений зробив для коханої сюрприз — про весілля вона дізналася 
вже у лікарняній палаті

Усе відділення включилося в організацію церемонії та підготовку до 
шлюбу

Редакція «20 хвилин» вітає новостворену сімю і бажає їм усіх  
гараздів

В ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ ОДРУЖИЛИСЬ 
ВІЙСЬКОВИЙ ТА ЙОГО КОХАНА

Кохання переможе все  Для 
кохання немає не на часі, бо воно не 
боїться перешкод! Емоційну історію двох 
сердець, які поєднались воєдино на 
свято Водохреща, розповіли на сторінці 
Тернопільської обласної клінічної лікарні 
й опублікували фотографії. Все трапилося 
саме у цьому закладі

ВИДАВНИЦТВО РІА 

У стінах медичної устано-
ви 19 січня поєднали свої долі 
26-річна Наталія Бандура з Києва 
та 33-річний Микола Гриневич 
з Одеси.

Микола — військовослуж-
бовець Збройних сил України, 
перебуває на лікуванні через 
поранення, яке отримав під час 
виконання бойового завдання 
на Бахмутському напрямку. 
А Наталя приїхала з Києва 
його провідати, не підозрюючи, 
що у Тернополі її чекає такий 

сюрприз… Про це пише колек-
тив Тернопільської обласної 
клінічної лікарні.

Ідея зареєструвати свій шлюб 
у бійця виникла напередодні. Її 
озвучив у відділенні, де лікується, 
і всі включилися в організацію 
церемонії та підготовку до шлю-
бу.

Коровай, рушники, фотограф, 
навіть плаття для нареченої — 
все знайшли в один момент, аби 
тільки враження від одруження 
були незабутніми.

Через травму ноги Микола зму-
шений ходити з милицею, але 

під час свого першого весільного 
танцю він покладався на свою 
кохану Наталю.

«Ми познайомилися в інтер-
неті, зустрічалися майже рік, 
а на мій день народження Мико-
ла мені освідчився. Але, на жаль, 
війна… З вересня він перебуває 
у Збройних силах України і тіль-
ки тепер ми побачилися», — ді-
литься своєю історією Наталя. 
А про ідею одруження в лікар-
ні жінка говорить з усмішкою: 
«Щось нове, принаймні, запам’я-
тається назавжди!» 

Микола зізнається, що одру-
житися хотів уже давно, але че-
рез службу не було можливості. 
А тепер, нехай і в таких умовах, 
але вже не хотів втрачати час.

«Я сказав Наталі брати паспорт, 
але не сказав, що буде весільна 
церемонія. Вона про все вже 
дізналася вранці, коли прийшла 
до мене в палату», — розповідає 
наречений і ділиться найсокро-
веннішим: «Мрію про донечку 
і щоб була наша перемога та 
мирне небо в Україні!»

Редакція «20 хвилин» вітає но-
востворену сім’ю і бажає їм усіх 
гараздів!
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Кекси школярка буде пекти до перемоги

– Люди охоче купують кекси і я дуже люблю своє хобі та дякую усім, хто 
долучається і робить добру справу для нашої Перемоги, – каже Ярослава

Кекси Ярослава пече разом з мамою. Секретний інгредієнт — любов

Щоразу у своїх соцмережах дівчинка повідомляє, де і коли продаватиме кекси

ТЕТЯНА БАКАЙ, 096– 317‑80‑27, 
TETANABAKAJ800@GMAIL.COM 

Влітку Ярослава бачила, як ба-
гато дітей вигадують різні цікаві 
акції та ярмарки, аби допомагати 
нашим воїнам та зрозуміла, що 
не хоче залишатись осторонь.

— Я бачила, як інші допома-
гають ЗСУ, і надихнулась, щоб 
теж якось підтримати воїнів і 

так у мене з’явилась ідея зро-
бити акцію «Купи кекс — до-
поможи ЗСУ», — каже Ярослава 
Гаврищук.

Рецепт цих кексів є особливим 
для дівчинки, так як пече вона 
їх ще змалку разом із мамою і 
рада, що цим може допомогти 
нашій армії.

— Ми з мамою печемо разом, 

ТЕРНОПОЛЯНКА ДОПОМАГАЄ ЗСУ

Допомога армії   Ярослава Гаврищук 
– 12-річна тернополянка, яка з початку 
повномасштабного вторгнення допомагає 
та підтримує нашу армію. Дівчинка пече 
кекси та донатить на потреби ЗСУ

Рецепт цих кексів 
є особливим 
дівчинки, так як 
пече вона їх ще з 
дитинства разом із 
мамою

але рецепт я знаю уже напам’ять: 
замішуємо тісто, включаю ду-
ховку і чекаємо, поки спечуться 
наші кекси, — розповідає дівчин-

ка. — Цей рецепт мама знайшла 
ще коли я була маленька і зараз 
по ньому виходять дуже смачні 
кекси із секретним інгредієн-
том — любов’ю.

З однієї порції тіста виходить 
20 кексів, з якими Ярослава ви-

ходить на різні локації міста і 
усі бажаючі можуть придбати їх 
за будь-який донат нашим за-
хисникам.

— Люди досить охоче купують 
кекси і я дуже люблю своє таке 
хобі та дякую усім, хто долуча-
ється і робить добру справу для 
нашої Перемоги, — каже Яросла-
ва. — Є люди, які просто прохо-
дять повз та не звертають уваги 
на мене, але є ті, які із задоволен-
ням підходять і купують кекси.

Влітку дівчинка щодня випі-
кала кекси та виходила з ними 
у місто, проте зараз із початком 
навчання у школі цей процес 
дещо змінився, так як часу стало 
вже менше.

— Також нам довелось трохи 
зупинити випікання кексів че-
рез складну ситуацію з напругою, 

адже немає можливості включати 
духовку, тому що потрібно еко-
номити електроенергію, — каже 
дівчинка. 

Кожного разу перш ніж вийти 
у місто, дівчинка пише про це 
у своїх соцмережах та повідом-
ляє, де і коли вона буде сьогодні 
продавати кекси.

— Кекси я планую пекти ще 
стільки, скільки це буде потріб-
но, адже нашим захисникам дуже 
потрібна наша допомога, — каже 
Ярослава. — Також я ще захопи-
лась плетінням віночків і пла-
ную теж їх продавати та донатити 
на ЗСУ.

Весь обіг коштів дівчинка завж-
ди поширює у своїх соцмережах 
та розповідає, скільки коштів 
сьогодні вона передала для по-
треб воїнів.



ОВЕН У лютому Овни 
мають багато працюва-
ти. Ваша наполегливість 

не залишеться поза увагою. 
Не переоцінюйте себе. До 
всього, що відбувається, варто 
ставитися з холодною головою, 
не приймати імпульсивних і 
необдуманих рішень. 

ТЕЛЕЦЬ За словами 
астрологів, для Тельців 
буде відкрито безліч 

дверей. Це стосується як ро-
боти, так і любовних стосунків. 
Нові знайомства нададуть 
можливість реалізувати запла-
новане. Самотнім Тельцям час 
визначитися. 

БЛИЗНЮКИ Досить 
метушливий місяць. 
Багато залежатиме 

від прийнятих рішень. Не 
дозволяйте нікому вирішувати 
за вас, оскільки ви самі коваль 
своєї долі. Вам не завадить 
підтримка рідних, не бійтеся 
просити, коли вона потрібна. 

РАК На початку лю-
того Ракам необхідно 
відпочити від тяжкого 

січня. Займіться переоцінкою 
цінностей та подумайте про 
правильність розставлених 
пріоритетів. У другій половині 
місяця можуть надійти цікаві 
пропозиції щодо роботи, які 
надалі сприятимуть кар’єрі.

ЛЕВ Дуже слушний мі-
сяць для того, щоб круто 
змінити життя. Настав 

час викинути все непотрібне і 
це стосується не лише речей. 
Ближче до другої половини мі-
сяця надійдуть нові пропозиції 
щодо роботи, але не беріться 
за те, що вам не під силу.

ДІВА Якщо ви хочете 
працювати заради свого 
майбутнього, то будьте 

готові – місяць може бути 
складним і мінливим. Деяким 
планам не судилося втілитись у 
життя. Якщо зможете впора-
тися з усіма неприємностями, 
то друга половина місяця 
віддячить вам за стійкість.

ТЕРЕЗИ Лютий потішить 
новими перспектива-
ми. Якщо діятимете 

розмірено і розважливо, то 
велика ймовірність успіху. Не 
приймайте поспішних рішень, 
оскільки вони будуть прирече-
ні на провал. Краще відкласти 
серйозні угоди та покупки.

СКОРПІОН Зірки обі-
цяють умиротворений 
і спокійний місяць. У 

другій його половині може 
надійти дуже приваблива 
пропозиція по роботі, проте не 
варто хапатися за все відразу, 
оскільки в гонитві за грошима 
ви ризикуєте здоров’ям. 

СТРІЛЕЦЬ Для пред-
ставників цього знака 
лютий – місяць, який 

принесе нові звершення та 
зміни. Він вимагатиме напо-
легливості. Можливі конфлікти 
з близькими, які мають зала-
годитись самостійно. Задайте 
цілі на новий рік – це дасть 
можливість досягати висот. 

КОЗЕРІГ Астрологи 
рекомендують Козеро-
гам сфокусуватись на 

матеріальних благах. Зверніть 
увагу на взаємини з близькими 
та друзями. Конфлікти, що 
виникають, не слід затягувати, 
оскільки це може вилитися в 
щось серйозніше. Слід навчи-
тися вибачатися.

ВОДОЛІЙ Новий 
місяць для Водоліїв 
обіцяє бути плідним 

щодо внутрішніх змін. Якщо 
початок місяця буде нудним та 
апатичним, то ближче до його 
середини значно підвищиться 
рівень працездатності. Водолії 
зможуть налагодити потрібні 
зв’язки, які надалі стануть 
нішею для втілення ідей. 

РИБИ Останній місяць 
зими – чудовий час для 
реалізації задуманих 

планів та ідей. Ви досягнете 
значного успіху в роботі, кар’є-
ра піде вгору після тривалого 
застою. Однак не забувайте 
відпочивати та відволікатися 
від рутини. Перегляньте коло 
свого спілкування. 

РЕКЛАМА

СЕРЕДА,

25 СІЧНЯ

-1°С     +1°С -1°С     +0°С

ЧЕТВЕР, 
26 СІЧНЯ

-2°С     -1°С -2°С      -1°С

П’ЯТНИЦЯ, 
27 СІЧНЯ

-2°С     0°С -2°С     -1°С

СУБОТА, 
28 СІЧНЯ

-2°С     -1°С -2°С     -1°С

НЕДІЛЯ, 
29 СІЧНЯ

-2°С     +1°С -4°С     -2°С

ПОНЕДІЛОК, 
30 СІЧНЯ

-1°С     0°С -2°С     -2°С

ВІВТОРОК, 
31 СІЧНЯ

0°С      +2°С -2°С     +1°С

24
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Скільки вечерю ворогові не 
віддавай, обідом він із тобою 
не поділиться.

***
Не така страшна п'ятниця три-
надцятого, як ранок чотирнад-
цятого.

***
Якщо хочеш порозумітися з 
начальником — мовчи.

***
Оксана сіла на дієту. Оксані аби 
не стояти.

***
— Ого, ти так схудла! Правиль-
не харчування? Спорт?
— Мало грошей.

***
Він узяв її з дитиною, а зали-
шив із трьома.

***
Хлопчик об'ївся кукурудзи й 
луснув у солярії.

***
Мало знайти чоловіка, треба 
ще переконати, що його мрія 
збулася!

***

Втрата джерел доходів при-
зводить до втрати джерел 
видатків.

***
Якщо ви хочете, щоб ваш 
чоловік мав багато грошей, не 
відбирайте їх у нього!

***
Я прокинувся — і це вже непо-
ганий початок дня!

***
Безнадійно — це коли на криш-
ку труни падає земля. Решту 
можна виправити.

***
Теща мені сказала:
— Бачити тебе не можу!
І пішла до окуліста.

***
Щопонеділка мене мучить пи-
тання: «Вихідні, взагалі були?»

***
Інструктор із плавання не впі-
знає своїх учнів в одязі.

***
У звичайних квартирах — сусід 
із дрилем, у приватних будин-
ках — із газонокосаркою.

***

25 січня: Ілля, Макар, 
Петро, Сава, Тетяна.
26 січня: Афанасій, Єлі-
зар, Максим, Петро, Яків.
27 січня: Адам, Ан-
дрій, Аристарх, Веніамін, 
Давид, Іван, Ілля, Йосип, 
Макар, Марк, Павло, 
Сава, Сергій, Степан, Ян, 
Ніна.
28 січня: Гавриїл, Іван, 
Михайло, Павло, Ян, Оле-
на, Олена, Ілона.
29 січня: Іван, Максим, 
Петро, Симон, Ян, Леоні-
лла, Неоніла.
30 січня: Антон, Віктор, 
Георгій, Єгор, Іван, Павло, 
Ян, Антоніна.
31 січня: 
Олександр, Афанасій, 
Володимир, Вольдемар, 
Дмитро, Євген, Омелян, 
Іларіон, Кирило, Максим, 
Михайло, Микола, Сергій, 
Еміль, Ксенія, Марія, 
Оксана.

Цього тижня 
іменини святкують

ЗБУДУВАЛИ ДЗВІНИЦЮ

ВІДКРИТТЯ

БУЛО:
Раніше біля храму не було дзвіниці

БУЛО:
Спершу на місці церкви хотіли 
збудувати готель 

СТАЛО:
Її звели біля набережної Ставу

СТАЛО:
Його збудували на іншій локації,  
а церкву відремонтували

З одного ракурсу

Як змінилася 
найстаріша церква
ПОШКОДИЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

БУЛО:
Під час Другої світової церква 
зазнала пошкоджень

СТАЛО:
Її відновили, на відміну від 
Парафіяльного костелу у Центрі


