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ЩО НЕ МОЖНА КУПУВАТИ
 Під час віялових 
та аварійних 
відключень електрики 
зберігання продуктів 
харчування свіжими 
та безпечними  вкрай 
важливе! 
 Як правильно 
обирати продукцію у 
маркетах Тернополя? 
Чи вся вона у 
належному стані та 
чи не залежалися 
на полицях 
протерміновані 
товари? Ми 
перевірили с. 10
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зараз воюють. Ми маємо їм дати 
можливість відпочити, — додає 
пан Олександр.

Поцікавилися журналісти і 
тим, на яке фінансове забезпе‑
чення зможуть розраховувати до‑
бровольці? Чи отримуватимуть 
вони зарплату, яку саме і від чого 
вона залежатиме?

— Якщо говорити за бригаду 
«Лють» Національної поліції, 

то мінімальна заробітна плата — 
25 тисяч гривень. Плюс 30 тисяч 
гривень допомога, якщо добро‑
вольці тренуються і готуються 
до несення служб. У бойових 
умовах заробітна плата буде як 
у військовослужбовця. Це досить 
непогане грошове забезпечен‑
ня. Адже наразі у поліцейсько‑
го мінімальна заробітна пла‑
та — 11 тисяч гривень. Окрема 
допомога держави з лютого для 
працівників поліції буде зменше‑
на, але загалом піднята зарпла‑
та, — каже начальник головного 
управління Національної поліції 
в Тернопільській області.

Також кожен, хто несе службу 
у вищевказаних бригадах, після 
30 днів отримує статус учасни‑
ка бойових дій, а це відповідно 
знижки на комунальні послуги та 
інші привілеї. Крім того, по за‑
вершенню війни кожен бажаю‑
чий зможе продовжити військову 
службу і після 25 років роботи 
піти на пенсію.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.
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Під час брифінгу наголосили, добровольці важлива сила для звільнення України

Кожному добровольцю обіцяють зарплату, статус 
учасника бойових дій та пільги

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

«Гвардія наступу» — це профе‑
сійні штурмові бригади Міністер‑
ства внутрішніх справ України. 
Або, як ще кажуть, команди 
бійців‑патріотів, які прагнуть 
знищити ворога та звільнити 
окуповані землі України. Бри‑
гади з добровольців формуються 
на базі Нацполіції, Держприкор‑
донслужби та Нацгвардії.

Чим відрізняються 
бригади?

Під час брифінгу голова Тер‑
нопільської обласної військової 
адміністрації Володимир Труш 
наголосив, запис до бригад 
проводять добровільно. Станом 
на 3 лютого, в області вже є охо‑
чі, серед яких не лише чоловіки, 
а й жінки.

— Ми бачимо, що за рік війни 
ворог лютує, він не збавляє тем‑
пів та обертів. Тому ми всі розу‑
міємо, є потреба у добровольцях. 
Добровольці мають бути вмоти‑
вовані нести службу і захищати 
Україну. Вони мають самостійно 
прийти до Центрів надання адмі‑
ністративних послуг і записатися 
в одну з восьми вищевказаних 
бригад. Я хочу закцентувати увагу 
на тому, що це не є мобілізація. 
Це все добровільно. Ніхто нікого 
не примушує, — каже Володимир 
Труш.  

Всього створять вісім бригад 
із різними назвами: «Лють», 
«Рубіж», «Кара‑даг», «Буревій», 
«Азов», «Червона калина», «Ста‑
левий кордон» та «Спартан». 
Основа нових бригад — офіцери 
та солдати, які мають чималий 
бойовий досвід. Кожна брига‑
да матиме свій напрямок і своє 
завдання.

Наприклад, якщо хтось мріє 
першим встановити український 
прапор на території тимчасово 
окупованого Криму, тоді для 
вас ідеально підійде бригада 
«Кара‑даг». Якщо ви мрієте 
звільнити від окупантів Маріу‑
поль, тоді вам у команду «Азов» 
чи «Спартан». Детальніше про 
кожну бригаду можна прочита‑
ти на офіційному сайті «Гвардії 
наступу».

— Ми радимо всім ознайом‑
люватися з кожною бригадою, 
консультуватися з представни‑
ками. Щоб ви потрапили саме 
в ту бригаду, в якій ви найбільше 

себе відчуваєте. Тому що під час 
мобілізації формуються інші бри‑
гади, інші загони, батальйони. І 
можливо вони не підійдуть вам 
по духу. Ми розуміємо, що є 
люди, які хочуть відбити Крим, 
то записуйтеся. І пам’ятайте, що 
все це робиться добровільно. Ви 
самі обираєте для себе, де вам 
бути, — додав Володимир Труш.  

Зокрема, про бригаду «Лють» — 
унікальний воєнізований підроз‑
діл поліції нового зразка, розпо‑
вів під час брифінгу начальник 
головного управління Національ‑
ної поліції в Тернопільській об‑
ласті Олександр Богомол. До за‑
вдань бійців належить проведен‑
ня штурмових дій, знешкодження 
диверсійно‑розвідувальних груп 
тощо.

— Ми маємо серед свого ко‑
лективу вже 60 осіб добровольців, 
які наразі несуть службу у Нацпо‑
ліції. А також понад 250 добро‑
вольців із цивільного населення, 
колишніх працівників. Мета цієї 
бригади — звільнення територій 
та захист нашої України. У цій 
бригаді ми поєднаємо людей, 
які вже мають бойовий досвід, 
і нових. І повірте, це буде силь‑
ний структурний підрозділ, який 
якісно виконуватиме завдання, — 
наголосив Олександр Богомол.  

Які умови для 
добровольців?

До бригад прийматимуть людей 
віком від 18 до 60 років. Жодних 
обмежень щодо статі немає, тоб‑
то це можуть бути як жінки, так 
і чоловіки. Закцентували увагу і 
на тому, що серед добровольців 
раді будуть бачити не лише жи‑
телів Тернополя та області, а й 
переселенців. Які через війну, 
окупацію їх рідної землі змуше‑
ні переїхати на західну частину 
України.

— Переселенці можуть запи‑
сатися до бригади і звільняти ту 
територію, яка для них рідна, де 
вони жили. Ми чекаємо і на та‑
ких людей. Більше того, канди‑
дати вже такі є. Наголошую, всі 
бригади пройдуть відповідне нав‑
чання. Вони будуть забезпечені 
усією новітньою зброєю, що ми 
отримуємо від наших партне‑
рів. Наявність зброї буде комп‑
лексна. Як протитанкова, так і 
стрілецька, окремі артилерійські 
установки. Це робиться для того, 
аби замінити ті структури поліції, 
прикордонників та нацгвардії, які 

До бригад 
прийматимуть як 
чоловіків, так і 
жінок віком від 18 
до 60 років. Лише 
добровільно

Війна  У Тернопільській області 
створюють додаткові штурмові бригади. 
Головна мета проєкту «Гвардія наступу» 
– звільнення України від російських 
загарбників. Чим відрізняється кожна 
бригада і як долучитися тернополянам до 
проєкту – далі у нашому матеріалі

ЯК ПОТРАПИТИ ДО ШТУРМОВИХ 
БРИГАД «ГВАРДІЯ НАСТУПУ»

Куди звертатися 
на Тернопільщині 

Вступити до лав Національної 
гвардії, Національної поліції чи 
Державної прикордонної служби 
можна у місцевих ЦНАПах, де 
добровольцям пропонуватимуть 
вісім бригад на вибір. У Терно‑
пільській області це можна зро‑
бити у п’яти центрах надання 
адміністративних послуг:

  Чортків (вулиця Тараса Шев‑
ченка, 21);
  Бережани (вулиця Банкова, 
3);
  Кременець (вулиця Тараса 
Шевченка, 36);
  Тернопіль (вулиця Князя 
Острозького, 6);
  Теребовля (вулиця Князя Ва‑
силька, 10‑а).

У кожному з цих ЦНАПів біля 
входу є спеціальний пост, де си‑

дітимуть представники служб. Ви 
можете звернутися до них, вони 
вас проконсультують і допомо‑
жуть визначитися.

Якщо не бажаєте шукати ЦНА‑
Пи, то ознайомитися з інфор‑
мацією та подати заявку можна 
на офіційному сайті «Гвардії 
наступу». Після консультації та 
заповнення відповідної анкети, 
в обов’язковому порядку треба 
пройти військову медичну комі‑
сію та психологічне тестування. 
Крім того, процедура відбору пе‑
редбачає проведення співбесіди.

Після відбору добровольців 
та формування штату штурмо‑
вих бригад, триватиме вишкіл 
та бойове злагодження бійців. 
Фахівці профільних підрозділів 
зазначають, що бійців даних 
штурмових підрозділів забезпе‑
чуватимуть найновішим споря‑
дженням та зброєю.



3RIA плюс, 8 лютого 2023

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

Серйозні відключення електрое‑
нергії почалися від 10 жовтня. Коли 
росія завдала масових ракетних уда‑
рів по енергетичній інфраструктурі 
України. Згодом у кожному регіоні 
почали запроваджувати погодинні 
графіки відключення світла. На Тер‑
нопільщині ці графіки наразі онов‑
люють щотижня, а ознайомитися з 
ними можна на офіційному сайті 
ВАТ «Тернопільобленерго».

Тернопільщину поділили на три 
групи. Щодня кожну групу поділя‑
ють на три зони: зелена — є світло, 
помаранчева — можливе вимкнен‑
ня, а червона — відсутність світла. 
Кожна зона тривалістю у три го‑
дини. Відповідно до графіка, на добу 
споживачі мають світло від шести 
до дев’яти годин. Більше світла може 
бути, якщо в помаранчевій зоні його 
не вимикають. Але це, якщо пощас‑
тить. А щастить так не всім і дуже 
рідко. Тож фактично можна сказати, 
що в нас шість годин світла нема, 
а три є. І це ще добре, що погода 
була до нас сприятлива. Бо з такими 
тривалим проміжком відключення 
у квартирах з індивідуальним опа‑
ленням стає холодно.

А за даними Міненергетики, Тер‑
нопільщина входить до чотирьох об‑
ластей, де ситуація зі світлом най‑
гірша. Крім нас, найменше світла 
отримують у Волинській, Сумській 
та Кіровоградській областях.

Що пишуть 
тернополяни 

Журналісти «20 хвилин» прове‑
ли опитування на власній сторінці 
у Фейсбук і дізналися, скільки часу 
жителі Тернопільщини сидять в очі‑
куванні електроенергії.

«Тернопіль по шість годин немає. 
Проте вночі включають на три го‑
дини! Питаю тоді, для чого? Заря‑
дити не встигаєш нічого за цих три 
години. А в кого опалення індиві‑
дуальне, мерзнуть дітки в кварти‑
рах, але їм наплювати на людей. Є 
деякі вулиці, яким не вимикають 
світло від самого початку. Неспра‑
ведливо, бардак», — пише Наталя 
Буката‑Томчук.

«У Кременці повний бардак. 
Шість годин є, а 18 немає. Жовтий 
колір постійно виключають», — 
пише Стефанія Іванців‑Кондратюк.

«Гусятин. Світло вимикають тіль‑
ки на одних вулицях. Інші вулиці 
мають навіть вуличне освітлення. 
Немає світла цілими днями. На день 
може бути три години або і менше. 
Одні сидять без світла кілька діб, 
в інших навіть не виключають», — 
пише Тетяна Фаберська.

«Тернопільський р‑н село Дич‑
ків. Це дурдом, бо графік 6/3. Але 
ніколи вчасно не вмикають. Коли 
телефонуєш до Обленерго, то від‑
повідають, що хлопцям треба час. 
Розумію все, але згідно із законом 
у зимовий (опалювальний) сезон 

можливе відключення електроенергії 
не більше як на три години. Є люди 
з інвалідністю, також малесенькі 
діти», — пише Віталій Слебедюк.

«26 січня по графіку мало бути 
світло з 15.00 до 18.00. Але вимкну‑
ли о 15.20 і вімкнули аж о першій 
годині, а за 27 січня я вже мовчу. 
Слова відсутні», — пише Тамара 
Лопатецька.

«Тернопіль третя група. Шість 
годин світла немає, а три години 
є світло. За цілий день 18 годин 
немає світла. Якщо людина працює, 
то світло вдома може не бачити, 
а треба ще щось зробити», — каже 
Аня Урбанська.

У місцевих жителів Тернопіль‑
щини вже просто вривається тер‑
пець. Про це свідчать їх коментарі 
щодо світла майже під кожною на‑
шою публікацією. Адже без світла 

не можна приготувати їжу чи зроби‑
ти хатні справи. Більше страждають 
маленькі дітки.

— З малесенькою дитиною, коли 
з 24 годин тобі дають лише шість 
годин світла на добу, а як пощас‑
тить, то інколи дадуть дев’ять годин, 
то хочеться порвати всіх «керівни‑
ків» на куски голими руками і зго‑
дувати бідним собакам, за те, що 
моя дитина мерзне! Чому є вулиці 
в Тернополі, яким ніколи не вими‑
кають світло? Чому горять банери, 
телевізори та інші рекламні атрибу‑
ти, що нафіг нікому не потрібні, — 
каже Інна Пошелок.

«Після штрафу нічого не змінило‑
ся, стало ще гірше. Вони сміються 
з ваших таких штрафів як 85 ти‑
сяч гривень чи 1,7 тисячі гривень. 
Для них це копійки, і премії вони 
отримують в 10 разів більші, ніж 
штрафи. Графіка ніхто не дотриму‑
ється. На добу є світло тільки шість 
годин», — пише Олена Федус.

І це лише частина невдоволених 
коментарів. Люди просять чітко 
пояснити їм, чому такі проблеми 
зі світлом на Тернопільщині і коли 
очікувати покращення? 

Що кажуть у 
«Тернопільобленерго»

Враховуючи постійні скарги жите‑
лів Тернопільщини на несвоєчасне 
вимкнення світла, наша редакція 
неодноразово зверталася до прес‑
служби ВАТ «Тернопільобленер‑
го». Зараз ми поцікавилися, з чим 
пов’язана нестабільна подача елек‑
троенергії та за яким алгоритмом 
її вимикають на Тернопільщині? 
А також, чому у графіках поміняли 
місцями червону та помаранчеву 

зони? А також — чи планують пе‑
реробляти графіки, скорочувати пе‑
ріод відключень, наприклад, зробити 
4 через 2 години, аби тернополяни 
мали змогу хоча б погріти оселі.

Чіткої відповіді від пресслужби 
нам отримати не вдалося. У свою 
адресу ми почули обурення, мовляв, 
наша редакція занадто прискіпли‑
во ставиться до роботи енергетиків 
Тернопільщини. На питання, чому 
все ж таки поміняли місцями чер‑
вону та помаранчеву зони і який 
плюс від цього споживачам, ми 
почули лише одне: «Поміняли та й 
поміняли. Отже, так потрібно було».

За більш детальною інформацією 
щодо щоденних лімітів електроенер‑
гії для Тернопільщини нам порадили 
звертатися до НЕК «УКРЕНЕРГО». 
Адже саме від них залежить, які по‑
тужності отримає область на добу.

Не знайшовши спільної мови з 
пресслужбою «Тернопільобленер‑
го», ми вчергове написали інфор‑
маційний запит як в Обленерго, так 
і «УКРЕНЕРГО». Як тільки отри‑
маємо змістовні відповіді на наші 
питання, опублікуємо їх.

Як в інших регіонах?
Часто ми чуємо від наших чита‑

чів, що ситуація з електроенергією 
в інших регіонах України краща, 
а люди мають більше світла на добу. 
Аби перевірити це, журналісти 
«20 хвилин» промоніторили сайти 
тамтешніх Обленерго та переглянули 
графіки відключень електроенергії. 
Ми обрали: Львів, Чернівці, Хмель‑
ницький, Рівне, Івано‑Франківськ.

У Львові електроенергію подають 
за алгоритмом — чотири через вісім, 
або вісім через чотири. Тобто, світло 
може бути чотири години, а вісім — 
не бути. Або навпаки, все залежить 
від ситуації в енергосистемі. Пові‑
домляють на сайті «Львівобленерго».

Якщо немає аварійних відклю‑
чень, то у домівках львів’ян світло 
є щонайменше вісім годин на день. 
Це можна прослідкувати на графіку. 
Зелена зона — енергія є, біла зона — 
можливе відключення, а помаран‑
чева — енергії нема.

А ось у Чернівцях графік пода‑
чі електроенергії розроблений для 
18 груп споживачів. У графіку є три 
зони — червона (відключення), сіра 
(подача живлення), блакитна (мож‑
ливе заживлення). Чіткий алгоритм 
подачі світла для всіх груп відсут‑
ній. Тобто одну добу у вас може 

ГОЛОВНЕ

Скільки часу жителі мають світло або змушені проживати без нього

Опалення у багатоповерхівках також частково залежить 
від світла. Бо не всюди воно центральне

Тернопільщина 
входить до 
чотирьох областей, 
де ситуація з 
електроенергією 
найгірша в країні

Ліміти  Уже кілька місяців люди на 
Тернопільщині вчаться виживати без 
електроенергії. У домівках є світло лише 
шість чи дев’ять годин на добу. Щодня 
у соціальних мережах точаться запеклі 
сварки. Ми вирішили подивитися, яка 
ситуація з електроенергією в інших містах 
та регіонах України
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ЧОМУ ТЕРНОПІЛЬЩИНА ОТРИМУЄ 
НАЙМЕНШЕ СВІТЛА

бути світло дев’ять чи десять годин, 
а в іншу — навіть 11 чи 12.

За інформацією «Чернівціобле‑
нерго», найбільше без світла жителі 
залишаються на п’ять годин поспіль, 
а також буває на дві чи на чотири го‑
дини. Тож за добу світла також може 
не бути 10—12 годин. Відключення 
можуть відхилятися на 20–40 хвилин 
від години, зазначеної у графіку, бо 
бригада має доїхати до енергооб'єкта 
і виконати дії з техніки безпеки.

У «Хмельницькобленерго» розро‑
били графік для шести груп спо‑
живачів, у якому також три зони: 
яскраво‑блакитний колір — елек‑
троенергія відсутня, блакитний — 
електроенергія може бути відсутня, 
білий — гарантовано постачається. 
Світло подається за алгоритмом 
шість через три або три через шість. 
Тобто, світло може бути шість го‑
дин поспіль, а потім на три години 
вимикають. Або три години поспіль 
світло є, а на шість годин вимика‑
ють. Аналізуючи графік, також ба‑
чимо, що світло можуть подавати 
за алгоритмом шість на шість.

Погодинні графіки відключення 
світла є і на сайті «Прикарпаттяо‑
бленерго». Графік має чотири черги 
та ще кілька підчерг. У графіку є три 
зони: білий колір — наявність елек‑
троенергії, фіолетовий — відсутність, 
а помаранчевий — світло можуть 
вимкнути у випадку дефіциту по‑
тужності. Відповідно до інформації, 
ввечері та вночі світло споживачам 
подається дві через три, тобто дві 
години світло є, а три — нема. 
Вдень світло подається за алгорит‑
мом три через три або чотири через 

три. Тобто чотири або три години 
світла нема, а три — є. Орієнтовно 
жителі мають світло 12 годин. Якщо 
враховувати ймовірні вимкнення, 
то світло є по 10 годин на добу. Без 
світла жителі залишаються 12–14 го‑
дин за добу.

На сайті «Рівнеобленерго» є гра‑
фік відключень для міста Рівне і об‑
ласті. У графіку відсутні кольорові 
зони, подачу або відсутність світла 
просто виокремлюють часовими 
проміжками. Чотири години світло 
є і чотири нема. Світло у домівки 
людей подається 12 годин на добу.

Пресслужба «Рівнеобленерго» 
повідомляє, у випадку зростання 
навантаження на мережі та необхід‑
ністю обмежити потужність, можуть 
застосовувати додаткові обмежен‑
ня електропостачання. А у випад‑
ку значного перевантаження мереж 
можливі аварійні відключення поза 
графіком. У зв’язку з цим може змі‑
нюватися і тривалість відключень.

А щоб порахувати, скільки часу 
жителі вищевказаних регіонів мають 
світло або змушені проживати без 
нього, ми діяли за таким алгорит‑
мом: обрали першу групу у кожно‑
му графіку, промоніторили, скільки 
світло подавали, не подавали і чи 
були ймовірні відключення.

Як бачимо, у кожному місті та 
регіоні своя ситуація. Якщо пе‑
ренести всі можливі відключення 
у нас на такі, що завжди відбува‑
ються, то вийде зовсім інша карти‑
на на графіку. Дані Міненергетики 
лише засвідчують: Тернопільщи‑
на — і справді серед тих, хто світло 
отримує найменше.
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Обміняти лампочки можна 
двома способами. Перший спо‑
сіб — просто завітати до най‑
ближчого відділення «Укрпо‑
шти». Для цього не потрібно 
мати додаток «Дія» та робити 
попередній запис. Із собою по‑
трібно взяти:

  паспорт;
  податковий номер;
  до п'яти робочих ламп роз‑
жарювання.

Там вам проведуть обмін. Однак 
це зроблять лише в тому випадку, 
якщо лампочки будуть у наявності. 
Також не вдасться отримати більше 
5 лампочок, оскільки на пошті вно‑
сять дані про отримувача.

Щоб гарантовано провести об‑
мін — варто замовити їх у додатку 
«Дія».

Як замовити обмін 
Вся процедура займе всього кілька 

хвилин. Відкриваємо додаток «Дія» 
та тиснемо на кнопку «Послуги».  

Обираємо пункт «Обмін лампо‑
чок». Він є другим у переліку.  

Потрібно ознайомитися з інфор‑

мацією та натиснути «Почати».  
Перевіряємо, чи вказано актуаль‑

ний номер телефону, якщо ні — змі‑
нюємо його.  

Тиснемо на пункт «Відділення 
Укрпошти». Почергово обираємо 
область, район, місто та номер по‑
штового відділення. Наразі ця по‑
слуга працює лише для обласних 
центрів, тож інші райони області та 
населені пункти не відображаються.  

Натискаємо «Далі» та перевіряємо 
вказану інформацію.  

Тепер необхідно вибрати кількість 
лампочок. Доступно два види цо‑
коля.  

Після цього натискаємо «Замови‑
ти». Ми побачимо, що запит було 
надіслано. Щойно замовлення буде 
готове — нам надішлють сповіщен‑
ня.  

Якщо ви замовили 
у «Дії» одні 
лампочки та 
передумали, у 
відділенні можна 
попросити інші

Світло  У Тернополі вже стартував 
обмін звичайних лампочок 
розжарювання на енергозберігаючі 
LED. Кожен громадянин старший 18 
років може обміняти до 5 лампочок у 
відділенні «Укрпошти». Ми перевірили, 
чи легко це зробити, скільки доведеться 
чекати та чи вимагають на пошті 
реєстрацію у «Дії» 

ЧЕРГИ ЗА ОБМІНОМ ЛАМПОЧОК

ЦІ ВИКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА – ВЖЕ 
ЗАБАГАТО 
ІГОР, 33 РОКИ:

 – Бракує зелених місць 
та зон у Тернополі. Також 
дещо погані дороги, ба-
гато ям, особливо біля 
будинків. Найбільше дра-
тують відключення світла. 
На мою думку, це забага-
то. Хоч би 3 на 3 години 
вимикали.

ЗАБАГАТО ЗАБУДОВ 
ГАЛИНА, 40 РОКІВ, ВЧИТЕЛЬКА:

– Хочеться, щоб залишались 
сквери і їх не вирубували. Де-
які забудови не вписуються 
у загальний ансамбль міста. 
Потрібно зберегти історичну 
частину. Щоб таких забудов 
не було, не треба продавати 
ту землю. Хоч і люди відсто-
юють, та влада робить своє.

ЗБЕРЕГТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКУ 
ІНТЕЛІГЕНЦІЮ 
ЛЕОНІД, 64 РОКИ,  ПІАНІСТ:

 – Я хочу, щоб люди берегли ста-
ру тернопільську інтелігенцію, 
бо їх вже так мало… Це і дуже 
гарні лікарі, і педагоги. Якщо є 
можливість, то треба їм трошки 
допомогти матеріально, ціка-
витись, чи щось їм потрібно.. З 
них все починається...

ПОТРІБНО БІЛЬШЕ КУЛЬТУРНИХ 
ПОДІЙ 
СОФІЯ, 23 РОКИ, МЕНЕДЖЕРКА:

—  Я нещодавно подумала, що 
нічого не знаю про культурні по-
дії, мені бракує цього. Можливо, 
вони відбуваються, і я просто не в 
курсі. Але бракує оголошень саме 
про малі події. Можу знайти ін-
формацію про заходи в «Бере-
золі» чи Драмтеатрі, а про малі 
чи середні івенти нічого немає.

ВСЕ ВЛАШТОВУЄ 
ВОЛОДИМИР, 21 РІК, 
 БАРБЕР:

– Щодо світла, мене ні-
чого не турбує. Як зранку 
немає електроенергії і тре-
ба помитися, то грію два 
тазики води і так миюся. 
Вважаю, що немає на що 
жалітися, у нас спокійно та  
комфортно.

МАЛО МІСЦЬ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 
СВІТЛАНА, 36 РОКІВ, 
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— Мені, як тернополянці та 
власниці автомобіля, бракує 
паркувальних місць. Тих, які є, 
дуже мало для такої кількості 
машин, яка існує у Тернополі. І 
багато місць, де встановлені зна-
ки, що забороняють паркування. 
Біля шкіл у години пік практично 
місць для паркування немає. 

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Чого вам бракує для комфортного життя?

У пункті «Обмін лампочок» буде 
відображатися статус замовлення.

Як оформити замовлення, можна 
також подивитися на відео.

Черги з десятків 
людей 

Ми створили замовлення 31 січня 
у додатку «Дія». Через чотири дні, 
2 лютого, ми отримали сповіщення 
на телефон, що наше замовлення го‑
тове, потрібно прийти до вказаного 
відділення «Укрпошти» з паспортом, 
податковим номером та лампочками 
для обміну.

Ми оформили замовлення у від‑
ділення 46008 на вулиці Торговиця. 
Там було окреме місце для обміну 
лампочок, щоб ті, хто прийшли 
відправити чи отримати посилки, 
не стояли в одній черзі.

На столі був вказівник, що саме 
тут обмінюють лампочки. Коли 
не було клієнтів, які прийшли сюди 
не за обміном, працівники міняли 
лампочки на інших касах.  

Людей у відділенні було чи‑
мало. Більшість — люди стар‑
шого віку. Багато прийшли по‑
дружжям, щоб обміняти одразу  
10 лампочок. 

Майже всі не проходили попе‑
редню реєстрацію в «Дії». В обміні 
нікому не відмовляли.  

— Почула про програму обміну, 
тому вирішила скористатися такою 
можливістю, — каже тернополянка 
Ольга. — Я пенсіонерка, можливо‑
сті купити світлодіодні лампочки 
не маю. Але вирішила прийти і 
обміняти, щоб споживати менше 
електроенергії.

Перед нами було з десяток людей. 
Поки ми чекали своєї черги — люди 
все підходили. За обміном було зо 
два десятки людей.  

Сама процедура обміну займає 
приблизно 5 хвилин. Необхідно 
надати код платника податків, се‑
рійний номер паспорта. У нас за‑
питали, чи зробили ми попереднє 
замовлення у «Дії» та чи надійшло 
сповіщення? Однак номер замов‑
лення в «Дії» не перевіряли.  

У нас запитали, лампочки з яким 
цоколем потрібні? Якщо ви замови‑
ли у «Дії» одні лампочки та переду‑
мали, у відділенні можна попросити 

інші. Також не обов’язково отриму‑
вати на заміну лампочки з таким са‑
мим цоколем. Наприклад — можна 
віддати лампочки з вузьким цоколем 
і взяти з широким та навпаки.

Наші лампочки розжарювання 
не перевіряли. Їх просто забрали 
та видали нові. На жаль, можна 
вибрати лише тип цоколя. Як пояс‑
нила працівниця, всі вони однакові 
і не відрізняються потужністю або 
типом світла. Ми отримали теплого 
світла потужністю 40W.

Загалом нам потрібно було при‑
близно пів години, поки ми отри‑
мали замовлення.

У відділенні «Укрпошти» була черга з кількох десятків людей

Можна обміняти до 5 лампочок на одну людину

Переважно лампочки обмінювали пенсіонери
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Ірина Верещук поспілкувалася з дітьми та послухала патріотичний виступ. Всі діти після 
виступу отримали солодкі подарунки

НОВИНИ

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

Разом із командою пані Вере‑
щук відвідала чотири заклади, 
серед яких медичні, освітні та со‑
ціальні. А все це з головною ме‑
тою – побачити, як Тернопільщина 
прийняла вимушено переміщених 
осіб, які знайшли тут прихисток 
під час війни. І чи є ще місця для 
прийняття нових.

— Ми побували у закладі Терно‑
поля, де дітки проходять реабіліта‑
цію. З початку повномасштабного 
вторгнення він прийняв десятки 
дітей із Київщини, Харківщини 
та інших регіонів. Діти врятовані, 
вони тут у безпеці, нагодовані, 
доглянуті. Ми це  побачили. За‑
клади, що прийняли дітей‑сиріт, 
потребують окремої підтримки. 
Адже малюкам необхідний і ме‑
дичний догляд, психологічний су‑
провід, а це все фінансові витрати, 
що треба поповнювати. Я вдячна 
партнерам, благодійникам. За те, 
що співпрацюють, допомагають і 
підтримують. Я хочу сказати, що 
на Тернопільщині є резерв, є мож‑
ливість прийняти нових людей. І 
наші діти, які живуть під обстрі‑
лами на сході та півдні України, 
зможуть сюди приїхати і жити, 
навчатися, розвиватися, — каже 
пані Ірина. 

Дитячий та 
геріатричний будинки

Крім дітей, турботи та підтримки 
потребують і літні люди. Є хворі 
пенсіонери, які залишилися сам 
на сам зі своєю проблемою і єди‑
ні, хто можуть про них подбати 
– держава та волонтери. Тож і ге‑
ріатричні пансіонати, їх забезпе‑
чення та нормальні умови – одне з 

найважливіших питань сьогодення.
— Я хочу зрозуміти, що ми по‑

винні зробити на урядовому рівні, 
аби старші люди, які залишилися 
без підтримки рідних та близьких, 
були у безпеці. Щоб вони разом з 
іншими чекали Перемоги. Якщо 
треба організувати «зелений кори‑
дор», то ми повинні знати, що ми 
забираємо самотніх людей з півдня 
чи сходу України і перевозимо їх в 
інше місто. Щоб все було готово. 
Бо самотні літні люди не мають 
лежати чи сидіти на вокзалах і 
чекати, коли ж їх заберуть, — на‑
голошує пані Верещук. 

А як майже за рік повномасш‑
табного вторгнення переселенці 
обжилися у гуртожитках, що спе‑
ціально облаштовували для них? 
Віцепрем'єрміністерка України, 
міністерка з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України вирішила побачити це на 
власні очі, тож завітала в один із 
таких закладів у Тернополі.

— Є нарікання на умови, у яких 
живуть переселенці. Є також нарі‑

кання щодо організації соціальних 
виплат. Наприклад, не всі сьогодні 
отримують ті 2000 і 3000 гривень. 
Буває затримка 10 днів, але ми 
не можемо залишати людей без 
нічого. Моє завдання – налашту‑
вати органи соціального захисту, 
щоб вони йшли у такі гуртожитки 

Головна мета 
візиту – почути 
про проблеми 
та пропозиції 
переселенців в 
області

Переселенці  У Тернополі 5 лютого 
перебувала віцепрем'єрміністерка 
України, міністерка з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України 
Ірина Верещук. Наша журналістка 
побувала на зустрічі і дізналася про все 
найцікавіше

ЩО РОБИЛА ВЕРЕЩУК У НАС?

і знали про їх потреби. Коли ми 
маємо список потреб, то можемо їх 
вирішити. Ми не повинні створю‑
вати пусті програми, все, досить. 
Треба робити щось конкретне, щоб 
людям від того була користь, — 
запевняє вона.

Важлива підтримка 
бізнесу 

Наразі на Тернопільщині чимало 
релокованого бізнесу, що потребує 
підтримки влади. Тому не оминула 
Ірина Верещук і цю тему. Вона 
особисто завітала до родини під‑
приємців, яка переїхала з Харкова 
до Тернополя і перевезла із собою 
своє виробництво вишиванок. Такі 
зустрічі дозволяють із перших вуст 
почути про проблеми і зрозуміти, 
де у державних програмах є про‑
галини.

— Я почула її історію від початку 
і до кінця, аби зрозуміти, з якими 
проблемами зіштовхуються люди, 
які хочуть переїхати та перевезти 

своє обладнання. Сьогодні пере‑
вести бізнес, зберегти колектив і 
налагодити роботу підприємства – 
надзвичайно важко. Як розповіла 
мені жінка, було мало інформації 
про ті можливості, що дає держа‑
ва. У нас є програма «єРобота», 
програма підтримки працевлаш‑
тування переселенців, програ‑
ма безкоштовного перевезення 

підприємства. І про це все треба 
говорити. Ми з представниками 
ОВА домовилися, що об’єднаємо 
зусилля і зробимо все можливе, 
аби такий бізнес отримував допо‑
могу. Люди не мають дізнаватися 
про державні програми випадково 
від знайомих, має бути налаго‑
джений механізм, — додає Ірина  
Верещук.

РЕКЛАМА

Ірина Верещук (нар. 30 листопада 1979, м. Рава-Руська, Львівська 
область) — українська політична і державна діячка, віцепрем'єр-
міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій України з 4 листопада 2021 року. Народний депутат 
України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 — 4 
листопада 2021). 
Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ 
з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у 
ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою 
Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови 
Києва від партії «Слуга народу» на місцевих виборах 2020 року.

Довідка
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Авто як літали, так і літають. А коли буде тротуар?
На дорозі, де минулоріч тра‑

пились обидві трагедії, більше 
ДТП не було. Принаймні з таки‑
ми наслідками. Щоправда, таки 
була одна: у грудні 2022‑го, саме 
у день відтворення ДТП, в якій 
загинула Ірина. Тоді, на щастя, 
обійшлося без людських жертв: 
постраждали тільки автівки.

— На дорозі як літали автівки, 
так і літають — у цьому плані 
нічого не змінилося, — каже 
Василь Бойко. — Це вул. Ши‑
рока, дорога державного зна‑
чення. Нам дуже потрібен там 
тротуар, хоча б на ділянці 1,5 
км, бо люди йдуть по дорозі. А 
машини летять. Самі розумієте, 
яка це небезпека…

Коли встановлять тротуари на 
ділянці дороги, де декілька років 

тому проводили  ремонт, ми по‑
цікавились у Службі автодоріг у 
Тернопільській області.

— Ремонт дороги М‑19 у селі 
Горинка здійснювався у 2019 
році, — повідомили у пресслужбі 
Служби автодоріг в області. — 
На той період кошти на влаш‑
тування тротуарів у населених 
пунктах не передбачалися. З ог‑
ляду на звернення громадян, у 
2021 році Служба автомобільних 
доріг у Тернопільській області 
провела державну закупівлю на 
додаткове встановлення у ме‑
жах села Горинка та інших на‑
селених пунктів вздовж дороги 
М‑19 дорожньої інфраструктури. 
Зокрема тротуарів, освітлення, 
автобусних зупинок, туалету, 
бетонних урн, металевої пішо‑

хідної огорожі та демпферних 
систем тощо.

Виконання робіт було за‑
плановане у 2022 році, кажуть 
дорожники. Однак після оголо‑
шення воєнного стану в Україні 
фінансування поточного серед‑
нього ремонту державних доріг 
зупинено.

— Служба подбала про збе‑
реження чинності договору з 
переможцем тендеру, — ка‑
жуть у пресслужбі САД. — З 
ним укладено додаткову угоду 
про продовження терміну дії 
договору на вищезгадані робо‑
ти. Після завершення воєнного 
стану в Україні та наявності ко‑
штів підрядна організація зможе 
розпочати влаштування інфра‑
структури.

Зі всіма питаннями щодо по-
треб поранених військових 
та для уточнень телефонуйте: 
097-307-88-73, Надія та 097-40-
72-745, Уляна.

ДОВІДКА

Торік близько 19 години в селі Горинка водій збив жінку. Вона загинула на місці аварії

чи дочекалися місцеві тротуару. А 
також — на якому етапі слідство у 
справі багатодітної матері. І з ким 
зараз її діти.

Двоє людей загинули 
взимку 2022-го

Нагадаємо, аварія, в якій загинула 
38‑річна Ірина Портей, сталася 6 
лютого 2022 року ввечері у Горинці, 
що поблизу Кременця. Це вже була 
друга смертельна ДТП майже на од‑
ному й тому ж місці, яка трапилась 
у Горинці протягом місяця. 

— 6 лютого близько 19.00 водій, 
керуючи автомобілем SEAT IBIZA, 
на автодорозі М‑19 в с. Горинка 
Кременецької громади здійснив на‑
їзд на пішохода, 1983 р.н., жительку 
с. Горинка, — повідомили тоді у 
поліції Тернопільської області. — 
Внаслідок наїзду остання загинула 
на місці події. У водія проведено за‑
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COMM 

Шостого лютого минув рік, як під 
Кременцем в ДТП загинула мати 
п’яти дітей, тоді 38‑річна Ірина Пор‑
тей. Перед цим на цій самій дорозі, 
буквально за метрів 100‑150, обірва‑
лось життя її односельця – Миколи 
Ляшевича. Обоє були пішоходами.

Місцеві нарікали, що після ре‑
монту дороги траса там хоч яйце 
коти. І видимість прекрасна. Тому 
машини буквально «летять» — рід‑
ко хто у Горинці скидає швидкість 
менше 80 км/год. Місцева влада 
зверталася до дотичних структур, 
аби встановили обмежувачі швид‑
кості, камери, що фіксують швид‑
кість руху та облаштували тротуар. 
Бо наразі чималу ділянку пішоходам 
доводиться долати саме дорогою з 
досить інтенсивним рухом тран‑
спорту. Ми спробували дізнатися, 

ЩО З ДОРОГОЮ БІЛЯ КРЕМЕНЦЯ, 
ДЕ ЗАГИНУЛИ ДВА ПІШОХОДИ
Феміда   Як з’ясувалось, у справі щодо 
ДТП досі немає вироку. Більше того, її ще 
навіть не передали до суду.  Коли буде 
тротуар на трасі, де загинули двоє людей? 
Що кажуть у Службі автодоріг?

ПРОБЛЕМИ

бір крові на вміст алкоголю у крові.
За попередніми даними поліції, 

38‑річна Ірина переходила дорогу 
у невстановленому місці. Проте 
55‑річний Микола, який теж за‑
гинув у Горинці, переходив дорогу 
пішохідним переходом. 

Як стало відомо «RIA плюс» від 
власних джерел, загибла була ро‑

дом із сусідньої Рівненщини. Проте 
разом із чоловіком і п’ятьма дітьми 
вже близько 15 років проживала у 
передмісті Кременця – у Горинці.

Родина багатодітна, Ірина з чоло‑
віком Василем, який раніше часто 
їздив на заробітки, аби дати раду 
сім’ї, виховували п’ятьох дітей. Най‑
старшому у родині синові Богдану 
зараз 20 років. Хлопець теж часто 
їздив на заробітки. Його сестра Те‑
тяна заміжня, має дитину і проживає 
окремо. Маму втратили і троє мо‑
лодших доньок, які зараз навчаються 
у 2, 6 і 7 класах місцевої школи.  

Де і з ким діти жінки?
— Ірина не працювала, доглядала 

за дітьми, — розповів староста с. Го‑
ринка Василь Бойко. — Ірина — вже 
друга мешканка нашого села, яка 
загинула фактично на одному й тому 
ж місці протягом місяця. На пішо‑
хідному переході, там є і світлофор, 
там загинув також і наш 55‑річний 
односелець Микола Ляшевич.

Потрібно встановлювати обмежу‑
вачі швидкості, покращити освітлен‑
ня дороги чи встановити камери, 
пропонує староста. Бо дорога пряма, 
покриття після ремонту ідеальне. 
Тому, як каже староста, «машини 
літають через село, як ракети».

— Треба щось із тим робити і 

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

Вони справжні Герої, але ви зна‑
єте — попри все, хлопці посміха‑
ються, попри весь біль і обставини. 
От у кого нам потрібно вчитися 
мотивації.  

Ми повинні у такий для нас час 
допомагати і об'єднуватись, а знаєте 
чому? Знаєте, чому наші дівчата не 
«вигоріли» за цей найбільш важкий 
рік війни? Вони кажуть: на місці 
цього хлопця може бути мій брат, 
мій чоловік, мій син, і він так само 
може опинитися в чужому місті і 
навіть країні...

Нашим пораненим бійцям, які 
зараз перебувають на лікуванні та 
реабілітації у міськлікарні №3, по‑
трібен одяг, питна вода та засоби 
особистої гігієни. Про це повідомля‑
ють волонтери «Бункер С», які регу‑
лярно навідують хлопців у госпіталі.

Чаєм, кавою, смаколиками та до‑

машньою випічкою героїв забезпе‑
чують власними силами. А от, ска‑
жімо, з книгами українською мовою 
просять допомогти тернополян.

— Для наших хлопців у лікар‑
ню дуже потрібна література, адже 
вони одну книгу перечитують за два 
дні, — розповіла відома волонтерка 
Уляна Фіялка. — Книжок потрібно 
багато, адже тільки в третій лікарні 
84 поранених.  

Може у вас є книги, які ви вже 
перечитали, і вони просто стоять 
на полиці вдома, принесіть для 
хлопців. Збір відбудеться на вул. 
Торговиця, 32 (навпроти зупинки 
«Центральний ринок»), контактна 
особа Ірина: 098‑483‑40‑39.

— Звертаюсь до тих, хто в'яже 
шкарпетки для військових на схід, 
для поранених у лікарню потрібні 
на ґудзиках, — повідомила Уляна 
Фіялка.

Ми повинні у такий для нас час 
допомагати і об'єднуватись, а знаєте 

чому, запитує волонтерка.
— Знаєте, чому наші дівчата не 

«вигоріли» за цей найбільш важ‑
кий рік війни? Вони кажуть так: 
на місці цього хлопця може бути 
мій брат, мій чоловік, мій син, і він 
так само може опинитися в чужому 
місті і навіть країні, — пояснила 
Уляна Фіялка. — І якщо йому не 
будуть допомагати так, як ми зараз 
це робимо, то, виходить, вони стали 
нікому не потрібними…

Попри шалений біль і все, що їм 
довелось пережити, поранені хлопці 
— справжні Герої, каже волонтер‑
ка. Попри все вони посміхаються, 
попри весь біль і обставини.

— Але ми повинні їм допомог‑
ти, і щодня хлопцям потрібні вологі 
серветки, питна вода — газована 
післяопераційним і слабогазована 
тим, хто вже проходить лікування, 
потрібні одноразові пелюшки різних 
розмірів, — каже Уляна Фіялка.

Хлопці до лікарень потрапляють 

негайно, — каже Василь Бойко. — 
Звертались до Служби автодоріг в 
області, аби встановлювали обмежу‑
вачі швидкості. Так, у населеному 
пункті швидкість має бути до 50 км/
год. І якщо дотримуватись правил, 
біди можна було б уникнути. 

Намагався попросити допомоги 
староста і в одного з народних депу‑
татів по округу. Але, на жаль, справа 
за рік так і не зрушила з мертвої 
точки.

Четверо з п’яти дітей зараз про‑
живають зі своїм батьком Василем. 
Чоловік не працює офіційно, опіку‑
ється дітьми та господаркою, часом 
ходить на підробітки. Але раду всім 
дітям дає, — і непогано. Допомагає 
й старший син Богдан, який працює. 
Всі зараз на місці, в Горинці. Час від 
часу родині допомагають продукто‑
вими наборами та тим, що потребує 
багатодітна родина.

Слідство у цій справі майже за‑
вершене, і матеріали невдовзі пере‑
дадуть до суду. Експерти виявили у 
крові Ірини алкоголь, а водій, який 
її збив, перевищив швидкість. Не так 
давно проводили відтворення по‑
дій на місці ДТП, бо в перші місяці 
війни це зробити було неможливо, 
а на відтворенні і погодні умови, і 
освітлення має бути ідентичним, як 
у час скоєння самої ДТП.

фактично без нічого. Тому потрібні 
також спортивні штани і футболки 
різних розмірів, кажуть волонтери.

— Потрібні для поранених і засо‑
би особистої гігієни, особливо піна 
чи гель для гоління, а також засоби 
після гоління, — кажуть волонтери.

Попри шалений біль і все, що їм довелося пережити, 
поранені хлопці — справжні Герої, каже волонтерка

Пораненим військовим потрібен одяг, вода і книги
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, JULIIIA.INOZEMTSEVA@
GMAIL.COM, 098– 821‑01‑51 

Із 1 вересня 2023 року Укра‑
їнська Греко‑Католицька Церква 
в Україні переходить на новий 
стиль для нерухомих свят із збе‑
реженням чинної Пасхалії.

Про це заявив Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав 
у прямому ефірі «Живого теле‑
бачення», повідомляючи рішення 
Архиєрейського Синоду УГКЦ 
в Україні щодо календарної ре‑
форми, повідомляє Департамент 
інформації УГКЦ.

«Взявши до уваги численні про‑
хання віруючих та провівши попе‑
редні консультації із духовенством 
та монашеством нашої Церкви про 
назрілу потребу реформи Літургій‑
ного календаря УГКЦ в Україні, 
а також зважаючи на душпастир‑
ські рації: УГКЦ в Україні перейти 
з 1 вересня за новим стилем (по‑
чаток Індикту) 2023 року Божого 
на новий стиль для нерухомих 
свят із збереженням чинної Пас‑
халії», — йдеться у 1‑му пункті 5‑ї 
постанови 93‑ї сесії Архиєрейсько‑
го Синоду УГКЦ в Україні, яка 
відбулася 1–2 лютого 2023 у Льво‑
ві‑Брюховичах.

Відповідно до цього рішення, 
вже з 1 вересня цього року всі 
нерухомі свята УГКЦ в Україні 
святкуватиме за новим стилем. Зо‑
крема, Різдво Христове — 25 груд‑
ня, Богоявлення — 6 січня, Бла‑
говіщення Пресвятої Богороди‑
ці — 25 березня, Покров Пресвятої 
Богородиці — 1 жовтня, Святого 
Миколая — 6 грудня тощо.

«Я б наголосив: це не тільки 
Різдво. Під час дискусій і при‑
готування до нашого Синоду ми 

не говорили про Різдво, але про 
всі свята, які належать до неру‑
хомого циклу. Бо це абсолютно 
проти будь‑яких літургійних пра‑
вил змінювати дату святкування 
лише одного свята. Не можна змі‑
нювати дату Різдва, переносячи 
на 25 грудня, а всі інші залишати 
за старим стилем», — пояснив Бла‑
женніший Святослав.

Відповідно до цього рішення, вже з 1 вересня цього року всі нерухомі свята УГКЦ в 
Україні святкуватиме за новим стилем: Різдво — 25 грудня
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Перехід на новий 
стиль відбудеться 
саме 1 вересня, 
адже в цей день 
розпочинається 
літургійний рік

УГКЦ ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВИЙ 
КАЛЕНДАР
Реформа  Календарна реформа 
УГКЦ в Україні матиме два етапи. Тепер 
зроблений перший крок. Ми запитали у 
тернополян, що вони про це думають

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

Про те, що в Тернопільській 
області можна отримати повістку 
навіть просто вийшовши в кафе, 
магазин чи на роботу, знає кожен. 
Чоловікам не лише видають запро‑
шення для уточнення облікових да‑
них. Багато місцевих розповідають 
про буси, які везуть чоловіків прямо 
у військкомати. Така активність не‑
абияк лякає людей і злить.

Оскільки отримати коментарі у 
військкоматі проблематично, під 
час брифінгу, присвяченого націо‑
нальній кампанії «Гвардія наступу», 
журналісти поцікавилися, чому ос‑

танні кілька днів правоохоронці та 
працівники військкомату настільки 
активізувалися? Невже треба вико‑
нати певний план?

У свою чергу, голова Тернопіль‑
ської обласної військової адміні‑
страції Володимир Труш наголо‑
сив, причин для паніки у жителів 
та переселенців не повинно бути, а 
вручення повісток – звичайна про‑
цедура в країні, де йде війна.

— Повістки роздають не впродовж 
двох днів, а з 24 лютого 2022 року, 
коли розпочалося повномасштабне 
вторгнення на території України. 
Активно вони роздаються завжди. 
Вчора, 2 лютого, в місті Тернополі 
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Отримати повістку можна 
дорогою на роботу

Чому на Тернопільщині масово роздають повістки?
були відпрацювання силових струк‑
тур, а саме спецоперація «Промінь». 
Її проводять систематично не лише 
в місті, а й області. Вже провели 
понад 20 таких операцій. Я не знаю, 
чому вона викликала такий ажіотаж. 
Якщо люди не хочуть брати повіст‑
ки, не хочуть служити в армії, тоді 
питання виникає і до нас, і до вас: 
«Ми українці чи ні?» — каже він.

Також Володимир Труш запев‑
нив, патріотичність – не зміна го‑
ловного фото на Державний Прапор 
України у соціальних мережах, а 
справжня боротьба за Незалежність 
країни.

— Захищати свою землю, чи що 

Перехід на новий стиль відбу‑
деться саме 1 вересня, адже в цей 
день розпочинається новий літур‑
гійний рік.

Парафії, які ще не готові до та‑
кого кроку, матимуть можли‑
вість із дозволу свого єпископа 
до вересня 2025 року святкувати 
нерухомі свята за старим стилем 
(Різдво Христове — 7 січня, Бо‑
гоявлення — 19 січня, Благові‑
щення — 7 квітня тощо). «Для 
тих парафій чи поодиноких 
громад, які відчувають себе ще 
не готовими до такого кроку 
(за окремим благословенням 
єпархіального єпископа), зали‑
шити можливість літургійного 
життя за юліанським календарем 
на період до 2025 року Божо‑

го», — йдеться у 2‑му пункті 5‑ї 
постанови Синоду.

Великдень і всі пов’язані з нею 
свята УГКЦ в Україні святкуватиме 
за старим стилем, як раніше.

«Ми переходимо на новий стиль 
лише для нерухомих свят. Ми ви‑
рішили залишити поки що Пасха‑
лію такою, якою вона є сьогодні. 
Актуальна Пасхалія залишається 
в силі», — сказав Глава УГКЦ.

За словами Предстоятеля, ка‑
лендарна реформа УГКЦ в Україні 
матиме два етапи. Тепер зроблений 
перший крок. Щодо святкування 
Великодня, єпископи «вирішили 
трохи зачекати».

Блаженніший Святослав пояс‑
нив, що у 2025 році відзначати‑
меться ювілей 1700‑річчя Першого 

Вселенського Собору. Готуючись 
до цього, ведеться спільна праця 
в діалозі між Римом і Константи‑
нополем над оновленою Пасхалією, 
згідно з якою усі християни світу 
святкуватимуть Пасху в один день.

«Будемо разом працювати, до‑
лучатися до процесів вселенського 
християнства для реформи Пасха‑
лії. Сподіваюся, що це буде справа, 
хоч недалекого, та все ж майбут‑
нього», — додав Глава УГКЦ.

Варто додати, що 2 лютого 
Священний Синод Православ‑
ної Церкви визначив порядок 
надання благословення пара‑
фіям та монастирям Право‑
славної Церкви України на ви‑
користання новоюліанського  
календаря.

ОЛЕСЯ, 21 РІК, ПРОДАВЧИНЯ:

 – Я до цього позитивно став-
люся, адже тепер ми відчува-
тимемо зв'язок з усім світом. 
Але мене турбує інше питання. 
Великдень ми не будемо свят-
кувати разом, бо піст у нас три-
ває на два тижні довше.  Цього 
року ми відзначали Святвечір 
двічі: 24 грудня і 6 січня. 

ІВАН, 39 РОКІВ, ПРИВАТНИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:

– Позитивно до цього став-
люсь. Раніше ми святкували 
Різдво 7 січня. 
А тепер святкуватимемо 
по-новому, з усім світом. А 
за Православну церкву я не 
думав, це їхня справа, і мене 
це не дуже цікавить.

ОЛЕКСАНДРА, 70 РОКІВ, 
ЛІКАРКА:

 – Такі зміни мені подобаються. 
Потрібно було давно це зроби-
ти. Звичайно, відтепер святку-
ватимемо Різдво 25 грудня. Я 
думаю, що скоро і Православ-
на церква України перейде 
на новий календар. Гадаю, це 
трапиться найближчим часом.

ПЕТРО, 81 РІК, ПЕНСІОНЕР:

— Я католик, відзначаю свої свя-
та. Греко-католицька церква пра-
вильно зробила, перейшовши на 
григоріанський календар. Думаю, 
що ПЦУ теж так зроблять. Усі бу-
дуть на рівних умовах, а не так, 
що: «У мене сьогодні свято, а в 
тебе – ні!» Має бути однаково, 
отоді буде справедливо. 

ЄВГЕНІЯ, 76 РОКІВ, ПЕНСІОНЕРКА:

– Весь світ святкує однаково, 
то чому ми повинні святку-
вати інакше, так, як було ко-
лись? Ми повинні йти у ногу 
з часом. Я раніше відзначала 
Новий рік 1 січня, а Різдво – 
7 січня. Відтепер буду роби-
ти це, як уся Європа. А чому 
відставати?

МАРІЯ, 29 РОКІВ, КАСИРКА: 

— Добре до цього ставлюсь. Ра-
ніше ми святкували за старим 
стилем. З батьками збирались 
родиною у селі 7 січня. А тепер – 
не знаю. І той день будемо свят-
кувати, й інший. Різдво будемо 
відзначати двічі. А Православна 
церква, гадаю, швидко перейде 
на новий календар. 

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Чи підтримують зміну календаря?

робити? Тут у кожного є свій вибір. 
Але я думаю, справжні українці не 
повинні ховатися від мобілізації. 
Тому що державу треба захищати, 
і якщо ми цього не зробимо, то 
не буде цієї держави. І тоді які ми 
українці? Я вважаю, якщо я чи інша 
людина хоче називати себе укра‑
їнцем, то не тільки виставляємо 
аватарки у Фейсбук, а і стаємо на 
захист. Мобілізація нікуди не поді‑
лася і вона триває, — додав Труш.

Нагадаємо, в Україні розпочав‑
ся проєкт зі створення додатко‑
вих штурмових бригад під назвою 
«Гвардія наступу». Головна мета – 
звільнення всіх українських земель 

від російських загарбників. Бригади 
з добровольців формуються на базі 
Нацполіції, Держприкордонслужби 
та Нацгвардії.
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ліку. І звичайно ж, враховується 
платоспроможність людини. Аби 
у подальшому не виникали про‑
блеми і не довелося звертатися 
до суду.

— Люди мають показати свої 
актуальні довідки про доходи. 
Допускається той варіант, коли 

після сплати щомісячного плате‑
жу за кредитом, залишок серед‑
ньомісячного доходу кандидата і 
повнолітніх членів сім’ї не менше 
за прожитковий мінімум на кож‑
ного. Також кандидат не пови‑
нен належати до підсанкційних 
осіб, — повідомляють у регіо‑
нальному управлінні.

Що стосується безпосередньо 
житла, то Державний фонд спри‑
яння молодіжному житловому 
будівництву також висуває низ‑
ку вимог та обмежень. Зокрема, 
враховується площа житла, його 
стан, рік будівництва.

— Дозволяється купувати 
у рамках кредитування житло, 
збудоване не більше ніж 50 років 
тому. Або, якщо там провели ре‑
конструкцію не більше 35 років 
тому. Це може бути і житло від 
забудовника. Але перед тим, як 
погодити купівлю квартири від 
забудовника, фонд детально пе‑
ревіряє цю компанію. Ми маємо 
бути впевнені, що у рамках цієї 
програми людина отримає дов‑
гоочікуване житло, а не чергові 
проблеми із забудовником, — до‑
дає директор Тернопільського 
регіонального управління Держ‑ 
молодьжитла.

Розрахунок розміру креди‑
ту здійснюють з урахуванням 
нормативної площі. Одинокий 

громадянин України чи сім’я з 
двох осіб може розраховувати 
на квартиру площею 52,5 кв. м. 
На кожного наступного члена 
сім’ї додають 21 кв. м.

Термін кредитування — 
до 20 років.

Як отримати та 
повернути кредит?

У Держмолодьжитло наголошу‑
ють, заявки на участь у програмі 
іпотечного кредитування можна 
подати онлайн через офіційний 
сайт або безпосередньо в Тер‑
нопільському регіональному 
управлінні Держмолодьжитла (м. 
Тернопіль, вулиця Грушевського, 
8. Кабінет 446).

Процес подання заяви‑анкети 
не відрізняється. Надаємо по‑
крокову інструкцію, як подати 
заявку.

Крок 1: Обираєте варіант по‑
дачі документів. Або на сайті, 
або приходьте до регіонального 
управління Держмолодьжитла.

Крок 2: Ви маєте заповнити 
заяву‑анкету для реєстрації, ан‑
кету контактної особи, а також 
анкету члена сім'ї контактної 
особи. Жодних копій докумен‑
тів подавати не треба. Діє де‑
кларативний метод. Переконує 
директор регіонального управ‑
ління Держмолодьжитла Андрій 
Козак. Не радять людям подавати 
недостовірні дані, адже це може 
слугувати причиною для відмови.

— Кредит на житло надаєть‑
ся не так швидко. Тому одразу 
довідку про доходи подавати 
не треба. Бо може поки до вас 
дійде черга, все зміниться і ці 
дані будуть не актуальні. Тому ін‑
формацію про доходи ми беремо, 
вже коли людина безпосередньо 
підтверджує свою участь, обрала 
житло і маємо оформлювати кре‑
дит, — каже Андрій Козак.

Крок 3: Кредитування здій‑
снюють за звичайною чергою. 
Все залежить від того, коли ви 
подали заяву‑анкету та який по‑

рядковий номер отримали. Ін‑
формацію про своє місце в черзі 
та про рух черги можна знайти 
на сайті у розділі вкладки «Жит‑
лові програми». Як тільки вашу 
заявку розглянуть і будуть готові 
профінансувати, вам про це по‑
відомлять телефоном або надійде 
лист на електронну пошту.

Крок 4: Якщо ви не переду‑
мали, то вам дають 15 днів для 
того, аби зібрати повний пакет 
документів та остаточно визна‑
читися із житлом, яке ви хочете 
придбати. Якщо купуєте кварти‑
ру від власника, то попередньо 
роблять нотаріальний договір 
купівлі‑продажу. Ці документи 
треба зібрати і занести до регі‑
онального управління Держмо‑
лодьжитла. Після чого їх відправ‑
лять у Київ на погодження.

Крок 5: Якщо кредитування по‑
годжують. Ви маєте внести 6% від 
загальної суми квартири, іншу 
частину додають із регіонально‑
го управління Держмолодьжитла. 
Цю суму перераховують на раху‑
нок власника житла чи забудов‑
ника. Ви також маєте підписати 
кредитний договір як гарантію 
про повернення всіх коштів.

— Важливий нюанс — ви 
не отримуєте жодних коштів 
у руки. Все одразу перерахову‑
ється на рахунок забудовника чи 
власника житла. Бо, якщо ми за‑
раз дамо людині кілька мільйонів 
гривень у руки, а де ми потім 
будемо її шукати? І звичайно ж, 
кредит надається лише в держав‑
ній валюті. Ніяких євро чи дола‑
рів, тільки гривні, — наголошує 
пан Андрій.

Повернення кредиту здійсню‑
ється на офіційний рахунок фон‑
ду. Якщо людина припиняє спла‑
чувати кредит, тоді представники 
фонду змушені будуть звернутися 
до суду. За всі роки існування 
програми подібні проблеми з 
жителями Тернопільщини не ви‑
никали. Деякі сплачували кредит 
навіть раніше.
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ЯК ОТРИМАТИ КРЕДИТ ПІД 7% 
НА КВАРТИРУ, РОЗПОВІДАЄМО

Умови та вимоги кредитування прості. Головне – бути впевненим у платоспроможності

Сім’ям із двох осіб дозволені квартири, площею  
52,5 кв. м, якщо є діти, то додають 21 квадратний метр

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

Як повідомили у Державному 
фонді сприяння молодіжно‑
му житловому будівництву, ця 
програма не нова. Вона існує 
в Україні понад 10 років, лише 
систематично оновлюють умови.

— Раніше у правилах програми 
вказували, що відсоткова став‑
ка по цьому кредиту дорівнює 
обліковій ставці Національного 
банку України. Коли ця облікова 
ставка коливалася від 7% до 10%, 
тоді це ще було прийнятно. Але 
з початком війни ця ставка 25%, 
то звичайно, що на таких умо‑
вах кредити брати ніхто не буде. 
Тому Держмолодьжитло спільно 
з Мінрегіоном вирішили, що такі 
кредити будуть надаватися під 7% 
річних. І ця ставка залишається 
на весь термін кредитування. 
Кредитування здійснюють за ра‑
хунок коштів статутного капіталу 
Держмолодьжитла, сформованого 
Міністерством розвитку громад 
та територій України, — переко‑
нує працівник пресслужби Дер‑
жмолодьжитла пан Олег.

Наразі свої заявки на отри‑
мання кредитів на житло під 7% 
подали вісім людей із Тернопіль‑
щини. Деякі були зареєстровані 
ще за старими умовами. Та чи всі 
вони отримають кошти у лютому, 
залежить від виділеного бюджету 
на регіон та їх запитів.

Зокрема в лютому на реаліза‑
цію програми у Тернопільській 
області виділили 5 мільйонів 
100 тисяч гривень, каже директор 
Тернопільського регіонального 
управління Держмолодьжитла 
Андрій Козак.

— Київ має проводити розподіл 

коштів по регіонах кожного мі‑
сяця. Якщо розраховувати на цю 
суму, що нам виділили на лютий, 
то ми можемо задовольнити по‑
треби одразу трьох кандидатів. 
Тобто придбати житло для трьох 
сімей. Але все залежить від того, 
житло якої вартості планують 
придбати ці кандидати. При цьо‑
му ми акцентуємо увагу на пра‑
вилах обрання цього житла, що 
встановлені в рамках програми, — 
розповідає пан Андрій.

Які вимоги до 
заявника та житла?

У Держмолодьжитло переко‑
нують, кредити видають не всім. 
А заявник має відповідати заз‑
далегідь затвердженим умовам 
держави. Із основних — кан‑
дидат повинен бути громадя‑
нином України, а бажаний вік 
від 18 до 35 років. Натомість є 
виключення.

— Можете брати участь у про‑
грамі, якщо ви молода сім’я 
українців, де вік кожного з по‑
дружжя — до 35 років включно. 
Або, якщо ви — одинокі молоді 
громадяни такого ж віку. Ви‑
ключення діють тільки для тих 
родин, де чоловік або дружина є 
вченим віком до 40 років включ‑
но, який має науковий ступінь 
доктора наук. Також подружжя 
не повинно мати у власності 
житло, площа якого перевищує 
13,65 кв. м. Не враховується жит‑
ло, що залишилося на території 
тимчасової окупації або де від‑
буваються активні бойові дії, — 
каже Андрій Козак.  

Крім того, на молодіжний кре‑
дит можуть претендувати особи, 
які потребують поліпшення жит‑
лових умов і перебувають на об‑

Молодь  В Україні оновили механізм 
іпотечного кредитування для молоді. 
Тож тепер молоді хлопці, дівчата або 
сім’ї можуть придбати житло в іпотеку 
під 7%. Ми розібралися, хто може 
претендувати на участь у держпрограмі 
і що треба зробити, аби отримати кошти 
на Тернопільщині

На кредит  
можуть 
розраховувати 
люди до 35 років,  
а також  
вчені до 40 
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Кредит для молоді від держмолодьжитла
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фіксувала камера. Якщо «шумахе‑
ра» на дорозі зафіксував «Трукам», 
доведеться платити всю суму, по‑
відомила Катерина Метельська.

Щоб оплатити штраф, можна 
перейти за посиланням по QR‑ко‑

ду, який зазначено на лицьовому 
боці постанови, скористатись пла‑
тіжними інструментами на сайті 
МВС, в електронному кабіне‑
ті водія або в застосунку «Дія», 
а також платіжними системами 
та сервісами, які діють в Украї‑
ні на законних підставах. В тому 
числі — послугами банків.

Яку швидкість 
не зафіксує камера?

Камери вночі працюють на‑
стільки ж ефективно, як і вдень, 
на Злуки в обидва боки фіксує всі 
смуги руху, а максимальна швид‑
кість, яку камера не зафіксує — 
це 250 км/год, пояснив Святослав 
Журовський, директор КП «Тер‑
нопільінтеравіа».

— Зона дії ефективної роботи 
цих камер — приблизно 30 м, 
а технічні характеристики камер 

такі, що інфрачервона підсвітка 
дозволить ефективно працювати 
і в нічну пору доби, — сказав Свя‑
тослав Журовський. — В камерах 
використовуються два методи 
визначення швидкості — лазер і 
радіохвилі.

Якщо на проспекті Злуки дві 
камери, направлені в різні боки, 
то обидві «писатимуть» усі смуги 
руху. Решта камер зчитуватиме ін‑
формацію лишень в один бік.

Максимальна швидкість, яку вже 
камери не зафіксують — 250 км/год. 
Меншу — так. Швидкість руху мо‑
тоциклів, якщо на них спереду є 
номерний знак, теж фіксуватиме.

— Місця для цих камер вибрані 
також не випадково, — каже Бог‑
дан Шевчук. — Вони встановлені 
на аварійно‑небезпечних ділянках 
та/або місцях концентрації ДТП 
автомобільних доріг загального 
користування через недотримання 
швидкісних обмежень.

Одна з причин ДТП —  
висока швидкість 

За словами першого заступника 
начальника Департаменту патруль‑
ної поліції Олексія Білошицького, 
система фото‑ та відеофіксації до‑
вела свою ефективність. Дійсно, 
кількість дорожньо‑транспортних 
пригод із потерпілими та загибли‑
ми на ділянках, де вже є камери, 
знизилася утричі.

— Перевищення швидкості — 
одна з основних причин ДТП із 

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

Майже на 14 мільйонів гривень 
штрафів сплатили порушники 
швидкісного режиму на Терно‑
пільщині у 2022 році. Всі гроші 
поповнять державну казну.

Точної цифри у поліції не на‑
зивають, але порахувати можна 
без проблем, якщо ми кількість 
постанов, виписаних поліцією 
Тернопільщини «шумахерам», 
помножимо на суму штрафу 
за порушення швидкісного ре‑
жиму — 340 грн.

Де в Тернополі є 
камера рекордів?

Лише з 1 січня до 15 грудня 
2022 року «Трукам» зафіксував 
20 020 порушень. Ще 20 501 — 
камери, встановлені на дорогах. 
Це, зверніть увагу, навіть попри 
те, що камери не працювали пев‑
ний час — їх вимкнули на початку 
війни, а увімкнули через збіль‑
шення кількості ДТП, лишень 
у травні минулого року.

Нагадаємо, у Тернополі наразі 
працює 5 камер.

  на просп. Бандери (біля «Лі‑
така» прим. авт.) 
  Злуки, 47 б 
  Злуки, 45 б 
  Протасевича, 8 
  Будного, 28 
У 2021 році саме остання, 

на вул. Будного, побила всі рекор‑
ди. Якщо інші фіксували від по‑
чатку роботи в обласному центрі 
1–2 тис. порушень, на «Дружбі» 
їх було 10 тис. 123.

— З метою зменшення кількості 
дорожньо‑транспортних пригод та 
попередження дорожнього трав‑
матизму планується розміщення 
додатково ще до семи камер ав‑
томатичної фіксації перевищення 
водіями швидкісного режиму, які 
будуть розміщені на автодорогах 
державного значення, в місцях 
концентрації ДТП із тяжкими 
наслідками, — повідомила речни‑
ця управління патрульної поліції 
в області Катерина Метельська.

Як працюють ці камери, пояс‑
нював начальник управління па‑
трульної поліції в області Богдан 

Шевчук.
— Прилад зафіксував подію — 

порушення. Система в автома‑
тичному порядку надсилає подію 
користувачу (уповноваженій особі 
розглядати адміністративні пра‑
вопорушення, зафіксовані в ав‑
томатичному режимі, який звіряє 
усі дані, які підтягнула система з 
метаданими (фото/відео), — пояс‑
нив Богдан Шевчук. — Якщо все 
правильно, уповноважена особа 
накладає електронний цифровий 
підпис на електронну постанову, 
після чого система надає постанові 
серію та номер.

Можна зменшити 
суму штрафу вдвічі 

У разі, якщо не співпадають дер‑
жавний номерний знак, марка/мо‑
дель, погано видно номер, інший 
колір тощо — уповноважена особа 
відхиляє дану подію з вказанням 
причини відхилення, пояснив го‑
ловний патрульний краю.

Допустима швидкість в межах 
міста 50 км/год. У разі переви‑
щення встановлених обмежень 
швидкості руху понад 20 км/год — 
штраф 340 грн. На 50+ км/год — 
1700 грн. Відповідальність за по‑
рушення встановлених обмежень 
швидкості руху транспортних 
засобів визначається частинами 
1 та 3 статті 122 КУпАП.

— Штраф зменшується 
на 50 відсотків, якщо його сплаче‑
но протягом 10 банківських днів із 
моменту отримання постанови, — 
пояснив Богдан Шевчук. — Якщо 
ви не сплатили протягом 15 днів, 
сума подвоюється. Через 30 днів 
передається до виконавчої служби.

Проте зверніть увагу: це стосу‑
ється лише тих порушень, які за‑
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Якщо перевищення 
швидкості камера 
зафіксувала, 
ви маєте шанс 
заплатити меншу 
суму штрафу

Водії   25% 
ДТП з трагічними 
наслідками 
стаються саме 
через перевищення 
швидкості. До 
речі, попри війну 
на Тернопільщині 
цьогоріч планують 
встановити ще 7 
камер

«ШУМАХЕРИ» ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
ПОПОВНИЛИ КАЗНУ НА 14 МЛН

БЕЗПЕКА

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання 
постанови. Якщо ви не сплатили протягом 15 днів, сума подвоюється. Це стосується лише порушень, які зафіксувала камера

за інформацією Патрульної поліції Тернопільської області

Щоб відповів водій, а не власник авто
Призначити належного користу-
вача на авто можна, не виходячи 
з дому, щоб у разі автоматичної 
фото- або відеофіксації порушень 
ПДР штрафи отримувала особа, 
яка користується автомобілем, а 
не його власник. Про це повідомив 
начальник Регіонального сервісного 

центру МВС в Тернопільській області 
Святослав Вишневський.
Більше про без-
коштовну послугу 
«Керування належ-
ним користувачем», 
читайте, заскану-
вавши qr-код.

Скільки аварій із потерпілими сталося  
останніми роками на Тернопільщині

Основними причинами ав-
топригод, які сталися протягом 
2022 року, є:
Порушення правил маневру-
вання – 788 ДТП (38%);
Перевищення безпечної швид-
кості – 528 ДТП (25%);
Недотримання дистанції – 188 
(9%);
Керування транспортним засо-
бом у нетверезому стані – 128 
ДТП (6%)
Порушення правил проїзду 
перехресть – 101 ДТП (5%)

Довідка

Рік ДТП
ДТП із 

потерпілими
Загинуло 

осіб
Травмовано 

осіб

2020 2197 493 61 597

2021 2514 572 69 756

2022 2067 481 80 684

трагічними наслідками (деталь‑
ніше — у довідці наприкінці тек‑
сту — прим. авт.), — наголошує 
Катерина Метельська. — Тому це 
не просто норма правил, яких тре‑
ба неухильно дотримуватись. Це, 
передусім, безпека кожного. Якщо 
водій дотримується швидкісного 
режиму, він може вчасно зреагува‑
ти на зміну дорожньої обстановки 
та вжити необхідних дій для уник‑
нення ДТП. Тому патрульні вкотре 
закликають не порушувати правил 
та не наражати на небезпеку себе й 
інших учасників дорожнього руху.

Щоб «листи щастя» прийшли 
водію, а не власнику авто, можна 
зареєструвати онлайн належного 
користувача.
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У «Рукавичці» ми знайшли протерміновану продукцію. Це кілька пачок тістечок 
«Еклер білий». Їхній термін придатності вийшов

У Головному управлінні Дер-
жпродспоживслужби в Тернопіль-
ській області нам пояснили, що 
при відключенні світла у повній 
морозильній камері продукти 
залишаються безпечними до 48 
годин, а у напівпорожній — 24 
години. Тобто, якщо світла не 
було, скажімо, 6 годин, морозиль‑
ні камери у той час не працюва‑
ли — продукти не зіпсовані і їх 
можна спокійно купувати. А от 
після 48 годин без електроенергії 
товари слід викинути. Після роз‑
морожування продукти потрібно 
термічно обробити (приготувати) 
упродовж доби. Повторне заморо‑
жування не допускається! В. о. на‑
чальника Управління безпечності 
харчових продуктів та ветеринар‑
ної медицини Олександр Леськов 
зауважує – оператори ринку хар‑
чових продуктів, які займаються 
їх виробництвом та обігом, мають 
враховувати перебої в постачанні 
електроенергії та періоди її відсут‑

ності. Вони повинні робити все, 
аби споживач придбав безпечний 
харчовий продукт. 

– Головне управління Дер‑
жпродспоживслужби застерігає 
містян не купувати харчові про‑
дукти невідомого виробництва, з 
невластивими смаками і запахами, 
порушенням маркування, значно 
нижчою ринковою ціною, а також 
вживати продукти, які викликають 
у вас сумніви щодо придатності 
та безпечності. Звертайте увагу на 
вигляд, колір, консистенцію, запах 
товару, – рекомендує Олександр 
Леськов. Олександр Леськов каже 
– згідно із законодавством Укра‑
їни, якщо помітили у місцевих 
маркетах чи магазинах замороже‑
ну продукцію, яка не відповідає 
товарному вигляду, або протермі‑
новані продукти (або якщо ви їх 
вже придбали, з’їли і це, на жаль, 
мало шкідливий вплив на ваш 
організм і здоров’я) – звертайтесь 
зі скаргами.

Продукти, які викликають 
сумніви, краще не брати 

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

Журналісти «RIA плюс» 2 лютого 
обійшли кілька супермаркетів Тер‑
нополя, а також невеликі продуктові 
крамниці. Це «Рукавичка» на ву‑
лиці Миру, «Сільпо» на Торговиці, 
«АТБ» на території центрального 
ринку, «Новус» на вулиці Перля, 
один із маркетів «23/7» на Теа‑
тральному майдані, SPAR на вулиці 
Шептицького, магазин «Продукти» 
на вулиці Сагайдачного та «Прод‑
маркет» на Валовій.

Ми перевірили умови, у яких збе‑
рігаються заморожені овочеві суміші 
і ягоди, напівфабрикати, масло, а 
ще морозиво, торти, тістечка, екле‑
ри тощо. Без належної температу‑
ри ці продукти швидко псуються і 
втрачають товарний вигляд. Тому 
журналісти звернули увагу на термін 
придатності і чи добре працюють 
холодильники, у яких лежить про‑
дукція. Що ми побачили – читайте 
у матеріалі.

«Рукавичка»
На момент відвідин тут було 

світло, холодильники працювали. 
Із сумішами овочів все добре. Якщо 
взяти їх до рук – не відчувається, що 
всередині є намерзлий лід. Терміни 
придатності актуальні. 

В магазині чимало морозива має 
термін придатності аж до 2024 року 
і може зберігатись 24 місяці. Це сто‑
сується як фасованих смаколиків, 
так і упаковок, у яких продається 
по кілька штук морозива, і де його 
пів кілограма чи кілограм. 

На печінковому торті, «Олів’є» 
й інших салатах стояла познач‑
ка «Вжити до 03.02.2023». Термін 
придатності ролу із сиром виходив 
2 лютого (на момент перевірки до 
вечора товар був хорошим). Пиріг 
«Спартак» та сирник теж можна 
вживати.

«Сільпо»
У супермаркеті багато холо‑

дильників. На стінках помітний 
намерзлий «сніг». На напівфабри‑
катах з термінами придатності все 
у порядку. Овочеві суміші мають 
товарний вигляд, торкнувшись 
упаковки, льоду на складниках не 
відчуваєш. А от із замороженими 
ягодами проблема. «Вишня без кі‑
сточки швидкозаморожена» була 
напів розмерзла. Ми взяли пачку до 
рук, і вони залишились мокрими. Те 
ж саме зі смородиною, полуницею 
і журавлиною. При цьому термін 
придатності ягід нормальний. На 
момент перевірки на холодильнику 
була температура мінус 20 градусів. 
Ягоди, як написано на звороті упа‑
ковки, слід зберігати за температури 
не вище мінус 18 градусів і повтор‑
но не заморожувати. Отож, якщо 
температурний режим морозилки 
відповідає вимогам, а вигляд ягід 

не належний, це свідчить, що вони 
вже не раз заморожені.

Аналогічна ситуація з морозивом. 
Особливо це стосується продукції у 
ріжку. Зрозуміло, що солодощі вже 
танули і замерзали знову. Натомість 
морозиво у блоках і «циліндрах», яке 
лежало в сусідньому холодильнику, 
виглядало добре.

Торти, рулети й іншу випічку, 
яка швидко псується, зберігають 
окремо. Солодощі свіжі. На акцій‑
ній продукції з наклейками «‑25%», 
термін придатності закінчувався 3 
лютого (наступного дня після пере‑
вірки). Та на стінках немає «талого» 
шоколаду чи крему, протермінова‑
ної продукції ми теж не знайшли.

Ми перевірили масло у морозиль‑
них камерах. На упаковках поба‑
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При відключенні 
електроенергії у 
повній морозильній 
камері продукти  
є безпечними до 
48 годин

СПОЖИВАЧ

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЯК ЗБЕРІГАЮТЬ 
ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ
Товари  Чи безпечно купувати 
заморожену продукцію у маркетах 
Тернополя? Чи вся вона у належному 
стані і чи не залежалися на полицях 
протерміновані товари? Ми перевірили

чили по три дати і роз’яснення до 
них. Але на упаковці масла від «Пре‑
мія» роз’яснень не було. Сумнівною 
видалась перша дата – 31.01.2023. 
Навпроти неї стояла позначка «1». 
Працівник Владислав, у якого ми 
поцікавились, який термін придат‑
ності у масла, цього не знав.

«АТБ»
На час нашого візиту в маркеті 

була електроенергія, холодильники 
працювали. Асортимент тортів та 
тістечок на полицях невеликий, але 
всі вони свіжі. Котлети й нагетси 
мали хороший товарний вигляд. 
Хоча у деяких пачках всередині 
помітно «сніг».

З морозивом ситуація непроста. 
Смаколики у ріжку, вочевидь, вже 
розморожувались. І хоч із терміном 
придатності все в порядку, тобто мо‑
розиво свіже, його упаковка містить 
сліди від танення. Це помітно й на 
500‑грамових «циліндрах» морози‑
ва від «Лімо» і «Рудь». Упакування 
нерівне, краї перекошені. Терміни 
придатності поштучного морозива 
актуальні, зверху воно акуратне, але 
от що всередині – ми не знаємо.

Ще в одній морозильній камері – 
суміші заморожених овочів та ягід. 
Вони мають товарний вигляд. Ця 
продукція, а ще пельмені, хінкалі і 
вареники зберігаються окремо.

Однак у супермаркеті ми знайшли 
протерміноване масло. Це дві пар‑
тії масла екстра від «Галичини». На 
старішій три дати: 29 грудня 2022 
року, 23 січня 2023 року та 7 лютого 
2023 року. Першою є дата виробни‑
цтва, а друга і третя — «вжити до» за 
відповідних температур. На свіжішій 
партії дати, яка вже минула, ми не 
побачили. 

NOVUS
Холодильники, у яких зберіга‑

ються заморожені напівфабрикати, 
працюють добре. Товар не протер‑
мінований, має нормальний вигляд. 
А ось на морозильних камерах, де 
лежать суміші овочів, млинці, хін‑
калі тощо зверху на вітринах видно 
намерзлий лід.

Деякі дверцята через шар льоду 
не відчинялися. Із термінами при‑
датності на овочах все в нормі, але 
взявши до рук окремі упаковки, від‑
чуваєш, що всередині є намерзлий 

лід. Та й упакування виглядають не 
дуже. Попри це, на холодильниках 
внизу 21 градус. 

Термін придатності морозива ак‑
туальний. Розфасоване поштучно, 
виглядає акуратним. А ось те, яке 
в ріжку – у найгіршому стані серед 
схожої продукції магазинів, які ми 
перевірили. Упаковки надірвані й 
напіврозлізлись, адже папір був 
мокрим. Всередині ріжка патьоки. 
Зрозуміло, що морозиво вже тануло. 
Це видно і по пломбірі «Моно» у 
бруску, й пломбірі «Ескімос», фа‑
сованому у пакеті, які далекі від 
рівної форми. Заморожені ягоди, 
найімовірніше, теж танули. Сліди 
від ягід залишились на упакуваннях. 
Це помітно на 300‑грамовій «Чорни‑
ці замороженій». Але товари мають 
нормальний термін придатності. З 
маслом було все добре.

Ми перевірили стан солодких ви‑
робів. Термін придатності «Еклерів 
французьких» і тістечок «Заварні з 
кремом» від ТОВ «КИЇВСЬКИЙ 
БКК» до 3 лютого (на момент пе‑
ревірки все свіже). Торти «Три мо‑
лока» та «Празький» мали термін 
придатності до 5 лютого.

Що у невеликих магазинах?
SPAR на вулиці 
Шептицького 

Морозива і замороженої продукції 
у магазині небагато. Стан упаковок 
пельменів і овочів хороший, термін 
придатності не вичерпався. Однак 
«Креветки в паніруванні» всередині 
обліплені «снігом». Вареники, ово‑
чеві суміші і пельмені мали товар‑
ний вигляд, вони не протерміновані. 
Натомість одна з упаковок «Ескімо» 
(ріжок) була пом’ята та надірвана. 
Подібна ситуація з морозивом «Про‑
лісок». Але термін придатності соло‑
дощів не вийшов. Морозиво «Белая 
Бяроза» в ріжку виглядає так, ніби 
тануло і замерзло повторно. Воно 
з дефектами, залишились патьоки. 
А ось пломбір «Белая Бяроза» (777 
грамів) – протермінований. Його 
термін придатності вийшов ще 5 ве‑
ресня. Тобто, понад 5 місяців тому. 
Воно досі лежить у холодильнику. 

«23/7» на майдані, 
Театральному

У магазині було мало замороженої 
продукції – одна вітрина, де лежало 
масло, суміші овочів і морозиво. На 
стінках холодильника «лід», він пра‑
цює. Видно, що продукція не має 
ознак розмороження. З термінами 
придатності товарів все добре. Се‑
ред солодощів («Київський торт», 
«горішки», еклери тощо), протер‑
мінованих не було.

«Продукти» на 
вулиці Сагайдачного

Біля магазину стоїть генератор. 
Холодильники працюють, всередині 
багато льоду. Замороженої продук‑
ції невелика кількість. Єдине – у 
магазині великий вибір морозива. 
Його терміни придатності у нор‑
мі. Також було масло, воно не  
протерміноване. 

«Продмаркет» на 
вулиці Валова

Із морозивом у цьому магазині 
все добре, воно має актуальний 
термін придатності. Наприклад, 
морозиво від ТОВ «Біла береза» 
придатне до вживання. Заморо‑
жені овочі теж у хорошому стані. 
А от із маслом не все просто. 
Масло солодковершкове «Селян‑
ське», 73% жиру, має три терміни 
зберігання за різних температур: 
до 22 грудня 2022 року за темпе‑
ратури від 0 °C до ‑6 °C включ‑
но; до 21 січня 2023 року при 
‑6 °C до ‑10 °C включно; до 21 
квітня 2023 року при ‑10 °C до 
‑15 °C включно. Така ж історія 
і з маслом селянським «Клуб 
сиру». Терміни придатності такі: 
16.12.2022; 15.01.2023; 15.04.2023. 
Чи за належної температури збе‑
рігали продукт – нам невідомо.
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знову до реанімації. Дні зміняли ночі 
і так по колу, стан брата не покра‑
щувався, але невдовзі стабілізувався, 
і його перевели до палати. І повідо‑
мили: за ним потрібен догляд. Га‑
лина поїхала додому, але захворіли 
діти, і вона слідом. Щойно стан 
покращав, зібрала речі, поцілувала 
дітей, залишила їх на родичів і ви‑
їхала до брата.

Шепотів, що треба 
повертатись 

— Як я приїхала у Львів, Богдан 
почав говорити, шепоче, бідний, 
хоче щось сказати, а не може, — 
згадує Галина і плаче… — Права 
рука у нього працювала, вся ліва 
сторона була паралізована. На го‑
лові пів черепа немає — ви самі ба‑
чите на фото. Тоді він написав, що 
хоче. А лікарі дивувались: Богдан 
написав, як його звуть, прізвище, 
навіть дати і номери телефонів. Все 
співпало. Це було диво — він все 
чи то пам’ятав, чи згадав. Навіть 
електронну пошту!

Чоловік був ще дуже слабким, 
але щораз шепотів: йому треба 
чим швидше стати на ноги, аби 
повернутись до своїх хлопців. Ча‑
сом сестра переживала, що зміни 
таки відбулись: він то зброю шукав, 
бо її треба здати, то щось інше…

— Він такий оптиміст, нам всім є 
чому в нього повчитись, настільки 
налаштований, що все буде добре, 
що він піде назад, воювати, — сестра 
не може стримати сліз. — А я мрію 
про те, щоб він був здоровим і хоча 
би став на ноги. Лікарі поперед‑
жають, що він ніколи вже не буде 
таким, як раніше. Але обнадіюють, 
що стане на ноги. Вони хапаються 
за соломинку — і я теж.

У Львові Богдана також оперува‑
ли. Сама операція для військових 
була безкоштовною, але потрібна 
була пластина. У матері трьох дітей 
на неї грошей не було. Потрібну 
суму зібрали львівські волонтери.

Шанс стати на ноги є
Тепер Богданові, якого виписали 

з госпіталю, потрібна тривала реа‑
білітація. Поки що його оприділили 
до реабілітаційного центру на Во‑
лині, але кожна доба перебування 
там вартує 2,5 тис. грн. У родини 

ГЕРОЯМ СЛАВА

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

Нацгвардієць Богдан Білий із 
Козівського району переніс кіль‑
ка надскладних операцій і, коли 
був у реанімації без свідомості, 
а сестра біля нього починала 
плакати, показники на приладах, 
під’єднаних до його нерухомого 
тіла, починали «стрибати».

— Ви говоріть з ним, обов’язково 
говоріть, — про що завгодно, він усе 
чує, — лікар намагався підбадьорити 
жінку. — А от плакати не можна. 
Бачите, як він реагує — і тиск різ‑
ко піднімається, й інші показники 
«стрибають». Ви просто говоріть з 
ним. А він — боєць. Він все подолає 
і прокинеться…

Безліч операцій і 
параліч частини тіла 

Так чоловік, якому вдалось вижи‑
ти після надскладного поранення 
у голову під Бахмутом ще в листо‑
паді минулого року, реагував на рід‑
ну сестру Галину Рижову — після 
смерті батьків вона є його єдиною 
рідною людиною. А ще її троє дітей, 
які обожнюють свого дядька, а він 
любить їх як власних дітей, яких 
у нього немає…

Сестра навіть на день народжен‑
ня середульшого сина не приїхала, 
бо понад місяць була біля брата 
у львівському госпіталі. Малий, хоч 
і просив маму зробити йому такий 
подарунок на свято, все зрозумів і 
прийняв: дядькові мама зараз по‑
трібніша…

Богдан одного дня відкрив очі і, 
на диво, все згадав. Хто ця жінка, 
що день і ніч сидить біля нього, як 
його звуть і де проживав. От тільки 
паралізувало ліву частину тіла — з 
цим чоловік ніяк не може змири‑
тись. Він пережив кілька надсклад‑
них операцій, бо осколком міни 
йому буквально знесло пів голови. 
У реанімації провів майже 3 місяці 
і, попри всі прогнози, таки огов‑
тується. А сестра мріє поставити 
брата на ноги, хоч і водночас бо‑
їться знову. Бо Богдан вже пообіцяв: 
щойно одужає, одразу повернеться 
під Бахмут — до своїх хлопців.

— У четвер почалась війна, 
а брат повернувся з Голландії, де 
працював, буквально за кілька днів 
до цього, бо, відколи почали гово‑
рити про повномасштабний наступ, 
як військовий розумів: ворог насту‑
патиме, — згадує Галина Рижова. 
Розмова із жінкою була не надто 
простою. Часто вона зупинялась, 
бо не могла стримати сліз. — Ми з 
Богданом із с. Вибудів Козівського 
району. Я зараз із дітьми проживаю 
в Тернополі, а Богдан їздив на за‑
робітки — самі знаєте, як у селі з 
роботою, а жити за щось треба… 
Батьки померли. Богдан власної 
сім’ї не має. Лишились ми двоє: 
я і він.

Із перших днів був 
на Донеччині 

Сестра згадує, як і вона, й інші 
родичі просили його не їхати. А як 

вже повернувся в Україну, не йти 
на війну. А Богдан їм відповідав: як 
всі почнуть ховатись — ворог дуже 
швидко й до Тернополя дійде.

Колись він служив у Нацгвардії, 
був сержантом. І проходив навчання 
у «Десні», тому чоловіка буквально 
у перші дні війни знову розвідни‑
ком направили на Донеччину — був 
у районі Бахмута, Соледара. Там він 
ніс службу до листопада, коли от‑
римав надважке поранення.

Богдан часто дзвонив сестрі, 
а вона молилась, аби Бог його 
вберіг. У листопаді дзвінки припи‑
нились. Жінка обдзвонювала його 
побратимів, навіть не знаючи, чи 
вони всі живі. Бо зберегла їхні но‑
мери, коли на фронті брат втратив 
свій телефон, і друзі давали йому 
подзвонити сестрі. Жоден із номерів 
не відповідав, за винятком єдиного. 
На тому кінці дроту жінці пообіця‑
ли спробувати більше дізнатись про 
долю брата.

Галина написала заяву до поліції 
та обривала телефони гарячих ліній 
всіх дотичних структур. Зверталась і 
до частини та залишала інформацію 
у всіх пошукових групах. Одного дня 
Галина прийшла до військкомату і 
сказала: я не вийду звідси, доки ви 
не скажете, де мій брат.

Поранений у голову, 
300-ий, тяжкий…

Тоді вдалося дізнатись, що Богдан 
отримав поранення і зараз у Пав‑
лограді. Галина кинулась шукати 
номери лікарні, але телефон, за‑
значений у довідці, вперто мовчав. 
Згодом пішла і до слідчого — адже 
була і заведена справа, і результати 
ДНК, які здала для можливої іден‑
тифікації під час пошуків. Слідчий 
запевнив, що надіслав запит до Пав‑
лограда, але результату поки немає. 
Галина знову набрала до побратима 
Кості, той відповів: Богдан поране‑
ний у голову, 300‑ий, тяжкий. Він 
у лікарні ім. Мечнікова. Жінка зга‑
дала про знайомих, які проживали 
у Дніпрі, і набрала їх, аби дізналися, 
чи там її брат. Тоді був час сильних 
обстрілів, і люди змогли дістатись 
до медзакладу аж наступного ранку. 
Вони й повідомили: він тут був, його 
прооперували і відправили до сто‑
лиці. Що Богдана оперували вже 
у Бахмуті, потім направили в Кра‑
маторськ, звідти в Покровськ, потім 
у лікарню ім. Мечникова, а звідти 
вже на Київ.

Знайшла брата у нейрохірургії 
в реанімації у Києві. До нього тоді 
не пускали, але невдовзі евакуацій‑
ним потягом пораненого бійця до‑
правили до Львівського госпіталю, 

Богдан за кілька 
днів повернувся 
з Голландії. Коли 
рідні просили не 
йти на війну, був 
категоричним

Військові   У перші дні після поранення 
життя Богдана висіло на волосині. Ніхто 
не давав гарантії, що він житиме. А 
сестра — єдина рідна людина, яка в нього 
залишилась, обривала телефони і сайти у 
пошуках зниклого під Бахмутом брата

ВОЇНУ З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
ПОТРІБНА НАША ДОПОМОГА

таких коштів немає. Тому львівські 
волонтери, які дуже допомагають 
і підтримують, запропонували по‑
просити про допомогу в небайду‑
жих.

«Потрібна фінансова підтримка 
для нашого воїна, отримав важке 
проникаюче черепно‑мозкове по‑
ранення в лобно‑тім'яній ділянці 
справа. Ліва частина тіла паралі‑
зована, — йдеться у повідомленні 
волонтерів. — Богдан Білий із пер‑
ших днів на передовій, у листопа‑
ді 2022 р. під Бахмутом отримав 
важке поранення голови, переніс 
кілька складних операцій, і складне 
нарощення металевої пластини. 
У зв'язку з цим, потрібна дорого‑
вартісна і тривала реабілітація. З 
того приводу просимо підтримати 
п. Богдана коштами».

Просять підтримки також і се‑
стра та її троє дітей, які чекають 
на одужання і повернення дядька 
і хресного додому. Хресного для 
найстаршої Мартусі, якій 14 років. 
Арсенові днями виповнилось 13, 
а Настуні 9 років.

— Богдан дуже любить племінни‑
ків, а вони його обожнюють, — зіз‑
налась пані Галина. — Діти все розу‑
міють і дуже переживають. Але дуже 
люблять свого дядька і вірять, що 
все буде добре. 8 січня приїжджала 
моя подруга в госпіталь, привезла 
дітей. Вони тримались, молодці. 
А Богдан ну дуже розчулився…

У «RIA плюс» є документи, які 
підтверджують діагноз Богдана Бі‑
лого. Ми, звичайно, не публікувати‑
мемо його на загал, але запевняємо, 
що документи достовірні.

Лікарі на реабілітації говорять про 
шанс поставити Богдана на ноги. 
Йому провели пробні процедури, 
а від 6 лютого чоловік проходить 
вже за програмою реабілітації. За‑
ймається по 4 години, решта часу 
теж розписано. Поки Богдан зможе 
там перебувати до 24 лютого, але 
родині потрібна фінансова підтрим‑
ка, аби поставити чоловіка на ноги.

Богдан від перших днів війни за-
хищав нас із вами — ціною власного 
здоров’я. Тепер наша черга допомогти 
йому одужати.

Богдан від перших днів війни захищав нас із вами — ціною власного здоров’я. Тепер наша 
черга допомогти йому одужати

Оплатою реабілітації займається сестра Галина Рижова номер тел.: 
097-252-67-79,  додаємо її карту:
5168 7451 1033 1854
BENEFICIARY
Отримувач (П. І. Б. отримувача рахунку латиницею)
RYZHOVA HALYNA 46008, Ukraine,region Ternopilska,city Ternopil,street 
Zhyvova,building 18,flat 17
IBAN:
UA933052990262036400943320144
ACCOUNT
Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний 
рахунок в Приватбанку)
5168 7451 2341 2790
BANK OF BENEFICIARY
Банк отримувача
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті
36445343
INTERMEDIARY BANK
Банк-корреспондент
Citibank N.A., NEW YORK, USA
SWIFT CODE/BIC: CITIUS33
Валюта картки: USD

ДОВІДКА
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№6  08.02.2023

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 ВОДІЙ ТАКСІ (098) 134-00-86  

 ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР, ВУЛ.ЛОЗОВЕЦЬКА, 24. (096) 
955-62-52  

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

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

 КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, ВЕЧІРНЯ ЗМІНА. (067) 166-44-50  

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ (067) 352-72-89  

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

 Паркувальники. (097) 473-53-47  

 Працівник детейнінгу, гнучкий графік, з/п до-
говірна (098) 153-77-83  

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

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

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

 ПРОДАВЕЦЬ В АЛКОГОЛЬНИЙ МАГАЗИН, ВУЛ.
ЖИВОВА, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ГРАФІК 
3/3, 8-17 ГОД. (068) 347-79-96  

 ПРОДАВЕЦЬ В АЛКОГОЛЬНИЙ МАГАЗИН, ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ РИНОК, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ, ГРАФІК 3/3, 8-17 ГОД. (096) 763-96-05  

 ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, СОНЯЧ-
НИЙ, ГР. 2/2, 3/3, 8-22 ГОД.,  З/П 600 ГРН./ДЕНЬ, 
(ІГОР). (096) 160-30-63  

 Продавці продуктових магазинів, вул.Злуки. 
(067) 208-10-66  

 РІЗНОРОБОЧИЙ В БАР, ДРУЖБА. (067) 735-90-00, 
(067)367-61-87  

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

 ТЕРМІСТ. (067) 352-72-89  

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

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

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

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

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

7.3 ШУКАЮ  

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

 ШУКАЮ РОБОТУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ХВОРИ-
МИ, ПОХИЛОГО ВІКУ, ВЕЛИКИЙ ДОСВІД (096)890-
01-98, (063) 649-91-40  

8. ОХОРОННІ СИСТЕМИ ТА 
СИГНАЛІЗАЦІЇ  

8.4 РІЗНЕ  

 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ, ВІДЕОНАГЛЯД, МОНТАЖ 
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  

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  

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

 ЯЧМІНЬ, 1 Т. (098) 449-24-63  
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Дійсний лише для подачі оголошення у №7 від 15.02.2023р.

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 БЕТОНОЗМІШУВАЧ, 180 Л, МАЙЖЕ НОВИЙ, 8 000 
ГРН.,  ЕЛЕКТРОДВИГУН, 3-ФАЗ., 3000КВТ, Б/К, 2 
300 ГРН., (096) 211-12-93  

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 ЗАЧИСТКА ДАЧНИХ ДІЛЯНОК, ЗРІЗАННЯ ДЕРЕВ, 
ЗАРОСЛІВ, ВИВІЗ ГІЛЛЯ. (097) 834-32-53  

 МАЙСТЕР НА ГОДИНУ, РЕМОНТ КОРПУСНИХ ТА 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, САНТЕХНІКИ, ЕЛЕКТРИКИ, ДЕ-
МОНТАЖНІ РОБОТИ, ОББИВАННЯ БАЛКОНІВ ВА-
ГОНКОЮ (067)712-93-11, (066)034-26-23  

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

 Ремонт холодильників усіх марок у замовника, 
гарантія. 42-30-82, (096) 460-73-08  

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

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

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

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

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

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

27. СПОРТ, ТУРИЗМ ТА 
ВЕЛОТЕХНІКА  

27.2 ПРОДАМ  

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.3 КУПЛЮ  

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

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

 Піч-»буржуйка» на дровах. (096) 826-27-06  

 Холодильники, пральні машинки, газові пли-
ти, пилососи, кавоварки, тренажери, м/х 
печі, інструмент, поб. техн, б/к,електровело-
сипед (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, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, РАДІО 
СТАРІ, МОТЛОХ, СТАРІ ЗВАРКИ, СТАРТЕРИ,РАДІА-
ТОРИ (068) 328-60-39  

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 63/170/85, вдівець, познайомиться з жінкою 
відповідного віку, для спільного проживання. 
(097) 762-40-58  

 Чоловік, 51/171, познайомиться для серйоз-
них стосунків з жінкою, до 50 р. (097) 813-
20-12  

 Чоловік, 60 р., познайомиться  з жінкою, 50-
60 р., для серйозних стосунків та життя. (096) 
008-47-39  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

 Жінка, 66 р., познайомиться з чоловіком для 
спільного проживання. (068) 148-52-17  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ»Ї 
НА ІМ’Я ВОРКУН Н.М., ВОРКУН В.О. ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВИД ТЕРНО-
ПІЛЬСЬКИМ ВОЄНКОМАТОМ НА ІМ’Я СТОЯН Р.Р. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ  
№ ІІІ/57-4/1448 НА ІМ’Я ШКРАБІНСЬКИЙ П.І. ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ТЕ№47364673, 
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВ. 
12ВС№835324 ВІД 27.06.2014 ВИД. ТНПУ НА ІМ»Я 
ЛЮБИЙ Т.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ТЕ№47522671, 
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
12ВТ№188096 ВИД. 30.06.2014 ТНЕУ НА ІМ’Я ЛЮ-
БИЙ Т.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА С15 №014380, 
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВ. 
12ВТ№287619 ВІД 30.06.2015 ВИД.ТНПУ НА ІМ’Я 
ЛЮБИЙ Т.М. 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 
№0000008WQ9000 НА ІМ’Я ФРАНЦУЗ В. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНОЮ  

 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 
№0000009DD4000 НА ІМ’Я ВОЛИНСЬКИЙ С. ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 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 
№0000009ХWT000 НА ІМ’Я МИХАЙЛИШИН Р. ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНІ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛ.СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ ТЕ№33838440, ДОДАТОК 12АО №423005 
ВИД. ТВПУ №4 ІМ. М.ПАРАЩУКА НА ІМ’Я КРІЛЬ В.П. 
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.  

 «Аляска» 1/9/ц 39 кв.м і/о,є/р,кух 40 000 (096) 
473-67-66  

 б-р Галицького 3/5/ц 31/18/6 не кут., терм 18 700 
(097) 239-78-88  

 вул.Бойчуків 3/5/ц 24/12/6 не кут., терм 15 700 
(097) 239-78-88  

 вул.Будного 9/10/ц 45 кв.м і/о,є/р,меб 45 000 
(096) 473-67-66  

 вул.Галицька 3/9/ц 42/19/9 і/о,є/р,б.з 38 000 
(096) 473-67-66  

 вул.Довженка 6/9/ц 45 кв.м н/б 26 000 (068) 447-25-77  

 вул.Злуки 5/-/ц 35/18/6 і/о, зв.ст 21 000 (097) 
239-78-88  

 вул.Лепкого 3/9/ц 37/20/7 зв.ст., терм 20 700 
(097) 239-78-88  

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

 вул.Орлика ц/б 34/18/6 рем., не кут. 20 000 (097) 
239-78-88  

 вул.Тарнавського 1/9/ц 45кв.м і/о,є/р,тераса 46 
500 (096) 473-67-66  

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

 вул.Тарнавського 9/9/ц 29 кв.м і/о, меб, тех 33 
000 (096) 473-67-66  

 вул.Тролейбусна 4/9/м 42 кв.м док,н/б 28 000 
(096) 473-67-66  

 вул.Яреми 1/9/ц 39 кв.м є/р,і/о,кух.,теп.підл 40 
000 (068) 447-25-77  

 Дружба 4/5/ц 12 кв.м меблі, м/п 8 000 (096) 473-
67-66  

 побл. Центру 5/9/ц 37/20/7 і/о, жила 27 000 (097) 
239-78-88  

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.  

 б-р Галицького 3/5/ц 46/26/6 зв.ст 24 700 (097) 
239-78-88  

 б-р Петлюри 5/9/п 50/30/9 о/к, бойл 28 000 (097) 
239-78-88  

 Варшавський 5/9/ц 58 кв.м і/о,є/р,кух 64 500 
(096) 473-67-66  

 вул.Галицька 8/9/ц 65 кв.м і/о,є/р,меб,тех 78 000 
(096) 473-67-66  

 вул.Довженка 3/9/ц 64 кв.м н/б 35 000 (068) 447-
25-77  

 вул.Довженка 6/6/ц 91/-/11,4 сира,мансар. (063) 
638-18-10  

 вул.Корольова 5/5/ц 63 кв.м і/о,є/р,меб 55 000 
(097) 405-48-35  

 вул.Корольова 63 кв.м і/о,є/р, меб 55 000 (096) 
473-67-66  

 вул.Корольова 8/9/п 52/30/9 і/о,рем,меб. 47 000 
(096) 473-67-66  

 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.Мазепи 3/5/ц 45/30/6 зв.ст 30 000 (096) 473-67-66  

 вул.Микулинецька 4/5/ц 48/29/8 і/о,м/п 34 000 
(096) 473-67-66  

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

 вул.Тарнавського 7/9/ц 67 кв.м н/б 42 000 (096) 
473-67-66  

 побл. «Універсаму» 1/-/ц 65,5 кв.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.  

 б-р Куліша 7/9/п 64/40/9 не кут.,терм 32 700 
(097) 239-78-88  

 вул.15 Квітня 9/9/ц 65 кв.м і/о,рем,меб 55 000 
(096) 473-67-66  

 вул.Галицька 90 кв.м і/о,сира, док 60 000 (068) 
447-25-77  

 вул.Купчинського 1/9/п 64 кв.м рем,меб,тех 42 
000 (068) 605-89-47  

 вул.Лепкого 3/5/п 60/40/6 о/к, бойл 30 000 (097) 
239-78-88  

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

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

 Сонячний   і/о, м/п, меблі (097) 984-78-58  

 Центр 1/3/ц 73 кв.м і/о, б/рем 59 500 (096) 473-67-66  

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, СВІТЛО, 
ВОДА, САРАЙ 5Х3 М, 0,06 ГА50 000 У.О. (068) 624-99-90  

 Будинок с.Ілавче 60кв.мцегл., госп. будівлі цегл., 
газ, колодязь, 0,7 га9 000 у.о. (096) 473-67-66  

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

 Ділянка земельна с.Байківці 0,08 га’з фундамен-
том, світло,газ по вулиці, насипана дорога27 000 
у.о. (096) 473-67-66  

 Ділянка земельна с.Мишковичі 0,1 гапід лісом, 
торг10 000 у.о. (096) 473-67-66  

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ  

 1-кім. квартиру, вул.Бандери, 45 кв.м, є/р, студія, 
і/о, меблі, поб.техніка, 300 у.о.+ послуги (098) 
943-63-90  

 1-кім. квартиру, вул.Вербицького, меблі, поб.тех-
ніка, ц/о, 6 000 грн.+послуги (098) 943-63-90  

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, Н/Б, Є/Р, 
1-ША ЗДАЧА, ВСЕ НОВЕ, МЕБЛІ, Є/Р,  ДОГОВІРНА. 
(096) 410-70-74  

 1-кім. квартиру, вул.Миру, меблі, поб. тех., влас-
ник, договірна. (098) 826-36-93  

 1-кім. квартиру, вул.Польового, 38 кв.м, і/о, є/р, 
меблі, поб.техніка, 8 500 грн. (097) 405-48-35  

 1-КІМ. КВАРТИРУ, ПОБЛ. «ЗБРУЧА», 9 ПОВ., 46 КВ.М, 
І/О, РЕМ., ПОБ. ТЕХ., ВЛАСНИК, 7 500 ГРН., ТОРГ (097) 
875-32-63  

 2-кім. квартиру, вул.Захисників України, 50 кв.м, 
і/о, меблі, поб.техніка, 6 000 грн.+послуги (098) 
943-63-90  

 2-кім. квартиру, Центр, 50 кв.м, і/о, меблі, поб.
техніка,  250 у.о.+послуги (068) 605-89-47  

 3-кім. квартиру, вул.Захисників України, 6/9ц, 65 
кв.м, і/о, меблі, поб.техніка, 9 000 грн.+послуги 
(098) 943-63-90  

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ДІВЧИНУ, ЖІНКУ АБО ХЛОПЦЯ, 
ЦЕНТР, 500 ГРН. (068) 148-52-17  

 Візьму на квартиру сімейну пару, або доглядаль-
ницю за сліпою жінкою з правом успадкування 
квартири, Дружба. (098) 648-20-84  

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

 ДОВГОСТРОКОВА ОРЕНДА НОМЕРА В ГОТЕЛІ (1-3 
МІСЯЦІ), ВІД ВЛАСНИКА, БЕЗ КОМІСІЙ, 8 000 ГРН. З 
КОМУНАЛЬНИМИ (098) 607-70-04  

 Квартиру, вул.Вербицького, 45 кв.м, і/о, є/р, ме-
блі, поб.техніка, 250 у.о.+послуги (097) 405-48-35  

 Літня кухня на тривалий термін, вул.Н.Світ, для 
працюючих чоловіка або жінки, конвекторне опал., 
всі умови, інтернет, помірна ціна (096) 413-96-98  

 Перукарня, Дружба, 45 кв.м, рем., меблі, 6 000 
грн.+послуги (096) 473-67-66  

 Приміщення, «Аляска», 112 квм,  і/о, н/б, ремонт, 
стельові кондиціонери, теплова завіса, фасадне, 
окр. 2 входи, (096) 473-67-66  

 Приміщення, вул.15 Квітня (Варшавський), 40 
кв.м, рем, с/в, окр.вхід, 8 000 грн. (068) 447-25-77  

 Приміщення, вул.Лозовецька, 30 кв.м, ремонт, 
бойлер, с/в, окр.вхід, 4 800 грн.+послуги (068) 
447-25-77  

 Підселення для двох дівчат, вул.Руська, Центр, з 
господарем, всі умови, по 80 у.о.з людини (068) 
605-89-47  

4.9 КУПЛЮ  

 1-, 2-, 3-КІМ. КВАРТИРУ, БУДИНОК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ 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, (Ірина) 
(067) 869-16-96  

 Винайму та догляну за хатою в селі, можна на ху-
торі, до 30 км від Тернополя,  в подальшому якщо 
недорого можлива купівля. (068) 718-91-78  

4.11 РІЗНЕ  

 АН «Перший центр нерухомості», б-р Т.Шевченка, 
1, 1 пов. Шукаємо під клієнта, продаємо, здаємо 
квартири, комерц, приміщ., будинки 25-57-57, 
(067) 424-26-05  

 Продаються приміщення цокольні, пр.Тарнавсько-
го, 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 то-
варом, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, дого-
вірна (067) 128-51-71  



16 RIA плюс, 8 лютого 2023

16

№6  08.02.2023

№6  08.02.2023

3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ  

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

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

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

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

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

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВІД 1 Т ДО 5 Т, РІЗНИЙ 
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБО-
ВО, ПО МІСТУ, 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  

 ДВЕРІ ВХІДНІ БРОН. «ОПТІМА», ДУБ ЗОЛОТИЙ, 2050Х960, 
ПРАВІ, 9500ГРН., ВІКНО «СТЕКО», 968Х548, 2ШТ., ПО-
ДВІЙН. СКЛОПАК.,1700ГРН/ШТ. (096) 211-12-93  

 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  

 ЛИСТ ОЦИНКОВАНИЙ ПЛОСКИЙ, 143Х71Х1, В-ВО 
СРСР, 500 ГРН./ЛИСТ, РИНВА, ДОВЖ. 143 СМ, 150 
ГРН./ШТ. (099) 187-37-98  

 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  

 Продається приміщення, «Аляска», 100 кв.м , і/о, 
рем, 2 с/в, 2 входи, фасадне, 1 лінія, парковка, 90 
000 у.о (096) 473-67-66  

 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 азбесто-
цементні, труби залізобетонні, геотекстиль, це-
мент 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  

 КОПАННЯ ТРАНШЕЙ, ЯМИ, ГОРОДА, КОРЧУВАННЯ 
ПНІВ, ПІДРІЗАННЯ ДЕРЕВ, РУБАННЯ ДРОВ, МУРУВАН-
НЯ ЦЕГЛОЮ, БЕТОННІ РОБОТИ. (099) 284-95-04  

 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  

 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  

 ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНЯ, ЗОВНІШНЯ, Є ПІДСОБ-
НИКИ, 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: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, КВАРТИРИ 
«ПІД КЛЮЧ», ШПАТЛЮВАННЯ, ГІСПОКАРТОН, ФАРБУ-
ВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ЕЛЕКТРИКА, ДІПЕРЛА (096) 
945-49-00  

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

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

 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, коте-
джів, дрібні ремонти, плитка, шпатлювання, фар-
бування, 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  

 ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЗАМІНА 
ПРУЖИН, ПОРОЛОНУ. (097) 484-60-02  
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL. COM, 095– 077‑01‑80 

За оцінками ООН, з початку 
повномасштабного російсько‑
го вторгнення найбільше шко‑
лярів з України зареєстровано 
в Польщі — понад 528 тисяч, 
Німеччині — близько 290 тисяч 
і Чехії — 70,5 тисячі. В Італії, Ру‑
мунії, Іспанії та Словаччині — від 
30 до 40 тисяч українських дітей 
шкільного віку. Серед цих дітей 
був і тернополянин Володимир 
Павлишин. За певних обставин 
хлопець змінив не одну школу 
у Братиславі та ще й знаходив час 
на розвиток власного хобі.

Два тижні затягнулися 
на місяці…

З 24 лютого у сім’ї другоклас‑
ника Володимира з Тернополя 
ні про яку школу, роботу мови 
не йшло, єдине, про що думала 
родина у той момент — збережен‑
ня власних життів.

— Коли ми почули, що росія 
все ж розпочала повномасштабне 
вторгнення, перебували у тривож‑
ному стані. Ці постійні сигнали 
повітряних тривог, переховування 
у коридорах та підвалі. Ми тільки 
моніторили новини і думали, що 
відбувається у нашій країні. Для 
нашого сина кожна сирена була 
стресом. Він постійно хвилював‑
ся, вимагав, аби ми спускалися 
в укриття, натомість після кількох 
днів такого режиму в біганині, хо‑
лоді ми вже просто залишалися 
в коридорі, але стрес тільки зро‑
став, — розповідає мати хлопчика 
Наталія Волотовська.

Єдиною розрадою як для Ната‑
лії, так і її сина Володимира були 
написання віршів, малювання та 
повторення шкільного матеріалу, 
зокрема таблиці множення. Це 

асоціювалося у дитини з мирним 
життям, тож мама не впускала 
можливість допомогти синові 
відволіктися.

— Та нас з чоловіком насто‑
рожував стан сина. Тоді чоловік 
запропонував мені з Володею 
переїхати за кордон. Звичайно, 
я відмовлялася, але домовилися, 
що це на два тижні. Ми сподіва‑
лися, що ситуація стабілізується і 
повернемося назад. Тим більше, 
що виїхало багато знайомих. Тож 
після 10 днів участі у волонтер‑
ських заходах, ми все ж наважи‑
лися на такий непростий крок 
заради дитини. Не можу сказати, 
що Володя був радісний, але ми 
пояснювали йому, для чого ми 
їдемо і що це може зберегти наші 
життя, — каже пані Наталія.

Місцем тимчасового прихистку 
родина обрала для себе Словенію. 
Але завдяки підтримці турботли‑
вих волонтерів, все ж вирішили 
залишатися у Словаччині. І з квар‑
тирою, і зі школою допомогли.

— Ми з родичами жили під 
Тренчином (Словаччина). Тоді з 
п’ятого по 15 березня в місцевій 
школі були канікули і син, як і 
його однокласники, що залиши‑
ли країну, отримували домашні 
завдання дистанційно від класного 
керівника з Тернополя. А врахо‑
вуючи те, що ми планували їхати 
лише на два тижні, то про освіту 
за кордоном я навіть не замис‑
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ВЧАТЬСЯ НА ДВІ ШКОЛИ ТА 
РОЗВИВАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
Досвід   «RIA плюс» розповідає 
історії тернопільських школярів, які 
стали учнями закордонних навчальних 
закладів, а також прилаштовувалися до 
нових умов без знання іноземної мови

Володя  
Павлишин змінив 
у Словаччині дві 
школи та  
розвивав 
улюблене хобі

Маючи стабільне навчання у 
Словаччині, Володимир Пав‑
лишин не забував і про свою 
тернопільську школу. Як тільки 
відновилися заняття, він долу‑
чався до уроків в онлайн‑форма‑
ті. Все вдавалося завдяки уваж‑
ності тернопільських вчителів 
та нововведень, направлених 
на підтримку дітей.

– Часом ми були присутні на 
перших двох уроках, а на 10.30 
в окремі дні йшли із запізнен‑
ням на навчання до словацької 
школи. Та всі домашні завдання 
в українській школі виконува‑
ли, а це фактично повторення 
пропущеного нами вдень мате‑
ріалу. Завдяки дуже ґрунтовній 
і уважній роботі нашого клас‑
ного керівника від програми 
не відставав. Крім того, в на‑
шій українській школі завдяки 
нововведенням директора було 
впроваджено програму під‑
тримки учнів, які перебувають 
на онлайн‑навчанні – тут вони 

могли запросити консультатив‑
ну підтримку вчителя з певного 
предмету, також поспілкуватися 
з психологом, – розповідає мама 
тернополянина.  

Вистачало у Володимира часу 
і на розвиток власного хобі – 
малювання. Він самостійно 
створив цілу гору казкових і 
мультикових героїв. А підтримка 
словацьких друзів підштовхнула 
його на створення казки «Чарів‑
ні мишки», що увійшла до збір‑
ника казок з іншими авторами 
«Іграшкова скриня».

Загалом кілька місяців у новій 
країні стали не стресовими, а 
пізнавальними для тернополяни‑
на. Коли він з родиною від’їж‑
джали додому, то зі словацькими 
друзями прощалися разів з де‑
сять. Йому було цікаво вимов‑
ляти їхні імена – Бруно, Тоні, 
Шимон і Алекс, багато словаць‑
ких слів були дуже кумедними і 
в українському перекладі означа‑
ють прямо протилежне поняття.

Словацька VS українська

Попри мовний бар’єр другокласник Володя знайшов нових друзів

Володя створив цілу серію казкових малюнків

Ось такий вигляд має сучасна школа у Словаччині

лювалася. Ми взагалі не обгово‑
рювали це питання. Навчатися 
дистанційно було непросто через 
постійні перебої з інтернетом, але 
наша вчителька все розуміла, — 
розповідає співрозмовниця. — 
Вона у нас хороша, підтримує 
дітей, навіть у такий складний час. 
Та й дистанційне навчання після 
систематичних коронавірусних 
карантинів — вже звична справа.

Російська стала 
перепоною 

Вперше тоді ще другоклас‑
ник Володя переступив поріг 
приватної словацької гімназії з 
економічним нахилом вже після 
переїзду родини до Братислави. 
Тернополянина ніхто не змушував 
відвідувати навчальний заклад, але 
соціум та спілкування з одноліт‑
ками важливі для дитини.

— Вже на кордоні подружжя 
волонтерів Вікторія та Джуліан 
сказали, що допоможуть нам 
влаштувати дитину до цієї при‑
ватної школи в зв’язку з тим, що 
в ті місяці країна повністю брала 
витрати на себе. Я вирішила при‑
слухатися до їхніх порад і записала 
сина саме у рекомендовану шко‑
лу на навчання. До школи треба 
діставатися протягом 35 хвилин 
громадським транспортом без пер‑
есадок. Заняття там починають‑
ся рано, тож щоб все встигнути, 
Володі доводилося прокидатися 
десь о шостій ранку. Вже близько 
восьмої син мав бути у школі і 
готуватися до занять, — каже вона.

Підмічає пані Наталія і те, що 
заняття у школі завершувалися 
рано, що дає можливість дитині 
після відпочити, відвідати гуртки, 
провести час із родиною і без по‑
спіху підготуватися до наступно‑
го дня. Це, зрештою, аналогічно 
до молодших класів в українських 
школах.

— У цій школі навчалися сло‑
вацькі діти з дуже забезпечених 
родин. І окремо сформували 
«адаптаційний клас» для дітей, 
які через війну вимушені пере‑
їхати до їхньої країни. Педагоги 
викладали дітям словацькі пред‑
мети на базовому рівні. Це була 
словацька та англійська мови, 
малювання та фізична культура. 
Діти з вчителями вивчали алфа‑
віт, перші слова, — розповідає тер‑

нополянка. — Їм подобалося, але 
мій Володя та ще один хлопчик 
з Києва звернули увагу на те, що 
всі дітки, які навчалися з ними 
у класі, розмовляли російською 
мовою. Для них було шоком, що 
на нас напала країна‑агресор і 
вони продовжують спілкуватися 
російською мовою. Крім того, 
в школі був дуже строгий по‑
рядок — дітям заборонено було 
співати патріотичних пісень, де‑
кламувати гімн і це нас зрештою 
спонукало до пошуку іншого на‑
вчального закладу.  

Для зручності сина, тернополян‑
ка знайшла школу ближче до дому 
і вже за кілька днів Володя став 
учнем середньої загальноосвітньої 
школи. Там вдалося знайти нових 
друзів, трохи вивчити словацьку та 
відчути справжнє шкільне життя 
словацьких учнів.

— У новій школі Володя нама‑
гався ходити кожного дня. Вчити 
англійську словацькою — це ще 

те задоволення. У другому класі 
діти мали аналогічні уроки, що 
і в нас — іноземна, рідна мова й 
читання, математика, малювання. 
А уроки фізкультури в них від‑
сутні. Проте весь клас після за‑
вершення уроків залишався ще 
на кілька годин і проводили цей 
час на вулиці. Діти самі обирали, 
чим зайнятися на вулиці — мог‑
ли просто бавитися іграшками чи 
ляльками, грати у футбол, а часом 
навіть самі влаштовували перегони 
на чудово втрамбованих бігових 
доріжках стадіону, — розповідає 
пані Наталія.  

Крім того, вчителька постійно 
працює над створенням дружньої 
атмосфери в класі. Тож, щодня 
проводилися опитування «Хто сьо‑
годні вам найбільше подобаєть‑
ся?» А при правильній організації 
навчального процесу й стосунків 
між дітьми популярним якогось 
дня міг стати будь‑хто, що неабияк 
піднімає самооцінку дитини.
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А сам Водоканал як непри‑
ступна "святиня"! Вияснити 
нічого неможливо! Малю‑
сіньке віконечко, за яким 
частіше нікого немає! Просто 
верх цинізму під час війни 
у країні!

Лариса Цимарная 

Послала цю публікацію для 
наших захисників, кажуть, 
побільше збирати інформації 
про таких горе чиновників, 
якщо виживуть, будуть пи‑
тати з кожного.

irina zhizhina

То що ж ви висвітили їхні 
статки, тих «жалюгідних» лю‑
дей??!! Що зміниться?! Чи хто 
їх змінить? Корито! Вони не‑
замінимі ’‘рівних їм немає‘‘

 Galina Galina 

А буковель і нічні клуби 
слабо? Там гарно гуляють ‑ 
от гарно і візьміть

Таня Бочуля

Тому що,хлопці на пере‑
довій змучені і їх вже пора 
міняти.

Uliana Zhukevych  

Поїдьте в карпати і заберіть

Галина Четвертуха

Стаття зібрала 86 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко‑

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Доречі..  питання суто до 
Труша ‑ 402 наказом МОЗ 
передбачено при військовій 
комісії аналізи крові, на віч та 
багато інших... зі всього пе‑
реліку робоять лише ренген!  
Тобто аналізи, що можуть 
показать якісь захворювання 
НЕРОБЛЯТЬСЯ ВІД СЛОВА 
ЗОВСІМ!  Чому?

Зося Анд

Дійсно, патріот поїде на 
фронт. Але давно виникає 
питання, в нашому місті 
знаходяться кілька тисяч 
контрактників зсу яких ніхто 
за рік не відправив на пере‑
дову, а це люди які свідомо 
пішли служити і утримують‑
ся на наші гроші, і вони чо‑
мусь не їдуть виконувати свій 
обов'язок!

Юрий Ховалко

Воєнкоми теж ходять ви‑
шукують людей . А чого вони 
раніше цього не робили ,коли 
сюда приїхало купа пере‑
селенців зі сходу . Чого не 
робили облави на вокзалах 
,автовокзалах ,не перевіря‑
ли документи . Маріупіль 500 
тисяч населення що ж вони 
разом з нашими військови‑
ми не обороняли своє місто . 
Як тільки прийшли окупанти 
так бистро поліцейські зради‑
ли присязі ,вдягнули форму 
окупантів і бігали з папками 
оформляли документи це на‑
зивається бистро перевзули‑
ся в повітрі , а скільки було 
ждунів ,які чекали руского 
міра . А в Бахмуті що не так 
само купа ждунів сидить, які 
здають ворогам наші позиції . 
Літом коли в Маріуполі вби‑
вали наших військових тут в 
Тернополі я особисто бачив 
як ці переселенці чоловічої 
статі сиділи по барах , весело 
реготали ,а в цей час вбивали 
захисників Маріуполя . Та‑
кож питання до воєнкомів ,а 
чого це вони не викликають 
тих хто раніше відкупився і 
був знятий з обліку . А 95 
квартал комусь дали повіст‑
ку, а родичам депутаті комусь 
дали повістки  , а в Буковелі 
робили такі облави як в Тер‑
нополі  , а хтось із депутатів 
з закордону повернув своїх 
родичів чоловічої статі і при‑
зивного віку ?

 СТУГНА П 

Всі хочуть перемоги, і всі 
хочуть жити у вільній країні. 
Але як нам тоді перемогти? 
Де взяти новий воїнів? Ро‑
зумію і цих хлопців з вій‑
ськомату і хлопців які зброї 
ніколи в руках не тримали. 
Це драма…

Альбина Сафарова 

На Закарпатті також ви‑
ловлюють,знімають з автобу‑
сів,забирають з  магазинів,з 
вулиці,з кафе,з роботи.

Гобика Фозекош

Неправда Ваша. У меня, 
в Тернопольском батальоне 
очень много добровольцев с 
востока , юга, севера. При‑
везли семьи в Тернополь и 
первых дней в армии.

Сергей Волков

В Україні згідно затвердже‑
ного бюджету на поточний 
рік підняття зарплат бюджет‑
ним організаціям не перед‑
бачено. А водоканал, якого 
остерігаються у файному мі‑
сті навіть собаки, запланував 
собі її підвищити за рахунок 
нужденних пенсіонерів та із 
мізерною зарплатою окремих 
категорій бюджетників. Росте 
у них зарплатня в геометрич‑
ній прогресії. а чом би ні, 
коли в місяць знайома вико‑
ристала 8 кубів, а водоканал 
дописав 14. Такими темпами 
скоро стануть міліонерами, бо 
дописують кожному спожи‑
вачу де встановлено загаль‑
нобудинковий лічильник. 
Народ платить за воду, що 
втекла по дирявих трубах, які 
ЖЕКи не ремонтували по пів 
століття та нерадивих які не 
сплачують. Чом працівники 
водоканалу не стягують борги 
за воду через суд, а обдирають 
злиденний народ? Сумно.

Читач46 

Скільки можна просити не 
платіть дописи води, це все 
крадеться. Так само опален‑
ня підвалів, підіздів, це все 
крадеться.

Igor DIM 

В нас найменші зарплати 
по Україні, зато тарифи за 
воду найбільші

Марія Марчук 

Ось чому інколи кажуть, 
що ви не подали показники 
хоч були подані і виставляють 
більше 1000 все людське і тут 
крадене. Ніде правди нема в 
теперішній важкий час. О такі 
ми добрі до себе лиш не до 
людей.

Yaroslava Iutsykiv

Yaroslava Iutsykiv була така 
ж ситуація, що забув подати, 
а вони нарахували більше 100 
куб. м.

Просто сфотографував на 
телефон дійсний показник 
лічильника, підійшов до них 
в офіс і вони виправили. За‑
платив лише за дійсно вико‑
ристану воду.

Вова Мякуш 

Так зарплати високі у по‑
рівнянні з мінімальною.

Але у порівнянні з цінами 
це вже не так і багато.

Ось така зарплата і має 
бути, щоб люди жили, а не 
виживали.

Надія Новгородська 

Стаття зібрала 457 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко‑

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

За минулий рік керівник водоканалу Володимир Кузьма 
заробив менше своїх заступників

ЧОМУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ МАСОВО 
РОЗДАЮТЬ ПОВІСТКИ НА ВУЛИЦЯХ?

Керівник Водоканалу заробив понад пів 
мільйона. А що з боргами підприємства?

Кілька днів соцмережі гули від історій про те, що на 
Тернопільщині активно роздають повістки. Чоловіків 
виловлюють вдома, дорогою на роботу та у торгових центрах

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

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

Та нехай ідуть ті що армію 
обкрадають!Вони хочуть за‑
робити!Коля котлета та їх си‑
ночкидепутати їм що не треба 
незалежна Україна?Тільки 
гпюаманці набивати під час 
війни.Це абсурд!

Анна Кордяк

Чому неберуть дітей чи‑
нуш а хватають простий люд. 
Скільки за кордон повтікали 
всяких мажорів і їм подібних 
нехай їх звідти депортують. 
Тоді і гроші найдуться на 
зброю.

Микола Тернопільський

Я розумію що війна і роз‑
дають повістки але хай розда‑
ють здоровим чоловікам а ні 
хворим які дійсно мають про‑
блеми з здоров'я знаю один 
випадок який стався вчора 
чоловіка у якого проблеми з 
серцем і поганий зір під'їхав 
воєнкомат запхав його у бус 
і відвезли у воєнкомат і там 
тремали його пів дня не дава‑
ли навіть родичам подзвони‑
ти що з ним усе добре

Рома Гулько 
Буковель‑там справжні 

патріоти і українці!ВР!Бо по 
тім що коїться остатні дні то 
справжні ,патріоти" ті котрі 
котрі ховають шроші в ма‑
трасах і тд і тп....Вони мпють 
першими нам простим смерт‑
ним показати  приклад!

Наталія Бабій

Підприємтсва в місті Тер‑
нополі та Тернопільській 
області зупинились, ро‑
ботодавцю вигідніше дати 
працівнику «відпустку» чим 
втратити його на завжди у 
випадку мобілізації. Багато 
з таких фірм є ФОП там не 
передбачено бронювання. 
Влада Тернопілля на чолі з 
Трушем дограється такою по‑
літикою, що вб’є економіку 
області повністю

Олег Кравець

...і плавно патріотизм пере‑
творився в просте,шкурне:"а 
чого я!!??"добре,що так не ду‑
мали десятки тисяч тих,що 
пішли з початку агресії,а то 
мало ймовірно,що ми мали б 
зараз можливість демонстру‑
вати свою стратегію і тактику 
в соцмережах.

Василь Матренчук 

Зарплати по 17 тисяч то ще 
не найбільше, але чого вони 
не пройдуть будинками і не 
перевірять хто платить, а хто 
зменшує показники? Або зов‑
сім не платить вже рік бо вій‑
на? Чого ті що платять мають 
платити за всіх? В нас не така 
сама війна?

Наталя Поворозник 

При такому ,,апетиті'' пра‑
цівників водоканалу треба 
терміново піднімати ціни на 
послуги водоканалу для насе‑
лення, яке і так платить кос‑
мічні ціни за воду, особливо 
в Кременці!

 Валентина Зубко
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СКІЛЬКИ «КОШТУЄ» СТАТИ ВОДІЄМ?

За навчання в автошколах потрібно заплатити щонайменше 10 000 гривень. Теорію і 
практику вивчають окремо

АНДРІЙ МЕНЬКО, 098– 298‑50‑05 

На момент здачі теоретичного 
іспиту в Сервісному центрі МВС 
учень має досягти вісімнадцяти‑
ліття.

Ми дізналися, як тернопільські 
автошколи проводять навчання 

під час воєнного стану та скільки 
воно коштує?

За останній рік одні автошко‑
ли спостерігають різний коефі‑
цієнт збільшення кількості учнів, 
інші — навпаки спад. Зростає 
частка жінок, які бажають от‑
римати водійське посвідчення.

Огляд  Спершу учень автошколи 
повинен засвоїти курс теорії, успішно 
скласти теоретичний іспит у Сервісному 
центрі МВС, і після цього він допускається 
до навчання з практичного курсу. Також 
дозволили вивчати теорію та практику в 
різних автошколах
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Навчання та підготовка водіїв 
категорії А та Б

Адреса: навчальні класи в школі 
№13 (Острозького, 51), школі №4 
(Грушевського, 2),  на вул. Кру‑
шельницької, 18 та в школі №28 
(Вишнівецького, 8).

Набір: щомісяця
Теоретичні заняття — ввечері в 

будні (о 18‑ій годині), також фор‑
муються ранкові групи та групи 
вихідного дня.

Разом теоретичний та прак‑
тичний курси підготовки водіїв 
триває 4 місяці. Повний курс 
практики на автомобілі з меха‑
нічною коробкою перемикання 
передач — 24 заняття! 

Проходження теоретичного кур‑
су на категорію В можна почати 
за 2 місяці до повноліття.

Автомобілі: Skoda, Hyundai, 
Volvo, Renault, Mercedes‑Benz, 
Dacia, KIA, Chevrolet, Citroen, 
Fiat, Daewoo.

Вартість навчання для категорії 
В — 6 000 грн (теоретичний курс) 
+ 10 500 грн (водіння + пальне).

Для учасників АТО/ООС, а та‑
кож учасників війни повний курс 
коштує 13 500 грн.

Оплату за теорію можна прово‑
дити двома частинами. 

Додатково потрібно оплатити 
доступ до кабінету на green‑way.
com.ua для підготовки до теоре‑
тичного іспиту. Кошти сплачуєте 
на веб‑ресурсі, а не в автошколі. 
Ціна — приблизно 350 гривень.

Вартість практичного навчання 
на категорію «В» при наявності 
вищої категорії — 5 750 грн.

Вартість практичного навчання 
на категорію «А» при наявності 
вищої категорії — 2 500 грн + 
страховий платіж (близько 150 
грн).

Вартість індивідуальних прак‑

тичних уроків для водіїв із по‑
свідченням водія — 350 грн на 
автомобілі з механічною коробкою 
перемикання передач та 400 грн — 
з автоматичною коробкою.

Пакет документів для запису в 
автошколу:

  Копія паспорта (якщо 
ID‑картка, то додатково до‑
даток про місце реєстрації);
  Копія ідентифікаційного 
коду; 
  Медична довідка водія;
  2 кольорові фотокартки роз‑
міром 3 на 4 см.

Контакти: (067) 698‑90‑90, (063) 
335‑90‑90

«МегаДрайв»

Навчання та підготовка водіїв 
категорії В, С, CE

Адреса: вулиця Білецька, 51
Теоретичні заняття проводять 

в аудиторіях о 16–17 годині, вра‑
ховуючи відключення світла.

Дату практичних занять учень 
самостійно узгоджує з інструкто‑
ром. Курс із теорії на категорію 
В триває 1 місяць, а практич‑
ний — 2 місяці. Розпочати тео‑
ретичний курс можна за місяць 
до повноліття.

Вартість навчання для категорії 
«В»: 7 000 грн — за теоретичний 
та практичний курси. Окремо — 
оплата за пальне.

Пакет документів для запису 
в автошколу:

  Копія паспорта;
  Копія ідентифікаційного 
коду;
  Медична довідка водія;
  1 фотокартка розміром 3 х 4.

Контакти: 0352–25–89–89, 
0352–25–88–91

Автошкола ТСОУ

Навчання та підготовка водіїв 
категорії В

Адреса: вулиця Йосипа Слі‑
пого, 7

Набір: на 15 лютого. Потрібно 
звернутися в «Атріум», 2 поверх.

Теоретичні заняття проходять 
від 3 до 5 разів на тиждень, у ра‑
нішню та вечірню пору доби. Дні 
та час вибирає сама група.

Практичні заняття проводять 
у будні. Теоретичний курс триває 

1,5 місяця, практичний — 2 мі‑
сяці. Вартість навчання: теорія — 
5600 грн, практика — 9000.

Пакет документів для запису 
в автошколу:

  Копія паспорта (якщо ID‑карт‑
ка, то додатково копія додатку 
про місце проживання);
  Копія ідентифікаційного коду;
  Медична довідка водія;
  Фотокартка розміром 3 на 4 см.
Контакти: (067) 117‑60‑08

«Актив драйв»

Навчання та підготовка водіїв 
категорії В

Адреса: вулиця Татарська, 16
Набір: на другу половину лю-

того.
Теоретичний та практичний 

курси тривають по 1,5 місяця 
кожен. Можна проходити тео‑
ретичний та практичний курс 
окремо, та все ж автошкола 
спрямована вести навчання від 
початку до кінця.

Почати теоретичний курс мож‑
на за місяць до повноліття.

Теоретичні заняття відбувають‑
ся онлайн після 17.00 кожного 
дня.

Вартість навчання на категорію 
«В» — 7 000 грн за теоретичний та 
практичний курси разом. У про‑
цесі навчання потрібно додатко‑
во платити за паливо‑мастиль‑
ні матеріали. У середньому це 
4 500–5 000 гривень.

Пакет документів для запису 
в автошколу:

Достатньо копії паспорта.
Контакти: (067) 800–67–28

«Форсаж»

Підготовка та перепідготовка во-
діїв транспортних засобів категорій 
В, С, D, C, BE

Адреса: вулиця Тролейбусна, 9.
Набір: на лютий (щомісячно).
Теоретичні заняття проходять 

очно ввечері 4 рази на тиждень 
о 18 годині.Практичні проводять 
за попередньої домовленості з ін‑
структором протягом робочого 
дня з 8 до 17 години.

Вартість навчання на категорію 
В: 5 500 грн — теоретичний курс, 
2 500 — практичний курс. Окремо 
кошти на пальне. Скільки саме 
потрібно додатково, не говорять, 
працівники пояснюють, що це за‑
лежить від кількості годин прак‑
тики. Оплату треба здійснити 
в два етапи перед проходженням 
теоретичного і практичного курсів 
відповідно. Термін навчання — 

3 місяці.
Пакет документів для запису 

в автошколу:
  Копія паспорта (якщо ID‑карт‑
ка, то додатково додаток про 
місце реєстрації);
  Копія ідентифікаційного коду;
  Медична довідка водія;
  Фотокартка ,  розм іром 
3 на 4 см.

Контакти: (068) 323–78–90

Автошкола «МіськАвтоТранс»

Навчання та підготовка водіїв 
категорії В

Адреса: вулиця Академіка Ан‑
дрія Сахарова, 5

Набір: у другій половині лютого.
Теоретичний курс триває 4 тиж‑

ні, а практичний — 8 тижнів.
Завдання з теорії проводять 

як очно, так і в режимі онлайн. 
Практичні заняття за попере‑
дньої домовленості з інструкто‑
ром протягом робочого дня — з 
8 до 17 години.

Теоретичні заняття проводять 

для учнів, що досягли повноліт‑
тя. Або за умови, що до моменту 
здачі теоретичного іспиту в Сер‑
вісному центрі МВС виповниться 
18 років.

Вартість навчання: 8 400 грн 
за теоретичний та практичний 
курс. У суму не входять витрати 
на пальне. Можна проводити по‑
етапну оплату — половину суми.

Пакет документів для запису 
в автошколу:

  Копія паспорта;
  Копія ідентифікаційного 

коду;
  Медична довідка водія;
  Фотокартка, розміром 
3 на 4 см.

Контакти: (097) 034‑91‑91, 
(0352) 51–06–45

«Двигун»

Навчання та підготовка водіїв 
категорій В, С, С1, А, А1 

Адреса: вулиця Польового, 5 в 
Набір: на 15 лютого.
Теоретичний курс триває 

21 день (3 тижні), а практич‑
ний — 8 тижнів.

Навчання з теорії проводять 
очно, у режимі онлайн та змі‑
шано (очно та дистанційно).

Групові теоретичні заняття — 
не менше, як двічі на тиждень, 
а можливо, навіть кожен день. 
Зараз під час відключення світла 
урок триває у світлий час доби.

Практичні заняття відбувають‑
ся за індивідуальним графіком 
у робочий час.

Практичні навички можна 
засвоювати на автомобілях із 

механічною коробкою переми‑
кання передач та автоматичною 
коробкою перемикання передач.

Вартість навчання: 4 900 грн 
коштує теоретичний курс. Для 
студентів, інвалідів, сиріт вартість 
навчання може бути нижчою. Ді‑
ють знижки.

Пакет документів для запису 
в автошколу:

  Копія паспорта (якщо 
ID‑картка, то додатково до‑
даток про місце реєстрації);
  Копія ідентифікаційного 
коду;
  Медична довідка водія;
  2 фотокартки розміром 
3 на 4 см.

Контакти: (067) 350‑18‑62, 
(0352) 24–17–18

Всеукраїнська спілка 
автомобілістів
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ніших пісень ми зустрічаємо аж 
8 музичних композицій, автори 
яких є громадянами росії. Зо‑
крема, на десятому місці опи‑
нилась INSTASAMKA з треком 
«За деньги да». А ще одна її пісня 
«КАК MOMMY» на 40‑му міс‑
ці. INSTASAMKA звинувачена 
в «підтримці путінського режиму».

На 11 місці чарту пісня «Мон‑
ро» реп‑виконавця Slavik Pogosov. 
Хоча даних про його позицію щодо 
війни немає, достатньо й того, що 
цей співак родом із республіки 
Адигея. На 21 місці у «топі» — 
композиція «Моя Хулиганка» 
від Xolidayboy, який веде твор‑
чість російською і теж не виступав 
проти війни, а на 22 місці — пісня 
під назвою «Орки» від Скруджи 
(народився у місті Великі Мости 
на Львівщині, а кар’єру робив 
у москві). На 29 місці — «Прият‑
ная» від Ендшпіля. Він «замовчує 
дії агресора та реальну ситуацію 
в Україні». На 42 місці рейтингу 
трек Івана Дорна. Це виконавець, 
який за інформацією ЗМІ, вислов‑
лює підтримку Україні і виступає 
у благодійних концертах. Та його 
творчість російською. На 43 місці 
«Положение» Скриптоніта, який 
«підтримує режим путіна».

Не вся російська 
музика заборонена

Проєктом № 7273‑д на терито‑
рії України повністю заборонили 
публічне виконання і показ фоно‑
грам та музичних кліпів, викона‑
них та/або вироблених співаками, 
які є або були у будь‑який період 
після 1991 року громадянами росії. 
Виняток становлять лише ті ви‑
конавці, які є або були громадя‑
нами України на момент смерті і 
не мають (чи не мали на той час) 
російського громадянства.

Під заборону не підпадають 
пісні, які використовуються: під 
час трансляції програм інозем‑
них організацій мовлення (крім 
організацій держави‑агресора), 
у складі фільмів; як елементи 
звукового ряду передач тощо. Та‑
кож досі можна слухати музичний 
контент співаків та співачок, яких 
включили до Переліку музичних 
виконавців (співаків) держави‑а‑
гресора, які засуджують агресію 
проти України. До нього входять 
лише ті громадяни росії, які пода‑
ли заяву на підтримку суверенітету 
й територіальної цілісності Украї‑
ни, а ще закликали росію припи‑
нити агресію. Процес включення 
до Переліку контролює СБУ. Ін‑
шими словами, у нас сформували 
«чорні» і «білі» списки співаків 
росії. У чорний потрапляють всі 
артисти рф. У білий переходиш 
після заяви.

Якщо перечитати закон, стає 
очевидним, що чимало положень 
потребують уточнень. Наприклад, 
чому слухати російську музику з 
колонок заборонено, але такі пісні 
досі існують на стрімінгових сер‑
вісах? Яка відповідальність очікує 
на порушників закону? За відпо‑
відями журналісти з онлайн‑медіа 
«Слух» звернулись до Олександра 
Санченка — співавтора законо‑
проєкту. Ключові моменти з їх‑
нього матеріалу подаємо.
1. Заборонили публічне ви‑

конання російської му‑

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

Верховна Рада України 19 черв‑
ня 2022 року прийняла «Закон про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо підтримки наці‑
онального музичного продукту 
та обмеження публічного вико‑
ристання музичного продукту 
держави‑агресора» (або проєкт 
№ 7273‑д), яким заборонила 
російську музику в медіа і гро‑
мадському просторі. 20 червня 
його направили на узгодження 
Президента Володимира Зелен‑
ського. Закон очільник держави 
підписав ще 5 липня, він набув 
чинності у жовтні. Тобто, пісні 
російських виконавців заборонені 
в Україні вже п’ятий місяць. Про 
обмеження, закладені у Законі, і 
яка відповідальність чекає за їх 
порушення, далі у матеріалі.

Чи слухають 
російську музику?

До війни у плейлисті багатьох 
українців була (а іноді й домінува‑
ла) російська музика. Вона луна‑
ла в навушниках, у громадському 
транспорті, закладах харчування, 
караоке. Ситуація змінилася після 
24 лютого…

Ми запитали в соцмережах: «Як 
змінилося ваше ставлення до ро‑
сійської та російськомовної музи‑
ки, а також російських виконавців, 
після початку повномасштабного 
вторгнення?» Тернополяни актив‑
но долучились до голосування. 
Результати опитування дивіться 
на інфографіці.

Отож, станом на 30 січня у те‑
леграм‑каналі «20 хвилин» участь 
в опитуванні взяли 296 осіб, 
а у Viber‑спільноті — 360. Підсу‑
мовуючи результати, всього свій 
голос у дописі залишили 656 міс‑
тян. 

@Nancy_Callahan пише: «Ті, хто 
слухає музику з боліт. Увімкніть 

крики з Дніпра і подумайте ще 
раз, чи варто слухати. Музика, 
культура, релігія, мова — все 
важливо».

Олександр Лисенко каже: 
«Ставлення до роzzійської музики 
і роzzійських виконавців було по‑
ганим (якщо не сказати ще влуч‑
ніше) навіть до повномасштабної 
агресії. Таке ж ставлення і роzzій‑
ськомовних українських виконав‑
ців. Повний ігнор і canceling».

Деякі тернополяни написали, 
що раніше російську музику слу‑
хали, але у час війни припинили. 
Наприклад, Тарас Гуменюк висло‑
вився так: «До повномасштабної 
війни я слухав виконавців, які 
не підтримали владу росії. На‑
приклад, групу ДДТ із солістом 
Юрієм Шевчуком. Він був проти 
політики. Але тепер я перестав 
слухати цю музику!» 

Що сьогодні 
у ТОП-50 

Сайт Apple Music щодня фор‑
мує список музичних компози‑
цій, найпопулярніших в Україні. 
31 січня 2023 року ми промоні‑
торили перші ТОП‑50 позицій. 
Відразу помітно, що українці 
здебільшого слухають вітчизня‑
них співаків. Це відомі артисти: 
DOROFEEVA, Артем Пивоваров, 
реп‑гурт Kalush, дует TVORCHI, 
співачка KOLA. Також за кіль‑
кістю прослуховувань лідирують 
менш знані українські співаки, 
як от: Parfeniuk, Wellboy, SadSvit, 
«Структура Щастя», YAKTAK, 
Skofka, ENLEO тощо.

У ТОП‑50 треків, які найчастіше 
звучать у навушниках українців, 
чимало зарубіжних композицій. 
Це пісні Майлі Сайрус, Емінема, 
Kanye West, The Weeknd тощо.

Але є й протилежна сторона 
медалі. Через майже рік повно‑
масштабної війни росії проти 
України, у ТОП‑50 найпопуляр‑

Від жовтня заборонено слухати російські пісні з колонок, 
їх не можна вмикати у будь‑яких громадських місцях

«RIA плюс» 
дізналась, як у час 
війни змінилося 
ставлення містян 
до російських 
пісень

МУЗИКА… ПОЗА ПОЛІТИКОЮ. НЕВЖЕ?
Актуально  З осені 2022 року 
в Україні набув чинності закон про 
обмеження російської музики у 
публічному просторі. Під забороною 
опинились фонограми та кліпи співаків із 
російським громадянством. Їх не можна 
слухати чи співати на вулиці, вмикати з 
колонок

зики. Що це означає? 
— У законі є обмежувальна 
норма про публічне виконан‑
ня, під цю категорію підпадає 
виконання на вулиці та про‑
гравання музики з колонок 
(цього робити не можна — 
прим.) 

2. Чи штрафуватимуть за росій‑
ську музику в громадському 
місці?

— Наразі відповідальності за це 
порушення не прописані, для цьо‑
го потрібен ще один закон. Але 
поліцейські можуть вимагати при‑
пинити вчинення правопорушен‑
ня, або свідомі громадяни можуть 
апелювати до порушників.
3. Від українців закриють 

контент російських артис‑

тів на Apple Music, Spotify, 
YouTube тощо?

— Ми не можемо контролю‑
вати ці стримінгові платформи, 
ми можемо впливати на радіо та 
телебачення. Проте після набут‑
тя чинності закону Мінкульт буде 
звертатись до адміністрацій плат‑
форм із проханням закрити такий 
контент на території України.
4. Чи вже сформовані «білий» 

і «чорний» списки артистів?
— «Чорні списки» були вве‑

дені раніше. «Білі» сформують 
за результатами розгляду заявок 
артистів держави‑агресора. Вони 
дадуть співакам можливість існува‑
ти в українському телерадіопросто‑
рі (вже лютий 2023 року, а «білих 
списків» немає).

ТЕТЯНА ДРАКОХРУСТ, 
ЮРИСТКА:

– Відповідно до 
Закону України 
«Про забезпечення 

функціонування української мови 
як державної», вся сфера обслу-
говування зобов’язана перейти на 
державну мову, себто українську. 
Це стосується не лише спілкування з 
клієнтами, але й музики у закладах. 
А з 16 липня 2022 року ввели зміни 
до Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення. Ними запровадили 
адміністративну відповідальність 
за порушення закону. Накладати-
муть штраф на всіх, хто порушує 

закон: від 3400 до 8500 гривень, 
якщо порушення вчинено вперше, 
за повторне — від 8500 до 11900 
гривень. Такий штраф має право на-
кладати мовний омбудсмен. Якщо 
тебе обслуговують російською чи 
звучить музика російською мовою 
у закладі, варто тримати свою по-
зицію та діяти послідовно. Спочатку 
зверніться до працівника, який не 
виконує норми закону. Якщо він не 
виконав прохання, тоді звертайтесь 
до керівництва закладу, магазину 
тощо. Далі слід вчасно зафіксувати 
докази відмови надавати послуги 
українською чи вимикати російську 
пісню за допомогою фільмування 
чи диктофону. Опісля напишіть 
звернення до мовного омбудсмена.

Що робити, якщо почули російську 
музику?

КАТЕРИНА 
МЕТЕЛЬСЬКА, 
РЕЧНИЦЯ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ:

– Патрульна поліція 
реагує на всі звернення тернополян, 
які почули у громадських місцях 
російську музику. Однак через те, 
що законом не передбачено від-
повідальності за відтворення та-
кої музики у громадських місцях, 
патрульні не можуть притягнути 
порушників до відповідальності 
чи скласти на них адмінпротокол. 
Немає затвердженої постанови і на 

рівні міської ради. Тому патрульні 
можуть виключно прийняти звер-
нення від особи, яка поскаржилась, 
і провести роз’яснювальну роботу 
з власниками закладів чи людьми, 
які увімкнули російські пісні.
Отож, через те, що питання пока-
рання за російську музику в пу-
блічному місці не врегульоване 
на законодавчому рівні, поліція 
не може притягувати порушників 
закону до відповідальності. Тому 
сподіваємось на громадську по-
рядність і те, що після всього, що 
росія здійснила в Україні, її артисти 
вже не мають місця у плейлистах 
тернополян.

Поліція не може притягнути 
порушників до відповідальності

Як можна 
звернутись до 
омбудсмена, діз-
найтеся, заска-
нувавши qr-код
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В такому випадку особа може 
претендувати на одержання дер‑
жавної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на 
пенсію, призначення якої здійс‑
нюється органами соціального 
захисту населення, — пояснили 
у Пенсійному фонді.

ГРОШІ

АБИ ПРИЗНАЧИЛИ ПЕНСІЮ ТЕПЕР 
УЖЕ ТРЕБА 30 РОКІВ СТАЖУ

Якщо громадянин має менше 15 років стажу, то пенсію не призначать. Буде соціальна 
допомога

Одне із занять цього тижня — техніка малювання 
пастеллю з Рустамом Давлетовим

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

Для призначення пенсії у віці 
63 роки в період з 1 січня 2023 
до 31 грудня 2023 року, необ‑
хідно мати страхового стажу від 
20 до 30 років. 

Якщо у 2023 вам виповнить‑
ся 65, а ви маєте від 15 до 20 
років стажу, то теж набуваєте 
права на призначення пенсії за 
віком. Якщо маєте менше 15 
років стажу, то органами Пен‑
сійного фонду не призначається 
пенсійна виплата.

— Тривалість стажу, необхід‑
ного для призначення пенсії за 
віком при досягненні 60‑річного 
віку, визначена Законом Укра‑
їни «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхуван‑
ня», — пояснили у пресслужбі 
Головного управління Пенсій‑
ного фонду в Тернопільській 
області. — Починаючи з 2018 
року та до 2028 року, норма три‑
валості стажу щороку збільшу‑
ється на один рік. І якщо у 2018 
році вона становила 25 років, у 
2022 – 29 років, то починаючи 
з 1 січня 2023 року для при‑
значення пенсії за віком при 
досягненні 60 років необхідно 
набути не менше 30 років стажу 
як для чоловіків, так і жінок. 

Залежно від набутого страхо‑
вого стажу визначається пен‑
сійний вік особи. Окремо ви‑
значено стаж, який необхідний 
для призначення пенсії в 60, 63 
і 65 років — впродовж 2023 року 
це 30 років. 

Тобто, якщо особа не набула 
достатньо стажу для призначен‑
ня пенсії за віком у 60 років, то 
їй може бути призначена пен‑
сія в 63 роки, якщо ж напра‑
цьованого стажу не достатньо 
для призначення і в 63 роки, 
тоді пенсія призначається при 
досягненні 65‑річного віку, — 

пояснили у Пенсійному фонді. 
— При цьому слід зауважити, 
що мінімально необхідна три‑
валість стажу для призначення 
пенсійної виплати в 65 років 
становить 15 років. 

Якщо маєте менше 15 років 
стажу, то органами Пенсійного 
фонду не призначається пенсій‑
на виплата.  

Пенсія  Від 2018 до 2028 року норма 
тривалості стажу щороку збільшується 
на рік. І якщо у 2018 році вона становила 
25 років, у 2022 році – 29 років, 
то починаючи з 1 січня 2023 року, 
для призначення пенсії за віком при 
досягненні 60 років необхідно набути не 
менше 30 років стажу як для чоловіків, 
так і жінок

Якщо маєте менше 
15 років стажу, 
то органами 
Пенсійного фонду 
не призначається 
пенсійна виплата

Консультації фахівців Фонду 
— з 8.00 до 17.00 год, за но-
мером телефонної гарячої лінії 
(0352) 23 48 93.
Перелік сервісних центрів за 
посиланням: https://www.
facebook.com/pfu.gov.ua

Довідка
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Розклад занять на цей тиждень для людей поважного 
віку у Тернопільському територіальному центрі
ВАДИМ ЄПУР. 068–066–80–96, 
ВИДАВНИЦТВО РІА

Відділення денного перебування 
Тернопільського міського терито‑
ріального центру соціального об‑
слуговування населення (надання 
соціальних послуг) запрошує лю‑
дей «золотого віку» активно та з 
користю провести своє дозвілля, 
повідомляє Тернопільська міська 
рада.

Взяти участь у будь‑яких запро‑
понованих Центром подіях можна 
за попереднім записом.

У заходах можливі доповнення. 
Детальна інформація за телефона‑
ми: (0352) 22‑02‑62, (0352) 22‑02‑
52, (067) 530‑59‑40.

Тернопільський міський терито‑
ріальний центр соціального обслу‑
говування населення знаходиться 
за адресою: вул. Лисенка, 8.

Середа, 8 лютого
10.00 — Заняття з йоги (друга 

група);

10.00 — Курс фінансової гра‑
мотності з Оленою Терлецькою;

11.00 — Індивідуальні заняття 
на тренажерах та Дошці Євмі‑
нова (кабінет №6);

12.00 — Психолого‑корекційне 
заняття, група «Сонечко»;

12.30 — Польська мова (у рам‑
ках Університету ІII віку);

14.00 — Тренінг на тему: «До‑
медична допомога при травму‑
ванні»;

15.00 — Театр мод з Ольгою 
Захарчук. Тема: «Одяг для «Леді 
60+» модні тенденції.

Четвер, 9 лютого
11.00 — Заняття на Шведській 

стінці та Дошці Євмінова (кабі‑
нет 6);

11.00 — Група здоров’я з Іваном 
Стелігою;

11.00 — Комп’ютерна грамот‑
ність (у рамках Університету ІІІ 
віку);

12:00 — «Робимо добрі діла ра‑
зом». Ліплення вареників для ЗСУ;

12.00 — Індивідуальні психо‑
логічні консультації (попередній 
запис обов’язковий 096 111 64 
29);

14.00 — Англійська мова 
(у рамках Університету III  
віку);

15.00 — Відвідування оздоро‑
вчого комплексу «Еней».

П’ятниця, 10 лютого
11.00 — Індивідуальні заняття 

на тренажерах та Дошці Євмі‑
нова (кабінет №6);

11.00 — Оздоровче плавання 
(запис закрито);

12.00 — Польська мова (у рам‑
ках Університету III віку);

13.00 — Перегляд фільму поль‑
ською мовою;

16.00 — Лекція «Все, що 
потрібно знати про віскі» від 
сомельє Анастасії і дегустація  
whiski‑coffe у «Royal bar». 

З апрошує  «Th e  R i v e r 
Premium club» (лише для  
чоловіків).
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ТЕТЯНА БАКАЙ, TETANABAKAJ800@GMAIL.COM 

Нашим військовим потрібні не лише одяг та 
сітки, але також і поживна їжа. Тож ліцей у селі 
Озерна зорганізувався та виготовляє енергетичні 
батончики.

Навчальний заклад вже неодноразово долу‑
чався до допомоги армії та вкладав всі свої сили 
до наближення Перемоги. Цього разу вирішили 
робити енергетичні батончики, які є досить хо‑
рошим вітамінним комплексом.

— Вони вже перевірені часом, бо ще у 2015 році 
наша завуч із виховної роботи Оксана Затурська 
робила їх та відправляла хлопцям на схід країни, — 
розповідає Наталя Берестецька, директорка ліцею.

Цього разу працівники знову вирішили почати 
їх виготовлення, адже не завжди є можливість 
поїсти нашим хлопцям, особливо у гарячих точ‑
ках, а ще на додачу складні погодні умови та 
переохолодження.

— Цей батончик — це вітамінна бомба, і їх 
можна зробити досить багато, лиш би були усі 
необхідні продукти та кошти, адже інгредієн‑
ти дорогі: чорнослив, курага, ізюм, — каже пані 
Наталя.

Усі ці батончики після виготовлення пакують та 
відправляють односельчанам, які зараз боронять 
нашу країну.

Корисні смаколики для військових: ліцей допомагає ЗСУ

НАДІЙНИЙ ТИЛ

Ось чому так важливо віднов‑
лювати та підтримувати зв’язок 
зі своєю внутрішньою дитиною. 
Після роботи з психологом я до‑
помагав сину розмальовувати 
бляшанки. Така спільна робо‑
та дуже допомагає зблизитися 
з дитиною, — розповідає татусь 
Микола Котик.

ТЕТЯНА БАКАЙ, TETANABAKAJ800@
GMAIL.COM 

У минулі вихідні в Тернопіль‑
ській обласній бібліотеці для 
дітей відбувся майстер‑клас із 
розмальовування бляшанок, які 
потім будуть використані для ви‑
готовлення окопних свічок.

— Бляшанки ми збирали се‑
ред знайомих, діти мають змогу 
розмалювати їх, а далі заливати 
окопні свічки будуть волонтери, 
так як у нас немає можливості 
зробити це у бібліотеці, — роз‑
повідає Вікторія Ушакова, ко‑
мунікаційна менеджерка проєкту 
«ТатоХаб» у Тернополі.

Допоки діти проводили час 
за розмальовуванням бляшанок, 
їх батьки мали змогу поспілку‑
ватися з психологом на тему: 
«Як віднайти у собі внутрішню 
дитину» та чому це так важливо.

— Ми з дітьми сьогодні виго‑
товляли брелки у формі сердеч‑
ка з бісеру, які дітки подарують 
своїм матусям. А також розма‑
льовували заготовки для окопних 
свічок. Малечі було дуже цікаво, 
адже ми їм пояснили, для чого 
вони розмальовують бляшанки. 
Кожен малюк вклав у цю роботу 
частинку своєї душі та тепла, — 
каже майстриня Ольга.

Згодом усі ці окопні свічки во‑
лонтери передадуть військовим 
на фронт.

Також у цьому місяці планують 
заходи для дітей із виготовлення 
стрітенської свічки, розмальову‑
вання екоторбинок фарбами, ви‑
готовлення листівок для військо‑
вих, а також буде свято до дня 
рідної мови із залученням ВПО, 
які проживають у Тернополі.

Своїми враженнями від май‑
стер‑класу поділились також діти 
та батьки:

— Я розмальовував бляшан‑
ки, з яких виготовляють окопні 
свічки. Мені дуже сподобало‑
ся. Зробив дві бляшанки. Одну 
для воїнів, а другу — для свого 
хрещеного, який також зараз 
на війні. Хочу, щоб захисникам 
було тепло і світло, — розповідає 
шестирічний Данило Котик.

Захід був корисним не тільки 
для дітей, але й для їх батьків, 
які після зустрічі з психологом 
змогли знайти відповіді на свої 
запитання.

— Ми з родиною вже не впер‑
ше відвідуємо заходи від «Тато‑
Хабу». Прийшов із сином. Він 
спочатку зробив брелок, а я в цей 
час відвідав арттерапію, де ми 
познайомилися зі своєю внутріш‑
ньою дитиною. Психолог розпо‑
вів багато цікавого. Для прикла‑
ду, у процесі виховання під дією 

соціальних правил і норм, «від‑
повідальності» дорослого життя 
ми поступово втрачаємо зв’язок 
зі своєю внутрішньою дитиною. 
Ця ниточка стає занадто тонкою 
або зовсім рветься, і життя стає 
дуже важким і безрадісним. Ми 
живемо, керуючись «повинен» і 
повністю ігноруємо внутрішнє 
«хочу», «подобається», забуваємо 
про те, що таке задоволення та 
радість. Це призводить до апатії, 
зниження мотивації що‑небудь 
робити, депресії, небажання 
жити, соматичних захворювань. 

Данилу дуже сподобалось створювати корисні речі, які допоможуть нашим воїнам. 
Одну з бляшанок хоче передати хрещеному

Це координатор проєкту ТатоХаб у Тернополі – Яна 
Шкуратова

Педколектив ліцею охоче взявся до роботи, бо серед знайомих багато служать у ЗСУ

Усі окопні свічки поїдуть на фронт. У 
холодну пору так важливо дарувати тепло
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Ми живемо, 
керуючись 
«повинен» і 
повністю ігноруємо 
внутрішнє «хочу», 
«подобається»

ВОГОНЬ ГРІЄ ТІЛО, А МАЛЮНОК ДУШУ
Допомога  Окопні свічки – це 
незамінна річ зараз для наших 
військових на фронті. У рамках проєкту 
«ТатоХаб» відбувся майстер-клас із 
розмальовування бляшанок, з яких потім 
робитимуть окопні свічки

Усі заходи безоплатні. 
Для участі необхідно зареє-
струватися за посиланням: 
https://tinyurl.com/2l6fk4qz
Також у рамках реалізації 
проєкту доступні безкош-
товні консультації психолога:
https://tinyurl.com/2gzogufn

 Довідка
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 5

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

***
—На прийомі у психотерапевта 
пацієнт каже:
— Знаєте, лікарю, у мене одні 
проблеми, здоров'я нікудиш-
нє, з грошима біда, і дружина 
пішла до іншого.
— Не переживайте, це справа 
минуча. Лягайте на кушет-
ку, заплющте очі й про себе 
повторюйте: «У мене прекрасне 
здоров'я, я багатий, коханий 
і оточений благополуччям і 
успіхом!».
Пацієнт із заплющеними очима 
лежить на кушетці й каже:
— Щастить вам, лікарю. А з 
моїми проблемами що роби-
тимемо?

***
Чоловік застає свою дружину в 
ліжку зі своїм товаришем. Дістає 
пістолет і змушує коханця йти за 
ним на кухню.
— Давай так, я вистрілю двічі в 
повітря, ми обидва впадемо. 
До кого дружина першого побі-
жить, з тим вона й залишиться! 
Лунають два постріли, а потім 
крик дружини зі спальні:
— Андрію, виходь із шафи, 
ці ідіоти перестріляли один 
одного! 

***
— А у кого найнадійніші паролі?
— У неграмотних!

***
Їдемо з тещею з магазину. На 
посту ДПС зупиняють даішники.
Документи й таке інше… І 
питання:
— Чому пасажир не пристеб-
нутий?
Не знаючи, що відповісти, 
говорю:
— А це теща!
Даішник, недовго думаючи, по-
вертає мені документи й каже:
— Щасливої   дороги!..

***
Зять приходить до тещі із 
тестем.
Теща з порога:
— А що це ти, зятю, вирішив до 
нас заглянути?
— Та з дружиною посварився, 
послала мене до такої матері!

***
Він хотів налагодити стосунки 
з тещею і вирішив замовити їй 
через інтернет красиву модну 
сукню, але, як на зло, вона 
прокинулася саме в той момент, 
коли він вимірював її рулеткою.

***
— Хворий, приготуйтеся, зараз 
буде трохи боляче. Чи готові?
З вас двадцять тисяч!

***

У сусіда — перфоратор, нато-
мість у мене — піаніно. Ремонти 
закінчуються, а музика вічна!

***
Знаєте, чому поросята та корови 
на упаковках сосисок та ковбас 
так радісно посміхаються? Бо 
знають — їх там нема.

***
— Дівчино, ви, мабуть, із салону 
краси?
— Так!
— Мабуть, було закрито?

***
— Тату, а філія, що це таке?
— Павлику, у тебе є горщик?
— Є, а що?
— Так ось, твій горщик, це філія 
нашого унітазу!

***
— Ви — шарлатанка, а не 
віщунка!
— Я знала, що ви так скажете.

***
Продам собаку. Їсть усе. Любить 
дітей.

***
Чоловік повертається з рибо-
ловлі й приносить русалку. 
Дружина:
— Заради Бога, тільки не 
стверджуй, що спіймав її на свій 
гачок!

***
Він: — Привіт, тварино!
Вона:

— Що ти сказав?!
Він:
— Ну, я поки що не визначив-
ся, зайчик ти чи кошеня. Ось і 
вирішив узагальнити.
***
Прочитав, що за статистикою у 
половині стосунків є невірність.
Сиджу ось і болісно думаю: хто 
ж мені невірний — дружина чи 
коханка?
***
— Люба, я зрадив тебе, але 
це було вперше і востаннє, 
клянусь!
— Ну що я можу сказати… Раху-
нок 15:1 на мою користь.
***
Дружина каже чоловікові:
— Дорогий, я прочитала твій 
гороскоп на завтра і там напи-
сано, що в тебе буде подружня 
зрада з шикарною білявкою.
— Послухай, а там випадково 
адреса не написана чи теле-
фон?

***
Офіцер з Управління боротьби 
з незаконним обігом наркотиків 
приїхав на ферму і зажадав 
показати йому поля на предмет 
вирощування там нарковмісних 
рослин.
Фермер відповідає:
— Нема проблем, сер, тільки не 
ходіть он на те поле... Офіцер 

прямо вибухнув:
— Містере, зі мною влада 
Федерального уряду! З 
гордістю дістає з кишені зна-
чок: — Бачите цей грізний 
значок? Цей значок означає, 
що можу ходити туди, куди 
мені заманеться. По будь-
якій землі! Без будь-яких 
питань та звітів! Я зрозуміло 
висловлююсь?!
— О'кей, сер, — погоджуєть-
ся фермер.

— Ви маєте повне право йти 
туди, куди вам потрібно. 
Через п'ять хвилин фермер 
бачить, що офіцер щодуху 
тікає від величезного роз-
люченого бика, і поступово 
бик наздоганяє його. Фер-
мер кинув свої інструменти, 
підбіг до загородження і 
загорлав на все горло:
— Твій значок! Покажи йому 
свій грізний значок!..

***



ОВЕН Овнам необхідно 
розставити цілі, плани 
та завдання, визначити 

напрямки та стратегії. Біля 
вас завжди будуть люди, які 
підтримають у потрібний час. 
У вас відкривається вікно мож-
ливостей для початку нових 
перспективних справ. 

ТЕЛЕЦЬ Очікуйте 
грошові надходження, 
покровителя/покрови-

тельку та тверде плече друзів. 
Особисте життя піде на підйом. 
З’являться нові цікаві плани 
для особистого розвитку. Мож-
ливе поповнення у сім'ї. Будьте 
уважні на роботі.

БЛИЗНЮКИ Подбайте 
про рідних та близьких. 
У цей час вони будуть 

найбільше потребувати вашої 
уваги. Не забувайте й про себе. 
Кінець лютого принесе вам 
дивіденди у вигляді власних 
досягнень/успіхів. Все реалізу-
ється протягом року.

РАК Присвятіть більше 
часу рідним та близь-
ким. Проявляйте ініці-

ативу в робочому колективі. 
Більше часу слід приділяти 
власним дітям, попри їхній вік. 
Розмовляйте з ними як друзі. 
Добра дружня бесіда важли-
віша та дієвіша за банальне 
«читання моралей». 

ЛЕВ Будьте уважні 
та працелюбні. Від 
цього залежатиме ваш 

подальший успіх. Уникайте 
скандалів та мови ворожнечі. 
Настає час, який вимагає вашої 
уваги для рідних і близьких. Кі-
нець лютого принесе паростки 
успіху, засіяні в першій декаді.

ДІВА На першому місці 
– сімейні стосунки. У 
роботі — долучайтесь 

до партнерства з друзями. На 
горизонті – перспективні плани 
й проєкти. Будьте уважні та 
сконцентровані. Скоро справи 
підуть на підйом. А близькі 
люди чи кохана людина будуть 
вашим надійним тилом.

ТЕРЕЗИ На вас чекає 
калейдоскоп подій. 
Робота, сім’я, стосунки – 

усе буде гармонійно кружляти 
довкола вас. Не забувайте при-
діляти більше уваги господарці 
у власній оселі. Діти, родинне 
коло та улюблені справи – все 
це принесе гармонію.

СКОРПІОН Попрацюй-
те руками у власній 
оселі. Відремонтуйте 

чи придбайте новий декор. 
Подбайте про свою родину. 
Важливо приділяти більше 
часу спілкуванню та теплим 
бесідам у колі сім’ї. Теперішній 
час обіцяє зустрічі.

СТРІЛЕЦЬ Період про-
тистоянь у вас підходить 
до завершення. Успіх у 

роботі повертається до вас об-
личчям. Покупки будуть вдали-
ми, а поїздки – успішними. Ви 
не залишитесь на самоті. Друзі 
та близькі люди згуртовуються 
довкола вас. 

КОЗЕРІГ Планка ваших 
можливостей досить 
висока. Навколо вас 

розпочне формуватись коло 
нових і цікавих людей. Обду-
мані дорогі покупки можуть у 
майбутньому принести гарні 
дивіденди. Не обділяйте своєю 
увагою рідних та близьких 
людей. Не бійтесь нових 
знайомств.

ВОДОЛІЙ Плануйте на 
далеку перспективу, 
попри нестабільність 

реального часу. Плоди почнете 
збирати вже із середини весни. 
Приділяйте більше уваги дітям. 
Тепер — сприятливий час для 
покращення житлових умов 
та фінансового становища. 
Бережіть рідних.

РИБИ Тепер знайдіть 
більше часу для роботи. 
Вам потрібно займатися 

тією справою, яку ви відкла-
дали довгий час. Вас чекатиме 
успіх. Ви проживете цей час в 
оточенні любові, підтримки та 
уваги, яка в перспективі прине-
се плоди кар’єрного зростання. 
На завершення місяця вас 
чекатимуть гарні новини.

РЕКЛАМА

СЕРЕДА,

8 ЛЮТОГО

-11°С     -4°С -11°С     -4°С

ЧЕТВЕР, 
9 ЛЮТОГО

-12°С     -4°С -10°С      -4°С

П’ЯТНИЦЯ, 
10 ЛЮТОГО

-7°С     0°С -12°С     -2°С

СУБОТА, 
11 ЛЮТОГО

-2°С     +2°С -3°С     -1°С

НЕДІЛЯ, 
12 ЛЮТОГО

-4°С     -2°С -2°С     0°С

ПОНЕДІЛОК, 
13 ЛЮТОГО

-5°С     -3°С -9°С     +1°С

ВІВТОРОК, 
14 ЛЮТОГО

-9°С      -3°С -1°С     +1°С
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Урок математики у школі.
Петрик тягне руку:
— Маріє Іванівно, якщо я вам 
доведу, що у прикладі 2+2  
після знаку рівності необо 
в'язково має бути 4, то  
ви мені обіцяєте, що за рік 
автоматично поставите  
оцінку «12»?
— Добре, Петрику, тоді моєю 
умовою буде, що якщо ти мені 
цього не доведеш, а я як заслу-
жений учитель з математики 
знаю, що ти цього не доведеш, 
то тоді ти весь рік поводити-
мешся слухняно.
— Домовилися, — сказав Пе-
трик і радісно попрямував до 
дошки. Підходить до дошки та 
пише: 2+2=3+1.

***
Якщо людині створити  
тепличні умови, з неї може 
вирости овоч.

***
— Скільки коштує ця шуба для 
моєї дружини?
— Вона обійдеться вам у 60 

тисяч гривень.
— Зачекайте, якось неправиль-
но все... Давайте ще раз!
— Вона обійдеться...
— О, правильно! Вона обій-
деться!

***
— Я маю вас попередити, що 
через годину повернеться мій 
чоловік.
— Але я не роблю нічого такого.
— Саме так! А час іде!

***
Хотів сходити до екстрасенса, 
але щось засумнівався у його 
можливостях і передумав. Тут 
же прийшла смс: «Ну і дарма».

***
— Ти можеш дати мені гроші?
— На що?
— На пам'ять.

***
Йдуть дві білявки.
Одна й каже:
— Дивися, голуб дохлий...
Друга, піднімаючи голову 
вгору:
— Де?

***

8 лютого:
Аркадій, Іван, Марія, 
Петро, Семен, Федір
9 лютого:
Дмитро, Іван, Петро
10 лютого:
Володимир, Георгій, 
Ольга
11 лютого:
Дмитро, Іван, Костянтин, 
Роман
12 лютого:
Василь, Володимир, 
Григорій, Іван, Максим
13 лютого:
Віктор, Іван, Ілля, Микита
14 лютого:
Василь, Микола, Петро, 
Семен, Тимофій

Цього тижня 
іменини святкують

ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА  

ОНОВИЛИ ПЛОЩУ

БУЛО:
Монумент урочисто відкрили на 
свято Покрови Богородиці

БУЛО:
 У 2016 році почали ремонт площі 
біля майбутнього пам’ятника

СТАЛО:
Тепер тут проводять різні заходи, 
де вшановують українських героїв

СТАЛО:
Тут поклали бруківку, поруч 
облаштували кільце

З одного ракурсу

Пам’ятник  
Небесній сотні
ВИГОТОВИЛИ З БРОНЗИ

БУЛО:
Працював архітектор Іван Жовнич 
та скульптор Роман Вільгушинський

СТАЛО:
За кілька років колір бронзи почав 
змінюватися


