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КОГО І ЧОМУ САДЯТЬ У БУС?
 У «RIA плюс» надходять скарги від 
місцевих, які розповідають, що працівники 
військкоматів спільно з поліцейськими 
не просто виписують повістки чоловікам 
призовного віку, а й тягнуть їх у буси та 
доставляють у центри комплектування 

 Ми звернулися за 
роз'ясненнями в обласний 
військкомат та поліцію, аби там 
пояснили, що відбувається. Про те, 
як мають проводити мобілізаційні 
заходи, розповідає місцева юристка
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«Чи можуть працівники Центрів 
комплектування запрошувати або 
із застосуванням сили проводити 
у свій автомобіль та везти громадян 
до центрів комплектування?» 

У відповіді на інформаційний 
запит не надали жодної відповіді, 
на питання, які турбують громадян. 
З копією листа можна ознайомити-
ся на нашому сайті. Наші численні 
прохання і звернення прокомен-
тувати ситуацію із мобілізацією 
в Тернополі тут проігнорували. 
Зважаючи на це, ми всі ці питан-
ня з відповіддю Обласного Центру 
комплектування та наявними в нас 
відео– та фотоматерілами скеруємо 
в Міністерство оборони. Сподіває-
мось, там зможуть дати компетентну 
оцінку таким діям.

Ми також звернулися за роз’яс-
неннями в обласну поліцію, адже 
правоохоронці працюють у складі 
груп із працівниками військкоматів. 
Скільки таких задіяно, не говорять. 
На запитання пояснити чіткі дії 
працівників поліції і у якому ви-
падку ті можуть затримувати осіб, 
посилаються на постанову КМУ від 
30.12.2022 № 1487 «Про затверджен-
ня Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних та резер-
вістів». Чи відомі правоохоронцям 
факти, коли чоловіків на вулиці, 
які не чинили опір, силоміць пхали 
у буси і везли у військкомати? Чи 
були працівники поліції свідками 
таких ситуацій? Як діяли у дано-
му випадку? На це відповідають 
наступне: повідомлень про вище-
вказані факти не надходило. Пись-
мових скарг щодо неправомірних 
дій працівників військкоматів та 
поліцейських не отримували.

Чи мають працівники поліції 
ввімкнені нагрудні камери і чи 
можуть у спірних моментах надати 
доступ до відео? «Обов’язково!», — 
запевнили у відомстві.

На державному рівні розглядають, 
аби вручення повісток відбувалося 
під відеозапис.

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 Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Громадяни України – чоловіки 18-60 є військовозобов'язаними 
і підлягають загальній мобілізації на час воєнного стану. Це їхній 
обов'язок з'явитися до військкомату за повісткою, стати на облік, 
уточнити дані, пройти медкомісію, повідомляти про зміну свого місця 
проживання/реєстрації тощо. За недотримання законодавства про 
мобілізацію передбачає покарання: штраф від 1700 до 3400 грн.
У разі, якщо особа отримує повістку вдруге протягом року та не 
з’являється до військкомату, це карається штрафом у розмірі 5100 
грн. Найсерйозніше покарання загрожує тим, що вже пройшли 
медкомісію, яких визнали придатним до служби, отримали «на-
правлення» в частину і не з'явилися. Це карається позбавлення волі 
на термін від трьох до п'яти років.

Довідка
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Буси для тернополян вже є індикатором – точно відвезуть у військкомат

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, ПОЛІНА ДАЙНЕГА, ЮЛІЯ 
ІНОЗЕМЦЕВА 

«Чи скоро ви напишете про те, 
як угрупування викрадають людей 
на вулицях? Я не проти служби, 
я проти того, щоб нас пхали, як 
бидло» — з такою риторикою чи-
мало меседжів отримала редакція.

Навіть не беремося дослівно пред-
ставляти всі коментарі, ви можете 
спокійно їх переглянути на наших 
каналах. Чортків’янин Павло Ко-
тович навіть наполягав, щоб ми 
не змінювали його імені. Він роз-
повів, що дорогою на роботу його 
спинив буc, звідти вийшли три чо-
ловіки у формі.

— Просив виписати мені повістку, 
щоб прийти потім. Вони відмови-
лися і наполягали сісти в авто. Я з 
ними сперечався хвилин 10. Бо ка-
зав, що це незаконно. Вони сказали 
сідати в авто і все. Я вже сів і там 
помітив ще одного хлопця, якого та-
кож везли до військкомату, — каже.

Під час прибуття туди, каже, 
не можна було покинути територію, 
адже на вході/виході був черговий. 
Також до медичної комісії хлопцям 
сказали віддати мобільні телефони. 

2 лютого у Тернополі була актив-
на спеціальна операція «Промінь». 
У різних мікрорайонах та місцях 
працювали робочі групи, які актив-
но роздавали повістки. За нашою 
інформацією, спільно з тернопіль-
ськими військовими та працівни-
ками поліції працювали і приїжджі. 
Пізніше ці події коментував і голова 
ОВА Володимир Труш.

Підпільні чати 
— Якщо люди не хочуть брати, 

повістки, не хочуть служити в ар-
мії, питання виникає тоді до нас 
і до вас — чи ми українці, чи ні? 
Якщо ми захищаємо свою землю — 
це вибір кожного, але я думаю, 
що справжні українці не повинні 
ховатися від мобілізації. Тому що 
державу треба захищати, якщо ми 
її не будемо захищати, не буде дер-
жави, — сказав Труш.

Зважаючи на ситуацію, місцеві 
жителі почали створювати підпіль-
ні чати, де діляться інформацією 
про те, де й коли бачили патрулі. 
Є багато спірних думок, адже нор-
мальної модерації в чатах немає, 
та й інформація, як запевняють 
самі учасники, часто застаріла або 
не відповідає дійсності. Тому дові-
ряти таким паблікам чи ні — це вже 
справа кожного.

Журналісти редакції також ви-
ходили на вулиці, аби подивитися, 
як насправді працюють працівники 
військкоматів, чи застосовують силу 
під час вручення повісток. Тернопо-
ляни розповідали нам про червоний, 
зелений і чорний буси, у які «паку-
ють» чоловіків. Однак ми не були 
свідками ситуації, коли тернополян 
примусово садили в авто.

Натомість журналісти поспілку-
валися із представниками військко-
мату та поліції на вулицях.

Перевірили, як 
працюють

— Із 24 лютого у країні війна. 
Чоловіки, згідно з Конституцією, 
мають права і мають обов’язки. 
Обов’язком є захищати Україну. 

Дехто цього не розуміє. Повіст-
ки справді роздаю, — працівник 
військкомату вказує на теку, яку 
тримає у руці. — На них написано, 
на котру годину і куди звернутись 
для уточнення даних. Це не бойова 
повістка, тобто вас не відправлять 
на передову! Просто треба з’явитись 
до нас для уточнення даних.

Далі працівник військкомату 
додає: бувають люди з різними 
фізичними або психологічними 
захворюваннями. Після того, коли 
вони з’являються до центру комп-
лектування та соціальної підтримки 
(для, нагадаємо, «уточнення даних»), 
там їх «відсіюють». Тобто на фронт, 
каже, ніхто не скеровує!

Ми запитали в нього також про 
те, чому чоловіків вантажать у авто-
мобіль і везуть до терцентру?

— Можуть привезти у військкомат 
для уточнення даних, — відповідає.

У своєму розпорядженні редакція 
має відео, на якому чітко видно, 
як у районі автовокзалу чоловіки 
в камуфляжі пхають у плечі чоло-
віка, який щось шукав у телефоні, 
ймовірно, документи.

Не хочуть говорити
Зважаючи на великий суспільний 

резонанс, ми звернулися у Облас-
ний центр комплектування, аби 
там відповіли на наші запитання. 
Серед переліку більше цікавило: 

Країна повинна 
забезпечити 
мобілізаціний 
ресурс, однак без 
порушень чинного 
законодавства

Резонанс  Ми не даємо оцінку всім 
подіям, які вже кілька тижнів поспіль 
відбуваються в Тернополі. Забираємо 
всі емоційні висловлювання героїв 
публікації. Однак маємо великий запит 
суспільства, наших читачів, які просять 
нас як медіа розповісти про ситуацію

МОБІЛІЗАЦІЯ ПО–ТЕРНОПІЛЬСЬКИ. 
КОГО ТА ЧОМУ САДЯТЬ У БУС?

МАРІЯ БОЧАН, 
АДВОКАТКА:

– Видавати по-
вістки на вулиці, 
в інших громад-
ських місцях 
можна. Вони не 
є прямим викли-
ком до служби. 
Це не мобіліза-

ційне розпорядження. Головна мета 
— військовий облік. Державі треба 
знати, на які сили розраховувати. 
Однак заповнення даних особи у 
пусті рядки підписаної уповноваже-
ною особою військкомату повістки є 
незаконною дією.
Якщо чоловік вже звертався до вій-
ськкомату із заявою і підтверджуючи-
ми документами про надання йому 
відстрочки, має на руках документи 
про відстрочку, то давати йому по-
вістку на вулиці для уточнення даних  
— беззмістовно. Головне — офіційно 
отримати відстрочку у військкоматі. 
Більше того, за новими Правилами 

військового обліку, кожен військо-
возобов'язаний, який має право 
на відстрочку, не чекаючи повістки, 
зобов'язаний звернутись до військ-
комату з відповідними документами.
Під час воєнного стану, який діє на 
всій території України, ніхто не має 
права відмовлятись представляти 
свою особу чи не надавати свої доку-
менти на першу вимогу поліцейсько-
го і не тільки. Запитувати документи 
також мають право уповноважені 
особи: Національної поліції, СБУ, На-
ціональної гвардії, Держприкордон-
служби, ДМС, Держмитслужби та 
Збройних сил, які визначені в наказі.
Затримувати особу і обмежувати її 
свободу на певний період (силоміць 
чи з погрозами садити у бус) з підстав 
доставлення у військкомат для уточ-
нення даних ці особи права не мають!
Якщо до тернополян вчиняють 
неправомірні дії, вони вправі ви-
кликати поліцію, щоб зафіксува-
ти це, навіть якщо на місці вже є 
 правоохоронці.

Захищати країну – треба. Але пхати в 
бус – незаконно

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєк-
ту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не 
обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, АНДРІЙ МЕНЬКО 

Всі ми добре пам’ятаємо ранок 
24 лютого 2022 року. Справжній 
шквал повідомлень у месендже-
рах, сигнал тривоги, від якої біль-
шість прокинулись, нескінчен-
ний потік новин, безсонні ночі, 
калейдоскоп емоцій та думок 
– що робити далі, як діяти, як 
убезпечити свою родину. 

Запитання «Як ти?» і корот-
ка відповідь на нього «Живий/
жива» або «Все добре» тішили нас 
більше, аніж будь-які попередні 
здобутки й успіхи. Маловідомі 
люди раптом стали ближчими, 

ніж будь-коли. Відокремити один 
день від іншого було складно. 
Все, що раніше нас так хвилю-
вало – побут, відпочинок, захо-
плення, різні дрібниці – раптом 
перетворилися у щось мізерне, 
не варте уваги. На перший план 
вийшла єдина справа – захист 
України від ворога. Ціною жит-
тя, усіма можливими силами, 
ресурсами й потенціалом. Це й 
зробили тисячі наших хлопців 
– тероборона, ЗСУ, доброволь-
чі батальйони, різні види військ. 
Життя кожного поділилось на 
«до» і «після». Що змінилося?

ГОЛОВНЕ

Ми на сторожі 
правди

Річницю війни навряд чи 
можна вважати тією датою, 
що варто відзначати якось 
по–особливому. Адже та 
розруха, яку вона принесла 
із собою, завдала надто ба-
гато болю, страждань, втрат. 
І кожен українець, вірю, має 
найсильніше бажання – аби 
все це швидше закінчилося.

З іншого боку, навіть у най-
страшніші, буремні часи люд-
ство завжди знаходило якісь 
світлі моменти. Одружували-
ся, народжували дітей, роби-
ли відкриття, експерименту-
вали, ставали сильніші. Ця 
війна навчила нас єднанню, 
співчуттю, вона пробудила в 
нас ті якості, які були сховані 
у найпотаємніших глибинах 
душі. Ми розповідали безліч 
історій, як цивільні, які ще 
вчора були акторами, айтіш-
никами, торговцями чи інши-
ми робітниками, сьогодні є 
мужніми бійцями ЗСУ. 

Ми розповідали про тендіт-
них жінок і дівчат, які стали 
воїнами або ж невтомно за-
ймаються волонтерством. А 
скільки публікацій було про 
дітей, які використовують 
всі свої таланти та донатять 
на ЗСУ. З перших днів пов-
номасштабного вторгнення 
українці для всього світу 
стали прикладом гідності та 
витримки, гуртування та не-
зламності.

Звісно, навіть зараз, коли 
вже 12 місяців більшість із 
нас впевнено робить все мож-
ливе, аби пришвидшити пе-
ремогу, і «серед своїх» є ті, 
хто пхають палки в колеса. 
Є такі, що від жадібності і 
заздрісності, від власної зне-
ваги та ненажерливості про-
довжують красти, набивати 
кишені чи поливати брудом 
інших. Ми, журналісти, ста-
раємось показувати все це в 
наших публікаціях на сайті 
та в газеті. Аби не було так, 
що для одних війна, а для 
інших – гарний спосіб при-
крити свої діяння. Редакція 
«RIA плюс» продовжує бути 
на сторожі правди. Переві-
ряти факти, показувати, що 
відбувається в нашому місті, 
області та країні загалом. І ми 
й надалі будемо виносити на 
загал все те, що суперечить 
законам, совісті та мораль-
ним засадам. Адже війна не 
повинна пройти без змін для 
кожного з нас. Бо від нашої 
трансформації залежить і 
наше майбутнє.

Поки різні військові екс-
перти, аналітики, посадовці 
і топ–політики у всьому світі 
дають різні прогнози щодо 
того, чим все завершиться і 
коли саме, ми повинні дія-
ти. Працювати, допомагати, 
підтримувати, волонтерити. 
Ніхто з нас не знає, коли 
закінчиться війна, але ми 
віримо і твердо переконані, 
що обов’язково – нашою 
Перемогою. Бо як інакше? 
Нам усім у дитинстві чита-
ли казки, і там Добро завжди 
перемагало Зло. Та й за за-
конами створення Всесвіту, 
іншого варіанту немає. Тож 
навіть не сумнівайтесь. 

Разом – ми сила. 
Яку не зламати! 

Наталія БУЛАКУ  
головна редакторка 
газети «RIA плюс» і 
сайту «20 хвилин»

Думки  Минає річниця з початку 
повномасштабного вторгнення росії на 
територію України. Війна без перебільшень 
вплинула на кожного. Хтось почав 
волонтерити, хтось – донатити на ЗСУ чи 
допомагати внутрішньо переміщеним 
особам. Ми запитали у тернополян, як 
російське вторгнення змінило їхнє життя

ЯК МИ ПЕРЕЖИЛИ ЦЕЙ РІК

ПЕРЕЖИЛА СИНДРОМ 
ВЦІЛІЛОГО 
ОЛЕНА, 34 РОКИ, БЕЗРОБІТНА:

 — Важко було правильно 
розказати про війну дітям. 
Як людина, яка кожен день 
читає, перші два місяці не 
могла взяти книгу в руки. 
Щоб допомогти військовим, 
з дівчатами розігрувала кни-
ги за донати, ми приносили 
літературу в лікарні хлопцям.

НЕ ПОВІРИВ У ПОЧАТОК ВІЙНИ 
СЕРГІЙ, 21 РІК, КЕРІВНИК 
МАГАЗИНУ СІМ 23:

— Вранці встаю, їду на роботу, 
а мені там говорять, що війна. 
Так минув мій перший день 
вторгнення. Ну я спочатку не 
повірив, а вже як зрозумів, то 
був дуже здивований. У ма-
газині були порожні полиці, 
справжній ажіотаж, а потім 
ще й товари не могли довезти.

ВІРИМО У ПЕРЕМОГУ 
ЄВГЕНІЯ, 75 РОКІВ, 
ПЕНСІОНЕРКА:

 – Ми стали нацією, що вірить 
в себе, не стає ні перед ким 
на коліна, вірить в перемогу, 
у наших військових. Навіть ма-
ленькі діти збирають кошти на 
ЗСУ. Мої діти теж завжди пере-
силають кошти. Як прийде до 
нас в Україну зі зброєю ворог, 
так і піде з відтятою головою.

НАГАДАЛО ДРУГУ СВІТОВУ 
ІГОР, 63 РОКИ, МАЙСТЕР 
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ :

— Через сімейні обставини не міг 
волонтерити чи допомагати ЗСУ. 
З міста ми також не виїжджали. 
Пригадую, як у перші дні війни 
під час тривоги йшли студенти 
медуніверситету, часто дивились 
у небо і хвилювались. Мені це 
дещо нагадало Другу світову 
війну, з літаків бомбили міста.

РОСІЙСЬКЕ СТАЛО ВОРОЖИМ 
КАТЕРИНА, 20 РОКІВ, 
СТУДЕНТКА:

– Перші три місяці я волонте-
рила в громадській організації 
«Промінь сонця» та «Правий 
сектор». Ми збирали допомо-
гу військовим, закупляли па-
вербанки, проводили благо-
дійні табори для дітей бійців. 
В мене виникла відраза до 
всього російського.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Що змінила війна?

РОМАН ЗАДОРОЖНИЙ, 
ВОЛОНТЕР ТА 
МАНДРІВНИК

— Війна показала най-
кращих людей, зміц-
нила сім'ю та відкрила 
нові вміння. Загалом я 
мандрівник, проте ос-
танній рік в цій ман-
дрівці поруч не туристи 
з рюкзаками, а волон-
тери та військові. Не 
було жодної мандрівки 

в гори, і разом з тим мав безліч виїздів на Захід 
по важливе спорядження, і на Схід до важливих 
людей. Найцінніший здобуток, який мені дало 
вторгнення ворога — навколо саме ті люди, які 
мають бути.

Війна — наче велика 
мандрівка

УЛЯНА ФІАЛКА, 
ВОЛОНТЕРКА

— До війни моє життя 
було безтурботним та 
фактично ідеальним. 
Не мала причин скар-
житись. А коли вранці 
24 лютого прокинулась 
і дізналася, що росія 
напала — не могла по-
вірити у це. Потім за-

телефонував брат, повідомив, що записався 
в армію добровольцем. Я не могла прийти в 
себе, а тоді почала волонтерити у штабі, який 
створили при Українському домі «Перемога». 
Ми організували групи патрулювання міста, 
збирали допомогу на фронт. Все відбувалось 
дуже активно, повертались додому вночі, 
відправивши бус хлопцям чи зустрівши пар-
тію медикаментів з-за кордону. Тисячі людей 
у день приходили до штабу. Я повністю спо-
рядила брата, який боронив наш спокій там, 
де гаряче. Мене російське вторгнення змінило 
кардинально. А коли у нашій сім’ї сталось горе, 
це збило мене з ніг. Вже тоді відчула на собі, 
що таке війна…

Життя змінилось на 180 
градусів

ЮЛІЯ СЛОБОДЯН, 
ВОЛОНТЕРКА

– Після початку втор-
гнення ворога я ство-
рила проєкт «Мій тато 
– герой». Ми допома-
гаємо дітям, батьки 
яких захищають Укра-
їну на передовій або 
ж загинули під час 
виконання завдань. Є 
малеча, яка більше не 
обійме тата чи маму, 
і від цього прикро. 

Навіть у сірій буденності слід дарувати цим 
дітям радість та щасливі усмішки. Крім того, 
підтримую наших військових. Серед Захисників 
є і мій чоловік, тож добре знаю про потреби 
хлопців. Для мене традиція – відправляти їм 
продукти харчування та ліки, проводити збори 
коштів у соцмережах, закупляти те, що вони 
потребують. Адже саме завдяки їм ми можемо 
спокійно спати, працювати і знати, що у нас є 
завтра.

Завдяки Захисникам 
маємо майбутнє

ІГОР КАЧМАРСЬКИЙ, 
ПІДПРИЄМЕЦЬ 

— Війна з росією, яка 
триває вже дев'ятий 
рік, а згодом 24 лю-
того 2022-го, стали 
значно ближчими до 
моєї сім’ї. На відміну 
від багатьох знайомих, 
ми не виїхали за кор-

дон і не плануємо. Бізнес зазнав труднощів, 
дещо довелось оптимізувати, а від багатьох 
планів розвитку — взагалі відмовитися. Заро-
блене і заощаджене йде на підтримку Зброй-
них сил України. Зате тепер добре розбираю-
ся в амуніції, тепловізорах, зарядних станціях 
та джипах. Вірю, що 2023 рік стане Роком 
 Перемоги!

Палко вірю у Перемогу

МИКОЛА ДЕРЕЦЬКИЙ, 
ПІДПРИЄМЕЦЬ 

– З перших днів вторгнен-
ня важливими стали саме 
наші вчинки. Вважаю, 
що коли в країні війна 
– кожен повинен нею 
перейнятися. Колектив 
нашої ресторації не за-
лишився осторонь і почав 

активно допомагати потребуючим. Ми довгий час 
годували наших місцевих військовослужбовців, 
тероборону і поліцейських. Також облаштували 
великий шелтер для внутрішньо переміщених осіб, 
забезпечили їх не лише житлом, але й харчуванням. 
Все робили власними силами. Коли твої близькі друзі 
сидять в окопах, воюють і гинуть за Україну – совість 
не дозволяє у цей час сидіти, склавши руки…

Кожен має перейнятися

ОЛЕНА МУДРА, 
ОЧІЛЬНИЦЯ БО БФ 
«ПРОМІНЬ СОНЦЯ»

– Коли вранці я дізна-
лась про початок вій-
ни, відчула себе ніби 
в іншій реальності, але 
перше прохання допо-
могти з поселенням 
людей із Донеччини 
повернуло обличчям 

до проблеми. Стартував процес об'єднання 
людей, які здатні щось робити. Ми мали при-
міщення, де могли приймати дітей на творчі 
заняття. Ідея знайомої запросити туди мале-
чу-переселенців стала ключовою у запуску на-
шого благодійного фонду «Промінь сонця». Ми 
допомагали діткам, батьки у нас могли відпо-
чити і поїсти, до проєкту долучились шкільні 
психологи, волонтери. Речі, які ми отримували, 
лягли в основу «Бейбі-боксів», і ми зібрали 200 
аналогів пакунку малюка для вагітних жінок, 
які приїхали без нічого. Так проєкт за проєктом 
працюємо щодня. Зараз реалізуємо «Банде-
рольку Перемоги». Тернополяни і ВПО роблять 
рукотвори, відправляємо їх за кордон, а за ви-
ручені кошти купуємо необхідні речі для бійців.

Війна згуртувала усіх
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Події  Уже минув рік з того часу, як ворог 
розпочав повномасштабне вторгнення на територію 
України. Це змінило наше життя, але не зламало 
тернополян. Згадуємо, що відбувалося за той час

ЯК МИНУВ РІК ВІЙНИ В ТЕРНОПОЛІ           ЗГАДУЄМО НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ

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

Цей місяць став переломним для на-
шого життя. 24 лютого росія почала 
повномасштабну війну. Тернополяни 
згуртувалися задля нашої перемоги. 
Біля військкомату вишикувались черги 

із сотень чоловіків, місцеві здавали кров, 
збирали гуманітарну допомогу та пле-
ли маскувальні сітки. До міста почали 
прибувати сотні переселенців щодня. У 
місті запровадили комендантську годину.  

Лютий-2022

На початку місяця розпочалось громадське 
обговорення щодо перейменування вулиць 
міста, які названі іменами російських та 
радянських діячів. З 10 червня стартував 
купальний сезон. Незважаючи на воєнний 
стан, багато місцевих чекали можливості 

відволіктися від стресу та поганих новин, 
принаймні на Тернопільському ставі. Цього 
місяця рада оборони області сформувала 
вимоги до укриттів у навчальних закладах, 
щоб керівники закладів встигли підготува-
тися до початку навчання.

Червень-2022

У місті перейменували 13 вулиць, наз-
ваних на честь російських та радянських 
діячів, теплохід «Герой Танцоров». Також 
вирішили виправити історичну неточність 
та виправили назву парку «Топільче» на 
«Сопільче», що викликало чимало крити-

ки та нерозуміння місцевих. Ще цей місяць 
запам’ятався довжелезними чергами біля ДП 
«Газпостач». Тернополяни йшли поверта-
ти сплачені підприємству гроші, оскільки 
змінився постачальник газу і нікого про це 
вчасно не проінформували.

Липень-2022

Першого квітня розпочався військовий 
призов. Однак через воєнний стан юнаки 
призовного віку не проходять службу у лавах 
ЗСУ та не відправляються до зони бойо-
вих дій. У місті вирішили покінчити з усім 
російським та радянським і демонтували 
пам’ятник Пушкіну, який стояв у Центрі. 

Демонтували і радянський літак на «Східно-
му». Цей місяць запам’ятався і неприємним: 
у Катедру вночі в’їхала водійка у стані нар-
котичного сп’яніння. Вона пошкодила двері 
та частину церковної атрибутики. В області 
зменшили кількість блокпостів. Залишили 
лише сім.

Квітень-2022

На базах місцевих шкіл розгортають пунк-
ти, де розміщують переселенців із різних 
регіонів України. Вартість оренди квартир 
у місті шалено зростає. Вільні квартири роз-
бирають як «гарячі пиріжки», а ціни недо-

бросовісні орендодавці підняли в 4–5 разів. 
Працюють десятки гуманітарних штабів, де 
надають допомогу внутрішньо переміщеним 
особам. На АЗС міста з’являються черги, а 
вартість пального зростає ледь не щодня.

Березень-2022

Наприкінці місяця депутати облради 
звернулися у Верховну Раду, аби зако-
нотворці на державному рівні заборо-
нили діяльність Православної церкви 
московського патріархату. Чимало тер-

нополян вимагали це на мирних пікетах 
біля ОДА. До Дня Державного Прапо-
ра та Дня Незалежності біля Старого 
парку виставили спалену російську  
техніку.

Серпень-2022

На початку травня рада оборони області 
заборонила будь–які масові заходи без до-
зволу військової адміністрації. У Тернополі 
відновили роботу дитячі садки, щоправда 
лише ті, які обладнали укриття. У парку «Со-
пільче» висадили алею дерев, яку присвятили 
містам–героям, які найбільше постражда-

ли від російських окупантів. Кожне дерево 
присвячене місту – Буча, Ірпінь, Маріуполь, 
Харків та інші. У місцевих магазинах та су-
пермаркетах – ажіотаж. Люди скуповують 
сіль через те, що найбільше підприємство 
в Україні з виробництва солі було знищене 
окупантами. 

Травень-2022
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Діти повернулися до навчання, щоправда 
у кожній школі воно проходить по–різно-
му. У деяких – офлайні, десь – онлайн, 
а є й заклади зі змішаною формою. Все 
залежало від наявності та вмістимості 

укриття. Тернопіль став першим містом 
в Україні, де відновили масковий режим 
під час війни. Обмеження запрацювали 22 
вересня через різке зростання захворюва-
ності на COVID-19.

Вересень-2022

Міська влада вирішила не встановлю-
вати головну ялинку. Натомість на Теа-
тральному майдані встановили різдвяну 
шопку, а на Майдані Волі прикрасили 

живу ялинку. Масових заходів та концер-
тів цього року теж не буде, а у новорічну 
ніч діятиме комендантська година, як і 
у звичайні дні – з 23.00 до 5.00. 

Грудень-2022

Окупанти почали завдавати ударів по 
об’єктах енергетики Україні. Через це почали 
діяти віялові відключення електропостачан-
ня. Це додало дискомфорту у нашому житті, 
однак не похитнуло наш дух, а лише ще 

раз підтвердило, що росія – держава-теро-
рист. Місцеві почали адаптуватися до нового 
життя. Підприємці встановили генератори, 
звичайні люди скуповують повербанки та 
ліхтарики. 

Жовтень-2022

Новий рік тернополяни зустріли без 
феєрверків, але під звуки сирени. Май-
же одразу після вітання президента всі 
тернополяни згадали, що війна триває 
– розпочалась чергова повітряна загроза. 

Цього місяця на базі шкіл почали го-
тувати пункти тимчасового проживан-
ня на випадок блекауту. Їх забезпечи-
ли генераторами, запасами їжі та усім  
необхідним. 

Січень-2023

У місті почали активно розгортати 
«пункти незламності» через відключен-
ня світла. Сюди приходять місцеві, щоб 
підзарядити техніку та зігрітися. Такі 
пункти діють на базах різних закладів. Є 
і мобільні пункти у наметах. Радянський 
літак МіГ–17 зі «Східного» продали на 

аукціоні, а на виручені кошти купили 
дрони для ЗСУ. Наприкінці місяця біля 
двох зупинок громадського транспорту 
облаштували мобільні бетонні укрит-
тя, якими можна скористатися під час 
повітряної загрози. Загалом у місті їх 
облаштували 10. 

Листопад-2022

Цього місяця вже річниця початку страш-
них подій, які розв’язали російські теро-
ристи. Але це не зламало дух Тернополя. 
Сотні місцевих почали записуватися до лав 
«Гвардії наступу». Цей проєкт стартував 
на початку місяця, і всього за кілька днів 
у Тернополі записалися понад пів тисячі 

добровольців у різні підрозділи. У ЦНАПи 
продовжують йти ті, хто готовий борони-
ти Україну та гнати росіян із нашої землі. 
Також енергетики зменшили ліміти від-
ключень електроенергії, і світло майже не 
вимикають, незважаючи на всі намагання 
росіян залишити нас у темряві. 

Лютий-2023

Попри важку ситуацію в країні, тернополяни не падають духом. Ми показали, що ми сильні та здатні зробити усе задля нашої спільної перемоги. Сподіваємося, що здобудемо 
перемогу якомога швидше, але для цього потрібно допомагати нашим захисникам та робити усе, що від нас залежить. 
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Офіційно у складі делегації в Ризі було четверо осіб. Повернулися в Україну троє

Досі в юконтрол є дані, що пан Пиптик є керівником 
райорганізації однієї з політсил. Водночас міський голова 
Чорткова запевнив, що той звільнився з міської ради
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Скандал із працівниками Чорт-
ківської міськради розгорівся 
кілька днів тому. Коли в місцевих 
групах у соцмережах опублікували 
інформацію, що троє з них не по-
вернулись із закордонної поїздки. 
Невдовзі на закиди відреагував 
у соцмережах міський голова Чорт-
кова Володимир Шматько, опублі-
кувавши відео на власній сторінці.

Стосувалось звернення неповер-
нення додому частини делегації, 
яка була у відрядженні за кордо-
ном.

— Дійсно, делегація міської ради 
перебувала за кордоном офіційно, 
згідно з дозволом на виїзд, — на-
голосив Володимир Шматько. — 
Перебували в Швеції і Литві. 
У Швеції для налагодження парт-
нерських відносин та співпраці з 
отримання гуманітарних вантажів, 
про що ми й домовились. Звідти ми 
переїхали в Латвію на запрошення 
українського об’єднання українців 
«Віче» — фонди латвійські подару-
вали мікроавтобус та надали гума-
нітарну допомогу. Це було важливе 
зібрання, де говорили багато про 
допомогу, яку надає Україні Латвія.

За словами Володимира Шмать-
ка, офіційно у складі делегації 
в Ризі було четверо осіб. Повер-
нулися в Україну троє. Третього 
лютого перетинали кордон з Укра-
їною.

Хто, куди і чому 
їздив?

Як вдалось з’ясувати, один із 
скандальних працівників — Олек-
сандр Шликов, він не є депутатом, 
але вже роками працював у відділі 
інформаційної політики. До цього 
у відділі місцевого Універмагу за-
ймався друком фото. Одружений, 
має двох дітей. Жінка з дітьми, 
за інформацією наших джерел, ще 
до нового року виїхала за кордон. 
Зараз всі перебувають у Польщі 
разом, кажуть знайомі родини. 
Проблем із військкоматом у чо-
ловіка не мало б бути, запевняють 

ексколеги і пояснюють: у чоловіка 
є серйозні проблеми зі здоров'ям.

— Ми вже поверталися з відря-
дження в Україну, у Варшаві на за-
правці зупинились кави попити, 
трохи відпочити. А він просто ви-
дав: «Я залишаюсь», — розповів нам 
телефоном міський голова Чорт-
кова Володимир Шматько. Мер 
зараз знову перебуває за кордоном 
у справах, але поговорити з ним 
кілька хвилин вдалося.

Коли вмовляння колег не діяли, 
про його вчинок Чортківська місь-
ка рада змушена була повідомити 
поліцію.

— Олександр сказав, що йому 
потрібно провідати сім’ю, яка рані-
ше виїхала за кордон, — продовжує 
Володимир Шматько. — Далі все 
встановлюватиме слідство, де зна-
ходиться Олександр — я не знаю. 
Але 10 днів намагались запитати, 
коли ти повернешся, бо ти по-
рушив правила повернення з-за 
кордону. З його слів, він зараз зі 
своєю сім’єю, яка потребувала з 
ним зустрічі. Коли повернеться, 
сказав мені, що незабаром. Від-
повідно, 10 днів ми почекали, далі 
справою займатимуться правоохо-
ронні органи.

І тепер фігурантові «світить» від 
5 років ув’язнення. Позбудеться він 
і роботи — принаймні у цьому за-
певнив Володимир Шматько.

— Він звільнений з роботи, 
тільки зараз все оформляють 
юридично, — повідомив Володи-
мир Шматько. — Він донедавна 
був у відпустці. До цього плану-
вав виїхати іншим шляхом, але там 
не вийшло. То він тепер скористав-
ся таким варіантом, хоча ми про-
сили, пояснювали, що він нас усіх 
підставляє. Що можуть бути дуже 

Мер Чорткова 
запевняє, що 
особисто просив. 
Попереджали, 
що будуть великі 
проблеми, але…

Війна  Ми дізналися про всіх 
працівників Чортківської міськради, які 
нібито не повернулися із відрядження 
з-за кордону. Якщо із двома зради немає, 
то один із них — Олександр Шликов — 
таки досі не повернувся 

ЧИНОВНИК ВІДМОВИВСЯ ЇХАТИ В 
УКРАЇНУ. ЦЕ КРИМІНАЛЬНА СПРАВА

Кримінальний кодекс України
Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний 
кордон України
1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 
організація незаконного переправлення осіб через державний кор-
дон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню 
порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод 
— караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я 
особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, 
чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою 
змовою групою осіб, або службовою особою з використанням служ-
бового становища, — караються позбавленням волі на строк від 
п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, — караються 
позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Довідка

великі проблеми. Він, на жаль, нас 
не почув…

Журналісти «20 хвилин» на-
магалися вислухати позицію вже 
колишнього працівника Чортків-
ської міськради. Ми знайшли кіль-
ка дописів про пана Олександра 
на офіційних майданчиках Чорт-
ківської міськради. Зокрема й те, 
що неодноразово був донором, 
бо тоді здавав кров вже вчетверте. 
Ми неодноразово набирали номер 
чоловіка, але той перебував поза 
зоною досяжності. Тоді журналіст-
ка написала Олександрові повідом-
лення у телеграм та вайбер. Спо-
віщення, що Олександр заходив 
у додатки, надходило. Згодом — 
позначки «прочитано». Але відпо-
віді від нього — жодної. Редакція 
готова вислухати його позицію. Всі 
дані ми залишили у повідомленнях.

А що з іншими 
двома?

Ми також дізналися і ще про 
двох однопартійців пана Шмать-
ка, яких у негативному контексті 
згадували в соцмережах.

Зокрема, у публікаціях йшлося 
про Віктора Станіславовича Нагір-
ного — депутата міськради, члена 
фракції «Сила людей», начальника 
відділу молоді та спорту управління 
освіти, молоді та спорту Чортків-
ської міської ради.

— Є фото, яке публікую — ця 
людина привезла автомобіль, гу-
манітарну допомогу, повернулась 
в Україну, — зазначив Володимир 
Шматько. — Віктор з початку пов-
номасштабного вторгнення, як і 
багато інших волонтерів з нашої 
команди, десятки разів побував як 
на сході України, так і за кордоном. 
Переганяв авто, відвозив гуманітар-
ну допомогу. Днями його не було 
в місті, що чекав, доки завантажать 
чергову допомогу. Він вже у Чорт-
кові, ніякої зради тут немає.

Назарій Володимирович Пип-
тик, ще принаймні донедавна, 
за даними YouControl, очолював 
районну організацію «Сили лю-

Кого не випус-
кають за кордон, 
дізнайся, заскану-
вавши QR-код

дей», а в міськраді керував відділом 
муніципальної інспекції та контр-
олю за паркуванням Чортківської 
міської ради.

— Він звільнився з міськра-
ди раніше, склав повноваження, 
у делегації не був, — наголосив 
Володимир Шматько. — Коли ми 
запитували, чому ти звільняєш-
ся, однією з причин назвав саме 
заборону депутатам і посадовцям 
виїжджати за кордон. Склав депу-
татський мандат — це його рішен-
ня. Він також волонтерить. Десятки 
разів був на сході і за кордоном. 
Зараз маю інформацію, що остан-
ній раз виїхав за кордон за гумані-
тарним шляхом, який надали інші 
волонтерські організації. Точно не з 
міської ради.

Це дискредитує нас і 
Україну 

Як запевнив Володимир Шмать-
ко, після розмови з колишнім од-
нопартійцем, той забирає вантаж і 
планує повертатися в Україну. Про-
те коли це буде — міський голова 
Чорткова не знає. Але, з його слів, 
буде найближчим часом у Чорткові 
і продовжить волонтерити та до-

помагати військовим і цивільним.
Володимир Шматько наголосив, 

що засуджує всіх, хто тікає з Украї-
ни і від мобілізації, хто «купує» різ-
ні канали за гроші, хто продається.

— Це моя власна думка, але 
мені від цього дуже боляче, — каже 
міський голова Чорткова. — Тому 
прошу всіх, інших керівників гро-
мад в Україні бути уважним, хто 
перетинає кордон за вашими до-
кументами. Це дискредитує нас 
і Україну зокрема. Мені прикро, 
що цей випадок трапився з нашою 
командою, прошу вибачення у всіх 
жителів.

Розслідування щодо цієї справи 
триває.

— Під час моніторингу ЗМІ була 
виявлена інформація, що один із 
членів делегації міськради не по-
вернувся в Україну, — повідомив 
начальник відділу комунікації 
головного управління Нацполіції 
в області Сергій Крета. — Слід-
чий Чортківського відділу поліції 
за даним фактом вніс відомості 
до ЄРДР за ст. 332 Криміналь-
ного кодексу України. Зараз три-
ває перевірка щодо законності  
виїзду.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєк-
ту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не 
обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.
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перевівся на службу до Вінниць-
кого військкомату, розповіла пані 
Ірина.

— Тут, у Підгайцях, він займав-
ся нашими хлопцями-військови-
ми, — продовжила Ірина Баран. — 
Знаю, де він служив під час мобі-
лізації — у 80 десантно-штурмовій 
бригаді. Перебував у гарячих точ-
ках на Луганщині. Повернувся, 
деякий час був у Старичах, потім 
у нашому військкоматі займався 
повним супроводом АТОвців. 
Не на папері, а на ділі. Нагоро-
дження, допомога, підтримка — 
він завжди був із цими людьми 
і серед них.

Чимало хлопців, які повернули-
ся з АТО, мали проблеми. Юрій 
піклувався про людей, насправді 
піклувався, а не згадував про них 

до чергової дати. Якісь проблеми 
чи неприємності — він вже тут. І 
дуже переживав, щоб ніхто ніколи 
не посмів заганити імідж військо-
вослужбовця. Не у плані зберегти 
честь мундира і приховати ту чи 
іншу проблему, а реально допома-
гав людям, каже пані Ірина.

— Він виріс у дуже порядній ро-
дині, мама, на жаль, через недугу 
відійшла у вічність. Тато — зна-
ний інженер, зараз хворіє, а дочка 
перебуває за кордоном, то Юра 
приїжджав сюди постійно, аби 
допомогти батькові, — розповіла 
Ірина Баран.

Тітка і хресна мама — народний 
вчитель України. Брат двоюрід-
ний — секретар при єпархії. Юра 
дуже допомагав військовим і як 
волонтер, за що не раз його на-
городжували та відзначали, каже 
пані Ірина. 

— З хлопцями в «Турі» пра-
цював — це була справжня ко-
мандна робота, і волонерили вони 
не на словах, — запевнила Ірина 
Баран. — Юра — дуже грамотна 
людина. Він «дотошний» щодо 
своєї роботи і надто правильний, 
аби спокуситись на хабар. Ми всі 
радикально не віримо в те, в чому 
його звинувачують. Не може така 
людина вимагати хабар. Це в го-

лові не вкладається!
Родина підозрюваного, кажуть, 

досить забезпечена, і він не потре-
бував скажених статків. Не могла 
людина за цей час так кардиналь-
но змінитись.

Хабар і Юрій — це 
несумісні речі 

Хабар і Юрій — це несумісні 
речі, запевняє Віра Кидань. Тому 
ніколи не повірить, що з його 
характером, стилем поведінки і 
вихованням він міг би бути при-
четним до злочину.

— Свого часу йому пропонували 
взяти участь у виборах від однієї 
з політсил, — він радився з нами, 
все чітко зважував, ніколи не при-
ймав рішень спонтанно, — запев-
няє Віра Кидань. — Я категорично 
не вірю, що він міг вимагати і от-
римати хабар. І навіть як опустити 
момент, яка він людина за харак-
тером, він досить забезпечений і 
не спокусився б на гроші. Його 
підставили. Всі місцеві у цьому 
переконані.

Юра — перший, хто приходив 
на допомогу. Дружня і товарись-
ка людина, згадують земляки. 
Він ніколи не був жадібним чи 
захланним. Щирий і відкритий. 
Мав багато нагород — і за вій-
ськові заслуги, і за волонтерські. 
Свого часу отримав відзнаку від 
Філарета. І вона була заслужена, 
переконані земляки.

Міг отримати 
відстрочку 

— Він служив у десантних вій-
ськах — прості люди туди не по-
трапляють, — каже пані Віра. — 
У цей час міг отримати відстрочку 
з поважної причини. Міг би схо-
ватись і відсидітись. Але таке — 
не про нього. Він — патріотично 
налаштований. Ви зрозумійте, 
Юра — занадто правильний, щоб 
займатись такими речами (йдеться 
про хабар — прим. авт.). Він дуже 
позитивна і порядна людина.

Не вірить, що брат може бути 
причетним до хабарної справи, і 
двоюрідний брат Юрія, священ-
ник о. Володимир Зубілевич.

— Я його знаю буквально від 
народження, ми двоюрідні брати, 
наші мами рідні сестри, — пояснив 
о. Володимир. — Моя мама — хре-
щена мама Юри. Він від малеч-
ку відрізнявся правдоподібним 
баченням життя. І в те, що він 
вимагав чи брав хабар — не вірю 

КРИМІНАЛ
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На хабарі у 10 тис. доларів 
у Вінниці 9 лютого затримали 
старшого інструктора відділення 
рекрутингу та комплектування 
тамтешнього об'єднаного міського 
військового комісаріату. Він за-
ймався територіальною обороною.

«Взяли» нібито під час отри-
мання другого траншу — про це 
повідомив наш колега, голов-
ний редактор вінницького сайту 
«20 хвилин» Вадим Павлов.

Як ми з'ясували, працівник ві-
нницького військкомату родом 
із Тернопільщини. Звуть його, 
за даними вінницьких колег, 
Юрій Черевка. До Вінниці він 
переїхав кілька років тому, коли 
одружився. У молодої родини 
півтора року тому народився  
син.

Що вдалось 
дізнатися про Юрія 

Юрій на Підгаєччині народився, 
виріс, вчився, звідси в одній із 
перших хвиль мобілізації виру-
шив в АТО. Причому пройшов 
гарячі точки на Луганщині і, 
хоча мав можливість через хво-
робу найближчої людини отри-
мати відстрочку, не скористався 
цим, кажуть земляки. Працював 
у місцевому військкоматі, а також 
волонтерив і був засновником та 
керівником Підгаєцької спілки ве-
теранів АТО та волонтерів «Тур». 
Учасник бойових дій.

Люди, які Юрія знають з дитин-
ства або принаймні понад 10 ро-
ків, категорично не вірять у те, що 
він і справді брав хабаря. Що ще 
вдалось дізнатися про працівника 
вінницького військкомату, якого, 
за нашими даними, підтвердили 
в ДБР, звинувачують у скоєнні 
тяжкого злочину?

Юрій Черевка народився 15 бе-
резня 1988 року. За даними ві-
нницьких колег «20 хвилин», 
на початку повномасштабного 
вторгнення він був сержантом.

— В момент затримання 
у підозрі в отриманні хабаря 
він вже мав звання молодшого 
лейтенанта, — повідомив Вадим 
Павлов, посилаючись на власні 
джерела. — Затримували його при 
отриманні другого траншу хабаря 
9 лютого. У цей момент все керів-
ництво вінницького військкомату 
перебувало на лікарняному. Ми 
намагались отримати коментар 
в обласного воєнкома, однак він 
повідомив: коментарів не дає і 
кинув слухавку.

Аби підтвердити чи спростува-
ти факт затримання, а також діз-
натись, чи вручили вже підозру 
працівнику військкомату, жур-
налісти «20 хвилин» звернулись 
до територіального управління 
ДБР у Хмельницькому. Також 
цікавились, у чому підозрюють і 
чи обрали вже міру запобіжного 
заходу.

— Так, затримання працівника 
Вінницького центру комплекту-
вання та соціальної підтримки, 
про яке ви згадуєте, справді відбу-
лось у Вінниці, — підтвердила реч-
ниця територіального управління 
ДБР Хмельницького Катерина Ге-
расімук. — Триває розслідування 
у цій справі. Слідство проводять 
працівники головного слідчого 
управління ДБР.

Телефон Юрія 
мовчить, ДБР також 

Чи вручили затриманому підоз-
ру, чи внесли відомості про по-
дію до ЄРДР і, якщо так, за якою 
статтею, а також чи обрали міру 
запобіжного заходу — щодо цих 
питань у теруправлінні порадили 
звертатись із запитом до головно-
го слідчого управління ДБР, адже 
саме там проводять слідство у цій 
справі.

Ми намагаємось отримати де-
тальнішу інформацію у ДБР щодо 
хабаря. Наразі ні на сайті ДБР, ні 
на фейсбук-сторінці силовиків про 
це затримання ані слова. Чому, 
якщо злочин справді був і є надто 
резонансним у час воєнного ста-
ну? Щойно отримаємо коментарі, 
одразу опублікуємо.

Намагались ми також зв’язатися 
телефоном з Юрієм Черевкою, аби 
почути його версію. Телефонували 
кілька разів протягом двох днів. 
Проте телефон чоловіка перебував 
«поза зоною досяжності». Зазначи-
мо, що ми готові вислухати Юрія 
та опублікувати його версію події.

А от у Підгайцях, на Терно-
пільщині, Юрія Черевка знають 
добре. Місцеві готові годинами 
розповідати про все добре, що він 
зробив та поділились, яким він є. 
І ні на хвилю не погоджуються 
вірити у те, що Юрій цей хабар 
брав. Причому опитали ми різних 
людей. Як чинних і колишніх по-
садовців, так і родичів і військо-
вих. Всі в один голос стверджують: 
«це не він», або «його підставили», 
або «таке просто не може вияви-
тись правдою, бо…» 

— Я категорично не вірю, 
що Юра може бути причетним 
до цього злочину. Чуєте? Кате-
горично! — каже Ірина Баран, 
яка давно знає чоловіка і часто 
спілкувалася з Юрієм у час, коли 
була головою Підгаєцької райра-
ди. — Ближче ми познайомились, 
коли він став учасником АТО і 
бойових дій. Та керівником ор-
ганізації ветеранів. До цього він 
був на Майдані. Маємо спільних 
друзів і знайомих, які з ним багато 
чого пройшли у ті часи. Жоден 
ні на секунду не засумнівався, 
що Юрій не причетний до цього 
хабаря.

Пройшов гарячі 
точки на Луганщині 

Після АТО Юрій до 2020 року 
працював у Підгаєцькому військ-
коматі. Коли одружився на вінни-
чанці, вчительці англійської мови, 

Юрій Черевка перевівся на роботу до вінницького військкомату кілька років тому, бо 
одружився із вінничанкою. Нещодавно отримав офіцерське звання

У Підгайцях Юрія 
Черевка знають 
добре. Місцеві 
розповідають про 
все добре, що він 
зробив та який є

ЖЕРТВА СИСТЕМИ ЧИ НІ? ПРАЦІВНИКА 
ВІЙСЬККОМАТУ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ
Хабар  У ДБР підтвердили, що такий 
випадок справді був. Проте чи вручили 
Юрію підозру і за якою статтею, яку 
міру запобіжного заходу обрали — цієї 
інформації на офіційних платформах 
немає. Слідство проводять столичні 
силовики

категорично. Я добре пам’ятаю, 
як він повівся у 2015 році, коли 
прийшла повістка. Я його тоді 
у військкомат відвозив. Він ба-
гато чого пройшов. Ту ж Світло-
дарську дугу та ще чимало чого. 
Бувало, він тижнями не виходив 
на зв’язок…

Юра не так давно одружив-
ся, у нього народився синочок. 
Брат-священник не вірить, що 
він ризикнув би всім, що у ньо-
го було.

— Він волонтерив, допомагав 
людям разом із церквою, з місце-
вими священниками і паствою ми 
підтримували і намагались надати 
мобілізованим допомогу, — розпо-
вів о. Володимир. — Вшановували 
загиблих і намагались підтримати 
їхні родини. Ну не така він люди-
на, щоб брати хабарі. Я не можу 
обговорювати слідство. Але моя 
особиста думка — його підста-
вили.

Підставили та здали, 
кажуть знайомі 

Жертва системи, підставили та 
здали «чужого» у гонитві за по-
казниками — так про ситуацію з 
Юрієм говорить чинний військо-
вослужбовець ЗСУ Степан Цяпа. 
Чоловік зараз перебуває у зоні бо-
йових дій, ми з ним спілкувались 
телефоном і зв’язок був препога-
ним. Але військовий знайомий з 
Юрієм з 2015–2016 років. І відтоді 
разом пройшли чимало, запевнив 
пан Степан.

— Разом з Юрою ми починали 
багато речей, створювали спіл-
ку, — поділився Степан Цяпа. — 
Як на мене, оця «хабарна справа» і 
причетність Юри до цього абсурд-
на. Якщо справді таке було — ско-
ріше Юра став жертвою системи 
або цапом відбувайлом. Знаєте, як 
це — треба показники, він у Ві-
нниці людина чужа, нова, немає 
«плечей», не зможе відкупитись, 
а показники у боротьбі з хабар-
ництвом треба — от і підставили. 
Повірте, я Юрку знаю не з чиїхось 
слів. І для мене це шок.

Війна показує, хто є ким, про-
довжує пан Цяпа. Просто пішла 
зараз оця хвиля з військовими 
зловживаннями. От і роблять 
показники. А як треба нам нову 
форму — немає на складі. Зато 
в інтернеті за гроші — будь ласка. 
Але хто на це зважає. Їм треба 
показники. І «рубають», кого 
не жаль.
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сюди, ставати донорами, долуча-
тись до доброї справи. Після того, 
як здам кров, навіть себе здорові-
шою відчуваю, — усміхається пані 
Марія. — Мій син теж донор, я йому 
розрекламувала цю справу. Щора-
зу приїжджаємо здавати кров саме 
сюди, на вулицю Клінічну, 8.

39-річна тернополянка Олек-
сандра — донорка із багаторічним 
стажем. Вперше прийшла пожертву-
вати кров, ще коли була студенткою 
університету. Вигляду крові, по-
сміхається, не боїться взагалі, адже 
за спеціальністю вона — медик. Де-
який час у Центр не приходила, та 
відколи почалась повномасштабна 
війна — робить це регулярно. По-
яснює нам, що має рідкісну групу 
крові.  

— Я не знала, що тут якась акція. 
Але і так довгий час здаю кров для 
наших хлопців. Аби організм повні-
стю відновився, це слід робити раз 
на два місяці. Якраз термін минув 
і запланувала прийти сюди. Я себе 
прекрасно почуваю після процеду-
ри, — каже Олександра.  

Приймали понад 400 
осіб на день

Цікавимось у в. о. генерального 
директора (головного лікаря) Цен-
тру служби крові Петра Лучанко, 
що далі буде з кров’ю, яку зібра-
ли у рамках акції «Поділися лю-
бов’ю»? Чоловік пояснює — кров, 
здана у будь-який день, відповідно 
до вимог, має пройти обстеження. 
Далі плазма півроку стоїть «на ка-
рантині», а червона кров і еритро-
цити зберігаються впродовж 42 днів. 

РЕПОРТАЖ

КРОВ РЯТУЄ ЖИТТЯ НАШИХ ВОЇНІВ

Перед донацією майбутні донори повинні дотриматись ряду правил

 Головний лікар Петро Лучанко розповідає — за час війни 
зібрали на 25-30% крові більше, ніж планували 
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Стерильна чистота, дуже багато 
світла у залі, метушливі медичні 
працівники і хоча й трішки стур-
бовані, проте усміхнені донори, 
які прийшли сюди пожертвувати 
частинку «себе» для військових і, 
можливо, навіть врятувати чиєсь 
життя. А ще кров, багато крові… 
Гемофобам (люди, які її бояться) тут 
було би непереливки. Саме такою 
нам запам’яталась акція «Поділися 
любов’ю». Подібний захід у цьому 
закладі відбувається майже щоро-
ку, розповідає в. о. генерального 
директора (головного лікаря) КНП 
«Тернопільський обласний центр 
служби крові» Петро Лучанко. Але 
цьогоріч акція особлива, адже про-
ходить в умовах повномасштабної 
війни з ворогом. З початку втор-
гнення Центр служби крові отримав 
нове завдання — забезпечити кров'ю 
поранених та хворих українських 
солдатів.

— Ми намагаємось це зробити, 
виконуємо всі ті обсяги, які перед 
нами ставлять. Інколи, буває, пе-
ревищуємо ту кількість крові, яку 
повинні зібрати. Дехто каже, що 
резерв крові обмежений, донорів 
мало. Але у Тернополі такого немає. 
За останні роки, як правило, міс-
тяни з розумінням ставляться до цієї 
справи, приходять і добровільно зда-
ють кров. Ми все робимо спокійно, 
не афішуємо. Коли росія напала, 
спершу була метушня, стояли черги, 
всі поспішали. Та невдовзі все внор-
мувалось. Ми і тепер продовжуємо 
працювати на благо людей, — гово-
рить Петро Лучанко.

Тож і цього разу ані повітряна 
тривога тривалістю у дві години, ані 
прохолодна погода й дощ, що на-
крапав, ані інші звичні нам побутові 
клопоти не завадили небайдужим 
тернополянам прийти і здати кров 
для потреб воїнів. Охочі зробити це 
могли попередньо зареєструватись 
на сайті «Донор.ua», аби працівники 
Центру заздалегідь розрахували на-
вантаження і змогли прийняти всіх 
у комфортний спосіб і без черг. Та 
дехто прийшов у заклад і без реє-
страції. Ба більше, зізнались нам, 

навіть не знали про акцію. Однак з 
перших днів російсько-українсько-
го протистояння ці люди діляться 
кров’ю з оборонцями. Нам тут 
вдалось поспілкуватися з кількома 
донорками.  

Долучитися до доброї 
справи 

Двадцятирічна Ірина здає кров 
вперше. Але, каже нам, дуже давно 
цього хотіла, планувала це зробити, 
та все якось не виходило. А коли 
дівчина випадково дізналася про ак-
цію для ЗСУ, зрозуміла — момент 
настав, адже можна ще й допомогти 
захисникам. Вона набралася смі-
ливості і прийшла у Центр служби 
крові, попередньо промоніторивши 
інформацію про донорів.  

— Трішки страшно. Я не боюсь 
крові, та все одно хвилювання є. 
Я дуже відповідально поставилася 
до цього всього. Ретельно готувала-
ся, три дні не вживала ті продукти, 
які не можна їсти, навіть закони 
читала. Адже відчуваю на собі вели-
ку відповідальність за цю справу, — 
каже нам Ірина.  

Натомість пані Марія прийшла 

пожертвувати свою кров до Центру 
вже вдесяте. Їй 59 років, вона пра-
цює помічницею вихователя в одно-
му з місцевих дитсадків. Про акцію 
для військових прочитала в Інтер-
неті. Приїжджала сюди ще вранці, 
через тривогу довелось повернутись 
додому. Та це жінку не зупинило, і 
як тільки пролунав «Відбій» — вона 
тут як тут. Цікавимось, чому ви-
рішила стати доноркою, можливо, 
має рідкісну групу, якої потребують 
хворі. Відповідає: ні, просто хоче 
допомагати людям.  

— Нині хочу солдатам допомогти. 
Вперше, коли здавала кров, хвилю-
валась. А тепер аж ніяк! Навпаки, 
закликаю тернополян приходити 

Донорство  У Тернопільському 
обласному центрі служби крові провели 
акцію «Поділися любов’ю». Усі охочі 
могли здати кров для тих, кому вона 
потрібна на лінії вогню або у тилу – 
наших воїнів. Навіть тривала повітряна 
тривога не завадила містянам активно 
долучитись до заходу

Коли росія  
напала, спершу 
була метушня, 
стояли черги. 
Та невдовзі все 
внормувалось
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Опісля кров передадуть тим, кому 
вона призначалась — нашим захис-
никам, які лікуються у Тернополі 
чи деінде.  

Петро Лучанко також додає — 
Центр служби крові повноцінно 
функціонує з перших днів війни, 
адже колектив із понад сотні пра-
цівників чудово розуміє, що зараз 
їхня праця важлива, як ніколи. 
Адже вони обслуговують пацієнтів 
усіх лікувальних закладів області й 
міста Тернополя, у тому числі пе-
ринатальний центр, дитячі лікарні, 
онкодиспансер тощо. Всі ці устано-
ви щодня потребують крові різних 
груп та у різних об’ємах.

— Ми свої завдання виконуємо 
на максимум. Наразі забезпечені 
всіма розхідними матеріалами, аби 
заготувати, зробити її обстеження. 
Наші працівники працюють коли 

треба і ніхто ніколи не скаржить-
ся. У важкі часи — навіть ночували 
на роботі. Після того, як взяли кров 
у донорів, її потрібно обробити, від-
сортувати, промаркерувати згідно з 
чинними документами. За майже рік 
війни ми заготували на 25–30% кро-
ві більше, ніж передбачалась. Вона 
пішла на потреби не тільки хворих 
у Тернопільській області, але й для 
воїнів, — каже  лікар.  

На початках російського втор-
гнення у Центрі служби крові при-
ймали до 400 осіб на день. Та сьо-
годні у цьому потреби немає. Слід 
берегти донорський резерв, зазначає 
пан Петро, адже здавати кров можна 
лише раз на два місяці. Тепер, коли 
воєнна ситуація напружена, але все 
трохи вгамувалось, на місяць у за-
кладі приймають до 700 донорів. Це 
приблизно 35–40 осіб щодня.

У військкоматі проведуть перевірку щодо солдата 
Покітка, який загинув за місяць після мобілізації
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM   

Днями у боях на Донеччині заги-
нув тернополянин Богдан Покітко. 
У соцмережі —  десятки коментарів 
зі словами співчуття рідним, але ще 
більше обурення. Люди пишуть, що 
Богдана відправили на фронт без 
професійних навиків, практики та 
підготовки.

Знайомі та друзі виклали відео в 
соцмережах, де розповіли подроби-
ці, як все сталося. Вони закликали 

інших не мовчати, адже не задля 
цього ми воюємо!

19 лютого від Тернопільського об-
ласного центру комплектування та 
соціальної підтримки опублікували 
коментар щодо цієї ситуації.

Там написали наступне: «Коман-
дування та особовий склад терито-
ріальних центрів комплектування 
та соціальної підтримки Тернопіль-
ської області приносить щирі спів-
чуття рідним та близьким загиблого 
солдата Богдана ПОКІТКА, який 
проходив службу в Тернопільському 

міському ТЦК СП та був частиною 
нашого колективу.

Щодо призову солдата Б. ПО-
КІТКА можемо повідомити, що 
відповідно до медичної комісії та 
уточнення даних ПОКІТКО Бог-
дан був визнаний таким, що при-
датний проходити військову службу 
в лавах Збройних Сил України та 
був призваний на військову службу 
по мобілізації до Тернопільського 
об'єднаного міського ТЦК СП на 
одну із посад в роту охорони. 12 
лютого солдата ПОКІТКА Богда-

на було переведено до нового місця 
проходження служби, де він загинув 
внаслідок бойових дій 16 лютого 
2023 року.

На даний час у Тернопільському 
ОМТЦК призначено службову пе-
ревірку, за результатами якої буде 
встановлено осіб, які відповідали за 
підготовку та навчання особового 
складу.

Такий випадок, який стався з 
солдатом Б. ПОКІТКОМ, не є 
системним. Командування військо-
вих частин бойового складу приді-

ляє велику увагу навченості воїнів, 
оскільки це запорука збереження їх 
життя і життя тих, хто поруч.

Ми схиляємо голови перед світ-
лою пам'яттю кожного воїна, який 
загинув обороняючи нашу землю 
та здобуваючи нашу перемогу!

Звертаємось до суспільства доче-
катись завершення службової пере-
вірки, результати якої будуть опри-
люднення найближчими днями».

Журналісти нашої редакції бу-
дуть стежити за розвитком ситу-
ації. 

Як стати до-
нором, дізнайся, 
засканувавши 
qr-код
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редньому 80 гривень за кілограм 
у січні. Тепер — 85–96 гривень.  

Огірки були по 69–71 грн, тепер 
по 99–113 грн.

Як змінюються ціни 
Однак деякі овочі все ж дешев-

шають, хоча і незначно. Буряк 
за місяць подешевшав в середньо-

му на гривню. Наразі його можна 
придбати за 8,8–9,9 грн, У січні 
ціна була 10,5–11 гривень.

Ціни на картоплю не змінили-
ся. Вартість звичайної білої у всіх 
супермаркетах майже однакова — 
7,6 грн, як і минулого місяця.

Трохи подорожчали й імпортні 
цитрусові. Банани за місяць зросли 
в ціні на 1–2 гривні та коштують 
по 70–72 грн за кілограм, а ще 
напередодні нового року ціна було 
59–60 гривень.  

Де дешевше?
Ми дізналися актуальні ціни 

на овочі та фрукти у Тернополі, 
станом на 16 лютого. У інфо-
графіці можна побачити ціни 
чотирьох мереж супермаркетів: 
«Сільпо», «АТБ», «Рукавичка» 
та NOVUS. Також ми побували 
на овочевому ринку.

Однак деякі овочі 
все ж дешевшають. 
Буряк за місяць 
подешевшав у 
середньому на 
гривню
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

Вартість продуктів продовжує 
зростати. Це стосується і овочів 
та фруктів. Дорожчають не лише 
імпортні товари, а й українські, 
які ще минулого року вартували 
в кілька разів дешевше.

Цибуля у 4 рази 
подорожчала 

У магазинах та на ринку одразу 
кидається у вічі ціна на звичайну 
жовту цибулю. Вона вже коштує 
42–49,5 грн за кілограм у супер-
маркетах міста. На овочевому 
ринку за неї просять 40–45 гри-
вень. Ще минулого місяця ціна 
була нижча на 10–15 гривень, 
а якщо порівнювати ціни рік тому, 
то вартість зросла у понад 4 рази! 
Тоді кілограм цибулі коштував 
8–10 гривень.  

Як розповіли продавці на рин-
ку — самі шоковані від таких цін.

— Цього року малий урожай, 
цибулю в основному везуть з 
Півдня, Херсонщини, але через 
війну мало засадили. Тому така 
ціна. Я думаю, вона ще подорож-
чає на 5–10 гривень за кілограм, 
поки не буде новий урожай, — 
каже один із продавців.  

Ми порівняли, як змінилися 
ціни за місяць. Морква подорож-
чала. Вона коштувала 23,6–24 грн, 
тепер — ціна сягає і 30 гривень.  

Білокачанна капуста була по 7,6, 
тепер — 12–14 гривень — подо-
рожчала майже вдвічі за місяць.

Найдешевші помідори на по-
лицях магазинів коштували в се-

Гаманець   Вартість деяких продуктів 
на полицях магазинів стрімко зросла. 
Ми порівняли ціни у чотирьох мережах 
супермаркетів та на ринку Тернополя. 
Дивіться, де дешевше купувати овочі та 
фрукти і як змінилися ціни!

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ДОРОЖЧАЮТЬ,  
А ЦИБУЛЯ ТЕПЕР ЗОЛОТА

ЦІНИ

На графіці можете переглянути ціни в різних торгових точках

Вартість овочів та фруктів  
у магазинах та на ринку

РЕКЛАМА
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КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД
ЖК ТЕРНОПОЛЯ В ЛЮТОМУ
Нерухомість  Плануєте купити 
квартиру у Тернополі? Ми знаємо, що ви 
шукаєте сучасне житло у затишному місці 
зі всією необхідною інфраструктурою 
поруч. Ми зібрали для вас ТОП кращих 
пропозицій ЖК Тернополя на 2023 рік. 
Тут ви знайдете розкішні новобудови з 
унікальним дизайном та високоякісними 
матеріалами будівництва, які зроблять 
ваше життя більш комфортним та 
зручним

БК «Тернопіль Будконтроль»
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11.2022Р.ТЕРН.МІСЬК РАДА ТА ТЗОВ «КОЛЕДЖ», КАДАСТР.№ 6110100000:04:002:021

Cучасна досвідчена будівельна 
компанія. Головною рисою ком-
панії є гнучкість і оперативність. 
Реалізовуємо всі проєкти якісно 
і вчасно, адже це наша відпові-
дальність перед людьми.

Адреса: вул. Київська, 7Д,
Відділ продажу: (067) 128-51-71, 
(098) 188-78-88
bud-control.te.ua
Facebook: budkontrol.ternopil
Instagram: budkontrol.ternopil

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ФАЙНЕ МІСТО» на вул. Ге-
нерала М. Тарнавського

1 Черга. 10 поверхів,126 квар-
тир. Здача в експлуатацію: IІ 
квартал 2025 р.

2 Черга. 7-10 поверхів, 237 
квартир. Здача в експлуатацію: 
IV квартал 2026 р.

•Будинки цегляні, перестінки 
цегляні.
•Фасад під декоративну штука-
турку.
•Утеплений пінополістиролом.
•Під індивідуальне опалення.
•Панорамні вікна, м/п 6-камерні
•Димовивідна система.
•Підземний та наземний паркінг.

БК «КОМФОРТ ЖИТЛОБУД»

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІД 06 ТРАВНЯ 2020 РОКУ № ТП 112201270517

ЖК «ЦЕНТРАЛ ХОЛ» – жит-
ловий комплекс, що знаходиться 
прямо у самому серці ділової ча-
стини Тернополя.
Ми пропонуємо:
•великий вибір планувань;
•закритий двір;
•розвинену інфраструктуру;
облаштовану прибудинкову те-
риторію.
•підземний паркінг;
•гаражі;
•комерційні приміщення;
•розташування у самому центрі 
міста;
•неподалік розташовані ринок, 
парк, міжміський автовокзал і 
приміська автостанція.

ЖК «СХІДНА БРАМА» – це  
житловий комплекс ком-
форт-класу, що зводиться на 
перехресті вулиці Довженка та 
Протасевича, у східній частині 
Тернополя. 
Перевагами цього ЖК є:
•розвинена інфраструктура: 
неподалік розташовані зупинка 
громадського транспорту, школи, 
дитячий садок;
•затишний і спокійний мікро-
район;
•закритий двір;
•наявність гаражів; 
•комерційні приміщення;
•великий вибір планувань;
•облаштована прибудинкова 
територія;
•20 хвилин до центру;
•наявність комірчин.

ЖК «КОМФОРТ ТАУН ПЛЮС» 
– це поєднання бурхливого місь-
кого життя разом із розміреним 
спокоєм передмістя, адже про-
єкт реалізовано у селі Петриків, 
всього за кількасот метрів від 
Тернополя.
Переваги ЖК «КОМФОРТ 
ТАУН ПЛЮС»:
•будинок здано в експлуатацію;
•житло у ближньому передмісті;
•15 хвилин до центру міста;
•облаштована прибудинкова 
територія;
•встановлено відеонагляд;
•комерційні приміщення;
•гаражі.

На даний момент будівельна 
компанія «КОМФОРТ ЖИТЛО-
БУД» пропонує 3 житлових комп-
лекси:

Адреса: вул. Чумацька, 27, офіс 13
Відділ продажу: (068) 223 66 77
komfort-zhytlobud.com
Facebook: komfortzhytlobud
Instagram: komfort_zhytlobud

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІД 4 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ № ТП 112192770326

СЕРТИФІКАТ ГОТОВНОСТІ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІУ12221O8O9294 ВІД 17.08.2021Р.

БК ТОВ «МАКБУД»

ЛІЦЕНЗІЯ АЕ №640699 ВІД 08.06.2015 Р., ВИДАНА ДАБ ІУ

ЖК «Щастя» – це мультифунк-
ціональний житловий комплекс. 
У складі кожного житлового 
будинку є 12 житлових, 1 ко-
мерційний та 1 підземний по-
верх-паркінг, що є приміщенням 
подвійного призначення - бом-
босховищем. 

На перших поверхах будівель 
передбачено облаштування ко-
мерційних та громадських при-

міщень, таких як центр розвитку 
дитини та інші функціональні 
зони, необхідні для комфортного 
проживання населення. 

Кожен під’їзд ЖК «Щастя» об-
лаштований терасою загального 
користування – патіо, площею 
130 кв. м, що розташована на 
даху будівлі. 

На першому поверсі знаходить-
ся лоббі-рум площею 36 кв. м – 

Адреса: вул. Острозького, 47А.
happy.ternopil.ua

Відділ продажу: (067) 993-87-37, 
(096) 191-31-51

дизайнерська кімната, що облаш-
тована сучасною технікою для 
зустрічі гостей; приміщення сан-
вузла, у якому є лапкомийки для 
тварин; приміщення колясочної 
та велосипедні. Окрім цього, для 
зручності мешканців комплексу, 
які є власниками електромобілів, 
передбачено зарядні комплекси.

Адреса будівництва: м. Терно-
піль, вул. Тарнавського, 7.

Facebook: happy.te.ua
Instagram: happy_ternopil
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справа, яка потребує дбайливого 
ставлення, відповідальності та 
колосального об'єму праці. Ми 
прагнемо бачити нашу Україну, 
кожну оселю красивою і квіту-
чою, отож підходимо до своєї 
справи з професіоналізмом та 
чистим серцем, аби відповідати 
вимогам і квітникаря-професі-
онала, і любителя, який тільки 
хоче посадити свою першу квіт-
ку, — каже чоловік.

Зараз у господарстві виро-
щують понад 300 видів рос-
лин. Розалія, рододендрон, 
вейгела, спірея, туї, смарагд, 
ялівці, кипарисовик, троянди, 
дейція — лише мала частина 
всього асортименту. Крім того, 
навесні збільшується попит і 
на розсаду овочів. Зокрема, по-
мідори, огірки, солодкий перець 
та баклажани.

— Ми працюємо тільки з 
рослинами із закритими коре-
невими системами. Такі рослини 
вирощуються тільки в горщиках, 
контейнерах. Ми не саджаємо 
їх у поля, а потім викопуємо 
голий корінь і так продаємо. 
Вирощувати їх у контейнерах 
важче для нас. Але для клієн-
та, який планує купити і потім 
вирощувати рослину у відкри-
тому грунті, такий варіант куди 
кращий. Їх можна висаджувати 
в будь-який час, навіть влітку. 
Коріння не травмується, тому 
гарантується 100% приживлю-
ваність та швидше адаптуються 
до нового місця і кліматичних 
умов, — каже співрозмовник.

Грант як можливість 
розвитку 

Попри крах у лютому 
2022 року, вже влітку терно-
полянин роздумує над розши-
ренням власного бізнесу. Його 
увагу привернули декоративні 
рослини, що зараз активно ви-
користовуються як в Україні, так 
і за кордоном для озеленення та 
прикрашання територій.

— Зараз зростає тенденція 

на котеджні містечка, приватні 
будинки. І кожен намагатиметь-
ся прикрасити свою територію, 
щоб було зелено, привабливо і 
гарно. Садитимуть якусь квітку, 
кущик. У цьому я бачу більшу 
перспективу, ніж просто ви-
рощувати тюльпани до свят. 
Україна буде йти шляхом краси, 
озеленення. Це можна побачити 
в інших країнах, навіть не в Гол-
ландії, а сусідній Польщі. Все 
залежить від ситуації в Україні, 
але я бачу все так, що ми будемо 
розширювати свій бізнес саме 
з декоративними рослинами. 
Ми будемо запускати садовий 
центр, щоб не тільки працю-
вати на онлайн-магазин. Хоче-
мо перейти на офлайн варіант. 
Коли люди зможуть приходити, 

приїжджати до нас і закупляти 
насіння чи вже готові рослини 
для себе. Люди зможуть прогу-
лятися, побачити, що у нас росте 
в горщиках і купити собі те, що 
до душі, — каже пан Тарас.

Тож, коли підприємець почув 
від друзів про можливість отри-
мати кошти від держави у рамках 
грантової програми «єРобота» ви-
рішив ризикнути і подати заявку. 
Він розумів, квітковий бізнес 
не настільки зараз актуальний 
для держави як інші підприєм-
ства. Але чому б і не ризикнути?

— Подавав грант на купівлю 
та облаштування нової теплиці 
для вирощування декоративних 
рослин. У заявці я пояснював, 
що є культури незимуючі, і щоб 
їх вберегти, коли на вулиці моро-
зи, треба спеціальне місце. Далі 
прописував, скільки у теплиці 
поміститься горщиків з рослина-

ЯК ВРЯТУВАЛИ КВІТКОВИЙ БІЗНЕС 
ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА БЛЕКАУТУ

Рослини вирощують та зберігають в спеціальних 
теплицях 

Тарас Матла вирощує на Тернопільщині тюльпани, 
розалію, рододендрони, вейгелу

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

Згадуючи лютий 2022 року, 
тернопільський підприємець 
Тарас Матла каже, це був один 
із найбільш важких періодів 
у бізнесі за роки. Всі домовле-
ності з квітковими магазинами 
про постачання товару відійшли 
на дальній план. Люди закцен-
тували увагу на безпеці та збе-
реженні життів. Про купівлю 
та дарування квітів навіть мова 
не йшла. Що робити, коли ти 
вклав у ці квіти гроші і вони вже 
ось-ось готові до продажу?

— На початку 2022 року був 
справжній крах для нашого 
бізнесу. Ми вирощували тюль-
пани та гіацинти спеціально 
до зимових та весняних свят. 
Вже мали домовленості з мага-
зинами на гуртову закупівлю і 
тут вторгнення. Ми розуміли, 
що ніхто не купуватиме квіти, 
букети як раніше. Своєї праці 
нам було шкода, тому вирішили 
просто скласти квіти у ящики та 
відвезти їх туди, де робили добрі 
справи. Пам’ятаю, як тоді наші 
квіти стояли у кожній кімнаті 
волонтерських центрів та в хра-
мах. Тоді вдалося реалізувати 
лише 20% від загальної кількості 
товару, а всі інші 80% просто 
розлетілися містом. Ми про це 
не шкодуємо, адже це краще, ніж 
вони просто відцвіли, — згадує 
тернополянин.

Ризикнути зараз 
або ніколи 

Історія квіткового господар-
ства Matla Flowers розпочалася 
у 2017 році в селі Лошнів, на Те-
ребовлянщині. Тоді тернополя-
нин Тарас Матла, будучи торго-
вельним представником фірми 
мінеральної води, вирішив від-
крити свій перший інтернет-ма-
газин з продажу посадкового 
матеріалу. І все вийшло краще, 
ніж хтось міг собі уявити.

За п’ять років плідної робо-
ти родинне хобі перетворилося 
на справжнє квіткове господар-
ство з трьома теплицями площею 
600 квадратних метрів. Сам тер-
нополянин зізнається, квітковий 
бізнес будувався методом спроб 
і помилок, але скрізь і завжди 
є ризики.

— З того часу квіти стали для 
нас сімейним бізнесом, який 
поступово переріс у квіткову 
компанію, що стрімко розви-
вається. Ми володіємо великим 
досвідом у квітникарстві і за цей 
період відчули, що таке квіти, 
наскільки це тонка та вишукана 

Підтримка  Коли одні не знали, 
куди через війну подіти товар, 
тернопільська родина Матла 
прикрашала своїми квітами 
гуманітарні штаби та церкви. 
Різнокольорові тюльпани ставали 
для волонтерів і переселенців 
справжнім ковтком повітря та 
радості у воєнній буденності. 
Як все вдається та як долають 
виклики зараз – у нашому 
матеріалі

Продовжують 
розвивати 
свій бізнес, 
підлаштовуватися 
під нові умови та 
дарувати усмішку

ми, скільки що коштує, що пер-
шочергово нам треба закупити. 
Також я повністю розписував, 
як бачу розвиток свого бізнесу, 
якщо отримаю кошти, і що це 
мені дасть. Прописати це все було 
нескладно, адже ми вже маємо 
бізнес і завжди прораховували, що 
та як, — згадує власник квіткового 
господарства Matla Flowers.

Тарас Матла став одним із тих, 
хто отримав 250 тисяч гривень 
грантових коштів на розвиток 
власної справи з першої спроби. 
Завдяки державному фінансуван-
ню вдалося покрити 70% витрат 
на облаштування нової теплиці.

— За 250 тисяч гривень ми ку-
пили конструктор теплиці, плів-
ку, також вдалося взяти трохи 
обладнання. Вже монтаж роби-
ли за свої гроші як і внутрішні 
бетонні роботи. Я вважаю, що ця 
програма є вигідною для підпри-
ємців. Насправді це є безвідсотко-
вий кредит, який ви виплачуєте 
державі протягом трьох років. 
Але це ви робите шляхом спла-
ти податків. Ось я маю віддати 
250 тисяч гривень. У чому моя 
вигода? Тому через три роки ці 
250 тисяч гривень можуть бути 
копійками і купити за них стіль-
ки, скільки я купив зараз буде 
неможливо. Бо невідомо, яким 
буде курс валют і як зміняться 
ціни. Цим я скерувався і тому 
вирішив взяти грантові кошти, — 
розповідає тернополянин.

Без світла виживали 
як могли 

Погодинні відключення елек-
троенергії суттєво вплинули 
на роботу бізнесу, його витрати та 
прибуток. І квіткове господарство 
Matla Flowers — не виключення. 
Зі слів пана Тараса, довелося за-
куповувати нове обладнання, що 
коштує десятки, а то і сотні тисяч 
гривень. Але без цього теплиці б 
не отримували тепло, а отже і 
не виросли б квіти.

— З трьох теплиць опалення є 
в двох. У кожній ми проклали 

труби, встановили твердопалив-
ний котел, тепловентилятори та 
насоси. Все працює системно. 
Тобто ми розпалюємо котел, 
запускаються насоси і по трубах 
циркулює тепла вода, а отже і є 
тепло в теплиці. Від електроенер-
гії безпосередньо залежить робота 
насосів. Якщо електроенергію ви-
микали на шість і більше годин, 
то вода не циркулювала. Чим це 
загрожує? Система замерзає і 
потім треба вирішувати цю про-
блему, — каже він.

Аби уникнути зайвих проблем, 
родина приймає рішення — заку-
пити необхідне обладнання, що 
дозволить безперебійно подава-
ти електроенергію до теплиць і 
виростити квіти до зимових та 
весняних свят.

— Ми ще раніше закупили 
генератор та інколи ним кори-
стувалися. Але враховуючи, що 
від осені 2022 року ситуація з 
електроенергією значно погір-
шилася, ми прийняли рішення 
закупити ще один. Він потуж-
ніший і коштує майже 100 тисяч 
гривень. Але це лише генератор, 
а тепер ще рахуємо туди паливо, 
що заливається щодня і масти-
ло, що треба замінювати раз 
на три-чотири дні. Ціни на пали-
во всі знають, а пляшка мастила 
коштує 700 гривень. Плюс ще 
у нас працювали безперебійни-
ки та акумулятори. Це великі 
затрати щодня і я розумію, що 
ці кошти можна було вкласти 
у розвиток, але ж у кожній те-
плиці, рослині так багато нашої 
роботи. Тому через відсутність 
лише світла не хотіли здаватися і 
від чогось відмовлятися, — додає 
Тарас Матла.

Як далі буде ситуація з елек-
троенергією в Україні — ніхто 
не знає. Власне як і розвивати-
меться ситуація на фронті. Та 
родина Матла сподівається, їм 
вдасться у 2023 році розшири-
ти свій бізнес і зробити гарними 
не лише оселі жителів міста і об-
ласті, а й весь Тернопіль.

ТА
РА

СА
 М

А
ТЛ

И



12



13RIA плюс, 22 лютого 2023

13

№8  22.02.2023

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 Адміністратор на автомийку самообслуговуван-
ня, вул.Текстильна, позмінно. (096) 887-77-78  

 Вантажник-різноробочий, з/п потижнева. (097) 
832-59-22  

 ВАНТАЖНИКИ В ОРГАНІЗАЦІЮ, ЧОЛ., ЖІН. (096) 
145-38-08  

 ВОДІЙ ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ РОБОЧИХ, КАТ. «Д», 5-6 
ГОД., 18,30-19,30 ГОД., З/П 15 000- 16 000 ГРН. 
(097) 966-52-34  

 ВОДІЙ З ВЛАСНИМ А/М (НЕВЕЛИКИЙ БУС АБО ПІ-
КАП), МОЖНА  ПЕНСІЙНОГО ВІКУ, ВИЇЗД ПН., СР., 
ПТ., 12РАЗІВ В МІСЯЦЬ, З/П 600-700ГРН/ВИЇЗД 
(096) 352-60-81  

 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ (096) 739-47-31  

 ЕКСКАВАТОРНИК (068) 010-54-54  

 ЕКСКАВАТОРНИК НА JCB 3СХ, ВОДІЙ-ОПЕРАТОР АВ-
ТОКРАНА, ВОДІЙ А/М КАМАЗ-САМОСКИД, ДОСВІД, 
З/П ВИСОКА. (097) 151-31-86  

 Експедитори,  працівники складу, торговельні 
представники, з/п висока. (067) 433-42-01  

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

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

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ (067) 352-72-89  

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

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

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

 ПОКРІВЕЛЬНИК, СТОЛЯР, ШТУКАТУР-ПЛИТОЧНИК, 
МАЛЯР, СЛЮСАР-САНТЕХНІК. (067) 350-88-99  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75  

 ПРАЦІВН. БУД.ПРОФ. РІЗНОРОБОЧІ, МУЛЯР, ШТУКА-
ТУР, БЕТОНУВАЛЬНИК, ВОДІЇ ФУРИ А/М КАМАЗ, МАШИ-
НІСТИ ЕКСК, ГРЕЙДЕРИСТ, КРАНІВНИК (067) 352-53-80  

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

 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.ЖИ-
ВОВА, 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 700 ГРН./ДЕНЬ, 
(ІГОР). (096) 160-30-63  

 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В М-Н БУДМАТЕРІАЛІВ 
«КИШЕНЯ МАЙСТРА», БЕРЕЗОВИЦЯ, З/П ВІД 9 000 
ГРН. (097) 981-97-97  

 Р ізноробочий,  фрезерувальник,  налад-
чик-штампувальник, з/п від 20 000 грн., токар, 
з/п від 30 000 грн (098) 803-23-22  

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

 ТЕРМІСТ. (067) 352-72-89  

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

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

 ШВАЧКИ, ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, ХОРОШИЙ КО-
ЛЕКТИВ, З/П ВИСОКА. (050)377-30-05, (067)145-
78-88  

 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  

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М САМОСКИД, 4 
Т, ДОВЖ. 3,5 М. (097) 381-37-05  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-
АТС  

10.3 КУПЛЮ  

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

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

11.3 КУПЛЮ  

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

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

22. СІЛЬГОСПРОДУКТИ  
22.2 ПРОДАМ  

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

22.3 КУПЛЮ  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

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

 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  

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М, 
ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТИРНО-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДО-
СТАВКА БУДМАТЕРІАЛІВ, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. 
(098) 533-03-30  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

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

 Адвокат: висококваліфікована правова 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, велотренаже-
ри, бігові доріжки, велосипеди, електр. вело-
сипеди,крісла, лежаки,вудки, дошки для пресу 
(097)484-20-46, (099)094-45-22  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.2 ПРОДАМ  

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

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, орде-
ни, медалі, значки, картини, ікони, годинники, ко-
ралі, 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  

 Дуйка, на 3 положення(холодне, тепле, гаряче 
повітря),  невелика, хор. якість, (з 16 год.). 52-
00-44  

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

 Паркет буковий, різні розміри, пам’ятники з га-
бро «букінський», таври мет. №18, 6 м, крихта 
мармур. оздоблюв., батареї чавунні. (067) 713-
19-42  

 Світильники, шапки зимові жіночі, дешево. 
(097) 495-00-47  

 Хатні речі, посуд, б/к, добрий стан, світильни-
ки, (096) 943-56-10  

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

 ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК, 
КАС, ТОЩО, ВІД 3 000 ГРН., КАНІСТРИПЛАСТИКОВІ, 
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, ПЕ-
РИНИ, ПОДУШКИ, ДОРОГО (067) 220-41-57  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Тернополянин, 60/166, без шкідливих звичок,до-
брий, для серйозних стосунків познайомиться з 
приємною жінкою, до 58 р. (096) 464-93-58  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

 44 р., познайомиться для створення сім’ї з по-
рядним, надійним чоловіком, без шкідливих зви-
чок, з серйозними намірами, (068) 537-16-18  

 Дівчина, 33 р., познайомиться з порядним чо-
ловіком, до 38 р, (096) 486-81-60  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ 
СІМ»Ї НА ІМ’Я СЛЮСАРЧУК В.Д. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТ-
НОЇ СІМ’Ї НА ІМ’Я ШОЗДА ДІНА ЯРОСЛАВІВНА, 
22.01.2003 Р.Н. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ В КЛІ-
НІЧНІЙ ОРДИНАТУРІ ВИД. ТДМУ НА ІМ’Я ІСНЮК А.Л. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ  
НА ІМ’Я СОХАРЕВ В.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
ТЕ №30730039 ВИД. ВПТУ №4 ІМ. ПАРАЩУКА НА 
ІМ’Я ПАНЬКЕВИЧ Т.Я. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА ТЕ №41407409 
ВИД. ТДМУ ІМ.ГОРБАЧЕВСЬКОГО НА ІМ’Я ІСНЮК 
А.Л. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ СЕРТИФІКАТ СПЕЦІАЛІСТА №4960 
ВИД. ТДМУ НА ІМ’Я ІСНЮК А.Л. ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ  
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4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 

 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.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,терм 20 
000 (097) 239-78-88 

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

 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 

 ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО 4/4 50КВ.М ДИЗ РЕМ.,СПО-
СТЕР 70 000 (098) 195-39-00 

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

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

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

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

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

 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 

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 с.Богданівка 54 кв.мжилий, 0,21 га, по 
курсу або200 000 грн. (067) 787-33-64 

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-кім. квартиру, вул. 15 Квітня, 1 пов., меблі, 
поблизу ринку «Диканька», гарний район, 2 
000 грн.+ком. (097) 302-32-89 

 1-кім. квартиру, вул.Київська, 34 кв.м, рем., є 
все, 4 500 грн.+ком. (097) 565-55-35 

 2-кім. квартиру, Східний, і/о, нова поб. тех., 
без посередників, терміново, помірна оплата 
(093) 270-71-68 

 3-кім. квартиру, вул.Кривоноса, 2 пов., меблі, 
поб. тех., для сім»ї, власник. (067) 208-34-38 

 Візьму на квартиру сім’ю, дівчину або хлопця, 
Центр, або подобово, (068) 148-52-17 

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

 Приміщення торгово-складське, вул.Об’їзна, 
р-к «Західний», 140 кв.м, (068) 148-52-17 

 Приміщення, вул.Київська, БП «Сонячний», 1 пов., 
25 кв.м, вільного призначення. (096) 470-67-52 

4.9 КУПЛЮ 

 1-, 2-, 3-, 4-кім. квартири. (093) 161-53-83 

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

 1-кім. квартиру, гарну, розглянемо всі варіан-
ти, готівка. (093) 161-53-83 

 2-кім. квартиру, «Канада», Східний, терміново, 
до 50 000 у.о., готівка, розглянемо всі варіанти 
(093) 161-53-83 

4.10 ЗНІМУ 

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

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

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

 Терміново винайму квартиру, агенціям не тур-
бувати. (066) 206-84-56 

4.11 РІЗНЕ 

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

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

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

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

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

 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  

 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 вантажні перевезення бу-
сом Мерседес-Спринтер, довгий, до 2,5 т, 
по місту, області, Україні, недорого (096) 
909-84-13  

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ-НА-
ВАНТАЖУВАЧЕМ JCB-3СХ, КОПАННЯ СЕПТИКІВ, 
ФУНДАМ., КОТЛОВАНІВ, ПЛАНУВ., КОВШІ 30, 40, 
60, 90 (097) 151-31-86  

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

 Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітного 
щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, роз-
вантаження, 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, достав-
ка, 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, тротуарів, 
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  

 Металочерепиця, профнастил, власне в-во комп-
лектуючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір, ви-
їзд.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  

 Плити перекриття, блоки фундаментні, перемички 
віконні, прогони, фундаментні подушки, палі за-
бивні, плити балконні, плити дорожні (097)979-86-
31, (050)234-67-25  

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

 Пісок, щебінь, камінь, керамзит, чорнозем, 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 метрів, 
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 силі-
катна, вогнетривка марок ПВ-5 і ША-5, на піддонах та 
поштучно, доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

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

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

 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ ВИКОНАЮТЬ ЗАЛИВАННЯ ФУН-
ДАМЕНТІВ З НУЛЯ, МУРУВ.,ДАХИ, СХОДИ, МОНОЛІТИ, 
СТЯЖКА, СВОЄ ОБЛАДН.,ЛІЦ. АВ №55516 (098) 483-82-44  

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

 ВИКОНУЄМО ЯКІСНО ТА ДОБРОСОВІСНО РЕМОНТНІ РО-
БОТИ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАР-
ТОН ТОЩО, ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ (098) 370-75-44  

 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  

 ЗАЛИВАННЯ ОГОРОЖ, БУДЬ-ЯКА СКЛАДНІСТЬ, СВОЄ 
ОБЛАДНАННЯ, СВОЯ ОПАЛУБКА. МОЖЛ. ДОСТАВКА 
МАТЕРІАЛІВ. ЛІЦ. АВ №55516 (098) 483-82-44  

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

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ, ЦОКОЛІ, СХО-
ДИ, 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  

 Теплошумоізоляція пінополіуритановою піною «До-
бра піна» - 100% екологічна, викор. ззовні, всере-
дині Ліц. АЕ №640177. 30.03.15 (067) 674-60-47  

 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, МОЖЛИВИЙ 
ПЕРЕРАХУНОК. (067) 351-46-56  

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

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ПЛИТКА, ГІПСОКАРТОН, ШПА-
ЛЕРИ, ЛАМІНРАТ, ЯКАІСНО, ДОСВІД РОБІТ. (097) 557-54-24  

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

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

 ШТУКАТУРКА ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МА-
ТЕРІАЛОМ, Є РИШТУВАННЯ, ПІДСОБНИКИ. (098) 461-10-16  

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ 
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 МАТЕРІАЛІВ, 
КОШТОРИС, ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 
(067) 351-46-56  

 ЄВРОРЕМОНТ, ВЕСЬ КОМПЛЕКС, ПОПЕРЕДНІЙ КОШТО-
РИС, 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 МАТЕРІАЛУ, 
ЗНИЖКИ, ЛІЦ. АГ №575507 ВІД 05.04.2011 (067) 351-46-56  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, КВАРТИРИ «ПІД 
КЛЮЧ», ШПАТЛЮВАННЯ, ГІСПОКАРТОН, ФАРБУВАННЯ, 
ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ЕЛЕКТРИКА, ДІПЕРЛА (096) 945-49-00  

 Інформація: виконуємо євроремонт, шпатлюван-
ня, фарбування, шпалери, побілка вапном, косме-
тичний ремонт, декоратив. штукатурки. 53-71-68, 
(067) 148-78-84  

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

 Інформація: дахи, будь-якої складності, перекрит-
тя старих, балкони, водостічна с-ма, утеплення, є 
свій матеріал, недорого. (068) 576-06-41  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ (ВІДЕОНАГ-
ЛЯД, ПОЖЕЖНА ТА ОХОР. СИГНАЛІЗ.), ЕЛЕКТРОЗВА-
РЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ФАРБУВ. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 
(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. ПРОСТО-
РУ, ІНЖ. КОНСУЛЬТ., КУХНІ, ПЕРЕДПОКОЇ, ГАРДЕРОБ,ДИ-
ТЯЧА,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 пру-
жин, поролону. (097) 484-60-02  
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важливий орган (УЗД + гормони 
щитовидної залози), — радить 
жінка.

Що ще можна 
пройти безоплатно

Інформація про всі безкоштовні 
послуги розміщена на сайті Наці-
ональної служби здоров’я України 
(пункт «Первинна медична допо-
мога»). Безоплатні аналізи вказа-
ні у Програмі медичних гарантій 
на 2023 рік. У пакеті первинної 
медичної допомоги для пацієнта 
із декларацією передбачені: аналіз 
крові з лейкоцитарною формулою; 
аналіз сечі; глюкоза в крові; рі-
вень холестерину. Безоплатними 
є й швидкі тести (за умови скарг 
на здоров’я): на вагітність, тропо-
нін, ВІЛ, вірусні гепатити, антиген 

Скільки коштує здати аналізи у лабораторіях Тернополя, 
станом на 13 лютого

Ольга Сковронська наголошує: пацієнт не 
може вимагати направлення на аналізи

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

Кожному пацієнту (навіть якщо 
ви вважаєте себе цілком здорови-
ми) щорічно варто хоча б один раз 
звернутися до сімейного лікаря для 
профілактичного огляду, обсте-
жень і отримання рекомендацій 
щодо здорового способу життя та 
лікування, якщо потрібно. Про це 
розповідає лікарка загальної прак-
тики сімейної медицини, завідувач-
ка амбулаторії сімейної медицини 
№ 9 комунального підприємства 
«Центр первинної медичної допо-
моги» Ольга Сковронська. У сі-
мейного лікаря за місцем надан-
ня допомоги безкоштовно у день 
звернення можна пройти наступні 
аналізи:

  загальний аналіз крові з лей-
коцитарною формулою;
  загальний аналіз сечі;
  перевірити рівень глюкози 
у крові;
  перевірити загальний рівень 
холестерину;
  зробити швидкі тести — 
на вагітність, на тропонін, 
на ВІЛ та вірусні гепатити, 
на антиген SARS-CoV-2 (ко-
ронавірус).

Всі аналізи входять у пакет 
первинної медичної допомоги. 
Перших чотири варто проходити 
у рамках щорічного профілак-
тичного огляду, аби розуміти, чи 
все добре із вашим здоров’ям. Їх 
пацієнт отримує безкоштовно, об-
слуговуючись у сімейного лікаря.

— Цей перелік є коротким, але 
допоможе виявити чи уникнути 
найбільш поширених захворювань. 
Окрім того, лікар збере анамнез, 
дізнається основні скарги і при по-
требі призначить ряд додаткових 
досліджень. Решту аналізів за на-

явності електронного направлення 
можна зробити безоплатно на вто-
ринному рівні, — додає Ольга Ско-
вронська. — Електронне направ-
лення вам виписує лікуючий лікар: 
або фахівець первинної ланки, або 
вузький спеціаліст. Підставою 
для направлення може бути лише 
необхідність встановити діагноз чи 
призначити лікування. Наголошую, 
пацієнт не може вимагати від лі-
каря направлення на аналізи, які 
хоче зробити за власним бажанням.

Які аналізи треба 
здавати раз на рік

А ось швидкі тести не розрахова-
ні на «Я хочу». Для їх проходжен-
ня повинні бути певні проблеми зі 
здоров’ям. Ці тести теж безоплатні, 
але їх вам зроблять лише за по-
казами. При потребі, доповнює 
завідувачка амбулаторії сімейної 
медицини Ольга Сковронська, ваш 
лікар направить вас на загально-
клінічні та біохімічні лабораторні 
дослідження — біохімічний аналіз 
крові, антибіотикограму, інші гор-
мональні дослідження, на цитоло-
гічні, ендоскопічні, функціональні, 
офтальмологічні аналізи, перевірку 
слуху, інструментальні обстеження: 
рентген, УЗД, електрокардіограму.

Сімейна лікарка «Медичного 
центру Святої Терези» Ольга Ро-
манчук додає таке.

— Якщо мова йде про щорічний 
профілактичний огляд, було б до-
бре проконтролювати хоч основ-
ні показники біохімічного аналізу 
крові: печінкові та ниркові про-
би. А ще оскільки ми прожива-
ємо в ендемічній зоні, де маємо 
нестачу йоду у довкіллі, лікарі 
часто діагностують захворювання 
щитоподібної залози. Тому ще одна 
порада: раз на рік обстежте цей 

А
РХ

ІВ
 О

Л
Ь

ГИ
 С

К
О

В
РО

Н
С

Ь
К

О
Ї

А
РХ

ІВ
 О

Л
Ь

ГИ
 Р

О
М

А
Н

Ч
У

К

ЗДОРОВ'Я

ДОСТУПНІ БЕЗОПЛАТНІ АНАЛІЗИ 
Обстеження   Є аналізи, які лікарі 
рекомендують проходити щороку, 
навіть якщо вважаєте себе здоровим. Де 
можна обстежитися безоплатно? А для 
тих, хто не хоче стояти у черзі – скільки 
коштує здати аналізи у лабораторіях та 
приватних клініках міста?

Терміни виконання 
аналізів один день, 
хоча результати 
експрес-аналізів 
можна отримати  
за 15 хвилин

Ольга Романчук радить раз на рік 
проходити обстеження щитовидної залози

SARS-CoV-2. За ці дослідження 
містяни платити не повинні, не ма-
ють купувати й витратні матеріали.

Крім того, за договором із сі-
мейним лікарем, відповідно до по-
треб пацієнта, можна звернутись 
за проведенням інструментальної 
діагностики. Це електрокардіо-
графія, пікфлуометрія/спіроме-
трія, отоскопія, офтальмоскопія, 
вимірювання гостроти зору. Лікар 
також безоплатно має проводити 
скринінг на наявність розладів 
психіки і поведінки у пацієнта, 
перевірити ризики виникнення 
інфекційних і неінфекційних за-
хворювань. Перевірка відбувається 
шляхом проведення анкетувань, 
оцінювання серцево-судинного 
ризику за шкалою SCORE, ін-
дексу маси тіла, окружності талії 
тощо.

Які підстави для 
надання послуг?

Ви повинні мати декларацію із 
сімейним лікарем, від якого хо-
чете отримати первинну медичну 
допомогу. Якщо звертаєтесь у мед-
заклад при невідкладному стані, 
або щодо діагностики і лікування 
COVID-19, тоді наявність декла-
рації не обов’язкова. Крім того, 
пацієнт може проходити аналізи 
не лише у закладі, де працює його 
лікар. Достатньо, аби медик випи-
сав електронне направлення у ме-
дичну установу, яка вас влаштовує. 
Але зробити аналізи безоплатно 
можна виключно у закладах, які 
працюють із НСЗУ за договора-
ми й надають послуги пацієнтам 
за Програмою медичних гарантій, 
з наліпкою — «Договір з НСЗУ».

Чи дорогі аналізи «за гроші»? Порівнюємо
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM, 
098-821-01-51

Якщо немає часу стояти у черзі в держав-
них клініках, а здоров’я перевірити хочеться, 
можна пройти дослідження у приватних ла-
бораторіях Тернополя. У них гнучкий графік 
роботи і великий перелік послуг. Термін отри-
мання результатів більшості аналізів становить 
1 день, вони приходять на «електронку». Їх 
потім можна дистанційно надіслати лікарю. 
Ми порівняли ціни на здачу щорічних аналізів 
у приватних медзакладах міста. Це загальний 
аналіз крові і сечі, рівень глюкози та холесте-
рину. Лабораторії, ціни у яких ми аналізували, 
були на сайті «ТОП-20». Там люди залишають 
відгуки про послуги компаній. Заклади від-
сортували за фільтром «Найвищий рейтинг». 

Медична лабораторія CSD 
Здати загальний аналіз крові (лейкоцитарна 

формула + ШОЕ – швидкість осідання ери-
троцитів) тут коштує 190 гривень. Загальний 
аналіз сечі (+ мікроскопія осаду) у лабораторії 
можна зробити за 140 гривень. Перевірити 
рівень глюкози (сироватки крові) обійдеться 
тернополянам у 130 гривень. Виміряти рівень 
холестерину вартує 110 гривень. Термін ви-
конання результатів аналізів становить один 
день. У Тернополі CSD розміщені за такими 
адресами: партнерський лабораторний офіс 
№61 (бульв. Шевченка, 53), офіс №60 (вул. 
Київська, 3), офіс №56 (вул. Володимира Ве-

ликого, 2А), а також пункт прийому матеріалу 
на вулиці Медовій, 3.

Медична лабораторія «Ескулаб» 
Здати автоматизований загальний аналіз 

крові (+ ручна лейкоформула) тут коштує 
220,5 гривні. Пройти автоматизований за-
гальний аналіз сечі обійдеться у 153 гривні. 
Щодо вимірювання рівня глюкози у крові, 
лабораторія пропонує кілька послуг. Перша 
– «Глюкоза-експрес» (метод дає змогу швид-
ко визначити рівень глюкози в крові), вона 
коштує 108 гривень. Термін виконання ана-
лізу – 15 хвилин. Друга – перевірка глюкози 
(сироватка крові) вартує 130,5 гривні. Термін 
виконання – 24 години. Виміряти рівень хо-
лестерину (CHOL) вартує 103,5 грн. Термін 
виконання результатів – 1 день. 

Медична лабораторія SYNEVO 
Пройти аналіз крові (автоматизований з 

формулою) та перевірити швидкість осідан-
ня еритроцитів (ШОЕ) у лабораторії коштує 
210 гривень. Здати загальний аналіз сечі з 
мікроскопічною оцінкою осаду у свою чергу 
вартує 180 гривень. Ціна на вимірювання глю-
кози (сироватки крові) становить 150 гривень. 
Виміряти рівень холестерину обійдеться у 130 
грн. Термін виконання всіх аналізів – 1 день.

Медична лабораторія «Панакея» 
На сайті відразу зазначено, що при замов-

ленні аналізів онлайн для покупців діють 
значні знижки. Так, зробити загальний аналіз 

крові у лабораторії можна за 140 гривень. 
Виконати загальний аналіз сечі коштує 135 
гривень. Перевірити рівень глюкози (сиро-
ватки крові) коштує 120 гривень. Також є 
експрес-тест, який дешевший – всього 70 
гривень за послугу. Виміряти рівень холес-
терину в організмі можна за 90 гривень. Од-
нак на сайті лабораторії не вказані терміни 
виконання результатів.

Медична лабораторія «МедЛаб» 
Проходження загального аналізу крові (12 

показників) вартує 180 гривень. Аналіз сечі 
загальний (ЗАС) – 150 гривень. Перевірити 
рівень глюкози (сироватки крові) можна дво-
ма способами – через експрес-тест (ціна на 
нього 110 гривень), або звичайним тестом, 
який коштує 150 гривень. Проте чекати на 
результати обох досліджень доведеться добу. 
Виміряти загальний рівень холестерину обій-
деться жителям Тернополя у 115 гривень. 
Терміни виконання результатів усіх аналізів 
– 1 день.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєк-
ту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не 
обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.
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Маша Онуфреїв так, бо за 
"хорошу поведінку", ця по-
твора за 3 роки буде вдома і 
це знову може повторитися 
з будь якою дитиною.

Iryna Sribna

Цікаво я би це дитина була 
суді депутата чи прокурора 
чи тоже дали 5 рок довічно 
гандонів садити таких

Ярік Мазуренок

Там  що  в  селі  всі  поду-
ріли?  Хто  його  оправдовує?  
В  тюрму  це  навіть   замало  
для  такого   дяді!   Хіба  до-
вічне  щоб  другим  некортіло!

Оксана Шутурма

Слів нема... уявіть, що це 
з вашою дитиною, щоб ви 
зробили? "Неоднозначно"? 
Ви притомні?

Iryna Sribna 18 

Оксана Шутурма, а хто буде 
їм дрова рубати? Дрова важ-
ливіші ніж здоров'я та психо-
логічний стан п'ятикласниці.

Оксана Кіналь 

Пед@філія невиліковна. Це 
смертельна і небезпечна для 
дітей тяга.Таких лише ізолю-
вати від світу, бо історія знов 
повториться.

 Inna Radkovska

Вже був репортаж на ТБ 
по каналі Марафону.... .може 
щось піде дальше

Діма Андрущенко

Якась дурня!!!

Зінькова Оксана 

Понажирали

Олег Гончар

Стаття зібрала 30 коментарів. 
Нагадаємо, у матеріалі йшло-

ся, що 50-річного Івана засудили 
до 5 років ув’язнення. Вирок ще 
не набрав чинності, і будь-яка 
зі сторін процесу може протя-
гом місяця подати апеляційну 
скаргу. 
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Такий випадок, який стався 
з солдатом Б. Покітком, не 
є системним. Командування 
військових частин бойового 
складу приділяє велику увагу 
навченості воїнів, оскільки це 
запорука збереження їх життя 
і життя тих, хто поруч - гарно 
сказано та не зовсім правда.
Наталя Мудра-Бойчук

Треба тепер автомати по-
вернути в другу сторону бо 
вже дістало це все, молоді 
хлопці думають, що гинуть за 
Україну, а якщо розібратися 
то гинуть за інтереси політи-
ків які розкрадали, крадуть і 
будуть красти, і це найбільше 
болить!!!

Jula Nesen

В нас все як завжди, винна 
жертва.

Людмила Курник

а термін навіть не дитячий 
за такий злочин

Олег Романюк 

Виправдовують такі  само 
як він

Надя Стадничук

Це стало системним яви-
щем. Вже не від одного чо-
ловіка це чую.

Oksana Skryhoniuk

Ніхто з начальничків нічого 
робити не буде, затруть, зам-
нуть і  на тому буде кінець. З 
начальства ніхто не втратив 
рідної дитини, ніхто не відчув 
теї болі втрати на своїй шкірі.

Olga Nesterovska 

А бо своїх дітей найвідправ-
ляють.

Любов Ямняк-Саханчак 

Любов Ямняк-Саханчак 
Повідправляли за кордон

ольга яцишин 

Olena Sviderska краще зразу 
на Січових стрільців до ко-
місара Гусєва

Оля Колач

Таких море кого зловили 
того відправили головне щоб 
самі не йшли

Валя Бойчук 

Не здивуюся, якщо після 
цього почнуть палити тцк 
разом із шакалами, які там 
пригрілися.

Читач69

Оксана Козак хлопчат? ви 
хто?

 Iryna Prokopenko 

Все за канонами тоталь-
но-корумпованого міста. Го-
ловне у ході розслідування не 
вийти на себе!!!

Viktor Aleksandrovich

Там не тільки перевіряти, 
а садити треба і то на довго, 
щоб не гнали молодих хлоп-
ців на смерть

Анна Кубай

Цікаво, що сказали б одно-
сельчани, якби він розбещу-
вав їхніх дітей?

Yuliia Lypchuk 

На поруки? Вони його хо-
тіли взяти... Скоти. Бачили, 
що дитина пішла з ним сама 
і не зупинили. Ще й дитина 
вина??? В мене таке відчуття, 
що в тому селі всі розумово-
відсталі! Бідна мама, дай Боже 
їй та дівчинці сил це все пе-
режити!

Svitlana Badovska 

Людмила Микитин-Завад-
ська - то думаєте, що та сла-
бість лікується?Там збій на 
рівні гормонів, психлікарня 
йому мало допоможе. З тюрми 
вийде, лікарі не допоможуть - 
то як йому жити в суспільстві 
і знову не робити шкоди?

Оксана Сотник

Односельчани там, по ходу, 
всі хворі на голову! Чоловік 
був на підхваті, помагав город 
обробляти, то нехай би собі і 
далі розбещував дітей, він ж 
зато в бібліотеку ходить сек-
суальну освіту повинні про-
водити всім - від старого до 
малого бо люди губляться в 
тому що ок, а що не ок…

Galina Stelmakh

Стаття зібрала 30 коментарів.
Нагадаємо, днями міський 

голова Тернополя Сергій Надал 
повідомив на своїй Фейсбук-сто-
рінці, що у боях на Донеччині 
загинув житель міста Богдан 
Покітко. Під дописом десятки 
коментарів зі словами співчуття 
рідним, але ще більше обурення. 
Люди пишуть, що Богдана відпра-
вили на фронт без професійних 
навиків, практики та підготовки. 

Знайомі та друзі виклали відео 
в соцмережах, де розповіли по-
дробиці, як усе сталося. Вони за-
кликали інших не мовчати, адже 
не задля цього ми воюємо!

19 лютого і від Тернопільського 
обласного центру комплектування 
та соціальної підтримки опубліку-
вали коментар щодо цієї ситуації.

Події відбувались у колишньому Козівському районі 
наприкінці жовтня 2022 року

СОЛДАТ ПОКІТКО ЗАГИНУВ ЧЕРЕЗ 
МІСЯЦЬ ПІСЛЯ МОБІЛІЗАЦІЇ

За розбещення п’ятикласниці — 5 років тюрми. 
А в селі його виправдовують...

Богдана Покітка призвали в армію у другій половині січня 
2023 року

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

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

А що та перевірка тепер 
дасть, може поверне рідним 
загиблого??? От хай тепер всі 
ці мудрегелі і йдуть воювати… 
легше всього людським дітям 
руки заломлювати і пакува-
ти в буси. Хай собі поїдуть 
повоюють.

Svitlana Zvanitays

Наталя , Ви не відповідаєте 
своєму прізвищу ( першому 
) оскільки пишете ахінею !!! 
Це далеко не поодиночний 
випадок , чому свідчить золо-
чівська тероборона львівської 
області. Моя думка ж така :

1) діточок привладних мо-
білізувати теж , а не вивозити 
за кордон

2) самих привладних , які 
ще не ожиріли і не осліпли 
від перерахунку нажитих ко-
рупцією коштів - туди ж.

3) з біженців , так назива-
ємих ТПО і ВПО теж робити 
окремі батальйони ( я б за 
спиною жодного з них , в бою 
, не хотів ) хай захищають 
свої землі , а не ходять по мі-
сту і висловлють свої "как же 
за***ли бандеровские рожі"

Інакше все йде на кру-
ги свої , як було за другої 
світової , наші гинули , а ті 
втікали на схід , як було в 
2014 році , коли сам особисто 
чув - "пусть оні воюют , а ми 
їх баб ..." ( Думаю продовжу-
вати не треба ) і зараз ця ж 
історія. Наші хлопці гинуть 
, а ці аблюди резервно заби-
рають хороші робочі вакансії 
, нікуди не йдуть працювати 
, а навіщо ?… , І ще й при-
нижують наших мешканців.

sith lord

Не мовчати, а допомогти 
цій родині.. Зібратися і до 
Надала і  на Тролейбусну і 
у воєнкомат  завітати... Сва-
вілля і беззаконня..

Olena Sviderska

Таких не підготовлених 
більшість, єдині готові, це 
працівники воєнкоматів, 
бугаї по 2 метри з автома-
тами звичайних мужиків 
підстерігають на зупинках і 
під супермаркетами ((( вже 
бридко дивитися, давайте ви 
на передову!!

Читач14 

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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ВЕСІЛЛЯ ЗІГРАЛИ ЗА 40 ХВИЛИН ПІД 
СИРЕНАМИ, БО ТРЕБА НА СЛУЖБУ

Микола та Олена одружилися за 40 хвилин, коли тернополянина відпустили зі служби

Тернополяни планують разом зустріти Перемогу та 
прожити щасливе життя

На фотографіях пара майже завжди разом, усміхаються і 
радіють життю

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

У той час, як російські військо-
ві масово запускають ракети, аби 
знищити українців, ми народжу-
ємо дітей у сховищах та одружує-
мося під звуки повітряної тривоги. 
Бо що так зігріває душу і дарує 
віру у краще майбутнє, як взаємне 
кохання?

Справжнє кохання — 
не про ідеал 

Тернополяни Олена та Ми-
кола познайомилися наприкінці 
2020 року і майже одразу зрозу-
міли, що то справжнє кохання. І 
це не просто слова, щодня пара 
доводила про свої почуття вчин-
ками. Зі слів пана Миколи, все 
настільки закрутилося, що вже 
за кілька місяців вони почали 
жити разом.

— Ми з’їхалися навесні 
2021 року. Спершу я допомагав 
Олені справитися з її виклика-
ми, а вона мене доглядала, коли 
я захворів. Потім ми взагалі разом 
хворіли на ковід. І що робити? 
Знову лікувалися разом, прово-
дили карантин. На цьому життєві 
виклики для нас не закінчувалися. 
Так разом і жили, завжди підтри-
мували одне одного, допомагали. 
Я завжди кажу, історія нашої 
любові — більше про взаємопід-
тримку, повагу, бажання зробити 
життя одне одного кращим і ком-
фортним. У нас немає яскравих 
чи захопливих романтичних істо-

рій. У своїх стосунках ми ніколи 
не гналися за якимись втіхами чи 
яскравими враженнями. Ми про-
сто любимо одне одного, і наша 
любов зцілює нас, — розповідає 
чоловік.

На фотографіях пара майже 
завжди разом, усміхаються і ра-
діють життю. Попри всі труднощі, 
вони навчилися бачити позитивне 
і гарне навколо. Тунель кохання, 
Дубно, відпочинок біля гір — ра-
зом і подорожують, бо що може 
бути кращим за гармонійні сто-
сунки і спільні мрії?

Тоді пара домовилася, що 
влітку 2022 року вони узаконять 
свої стосунки. Та вже наприкінці 
2021 року Микола розумів, зов-
сім скоро щасливе життя поряд з 
Оленою може закінчитися, адже 
навкруги всі почали говорити про 
вторгнення та ймовірність повно-
масштабного вторгнення.

— Я працював агентом із неру-
хомості. І в грудні до мене поча-
ли звертатися військові зі сходу 
та півдня України. Вони просили 
знайти квартири для переїзду їх 
родин у Тернопіль. Я розумів, це 

Військові  Зіграли весілля за 40 
хвилин і одразу поїхав на службу – це не 
епізод романтичного фільму, а реальність 
українців. Саме в такому експрес-форматі 
одружилися тернополяни Микола 
Головенко та Олена Моцал

Він у формі, вона 
у ніжній білій 
сукенці. У руках 
букет троянд, а на 
обличчях усмішки. 
Та головне разом… 
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все не просто так, мабуть, буде ве-
лика війна. Але важко було уяви-
ти, що все буде саме так, — згадує 
чоловік.

Війна змінила 
пріоритети 

Ніхто не знав, коли росія роз-
почне вторгнення, тривога ово-
лодівала розумом, але чоловік 
вирішив не показувати свої пере-
живання коханій.

— В останні передвоєнні дні 
намагався організувати для себе і 
для коханої Олени ще трохи ща-
сливого, спокійного, затишного 
життя. Мені так хотілося насоло-
дитися тим часом, коли ми просто 
разом. Щось робимо, відпочиваємо 
чи просто знаходитися поряд. Бо 
ніхто не знав, що буде потім. Але 
я розумів, коли б не розпочалося 
вторгнення, я піду захищати нашу 
Україну, — додає він. 

24 лютого пара зустріла з таким 
самим шоком, як і всі українці. Бо 
як би ти не готувався до війни, 
то все одно десь глибоко в душі 
сподіваєшся, що вона омине. А ще 
складніше — розлучатися зі своїми 
рідними та коханими людьми.

— Коли 24 розпочалося втор-
гнення, це була і велика неспо-
діванка, і велика трагедія. Мені 
важко зараз описати ті відчуття, 
той рівень протиріч і сумнівів, які 
у мене були. З одного боку у мене 
не стояло питань, що робити, адже 
коли війна — потрібно воювати, 
усе ясно, як день. І це при тому, 
що я не мав ніякої підготовки. Але 
з іншого боку була моя кохана, з 
якою мені не хотілося розлучатися. 
Я не знав, як пояснити, куди і чого 
я від неї йду. А Олена була тільки 
тиждень після операції… Та ще й 
моя відправка була запланована 
на 7 березня, якраз на її день на-
родження, — згадує тернополянин.

Попри страх та відчай Олена 
Моцал зрозуміла коханого і все ж 
відпустила його на захист країни. 
Які це відчуття, коли розумієш, 
що можеш востаннє бачити свою 

кохану людину? А чи зустрінетеся 
ви ще? Дуже і дуже важко, коли 
через амбіції країни-агресора сім’ї 
змушені розлучатися на невизна-
чений термін. А могли бути спільні 
вечори, прогулянки та справи.

— Олена переселилася жити 
до мами. Тоді вирішили на наших 
квартирах поселити сім'ї з півден-
ної та центральної України, що 
втікали від війни, — каже співроз-
мовник. — Коли я їхав автобусом 
до місця збору, то проїжджав біля 
свого будинку, відшукав поглядом 
вікна нашої квартири, там світи-
лося, але там уже жили не ми з 
коханою, а інші люди. Від цього 
було дуже нестерпно, але так по-
чалася моя служба.

Справжнім подарунком долі для 
пари стало те, що перед почат-
ком служби Миколу повернули 
на Тернопільщину. І хоча це три-
вало недовго, але закохані вико-

ристали цю можливість і нарешті 
узаконили свої стосунки.

— Розписалися ми 29 березня 
2022 року. Тоді я ледь відпросився 
з місця розташування підрозділу, 
щоб узаконити наші стосунки. 
Мене відпустили лише на 40 хви-
лин, але все встигли. Раніше я ін-
коли говорив, що для стосунків і 
щастя штамп у паспорті не має 
ніякого значення. Але у перші 
дні війни мої цінності змінилися 
і стали більш консервативними, — 
завершує розмову тернополянин.

Зараз чоловік несе службу і 
наближає Перемогу України. 
А його кохана Оленка чекає 
вдома на Тернопільщині. Всі ми 
віримо, що кохання переможе 
зло, а світло — темряву. І пари, 
які одружилися під час воєнного 
стану, будуть жити разом довго і 
щасливо. Нехай наших захисників 
оберігає Бог і молитви рідних.
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Переказати кошти на рахунок 
ПриватБанк
https://bit.ly/3Z4cj0d
Переказати кошти на рахунок 
МоноБанк
https://bit.ly/3xz8HHM

Реквізити 
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Фотографує все і 
готує для всіх 

І поки професійний фотоапа-
рат Ростислава чекає на своє місце 
в новому авто (бо без нього носити 
його із собою неможливо), чоло-
вік робить десятки знімків щодня 
на свій телефон.

— Я вже не можу без фотогра-
фій. Автомат до рук взяв, а від 
фото так і не відвик, — каже спів-
розмовник. — Та що фотографую? 
Те, що бачу кожен день: сково-
рідки, баняки, будинки закинуті. 
От товариша Гриця люблю позні-
мати. От щось у ньому є таке, що 
мені імпонує. Приходить до нас, 
топчеться на порозі, потім знімає 
шапку і завжди тихцем: «Може б 
я шось з´їв?» 

На передовій Ростислав го-
тує чимало. Каже, що на нього 
цю місію поклали ще з перших  
днів.

— Та я не дуже до того був, але 
біда навчила, — каже. — Перший 
раз картоплю варив, то хлопці 
казали, що «така собі». А далі 
згадував, як моя кохана дру-
жина вдома завжди смажить: з 
цибулькою, морквою. То того 
разу на славу вже вийшло. Далі 
тушківку «армійську» до барабо-
лі — тай хлопці щасливі. А ще 
вони мене «Дідусиком» прозвали, 
бо я найстарший серед них. Ка-
жуть, що то мій обов’язок годувати  
малих.

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161-41-50 

— Я не все тобі можу розказати, 
моя позиція практично «на нулі»… 
Та й не знаю, чи є що, бо нас 
таких тисячі, хто бореться за те, 
що і я, — каже військовий Рос-
тислав скромно. На годиннику 
майже північ, але розмова лише 
починалась. — Мені ще годину 
до чергування, маю час, давай 
побалакаєм.

Дякую, що погодився. І… дя-
кую тобі за те, що робиш для нас 
всіх… — розчулено відповідаю чо-
ловікові, із яким була знайома ще 
задовго до війни.

— Зараз я розпалюю в грубці, — 
жартує. Потім на хвилю замовкає 
і додає. — Ти знаєш, тут, бляха, 
такі темні ночі. Вдома якісь світ-
ліші були…

Щоб не довелося 
воювати дітям 

На війну 43-річний Ростислав 
пішов одразу, коли розпочалось 
повномасштабне вторгнення. 
Каже, не вагався. Спочатку слу-
жив у роті охорони вдома.

— «На передку» я десь два мі-
сяці. Чи страшно? Так, не боїться 
хіба дурний. Але я пішов, бо це 
мій обов’язок. Пішов, бо хто, як 
не я? — каже він. — Раніше від-
служив строкову службу, потім — 
за контрактом, поняття елемен-
тарне маю. Пішов, аби не довелося 
в майбутньому це робити моєму 
синові, який зараз у дев’ятому 
класі, і його ровесникам.

Чоловік каже, що зараз він зна-
ходиться в місці, де постріли та 
вибухи практично не затихають. 
Спочатку здригався від кожного 
з них, але зараз вже звик.

Щодня Ростислав ділиться з чи-
тачами своєї сторінки в соцмере-
жах світлинами з буднів військо-
вих: тут і свіжосмажена картопе-
лька для побратимів і пес Барсік, 
який став вірним супутником ву 
нічних чергуваннях.

— Були закиди в мій бік, що 
мені тут весело дуже, фото смішні 
виставляю, відосики знімаю весе-

лі, — каже військовий. — Я не реа-
гую, але хочу, щоб люди розуміли, 
що кожному, хто зараз тут служить, 
хочеться хоч на якийсь відсоток 
жити так, як він жив до війни. Має 
бути хоч якась віддушина. Може 
хтось думає, що мені тут вже дуже 
весело. Але це далеко не так: навіть 
коли я готую, то автомат із па-
троном у стволі завжди на відстані 
витягнутої руки.

Ростислав каже, що серед його 
побратимів є хлопці зі всіх куточків 
України: хтось сам прийшов у вій-
ськкомат ще в перші дні війни, 
когось мобілізували, а є й ті, хто 
повернувся з-за кордону, аби за-
хищати рідну країну.

— Кожен із нас мав своє життя, 
свою роботу вдома. У всіх сім’ї, 
за якими безмежно скучили. Але 
зараз ми тут, стараємось підтримати 
один одного. У мене тут ціла збір-
на, — жартує. — Шофери, будівель-
ники, столяри. Є навіть власний 
фармацевт. То не пропадемо.

Підрозділ, де служить теребов-
лянець, передислоковується дуже 
часто. Лише за останній місяць 
було кілька змін позицій. Це одна 
з причин, чому їм зараз дуже по-
трібне авто (реквізити для переказу 
коштів нижче — прим. ред.). Але 
часті переїзди не заважають їм об-
лаштовувати свій побут, аби було 
комфортно.

— Ну який побут? Дрова заготов-
ляємо. Пиляєм-рубаєм. Я от цвяхи 
на кухні гаратаю в стіни: завжди 
красиво розкладаю всі «кухонні 
прибамбаси», ну люблю, щоб гарно 
було, — посміхається. — Кухонне 
приладдя познаходили в процесі пе-
реїздів, їх у нас було немало. Тільки 
облаштується більш-менш — наказ, 
і ти знову пакуєш все по коробках 
на нове місце.

Барсік став надійним другом на фронті

Об'єктив камери Ростислав поміняв на автомат, відколи почалась війна

Герой нашої публікації не тільки робить знімки, а й готує. Товариші хвалять його

Якщо ти не можеш 
бути в ЗСУ, то 
маєш бути для 
ЗСУ. Бо в цій війні 
можна перемогти 
лише разом

«ФОТОГРАФ» ТА БУДНІ НА ПЕРЕДОВІЙ
Війна  Ви маєте побачити війну очима 
відомого фотографа, який родом із 
Теребовлі. У лютому 2022-го він взяв до 
рук зброю, але не зміг залишити вдома 
камеру. Фото вражають… Військовий 
погодився поділитися своєю історією з 
читачами «RIA плюс»

Чоловік розповідає, що продукти 
їм видають щотижня, тому їсти 
завжди є що. Але домашні смако-
лики завжди на вагу золота.

— Ось мені хлопці подарунок 
привезли за смачний обід: миючий 
засіб для посуду та губки, а вчора 
взагалі: «Снікерс» і «Пепсі», такі 
от знаки уваги, — усміхається Рос-
тислав знову.

Покинуті тварини та 
добрі люди 

Додамо ще декілька фото, які 
Ростислав зробив на службі. Цивіль-
них у тих місцях зараз дуже мало.

Військовий каже, що довго 
сумнівався, чи варто відкривати 
збір на авто, але зараз без нього 
нікуди.

— Я коли заходжу у Фей-
сбук, бачу два протилежні 
світи: люди, які волонтерять 
24/7 (збирають кошти, ліку-
ють, роблять окопні свічки, 
передають теплі речі) і люди, 
які показують, як їм добре 
живеться в мирному місті чи 
навіть за кордоном, — каже 
він. — Для мене ідеальна фор-
мула миру виглядає так: «Якщо 
ти не в ЗСУ, то ти — для ЗСУ». 
Бо по-іншому не можна пере-
могти цю кляту с*ку-війну.

Ми всі зараз можемо показа-
ти свою підтримку військовим.

Як допомогти 

— Звідси виїхало дуже багато 
людей. Лишаються здебільшого 
старенькі. У нас недалеко тут є 
бабуся, Віра Олександрівна, вона 
не захотіла виїжджати. Мовляв, 
вже застара і не боїться нічого, — 
розповідає Ростислав. — Ми завж-
ди стараємось якимось продук-
тами їй домогти. А вона от нам 
свої відра для води принесла, аби 
в чисте могли набирати. Сумно, 
звісно, але з іншого боку від та-
ких добрих вчинків людей якось 
легше стає.

Хоча вдосталь і сумного. Осо-
бливо багато емоцій викликають 
у чоловіка покинуті домашні тва-
рини.

— У мене вдома собака та киць-
ка, коли бачу на вулиці якусь 
тваринку, то згадую своїх, підго-
довую, — каже він. — Їх тут дуже 
багато: люди виїжджали, а твари-
ну забрати не могли чи не хотіли. 
І якщо кіт ще може вполювати 
якусь мишу чи навіть пташку, 
то собакам вже зовсім скрутно.

Один із таких покинутих собак 
став Барсіком. Він на фото нижче 
з Ростиславом.
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Події

Танцювальний марафон 2023 
від Танцювального клубу 
«Альянс» 
26 лютого, концерт-хол ТРЦ 
«Подоляни»,
(вул. Текстильна, 28ч)

Концертна програма «Штрихи до портрету 
Маестро» 
26 лютого, поч. о 18.00. Український Дім 
«Перемога»(бульвар Т. Шевченка, 27)  
Вхід за запрошеннями.Організатори запро-
шують всіх бажаючих, які би хотіли бути 
присутніми на цьому концерті, долучатися. 
Довідки щодо запрошень за телефонами: 
050-581-97-98, 096-320-00-73. Живий звук.

Благодійний національно-патріотичний 
концерт  «Борітеся — поборете»
26 лютого, 15.00, фойє ТРЦ «Подоляни», 
(вул. Текстильна, 28ч)
Долучайтеся до збору коштів на потреби 
105 бригади для придбання тепловізора

 
 
 

кінотеатр 

 «Злата»

кінотеатр 

Miromax

22 лютого

ТРЦ Подоляни, 
(вул. Текстильна, 28ч)

КІНО КОНЦЕРТИ

«Мирний-21»
У кіно з 22 лютого

(вул. І. Франка, 8)
Тел. для довідок 073-73-73-699 
Середа — день глядача.  Усі квит-
ки по 60 гривень.

Аватар: Шлях води
фентезі, екшн, поч. о 18.45

Аватар: Шлях води 
3Д, фентезі, екшн, поч. об 
11.20

Кіт у чоботях 2 Останнє 
бажання,
пригоди, анімація, поч. о 
10.20, 12.30, 14.30

Операція «Фортуна»: Мис-
тецтво перемоги
комедія, екшн, бойовик, поч. 
16.30

Щедрик 
драма, історичний, поч. о 
10.10, 12.20

Рейс
трилер, екшн, поч. о 19.00

Титанік: 25 років 
3Д, мелодрама, поч. о 15.00

Астерікс і Обелікс: Підне-
бесна Імперія 
сімейний, комедія, пригоди, 
поч. о 14.40, 16.50

Супер Майк: Останній 
танець
драма, комедія, музичний, 
поч. о 10.00

Людина-мураха та Оса: 
Квантоманія
, фантастичний екшн, поч. о 
10.30, 13.00, 15.30, 18.00

Людина-мураха та Оса: 
Квантоманія
3Д, фантастичний екшн, поч. 
о 12.10, 14.45, 17.10, 18.35.

ВИСТАВИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  
АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ  
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ  
ТЕАТР ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
(бульвар Тараса Шевченка, 6)
Замовлення квитків 096-189-79-67
Початок вистав о 18.00

«Майська ніч»
музична комедія, 23 лютого
 «Наталка Полтавка»
музична комедія, 24 лютого
«Занадто одружений таксист»
 комедія, 26 лютого

«Вуйцьо з крилами»
комедія-притча, 22 лютого

«Король Лір: як ми шукали любов під час 
війни»
театральний перформанс
24 лютого, 18.00
Класичну виставу Шекспіра «Король Лір» 
на сцені втілить команда театральної студії 
«УЖіК». Під її дахом зібралися українські пе-
реселенці з різних куточків України, які виму-
шено опинилися на заході України, рятуючись 
від жахів війни. 
Вхід на подію за попередньою реєстрацією 
https://bit.ly/3k4Lk5Q

ТЕАТР 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР АКТОРА ТА ЛЯЛЬКИ
(вул. Січових Стрільців,15).  

«Дзвони-лебеді»
героїчна казка-легенда, 5+, 22 лютого, поч. о 17.00

«Кому потрібен сніговик»
зимова казка, 3+, 26 лютого, поч. об 11 та 13.30.
у репертуарі можливі зміни, про які театр заздале-
гідь повідомляє на сайті та через соцмережі

Дитяча опера «Коза-Дереза» 
22 лютого, поч. о 14.00. 
Тернопільська філармонія
(вулиця Князя Острозького, 11)
Виконує Академічний камерний хор «Бре-
віс» Ведуча – заслужена артистка України 
Адріана ОНУФРІЙЧУК
Довідки за тел. :  (0352) 25-07-48;  
097-942-02-88

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 
«ВІЛЬНІ ЛЮДИ»
Додатковий благодійний концерт на під-
тримку ЗСУ.
26 лютого, 18.00
ПК «Березіль»
(вул. Миру, 6)
Вартість квитків 440—990 грн

Народний артист України Іво Бобул із новою кон-
цертною програмою «І буде день, і буде перемога!»
Благодійні концерти на підтримку ЗСУ
Тернопільський драмтеатр (бульвар Тараса Шевчен-
ка, 6), 28 лютого, поч. о 16.30 і 19.00. Живий звук
Замовити квитки можна на MoeMisto.ua
Вартість квитка 290—520 грн.

Майстер-класи

У рамках занять клубу «Натхнення» відбудеться 
творча зустріч на тему «Ляльки власноруч» та 
майстер-клас від майстрині народних художніх 
промислів Ірини Харатін.
22 лютого, поч. о 12.00, 
Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека

(бульвар Шевченка, 7)

Навчання.  
Арт-терапія
Театральна імпровізація  
з Вікторією Єсауленко
Na пошті. Креативний кластер,  
вул. Чорновола, 4, 
25 лютого, поч. о 10.00.

Квитки 
та афіша 
на кожен 
день. Ска-
нуй qr-код
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ТИЖНЕВИК «RIA ПЛЮС»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «RIA плюс» №507-107 ПР, серія 
ТР, видане 10.08.2011 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Засновник ТОВ «РІА 
Холдинг». Видавець з 2006 року — ТОВ «Видавництво «РІА»; адреса: 21032, м.Вінниця вул. Ширшова, 3а

Газета є членом «Української Мережі 
Оголошень».

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації
Газета є членом асоціації видавців періодичної  
преси України.

Тижневик «RIA плюс» доставляють за передплатою 
підприємствам Тернопільщини та провідним підприє 
мствам України.

Безкоштовне розповсюдження друкованого ЗМІ оплачено рекламодавцем. 
Реклама позначається реєстраційним номером та друкується відмінним від основного шрифтом. Матеріали у 
рубриках «Зроблено в Тернополі», «Новини компаній», «Шопінг», «Політична позиція» та «Прес-служби» публі-
куються на правах реклами. Редакція не завжди поділяє думки авторів та не несе відповідальності за тексти 
реклами й оголошень. Передрук матеріалів — тільки з дозволу редакції. 
Буквосполучення RIA, РИА, РІА (а також у сполученні з будь-якими словами та висловами),  
графічні зображення вказаного, заборонені для копіювання згідно з авторськими правами.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
м. Тернопіль, вул. Дубовецька, 1-Б
(колишній будинок офіцерів). Працюємо 9.00-18.00.
Поштова адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Дубо-
вецька 1-Б.
Телефони редакції: 
(0352) 43-00-50, 43-00-56 
Телефони кур’єрської служби і передплати: 
(0352) 43-00-50, 43-00-56 
«RIA плюс» в Інтернеті: 20minut.ua

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ОГОЛОШЕНЬ ЧИТАЙТЕ  
НА 3-й СТОР. БЛОКУ «РОБОТА»

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством  
ТОВ «Видавництво «РІА»; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,  
м. Вінниця вул. Ширшова, 3-А; свідоцтво про державну реєстрацію  
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності  
серії КВ No.194-57Р від 12.08.2009 р

Головний редактор: 
Наталія Бурлаку — 097-445-82-67.
Дизайн та верстка: Оксана Костюк
Відділ реклами: 43-00-50.
Відділ збуту: 
Лілія Павлишин, 095-837-87-14.
Відділ оголошень: 098-477-12-70,  
           096-72-92-018
Номер набраний та зверстаний комп’ютерним 
центром RIA.
Рекомендована ціна 10 грн 00 коп.

Віддруковано: ТОВ «Поділля-Тер», м. Тернопіль, тел. 
(0352)52-27-37, (067)352-18-51. www.a-print.com.ua

Тираж 18000 примірників. Зам. №241

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ексклюзивної рекламної агенції

ТОВ «PIA МЕДІА»:
р\р IBAN UA 55 300528 
0000026006455048141

МФО 300528   АТ ОТП Банк
код ЄДРПОУ 40914460,

Інд. Под. №409144602081
Загальна система оподаткування

тел/факс 43-00-50
свід. про реєстр. плат. ПДВ 

№ 1602084500053.
Інд. податк. номер 
409144602081.

   Ця газета надрукована на папері,  що  наданий 
нам в якості гуманітарної допомоги та за під-
тримки компаній: АНРВУ,  WAN -IFRA,  Agora,  
Norske  Skog,  БО «УСЛ» та Kinstellar.

У 9 РОКІВ АРІНКА — УЖЕ 
КАНДИДАТКА В МАЙСТРИ СПОРТУ

Танцюристка Аріна мріє колись виступити на 
Фестивалі танцю в Англії

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

У лютому Міністерство молоді 
та спорту попри воєнні події орга-
нізувало Національний Чемпіонат 
України з бальних танців у Львові. 
Така подія відбулася вперше у цьому 
році. Чортківський край на офіцій-
них змаганнях представила коман-
да вихованців школи спортивного 
бального танцю Flex Academy. Се-
ред дев’яти дітей, які демонструва-
ли свої таланти журі, була й Аріна 
Скотецька. Дівчинка так вразила 
суддів, що за результатами відбору 
здобула перемогу. Вона — чемпіонка 
України у категорії Juvenile 1 Solo 
Girl. Успіхом маленька танцюристка 
завдячує батькам, які у всьому її під-
тримують, тренеру Юрію, який знав, 
що учениця переможе, та власній 
наполегливості.

Вдалася в тата-
футболіста 

Аріні всього 9 років, навчається 
у четвертому класі. Родина Ско-
тецьких мешкає у місті Хоростків. 
Дівчинка почала займатися танця-
ми у трирічному віці, вступивши 
у чортківську школу Flex Academy. 
Відтоді вона не пропускає жодного 
тренування. Ба більше — кілька ра-
зів на тиждень добирається майже 
тридцять кілометрів із Хоросткова 
до Чорткова, а це доволі велика 
відстань. Спершу Аріна захопилась 
сучасною, а згодом паралельно баль-
ною хореографією. Та за якийсь час 
другий вид танцювального мисте-
цтва остаточно її «затягнув», і ді-
вчинка вирішила всі сили скерувати 
на розвиток у ньому. У бальних тан-
цях юна чемпіонка вже четвертий 
рік, розповідає її мама Наталія.

— В Аріни неймовірний потяг 
до танцю. Вона до цього дуже від-
повідально ставиться. Ніколи собі 
не дозволяє пропустити тренування, 
не важливо — чи у неї день народ-
ження, чи гості завітали додому, чи 
поїздка кудись. Весь графік нашої 
сім’ї підлаштований під її графік за-
нять, — усміхається Наталія, говоря-
чи про донечку. — Ми з чоловіком її 
повністю підтримуємо, і розуміємо, 
що інколи треба навіть чимось по-
жертвувати, аби Арінка виступила 
на змаганні. Я хвилююсь за неї, адже 
живемо в умовах повномасштабної 
війни. Тому супроводжую її у подо-
рожах на виступи.

Наталія за спеціальністю — 
косметологиня, має власний 
салон краси. Коли запитую, 
у кого Арінка така активна й 
спортивна, вона жартує, мов-
ляв, всі знають, що це від тата 
Олега. Чоловік працює трене-
ром із дитячого та дорослого 
футболу. Він професійний 
футболіст, колись грав 
у юнацькій збірній Укра-
їни. Пізніше став тре-
нером команди «Зоря» 
із Хоросткова, а зараз 
навчає цій нелегкій 
грі малечу з 6 років. 
Донька обожнює 
займатися спортом 
із батьком. А якщо є 
можливість, то ходить 
втерти носа футболістам 
і показати вищий «піло-

таж» — розминку. 
А те, що вміє ба-
лерина, не кожному 
до снаги…

— Аріна займаєть-
ся бальними танця-
ми три рази на тиждень по 3 го-
дини. І це лише мінімум. Коли вони 
готуються до серйозних змагань, 
вона може тренуватись і п’ять днів 
у тиждень. Щоразу має і групові, й 
індивідуальні заняття з партнером, 
аби результат був кращий, — гово-
рить мама дівчинки.

Національний Чемпіонат України 
з бальних танців — це не перший 
івент, де Аріна здобула перше міс-
це. 24 вересня минулоріч Наталія 
з донькою вже їздили на Чемпіо-
нат світу у Польщі. Там маленька 
танцюристка отримала дві золоті 
медалі у категорії «соло», а також 
два золота виборола у парі з парт-
нером Матвієм. Повернувшись 
додому, приблизно через тиждень, 
Аріна з ним вже виступали у сто-
лиці на всеукраїнському змаганні. 
Там пару нагородили третім місцем. 
Вони танцювали у категорії «Юве-
нали І», а тепер піднялись на ща-

Таланти  Дев’ятирічна Аріна 
Скотецька з Хоросткова стала 
чемпіонкою України з бальних танців 
у категорії «соло». Дівчинка обігнала 
десятки учасників із різних міст. Ще 
один крок – і вона попри свій вік отримає 
звання кандидатки у майстри спорту

Юна 
танцюристка 
готується до 
Чемпіонату 
світу у 
Польщі

бель вище — виступають у категорії 
«Ювенали ІІ» (це розряди танцю-
вального спорту — прим.). Дівчин-
ка майже кожного тижня виступає, 
змагання у неї щовихідних.  

Не було сумнівів, що 
стане чемпіонкою 

Тренер Юрій Мотолько упродовж 
восьми років займається з дітьми 
у школі спортивного бального тан-
цю Flex Academy. Під час навчання 
у львівському виші його запросили 
на роботу у Чортків. Там чоловік за-
лишився. А згодом обставини скла-
лися так, що він очолив клуб і тепер 
є його власником. Вихованці Юрія 
не раз вигравали у танцювальному 
спорті. Доля звела його з Аріною 
не випадково.  

— Арінка маленькою потрапила 
у нашу школу. Я спочатку з нею 
не працював. У нас з дошкільня-
тами займаються інші хореографи. 
Та я запримітив її відразу. Адже 

дівчинка з такого крихітного віку 
мала хороші здібності. Якось тоді 
зрозумів, що найімовірніше, вона 
потім навчатиметься у мене. Аріна 
дуже відповідальна, живе в іншому 
місті, а регулярно приїжджає до нас 
на тренування. Щодня займається 
додатково сама, якою б втомленою 
не була. Виграла вже чимало тур-
нірів, — розказує Юрій Мотолько.

Спершу чемпіонка танцювала 
з одним партнером, а тоді він за-
лишив танці і вона залишилася 
сама. Та це не «підкосило» любов 
Аріни до бальної хореографії. Вона 
продовжила посилено займатись 
улюбленою справою. Тоді їй 
відшукали іншого партнера — 
Матвія Пахольчака. Саме з цим 
хлопчиком хоростків’янка ви-

ступила у парі на львівському 
Чемпіонаті України. А ще 
спробувала себе у «соло».  

Тренер пояснює — цього 
року вперше на Чемпіонаті 
України ввели таку катего-
рію. Раніше учасники зма-
гались виключно парами. 
Конкурсний відбір скла-
дається з рівнів — п’я-
тьох різної складності 
танців Європейської 
програми. Аріна висту-
пала у форматі open, 
тобто демонструвала 
вміння в усіх п’яти. 

Це доволі складно. Крім 
того, на Чемпіонат у першу 

чергу Юрій готував їхню пару. 
А дівчинка захотіла спробува-

ти себе ще й у самостійному 
виступі. Та понад 3 місяці 
підготовки дали своє — 
Аріна виграла!  

— Я підозрював, 
що так буде, хоча 
учасників приїхала 
величезна кількість. 

Та влітку в Одесі серед 
97 танцюристів Аріна вже брала І 
місце. Їхня пара (Аріна і Матвій) 
на Чемпіонаті теж пройшла у фі-
нал. Я розумів, що мої діти вигра-
ють будь-де. А скільки приватних 
змагань, міжрегіональних позаду… 
Вся моя команда у Львові показала 
хороші результати, кожна дитина 
потрапила у фінал у своїй категорії. 
А я віз чотири пари танцюристів 
і дві дівчинки на «соло» — Аріну 
і старшу ученицю, — розповідає 
Юрій.

Мріє стати тренером 
із бального танцю 

До Національного Чемпіонату 
Скотецькі готувалися цілою ро-
диною, адже там збираються, без 
перебільшення, найкращі тан-
цюристи з усіх міст України. Для 
участі у цьому заході треба мати 
ліцензію, спеціальний документ 
про членство у Європейській асо-
ціації бальних танців, де записують 
усі дитячі успішні результати й 
невдачі. Перед виступом Наталія з 

донькою їздили у диспансер — слід 
було отримати спортивний допуск 
до змагань за станом здоров’я.  

Не менш важливий і зовнішній 
вигляд учасників. Вимоги до ньо-
го суворі і відрізняються у кож-
ній віковій категорії. Наприклад, 
вбрання Аріни має бути однотонне, 
поєднання кольорів в одязі недо-
пустиме. Костюми для маленької 
чемпіонки її мама замовляє за па-
раметрами у швейній майстерні. 
Макіяж Наталія робить сама, адже 
має навички візажу. На звичайні 
змагання також укладає зачіску, бо 
вже наловчилась. А ось на серйоз-
ні турніри замовляють перукаря. 
На волоссі не має бути блискіток 
і прикрас.

— У хлопців вимог до зачісок ще 
більше. Волосся має мати відповід-
ну довжину і правильну стрижку 
за стандартами. На це особливо 
звертають увагу у ході змагань. 
Арінка багато працює, інколи 
після тренувань приходить як ви-
чавлений лимон. Та це її власний 
вибір та шлях до мрії, — говорить 
Наталія.

Нам вдалося поспілкуватись і 
з самою дівчинкою, хоча графік 
у неї дійсно складний. Повернулася 
додому після занять о 22.00 — і ще 
знайшла сили поговорити з нами. 
Розказує, що на Національному 
Чемпіонаті України виступати було 
страшно, бо сильно хвилювалась. 
Але готувалася до нього дуже довго, 
тому була впевнена у своїх силах. 
Страшенно зраділа, коли її раптом 
оголосили чемпіонкою!  

— Мене переповнювали емоції! 
Я мрію отримати розряд «КМС» 
(кандидат у майстри спорту). 
А у майбутньому хочу стати тренер-
кою з бальних танців. Звісно, трохи 
важко поєднувати і уроки в школі, 
і заняття у клубі танцю. Не завжди 
все встигаю, але до цього звикла, — 
говорить Аріна Скотецька.

Наступний крок — офіційний 
Чемпіонат світу з бальних тан-
ців, який організовують у Польщі 
25 березня. Наразі Юрій Мотоль-
ко готує своїх вихованців (і Аріну 
у тому числі) до цієї події. Якщо 
юна танцюристка і там здобуде 
призове місце — звання кандидат-
ки у майстри спорту їй гарантоване. 
І так, вік цьому не перешкода. На-
віть у 9 років можна займати один 
із найпрестижніших спортивних 
щаблів.  

А заповітна мрія чемпіонки з 
Хоросткова — виступити на Фес-
тивалі танцю у Блекпулі, першому 
та найвідомішому щорічному кон-
курсі бальних танців міжнародного 
значення в імператорському баль-
ному залі Англії. Це її ціль, якої 
хоче досягти понад усе… Редак-
ція «RIA плюс» бажає Аріні нових 
звершень та численних перемог! 
А ще перемоги на Чемпіонаті світу! 
Нехай гідно представить Україну 
за кордоном!
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ОВЕН Зірки обіцяють 
Овнам нові починання 
у професійній сфері. 

Представники знака зможуть 
відкрити в собі приховані та-
ланти і виявити здібності, про 
які навіть не підозрювали. Але 
в особистому житті можливі 
розлади з близькою людиною. 

ТЕЛЕЦЬ Зірки обіцяють 
нові перспективи. На 
вашому шляху з’явиться 

людина, яка допоможе не 
тільки розкрити ваш творчий 
потенціал, а й підштовхне до 
досягнення сміливих цілей. 
Тому будьте відкритими до 
нових знайомств.

БЛИЗНЮКИ Для вас 
настане час самопізнан-
ня. Представники знака 

зможуть ретельно проаналі-
зувати колишні помилки та 
промахи, розібравшись у їхніх 
причинах. Головне — розділяти 
самокопання та продуктивну 
роботу зі своїми недоліками. 

РАК Зірки радять Ракам 
бути уважнішими до 
оточення. Є ймовірність, 

що серед ваших близьких лю-
дей виявляться недоброзич-
ливці. Тому своїми планами та 
цілями краще ділитися тільки з 
перевіреними людьми. Інакше 
вам можуть поставити чимало 
палиць у колеса.

ЛЕВ Зірки обіцяють пе-
ремоги на професійній 
ниві. Навіть ті справи та 

завдання, які раніше давалися 
з великими труднощами, зараз 
можуть вирішитись як по мас-
лу. Головне — побороти власну 
лінь. У справах любовних зірки 
обіцяють романтику.

ДІВА Впевненість у собі 
— запорука успіху Дів. 
Намагайтеся триматися 

подалі від песимістів, які на-
магатимуться переконати вас, 
що всі починання є марними. 
Налаштуйтеся на те, що удача 
на вашому боці. І вдалі збіги 
обставин не забаряться.

ТЕРЕЗИ У Терезів мож-
ливі емоційні гойдалки. 
З одного боку, багато 

складних завдань дадуться вам 
легко, даруючи відчуття, що 
за спиною виросли крила. З 
іншого боку, можливі труднощі 
у взаєминах із близькими 
людьми, які можуть кинути тінь 
навіть на найбажаніший успіх. 

СКОРПІОН Головною 
перепоною на шляху 
Скорпіонів може стати 

їхня замкнутість і небажання 
пускати нових людей у своє 
життя. За своєю природою, 
представники знака дуже кон-
сервативні. Тому знайомства 
для них — особистий виклик.

СТРІЛЕЦЬ Будьте готові 
до кардинальних змін. 
Найімовірніше, перед 

вами з’являться незвичні 
завдання, а доля відкриє нові 
горизонти. Головне при цьому 
не боятися зробити крок упе-
ред. Пам’ятайте, що успіх зараз 
— ваш надійний союзник. 

КОЗЕРІГ Не поспішайте 
ухвалювати рішення. За-
раз ваш емоційний стан 

може підштовхувати вас до 
поспішних і часто неправиль-
них висновків. Порада зірок – 
прислухатися до слів близьких 
людей. Саме такий підхід 
допоможе уникнути багатьох 
помилок. Наприкінці місяця 
можливі спонтанні поїздки.

ВОДОЛІЙ Водоліям 
зірки обіцяють гармонію 
та внутрішнє оновлення. 

На багато речей представники 
знака подивляться під іншим 
кутом, зробивши при цьому 
важливі висновки. У любов-
них справах самотнім серцям 
зірки обіцяють перспективні 
знайомства. 

РИБИ Зірки обіцяють 
Рибам успіх у фінансовій 
сфері. Представники 

знака зможуть відкрити нові 
джерела доходу. У професійній 
сфері зірки радять не цуратися 
складних завдань. Вірте в себе 
— вам обов’язково вдасться 
перевершити власні очікуван-
ня. Кінець місяця — небезпеч-
ний період щодо конфліктів. 

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

22 лютого 2023 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
— Мадам, а ким ви мріяли 
працювати?
— Я мріяла працювати?

***
Шановні випускники, котрі пи-
шуть під своїми фотографіями 
з дипломами коментарі: 
 «Все скінчилося! Ура! Свобо-
да!», ви ніколи ще так не  
помилялися.

***
Мільйони підлітків бажають 
врятувати нашу планету від 
забруднення.
Мільйони їхніх батьків хочуть, 
щоб вони почали це зі своєї 
кімнати.

***
— Що тобі треба, старче? — 
запитала Золота Рибка.
— Хочу з пенсії накопичити на 
«Мерседес» — сказав хитрий 
дід, чим практично забезпечив 
безсмертя.

***
— Зовсім задовбав мене дирек-
тор, три роки без відпустки, та 
ще й у вихідні смикає! — бідка-

ється один бухгалтер іншому.
— В мене ідея! — каже інший 
бухгалтер.
Він чіпляється ногами за трубу 
біля стелі й висить головою 
вниз.
Входить директор:
— Що ви собі дозволяєте, що 
тут відбувається?
— Я лампочка, я електрична 
лампочка!
— Бачу, ви перевтомилися, 
йдіть додому, Семене Ми-
хайловичу, даю вам тижневу 
відпустку!
Семен Михайлович іде.
Директор:
— А ви, куди збираєтесь, Вікто-
ре Івановичу?
— Не можу ж я в такій темряві 
без світла працювати!

***
Усі жінки виходять заміж за до-
брих чоловіків, а розлучаються 
зі сволотами. Питання: що ж 
ви робите з мужиком, якщо він 
з доброго перетворюється на 
сволоту?

***

22 лютого: 
Василь, Геннадій, Іван
23 лютого: 
Анна, Антон, Аркадій, 
Валентина, Василь, 
Галина, Геннадій, Григорій, 
Іван
24 лютого: 
Всеволод, Дмитро
25 лютого: 
Антон, Євген, Марія, 
Олексій
26 лютого: 
Анна, Василь, Віра, 
Володимир, Євген, Зоя, 
Іван, Ірина, Михайло, 
Микола, Павло, Світлана, 
Тимофій
27 лютого: 
Кирило, Георгій, 
Костянтин, Михайло
28 лютого: 
Іван, Михайло, Микола, 
Олексій, Павло, Петро, 
Семен, Софія

Цього тижня 
іменини святкують

ПОМЕНШАЛО ДЕРЕВ

БУВ РИБАЛЬСЬКИЙ МАГАЗИН

БУЛО:
На вулиці була велика 
прибудинкова територія з деревами

БУЛО:
В одному зі старих будинків був 
магазин для рибалок

СТАЛО:
Через забудови дерев стало 
менше 

СТАЛО:
Тепер тут сучасна елітна 
новобудова

З одного ракурсу

Як змінилася вулиця 
Над Ставом за 8 років
ЗРУЙНУВАЛИ НАЙСТАРІШИЙ БУДИНОК

БУЛО:
На цій вулиці був найстаріший 
житловий будинок міста

СТАЛО:
На його місці скоро буде сучасна 
будівля


