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ГЕНЕРАТОРАМ НА БАЛКОНАХ – НІ!

 Під час вимкнення електроенергії 
вулиці починають «гудіти».   Деякі 
тернополяни встановлюють 
генератори на балконах. Що робити, 
якщо вони заважають або власники 
порушують правила експлуатації? 

 Портативні електростанції є 
джерелом підвищеної небезпеки, 
тому дотримання правил безпеки 
при роботі з ними обов'язкове! 
Як і хто контролює ситуацію – ми 
розбиралися с. 2
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у рамках програми. Тобто їх точ-
но вистачить для всіх охочих.

Подати заявки 
можна з 30 січня 

Постачання енергозберігаю-
чих ламп і, відповідно, обмін 
для споживачів, відбуватиметь-
ся у три «хвилі» — залежно від 
типу населеного пункту, у якому 
знаходиться відділення, пояснює 
нам керівниця Тернопільської 
дирекції «Укрпошти». Спершу 
лампочки отримають жителі 

обласного центру. Видавати їх 
тернополянам розпочали у по-
неділок, 30 січня о 10.00. Друга 
«хвиля» торкнеться районних 
центрів і селищ міського типу. 
А до кінця лютого LED-лампами 
забезпечать навіть найменші села. 
Якщо у них немає стаціонарного 
відділення «Укрпошти», лампи 
привезе мобільне (пересувне).

До обміну приймають лише 
справні лампи розжарювання. 
Кожна людина може обміняти їх 
на світлодіодні двома способами: 
Перший — оформити відповід-
ну заявку в «Дії», у якій вказати 
особисті дані та обрати поштове 
відділення, де зручно здійснити 
обмін (якщо заздалегідь зроби-
ти замовлення лампочок через 
застосунок, їх можна забрати 
через 5 робочих днів після от-
римання підтвердження з «Дії». 
Якщо за цей час ви не обміняли 
лампи, заява анулюється і тоді 
слід заповнювати нову — прим.). 
Другий спосіб — можна без попе-

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ВАЖЛИВО

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.
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Тернополяни можуть замість звичайних, взяти не більше 
ніж 5 світлодіодних ламп

LED-лампочки енергоефективні і дозволять знизити рівень споживання світла 

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

Із 30 січня українці можуть 
обміняти п’ять старих ламп роз-
жарювання на стільки ж LED-
ламп. Таку програму наприкінці 
2022 року впровадив Президент 
України Володимир Зеленський і 
підтримала Президентка Євроко-
місії Урсула фон дер Ляєн. Про-
єкт реалізується Міністерством 
економіки, Міністерством циф-
рової трансформації та «Укрпош-
тою». Про це повідомили на сайті 
національного оператора пошто-
вого зв’язку. Подробиці того, як 
впроваджуватимуть програму 
обміну лампочок на Тернопіль-
щині, розповіли для «RIA плюс» 
від місцевої дирекції «Укрпошти».

Перші LED-лампи 
вже в Тернополі 

Обмін ламп на відділеннях 
«Укрпошти» по всій державі 
відбувається згідно з постановою 
Кабінету міністрів України № 25 
«Про реалізацію експерименталь-
ного проєкту щодо створення 
сприятливих умов для забезпе-
чення ефективного споживання 
електричної енергії населенням» 
від 10 січня 2023 року. Відповідно 
до неї, всі охочі тернополяни та 
мешканці населених пунктів об-
ласті мають змогу обміняти п’ять 
ламп розжарювання на п’ять світ-
лодіодних (LED) ламп двох типів 
цоколю Е27 та Е14.

— Мета цього проєкту — зни-
зити рівень споживання елек-
троенергії в країні за рахунок 
заміни ламп на енергоефективні. 
Це допоможе Україні подолати 
енергетичну кризу, що спричине-
на агресорськими діями росії, — 
зауважує керівниця Тернопіль-
ської дирекції «Укрпошти» Любов 
Гринчишин.

За даними сайту найбільшого 

в Україні оператора поштово-
го зв’язку, «заміна старих ламп 
на енергоощадні дозволить зни-
зити споживання електроенергії 
на 7–10% в моменти пікового 
навантаження на українську 
енергосистему. За підрахунками, 
якщо українці встановлять вдома 
отримані лампи, ефект від заміни 
становитиме від 0,7 до 1,5 ГВт». 
Це доволі суттєва економія. Та-
кож «Укрпошта» повідомляє, що 
30 мільйонів лампочок для укра-
їнців вже закупили за кошти Єв-
росоюзу.

Масовому запуску державної 
програми передувало бета-тесту-
вання реєстрації на обмін ламп 
у «Дії». Після його завершення 
проєкт запустився у звичайному 
режимі по всій території Україні. 
Зокрема, у Тернополі безкоштов-
но видавати людям омріяні світ-
лодіодні лампи почали 30 січня, 
приблизно о 10 годині. До міс-
цевої дирекції «Укрпошти» на-
передодні надійшла перша партія 
енергоефективних ламп. Однак 
точної кількості лампочок, які 
отримали для видачі населенню, 
нам так і не повідомили.

— Ми отримали частину лам-
почок і вони вже на відділеннях 
поштового зв’язку обласного цен-
тру (тобто у Тернополі — прим.). 
Кількість уточнити не зможемо, — 
каже директорка Любов Гринчи-
шин.

Статистики обсягів LED-ламп, 
які надійшли в обласні дирекції 
«Укрпошти», на офіційному сайті 
теж немає. Але у матеріалі, опу-
блікованому там 30 січня, циту-
ють Юлію Свириденко, Першу ві-
цепрем’єр-міністерку — міністер-
ку економіки України: «Станом 
на зараз у відділеннях Укрпошти 
знаходиться 6 мільйонів 600 тисяч 
ламп». Державна діячка обіцяє, 
що до кінця лютого в Україну на-
дішлють ще 20 мільйонів ламп 

 Із 30 січня можна 
подати заявки у 
«Дії» на наступний 
обмін. Отримати 
лампи можна в 
«Укрпошті»

Актуальне  В Україні почали обмін 
старих ламп розжарювання на нові LED-
лампи. Їх можна отримати у відділеннях 
«Укрпошти». Перша «хвиля» обміну 
в Тернополі стартувала 30 січня. Ми 
дізнались, як надалі діятиме програма у 
місті й області

ЗАПРАЦЮВАВ ОБМІН ЛАМПОЧОК 

редньої реєстрації у «Дії» зверну-
тись безпосередньо до поштово-
го відділення. У такому випадку 
енергозберігаючі лампочки ви 
отримаєте лише за їх наявності 
на пошті.

— Клієнт може обміняти 
до п’яти ламп і лише один раз. 
Тобто, якщо ви принесли одну 
лампу, бо не встигли ще зібра-
ти решту, і просите поміняти її, 
а потім, мовляв, донесете і помі-
няєте інші — так не вийде. Факт 
обміну буде перевірятись за но-
мером РНОКПП (реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків — прим.). Не має зна-
чення, яку кількість ламп клієнт 
обміняв (до п’яти, у будь-якому 
випадку) — якщо обмін здійсне-
но, вдруге за цим реєстраційним 
номером його повторити немож-
ливо! — про існуючі обмеження 
говорить керівниця Тернопіль-
ської дирекції «Укрпошти» Любов 
Гринчишин.

На даний момент LED-лампоч-
ки видають учасникам бета-тесту-
вання, за яке ми згадували вище. 
За словами Любові Гринчишин, 
нині черг у них як таких не було. 
Жінка пояснює — це пов’язано 
з тим, що інформацію про старт 
обміну мало де розповсюдили. 
Також лише вранці, 30 січня, 
цю функцію запустили в «Дії». 
Не всім поки прийшли оновлен-
ня. Щоб побачити інформацію, 
оновіть застосунок до останньої 
версії. Ви можете заповнити за-
явки у «Дії» на наступний обмін. 
Наша журналістка сама спробува-
ла це зробити. Сервіс «підвисає», 
вочевидь, через велику кількість 
запитів. Тож моніторте ситуацію, 
аби встигнути подати заявку.  

Інструкцію дивіться за лінком: 
svitlo.diia.gov.ua. Якщо коротко:

  спершу авторизуйтесь у засто-
сунку «Дія»;
  оберіть «Послуги», а там на-

тисніть «Обмін лампочок»;
  вкажіть контактний номер 
телефону і відділення «Укр-
пошти», де бажаєте обміняти 
лампи;
  зазначте тип і кількість світ-
лодіодних ламп, які хочете 
отримати.

Як забрати лампи 
За деякий час після подачі 

заявки вам на телефон має на-
дійти повідомлення з мобільно-
го застосунку «Дія» про те, що 
можна забрати світлодіодні лампи 
в обраному відділенні поштово-
го зв’язку. Обмін здійснюється 
за номером вашої заявки. Далі 
слід принести 5 справних ламп 
розжарювання до «Укрпошти». 
Там замість них видадуть нові 
енергозберігаючі.

Для здійснення обміну тернопо-
лянам необхідно:

1. Бути старше 18 років.
2. Надати паспорт (внутріш-

ній/закордонний/або у додатку 
«Дія»).

3. Надати РНОКПП (індивіду-
альний податковий номер).

4. Надати свій номер телефону.
— Якщо вдома людина виявить, 

що одна чи декілька з отрима-
них діодних ламп не працюють, 
то в неї буде можливість замі-
нити їх у відділенні «Укрпошти» 
на інші лампи. Такий обмін 
можна здійснити один раз, по-
вертати несправні лампочки слід 
у пакуванні від виробника. Без 
упаковки обмін не здійснюєть-
ся, — на завершення наголошує 
Любов Гринчишин.

Як зареєстру-
ватися на обмін? 
Скануй qr-код
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, 
IRYNA. BELYAKOVA@GMAIL. COM 

Яка зарплата у керівника та за-
ступників КП «Тернопільводокана-
лу» та скільки премій та надбавок 
вони отримали за 2022 рік, «RIA 
плюс» поцікавилася у підприєм-
стві після інформації про підняття 
тарифів на водопостачання і водо-
відведення.

Нагадаємо, Національна комісія, 
що здійснює державне регулюван-
ня у сфері енергетики і комуналь-
них послуг (НКРЕКП), затвердила 
підвищення тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення 
у 2023 році у два етапи. Відповідне 
рішення для 32 водоканалів ухвали-
ли на засіданні наприкінці грудня.

Серед мотивів 
підвищення зп 

Уже через кілька днів НКРЕКП 
скасувала свою ж постанову про 
підвищення тарифів. І мотивувала: 
під час оформлення рішення щодо 
вказаного питання з’ясувалося, що 
у зв’язку з великою кількістю за-
уважень та пропозицій до проєкту 
рішень, тривалого їх обговорення, 
початку повітряної тривоги, рішен-
ня, які були запропоновані для го-
лосування, члени комісії зрозуміли 
по-різному та, відповідно, голосу-
вали за різні проєкти.

— Крім цього, запропоноване 
рішення суттєво відрізняється від 
проєкту, який був оприлюднений 
на сайті, тому при їх оформленні 
виникли непорозуміння щодо роз-
мірів та структури цих тарифів, — за-
значив голова НКРЕКП Костянтин 
Ущаповський.

Проєкти рішень про встанов-
лення тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване 
водовідведення Комісія відправила 
на доопрацювання.

Тобто нам дали зрозуміти, що рі-
шення про підняття тарифів не від-
мінили, а фактично тимчасово при-
зупинили.

Оскільки одним із пунктів-аргу-
ментів, якими КП «Тернопільводо-
канал» мотивувало підняття тари-
фів на воду для тернополян, було 
і збільшення зарплат працівникам. 
Ми вирішили поцікавитись, а який 
штат працівників, та скільки вони 

отримують за свою роботу. Особли-
во — керівник та його заступники.

Крім цього, серед чинників, які 
впливають на зростання вартості 
води, у постанові НКРЕКП було 
зазначено: збільшення витрат на ре-
агенти, на податки, на оплату кре-
дитної програми «Другий проект 
розвитку міської інфраструктури». 
Тож у запиті ми також поцікави-
лися, які кредити отримувало під-
приємство, яка ситуація зі станцією 
знезалізнення, початок роботи якої 
прогнозували ще кілька років тому? 
Чому вона досі не працює?

Ми отримали відповіді не на всі 
свої запитання. Нагадаємо, відповідь 
на інформаційний запит, згідно із 
законодавством, має бути протягом 
п’яти робочих днів. А якщо відповідь 
потребує більше часу, чиновники 
мали б повідомити про це. Але в КП 
«Тернопільводоканал» запити жур-
налістів розцінили не як запити, а як 

звернення громадян. Чому? Питан-
ня й досі залишається для нас без 
відповіді. Адже документи містили 
всі ознаки саме запиту на інфор-
мацію і були складені, як вимагає 
того законодавство. Отож, запити 
ми надіслали 28 грудня 2022 року і 
2 січня 2023-го, а відповіді отримали 
12 і 16 січня 2023 р.

Скільки заробили 
за рік 

Почнемо з кредитів. Відповіді 
на питання про них і станції зне-
залізнення ми не отримали. При-
наймні тієї, яку запитували: який 
відсоток із виплат по кредитах за-
кладено у тариф на воду, за яким 
сплачують тернополяни?

— Повідомляємо, що, відповідно 
до постанови НКРЕКП від 26.03.22 
№ 349, під час дії воєнного стану 
в Україні та останнього дня місяця, 
наступного за місяцем припинення 
або скасування воєнного стану, ці 

питання віднесено до інформації 
з обмеженим доступом, — відпо-
вів на запит директор Володимир 
Кузьма.

А от щодо зарплат, ділимось із 
вами інформацією. Очільник КП 
«Тернопільводоканал» Володимир 
Кузьма, з урахуванням податків, 
за 2022 рік заробив 567 875, 20 грн. 
У січні 2022 року зарплата керів-
ника була 40 134, 56 грн. До черв-
ня включно Володимир Кузьма 
отримував 48 000 грн, а в лип-
ні — 51 986 грн. Далі сума виплат 
коливалась від 44 до 48,5 тис. грн 
у місяць. Надбавки, премії — запев-
няють у комунальному підприємстві, 
протягом минулого року становили 
0 грн 0 коп. Щоправда, чи входить 
у цей перелік матеріальна допомога 
чи «оздоровчі» — не відповіли. Але 
ми поцікавимось про це в наступ-
ному запиті на інформацію.

Щодо заступників.
«Штатним розписом підприєм-

ства передбачений один заступник 
із фінансово-економічних питань 
та головний інженер, — повідоми-
ли у КП «Тернопільводоканал». — 
Фактичні витрати підприємства 
на оплату праці, з врахуванням 
податків, для заступника з фінан-
сово-економічних питань за 2022 рік 
становить 670 518, 05 грн, головного 
інженера — 700 910, 77 грн. Із 1 січня 
2023 року заробітна плата директора, 
заступника з фінансово-економіч-
них питань та головного інженера 
не змінилася».

А щодо планів на поточний рік? 
Мовчать.

Штатних працівників у КП «Тер-
нопільводоканал» у 2022 році було 
509 осіб. Розмір середньої заробіт-
ної плати працівників, за виклю-
ченням заробітної плати директора, 
заступника з фінансово-економіч-
них питань та головного інженера, 
за 2022 рік становить 17 812 грн.

Де візьмуть кошти?
Якщо дію постанови про підви-

щення тарифів на воду поки при-
зупинили, то де КП «Тернопільво-
доканал» братиме гроші на підви-
щення зарплати працівникам, яка 
мала би змінитись через зростання 
мінімальної зарплати? Та на інші 
витрати, вартість яких здорожчала 
від 1 січня?

— Вказана постанова та рішення 
про її «доопрацювання» не були оп-
рилюднені на офіційному вебсайті 
НКРЕКП та не доведені підприєм-
ству, — повідомив Володимир Кузь-
ма. — Враховуючи вищенаведене, 
КП «Тернопільводоканал» зможе 
надати коментарі щодо тарифів та 
іншої інформації після оприлюднен-
ня прийнятих НКРЕКП постанов.

До слова, згідно з інформацією, 
розміщеною на офіційному сайті 
КП «Тернопільводоканал», оплата 

ГОЛОВНЕ

Як бачимо, заступники очільника підприємства 
заробляють більше, ніж сам Володимир Кузьма

Представлені дані по виручці і заборгованості підприємства Зарплата керівника підприємства по місяцях

Надбавки, премії 
— запевняють, 
0 грн 0 коп. Чи 
входить допомога 
чи «оздоровчі» — не 
відповіли

Комуналка  У КП 
«Тернопільводоканал» працюють понад 
500 осіб, а середня зарплата персоналу 
— 17 812 грн. Тут, щоправда, не враховані 
зарплати керівника, заступника і головного 
інженера, бо в цьому разі суми були б 
суттєво більшими
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ДИРЕКТОР ВОДОКАНАЛУ ЗАРОБИВ 
МЕНШЕ, НІЖ ЙОГО ЗАСТУПНИКИ

праці керівника комунального під-
приємства здійснюється відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 травня 1999 року 
№ 859 «Про умови і розміри оплати 
праці керівників підприємств, за-
снованих на державній, комунальній 
власності, та об’єднань державних 
підприємств».

З 1 липня 2019 року, відповідно 
до Контракту з керівником підпри-
ємства (установи), що є у комуналь-
ній власності міста, директору КП 
«Тернопільводоканал» встанов-
лено посадовий оклад у розмірі 
35 500 грн. Повідомлень про зміну 
умов оплати праці керівника під-
приємства на офіційному ресурсі з 
того часу немає.

Як повідомляли наші колеги 
«Газети № 1», проаналізувавши 
декларації Володимира Кузьми, 
у 2020 році зарплата посадовця ста-
новила приблизно 35 300 гривень 
щомісяця. У власності сім’ї Кузьми 
була квартира в Тернополі, площею 
102,4 кв. м, гараж на 36,8 кв. м і 

житловий будинок на Львівщині, 
площею 70,5 кв. м. Жодних заоща-
джень ні в самого директора водо-
каналу, ні в його дружини Оксани, 
яка працювала у ТОВ «Тернопільав-
тотранс», ні в банках, ні готівкою 
не було.

У 2019 році щомісячна зарпла-
та Володимира Кузьми становила 
орієнтовно 32 900 грн, у 2018-му — 
31 900 грн, у 2017-му — 28 500 грн, 
у 2016-му — 16 500 грн.

Як змінились статки очільника 
водоканалу у 2021–2022-му, поди-
витись немає змоги. адже під час 
воєнного стану декларації «закриті» 
і даних немає у вільному доступі.

У той час, коли вже є інформа-
ція про заробітки, цікаво, яка сума 
заробітків та заборгованості, тобто 
збитковості підприємства.

Згідно з даними системи 
youcontrol, сума зобов’язань суттє-
во перевищувала виручку. І з кож-
ним роком ситуація до покращення, 
згідно з відкритими даними, не йде. 
Деталі дивіться на графіці.

ЦИФРА
Заборгованість споживачів 
за послуги централізова-
ного водопостачання та 
централізованого во-
довідведення за період 
воєнного стану в країні 
зросла та становить:
станом на 1.01.2022 року – 
34 671 400 грн
станом на 1.07.2022 року – 
50 298 700 грн
станом на 1.01.2023 року – 
50 467 500 грн
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL.COM, 095–077-01-80 

Під час блекауту школи перетво-
рюють із закладів освіти на пункти 
масового проживання населення. 
Вони розміщені практично у всіх 
мікрорайонах міста. Про це пові-
домила міська рада на офіційному 
сайті. Заклади мають забезпечити 
генераторами, пічками-буржуйками, 
спальними мішками, карематами, 
польовою кухнею, старлінком, дро-
вами, вогнегасниками. Також об-
лаштувати там санвузли, підвезти 
побутову хімію, засоби дезінфекції, 
ліхтарі, аптечки.

Журналісти «RIA плюс» завітали у 
п’ять закладів освіти та подивилися, 
як все облаштували. Ми побували 

у школах №№ 4, 10, 14, 15 та 16. 
Далі окремо розкажемо про кожен  
пункт.

У школи поступово 
підвозять 
необхідний 
інвентар та 
встановлюють 
старлінки

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

Сховища  У 12 освітніх закладах 
Тернополя облаштовують пункти 
масового проживання людей. Це 
спеціальні місця, де на випадок блекауту 
люди зможуть тимчасово пожити, 
підзарядити гаджети, попити чай та 
перекусити. Які умови пропонують – 
читайте у матеріалі 

ЯК УЖЕ ОБЛАШТУВАЛИ У ШКОЛАХ      ПУНКТИ МАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ
У навчальному закладі об-

ладнали 694 місця для сидіння 
людей, а для спання — 360. 
Каремати та спальні мішки 
у закладі є.

— У нас є спортивний та 
актовий зали. Там вмістяться 
360 людей. Якщо буде пові-
тряна тривога, то спустимся 
в первинне укриття. Ми його 
ще у серпні минулого року об-
лаштували. У вбиральнях вста-
новили бойлери, тому завжди є 
тепла вода, — каже директорка 
закладу Наталія Левенець.

Біля первинного укриття є 
буржуйка та бочка для води 
на 200 літрів. На подвір’ї вста-
новили генератор, потужністю 
51 кВт. Генератор, польова кух-
ня та дві кабінки біотуалетів 
ще закриті плівкою. Також 
до закладу вже завезли дрова 
для буржуйки чи кухні.

— Ми отримали талони 
на 300 л пального. Бочка для 
його зберігання є. Працівни-
ки ДСНС приїздили, дивилися. 
Сказали, що ми правильно її 
встановили, — додає пані На-
талія.

На момент нашого візиту 
у закладі вже встановлювали 
старлінк. Є й одноразовий по-
суд: тарілки, стакани і виделки. 
Наразі школа очікує на підвіз 
гігієнічних та дезінфікуючих 
засобів, ліхтариків на акуму-
ляторах та аптечки. Мають 

Школа №4

Заклад на випадок блекауту 
готовий прийняти до себе 360 
тернополян – таку кількість 
карематів та спальних мішків 
отримала керівниця школи 
Оксана Добровольська. Також 
вже до школи доставили бур-
жуйку, бочку для води, одно-
разовий посуд. 

– Нам ще встановили генера-
тор, він до 60 кВт, тож на випа-
док відключення електроенергії 
забезпечить світлом всю школу. 
Ось у нас стоять два біотуалети 
і польова кухня. У дворі вже 
підготували дрова для роботи 
польової кухні чи буржуйки. Та 
бочка, що ви бачили, призна-
чена для технічної води. Ми 
зараз чекаємо на бутильовану, 
–  розповідає Оксана Добро-
вольська. 

Школа має два найпрості-
ших укриття, де сидячи можуть 
поміститися 1050 людей. Одне 
укриття велике, а інше – трохи 
менше. В меншому укритті на-
віть є душова кабіна, вбиральні, 
тепла вода та роздягальня. 

– У нас дуже теплий перший 
поверх. Якщо немає повітря-
ної тривоги, то людей може-
мо розмістити у вестибюлі або 
спортивній залі. Якщо будуть 
повітряні тривоги, то вже по-
містимо в укриття. Все буде за-
лежати від кількості. Як буде 
небагато, то ми в маленькому 
поселимо, а як багато – у вели-
кому. У нас територія велика, 
є стадіон. Ми можемо будь-де 
розкласти ту кухню з наметом і 
встановити біотуалети, – каже 
пані Оксана. 

У заклад вже доставили стар-
лінк. Незабаром його встанов-
лять. Миючі засоби обіцяли 
привезти.

Школа №14 імені Богдана Лепкого

Станом на 25 січня навчаль-
ний заклад майже підготува-
ли до масового проживання 
громадян у разі блекауту. Тут 
можуть розмістити 390 терно-
полян. Вони проживатимуть 
в укритті, що складається з 
двох кімнат, та у спортза-
лі. Якщо кількість тернопо-
лян буде велика — задіють  
актовий зал.

— Зараз ви бачите, що тут 
стоять стільці, лавки. Як тільки 
прийдуть люди, все це виноси-
мо і починаємо облаштовувати 
спальні місця. У нас вже є дос-
від, коли в цих приміщеннях 
довгий час жили люди. Наша 
школа з перших днів пов-
номасштабного вторгнення 
приймала переселенців. В од-
ному спортивному залі май-
же 150 людей були. В укритті 
також ми зможемо розмістити 
150 осіб. Якщо буде потреба, 
то задіємо ще й актову залу. 
Там до 100 людей помістить-
ся, — каже директор школи 
Андрій Газилишин.

Також директор показав 
вже встановлений генератор, 
польову кухню, буржуйку та 
два біотуалети. Обладнання 

розташоване на вулиці, у разі 
потреби під час блекауту люди 
зможуть ним скористатися.

— Генератор фахівці вже 
встановили і підключили. 
Він йде вниз на щитову. Там 
є рубильники і у випадку 
вимкнення світла, ми зможемо 
увімкнути наш генератор. Він 
потужний — 51 кВт, вистачає 
його на всю школу. Ми вже 
підготували місце для встанов-
лення бочки з паливом. По-
льова кухня на дві конфорки, 
але поки запакована. Також нас 
обіцяли забезпечити дровами, 
щоб ми змогли готувати їсти 
на польовій кухні. Якщо буде 
проблема з централізованим 
опаленням, то будемо топити 
буржуйку, — додає він.

У коридорі на другому повер-
сі помічаємо купу спальників 
та карематів. Зі слів директора, 
всього привезли по 390 штук.

Також вже привезли стар-
лінк, а від ЮНІСЕФ школа 
отримала два бойлери. Їх вста-
новили біля їдальні та вбираль-
ні. На момент нашого візиту 
у школі ще не було миючих 
засобів, запасу води та палива. 
Обіцяють привезти згодом.

Школа №10
завезти найближчим часом.

— У нас є свої ковдри, та-
кож аптечки. Ми формували 
їх відповідно до рекомендації 
Міністерства охорони здоров’я 
України. Чекаємо, що нам ще 
привезуть. Має бути 15 позицій, 
але шкіл 12, то розвозять посту-
пово, — завершує директорка.

У школі №10 для проживання тернополян виділять 
укриття, спортивну та актову зали

Школа №14 отримала 360 карематів та спальних 
мішків на випадок блекауту

Школу №4 вже забезпечили біотуалетами, польовою 
кухнею та дровами 
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ЯК УЖЕ ОБЛАШТУВАЛИ У ШКОЛАХ      ПУНКТИ МАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

МИ ПЕРЕВІРИЛИ

Переглянути перелік пунктів 
масового проживання можна 
на інтерактивній карті (https://
cutt.ly/n9n33Xr) у розділі 
«Е-сервіси». Також – у мобіль-
ному застосунку «е-Тернопіль».

Довідка

 Як потрапити до пунктів? 
Пункти масового проживання 

стануть доступними для жите-
лів Тернополя та переселенців 
тільки у випадку блекауту. Як 
прийматимуть людей і скільки 
часу вони зможуть знаходити-
ся у школі – поки невідомо. 
Керівники навчальних закладів 
переконують, це не буде про-
хідний двір.

– Я впевнена, пропускати 

людей ми будемо тільки за 
наявності документів, що за-
свідчують особу. Це може бути 
паспорт або ще щось. Просто 
так ніхто і зараз не пускає в 
навчальний заклад. Можливо, 
на вахті чергуватимуть наші 
працівники, і вони будуть за-
писувати, в якій годині людина 
прибула до школи і коли вибу-
ла. Поки з управління освіти ми 

не отримували чітких вказівок, 
бо зараз намагаємося активно 
укомплектувати ці пункти. Як 
тільки будуть чіткі рекомендації, 
то ми проінформуємо людей, 
–  каже директорка школи №4 
Наталія Левенець.

У всіх закладах буде гаряча 
вода, тож ви можете одразу 
принести із собою суміш для 
дитини та страви швидкого 

приготування для себе. Також 
можна буде принести постільну 
білизну, особисті засоби гігіє-
ни (першочергово це стосується 
дітей). 

Категорично заборонено при-
носити на територію навчаль-
ного закладу алкогольні напої, 
тютюнові вироби та небезпечні 
предмети. Треба поставитися до 
цього відповідально.

Одразу біля школи встанов-
лений генератор, потужністю 
51 кВт, у внутрішньому дворі 
польова кухня та два біотуалети.

— Генератор уже готовий 
до роботи на випадок блекауту. 
Ми його помістили у металеву 
клітку, аби люди без потреби 
не чіпали. Польову кухню та 
біотуалети поки не розпакову-
вали, — каже директорка Тетяна 
Солтис.

Також у школу завезли май-
же 400 карематів та спальних 
мішків, буржуйку, 200-літрову 
бочку для води. Школу забез-
печили миючими засобами, різ-
ними серветками та засобами 
гігієни.

— Ми все склали в одному 
приміщенні і зачинили. Всі речі 
ще запаковані. Ось тут у нас і 
туалетний папір, миючі засоби, 
різні серветки та одноразовий 
посуд. Як будуть люди, ми роз-
ставимо все у вбиральні. Навіть 
старлінк не діставали. Чекаємо 
на спеціалістів, і вони встанов-
лять його у правильному міс-
ці, — розповідає нам директор-
ка.

Розміщувати людей планують 
у приміщенні найпростішого 
укриття. Там є дві кімнати для 

спання, один коридор та дві 
вбиральні. У туалетах встано-
вили бойлери, тому за наявності 
електроенергії, навіть у схови-
щі є тепла вода. У коридорах є 
м’які лавки для сидіння, у кож-
ній кімнаті стільці. Також у при-
міщеннях є вода та ліхтарики 
на акумуляторах.

— У нашому найпростішо-
му укритті можуть вміститися 
300 людей. Якщо буде потреба 
ночувати, тоді з кімнат стільці 
винесемо і покладемо каремати 
та спальники. Полежати люди 
зможуть лише у двох кімна-
тах, а в коридорі сидіти. Але 
все буде залежати від ситуації. 
То спальними місцями в укрит-
ті ми можемо забезпечити десь 
150 людей. Треба, щоб було 
комфортно. У нас в укритті дуже 
тепло, адже ми обігріваємося від 
центральної котельні, — додає 
співрозмовниця.

У коридорах укриття є ще ро-
зетки та планують встановити 
електричні чайники. За потреби 
зможуть підігріти їжу на польо-
вій кухні або щось просте при-
готувати. Незабаром у заклад 
мають доставити дрова, а також 
вирішити питання з паливом 
для генератора.

Школа-медичний ліцей №15 імені Лесі Українки

Під час блекауту заклад готовий 
прийняти 360 людей. За необхід-
ністю людей планують розмістити 
у спортивній залі або в первин-
ному укритті.

— Частину карематів та спаль-
них мішків ми покладемо у спорт-
залі. У сховищі в нас є кімната 
з м’яким покриттям, тобто люди 
зможуть взяти свою подушку, 
ковдру і там спати, — каже ди-
ректорка Руслана Базунова.

Крім карематів та спальників, 
школу забезпечили генератором 
на 60 кВт. Також працюватимуть 
бойлери, а отже буде тепла вода. 
Завезли ще дві буржуйки та дві 
польові кухні, бочку для води. 
На випадок загоряння є в наяв-
ності шість вогнегасників.

— Зараз наша школа працює 
у звичайному режимі. Тому нам 
встановили та під’єднали лише 
генератор. Польові кухні, бур-
жуйки та туалети навіть не роз-
паковували. Якщо буде потреба, 
то швидко це зробимо, — розпо-
відає співрозмовниця. — У нас є 
і свої генератори, вони меншої 
потужності, але для укриття їх 
вистачає. 

Ще в одній кімнаті у нас за-
паковані 25 переносок, аптечки, 
термоковдри, світлодіодні ліхтарі 
і навіть насос для перекачування 
дизпалива.

Школа №16 імені Володимира Левицького

 Більше фото 
дивіться,  
засканувавши 
qr-код

Аби під час перебування лю-
дей у закладі були дотримані 
санітарні норми, вже зараз 
школу забезпечили дезінфіку-
ючими засобами та засобами 
особистої гігієни. Для пиття 
та їжі люди отримають одно-
разовий посуд.

— На дворі у нас ще є дро-
ва для буржуйок чи польової 
кухні. Палива для генератора 
нам ще не доставили. Під час 
блекауту не має бути проблем 
і зі зв’язком, бо вже привез-
ли старлінк, — додає пані  
Руслана.

Школу №15 забезпечили миючими засобами, 
різними серветками та засобами гігієни

У школі №16 уже встановили та під’єднали 
генератор. Його потужність сягає 60кВт
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Якщо генератор загорівся, не-
гайно повідомте про це ДСНС 
за телефоном 101. При цьому 
необхідно назвати місцезна-
ходження об’єкта, вказати 
місце виникнення пожежі, об-
становку на пожежі, наявність 
людей, а також повідомити 
своє прізвище. Насамперед 
— знеструмте електрогене-
ратор. 

ДОВІДКА

Дехто ставить генератори та пальне для них на балконі. Це заборонено!

Ставити дозволили, 
але не контролюють

У міській раді члени виконко-
му дозволили підприємцям тим-
часово безоплатно розміщувати 
генератори на земельних ділянках, 
що перебувають у комунальній 
власності, 11 січня. Також чле-
ни виконкому рекомендували 
власникам земельних ділянок 
надавати дозвіл суб’єктам госпо-
дарювання сфери обслуговуван-
ня на розміщення генераторів як 
джерел резервного живлення до 
відновлення стабільного електро-
постачання на території Терно-
пільської міської територіальної  
громади.

Дозвіл дали, а чи контролюють 
підприємців у міськраді? Як нам 
пояснила речниця міської ради 
Мар’яна Зварич, міська рада 
та муніципальна інспекція не 
контролює дотримання правил 
експлуатації генераторів. Не за-
радить муніципальна інспекція і 
в тому випадку, якщо ваші сусіди 
порушили правила експлуатації 
генератора та встановили його на 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–088–80–96, 
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Генератори ставлять біля входу в 
магазини, кафе та ресторани, ап-
теки. Під час вимкнення електро-
енергії вулиці починають «гудіти».  

Чимало генераторів встанови-
ли підприємці у центрі міста, біля 
ринку. І це логічно, зважаючи на 
те, що бізнес має працювати. Та й 
біля офісів, на відкритому повітрі 
експлуатація безпечніша.

Ставлять на 
балконах

Однак у соцмережах тернопо-
ляни розповідають, як генератои 
встановлюють сусіди у себе на 
балконах. Ми також помітили 
генератори на балконах деяких 
багатоквартирних будинків. По-
руч зберігають каністри з пальним. 

Однак наголосимо: ставити ге-
нератори на балконах не можна. 
У Державній службі надзвичайних 
ситуацій нагадують – такі прилади 
потрібно встановлювати лише на 
вулиці, за шість метрів від вікон 
та дверей, оскільки крім небезпе-
ки пожежі, генератори виділяють 
продукти горіння палива. 

Чи контролює це хтось у Тер-
нополі? Що робити, якщо ваші 
сусіди вирішили «електрифікува-
ти» свою квартиру за допомогою 
генератора на балконі або біля 
вашого будинку неправильно 
використовують підприємці? Ми 
звернулися у різні служби.

ЧИ МОЖНА СТАВИТИ ГЕНЕРАТОРИ 
НА БАЛКОНАХ АБО ПІД ВІКНОМ?
Безпека   Через відключення 
електроенергії  генератори можна 
побачити біля багатьох магазинів, кафе 
та аптек. Деякі тернополяни також 
встановлюють їх навіть на балконах. 
Однак що робити, якщо вони заважають 
мешканцям або власники порушують 
правила експлуатації? Чи контролюють 
їх використання у Тернополі? Ми 
дізнавалися

МІСТО

балконі, під вікнами будинку чи 
навіть у під’їзді.

– Муніципальна інспекція від-
повідає за правила благоустрою, 
а не експлуатації генераторів, – 
коротко відповіли у міськраді.

Діє мораторій на 
перевірки

Зарадити нічим не зможуть і в 
Держпродспоживслужбі. Як нам 
пояснили, наразі діє мораторій 
на перевірку суб’єктів господа-
рювання. Це ж стосується і скарг 
на звичайних мешканців. 

Контроль правильної експлуа-
тації джерел альтернативного жи-
влення не входить до обов’язків 
Держпродспоживслужби.

У головному управлінні ДСНС 
пояснюють – генератори, як і 
будь–яка інша побутова техніка, 
несе загрозу при неправильній 
експлуатації. Відповідальність за 
порушення правил користування 
несуть власники та користувачі.

– Рятувальники регулярно пра-
цюють з населенням та роз’ясню-
ють правила поведінки у побуті. 
Нагадують про необхідність від-
повідально користуватися елек-
троприладами, генераторами, 

відкритим вогнем тощо, – каже 
речниця управління Ірина Крупа.

До прикладу, працівники Терно-
пільського районного управління 
регулярно проводять профілактич-
ні бесіди щодо дотримання правил 
безпеки при користуванні генера-
торами. Також про правила екс-
плуатації нагадують підприємцям 
і у місцях продажу генераторів. 

Рятувальники також проводять 
роз’яснювальні роботи на території 
області не лише з суб’єктами го-
сподарювання, а і зі звичайними 
мешканцями. Однак реагувати на 
скарги чи контролювати дотри-
мання правил експлуатації гене-
раторів рятувальники не можуть 
– пояснили у пресслужбі. 

Станом на 27 січня, на Тер-
нопільщині подій, пов’язаних із 
неправильним використанням 
генераторів не зафіксовано, по-
відомила Ірина Крупа. Однак 
нам відомі факти, коли пожежі 
гасили самотужки. Наприклад, 
на Коновальця вогонь охопив 
балкон квартири. Обійшлося без 
потерпілих. Також в інших регіо-
нах фіксували випадки отруєння 
чадним газом. Тож правилами не 
варто нехтувати.

Генератори 
потрібно 
встановлювати 
лише на вулиці, за 
шість метрів від 
вікон та дверей

Як безпечно користуватися генератором
ВАДИМ ЄПУР, 068–088–80–96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

Рятувальники нагадують про 
правила безпечного користування 
генераторами.

 Важливо використовувати лише 
сертифіковану продукцію, куплену 
у ліцензованих точках продажу, та 
уважно дотримуватись інструкцій 
виробника.

Генератор необхідно розміщува-
ти ззовні будівлі (бажано під наві-
сом) або в окремому технічному 
просторому приміщенні з працю-
ючою вентиляцією і можливістю 
провітрювання.

Відстань від генератора до су-
міжних об’єктів (будівель, стін 
з вікнами, автомобілів тощо) 
- не менше 6 метрів. Допуска-
ється встановлювати електроге-
нератор біля суцільних негорю-
чих стін (без вікон) на відстані  
не менше 1 м. 

Генератор необхідно встановлю-
вати на рівному надійному май-
данчику. Забороняється під час 
використання генераторів:

  Вносити зміни в конструкцію 
генератора.
  Розміщувати  генератор у 
замкнутому приміщенні без 
вентиляції, а також у вибу-
хонебезпечному середовищі, 
в підвалах та в приміщеннях 
з можливим перебуванням 
людей.
  Палити та користуватися дже-
релами відкритого вогню під 
час заправки та експлуатації 
генератора.
  Відкривати кришку бака при 
працюючому генераторі.
  Заправляти генератор при 
працюючому або не охолод-
женому двигуні.
  Об’єднувати генератори у 
ланцюг.
  Перебувати поруч із генера-

тором стороннім особам або 
тваринам.
  Змішувати різні види мастила 
та палива.
  Перевищувати максимально 
допустимий струм вихідного 
роз’єму генератора.

Будь-яке пошкодження елек-
тричних провідників або облад-
нання повинно бути усунено 
негайно.

Підключення генератора пови-
нен здійснювати кваліфікований 
електрик, неухильно дотримую-
чись інструкції з підключення та 
експлуатації.

Важливо перевірити технічні 
характеристики, специфікацію та 
потужність даної моделі генератора 
та перед підключенням одягнути 
сухий захисний одяг (гумові рука-
вички, взуття на гумовій підошві, 
бажано засоби захисту органів зору 
та слуху).

При підключенні електропри-

ладів необхідно використовувати 
подовжувачі й кабелі високої яко-
сті, без пошкоджень і порізів. На 
вилках електричних приладів по-
винен бути заземлюючий контакт.

Експлуатацію генератора необ-
хідно здійснювати відповідно до 
технічної документації та рекомен-
дацій виробника.

Перед пуском генератора необ-
хідно перевірити стан електропро-
водки та споживачів, усунути їх 
пошкодження. Необхідно усунути 
перекручування дротів, контакту з 
гарячими поверхнями, наявність 
корозії на контактах. Електричні 
елементи генератора повинні бути 
заземлені, необхідно уникати кон-
такту силових контурів генератора 
з водою та іншими предметами.

Генератор не бажано вмикати в 
умовах підвищеної вологості, під 
час дощу або снігу. Також слід 
уникати контакту з елементами 
генератора, які обертаються.

Під час роботи електрогенера-
тора контролюйте його технічний 
стан. У разі виявлення підтікань 
палива, мастила або сторонніх 
звуків, що свідчать про його не-
справність, негайно вимкніть елек-
трогенератор та знеструмте його.

Пальне та мастило для генера-
тора необхідно зберігати окремо, 
на відстані не менше 10 м до су-
міжних об’єктів (будівель, автомо-
білів) у спеціальних каністрах, які 
призначені для зберігання палива 
поза межами жилої зони. Найбез-
печніше зберігати у провітрюваній, 
окремо розташованій зоні з наві-
сом, з обмеженим доступом для 
сторонніх осіб та дітей.

Не допускайте проливу палива 
та щільно закривайте каністри. У 
випадку проливу палива – посипте 
місце проливу піском, який по-
тім зберіть у металевий ящик чи  
відро. 

Бережіть себе і тих, хто поруч.

Звертаються в 
поліцію

Дехто звертається зі скаргами до 
правоохоронців.

– Тернополяни звертаються до 
поліції, якщо їм заважають гене-
ратори. До прикладу – власники 
генераторів порушують спокій 
сусідів, або ж людям заважають 
продукти згоряння палива, якщо 
генератор встановили надто близь-
ко до вікон, – кажуть у патрульній 
поліції. – Ми реагуємо на виклики 
та проводимо роз'яснювальну ро-
боту. Ми закликаємо тернополян, 
які встановлюють генератори, ви-
конувати правила та не завдавати 
незручностей сусідам.
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Щоб допомогти Давиду одужати, можна перерахувати кошти на один із рахунків. Важлива кожна гривня!
5363542018433558 Ревнюк Світлана Вікторівна, 5375414139524580 Ревнюк Світлана Вікторівна
4149 6293 5609 2304 Ревнюк Роман Васильович
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank IBAN: UA103052990262056400929081717 Ревнюк Роман Васильович

Довідка

НОВИНИ

Є НАДІЯ, ЩО ДИТИНА ПОВНІСТЮ 
ОДУЖАЄ: ПОТРІБНА ДОПОМОГА 

Давид вірить, що він обов’язково одужає і готовий терпіти неприємні процедури та 
реабілітацію

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

Пів свого життя Давид Ревнюк 
живе у боротьбі з хворобою. По-
стійні головні болі, поганий сон 
та сльози. Хвороба мучить дитину, 
тож надія батьків – на новий метод 
лікування.

– Лікуванням займаються гру-
зинські лікарі, – розповідає жінка. 
– Це рідкісна хвороба і її ліку-
вання комплексне. Це пересадки 
стовбурових клітин, яких ми вже 
перенесли три. Це медикаментозне 
лікування, кисневі подушки, реа-
білітації. Це все потрібно для того, 
аби зупинити відмирання клітин 
головного мозку та відновити їх. 

Дитині стає краще. Світлана 
Ревнюк каже – лікарі підібрали 
ефективний курс лікування і Давид 
йде на поправку. Однак до повного 
одужання ще далеко.

– Наразі ми готуємося до черго-
вих фізіопроцедур та реабілітації. У 
травні буде черговий медикамен-
тозний курс відновлення клітин 
головного мозку. Також попереду 
пересадки стовбурових клітин. На-
разі на лікування у травні потрібно 
ще 1,2 млн гривень. Але ми ба-
чимо, що попередні курси допо-
могли. Давид почав краще спати, 
у нього зменшились головні болі. 

Лікарі дають нам надію, що дитина 
одужає. 

Мама Давида каже – якщо про-
довжити лікування, то вже за два 
роки син може одужати.

– Ми маємо хороший прогрес, 
якщо організм продовжить добре 
реагувати на лікування – за два 

роки Давид буде здоровий. Ще де-
який час потрібно буде пити спеці-
альні ліки, проходити реабілітацію, 
але дитина житиме повноцінно. 
Звичайно, доведеться вчити його 
заново, як немовля після віднов-
лення головного мозку. Треба буде 
вчити його до повноцінного життя 
без головного болю. Ми сподіває-
мося, що це вже буде зовсім скоро. 

Всі кошти, які заробляє сім’я, 
йдуть на те, щоб їх син одужав. 
Без допомоги небайдужих оплатити 
лікування сину родина не зможе. 
Важлива кожна копійка та кожна 
молитва за маленького Давида.

Допомога  Давиду Ревнюку з 
Тернополя вісім років. Він вимушений 
боротися з рідкісною хворобою – 
гліозом. У нього відмирають клітини 
головного мозку. Дитина вимушена 
терпіти біль. Хлопчик уже пережив три 
пересадки стовбурових клітин, численні 
медикаментозні лікування та реабілітацію

Це рідкісна хвороба 
і її лікування 
комплексне. 
Це пересадка 
стовбурових клітин, 
ми перенесли три
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В Обленерго змінили графік відключення 
електроенергії з 30 січня по 5 лютого
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

У ВАТ «Тернопільобленер-
го» у неділю, 29 січня, змінили 
графік відключень електроенер-
гії на тиждень з 30 січня по 5 
лютого. Дивіться, коли не буде 
світла.

Даний графік розроблено 
ВАТ «Тернопільобленерго» з 
метою стабілізації забезпечен-
ня електропостачання спожи-
вачів Тернопільської області та 
застосовується для дотримання 
доведених НЕК «Укренерго» 
лімітів споживання електрич-
ної енергії для Тернопільської 
області з метою збалансування 
енергосистеми України.

У разі гострої необхідності, 
ВАТ «Тернопільобленерго» 
буде застосовувати вимкнення 
електропостачання спожива-
чів Тернопільської області і в 
поза зазначені години, вказані 
у цьому графіку. Також, у разі 
відсутності потреби, у зазначені 
години вимкнення електропо-
стачання споживачів не будуть 
застосовуватися.

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

Даний графік, зважаючи на 

технологію процесу з розподі-
лу електричної енергії в межах 
Тернопільської області, а та-
кож на географічне розташу-
вання електричних мереж та 
їхніх електричних з’єднань між 

собою, не забезпечує рівномір-
ного та циклічного вимкнення 
всіх споживачів.

Якщо вулиця повторюєть-
ся в обох групах, це означає, 
що відключення буде стосу-

ватись різних будинків однієї  
вулиці.

Вимкнення, згідно з даним 
графіком не застосовуватиметь-
ся до об’єктів критичної інфра-
структури.
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Жителя Кременецького району затримали оперативники Управління СБУ в 
Тернопільській області, коли він забрав в обумовленому місці свою винагороду

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

Субсидія — грошова допомога 
споживачам від держави. Вона 
надається на відшкодування ви-
трат за оплату водопостачання, 
водовідведення, теплопостачан-
ня, газопостачання, електропо-
стачання та вивезення побутових 
відходів.

Від першого жовтня минулого 
року виплати житлових субсидій 
здійснюють вже не органи соцза-
хисту населення, а Пенсійний фонд 
України. А з першого грудня пра-
цівники Пенсійного фонду України 
вже і приймають заявки та докумен-
ти, призначають пільги та субсидії.

Раніше заступник начальника 
Пенсійного фонду України в Терно-
пільській області Володимир Івахов 
повідомляв нам, що після передачі 
функцій з адміністрування житло-
вих субсидій для споживачів нічого 
не змінюється.

— Спосіб виплати пільг та суб-
сидій залишається без змін. Гро-
мадяни, які отримують кошти че-
рез відділення АТ «Укрпошта» або 
через банківські установи, і надалі 
отримуватимуть їх таким чином. 
Зміна способу виплати здійсню-
ється органами Пенсійного фонду 
відповідно до поданої заяви, — казав 
Володимир Івахов.

Виплатили майже 
130 млн 

Враховуючи те, що субсидія — 
єдиний вихід економії власних ко-
штів для жителів Тернопільщини, 
вони користуються цією допомогою 

досить-таки активно. Наразі гро-
шове відшкодування за використа-
ні комунальні послуги отримують 
71 817 жителів нашої області. Про 
це повідомляє заступниця началь-
ника Пенсійного фонду України 
в Тернопільській області Галина 
Скрепецька.

— У січні поточного року заяв-
ники отримали субсидію за гру-
день 2022 року. На виплату суб-
сидій лише за грудень спрямували 
122,6 мільйона гривень, — каже 
Галина Скрепецька.

Нагадаємо, розрахунок здійсню-
ється в два періоди — на неопалю-
вальний сезон (з першого травня 
по 30 вересня), на опалювальний 
сезон (з першого жовтня по 30 квіт-
ня). Тобто наразі жителі області 
отримують кошти за опалювальний 
сезон, а у цей період витрати на ко-
мунальні послуги завжди більші, 
адже додається ще й тепло.

Важливо! Послуга оформлення 
житлової субсидії онлайн дозволена 
лише для тих, хто має «Дія.Підпис» 
або кваліфікований електронний 
підпис (КЕП). Або зареєстрував-
ся на порталі завдяки засобам 
Інтегрованої системи електронної 
ідентифікації ID. GOV.UA, в тому 
числі з використанням технології 
Bank ID. Для цього необхідно пе-
рейти на сайт порталу «Дія» і вико-
нати покрокову інструкцію.

Чи легко оформити 
Журналісти «RIA плюс» спробу-

вали самостійно пройти всі етапи 
реєстрації, заповнити заяву на отри-
мання житлової субсидії. За пів го-
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Нарахування   Пенсійний фонд 
України анонсував нову послугу – 
призначення субсидії онлайн. Тобто, 
заповнити та подати заявку можна, 
не виходячи з дому. А все, що для 
цього потрібно – гаджет, інтернет та 
електронний підпис

СУБСИДІЯ ОНЛАЙН: ЯК ОФОРМИТИ
НОВИНИ

За допомогою онлайн-послуги ви зможете заповнити 
заяву на оформлення та перерахунок субсидії 

Як подати заявку онлайн?
І хоча ще на початку опалю-

вального сезону в Міністерстві 
соціальної політики України 
запевняли, що більшості укра-
їнців призначать субсидію ав-
томатично, все ж знайшлися 
люди, яким довелося понов-
лювати дані або подавати нову 
заяву через вимушений переїзд.

Аби полегшити процес 
оформлення грошової допомоги 
на відшкодування витрат за ко-
мунальні послуги, у Пенсійному 
фонді України запускають нову 
послугу «Призначення субсидії 
онлайн».

Для того, щоб хоча б спробу-
вати подати заяву онлайн, треба 
обов’язково мати кваліфікова-
ний електронний підпис, скани 
документів, гаджет та інтернет. 
Галина Скрепецька нам розпо-
віла покроковий алгоритм дій.

Крок 1: Треба зайти на 

веб-портал електронних послуг 
Пенсійного фонду України за 
посиланням: https://portal.pfu.
gov.ua/.

Крок 2: Авторизуйтесь для 
входу в особистий кабінет за 
допомогою кваліфікованого 
електронного підпису. Про-
понують одразу кілька варіан-
тів. Наприклад, це може бути 
«Дія.Підпис» чи ID.GOV.UA. 
Обираєте той варіант, що вам 
найбільше підходить, заванта-
жуєте файл ключа та вводите 
особистий пароль.

Крок 3: В особистому кабінеті 
обирайте розділ «Комунікації з 
ПФУ» й натискайте на пункт 
«Заява на житлову субсидію чи 
пільгу».

УВАГА! Перед тим, як сфор-
мувати заяву, підготуйте ска-
новані копії документів. Далі 
надайте згоду на дистанційне 

інформування, натиснувши 
кнопку «Продовжити».

Крок 4: Оберіть пункт «Заява 
про призначення та надання 
житлової субсидії».

Крок 5: Заповнюйте відповід-
ні поля онлайн-форми: особисті 
дані, адресні дані, місце реє-
страції, інформація про доходи, 
кількість членів родини тощо. 
Та додайте скановані копії до-
кументів, натиснувши кнопку 
«Додати файл».

Крок 6: Натискайте кнопку 
«Сформувати заяву», що роз-
міщена в кінці онлайн-форми. 
Автоматизована система переві-
рить повноту заповнення заяви. 
Якщо помилок не виявлено, 
можна переходити до фіналь-
ного кроку.

Крок 7: Накладайте цифровий 
підпис та надсилайте документи 
до Пенсійного фонду України.

дини наших спроб можемо сказати, 
оформити онлайн не так і просто.

Треба мати гарний інтернет і го-
ловне — терпіння. Адже через по-
стійні помилки, лише хвилин 15 ми 
витратили на авторизацію. З енної 
спроби потрапили в особистий ка-
бінет і дійшли до етапу заповне-
ння декларації. Але через невідому 
помилку, заповнити жодне поле 
не вдалося.

Після всіх спроб портал електро-
нних послуг взагалі не пропускав 
нашу авторизацію. Можливо, тех-
нічні несправності або ж великий 
ажіотаж людей.

Тож, якщо ви захочете скориста-
тися послугою онлайн, то будьте 
готові до того, що доведеться нео-
дноразово підтягувати електронний 
підпис та заповнювати поля.

Тернополяни, а ви вже користува-
лися онлайн-послугою оформлення 
чи поновлення даних для субсидії? 
Чи все вдалося з першого разу? З 
чим у вас виникали труднощі? Пи-
шіть відповіді у коментарях.
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Жителя Тернопільщини підозрюють у держзраді. Він 
здавав ворогу розташування електропідстанцій
ВИДАВНИЦТВО РІА

За процесуального керівництва 
прокурорів Тернопільської облас-
ної прокуратури жителю одного з 
районів Тернопільщини повідом-
лено про підозру у державній зраді 
в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 
111 КК України).

Про це повідомляє Тернопіль-
ська обласна прокуратура.

Затримали 
оперативники

За даними слідства, 20-річ-
ний підозрюваний за винагороду 
співпрацював зі спецслужбами 
держави-агресора. Він надавав 
ворогові інформацію про розта-
шування і характеристики об’єк-
тів енергетичної інфраструктури у 
Тернопільській та сусідній області.  

Його затримали оперативники 
Управління СБУ в Тернопільській 
області після того, як він забрав в 
обумовленому місці 5000 грн ви-
нагороди за свої «послуги». Перед 
цим чоловік сфотографував два 
об'єкти енергетики у м. Тернополі 
й  переслав ці фото співробітнику 
спецслужби рф.

Завербований рф
За даними слідства, підозрюва-

ний — мешканець Кременецького 
району, якого російська спецслуж-
ба завербувала після початку пов-
номасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Управління 
служби безпеки України в Терно-
пільській області.

У поле зору агресора потрапив 
через свої прокремлівські погляди, 
які неодноразово оприлюднював 
через соцмережі. Для виконання 
ворожих завдань юнак об’їж-
джав місцевість, встановлював 
місцезнаходження українських 
енергооб’єктів та фіксував їхні 
координати. Як комунікацію з 
фсб використовував спеціально 
створений Телеграм-канал.

Під час обшуку у зловмисни-
ка вилучено телефон із доказами 
його діяльності на користь країни- 
агресора.

Підозрюваному обрано запобіж-
ний захід — тримання під вартою 
без права внесення застави.

Триває розслідування, що здій-
снюють слідчі Управління СБУ в 
Тернопільській області.
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL.COM, 095– 077-01-80 

Журналісти «RIA плюс» обійш-
ли заклади в центрі Тернополя 
та подивилися, що пропонують 
і скільки хочуть за одну порцію 
борщу чи гречки з м’ясом. Ми по-
бували у кафе: «Бурячок», «Добра 
піца», «Бістро», «Пиріжкова» та  
«Франс.ya». Заклади ми обирали 
довільно.

Також ми дізналися, чи реально 
зараз пообідати у шкільних їдальнях 
і які там ціни. 

«Бурячок» (вулиця 
Руська, 52)

У закладі ви можете скуштува-
ти як перші страви, так і гарнір з 
рибою, грибами чи м’ясом. Страви 
прості, а ціни на них бюджетні.

Наприклад, 250 г борщу обійдеть-
ся у 29 гривень, а така ж порція 
овочевого супу – у 26 гривень. Вибір 
гарнірів чималий: картопля двох ви-
дів, гречка, рис та макарони. Ціни за 
порцію в 200 г коливаються від 22 до 
27 гривень. Найдешевші – макарони 
з маслом, а найдорожче – гречка.

Для тих, хто надає перевагу м’яс-
ним стравам, пропонують котлети 
курячі або свинячі – 20 гривень за 
штуку. Є також відбивні, що кошту-
ють 32 гривні за штуку. 100 г домаш-
ньої ковбаси обійдеться в 32 гривні, 
а шашлик з курки – 35 гривень. З 
рибного тільки запечена скумбрія 
– 40 гривень за 100 г.

Пропонують тернополянам п’ять 
різних салатів на вибір. Ціни коли-
ваються від 16 до 35 гривень. Най-
дорожчий салат «Фантазія» – 35 
гривень за 140 г, а найдешевший – 
морква по-корейськи – 16 гривень.

А на десерт – чізкейк 29 гривень 
за порцію та компот чи сік.

Нас ознайомлювали з актуаль-
ним меню на п’ятницю, 27 січня. 
Адже зі слів працівниць закладу, 
щодня пропонують відвідувачам 
різне меню. У ньому переваж-
но змінюються перші страви та 
м’ясні, а ось гарнірі здебільшого 

залишаються незмінними. Після 
17.00 для всіх відвідувачів знижка 
30%. Заклад працює щодня з 08.00 
до 19.00.

«Добра піца» (вул. 
Грушевського, 3)

У закладі асортимент страв не на-
стільки великий, але обрати є з чого.

Тут пропонують чотири види 
різної піци, зокрема: з ковбасою, 
грибами, куркою та з шинкою. Є 
варіант маленької піци – 140 г, кош-
тує вона 30 гривень. Якщо обираєте 
більшу піцу – 320-350 г, то вона 
обійдеться вам від 73 до 82 гривень. 
Також є спагетті – 315 г коштують 
45 гривень, а 300 г бульйону – 29 
гривень.

Серед напоїв є тільки соки. Це 
може бути або томатний, або фрук-
товий. Ціни коливаються від 15 до 
22 гривень.

Який вигляд мають страви, нам 
побачити не вдалося, адже вони від-
сутні на вітрині і їх виносять тільки 
після замовлення. Заклад працює 
щодня з 09.00 до 20.00.

«Пиріжкова» (б-р  
Т. Шевченка, 25)

Попри те, що заклад називаєть-
ся «Пиріжкова», тут тернополяни 
можуть скуштувати борщ, суп з 
фрикадельками, грибний або го-
роховий. Ціни коливаються від 23 
до 28 гривень за порцію.

Щодо гарнірів, то у закладі про-
понують рис, картоплю чи гречку. 
Порція 200 г обійдеться у 20-23 
гривні. Також є гарний вибір сала-
тів: квашена капуста, оселедець під 
шубою та інші. Ціни не перевищу-
ють 30 гривень за порцію.

Великий вибір випічки. Є пиріж-
ки із солодкою начинкою: вишня, 
шоколад, родзинки, повидло, мак 
тощо. Також пропонують і з со-
лоною начинкою: горох, капуста, 
картопля, м’ясо. Ціни на випічку 
коливаються від 15 до 16 гривень 
за штуку. А ось за одну сосиску в 
тісті, вагою 120 г, треба віддати 27 
гривень.

Щодо напоїв, то тут є сік, чай або 
кава. Ціна залежить від об’єму. За-
клад працює щодня з 08.00 до 22.00.

«Бістро» (вулиця 
Шашкевича, 3)

В кафе «Бістро» їжу, що є в наяв-
ності, можна побачити на вітрині. 
На всіх стравах одразу вказані ціни 
та вага однієї порції. Це зручно, адже 
не доводиться постійно перепиту-
вати у працівників.

На момент нашого візиту, 27 січ-
ня, тернополянам пропонували вісім 
різних салатів. Нижче вказуємо вагу 
однієї порції і ціни.

100 г моркви по-корейськи – 15 
гривень;

150 г крабового – 25 гривень;
100 г олів’є – 18 гривень;
150 г салату з молодої капусти – 

20 гривень;
150 г комбінованого з овочами – 

20 гривень.
Щодо гарнірів, то пропонують 

картоплю по-селянськи – 14 гри-
вень за 100 г, пшеничну кашу – 10 
гривень за 100 г, а також гречану 
кашу – 18 гривень за 100 г.

Для тих, хто полюбляє м’ясні 
страви, є котлети: 100 г – 24 грив-
ні, а куряча відбивна – 32 гривні, 
м’ясо по-домашньому – 36 гривень. 
Справжнім делікатесом працівни-
ці називають телячі мізки. За 100 г 
просять 29 гривень.

На десерт – сирники, налисни-
ки. Під час нашого візиту їх на 
полиці вже не було. Також є чай, 
компот.

Працівниці переконують, світло 
є майже постійно. Тож приготувати 
їжу встигають і завжди все свіже. 
Заклад працює з понеділка по п’ят-
ницю. З 09.00 до 20.00.

«Франс.ya» (б-р Т. 
Шевченка, 8а)

«Франс.ya» – мережа кав'я-
рень-пекарень. Тут ви не знайдете 
бульйону, картоплі з підливою чи 
відбивної з макаронами, салати. 
Натомість є випічка із солоною та 
солодкою начинками.

Наприклад, слойка з куркою та 
грибами або шинкою обійдеться у 28 
гривень, крокер з куркою – у 30 гри-
вень. За один солодовий гамбургер 
з куркою вам доведеться віддати 46 
гривень, а за паніні з італійськими 
травами та шинкою – 56 гривень.
Житній круасан з червоною рибою 
коштує 63 гривні, а із салямі – 53 
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У закладі можна 
придбати як 
комплексний  
обід, так 
і будь-яку страву 
окремо

Ціни   Через постійні проблеми з 
електроенергією приготування навіть 
найпростішого обіду може затягнутися на 
години. Тож деякі тернополяни обирають 
для себе інший варіант – пообідати в 
закладі. Які страви пропонують у їдальнях 
і скільки вони коштують – ми дізнавалися

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПООБІДАТИ В 
ЇДАЛЬНЯХ ТЕРНОПОЛЯ?

СМАЧНОГО

У закладі «Бурячок» щодня готують різні салати, м’ясні 
страви та десерти 

Опитування в Телеграм-
каналі Новини 20 хвилин

Працівники пропонують скуштувати різноманітну 
випічку як із солоною, так і солодкою начинко

гривні. Також пропонують шпіцбур-
гер з куркою, коштує 48 гривень.

Великий вибір і напоїв. Середня 
кава капучино вартує 38-41 грив-
ню. Дитяче какао 30 гривень, а 
натуральне – 35 гривень. Є ще 
чорний та білий шоколад по 39 
гривень. Чаї на ягідній основі кош-
тують від 29 до 47 гривень. Все 
залежить від розміру. 

– Коли у нас немає світла, тоді ми 
не можемо підігрівати їжу та робити 
каву. Бо у нас кавовий апарат, і він 
працює тільки від світла. Також очі-
куємо генератор. І вже тоді зможемо 
постійно робити всі напої, – каже 
працівниця закладу.

Працює щодня. З 09.00 до 22.00.
Неодноразово тернополяни ради-

ли у коментарях обідати в шкільних 
їдальнях. Ми завітали одразу у два 
заклади і дізналися, чи нагодують 
нас, якщо ми не працівники і не 
учні закладу.

Школа №5 (вулиця 
Камінна, 2)

Потрапити одразу в їдальню шко-
ли можна з вулиці Опільського. Ку-
харі переконали, що хоча ми і не 
навчаємося у школі, але без проблем 
можемо тут обідати щодня.

– Ми готуємо смачно. Їжа щодня 
свіженька. Є і перші страви, є гар-
ніри і м’ясо. Також трохи випічки 
та солодощів. Якщо хочете, то при-
ходьте понеділок-п’ятниця, з 12.30 
до 13.15. Не буде багато людей в 
їдальні. Всі ціни можете переглянути 
на стенді, – каже жінка.

27 січня у меню були три перші 
страви: борщ зі свіжої капусти – 15 
гривень, розсольник – 15 гривень, 
суп гороховий – 10 гривень. Одна 
порція – 250 г.

Також пропонують чотири салати: 
з капусти, з буряка, вінегрет овоче-
вий та морква по-корейськи. Ціни 
від 10 до 12 гривень за порцію 100 г.

Є і м’ясні страви: відбивна, кот-
лета, гуляш в соусі, стегно куря-
че. Ціни коливаються від 25 до 38 
гривень. На гарнір можна обрати 
макарони, картопляне пюре, кашу 
гречану чи пшеничну. Всі гарніри 
по 10 гривень, а ось гречана каша 
– 16 гривень.

Із солодощів було печиво, куку-
рудзяні палички, крекер та соломка.

Заклад працює з понеділка по 
п’ятницю. Радять приходити в обі-
дню перерву, аби було з чого ви-
брати.

Школа №24 (вулиця 
Торговиця, 30)

Без проблем на обід нас пустили в 
цей навчальний заклад. Як і в інших 
шкільних їдальнях, тут можна замо-
вити суп чи борщ, гарніри, м’ясні 
страви та салати. 

Вартість страв, як і для учнів та 
педагогів закладу. Відбивна коштує 
22 гривні, котлета – 19 гривень, кар-
топля та макарони по вісім гривень, 
а салати – від восьми до 12 гривень.

Якщо говорити за порції, то для 
малих дають 100 г картоплі, 30 г 
м’яса, 30 г салата. Для середньої чи 
старшої школи порції більші на 20 г. 
Також є буфет, де ви можете замови-
ти сік, булочку, вафлі чи шоколадні 
батончики.

Заклад працює з понеділка по 
п’ятницю. Працівники порадили 
приходити нам з 12.00 до 13.00. 

Як бачимо, у вищевказаних закла-
дах можна витратити на обід і до 100 
гривень. Все залежить від того, що 
ви хочете і розмір порції. 

ОЛЕНА МЕТЕЛЬСЬКА, 
НУТРИЦІОЛОГ:

— Канапки і булоч-
ки — це не складова 
збалансованого обі-
ду. Також думка, що 

обід — це перше, друге і компот тро-
хи застаріла і не зовсім правильна. 
Даний прийом вважається одним з 
основних в денному режимі. Якщо 
людина не буде мати збалансова-
ного прийому в обідній час, то вве-
чері, ймовірно, отримає великий 
та неконтрольований голод. І як 
результат — важкість, злість на себе 
та зайві кілограми. На тарілці мають 
бути білки, жири, вуглеводи, кліт-
ковина. Вони закриють всі потреби 
організму, та будуть працювати для 

людини, а не проти. Що ми маємо 
на увазі, якщо говоримо про дані 
компоненти? Умовно уявимо тарілку, 
розділимо її на дві частини. Одну 
частину повинна складати кліткови-
на (переважно овочі), іншу частину 
ділимо ще раз навпіл — туди ми по-
міщаємо джерело складних вугле-
водів (крупи, макаронні вироби з 
твердих сортів, бобові, як приклад 
(попри всі заперечення пам‘ятаємо, 
що в бобових вдвічі більше вуглево-
дів, ніж білка), на іншу — білкову їжу 
(птицю, м‘ясо, субпродукти, рибу, 
морепродукти, яйця, сир тощо). 
Не забуваємо і про джерело жирів — 
поливаємо свою їжу нерафінованою 
олією, додаємо насіння чи горішки. 
Оптимальним часом для обіду є 
проміжок 13.00–15.30.

Чому варто обідати
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ти Тернопільського державного 
медичного університету імені  
І. Я. Горбачевського, – пояснює 
пані Ірина.

З якими хворобами 
ідуть

У стаціонарі широко застосо-
вують фізіотерапевтичні методи 
лікування та масаж. Після за-
кінчення лікування – заключна 
консультація з видачею реко-
мендацій щодо подальшого лі-
кування, амбулаторного спосте-
реження лікарями.

Загалом у Тернополі раніше 
було два денних відділення на 
60 ліжок. У плані економічних 
показників, треба виконувати 
і вимоги замовника – НСЗУ, і 
пацієнтів та їхніх батьків. Вда-
лося зберегти одне з них. Од-
нак керівництво міської лікарні 
відзначає попит на медичні по-
слуги, які можна тут отримати.

– Інший підрозділ ми реор-
ганізували, зберігши всіх пра-
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У Центрі реабілітації та паліа-
тивної допомоги можна пройти 
комплексну діагностику та от-
римати необхідну реабілітаційну 
допомогу.

У структурі Центру
функціонують:
  мультидисциплінарна реа-
білітаційна команда;
  мобільна група з паліа-
тивної медичної допомоги 
дітям;
  кабінет розвитку дитини;
  фізіотерапія.
  Центр надає наступні по-
слуги:
  медична реабілітація
  фізична терапія
  ерготерапія
  психолого-педагогічна ко-
рекція
  сенсорно-інтегративна те-
рапія
  фізіотерапія
  психотерапевтичне кон-
сультування
  катамнестичне спостере-
ження
  мобільна паліативна медич-
на допомога дітям.

Команда Центру медичної реабілітації та паліативної 
допомоги радо допоможе усім діткам

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

Працівники денного стаціонару компетентні та кваліфіковані. Вони допомагають діткам та 
вболівають за результат

СПІВПРАЦЯ

Загалом тут працюють троє 
лікарів, висококваліфіковані 
медсестри та молодший мед-
персонал.

У яких випадках 
потрібен стаціонар?

– Якщо дитина має соматичні 
хронічні захворювання, напри-
клад, органів травлення, чи інші, 
зважаючи на стан дитини, лікар 
може призначити перебування в 
денному стаціонарі. У випадках, 
коли зберігається висока темпе-
ратура тіла, коли є болі в жи-
воті, сильна блювота, невпинна 
діарея, обійтися без цілодобово-
го контролю лікаря навряд чи 
можна. Якщо дитина маленька 
(до року), якщо є знижений апе-
тит чи різка втрата ваги, якщо 
є закрепи, можна обстежитися 

в денному стаціонарі. Це ско-
рочує час перебування малечі у 
лікувальному закладі, мінімізує 
стресовий фактор. Наші ліка-
рі оглядають пацієнтів. За час 
перебування на лікуванні діти 
можуть пройти необхідні клі-
ніко-лабораторні, ультразвукові 
та інші обстеження. Пацієнтів, 
при потребі, консультують фа-
хівці – дитячий невролог, отола-
ринголог, офтальмолог, ортопед, 
стоматолог, кардіоревматолог, 
наукові працівники кафедри 
педіатрії навчально-наукового 
інституту післядипломної осві-

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Найцінніше як дорослих, так 
і діток – це здоров’я. Але часом 
воно може давати збій. Однак 
у міський дитячій лікарні 24/7 
готові надавати кваліфіковану 
медичну допомогу.

У цьому матеріалі розкажемо 
детальніше про денний стаціо-
нар, хто туди може потрапити, 
які медичні послуги можна от-
римати і чим це відрізняється від 
цілодобового перебування у за-
кладі. Педіатричне відділення №3 
Тернопільської міської дитячої 
комунальної лікарні створене для 
надання кваліфікованої медичної 
допомоги хворим шляхом їх гос-
піталізації на денний час за від-
сутності показів до цілодобового 
лікарського нагляду. Відділення 
розраховане на 30 ліжок, працює 
з 8.00 до 15.00 з понеділка по 
п’ятницю. Детальніше розповідає 
гастроентеролог дитячий, завід-
увачка педіатричного відділення 
№3 Ірина Медецька.

Потрібне 
направлення

Відділення, за її словами, роз-
раховане на 25 ліжок.

–  В умовах денного стаціо-
нару нашого закладу отримують 
лікування діти, які потребують 
нагляду за перебігом захворю-
вання, для оздоровлення дітей 
диспансерної групи із хвороба-
ми шлунково-кишкового тракту, 
хронічними захворюваннями пе-
чінки, хронічними захворюван-
нями нирок та серцево-судин-
ної системи. Остаточне рішен-
ня щодо направлення дитини у 
відділення вирішує педіатр або 
сімейний лікар, із яким укладена 
декларація, – пояснює вона.

Діти  В умовах денного стаціонару 
пацієнт може отримувати лікувальні 
процедури, діагностичні обстеження, 
консультації тощо. Як робота 
налагоджена в Тернополі – розповідаємо

ЯК ПРАЦЮЄ ДЕННИЙ СТАЦІОНАР

У стаціонарі є 
фізіотерапевтичні 
методи лікування 
та масаж. А також 
консультації 
спеціалістів

Звертайтеся за адресами: 
вул. Федьковича, 16 та вул. Клінічна, 1а, 
м. Тернопіль, 

Контактні номери телефонів: 
067 3610225, 095 5011569.

Дорогі матусі та татусі, запрошуємо 
вас долучитись до телеграм-каналу 

Тернопільської міської дитячої лікарні

https://t.me/KNPTMDKL

Ви будете в курсі усіх новин
Графіки прийому лікарів
Корисні поради про здоров'я ваших діток.
Ми хочемо бути відкритими та ще ближчими 
до вас, вчасно інформувати та забезпечувати 
якісними послугами.

цівників. Профіль дещо інший 
– це стаціонарна реабілітація на 
території Центральної полікліні-
ки, що на вулиці Федьковича, 
16, – говорить директор закладу 
Андрій Артимович. – Там є ста-
ціонарні ліжка, де пацієнт може 
бути як цілодобово, так і в різ-
ний час доби. Система охорони 
здоров’я має бути дружньою до 
пацієнтів, того ми і прагнемо. 
Тож постійно моніторимо за-
пити громадян та аналізуємо 
наші можливості. Ми додаємо 
спеціалізовані ліжка для надання 
допомоги при різних нозологіях. 
Окремо хочу подякувати нашим 
колегам, які приїхали до нас із 
різних областей України через 
бойові дії. Таким чином відбувся 

міжкультурний та професійний 
обмін. Таке об’єднання, коли в 
країні триває війна, ми вико-
ристовуємо на користь, ми бу-
дуємо іншу країну, лікуємо дітей, 
працюємо над покращенням на-
шого майбутнього.

Щоб залишатися здоровими, 
медики радять раціонально хар-
чуватися, споживати достатню 
кількість води, більше фруктів, 
сухофруктів, горіхів. Менше – 
солодощів, газованих напоїв та 
іншої некорисної їжі.

Хочемо відзначити, що куль-
тура споживання їжі протягом 
останніх років зростає. Люди пе-
реходять на здорову їжу, отож, 
маємо надію, що ситуація з не-
дугами буде кращою.



11RIA плюс, 1 лютого 2023

А
РХ

ІВ
 А

Н
А

ТО
Л

ІЯ
 П

ЕТ
Л

Ь
О

ВА
Н

О
ГО

волонтерить й допомагає ЗСУ. Що 
саме робите?

— Діти займаються волонтерством 
з перших днів війни. Перед тим, 
як опинитись у війську, я спершу 
служив у роті охорони в Чорткові 
три місяці. Тому мав ще можливість 
пластувати. Ми влаштовували яр-
марки й збирали кошти на допомогу 
воїнам. Серед найбільших — Вели-
кодній ярмарок і до Дня захисту ді-
тей. Зараз, на жаль, не маємо змоги 
повноцінно пластувати через агресію 
ворога. Але розносити Віфлеємський 
вогонь миру діти приїхали.  

— А якось на відстані берете участь 
у житті улюбленого «Пласту»?

— Долучатись до заходів виходить 
рідко. Але у вересні, на відкриття 
пластового року, коли я мав пере-
вести рої у юнацтво, вдалось взяти 
у керівництва відпустку за сімей-
ними обставинами. Коли приїхав 
додому, ми з дітьми пішли у ман-
дрівку до печери Млинки. Там я їх 
перевів у «юнацтво», пластуни от-
римали перші ножі.

З 2014-го готувався 
до найгіршого 

— Чи були готовими, що колись 
доведеться захищати рідну землю зі 
зброєю?

— Із 2014 року я бачив, що від-
бувається в Україні. Спостерігав 
за російською агресією. Ми з дру-
жиною тоді почали волонтерити, 
а більш активно включились у цю 
роботу з 2015-го. Я їздив до хлопців 
на фронт, возив їм необхідні речі. З 
цієї поїздки побачив, наскільки все 
на передовій серйозно. У 2017 році 
я від військкомату їздив на збори 
резервістів, де вперше познайомився 
з БМ 21 «Град», і отримав військову 
спеціальність «Старший навідник». 
Були ще й інші збори від військ-
комату, на які я їздив збільшувати 
свій досвід. У «Пласті» пройшов три-
денний вишкіл практичного пласту-
вання «Скобель-2021».Там набрався 
знань, як жити у природі, як роз-
класти намет і розпалити вогнище, 

облаштувати нічліг, як вправлятися з 
ножем, сокирою та іншим реманен-
том. На осінь 2022 року записався 
на ще два вишколи — з картографії 
й в'язання вузлів та виготовлення 
таборових споруд. Та через війну 
їх пройти не вдалось. 

— Як минув для вас перший день 
повномасштабного російського втор-
гнення?

— Вранці, 24 лютого, я повертався 
з пробіжки. Щоранку долав три кі-
лометри. Я прибіг додому і дружина 
каже: «Толік, на нас напала росія!» 
У той момент не злякався, навпаки 
все чітко стало на свої місця. Чесно 
кажучи, був впевнений, що путін 
не ризикне напасти на Україну та-
кою кількістю військ. Та коли діз-
нався, що це правда, не розгубився. 
Розумів, що слід діяти і сказав: «Яно, 
збирайся і йдемо у військкомат!» Ми 
пішли разом і я записався в армію. 
Мені сказали чекати, коли буду по-
трібним — зателефонують. Пробле-
ма у тому, що маю п’ятеро дітей, і 
мене не хотіли брати до війська. Далі 
ми з дружиною попрямували до ма-
газину. Закрили його, до вечора все 

ГЕРОЯМ СЛАВА

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

Чортків’янин Анатолій Петльова-
ний волонтерить із 2014 року, коли 
стартувала війна на сході України. 
Він ще тоді зрозумів — ситуація з 
російською агресією непроста, нашу 
державу очікують буремні часи, тож 
діяти слід тут і зараз. Та підприє-
мець, один з очільників місцевого 
Пластового осередку, батько п’яти 
дітей й просто активний чоловік 
навіть не сподівався, що дії ворога 
за кілька років перейдуть у настільки 
активну фазу…

Писати про Анатолія можна ба-
гато — має власну ювелірну май-
стерню й крамничку, де з дружиною 
Яною продають прикраси, займа-
ється спортом, є одним із керівни-
ків громадської організації «Пласт 
НСОУ. Станиця Чортків», обож-
нює гартувати в дітях патріотизм, 
а на період російського вторгнен-
ня змінив метали й інструменти, 
пластовий однострій і відзначки — 
на камуфляж і реактивну систему 
залпового вогню.

Виховує два 
пластові рої 

— Розкажіть трохи про себе, чим 
займались до початку війни?

— Мені 48 років. До російсько-
го вторгнення вів насичене жит-
тя. Маю свій бізнес — ювелірний 
магазин і майстерню. Крім того, 
я громадський активіст, голова 
громадської організації «Альтер-
натива — Чортків». Моя дружина 
Яна очолює ГО «Гільдія галицьких 
майстрів», у яку входять майстри 
й майстрині з усієї Галичини. Ми 
з коханою зробили для розвит-
ку міста багато справ. Приміром, 
«Альтернатива — Чортків» боролася 
із забудовами в історичній части-
ні Чорткова. Нам належить ідея й 
організація фестивалю «Чортківська 
офензива». Вперше провели його 
до 99-річчя цієї події. Фестиваль 
був невеликий, але триденний. 
Зате у 2019-му ми зробили його 
потужним. Запросили на дійство 
реконструкторів із різних регіонів 
України, відтворили бій. У рамках 
фестивалю у Чорткові пройшов «Га-

лицький ярмарок». Майстрині ви-
ставили продукцію на продаж, а ще 
провели майстер-класи. У 2020 році 
ми започаткували в місті школу ру-
коділля для дітей.

— Як потрапили у «Пласт» і стали 
одним із наставників малечі?

— Пластова станиця у Чортко-
ві насправді дуже стара, цьогоріч 
святкуватиме 110-річчя від дати 
заснування. У 1920-х роках вона 
бурхливо розвивалась, та після 
заборони польською владою при-
пинила існування. Коли прого-
лосили українську Незалежність, 
чортків'яни спробували відродити 
станицю, та після дворічних зусиль 
нічого не склалося. Відновили ро-
боту станиці саме ми у 2019 році. 
Коли побачили, що справа набирає 
обертів — започаткували організацію 
«Пласт НСОУ. Станиця Чортків». 
Її головою є моя дружина. Вийшло 
так, що у «Пласті» відповідаю за два 
рої відразу — хлопчачий «Чорні 
пантери» (тепер юнацький гурток 
«Відьмаки»), і дівчачий «Єдино-
рожки». А загалом станиця налічує 
62 дітей-пластунів та 7 дорослих.

— Цікаво, як саме виховуєте плас-
тунів? Які знання даєте дітям?

— Ми проводимо пластові схо-
дини раз на тиждень. Беремо участь 
у багатьох заходах, їздили у Львів, 
Тернопіль, і в Карпатах були. 
Пластуни повинні подорожувати, 
тож вирушаємо у походи, їздили й 
у табори, й на теренові ігри. На-
весні 2022 року було таке, що під 
час веломандрівки ми з новацтвом 
за день подолали 37 кілометрів. 
Коли діти стають старшими, вчимо 
їх життя у природі: розкладати на-
мети, розпалювати багаття, готувати 
їжу в польових умовах, розумітися 
на травах, комахах, тваринах тощо. 
А ще співи біля ватри… «Пласт» — 
це наче велика гра. Ніхто не змушує 
дітей щось вчити. Вони все пізнають 
у грі. У хлопчиків і дівчаток горять 
очі до пригод. Адже зараз розваги 
у малечі одноманітні — смартфони, 
ноутбуки, Інтернет…

Діти мають зростати 
патріотами 

— Знаю, що станиця у Чорткові 

Коли я потрапив 
на фронт, для 
мене це не 
стало тягарем. 
Це просто одна 
велика пригода

Інтерв’ю   Чортків’янин Анатолій 
Петльований зараз воює на передовій.  
Він – командир бойової машини  
БМ-21 «Град» у складі дивізіону десантно-
штурмової бригади. Про роботу, мрії про 
закінчення війни й те, як змінював рідне 
місто після Революції Гідності

КОМАНДИР «ГРАДУ» І ЮВЕЛІР, 
ЯКИЙ «ШЛІФУЄ» ДИТЯЧІ СЕРЦЯ

з крамниці вивезли і відкрили там 
волонтерський штаб. Наступного 
дня їздили по аграріях, збирали 
продукти, харчували військових і 
тероборону, допомагали військко-
мату, розселяли переселенців, на-
давали одяг, харчі.

— А коли ви опинились у лавах 
десантно-штурмових військ?

— За кілька днів після початку 
війни я прибіг до військкомату і 
мені повідомили, що є вільне міс-
це у роті охорони. Пішов туди. Та 
за три місяці вже писав рапорти, 
аби мене перевели у бойову части-
ну. За якийсь час прохання почу-
ли. Приїхали «рекрути». Я потрапив 
в аеромобільний батальйон. Так як 
я проходив вишкіл на навідника БМ 
21 (як один із кращих був відзна-
чений подякою від командування), 
добре знав цю роботу, тож коли за-
питали, хто працював в артилерії, 
без вагань розповів про себе. Нас 
відділили і почали навчати на на-
відників. Через десять днів курсів 
ми потрапили на передову.

Десант — це еліта 
— Чи важко освоїти «мистецтво 

війни» людині, яка ніколи з цим 
не була пов’язана?

— Я себе готував до цього, тож 
потрібно було лише пригадати 
набуті знання. Займався спортом, 
тому маю нормальну фізичну форму. 
Я місяць був старшим навідником. 
Допомогла пластова організованість 
і те, що будучи виховником, працю-
вав над собою. В армії за старанність 
запропонували посаду командира 
бойової машини. Я погодився!

— Як долаєте на передовій звичайні 
побутові труднощі?

— Я пластун і не відчуваю по-
бутових труднощів (усміхається — 
прим.). Пластун так організований, 
що коли потрапляє на «голу» те-
риторію, наприклад, в ліс, то сам 
для себе робить комфортне місце. 
Ми вміємо зробити для себе бодай 
невеликі зручності — збити столик, 
зробити ліжко, поставити намет. 
Якщо не розгублюватись, то про-
блеми швидко зникають. Дивишся, і 
життя веселіше, і руки є де помити, і 
що поїсти, і вогник горить. «Пласт» 
мене загартував. Я чимало навчився 
і розповім про це своїм дітям, коли 
повернусь додому. Впевнений, їм 
буде цікаво!  

— Ви служите у складі десанту. 
Чим він займається?

— Гасло десантно-штурмових 
військ — «Завжди перші!» Наша 
робота — підтримувати піхоту, коли 
вона йде на штурм, або зупинити 
ворога, коли він атакує. Ми виїж-
джаємо на установках «Град» на по-
зицію і зупиняємо противника. Або 
спершу проводимо артпідготовку, і 
тоді піхота йде у бій. Часто полюємо 
на ворожі установки. Розвідка — «лі-
туни», на дронах чи безпілотниках 
відслідковує ціль. Якщо помічають 
скупчення ворога або артилерію, 
дають нам координати. Ми їдемо, 
«наводимось» і знищуємо ціль. 
До війни наш реактивно-артилерій-
ський дивізіон **-ої аеромобільної 
бригади був зразковим в Україні се-
ред інших родів військ. Тому маю 
честь служити саме тут!

— Що можете сказати про своїх 
побратимів? Які вони?

— Всі хлопці різного віку — від 
19 до 58 років. Завдяки нашим ко-
мандирам, у нас панує дисципліна 
і порядок. Навіть нові вояки, які 
вливаються у колектив, перейма-
ють усталені порядки. Тим паче, 
десант — це еліта. Ми маємо по-
водитись як еліта. Так роблять всі: 
і солдати, і сержанти, й офіцери.

Мріє про Перемогу і 
мирне життя 

— Як у вас зі зв’язком?
— Ми знаходимось на ППД, тож 

зв’язок тут нормальний. Місто під-
порядковане Україні і ворога тут 
немає. По нас ціляться ракетами, 
але снарядами з гармат не дістають. 
Та коли я сюди тільки потрапив, 
росіяни були за 20 кілометрів від мі-
ста. Це близько. Виходило, що наше 
місце дислокації фактично на рівні 
лінії фронту. Пізніше, коли взяли 
Лиман, вона відсунулась. Коли ми 
на «вогневій», там москалі знищили 
лінії електропередач. Немає ні світ-
ла, ні зв’язку. Дякуючи волонтерам, 
є «старлінки». Завдяки їм маємо 
постійний зв’язок і можемо спіл-
куватися з рідними через Інтернет.

— Про що зараз мрієте?
— Аби швидше закінчилась вій-

на і щоб ми перемогли! Ще дуже 
хочеться до дружини і до свого 
мирного життя. Хочеться побачи-
ти пластунів, аби моїм вихованцям 
нічого не загрожувало.

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

Анатолій виконує обов’язки командира бойової машини БМ-
21 «Град»
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 ВОДІЙ ТАКСІ (098) 134-00-86  

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

 ЕЛЕКТРИКИ, З/П ВИСОКА. (067) 350-65-83  

 ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, З/П ВИСОКА. (067) 350-65-83  

 КОМІРНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА СКЛАД, ДРУГА 
ПОЛОВИНА ДНЯ (098) 256-06-11  

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

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ (067) 350-65-83  

 ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ З ЧПК, З/П ВИСОКА. (067) 
350-65-83  

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

 ОХОРОНЦІ, М.ТЕРНОПІЛЬ, ХОРОШІ УМОВИ, З/П 
ВЧАСНО. (063) 560-07-08  

 Паркувальники. (097) 473-53-47  

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

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

 ПРАЦІВНИК НА СТО ДЛЯ ПЕРЕЙНЯТТЯ ДОСВІДУ З 
РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОПРОВОДІВ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛЯ, ХЛ., ДІВЧ., З/П ДОГОВ. 
(067) 974-71-89  

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

 ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО, З/П ВИСОКА. (067) 
350-65-83  

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

 РІЗНОРОБОЧІ НА ВИРОБНИЦТВО, З/П ВИСОКА. 
(067) 350-65-83  

 ТЕРМІСТ. (067) 350-65-83  

 ТОКАРІ, З/П ВИСОКА. (067) 350-65-83  

 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК, З/П ВИСОКА. (067) 350-65-83  

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

 ШТАМПУВАЛЬНИКИ, З/П ВИСОКА. (067) 350-65-83  

 Шукаю доглядальницю за жінкою, з переписом 
квартири. (067) 881-38-09  

7.3 ШУКАЮ  

 Пенсіонер шукає роботу сторожа. (095) 803-
34-35  

 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  

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

11. АУДІО-, ВІДЕОТЕХНІКА, 
ФОТОТОВАРИ 

ТА МУЗ. ТЕХНІКА  
11.3 КУПЛЮ  

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

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

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, 
ОДЯГ, ВЗУТТЯ, 

ПАРФУМИ  

16.4 РІЗНЕ  

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

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

 ЯЧМІНЬ, 1 Т. (098) 449-24-63  

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Електроінструмент з Європи, дрелі, пер-
форатори ,  т орцовки ,  лобзики ,  фени , 
кархери, болгарки, ключі, фрезери,бен-
зопили,ремонт ,серв іс  (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 ЗАМОВ-
НИКА, ВИГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГАЙОВА 30. 
(067)350-20-60, (068) 060-13-88  

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

 СКЛОТАРА, СКЛОБІЙ, МАКУЛАТУРА, ПЛІВКА, 
МЕТ. БАНКУ, ПЛАСТМАСОВІ ЯЩИКИ, ПІДДОНИ 
ДЕР’ВЯНІ. МЕТАЛЕВІ ВІДХОДИ, ВИЇЗД ДО КЛІЄН-
ТА, 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., сан-
тех (096) 392-34-74  

 ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУ-
ДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, КОПАЛЬНІ РОБОТИ, (096) 
457-88-42  

 Фахове обрізання фруктових дерев та ку-
щів, формування та обрізання декоратив-
них квітучих 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 поз-
бавл. водійс. посвідч., ДТП, страх. спори.
Св.3335/10 (096) 694-29-68  

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

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

 Адвока т :  реєс трац і я ,  л і к в і д ац і я  ТОВ , 
ФОП, ПП «під ключ», кримін., адмін. пра-
воп., податк., господ., страх. спори,ДТП.
Св.№3335/10 (096) 694-29-68  

26.5 РІЗНІ  

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

27. СПОРТ, 
ТУРИЗМ ТА ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  

 Тренажери з Європи, орбітреки, велотре-
нажери ,  б і г о в і  д ор іж ки ,  в елосипеди , 
електр. велосипеди,крісла, лежаки,вудки, 
дошки для пресу (097)484-20-46, (099)094-
45-22  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  

 Віддам в хороші руки собаку породи ла-
брадор, пекінес маленька, самки, світлого 
окрасу, вік 4 роки (068) 032-93-55  

29.3 КУПЛЮ  

 СТАТУЕТКИ  ФАРФОРОВІ, МЕТАЛЕВІ, ГОДИН-
НИКИ НАРУЧНІ, ШАХИ, НАГОРОДИ, МЕЛЬХІОР, 
МОНЕТИ, ІГРАШКИ ДИТЯЧІ, ЯЛИНКОВІ, ФОТОА-
ПАРАТИ, ПО ОБЛ (097) 647-67-60  

 Статуетки (фігурки), фотоапарати, об’єк-
тиви,  ордени,  медалі ,  значки,  картини, 
ікони, годинники, коралі,  вироби (брон-
зи,сріб,мельх) (097) 438-23-01  

30. РІЗНЕ  

30.1 ПРОДАМ  

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

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

 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, 6Х2,45 М, 20 ФУТІВ, 
5 ФУТІВ, 3 ФУТИ (067)350-20-60, (068) 060-
13-88  

 Скло віконне, 70х100, скло віконце синє, 
70х100, коляска інвалідна, складна, в-во 
Канади, (098) 473-85-47  

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

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

 ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕП-
ТИК, КАС, ТОЩО, ВІД 3 000 ГРН., КАНІСТРИ-
ПЛАСТИКОВІ, 10 Л, 20 Л. (067)350-20-60, (068) 
060-13-88  

30.2 КУПЛЮ  

 ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ, БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, 
РАДІО СТАРІ, МОТЛОХ, СТАРІ ЗВАРКИ, СТАРТЕ-
РИ,РАДІАТОРИ (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, магнітоли СРСР, калькулятори, лампи, 
інша техніка в-ва СРСР. (068) 690-92-72  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Чоловік, 58/172, самотній, без шкідливих 
звичок, працюючий, для серйозних стосун-
ків познайомиться з порядною жінкою. (063) 
952-03-32  

 Чоловік, житлом забезпеч., познайомиться 
з дівчиною, жінкою для приємного прове-
дення часу. (093) 324-20-77  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

 65/160/90, порядна жінка, проживає в селі, 
познайомиться з господарем, в якого є ма-
шина і толк в усьому. (096) 386-46-82  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛ. ПОСВІДЧ.ІНВАЛ. З ДИТИН. З УРАЖЕН-
НЯМ ОРА ІІІ ГР. ВИД. УПРАВЛ.СОЦ.ЗАХИСТ.
НАСЕЛ.ТРДА НА ГУЗЮНЬ(НЕСТЕРОВИЧ) МАРІЇ-О-
КСАНИ ІГОР ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТ-
НОЇ СІМ’Ї НА ІМ’Я ЗАРВАНСЬКИЙ І.Б. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
НА 17/100 ЧАСТ. ЖИТЛ. БУДИНКУ №16 ПО ВУЛ.
ЮВІЛЕЙНА, С.ЧИСТИЛІВ НА ІМ’Я ТИМОЧКО В.М. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬ-
НУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, ДОДАТОК ДО НЬОГО ТЕ 
№30354079 ВИД. ТЕХНІЧНИМ КОЛЕДЖЕМ НА 
ІМ’Я ГЕВКО Ю.О. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК (ТИМЧАСОВЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ) ТП №00596 НА ІМ’Я ГУМЕННИЙ 
О.С. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ВИД. ТНТУ 
НА ІМ»Я МУЧИНСЬКА Ю.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 З А Г У Б Л Е Н У  Ч І П - К А Р Т К У  В О Д І Я  U A D 
№0000055753001 НА ІМ’Я БОРТНИК І.Б. ВВАЖА-
ТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНІ ДИПЛОМ М21№049606, ДОДАТОК ДО 
ДИПЛОМА ВИД. ТНМУ ІМ.І.ГОРБАЧЕВСЬКОГО НА 
ІМ’Я СИРОТЮК І.О. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  

 ЗАГУБЛЕНІ ДИПЛОМ, ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЛА 
ВС №001552 НА ІМ’Я ОКОНСЬКА Н.М. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМИ  
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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 

 ПОБЛ. «УНІВЕРСАМУ» 1/-/Ц 65,5КВ.М І/О,Б.,Л.,ВЛ 
52 000 (096 )187-26-21 

 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 

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

 БУДИНОК ЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р-Н, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ 
СТАРИЙ, СВІТЛО, ВОДА ПОРУЧ, СЕЛО ГАЗИФІКОВА-
НЕ, 0,13 ГА, ОРНОЇ 0,38 ГА- (097) 439-59-54 

 Будинок -цегл., світло, газ, вода, надв. будівлі, 
гараждоговірна (068) 764-20-53 

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

 Ділянка земельна с.В.Гаї 0,133 гапід забудову-
договірна (067) 258-34-42 

 Ділянка земельна с.Смиківці, Велмкобірківська се-
лищ. рада|| 0,7 гаприватизована- (067) 722-59-71 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

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

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

4.9 КУПЛЮ 

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

4.10 ЗНІМУ 

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

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

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

4.11 РІЗНЕ 

 АН «Перший центр нерухомості», б-р Т.Шев-
ченка, 1, 1 пов. Шукаємо під клієнта, продає-
мо, здаємо квартири, комерц, приміщ., будин-
ки 25-57-57, (067) 424-26-05 

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

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

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

 Продається терміново відділ жіночого одягу з 
товаром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, 
договірна (067) 128-51-71  
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2. АВТОМОБІЛІ ІНШІ 

2.2 ПРОДАМ 

 Автобус Богдан-А091 2004 р.в. хор. стан дого-
вірна (098) 543-81-75 

 Опель-Комбо 2003/-/1700ТДІ вантаж., хор.ст. 
(068) 764-20-53 

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ 

3.2 ПРОДАМ 

 ГАЗОПРОПАНОВИЙ НА ПАРАХ БАЛОН ДЛЯ А/М ЗІЛ-

130, -131, 200 Л, ВІДМ.СТ., ДОГОВІРНА. (097) 080-

19-34 

3.3 КУПЛЮ 

 Причіп до легкового а/м, будь-який стан, мож-
на без державної реєстрації, розгляну всі про-
позиції. (096) 405-50-20 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ ВИХІД-
НИХ, ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТ.-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВ-
КА 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 напівпричепом 
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, від-
бійник; міні-екскават.JCB. Свід. (097)979-86-
31, (050)234-67-25 

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

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

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

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

 Бордюр дорожній та тротуарний, вібропресова-
ний, 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, ши-
рина 75, 100, 120, 200, 300, 400 мм, блочки з гра-
нітного 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 елек-
тричні), антипаркувальні кулі, напівсфери, стовпці 
садові 2-4м, плити огорожі, стакани (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

 Камінь бутовий Галущинецький на фундам., ого-
рожі, 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  

 Кільця каналіз. d 0,7; 1; 1,5; 2 м, вис. 30,60,90см, 
плити покриття кілець, люки полімерпіщ. і чавун-
ні, доставка, котлован, монтаж (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

 Панелі перекриття, ширина 1,2 м, 1,5 м, довж. 
2-12,6 м, висота 160мм (полегшені), 220мм (зви-
чайні),320мм(підсилені), доставка кран (097)979-
86-31, (050)234-67-25  

 Паркани металеві, жалюзі-паркан, ранчо-пар-
кан, штахетник, металеві парапети, мет.шапки 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 замовлення, можлива 
доставка, розвантаження, монтаж (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

 Плити перекриття, блоки фундаментні, перемич-
ки 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 міш-
ках, керамзит в мішках, цемент в мішках, відсів 
в мішках, можлива доставка (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Пісок, щебінь, камінь, керамзит, чорнозем, гли-
на, цемент, будь-яка кількість, самовивіз або до-
ставка 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 По-
дільський, 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 азбестоце-
ментні, труби залізобетонні, геотекстиль, цемент 
М-400, М-500. (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Щебінь гранітний, вапняковий, доломітовий, ба-
зальтовий, 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 роботи, 
утеплення фасадів, дахів. (067) 351-46-56  

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

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

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

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

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

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСО-
КАРТОН, ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА, ШПАЛЕРИ, 
ЛАМІНАТ, ВСІ ВИДИ РОБІТ, ЯКІСНО. (097) 557-54-24  

 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  

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕН-
НЯ, КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИ-
ВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56  

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

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ПЛИТКА, ГІПСОКАР-
ТОН, ШПАЛЕРИ, ЛАМІНРАТ, ЯКАІСНО, ДОСВІД РОБІТ. 
(097) 557-54-24  

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

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

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ ШТУКАТУРОК, ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИ-
КИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ (067) 351-46-56  

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

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

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

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

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ (ВІДЕО-
НАГЛЯД, ПОЖЕЖНА ТА ОХОР. СИГНАЛІЗ.), ЕЛЕКТРОЗ-
ВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ФАРБУВ. МЕТАЛОКОНСТРУК-
ЦІЙ (067)815-85-38, (098)646-81-66  

 Інформація: ремонт нових, старих квартир, ко-
теджів, дрібні ремонти, плитка, шпатлювання, 
фарбування, ламінат тощо, договірна. (097) 
331-85-45  

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

6.4 РІЗНЕ  

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

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

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

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

 СЛАВУТА 2004 Р.В. ДОГОВІРНА (097) 964-38-36 
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Орендувати житло у Тернопо-
лі зараз не важко. На початку 
повномасштабного вторгнення 
росії знайти квартиру у місті 
було фактично неможливо. Те-
пер пропозицій вдосталь і ціни 
змінились. Кількість пропозицій 
поступово збільшується.

Пропозицій більше, 
ціни — знизили 

Ми проаналізували дані най-
більшої платформи з продажу 
та оренди перевіреного житла 
DOM. RIA. станом на 28 січ-
ня та порівняли. Загалом, 
наразі у Тернополі доступ-
но 1754 квартири, які здають 
в оренду. Пропозицій побіль-
шало. Станом на 15 листопада 
минулого року була доступною 
1261 квартира.

Вартість також змінилась. По-
більшало дешевших пропозицій, 
а також знизили ціни оренди 
на деякі квартири. Така ситуа-
ція, як ми помітили, фактично 
у всіх мікрорайонах. Найдешев-
ше житло, яке доступне наразі 
для оренди, коштує 2000 гри-
вень на місяць. Загалом, недо-
рогу однокімнатну квартиру 
у Тернополі можна орендувати 
за 3000–4000 гривень на місяць. 
Вартість насамперед залежить 
від наявності ремонту та типу 
опалення. За індивідуальне 
опалення доведеться платити 
більше.

Де найбільше 
пропозицій 

Змінилась кількість пропо-
зицій у різних мікрорайонах. 

Якщо ще два місяці тому най-
більше пропозицій було в Цен-
трі, то тепер — на «Дружбі» 
та «Сонячному». Побільшало 
квартир, які можна орендува-
ти на «Новому Світі», «Оболо-
ня», «Канаді», «Алясці». Тепер 
є житло для оренди у районі 
«Промисловий».

На інфографіці ми показуємо 
діапазон цін на оренду різних 
квартир у різних мікрорайонах 
міста.

Що пропонують 
Серед оголошень — найбіль-

ше однокімнатних квартир.  
Пропозицій у вторинно-

му житлі значно більше, ніж 
у новобудовах. Однак вартість 
квартир із ремонтом у ново-
будовах може перевищувати 
15 000 гривень на місяць і сягає 

28 090 гривень на місяць.  
Здебільшого, за оренду недо-

рогих квартир плату просять 
у гривнях. У новобудовах з ре-
монтом — у доларах.

Квартир з індивідуальним 
опаленням, які здають в орен-
ду, найбільше.  

Ми порівняли деякі пропози-
ції у різних мікрорайонах міста.

3000 грн — Оболоня. Однокім-
натна квартира. На якій саме 
вулиці — орендодавець не вка-
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Наразі у Тернополі 
доступно 1754 
квартири, які 
здають в оренду. 
Пропозицій 
побільшало

НЕРУХОМІСТЬ

ЯКІ КВАРТИРИ ЗДАЮТЬ В ОРЕНДУ 
Житло  Скільки коштує орендувати 
квартиру у Тернополі? Ми дізналися, 
яке житло у місті найдешевше. У якому 
мікрорайоні є більший вибір та який 
діапазон цін? Скільки квартир має 
індивідуальне опалення? Дивіться 
інфографіки!

Вартість оренди квартири у різних мікрорайонах

зує. У квартирі є бойлер, холо-
дильник, пральна машина, ме-
блі. Опалення централізоване.  

4000 грн — Центр. Одно-
кімнатна квартира на вулиці 
Лисенка. Квартира з індиві-
дуальним опаленням, з ре-
монтом. Будинок має подвір’я 
і є місце для авто. Квартира 
вільна і готова для поселення, 
але в квартирі немає меблів і 
холодильника.  

5000 грн — Сонячний. Одно-
кімнатна квартира на вулиці 
Тарнавського. Централізоване 
опалення, є меблі та побутова 
техніка. Стіни будинку з цегли.  

5500 грн — Центр. Трикімнат-
на квартира на вулиці Медовій. 
Всі кімнати окремі, меблі, по-
бутова техніка, централізоване 
опалення, поблизу будинку ри-
нок, магазини.  

8000 грн — Аляска. Двокімнат-
на квартира на вулиці Василя 
Симоненка. Кімнати роздільні. 
Є індивідуальне опалення, ме-
блі, холодильник. Пральну ма-
шинку обіцяють довезти. Також 
не можна з тваринами.  

8000 грн — Східний. Трикім-
натна квартира з ремонтом, 
меблями, технікою, центра-
лізованим опаленням. Поруч 
парк, школи, садочки.  

11 236 грн — Дружба. Одно-
кімнатна квартира на вулиці 
Миру. З євроремонтом, ме-
блями, технікою, індивідуаль-
ним опаленням, сучасний стан, 
новобудова, перша здача. Ще 
ніхто не проживав.  

13 109 грн — Канада. Одно-
кімнатна квартира на вулиці 
Коновальця. Із сучасним ре-
монтом. Велика кухня-студія, 
та окрема спальна кімната. Ту-
алет разом із великою ванною. 
У квартирі знаходиться уся 
побутова техніка для зручного  
проживання.
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Та нічого не зробили, хіба 
що позамітали, а гроші розі-
крали. От такі мародери. По-
трібна справедлива перевірка.

Іра Пасічник

В ті укриття нікого не 
пускають, навіть пацієнтів! Їм 
дозволяють виходити тільки 
в коридори! Під час тривоги 
виходили в коридор. Лежала в 
обласній лікарні в кардіології, 
то було так. Лежала восени.

Галина Павлівна

Який стратегічний об'єкт 
в першу чергу, тим паче що 
під час тривоги навіть люди 
на вулиці мають право піти 
в то укриття

Сергей Грановський

Тернопіль тягне на премію 
по виключанню світла

Люба Макара 

світла немає 18 год. в сутки, 
а в інших місцях міста все 
сіяє, ось всі графіки

Читач58  

Як можна серед зими мо-
розу відключати світло на 
18 годин, що за йолоп керує 
таким відключенням?

Ігор Дутка 

Друзі треба всім дзвонити 
жалітися на гарячу лінію київ 
чим більше буде жаліб тим 
краще

Софія Касіяник

Мало! А директору явно 
забули мінімум 2 нолики 
дописати

Uliana Zhukevych  

Кому війна, а кому мама

Читач09

І нічого не змінилося

Наталка Гринишин 

Стаття зібрала 47 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Допомогло?
Бо у Хмельницькобленерго, 

допомогло в інший бік
Почали частіше вимикати

Андрій Гришнюк 

Я сам ненавиджу обленерго. 
Це совдепівська кончена кан-
тора. Яка ще до війни попи-
ла мені крові. Але я не можу 
читати наших "експертів", які 
не розуміють, що винуватцем 
є рашка, а не обленерго. Ні-
хто не був готовий до таких 
проблем.  Десь є можливість 
віддалено виключати. А десь 
потрібно виїхати на автомобі-
лі та вручну відключити. Ось 
вони і не встигають виїхати 
до всіх. Але помаленько все 
виправляється.

Ігор К Розморожені камери ви-
кинуті продукти. Поламана 
техніка холодильники камери 
стіралки телевізори мікрохви-
льовки хто людям відшкодує 
хто допоможе??. А ніхто!!!!!  
У дупі вони вас всіх мали . 
Як хочуть так дрочуть вони 
нас. Кричіть пишіть рука руку 
миє і щоб ви неписали чи 
кричали вони зроблять по 
свому. Лише тоді коли вони 
побачать людей під своїми 
робочими вікнами які будуть 
добиватися справедливості 
може може щось зміниться 
а це що ми пишемо то по-
вірте навіть нечитають їм це 
до дупи все. Ми всі і всі ваші 
проблеми

Надія Курпіта

Яке пояснення брехня тай 
годі

Міша Христинич 

Украли, таких багато є в 
Україні.
Валентина Євдокімова

Нічого не зробили, то що 
будуть показувати…

Світлана Лещишин

Що за брєд, це ж укриття 
туди любий може зайти .

Вадим Ковальчук 

Хто навчився красти, той 
працювати вже вже не буде!!!

Читач44 

жах!!! але потрібно потра-
пити хоч комусь!!!

Читач44 

Щось то дуже заворуши-
лись всі, напевно смаленим 

Роман Стаднік 

І що змінилося? Це якесь 
знущання над нашим наро-
дом. Ми все розуміємо, але 
одним так, а іншим так, чо-
му?Є білі і чорні?

Любов Ковбель 

Навіщо та показуха! Їм дали 
ліміт, вони так і роблять. На-
кази йдуть із верхушки! Всі 
області відключають! То що, 
всі самі собі дали наказ???

Ілья Хорунжий 

Корупція і "договорняк" - 
це основа всього цього бар-
дака ! Це факт

Бодя Олегович 

В районі Горбатого моста 
взагалі світла ніколи не має!

 Vasyl Zhuk 
Та хоч 10 нулів. Вам від 

цього світла більше не стане
Ігор К

І на фіга та писанина, хіба 
щось зміниться, є такі села і 
міста, що не виключаються 
тому економлять на других

Olena Olena 

Классно, но тепер чекаємо 
підвищення цін на світло.

Дмитро Кишкан 

Не смішіть народ то все 
кодло

Яке продає електрику за 
границю

Любомир Вітенко

Не обов'язково журналіс-
там виставляти фото, вони 
просто можуть написати, в 
якому стані ці укриття. Так 
що ніякої загрози така ін-
формація не несе. Значить 
гроші пішли не за  призна-
ченням. 2 лікарня неоднора-
зово попадала в скандали. Я 
особисто зверталася до мера 
із запитанням, чому в паці-
єнтів, що мають електронне 
направлення, деруть гроші за 
медичні послуги, якщо згід-
но реформи Супрун, цього 
не повинно бути? Тишина. 
Можливо, журналістам і це 
питання висвітлити.

irina zhizhina 

Мовчати не треба потрібно 
писати в фейсбук істаграмі це 
наша війна  тут сини і дочки 
не передові, а нам потрібно 
боротися по містах селах бо 
сам Зеленський з тою мафією 
ради недасть вони вкорінили-
ся за 30 років. А ви молодець.

Ivan Dumanskiy 

Нема чого показувати, бо 
міським лікарням виділили 
не 4,5 ляма, а тисячі

Сергей Грановський 

Мрія простого Українця, 
покарати всіх корупціонерів, 
хапуг, то було б справедливо.

Валентина Євдокімова

А що Зеленський керує  
міською радою і чи він тут 
засідає

Любов Ковальчук 

Стаття зібрала 238 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Ось у такому стані побачили сховище в одному із закладів. Шику додає картина

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» ТА ЙОГО 
КЕРІВНИКА ОШТРАФУВАЛИ

Куди витратили 4,5 млн? Журналістів не 
пускають в укриття тернопільських лікарень

НКРЕКП оштрафувала ВАТ «Тернопільобленерго» на 
85 тисяч гривень, а його керівника — на 1700 гривень. 
Зобов’язав їх надалі дотримуватись справедливих графіків

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

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

Всіх штрафують, а за Львів 
ніяк не візьмуться . У Львові 
роблять,  що хочуть, і нікому 
до цього діла немає . Вішають 
людям лапшу на вуха . Це вже 
просто дістало . Терпіння не 
вічне .

Наталія Сікачовська

Дайте світло,!!!Що то за 
графіки по 6 годин світла 
немає.

Зранку встаєш без світла 
і лягаєш спати також без 
світла!!! Масив КАНАДА 
-ділиться бачу на чорних і 
білих людей…,будинки які 
знаходяться в парковій зоні, 
не виключають чомусь!!

Чому так???

Natasha Rimar 

І на фіга та писанина, хіба 
щось зміниться, є такі села і 
міста, що не виключаються 
тому економлять на других

Цукеркові Букети Зборів

Та толку не буде, пока 
пів міста не збереться біля 
обленерго на протест. Ось 
коли вони побачать пару 
сотень-тисяч людей, тоді їм 
швидко дійде. Скільки в ін-
ших містах прильотів було, 
ніде такого немає щоб біль-
ше не було світла чим було. 
Це не адекватно. На Волині 
відключають 3 години з са-
мого ранку і 3 години в з 10 
вечора, а цілий день світло ж. 
Оце адекватне відключення, 
а не без причини немає. По 
12 годин в день

Oleksii Romaniuk

Показуха центральної влади 
і сміховинні штрафи. Ви до-
пишіть для початку до штра-
фів два нулі. І тоді Тернопі-
льобленерго буде мати штраф 
8 млн. грн, а керівник 170 
тисяч.

Jura Viktor 
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Попри чималу кількість інфор-
мації у вільному доступі, не кожен 
знає, як правильно організувати 
поховання для своїх рідних чи 
близьких. Куди першочергово 
треба звертатися? Чи обов’язково 
померлого має оглянути лікар і які 
довідки треба?

Обов’язково треба викликати 
медиків та поліцію. Можна зателе-
фонувати сімейному лікарю, якщо 
це сталося в його робочі години, 
або викликати швидку — медики 
констатують смерть та видають від-
повідну довідку. Поліція на місці 
оглядає тіло та за необхідності на-
правляє його на судово-медичний 
розтин — це буває дуже часто.

Далі вам треба буде отримати 
медичне свідоцтво про смерть. 
Якщо людина померла вдень, слід 
звернутися до місцевої поліклініки 
з амбулаторною карткою помер-
лого, історією хвороби, паспортом 

померлого і паспортом заявника. 
У поліклініці померлого можуть 
направити на патологоанатомічний 
розтин у морг. У такому випадку 
необхідно викликати спеціальну 
машину для перевезення тіла, а ме-
дичне свідоцтво про смерть оформ-
лять у морзі. Якщо смерть настала 
вночі, слід викликати ритуальну 
службу для транспортування тіла. 
Часто медики, які приїжджають на 
місце смерті, мають їх контакти. 
Співробітники служби забирають 
бланк констатації смерті, прото-
кол огляду тіла, направлення на 
судово-медичний розтин. Нато-
мість вам видають направлення в 
поліклініку. Свідоцтво про смерть 
у цьому випадку також видають 
у морзі.

Аби вам віддали тіло з моргу, 
ви повинні мати гербове свідоцтво 
про смерть. Цей документ видають 
у відділах Державної реєстрації ак-

тів цивільного стану. Під час візи-
ту до відділу, необхідно мати свої 
документи, паспорт померлого та 
довідку про причину смерті, що 
вам видадуть у морзі. У ДРАЦСі 
паспорт померлого вилучать.

Разом зі свідоцтвом про смерть 
вам дадуть витяг про смерть із 
Держреєстру. З цим документом 
ви можете отримати допомогу на 
поховання або недоотриману пен-
сію померлого, але про це згодом.

Однак і цього недостатньо. 
Щоб отримати дозвіл на видачу 
тіла, з документами треба піти до 
прокуратури за місцем прописки 
покійного чи покійної та написати 
заяву. Після того, як ви зберете всі 
необхідні документи та зробите їхні 
копії, можна йти до моргу.

Вам треба привезти до моргу 
речі, в яких ховатимуть людину, 
а також труну, оскільки тіло ви-
дається тільки в труні.

Інструкція з організації поховань

ОГЛЯД

ПОХОВАННЯ ЛЮДИНИ ОБІЙДЕТЬСЯ 
У ТИСЯЧІ, А ТО Й ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ

Якщо обираєте лаковану труну, то вона може обійтися і в 60 000 гривень

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

Скільки у Тернополі коштує ри-
туальна атрибутика і на чому можна 
зекономити — далі у нашому ма-
теріалі.

Зі слів продавчині бюро ритуаль-
них послуг на вулиці Острозького 
пані Людмили, найчастіше саме ро-
дичі купують атрибутику для похо-
вання. Кожен обирає те, на скільки 
вистачить коштів, але зараз все без 
великих помпезностей.

— У кожного різні запити, все за-
лежить від того, скільки людина має 
грошей і скільки може заплатити. 
Зараз ціни змінюються кожен квар-
тал. Товари у магазині дорожчають. 
Переважно беруть звичайні дерев’яні 
хрести. У мене тільки дубові, метале-
вих немає. Беруть труну з накидкою 
та подушкою. Табличку на хрест і 
вінок. До речі, вінків багато не ку-
пують, може один чи два візьмуть і 
все. Зараз вже на живі квіти пере-
ходять, — каже жінка.

У матеріалі ми розповідаємо про 
ціни на кожен поховальний атрибут 
окремо. Вартість дізнавалися у де-
яких місцевих ритуальних бюро, 
а також моніторили інтернет. Ціни 
станом на кінець січня 2023 року.

Які ціни на труни 
І якщо від пишних вінків та зо-

лотих хрестів можна відмовитися, 
то труна — один із основних атри-
бутів поховальної церемонії. У ній 
покійник знаходиться до поховання: 
відспівують, проводжають в останню 
дорогу і ховають. Сьогодні ритуальні 
магазини пропонують труни на різ-
них смак та гаманець.

— Труни оббиті тканиною — 
одна з бюджетних версій, адже 
вони не лаковані. Але навіть тут 
є різноманітність виконання та 
дизайну. Щодо матеріалів, то це 
може поліестер, шовк, атлас та 
мереживо. Найчастіше оббивають 

чорною, червоною, синьою чи фі-
олетовою тканинами. Ціни на такі 
труни стартують від 2 600 гривень. 
Можна і за 3 000, і за 5 000 гривень 
придбати. Також варто враховувати 
розмір труни, — каже продавчиня 
ритуального магазину Людмила.

А ось у магазині на Коновальця 
найдешевша труна — 2 200 гри-
вень. У ціну входить труна, подуш-
ка, ручки та хрест, що набивають 
на кришку.

Якщо ж родичі бажають купити 
щось дорожче, то обирають дерев’я-
ні лаковані труни. Тут ціна залежить 
від деревини, з якої виготовили ви-
ріб. Це може бути дуб, сосна, ясен 
та вільха. Лаковані дерев’яні труни 
можуть коштувати від 4 000 гривень 
до 58 000 гривень.

— У нас є соснові, є дубові труни. 
З такого матеріалу труна може кош-

тувати як 4 000 гривень, так і всі 
60 000 гривень. Ціна ще залежить 
від якості лакування та фурнітури. 
Є ручки пофарбовані пластикові, 
а є — металеві. То ви ж розуміє-
те, що на найдешевшу труну ні-
хто не чіпляє ті металеві ручки. 
Використовують пластик. Най-
частіше сьогодні купують труни 
від 4000 до 10 000 гривень, — каже 
продавчиня ритуального магазину 
на вулиці Коновальця пані Тетяна.  

Ціни на дитячу домовину стар-
тують від 500 гривень. Найменша 
домовина — розміром 50 см.

Вінки на поховання 
У ритуальних магазинах Тернопо-

ля переконують, нині надають пере-

Ціни  Поховати людину – справа не 
з дешевих. Вінки, труна, хрест та одяг 
– лише частина речей, про які треба 
подбати для поховання. Інколи за ці 
речі віддають цілі статки, аби все мало 
помпезний вигляд

Ціни на  
атрибутику 
для поховання 
залежать від 
матеріалу та  
якості
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вагу живим квітам замість штучних.
— Квітка дуже дорога. От дня-

ми у нас жінка брала великий бу-
кет, і якщо раніше він обходився 
до 350 гривень, то зараз вже від 
500 гривень. Все залежить від ціни 
закупки. На могилу беруть будь-які 
квіти, все за бажанням. Можуть 
купувати орхідеї, можуть троянди, 
хризантеми, гвоздики. Але врахо-
вуйте, що справжня квітка стоїть 
тільки кілька днів, може тиждень. 
Все залежить від погоди, — каже 
пані Тетяна.  

А ось щодо штучних вінків та ко-
шиків, вони дешевші, та й краще 
вони витримують погодні умови.

— Зараз вже ніхто не купує по бу-
кетику від кожного члена родини. 
Люди приходять і просять вінок від 
дітей, дружини та онуків для любого 
батька, чоловіка та дідуся. На даний 
момент ціни від 140 до 2200 гривень. 
На 600 гривень ми можемо підібрати 
великий вінок зі штучних квітів. Та-
кож підписуємо стрічку. Цей вінок 
на кладовищі може протриматися 
до року, — розповідають нам у ри-
туальному бюро.

Одяг для померлих 
Для тих, хто не бажає витрачати 

час на пошуки одягу для померлого, 
у ритуальних бюро навіть є спеці-
альні відділи з костюмами, сукнями, 
спідньою білизною та хустками. Зі 

слів пані Тетяни, одяг для чоловіків 
куди дорожчий.

— У нас немає великого вибору. 
Ми почали купувати той одяг для 
померлих, як почалися карантини. 
Тоді люди приходили і купували все 
в одному місці для поховання. На-
приклад, костюм для чоловіка кош-
тує 600–1600 гривень. За 3 000 гри-
вень у нас немає. Та і люди не беруть 
дорогого, — додає продавчиня.  

А ось для жінок ціни дешевші, 
хоча вибір одягу більший. Окрім ко-
стюмів, для них пропонують і сукні. 
Найдорожчий костюм для жінки 
може обійтися до 900 гривень. Це 
не брендовий одяг, не наймодніший.

Надгробні хрести 
Щодо надгробних хрестів, то ціни 

також залежать від матеріалу та його 
якості. Загалом ціни стартують від 
300–400 гривень і до 3 500 гривень.

— У нас є хрести дубові, соснові. 
Якщо хрести дерев’яні, то вони всі 
оброблені або лаком, або морилкою. 
За 420 гривень я можу запропонува-
ти звичайний сосновий з морилкою. 
За 3 000 гривень ми пропонуємо 
різьблені хрести, з металевою об-
шивкою. Також можемо запропо-
нувати металеві від 800 гривень і 
вище, — каже продавчиня.

Також роль грає, який саме хрест 
бажають придбати: православний чи 
греко-католицький. Як виявляється, 
православний має перемичку і його 
важче робити. І тоді різниця у вар-
тості хрестів від 50 гривень.

Одна підписана табличка на хрест 
може коштувати від 100 гривень.

Перевезення та 
кремація 

За бажанням жителі Тернополя та 
Тернопільщини можуть скориста-
тися перевезенням померлого або 
ритуальної атрибутики за гроші. 
У спеціалізованому комунальному 
підприємстві «Ритуальна служба» 
Тернопільської міської ради про-
понують одразу кілька варіантів.

Наприклад, послуга автокатафал-
ка типу «Мерседес» для перевезення 
труни до дому замовника коштує 
335 гривень, а вже для перевезення 
труни в морг і до дому замовника — 
450 гривень.  

Якщо вам потрібний катафалк для 
обслуговування обряду «Поховання» 
на новому кладовищі за межами мі-
ста, розраховуйте на 477 гривень, 
а на кладовищах у межах міста — 
430 гривень.

У разі оренди автокатафалки 
ПАЗ-32053–80 для поховання 
за межами міста вам треба віддати 
905 гривень.

Для тих, хто хоче провести крема-
цію, треба враховувати, що у Тер-
нополі та області така послуга від-
сутня. Найближча точка — Київ. 
Найдорожче у цьому процесі об-
ходиться дорога, адже водій рахує 
15 гривень/км в обидві сторони. 
Мінімальна вартість кремації — 
10 000 гривень.

Копання могили 
Наразі у Терполі п’ять кладовищ і 

вони підпорядковуються спеціалізо-
ваному комунальному підприємству 
«Ритуальна служба» Тернопільської 
міської ради. Надаємо список дію-
чих кладовищ.

На вулиці Микулинецька;
у Підгородньому;
Тернопільське міське кладовище 

на вулиці Бригадна, 47 (у народі 
«Довжанка»);

у Кутківцях;
у Пронятині.
Та чи можна забронювати там міс-

це і скільки це коштуватиме? Нам 
розповіла наглядачка за кладовищем 
Оксана Гук.

— Місце на кладовищі зарезер-
вувати не можна. І жодних грошей 
за виділення землі для поховання 
своїх родичів тернополяни не ма-
ють платити. Наразі ховають лише 
на Тернопільському міському кла-
довищі на вулиці Бригадна, 47 (у на-
роді «Довжанка»). Просто по черзі 
ховають, по порядку. Щодо інших 
кладовищ, то там проводиться лише 
дозахоронення до родичів, — каже 
пані Оксана.

Аби поховати людину, родичі 
мають звернутися до «Ритуальної 
служби» зі свідоцтвом про смерть. 
І тоді вже оформлюється протокол 
поховання. Якщо мова йде про до-
захоронення, тоді додатково треба 
мати документи про смерть та по-
ховання ваших родичів на іншому 
кладовищі.

Також послуги з копання могили 
надають у спеціалізованому кому-
нальному підприємстві «Ритуаль-
на служба» Тернопільської міської 
ради. Як повідомляють на офіцій-
ному сайті підприємства, ціна за яму 
залежить від методу копання та її 
розмірів.

Так, копання могили ручним спо-
собом обійдеться вам у 2 835 гри-
вень, а механізована — 2 146 гривень.
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входить відновлення та вітаміни.

Волосся 
У цій сфері індустрії краси ціни 

найвищі. Деякі послуги обій-
дуться вам у не менше ніж кіль-
ка тисяч гривень. Розповідаємо 
покроково. Почнемо зі стрижок. 
Підстригти гривку у перукарів 
можна за 50–150 гривень, кінчики 
волосся — за 150–200 гривень. Та 
деякі власники салонів вимагають 
від клієнтів за цю процедуру біль-

ше — аж 300–350 гривень. Дитяча 
стрижка обійдеться жителям Тер-
нополя у 100–200 гривень, чоло-
віча — у 100–250 гривень (якщо 
ще з миттям голови опісля). Жі-
ночі стрижки набагато дорожчі і 
ціна на них коливається у межах 
від 150–250 до 300–400 гривень. 
Модельну стрижку вам зроблять 
за 350–400 гривень.  

Йдемо далі. Популярною послу-
гою є укладка волосся. Вартість її 
теж відрізняється: в частині салонів 
це коштує 80–250 гривень, а в ін-
ших — 250–600 гривень. Однак, 
пропозицій у місті багато, тож ви 
знайдете для себе оптимальний 
за ціною варіант. Красиві, пишні 
локони (накрутка волосся) можна 
зробити за 250–500 гривень, 450–
550 і навіть за 700–800 гривень. 
Найбільша вартість локонів, яку 
ми помітили серед усіх дванадця-
ти прайсів, становить 900 гривень.  

Тепер щодо зачісок. У більшості 
салонів немає окремо виділених цін 
на денні і вечірні зачіски, тому ми 
взяли їх у одну категорію. Зроби-
ти щось гарне на голові у терно-
пільських майстринь коштує від 
350 до 1000 гривень, залежно від ідеї 
і складності. Зачіски на випускний 
вартують 1000–1200 гривень, а ве-
сільні — 550–1200 гривень. Дехто 
окремо виділяє модельні зачіски, та 
цих пропозицій є небагато.

Якщо вам заманулося зміни-
ти колір свого волосся, візьміть 
до уваги наступну інформацію. 
Ціна на однотонне фарбування 

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

Наша журналістка порівняла 
вартість б’юті-процедур у різних 
салонах краси. Ми взяли до уваги 
найпопулярніші послуги. 

Щодо салонів, моніторили ціни 
лише у тих, в яких є закріплений 
прайс у соцмережах. Це, зокрема, 
такі студії, як: avenuestyle_studio, 
solo_and_sofi, pago.beauty_place, 
swipe.beauty.te, marine_beauty.
salon, orlovskyh, city_nails_ternopil, 
delante_ternopil, ck_beauty_studio, 
ledi_di_ternopil, natalina_makeup_
school та salon_youneed. Прайс пе-
реважно публікують у закріплених 
сторіс Instagram, тому ціни може 
побачити будь-хто з клієнтів, пе-
ред тим, як планує похід у салон. 
Хочеться відмітити, що багато тер-
нопільських салонів дуже ретельно 
розписують вартість послуг. Отож, 
скільки коштує стати ще більш кра-
сивим/красивою у Тернополі — чи-
тайте у нашому огляді.

Манікюр 
Це одна з найбільших сфер у б’ю-

ті-індустрії. Місцеві салони надають 
величезну кількість різноманітних 
послуг, вартість яких залежить 
від складності роботи, матеріалів, 
дизайну та кваліфікації майстрів. 
Отож, у середньому косметична 
обробка нігтів і пальців на руках + 
покриття гель-лаком обійдеться вам 
у 200–450 гривень. Укріплення й 
покриття акригелем трохи дорож-
че — 410–500 гривень. Манікюр 
+ укріплення гелем коливається 
у межах від 380 до 580 гривень за-
лежно від салону, а комплекс «ма-
нікюр + нарощення нігтів» вартує 
400–500 гривень.  

Акрилове укріплення роблять 
за 500–550 гривень, укріплення зви-
чайною «базою» — за 400–450 гри-
вень. У більшості закладів краси 
є послуга «Чоловіча чистка». Вона 
порівняно недорога й обійдеться 
тернополянам у 120–200 гривень. 
Корекція нігтиків коштує від 370–
380 до 450–520 гривень за послугу. 
Апаратна чистка перед покриттям 
наступними матеріалами окремо 
обійдеться у 130–250 гривень.

Процедура нарощення нігтів 

у нашому місті доволі дороговар-
тісна. Ціна стартує від 400 гривень, 
а у деяких салонах нарощення вар-
тує 700–800 гривень, залежно від 
бажаної вами довжини. Часто по-
трібно зняти гель-лак або звичайний 
лак. Без чистки така послуга коштує 
50–80 гривень, з чисткою — 120–
400 гривень. Зняття гелю в рази де-
шевше, ціна на процедуру становить 
50–100 гривень, не більше. Буває, 
що при носінні манікюр пошко-
джується. Відремонтувати нігтик 
у салонах можна за 25–60 гривень. 
Однак у деяких прайсах ми поміти-
ли, що це коштує навіть 100 гривень 
за один ніготь.  

Багато жінок дуже вимогливі 
до свого манікюру. Хтось полюбляє 
естетичне однотонне покриття ніг-
тиків, а комусь до вподоби креативні 
і навіть шалені дизайни. У салонах 
краси Тернополя намагаються ви-
конати усі забаганки клієнтів. Омб-
ре майстрині здебільшого роблять 
за 50–100 гривень, традиційний 
і улюблений ніжний «френч» — 
теж за 50–100 гривень. «Втирки» 
вартують від 20 до 100 гривень. 
А загалом будь-який дизайн, який 
забажаєте, вам намалюють на нігтях 
за 10–100 гривень.

Брови 
Тут все значно простіше. Ко-

рекцію форми брів без фарбу-
вання у салонах міста пропону-
ють зробити за 100–150 гривень. 
Фарбування фарбою чи хною 
без корекції вартує в середньому 
100–200 гривень. Якщо замовляєте 
комплекс «корекція + фарбування 
фарбою чи хною», можна трішки 
зекономити. Це коштуватиме від 
170 до 280 гривень. Деякі салони 
також мають серед переліку своїх 
послуг таку процедуру, як «Корек-
ція чи фарбування брів + фарбу-
вання вій» за 200 гривень.  

Саме ж фарбування вій окремо 
від брів тернополянкам зроблять 
за 80–200 гривень. Довготрива-
ла укладка брів є різної варто-
сті. У деяких салонах це коштує 
300–400 гривень, в інших — 450–
600 гривень. Ще окремі салони 
пропонують процедуру «Щастя 
для брів» за 100–150 гривень, куди 

Педикюр у тернопільських салонах краси дешевший, ніж 
манікюр, орієнтовно на 100 грн 

У салонах краси міста роблять будь-які 
дизайни манікюру, які обрав клієнт 

Ціни на макіяж залежать від події, на яку 
він вам потрібен
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Найвищі ціни у 
тернопільських 
салонах краси 
на процедури, 
пов'язані з 
волоссям

СКІЛЬКИ КОШТУЄ КРАСА У САЛОНАХ 
ТЕРНОПОЛЯ? МИ ПОРІВНЯЛИ
Ціни  Вартість б'юті-процедур 
суттєво підвищилася. Це пов’язано з 
подорожчанням матеріалів, виїздом 
майстрів за кордон, а також із загрозою 
блекауту. «RIA плюс» промоніторила ціни 
на найпопулярніші б’юті-послуги у 12 
салонах в мікрорайонах Тернополя

у салоні становить 320–2000 гривень 
(напряму підпорядкована довжині 
волосся). Фарбування своєю фар-
бою дешевше — 350–500 гривень. 
У деяких салонах б’юті-процедура 
вартує 700 гривень. Покраску ко-
ренів вам зроблять за 450–700 гри-
вень в середньому. Окремі салони 
хочуть за послугу більше — 800–
1300 гривень. Якщо обираєте склад-
ніші техніки фарбування, готуйтесь 
і платити великі суми. Ваш гаманець 
зменшиться на 1300–3800 гривень. 
Найдорожча послуга, яку ми поба-
чили, коштувала аж 7000 гривень. 
Тонування волосся перукарі роблять 
за 320–2000 гривень, полірування — 
за 200–400 гривень.  

Більшість салонів краси у Терно-
полі пропонують клієнтам доглядові 
процедури за волоссям. Залежно від 
засобів для догляду, це вартує від 
400 до 2000 грн.

Сьогодні ефективними і популяр-
ними серед жінок є різні процедури 
з відновлення волосся. У Тернополі 
найбільш поширені — кератинове 
вирівнювання, ботокс і наноплас-
тика. Вартість цих послуг залежить 
від довжини вашого волосся. Чим 
довше — тим дорожче. Зокрема, ке-
ратинове вирівнювання на коротке 
волосся коштує від 650 до 2000 гри-
вень, на волосся середньої дов-
жини — 1400–2400 гривень, на до-
вге — 1800–2800 гривень.  

Ботокс на коротку довжину обій-
деться вам у 800–1100 гривень, 
на середню — 1300–1600 гривень, 
на довгу — у 1500–2000 гривень. 
Нанопластика волосся найдорож-
ча. Ціна процедури на коротке во-
лосся становить 900–2200 гривень, 
на волосся середньої довжини — 
1500–2600 гривень, а на довгі ло-
кони — від 1900 до 3400 гривень 
за послугу.

Для покращення структури і 
водного балансу волосся часто ро-
блять холодне відновлення. Його 
вартість теж залежна від довжини: 
коротке волосся — 500–1600 грн, 
середнє — 600-24-00, довге — 700–
2800 грн.

Макіяж 
У багатьох випадках життя на об-

личчя необхідно нанести макіяж. 
Для жінок це рутинна справа, 
адже природній мейк-ап на ро-
боту чи прогулянку містом можна 
зробити самій вдома. Та на більш 
святкові події без допомоги квалі-
фікованого візажиста не обійтись. 

Нюдовий макіяж або тонування 
обличчя (у прайсах салонів Тер-
нополя це часто одне й те саме) 
включає в себе нанесення на шкіру 
певного тону, корекцію обличчя і 
брів, корекцію повік пастельними 
відтінками, макіяж губ без сирілки, 
глітерів і так далі по мінімуму. Така 
послуга у Файному місті коштує від 
300 до 500 грн.  

Денний чи вечірній макіяж (ми 
також об’єднали їх в одну групу, 
як і зачіски) вартуватиме по-різ-
ному — від 350 до 550 гривень або 
від 600 до 1000 гривень. Ефектний 
макіяж для нареченої на весілля 
обійдеться у 500–1500 гривень.

В окремих салонах візажиста 
пропонують цілком безпечний 
дитячий макіяж малечі до 13 ро-
ків. Його ціна становить 250–
300 гривень. Пучкові вії наклеять  
за 50–200 гривень.

Вії 
Нарощені вії з легкістю підкрес-

люють красу очей. Вони здійсню-
ють очевидний ефект на зовнішній 
вигляд жінки, або додають поміт-
ної пишності натуральним віям. 
У салонах краси нашого міста 
зняття вій без нарощення роблять 
за 50–100 гривень, у дорожчих 
б’юті-студіях — за 100–160 гри-
вень. Класичне нарощування вій 
вартує від 400 до 600 гривень. 
Об’єми й вигини значно дорожчі. 
Об’єм 2D коштує 380–600 гривень, 
3D — 400–650 гривень, 4–5D — 
450–750 гривень. Ціна довгостро-
кового ламінування вій становить 
від 380 до 650 гривень. Якщо ба-
жаєте кольорові вії, слід доплатити 
50 грн.

Педикюр 
Періодично доглядати за пальця-

ми ніг теж необхідно. У місцевих 
салонах краси чистку пальчиків 
без покриття вам зроблять за 180–
450 гривень. Сухий апаратний пе-
дикюр стопи без покриття коштує 
380–420 гривень. Догляд за пальчи-
ками і покриття гелем вартує від 
200 до 500 гривень у дорожчих са-
лонах. Повний чоловічий педикюр 
пропонують за 350–530 гривень. 
Моделювання одного нігтика недо-
роге — від 25 до 50 гривень. Про-
цедура зняття педикюру обійдеться 
вам у 50–70 гривень. Деякі салони 
приваблюють клієнтів послугую 
спа-догляду за ніжками. Її ціна — 
від 80 до 350 грн.
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до ініціативи. Довго моніторили, з 
яких комплектуючих складається 
хороша аптечка, звідки можна їх 
доставити, хто і що рекомендує. 
Збирали кошти власноруч і си-
лами інших волонтерів. Спершу 
тернополяни формували аптечки 
із закордонних товарів, які пере-
давали небайдужі українці з діаспо-
ри. А коли українські виробництва 
відновили виготовлення тих же тур-
нікетів чи бандажів, то перейшли 
на вітчизняний продукт. Справа 
набирала розголосу, Тетяна і Денис 
вели комунікацію з сотнями лю-
дей, писали дописи у соцмережі, 
а невдовзі створили свій сайт.

«Мені здається, що ми працює-
мо вже у таких об’ємах, що охочі 
допомогти давно мають наші кон-
такти. Хтось безпосередньо до мене 

чи Дениса звертається. Хтось ви-
падково побачив сайт. Ми маємо 
перевірених колег-волонтерів, які 
їздять на бойові позиції. У нас 
сформувалось коло людей, яким 
ми довіряємо, з якими працюємо. 
Військові, які потребують аптечок, 
теж самі нас знаходять», — додає 
Тетяна Сендецька.

За майже одинадцять місяців 
роботи подружжя укомплектувало 
й відправило у «гарячі» точки вже 
3345 аптечок. А ще — сформува-
ло довкола себе надійну спільноту 
однодумців, яка робить все, щоб 
Тетяна і Денис не зупинялись на до-
сягнутому…

Щоб зібрати кошти на форму-
вання аптечок, тернополяни, чим 
тільки не займались. Одна з ціка-
вих справ — приготування варення 
за рецептами Євгена Клопотенка. 
Тетяна й Денис варили його вдо-
ма й продавали за символічну 
ціну — грошову пожертву на проєкт 
«Живи». Охрестили смачне варення 
«Бандерівським». Подружжя робило 
його різних смаків: полуниця-бази-
лік, абрикос-мигдаль, черешня-ли-
мон-чилі, черешня-кориця, полуни-

ця-бодян, абрикос-мигдаль-базилік 
та томат-м’ята.

Також періодично на сайті і 
у соцмережах вихідці з Тернополя 
проводять розіграші. На них за до-
нати розігрують незвичайні речі, 
як от: сет подарунків «Футболка 
BORSCHT, книга з автографом Єв-
гена Клопотенка «Зваблення їжею з 
українським смаком» і торбинка»; 
комплект «Повна торба» від лідера 
музичного гурту OT VINTA Юрія 
Журавля; картина «Заради кожного 
життя», щоб завдяки їй укомплек-
тувати 100 аптечок та спеціальні 
рюкзаки для бойових медиків; 
інша сувенірна продукція. Таких 
розіграшів Тетяна з Денисом від 
весни влаштували стільки, що усіх 
і не пам’ятають…

Собівартість 
аптечки — 4 000 грн

Волонтерство — це не основна 
діяльність подружжя. Тетяна з чоло-
віком обоє мають постійну роботу. 
Натомість волонтерять у вільний 
час. Іноді ця справа займає навіть 
вихідні. Та це внесок у Перемогу!

— Комплектація аптечок — наш 
пріоритетний напрямок у волон-
терстві. Якісна аптечка дає шанс 
зберегти життя воїна на полі бою, 
тому при її формуванні не має бути 
жодних виключень щодо якості 
комплектуючих. Ми тримаємо 
руку на пульсі подій і відслідкову-
ємо інформацію про всі необхідні 
компоненти. Наші захисники перед 
смертельною небезпекою роблять 
для нас величезне діло мужністю та 
силою. Тому і ми не маємо права 
чинити по-іншому! — додає Денис 
Кошарський.  

Зібрати одну аптечку обходиться 
у 3–4 тисячі гривень. У неї входять 
такі комплектуючі: турнікет, гемос-
татик, атравматичні ножиці, ізраїль-
ський бандаж, оклюзійна пов’язка, 
назофарингіальна трубка, маркер, 
піл-пак, перев’язка, термоковдра, 
рукавички нітрилові і, власне, під-
сумок, у якому це все зберігається. 
На запитання, чи активно доєдну-
ються до їхнього проєкту україн-
ці, Тетяна Сендецька відповідає: 
не може сказати, що люди втоми-
лись, бо на аптечки донатять. Усві-
домлення того, що кілька гривень 
врятують чиєсь життя, стимулюють 
допомагати!

Як долучитись до проєкту «ЖИВИ»?
Подружжя говорить, що варіан-

тів є кілька. Перший і найлегший 
– просто поширити інформацію 
про проєкт і реквізити для збору 
грошей на своїй сторінці у со-
цмережах.

Другий шлях – якщо у вас є 
змога, ви можете самостійно за-
купити комплектуючі до аптечок та 
передати Тетяні з Денисом. Вони 
допоможуть все організувати. 

Третій – якщо ви майстриня 
або митець, займаєтесь творчіс-
тю або ж просто маєте класний 
лот, який зацікавить людей, то за-
пропонуйте його для наступного 

розіграшу. Тернополяни наводять 
приклади: популярністю нині ко-
ристуються авторські картини, 
марки, уламки боєприпасів з пе-
редової, прапори, шеврони, речі 
з автографами тощо. 

Також можна задонатити на 
аптечки. «Ми маємо одну від-
криту «банку», у яку збираємо 
кошти на комплектуючі. Туди 
можна закинути будь-яку суму. 
Опісля про все придбане відзвіто-
вуємо», – пояснює Тетяна Сен-
децька. Реквізити для допомоги 
і контакти родини додаємо до 
матеріалу. 

РЕКВІЗИТИ:
Карта: 4441 1144 5657 8002
Карта($): 5375 4188 0648 6742
MoneyGram: Tetiana Sendetska
PayPal: tetiana.sendecka@gmail.com

КОНТАКТИ:
Email: tetiana.sendecka@gmail.com

Телефон: +38(096) 193 27 78; 
+38 (068) 539 25 37

Facebook: Тетяна Сендецька, 
Денис Кошарський

Instagram: @tetiana_sendetska
ЛІНК НА БАНКУ: https://send.

monobank.ua/jar/6ujxvLwGro
(номер картки банки: 
5375 4112 0191 8633)

НАДІЙНИЙ ТИЛ

лектуючих, медикаменти довго їхали 
з-за кордону, в обмеженій кількості, 
а потреба у них залишалась вели-
кою. Адже це перше, чим боєць 
може надати собі допомогу після 
поранення. І важливо, аби кожен 
військовий мав аптечку і міг вчас-
но нею скористуватись. Це збереже 
його життя у критичній ситуації! — 
каже Тетяна.

Тернополяни продовжували 
щодня наполегливо працювати і 
їхня діяльність згодом переросла 
в ініціативу «ЖИВИ» — комплек-
тування повноцінних аптечок для 
захисників.

Сформували вже 
3345 аптечок 

— Невеличка передісторія. 
Я за спеціальністю — анестезіолог і 
лікар інтенсивної терапії. Ще кілька 
років працюю викладачем-інструк-
тором у «44 Навчальному Центрі» 
(його робота сфокусована на співп-
раці із військовими, які боронять 
Україну на фронті — прим.). Наш 
центр першим у державі з 2014 року 
почав займатися тактичною меди-
циною. Тобто, фахівці організації 
не з перших уст знають, що має 
входити в аптечку, при яких по-
раненнях засоби допоможуть, як 
ними користуватися. Завдяки цій 
платформі ми також знаходимо 
ресурси для аптечок, — зауважує 
Денис Кошарський.  

Подружжя комплексно підійшло 

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

24 лютого 2022 року… Якщо 
замислитись, цей день за лічені 
секунди постане у пам’яті кож-
ного. Він дав зрозуміти, хто є 
хто, ми «стартували» у нове жит-
тя — з повітряними тривогами, 
блекаутом, втратами, здобутками, 
єдністю… Багато людей на повну 
відчули власну важливість для 
рідної України й усвідомили — 
якщо ти здатен робити бодай 
щось для держави, то роби це і 
ворог нас не зупинить!

Так трапилось і з родиною Тетяни 
Сендецької і Дениса Кошарського 
з Тернополя. Коли росія здійсни-

ла повномасштабне вторгнення 
на нашу територію, вони вклю-
чились у волонтерство. Спершу, 
за словами подружжя, вони коор-
динували роботу медичного складу 
і разом із командою інших волонте-
рів зібрали і відправили на потреби 
Збройних сил, тероборони, військо-
вих госпіталів, лікарень і шелтерів 
для переселенців понад 300 тонн 
медикаментів, засобів тактичної 
медицини та обладнання. А потім 
у Тетяни й Дениса з’явилась ідея 
заснувати власний проєкт.

— Мабуть у березні чи квітні 
в якийсь момент ми зрозуміли, що 
хлопцям на передовій вкрай бракує 
аптечок. Вони були дуже необхідні. 
В Україні не було вдосталь комп-

Тетяна з чоловіком Денисом волонтерять із 
перших днів війни

Домашній улюбленець родини із вже 
укомплектованими аптечками

Задоволені військові зі своїми персональними 
аптечками
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Наші захисники 
роблять величезне 
діло мужністю та 
силою. Тому і ми 
не маємо права 
чинити по-іншому!

ТЕТЯНА І ДЕНИС З ТЕРНОПОЛЯ 
КОМПЛЕКТУЮТЬ АПТЕЧКИ ДЛЯ ЗСУ

Волонтерство  Подружжя з 
Тернополя – Тетяна Сендецька і Денис 
Кошарський, з перших днів війни 
започаткували проєкт «ЖИВИ». Вони 
комплектують аптечки для захисників. 
Для того, аби зібрати кошти на аптечки, 
що сім’я тільки не робила – готували 
варення, проводили розіграші, знайшли 
однодумців і партнерів в Україні й за 
кордоном
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №3

На прийомі у лікаря:
— П'єте?
— Не відмовлюся!

***
— Любий, ти зі мною щасли-
вий?
— А куди подітися?

***
Та що ви знаєте про важку музи-
ку? В мене дитина під перфора-
тор танцює.

***
Чоловік сідає у таксі:
— Шефе, на вокзал!
— То ми вже на вокзалі…
— На тобі сотню, і наступного 
разу так швидко не ганяй!

***
Таксист:
— Мені подобається моя робо-
та. Сам собі начальник, ніхто 
мені не наказ.
Пасажир:
— Тут ліворуч!

***
— Розповідайте, які у вас про-
блеми?
— Бачите, мене ніхто не любить. 
Може, хоч ти допоможеш мені, 
мерзенний жирний дідуган?

***
Заповзає до психолога чоловік.
— То хто тут у нас, черепашка, 
ящірка, гадюка?
— Ні лікарю, я боюся висоти.

***

У психолога:
— Лікарю, я патологічно недо-
вірливий до людей. Ви можете 
мені допомогти?
— Звичайно можу.
—  От же — бреше і не червоніє!

***
Записав у мобільник коханку 
під ім'ям «Коханка». Дружина 
жарт оцінила, посміялася, і 
жодних питань більше не ста-
вить. Добре, коли людина має 
почуття гумору!

***
Справжня чоловіча вірність — це 
коли вже втретє одружений, а 
коханка та сама.

***
Дружина каже чоловікові:
— Дорогий, я подивилася на 
твою коханку і вирішила — це не 
зрада, це подвиг!

***
Чоловік привів вперше свою 
дружину на банкет із панами по 
службі.
Дружина запитує:
— Хто та жінка у червоній сукні?
Чоловік відповідає:
— Коханка шефа.
— А та повна брюнетка?
— Коханка головного бухгал-
тера.
— А в жовтій сукні у квіточку?
— Коханка начальника відділу.
— А ця струнка блондинка?

Чоловік забув, увійшов у раж і 
каже:
— А це моя коханка!
Дружина з гордістю:
— Наша — найкраща!

***
— Чим збираєшся зайнятися у 
вихідні?
— Я давно не був на дивані, 
багато справ там накопичилося.

***
З погляду планшета, людина — 
це розрядний пристрій.

***
Раніше я вів дуже активне жит-
тя: грав у теніс, футбол, більярд, 
займався шахами, брав участь в 
автоперегонах. Але все закінчи-
лося, коли здохнув комп'ютер.

***
Сидять дві бабусі на лавці, одна 
каже іншій:
— А пам'ятаєш, колись ми були 
молоді та красиві, особливо 
я. А тепер старі та страшні, 
особливо ти!

***
— Чому ви запізнилися на 
роботу?
— Пізно вийшов із дому.
— А раніше не можна було 
вийти?
— Вже пізно було раніше вихо-
дити.

***
Чоловік подарував море квітів! 

Вивіз у поле, сказав: «Все твоє, 
збирай!»

***
Ми з чоловіком живемо в 
достатку. То він мене дістає, то 
я його.

***
Сьогодні на 18-річчя батьки по-
дарували мені листівку та шкар-
петку. У листівці було написано: 
«Тепер Добі вільний, йди»

***
— Перестань вередувати! — 
каже дружина чоловікові за 
обідом. — У понеділок ти їв го-
рохове пюре із задоволенням, у 
вівторок і середу — також, у чет-
вер не відмовлявся, але раптом 
сьогодні закапризував.

***
Лайфхак:
Якщо ви щомісяця відкладати-
мете потроху, то вже через рік 
здивуєтеся, як мало накопичи-
лося…

***
Хочете стати експертом із ло-
гістики? Заведіть двох коханок 
одночасно!

***
Один чоловік втомився вже 
натякати дівчині. Не витримав 
і пише їй СМС: «Давай хоч за 
гроші зробимо це». Вона йому: 
«У мене немає грошей».
Він їй: «Я плачу».Вона йому: «Не 

плач, все буде добре».
***

— Будь ласка, охарактеризу-
йте себе трьома словами.
— Не зрозумів питання...

***
— Я знайшла пояс для схуд-
нення, тільки він на мені не 
застібається...

***
Лікар Час — хороший 
психолог, але невдалий 
косметолог.

***
— У спеку треба більше 
пити.
— Скажіть це моїй дружині.

***
Скромних людей не буває. 
Просто деяким нічим хва-
литися.

***
Він регулярно вкладав свої 
заощадження у горілку і мав 
стабільні 40%.

***



ОВЕН На Овнів чекає 
маса пригод та приєм-
них новин. Не обійдеть-

ся і без романтики – навіть 
самотні представники знаку 
матимуть змогу зустріти свою 
другу половинку. Варто налаш-
туватися на позитив. Приводів 
для цього буде достатньо.

ТЕЛЕЦЬ Вам слід про-
явити ініціативу, адже 
проблеми нікуди не 

зникнуть доти, поки ви просто 
сидітимете, склавши руки. Ви 
не в тому становищі, щоб вам 
приносили все готове – почніть 
працювати й ваші справи дуже 
швидко підуть вгору.

БЛИЗНЮКИ Частина 
проблем, які турбу-
ють вас, розв'яжуться 

без вашої участі, тоді як для 
подолання інших труднощів 
доведеться докласти зусиль. 
Не варто переживати через 
дрібниці, адже вони можуть не 
дати побачити важливі речі.

РАК У цей час року 
ви зможете подолати 
багато труднощів, якщо 

станете з упевненістю дивитися 
у завтрашній день. Ви можете 
багато часу проводити у спога-
дах, літати у хмарах. Проте за 
таку мрійливість господар року 
не похвалить вас. Саме тому  
почніть рішучі дії.

ЛЕВ Левам доведеться 
проявити всю свою на-
полегливість і цілеспря-

мованість, адже перед ними 
будуть відкриті численні мож-
ливості. Головне при цьому не 
упустити свій шанс і довести до 
кінця всі задуми. Левів чекає 
фінансовий добробут.

ДІВА Зараз ніхто не 
зможе збити Діву з кур-
су. Якщо вони намітять 

траєкторію свого руху та роз-
витку, то будуть байдужі будь-
які труднощі, а всі конкуренти 
будуть нещадно знищені.Зараз 
саме час зробити ряд активних 
і кардинальних кроків для по-
ліпшення власного добробуту.

ТЕРЕЗИ Нинішній пе-
ріод дуже знаковий для 
Терезів, які працюють, 

і несвоєчасне включення в 
робочий процес загрожує що-
найменше втратою сприятли-
вого курсу. Вам варто докласти 
зусиль, щоб сконцентруватися 
на дійсно важливих питаннях.

СКОРПІОН Скорпіонові 
може знадобитися 
допомога та підтримка 

близьких та дорогих людей. 
Щоб досягти успіху, Скорпі-
онам слід почати виходити з 
особистої зони комфорту, аури 
тиші та спокою, якою вони 
постаралися оточити себе.

СТРІЛЕЦЬ Стрільцям не 
потрібно розраховувати 
на безтурботне та легке 

життя. Щоб уникнути депре-
сії, вирушайте в подорож, 
прихопивши із собою близьку 
людину.

КОЗЕРІГ Лютий для 
Козерогів стане доле-
носним місяцем. Якщо 

торік ви були в опалі удачі у 
всіх сферах життя, то зараз мо-
жете чекати підйому як свого 
фінансового, так і особистого. 
Самотні представники знаку 
можуть знайти своє кохання, 
тоді як ті Козероги, які мріяли 
про фінансову незалежність, 
відкриють свою справу і вигід-
но інвестують гроші. 

ВОДОЛІЙ Водоліям 
часто пропонуватимуть 
варіанти дозвілля, не 

відмовляйтеся, а сміливо 
прямуйте в потік життя. Це 
також сприятиме вашій творчій 
активності та успіхам на роботі. 
В особистому житті впевнені у 
своєму виборі Водолії з успіхом 
пройдуть усі випробування.

РИБИ На початку місяця 
ви відчуєте, що з ваших 
плечей впала велика 

ноша. Звичайно, залишаться 
невирішені завдання і дрібні 
клопоти, але ви зможете непо-
гано відпочити та закласти курс 
подальших дій. Постарайтеся 
знаходити час для розв'язання 
особистих питань та питань, 
пов'язаних із добробутом сім'ї. 

РЕКЛАМА

СЕРЕДА,

1 ЛЮТОГО

-1°С     +1°С -2°С     +2°С

ЧЕТВЕР, 
2 ЛЮТОГО

0°С     +1°С -2°С      +1°С

П’ЯТНИЦЯ, 
3 ЛЮТОГО

-4°С     -1°С -3°С     -1°С

СУБОТА, 
4 ЛЮТОГО

-6°С     -1°С -5°С     +2°С

НЕДІЛЯ, 
5 ЛЮТОГО

-6°С     +1°С -3°С     0°С

ПОНЕДІЛОК, 
6 ЛЮТОГО

-2°С     0°С -3°С     -2°С

ВІВТОРОК, 
7 ЛЮТОГО

-6°С      -1°С -7°С     -4°С
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
В університеті на лекції з пси-
хології.
Професор:
— Сьогодні ми вивчимо на 
прикладі три вихідні стадії пси-
хіки людини: подив, роздрату-
вання та гнів.
Професор бере телефон і на-
бирає перший-ліпший номер.
— Добридень! А Васю можна?
— А тут такий не живе.
— Ось, — усміхається профе-
сор, — це легке здивування.
Потім знову набирає номер.
— Добридень! А Вася не підій-
шов?
— Та нема тут таких!
Потираючи руки, професор 
змовницьки підморгує аудито-
рії та втретє набирає номер.
— А Васі немає?
— Та пішов ти! — закричали в 
трубку.
— Що ж, сподіваюся, приклад 
зрозумілий.
З першої парти встає студент.
— Вибачте, професоре, але ви 
забули четверту стадію.

— Це яку ж?
— Стадію шоку.
Студент підходить до кафедри 
та набирає номер.
— Добрий день! Це Вася. Мені 
ніхто не дзвонив?

***
А от коли червону рибу хочеть-
ся закушувати червоною ікрою 
і запивати білим вином, це 
йоду в організмі не вистачає чи 
совісті?

***
— Мішо-о-о, Мішо-о-о, з но-
вим ро-о-о-оком!
— Льохо, відійди від барлогу!

***
— Кохаєш мене?
— Безмірно.
— А помер би заради мене?
— О ні! Моє кохання безсмерт-
не.

***
Слон вивалявся в борошні, 
підходить до дзеркала:
— Нічого собі пельмешок!

***
— Це божевілля!
— Це зарплатня.

1 лютого: 
Антон, Макар, Микола, 
Петро, Федір
2 лютого: 
Інна, Павло, Семен
3 лютого: 
Анастасія, Анна, Євген, 
Іван, Ілля, Максим
4 лютого: 
Анастасія, Георгій, Іван, 
Леонтій, Макар, Микола, 
Петро, Тимофій
5 лютого: 
Володимир, Геннадій, 
Іван, Катерина, Федір
6 лютого: 
Денис, Іван, Ксенія, 
Микола, Павло, Тимофій
7 лютого: 
Анатолій, Борис, Василь, 
Віталій, Володимир, 
Григорій, Дмитро, 
Олександр, Петро

Цього тижня 
іменини святкують

ПІДІРВАЛИ ЦЕРКВУ

ПІД ЧАС ВІЙНИ

БУЛО:
Такий вигляд мав храм незадовго 
до знищення

БУЛО:
Храм не зазнав значних ушкоджень 
під час Другої світової

СТАЛО:
Це вигляд сучасної Церкви, куди 
приходять тисячі вірян

СТАЛО:
Однак його вирішила знищити 
влада більшовиків

З одного ракурсу

Як змінилась Жовта 
Церква
СПЕРШУ БУЛА ДЕРЕВ'ЯНА

БУЛО:
Дерев'яну церкву збудували 1636 р.  
Цегляною стала після перебудови

СТАЛО:
Сучасна церква дуже схожа на ту, 
яка була раніше


