
 Тривають громадські 
обговорення змін 
до містобудівної 
документації. Як нам 
відомо, у міськраді 
планують вносити зміни 
до Генерального плану та 
плану зонування міста

 Фотографувати 
документацію не 
дозволяють! Активісти 
б’ють на сполох: може 
стати менше зелених зон. 
Ми дізналися, які саме 
зміни чекають на парки та 
сквери

У 101 БАБУСЯ ЧЕКАЄ НА 
НАШУ ПЕРЕМОГУ

ЯК ПІД ЧАС ВІЙНИ У ТЕРНОПОЛІ ЗМІНЮЮТЬ ГЕНПЛАН

РЕКЛАМА
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ЗЕЛЕНИХ ЗОН ПОМЕНШАЄ?
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ЗБІЛЬШЕННЯ ПЕНСІЙ З 
1 БЕРЕЗНЯ

РОЗМАЛЬОВУЄ ЗБРОЮ ТА 
ЗБИРАЄ КОШТИ НА ЗСУ

  Розмір виплати в осіб у віці від 
75 до 80 років, при наявності у 
жінок 20 років страхового стажу, 
а у чоловіків – 25 років, не може 
бути меншим, ніж 3 000 гривень

  Замість звичних полотен, одягу 
та взуття все частіше доводиться 
розмальовувати залишки зброї. 
Творчість дівчини високо оцінюють 
як в Україні, так і за кордономс. 6 с. 21
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кілька працівників, які пильно сте-
жать, аби нічого не фотографували. 
Дозволяють лише занотувати зміни 
у блокнот. Хоча у відповіді ОВА 
виконавчому комітету міськради, 
яку вивісили на дверях управління, 
немає ні слова про те, що фотогра-
фувати Генеральний план чи план 
зонування місцевим для власного 
ознайомлення не можна.

Речниця міської ради Мар’яна 
Зварич пояснила, чому так.

— Якщо на плані є будь-які 
позначки інженерних мереж або 
об’єктів критичної інфраструкту-
ри, будь-яка інформація, що може 
бути використана під час воєнного 
стану, то її не можна фотографува-
ти, — каже вона.

Незважаючи на це, на сайті місь-
кої ради все ще доступний Гене-
ральний план міста! Його можна 
завантажити. А от план зонування 
та плани окремих територій недо-
ступні. Тож виходить, міська рада 
не дотримується вимог, на які 
самі ж посилаються!

Зелених зон стане 
менше? 

Попри все ми встановили основні 
зміни, які невдовзі можуть затвер-
дити. Що побачили?

Невдовзі в парку Шевченка, на-
приклад, можуть з’явитися будин-
ки. На території парку зараз розта-
шований стадіон ФСК «Динамо». 
Ділянка, де розташований стадіон 
«Динамо», входить до меж парку. 
На чинному Генплані зонування 
міста спортивна зона визначена як 
Культурна та спортивна зона (Г-4). 
А от у новій уже частина ділянки 
позначена як П-Ж-5 — Зони ре-
зервної багатоквартирної забудови 
від 10 до 16 поверхів.

Поруч — ділянка біля вулиці 
Білецької. На новому плані вона 
розділена на дві частини — проєк-
тно–рекреаційна зона озеленених 
територій загального користування 
та нова зона П-Г-4–1 — для роз-
міщення спортивних споруд. Тож 
там, імовірно, теж можуть будувати.

Після повномасштабного втор-
гнення росії на території Старого 
парку забрали радянську військову 
техніку. Також там планують де-
монтувати меморіали радянським 
військовим. Місце, де розташо-
ваний пам’ятник З’єднанням та 
частинам, що брали участь у виз-
воленні Тернополя, та майданчик, 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», замовники містобудівної документації, тобто міська рада, 
зобов’язані забезпечити:

 � оприлюднення проєктів містобудівної документації на місцевому рів-
ні, пояснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього при-
родного середовища» або звіту про стратегічну екологічну оцінку на 
своїх офіційних вебсайтах, а також вільний доступ до такої інформації 
громадськості;

 � реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до про-
єктів містобудівної документації на місцевому рівні;

 � проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні;

 �  узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобу-
дівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію.

Довідка
Як поступово можуть змінювати 
призначення ділянок
Адвокат Віталій Барановський 
пояснює – міська рада може по-
ступово змінювати призначення 
земельних ділянок, перетворюючи 
зелені зони на місця для забудов. 
Тоді після кількох змін призначень, 
навіть рекреаційна паркова зона 
може стати зоною будівництва.
– Відповідно до чинного законо-
давства, місто має мету – збере-
ження та розвиток зелених зон. 
Однак ми спостерігаємо зміни 

зонувань, що призводить до їх 
зменшення. Оскільки забудува-
ти зелені зони не можна, міська 
рада може вдаватися до посту-
пової зміни зонування ділянки. 
До прикладу, переводити зону 
зелених насаджень у спортивні 
зони, а потім у зону резервної 
багатоквартирної забудови. Та-
кож міська рада зможе поступово 
змінювати призначення ділянок, –  
каже адвокат.
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Містобудівну документацію може переглянути кожен. 
Фотографувати, навіть журналістам, забороняють

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

Генеральний план населеного 
пункту — це містобудівна доку-
ментація, яка визначає принципові 
вирішення розвитку, планування, 
забудови та іншого використання 
території населеного пункту. Якщо 
простими словами, то це така мапа, 
де різними кольорами позначені різ-
ні ділянки міста. 

Відповідно до чинного законодав-
ства строк дії генерального плану 
населеного пункту не обмежується. 
Зміни можуть вноситися не частіше, 
ніж один раз на п'ять років.

Скандали через зміни  
Проблеми під час утвердження 

змін до містобудівної документації 
супроводжували нас завжди. 

Нагадаємо, що раніше зміни до 
Генплану хотіли пропхати ще у 
2015-му році. Тоді наша редакція 
підготувала спецвипуск, де вказала 
і на порушення процедури, і порів-
няла можливі втрати зелених зон. 
У результаті чого звучали закиди, 
мовляв, газета оброблена психотроп-
ними речовинами. Звісно, це все 
були нісенітниці. До 2017-го вне-
сення змін вдалось гальмувати через 
активність журналістів, активістів 
та окремих депутатів. У 2017-му 
все ж відбулося депутатське голо-
сування. Більшість були За. Тому 
всі зміни прийняли. Щоправда, аби 
«продавити» той пакет, зацікавлені 
в прийнятті були змушені піти на 
на поступки: сформували перелік 
змін, які зобов’язались внести до 
вже прийнятого Генерального плану 
в межах одного року і, повторно, 
внести документ на голосування. І 
лиш частину змін згодом підтри-
мали.

Цьогоріч міська рада оголо-
сила про початок громадського 
обговорення розроблених місто-

будівних документацій 10 лю-
того (https://ternopilcity.gov.
ua/news/65612.html). Ознайомитися 
з нею може кожен житель громади 
та подати свої пропозиції або запе-
речення з 14 лютого по 16 березня. 
Пропозиції після встановленого 
строку не розглядаються. Інформа-
ція про це є на офіційному сайті 
органу місцевого самоврядування.

Тим часом у редакцію «RIA плюс» 
звернулися громадські активісти 
«Об’єднання Наше майбутнє». 
Вони занепокоєні змінами до мі-
стобудівної документації. Якщо їх 
затвердять, кажуть, — зелених зон 
у Тернополі значно поменшає.

— Міська рада умисно обрала час 
проведення цих обговорень під час 
війни, щоб про зміни дізналися яко-
мога менше людей і це не набуло 
розголосу, — каже активіст Віталій 
Чубатий. — Наприклад, забороняють 
робити фото містобудівної докумен-
тації, або принаймні тих локацій, 
де відбудуться зміни. Міська рада 
не розміщує на сайті ані графічних 
матеріалів, ані опису змін. 

Журналісти редакції «RIA плюс» 
також ознайомилися з новою мі-
стобудівною документацією. То ж 
яких змін чекати?

Фотографувати 
забороняють

Ми побували в Управлінні місто-
будування, архітектури та кадастру 
міськради, де можна ознайоми-
тися з новою, ще не затвердже-
ною, містобудівною документаці-
єю. Зробити це можна у будні з 
9.00 до 13.00 за адресою: вул. Ко-
перника, 1, каб. 206 (другий поверх).

Щоб ознайомитися із креслен-
нями, спершу потрібно внести дані 
про себе у журнал, після цього вам 
нададуть доступ до друкованої доку-
ментації. Фотографувати Генплан чи 
план зонування нам не дозволили, 
мовляв, усе через війну. У кабінеті є 

Зміни  �Тривають громадські 
обговорення змін до містобудівної 
документації. Як нам відомо, у міськраді 
планують вносити зміни до генерального 
плану та плану зонування міста. Активісти 
б’ють на сполох: зелених зон стане менше

ЯК ПІД ЧАС ВІЙНИ ВИРІШИЛИ 
ЗМІНИТИ ГЕНПЛАН У ТЕРНОПОЛІ

Здійснено за підтримки 
Асоціації «Незалежні регі-
ональні видавці України» та 
WAN-IFRA в рамках реалі-
зації проєкту Хаб підтримки 
регіональних медіа. Погляди 
авторів не обов'язково збіга-
ються з офіційною позицією 
партнерів.

де була військова техніка, у чинно-
му плані зонування визначені як 
Р-3 — рекреаційні зони озеленених 
територій загального користування. 
Однак на новому кресленні тепер 
Г-4–1 — Спортивна зона.

На території Пронятинського лісу 
є зона, де розташований оздоровчий 
табір «Орбіта». Вона наразі визна-
чена як зона установ відпочинку та 
туризму. На новому плані ця ділянка 
відповідає двом зонам — Г-4–1 — 
спортивна зона та Р-1 — зона об’єк-
тів природно–заповідного фонду.

Біля церкви Всіх Святих Землі 
Української на вулиці Винниченка 
нині — зелена зона. Однак на но-
вому плані частина землі з Рекре-
аційної зони озеленених територій 
загального користування перетвори-
лась на проєктну зону розміщення 
культових та обрядових споруд.

Вздовж вулиці Василя Стуса, де 
є зелені насадження та пам’ятник 
письменнику, на чинному плані зо-
нування ділянка визначена як Під-
зона зелених насаджень спеціаль-
ного призначення. Але на новому 
кресленні ця ділянка перетворюєть-
ся на зону розміщення підприємств 
третього класу шкідливості.

На проспекті Злуки частину зони 
зелених насаджень біля автопарков-

ки хочуть визначити як зону Г-1 та 
Г-2 — зони загальноміського центру 
та громадські зони.

На ділянці біля вулиці Слівен-
ської ростуть зелені насадження. 
Вона визначена як Г-4 — Культурні 
та спортивні зони. А на новому пла-
ні зонування ця ділянка розділена 
на дві. Більша частина відповідає 
зоні П-Ж-5 — Резервної багатоквар-
тирної забудови від 10–ти до 16–ти 
поверхів. Ще невелика ділянка ви-
значена як Проєктна рекреаційна 
зона озеленених територій загаль-
ного користування.

Поруч на вулиці Лесі Українки 
є ділянка, визначена як підзона 
зелених насаджень спеціального 
призначення. На новому плані зо-
нування вже немає ніяких зелених 
зон. Замість неї — зона розміщення 
об’єктів торгівлі.

Активісти закликають тернополян 
реагувати на можливі зміни ще до їх 
втілення. Можливо, тоді вдасться 
зберегти зелені зони.

 «RIA плюс» звернулася з інфор-
маційним запитом до міської ради. 
Ми запитали, чому було змінено 
призначення зелених зон, хто ініці-
ював та розробляв ці зміни (поімен-
но) та що конкретно невдовзі може 
з’явитися на цих ділянках. Далі буде.
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Це лише частина змін, яку вдалось помітити журналісту під час 
ознайомлення. Стежимо за ситуацією.

ЗЕЛЕНИХ ЗОН МОЖЕ СТАТИ МЕНШЕ
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динках, отримали рахунки, де вже 
по-новому застосовано норми за-
конодавства щодо проведення на-
рахувань з врахуванням показників 
комерційного вузла обліку. Рахунки 
за травень споживачі отримали з 
врахуванням показників загально-
будинкового лічильника, — пояснює 
директор КП «Тернопільводоканал» 
Володимир Кузьма.

Як саме тепер розподіляють ви-
трати за втрачену воду — описано 
в наказі Мінрегіонрозвитку «Про 
затвердження методики розподілу 
між споживачами обсягів спожитих 
у будівлі комунальних послуг».

— Обсяг спожитої будинком води 
визначається за показниками вузла 

комерційного обліку — загальнобу-
динкового лічильника, — пояснив 
речник КП «Тернопільводокана-
лу» Антон Федорців. — Квартирні 
водоміри є вузлами розподільного 
обліку. Різниця (небаланс) між за-
гальнобудинковим і сумою квартир-
них лічильників пропорційно роз-
поділяється між всіма споживачами.

Якщо у будинку немає загального 
лічильника, тоді загальнобудинко-
ві витрати води приймаються за 0. 
Якщо ж лічильник тимчасово вий-
шов з ладу — використовують роз-
рахунковий метод — про це йдеться 
у методології розрахунку.

Ще минулого року в комуналь-
ному підприємстві розповідали, що 
тоді приблизно 70% будинків міста 

Тарифи � Тернополяни нарікають на 
щомісячні величезні суми за втрату води 
в будинках. Кому 700, кому 1000, а кому 
й 1900 додаткових гривень. У деяких 
багатоповерхівках є загальнобудинкові 
лічильники. І платіжки мали б бути 
виправдані, але все одно нарахування 
жахають. На прохання читачів ми 
розбиралися в цій темі

ПРИХОДЯТЬ ЗАХМАРНІ ПЛАТІЖКИ 
ЗА ВТРАТИ ВОДИ У БУДИНКАХ
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У платіжках зайві захмарні суми 
за споживання води — надіслала 
скаргу на гарячу лінію «20 хвилин» 
тернополянка Тетяна Б. Жінка каже, 
неодноразово звертались за роз'яс-
неннями до комунальної установи.

— Я вже не раз зверталась до во-
доканалу через той загальнобудин-
ковий лічильник — за минулий рік 
їхні додаткові нарахування за загаль-
нобудинковим лічильником склали 
майже моє середньомісячне спожи-
вання, — розказала жінка. — Тож пи-
тань, самі розумієте, виникає багато. 
І одне з них — чи варто довіряти 
показам того лічильника, якщо він 
не виконує деякі свої функції.

Погрожують судом 
Водоканал пояснив жінці, що 

можуть бути витоки чи мешканці 
неправильно подають показники, 
але в будинку не так багато квартир, 
то все це перевірили, і нічого такого 
не виявили, каже пані Тетяна. Мов-
ляв, усі власники квартир у будинку 
передають показники вчасно.

— Покази квартирних лічильників 
водоканал не звіряє, хоча мабуть мав 
би, — припускає жінка. — Десь у січ-
ні цього року було повідомлення 
від міської ради, що вони начебто 
створили якусь комісію, яка має 
перевіряти скарги на лічильники, 
але жодних контактів, куди і до кого 
звертатись, не дали.

Проблема з чималими витратами 
за воду за загальнобудинковим лі-
чильником для тернополян не нова. 
Люди навіть звертались за допомо-
гою до народного депутата.

— Вже кілька місяців тернопо-
ляни спостерігають неприродне яви-
ще: споживаючи певний об’єм води, 
зафіксований показниками лічиль-
ників, вони натомість отримують від 
КП «Тернопільводоканал» рахун-
ки, в яких пропонується доплатити 
кругленьку суму за нібито додатково 
спожиту воду, об’єм якої визнача-

ється як різниця між показниками 
загальнобудинкового та індивіду-
альних лічильників, — повідомив 
про проблему нардеп Андрій Бог-
данець. — Суми захмарні, кому 700, 
кому 1000, а кому й 1900 додаткових 
гривень. А тим, хто не погоджується 
з такою арифметикою, КП «Терно-
пільводоканал» оперативно надсилає 
копію заяви про видачу судового 
наказу, погрожуючи стягнути борг 
у судовому порядку.

Зі скаргою на таку проблему 
до нардепа звернулися співвлас-
ники багатоквартирних будинків, 
що на вул. Корольова. Хоча, як 
показують дописи у соцмережах, 
ситуація набула масового характе-
ру, припускає нардеп. І направив 
депутатське звернення до КП «Тер-
нопільводоканал» про надання по-
яснень з приводу інформації, викла-
деної у колективній скарзі. Також, 
звернувся до НКРЕК із проханням 
здійснити відповідну перевірку.

Різницю між всіма 
розподіляють 

Нагадаємо, зміни до нарахувань 
набрали чинності з травня минулого 
року. Тобто тернополяни вже отри-
мують нові платіжки з додатковою 
платою. Це не примха тернопіль-
ського водоканалу — такі зміни 
запрацювали і в інших областях.

Необхідність платити за загаль-
нобудинкові втрати води регулює 
Закон «Про комерційний облік те-
плової енергії та водопостачання».

Зокрема у статті 10 «Розподіл 
обсягів комунальних послуг між 
споживачами» йдеться, що якщо ви-
никає різниця між показником спо-
житої води на загальнобудинковому 
лічильнику та сумарним значенням 
спожитої води абонентами, відпо-
відно до їх показників, то різниця 
розподіляється між мешканцями 
будинку, відповідно до методики 
розподілу між споживачами.

— З червня 2022 р. споживачі, які 
проживають в багатоквартирних бу-

Станом на 1 лютого 
поточного року, 
встановлені 1593 
загальнобудинкові 
лічильники, це у 
85% будинках

— Один із голів ОСББ переві-
ряв: відкрив воду, аби текла цівкою 
— на цей витік води квартирний 
лічильник не реагує, а загально бу-
динковий все обліковує, тому і ви-
ходить різниця — це одна з причин, 
— пояснив Сергій Лупак. — Окрім 
того, проаналізувавши результати, 
ми помітили, що 10-15% власників 
житла не провели обов’язкову по-
вірку лічильника. Тому чи показує 
він точні дані — невідомо. 

Зараз кожен може зайти на сайт 
водоканалу, ввести своє ім’я, номер 
особового рахунку і пароль — це 
номер лічильника. І побачить, як 
люди подають показники лічиль-

ника. Адже саме через сусідів, які 
ігнорують чи з інших причин не 
подають показники, або не вчасно 
їх подають, за загальнобудинко-
вим лічильником набігають чималі 
суми, пояснив Сергій Лупак.  

— Якщо сусід платить чи не пла-
тить за воду — борг буде лише на 
ньому, — каже Сергій Лупак. — А 
як він місяцями не подає показ-
ників лічильника — оця різниця 
вираховується і розподіляється між 
усіма співвласниками будинку. Як 
цей сусід через кілька місяців по-
дасть показники водоміра — суму 
мали би перерахувати і, відповідно, 
зменшити. 

Проблема з подібними розра-
хунками притаманна не лише Тер-
нополю. Сергій Лупак каже, що 
звертався до водоканалів сусідніх 
областей. Крім Хмельницького, у 
всіх містах здійснюють нарахування 
за загальнобудинковим лічильни-
ком. 

— На мою думку, врятує ситуа-
цію внесення змін в дану методику 
розподілу комунальних послуг і в 
законодавчу базу щодо цього, — 
каже Сергій Лупак. — А це можуть 
зробити депутати Верховної Ради, 
які представляють інтереси грома-
ди. Доки зміни не внесені, людям 
«розкидатимуть» на всіх залишки.

Врятують ситуацію зміни до Закону

Тернополянам дораховують чималі суми, враховуючи показники загальнобудинкового 
лічильника. Наприклад, у цій платіжці треба заплатити за понад 25 зайвих кубів води

мали загальнобудинкові лічильники. 
Впродовж року їх мали б встановити 
в усіх будинках. Станом на 1 лютого  
встановлені 1593 загальнобудинко-
ві лічильники, це у 85% будинках 
міста.

— Якщо наразі у будинку немає 
загальнобудинкового лічильника — 
ви будете платити відповідно до по-
казників квартирного лічильника 
або до норм споживання (якщо 
лічильника у квартирі немає) — 
пояснює Антон Федорців. — Ця 
норма складає 300 літрів на добу, 
якщо гарячого централізованого во-
допостачання немає та 240 літрів, 
якщо ви маєте централізоване га-
ряче водопостачання.

Якщо у будинку всі квартири 
оснащені лічильниками, то сумар-
ний обсяг води визначається на під-
ставі показників споживачів.

Як розподіляють 
втрачену воду 

Тож як розподілятимуть втрачену 
воду між абонентами? Пояснимо 
на прикладі. На суму впливатимуть 
обсяги води, яку ви використовуєте 
щомісяця. Чим більше ви спожива-
єте води, тим більше повинні запла-
тити за різницю, якщо вона буде.

Якщо власник квартири викори-
став за місяць 5 м куб. води (відпо-
відно до свого лічильника), то його 
частка за втрату води у будинку є 
пропорційно меншою, ніж власника 
іншої квартири, який використав 
10 м куб. води. І пропорційно біль-
шою від частки власника квартири, 
який використав 2 м куб. води.

Якщо ж у будинку є квартири без 
лічильників, то за небаланс платити-
муть саме ці споживачі — пояснили 
у пресслужбі водоканалу.

— Різниця (небаланс) між роз-
ходом, зафіксованим загальнобу-
динковим лічильником і сумарним 
показником квартирних лічильників 
розподіляється лише на тих спожи-
вачів, квартири яких не обладнані 
квартирними лічильникам, пропо-
рційно до їх кількості, — пояснює 
Антон Федорців.

Об’єктивність нарахування во-
допостачання мала б з’ясувати ро-
боча група, створена у міськраді. 
Розпорядження про її створення 
опубліковане на сайті міськради 
ще 12 січня 2023 р.

— Розпорядженням міського го-
лови створено робочу групу з метою 
перевірки об’єктивності нарахуван-
ня за послуги централізованого во-
допостачання, — йдеться у повідом-
ленні. — Відповідне розпорядження 
прийнято, реагуючи на скарги спо-
живачів щодо різниці показників 
комерційних та розподільчих вузлів 

обліку, мінімізації втрат на внутріш-
ньобудинкових системах водопоста-
чання, перевірки технічного стану 
внутрішньобудинкових систем во-
допостачання.

До складу комісії увійшли пра-
цівники управління ЖКГ міської 
ради, фахівці КП «Тернопільво-
доканал», представник НКРЕКП 
у Тернопільській області, голови 
ОСББ, управителі житлового фон-
ду. До роботи робочої групи мають 
залучати і споживачів, зазначили 
на сайті міськради. І додали: за ре-
зультатами роботи робочої групи 
будуть оформлені відповідні акти 
перевірок, про що інформуватимуть 
споживачів.

Хто у складі групи 
Минуло майже півтора місяця, 

але про результати роботи групи 
щодо цієї проблеми — ані слова. 
Тоді «20 хвилин» звернулись до реч-
ниці міськради Мар’яни Зварич, 
аби дізнатись, що з’ясувала робоча 
група і чи перерахують врешті зах-
марні суми у платіжках. Та жодної 
інформації довідатись не вдалось, 
нам запропонували надіслати запит, 
за яким пообіцяли повідомити все. 
Що ми і зробили. У запиті, зокрема, 
цікавились, які порушення виявила 
робоча група, хто поіменно, увійшов 
до її складу та коли людям перераху-
ють кошти. Щойно отримаємо від-
повідь на запит — оприлюднимо її.

Як нам вдалося дізнатися, 
до складу робочої групи увійшов і 
голова ГО «Рада голів ОСББ міста 
Тернополя» Сергій Лупак. 

— Враховуючи норми Закону 
«Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання», тут 
йдеться не про видумки місцевого 
водоканалу, чи органу місцевого 
самоврядування. Це чіткий Закон, 
— каже пан Лупак.

Повернутися до попередньої мо-
делі нарахування за спожиті кому-
нальні послуги буде можливо тоді, 
коли депутати Верховної Ради змо-
жуть внести зміни в діючий Закон. 
Або ж написати та проголосувати 
зовсім іншу модель нарахування, 
переконаний Сергій Лупак. 

— Загальнобудинковий лічильник 
є класом вищим і більш точним, 
аніж встановлені у помешканнях, — 
пояснив Сергій Лупак. — Окрім 
того, за держстандартами, лічиль-
ники в помешканнях мали би бути 
встановлені горизонтально, а вони 
переважно встановлені вертикально.

На це Сергій Лупак лише зазна-
чив, що у водоканалі немає пра-
вових підстав відмовити у введенні 
в експлуатацію навіть не за стан-
дартами встановлених лічильників.
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громади Володимир Колісник, з 
яким ми також поспілкувались, 
зауважує, що в історії їхнього 
населеного пункту ще ніколи 
не було мешканки з таким со-
лідним віком.

— Ми ще такої старожитель-
ки не мали. Минулоріч вітали 
пані Катерину зі століттям, і ще 
одну жінку, якій теж 100 років 
виповнилось. Однак до 101-го 
дня народження вона, на жаль, 
не дожила. Тому Катерина Чу-
дик на даний момент — офіційно 
найстаріша людина у Козлові, — 
розповідає нам чоловік.

Бабуся, за словами рідних, 

ДОЛЯ

Люди � 101-річна Катерина Чудик 
витримала на своєму шляху Другу 
світову війну. У ті страшні роки гітлерівці 
вивезли дівчину на примусові роботи до 
Німеччини. Ані досвід остарбайтерки, 
ані втрата чоловіка, ані праця біля 
господарки й труднощі не зламали у жінці 
оптимізму та жаги до життя. Цьому вона 
зараз навчає своїх онуків і правнуків

У 101 ЖАРТУЄ І ЧЕКАЄ НА ПЕРЕМОГУ
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

На всіх світлинах літня жін-
ка усміхнена і трішки здивова-
на увагою до себе. А на деяких 
фото, якщо уважно придивити-
ся, в очах пані Катерини стоять 
сльози. Ці кадри розчулюють 
до глибини душі. Адже нам ні-
коли не осягнути, скільки всього 
очі старожительки бачили за по-
над сторіччя. У неділю, 5 березня 
2023 року, Катерина Чудик у колі 
найближчих людей зустріла свій 
101-й день народження. Жінка й 
гадки не мала, що у такому по-
важному віці знову стане очеви-
дицею війни та понад усе хоті-
тиме Перемоги. Ми дізнались, 
як живе найстаріша мешканка 
Козлова.

Фотографії зі свята опубліку-
вали на Фейсбук-сторінці «Коз-
лівська селищна рада». Привітати 
жінку завітали голова громади 
Володимир Колісник й отець-де-
кан місцевого храму Роман Гук. 
Нам вдалося знайти контакти 
до рідних старожительки — сина 
Петра і його дружини Марії, та 
поговорити з ними.

Бабусю тішать 5 
онуків та 9 правнуків 

Катерина Чудик народилась 
у далекому 1922 році, у селі 
Озерна на Зборівщині. Кілька 
років ходила до місцевої шко-
ли, навчилась читати й писати. 
Але здобути вищу освіту у той 
час дівчина можливості не мала. 
Під час Другої світової війни, 
коли війська Гітлера вивозили 
українців з окупованих територій 
на примусові роботи до Німеч-
чини, серед остарбайтерів опи-

нилась і Катерина. Тяжка пра-
ця сильно відбилась на її долі 
й здоров’ї. Після війни дівчина 
повернулася додому. Зустріла 
своє кохання, вийшла заміж і 
перебралась до чоловіка у селище 
міського типу Козлів, де мешкає 
й до сьогодні.

— Свекруха працювала у се-
лищному колгоспі, доки він 
існував. Була різноробочою: 
обробляла поля, полола грядки, 
виконувала все, що скажуть. 
Складно було, дуже складно… 
Після праці там ще доглядала 
за господаркою вдома. Було у нас 
багато хазяйства — і корова, і 
свині, і кури… У вільний час вона 
прибирала, стежила за чистотою 
у хаті, оберігала домашнє вог-
нище. До церкви часто ходила. 
Зараз вже не може, а ще три роки 
тому відвідувала служби у хра-
мі, — розповідає невістка Марія.

У сім’ї Чудиків народились троє 
дітей. Підросли, вивчились — і 
пороз’їжджались, хто куди. Ще 
у 1995 році пані Катерина втрати-
ла чоловіка, він рано помер. Тож 
жінці довелось самій давати раду 
з усіма життєвими перипетіями. 
Вона залишилась мешкати разом 
із сином Петром та невісткою. 
Опустити руки у моменти, коли 
було непросто, не дозволяла 
любляча родина. А вона у ста-
рожительки чимала — має п’я-
теро онуків та дев’ять правнуків. 
Звичайно, більшість із них вже 
дорослі, не всі зараз біля бабусі, 
на місці, а «розкидані» по світу, 
однак частенько приїжджають 
у Козлів провідати стареньку.

У 100 років сама 
пекла хліб 

Голова Козлівської селищної 

Ювілярка  
пам’ятає про 
обіцянку, яку 
дала на сторіччя 
– відсвяткувати 
Перемогу!

Катерина Чудик 5 березня відсвяткувала свій 101-й рік. На фото вона з отцем місцевого 
храму

сусідів та голови громади, дуже 
активна по сьогоднішній день. 
Влітку вона ще й на город ходила 
прополоти буряки від бур’янів, 
допомагала синові і невістці 
по господарству. Зараз долуча-
ється до хатньої роботи рідко, 
бо сил немає. Помалу ходить 
по оселі, дає мудрі поради. Марія 
каже, що свекруха все пам’ятає, 
все чує і добре говорить. А ще 
має прекрасне почуття гумору.

— 45 років я вже живу біля неї. 
Навіть до ста років вона самоту-
жки пекла у печі хліб і неймо-
вірно смачні пироги. А останній 
рік не пече… Але досі жартує. Її 
питає родичка: «А хочете жити?» 
А вона їй відповідає: «А ти що, 
не хочеш? Як це — не хотіти 
жити?» — чую у динамік, як 
невістка Марія сміється.

Коли голова громади й свя-
щенник місцевого храму приїха-
ли привітати Катерину Чудик з 
її 101-м днем народження, жінка 
страшенно зраділа і була дуже 

задоволена, пригадує пані Марія. 
Старожительці подарували пиш-
ний букет квітів, торт. Володи-
мир Колісник додає — мимоволі 
запитав у неї про війну.

— Вона розуміє і знає, що 
відбувається в Україні, що росія 
нагло вторглась на нашу терито-
рію і розпочала війну. Ювілярка 
досі пам’ятає про обіцянку, яку 
давала нам рік тому (на своє сто-
річчя — прим.), — відсвяткува-
ти Перемогу разом! Ба більше, 
пам’ятає про це і чекає гостей 
на свій наступний день народ-
ження. Мріє про те, аби ми яко-
мога швидше вигнали ворога з 
рідної землі! Пані Катерина обі-
цяла нам, що буде ще жити й 
жити! — завершує розмову голова 
Козлівської селищної громади.

Редакція «RIA Плюс» вітає 
старожительку Катерину Чудик 
з її 101‑м днем народження! Ба‑
жаємо міцного здоров’я, мирного 
неба над головою та життєвих 
сил! Многая літ ювілярці!

Привітали ювілярку зі святом голова селищної громади та священник Попри солідний вік, жінка не втрачає життєрадісності й почуття гумору
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дексація пенсійних виплат для них 
призвела б до збільшення розриву 
між розміром пенсії для людей, які 
мають однаковий стаж, однакове 
співвідношення їхньої заробітної 
плати до середньої заробітної пла-
ти в країні, але які вийшли на пен-
сію в різні роки.

Розміри пенсій за вислугу років, 
по інвалідності і в разі втрати году-
вальника, призначених до 31 груд-
ня 2022 року відповідно до Закону 
України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб», 
крім осіб з числа військовослуж-
бовців строкової служби підвищу-
ються на коефіцієнт збільшення 
1,197.

Підвищенню підлягає розмір 
пенсії (без урахування надбавок, 
підвищень, додаткових пенсій, ці-

льової грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Укра-
їною, індексації пенсії, доплати 
до надбавок окремим категоріям 
осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, щомісяч-
ної доплати до пенсії, адресної 
допомоги до пенсійної виплати 
та інших доплат до пенсії, вста-
новлених законодавством) у ме-
жах максимального розміру пенсії 
(20930 гривень).

Коефіцієнт для 
військових 

Мінімальні розміри пенсій 
по інвалідності особам з інвалід-
ністю внаслідок війни з числа вій-
ськовослужбовців строкової служ-
би, передбачені абзацами другим 
і третім статті 22 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб» — на коефіці-
єнт збільшення 1,197. З 1 берез-
ня 2023 року вони індексуються 
вперше.

Мінімальні розміри пенсій 
по інвалідності, що настала внас-
лідок каліцтва чи захворювання 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, передбачені частиною 
третьою статті 54 Закону України 
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Працюючим пенсіонерам, які 
на 1 березня 2023 року набули 
право на проведення перерахунку 
пенсій, з урахуванням не менш 
як 24-х місяців страхового стажу 
після призначення (попередньо-
го перерахунку) пенсії або якщо 
після призначення (попереднього 
перерахунку) пройшло не менше 
2-х років, відповідні  перерахун-
ки пенсій проводяться з 1 квітня 
2023 року, після надходження до 
Державного реєстру загально-
обов'язкового державного соці-
ального страхування відомостей 
про нарахування та сплату єдино-
го внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування 
за І квартал 2023 року.

З 1 липня  підвищенню на кое-
фіцієнт 1,197 підлягають розміри 
пенсій, призначених відповідно 
до Законів України «Про дер-
жавну службу», «Про службу в 
органах місцевого самоврядуван-
ня», «Про статус народного де-
путата України», «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» (без 
урахування надбавок, підвищень, 
доплат до пенсій, встановлених 
законодавством). Підвищення 
здійснюється в межах макси-
мального розміру пенсії, визна-
ченого законом.

Розмір  
підвищення  
не може бути 
меншим за 100 грн  
і більшим –  
за 1500

ЦИФРА
Із 1 березня в області 
проведені перерахун-
ки пенсійних виплат 
259440 особам, 
середній розмір під-
вищення становить 
426,46 грн. 
Результати проведено-
го перерахунку пен-
сіонери побачать уже 
при отриманні пенсії у 
березні:  
з 4 по 25 число.

Консультації фахівців Фонду — з 8.00 до 17.00 год за номером 
телефонної «гарячої лінії» (0352) 23 48 93.
Перелік сервісних центрів за посиланням: 
https://www.facebook.com/pfu.gov.ua
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Середній розмір підвищення пенсій становить 426 гривень

Заступник начальника Пенсійного фонду Володимир 
Івахов розказав про основні зміни

Гроші � Збільшили мінімальний розмір 
пенсійної виплати для людей старше 65-
ти. Кому і на скільки, читайте

ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ У БЕРЕЗНІ: 
КОМУ І ЗА ЩО ДОПЛАТЯТЬ?

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України» у рамках реалізації проєкту Хаб підтрим-
ки регіональних медіа. Погля-
ди авторів не обов'язково збі-
гаються з офіційною позицією 
партнерів.

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

Розмір пенсій з 1 березня 2023 р. 
змінився. Розмір пенсійної випла-
ти в осіб у віці від 75 до 80 років, 
при наявності у жінок 20 років 
страхового стажу, а у чоловіків — 
25 років, не може бути меншим, 
ніж 3 000 гривень.

Уряд ухвалив постанову № 168 
«Про індексацію пенсійних і стра-
хових виплат та додаткових заходів 
щодо підвищення рівня соціаль-
ного захисту найбільш вразливих 
верств населення у 2023 році» 
24 лютого. Вона передбачає про-
ведення індексації пенсій та що-
місячних страхових виплат, під-
вищення розмірів мінімальних 
пенсій по інвалідності колишнім 
військовослужбовцям та постраж-
далим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, збільшення рівня 
мінімальних пенсійних виплат 
окремим категоріям пенсіонерів. 
Про це повідомив заступник на-
чальника Головного управління 
Пенсійного фонду України в Тер-
нопільській області Володимир 
Івахов.

З 1 березня 
підлягають індексації 

Пенсії, призначені до 31 грудня 
2019 року, відповідно до законів 
України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування», 
«Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи». 
А також «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» — 
особам з числа військовослуж-
бовців строкової служби. Для них 
підвищення пенсії буде здійсню-
ватись через індексацію на 19,7% 
показника середньої заробітної 
плати, з якої обчислюється пенсія.

До пенсій, призначених відпо-
відно до Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» (далі — 
Закон — прим. авт.) з 1 січня 
2020 року до 31 грудня 2022 року 
включно, з 1 березня 2023 року 
встановлюється щомісячна допла-
та в розмірі 100 грн. Вони не бу-
дуть індексуватися у 2023 році.

— Це зумовлено тим, що пенсії 
для тих, хто досяг пенсійного віку, 
починаючи з 2020 року, обраховані 
з вищої, ніж у попередні роки, 
середньої заробітної плати, — каже 
Володимир Івахов. — Відтак, ін-

«Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи» 
на коефіцієнт збільшення 1,197.

Також, відповідно до зазначе-
ного рішення уряду, збільшено 
мінімальний розмір пенсійної 
виплати для окремих категорій 
громадян. Зокрема, він становить 
для пенсіонерів:

 � які досягли віку 65 років, 
не працюють, отримують 
пенсію, призначену відповід-
но до Закону та мають повний 
страховий стаж 30/35 років — 
3 120 гривень;
 � яким виповнилося 80 років, які 
отримують пенсію, призначену 
відповідно до Закону та мають 
страховий стаж 20/25 років — 
3 120 гривень;
 � віком від 70 до 80 років, які 
отримують пенсію, призначену 
відповідно до Закону та мають 
страховий стаж 30/35 років — 
3 000 гривень.

— Якщо страховий стаж стано-
вить менше ніж 35 років у чолові-
ків і менше ніж 30 років у жінок, 
доплата до пенсії встановлюється 
в розмірі, пропорційному до на-
явного страхового стажу, вихо-
дячи з 3 000 гривень, — пояснив 
Володимир Івахов. — При цьому 
слід зауважити, що розмір пен-
сійної виплати в осіб у віці від 
75 до 80 років, при наявності 
у жінок 20 років страхового стажу, 
а у чоловіків — 25 років, не може 
бути меншим, ніж 3 000 гривень;

 � віком до 70 років (працюю-
чим), які мають страховий стаж 
30/35 років та особам з інвалід-
ністю І групи, які отримують 
пенсії, призначені відповідно 
до Закону, незалежно від віку 

та тривалості страхового ста-
жу — 2 760 гривень;
 � іншим категоріям пенсіонерів, 
які не працюють, незалежно 
від віку та закону, відповідно 
до якого призначено пенсію — 
2 520 гривень.

Про перерахунок і 
компенсації 

Слід зазначити, що розмір збіль-
шення в результаті перерахунку 
пенсії з 1 березня не може бути 
меншим за 100 гривень та біль-
шим за 1 500 грн, зазначив Воло-
димир Івахов.

— Усі перерахунки здійснюють-
ся у межах максимального розміру 
пенсії, визначеного законом, — 
пояснив Володимир Івахов. — 
Тобто розмір пенсійної виплати 
після перерахунку (з урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткової 
пенсії, цільової грошової допо-
моги, пенсії за особливі заслуги 
перед Україною, індексації та ін-

ших доплат до пенсії, встановле-
них законодавством, крім доплати 
до надбавок окремим категоріям 
осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною) не може пе-
ревищувати десяти прожиткових 
мінімумів для осіб, які втратили 
працездатність, тобто 20 930 гри-
вень.

Також будуть далі виплачува-
тись щомісячні компенсаційні 
виплати для пенсіонерів віком 
старше 70 років, які встановлю-
ються, якщо розмір пенсії таких 
пенсіонерів не досягає 10 340 гри-
вень:

 � до 570 грн — людям старше 
80 років;
 � до 456 грн — людям віком 
від 75–80 років;
 � до 300 грн — людям віком 
від 70–75 років.

Перерахунки пенсій проводять-
ся без додаткових звернень пенсі-
онерів, за матеріалами пенсійних 
справ.
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захисник, чи під Соледаром, чи 
під Харковом, чи під Запоріжжям. 
У них відбуваються ротації й неві-
домо, де він буде завтра. Подаєть-
ся лише один документ, а ось про 
переміщення керівництву закладу 
повідомляти не треба, — наголо-
шує головна спеціалістка з питань 
загальної середньої освіти Олена 
П’ятночка.  

Наразі не всі діти користуються 
пільгами. Як запевняють в управ-
лінні освіти і науки, деякі бать-
ки не вважають це за потрібне. 
І вони мають на це повне право.

— Ми звільняємо батьків шко-
лярів чи вихованців дитячих са-
дочків від плати за харчування 
лише у тому випадку, якщо є 
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 ПриватБанк 4149 4991 5504 8083 Шкандюк Галина
Mono-bank 4441 1144 6468 0287
АвальБанк  4149 5001 1313 3907  Шкандюк Галина Ігорівна
БО БФ «Добро разом» АТ «ПриватБанк»;
код ЄДРПОУ – 44880891; МФО- 338783;
р/р -UA313387830000026001055001975 призначення платежу – бла-
годійна допомога для Артема Шкандюка.
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ІНШИХ КРАЇН!!!
 ПриватБанк (Доларова) (USD) 4149 4993 8502 2379
IBAN: UA 3830 5299 0000 0262 0090 0095 684
SWIFT CODE: PBANUA2X SHKANDIUK HALYNA
ПриватБанк (Євро) (EUR) 5168 7451 0493 3020
IBAN: UA 1730 5299 0000 0262 0590 0096 086
SWIFT CODE: PBANUA2X PayPal:   charity4ukraine@gmail.com
Memo: Artem
Western Union: SHKANDIUK HALYNA (Ukraine) (не забудьте повідо-
мити номер переказу) https://gofund.me/17a96b12

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Артем дихає та харчується 
через спецобладнання

Пільги покривають разове або дворазове харчування у школі, а триразове чи 
чотириразове — у дитсадку

Артем Шкандюк бореться зі СМА. Допоможіть врятувати

НОВИНИ

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

Пільга стосується всіх військо-
вих, а не лише тих, хто перебуває 
чи перебував у гарячих точках. Як 
отримати пільгу та які документи 
необхідно підготувати — роз’яс-
нили в управлінні освіти.

Скільки дітей 
користуються пільгою

Станом на 3 березня, понад 
3000 дітей у школах та садках 
Тернопільської територіальної 
громади харчуються безкоштовно. 
Їх батьки захищають/захищали 
Україну від ворога. Про це по-
відомили в управлінні освіти і 
науки Тернопільської міськради.

— Якщо говорити за нашу гро-
маду, то більша частина дітей за-
хисників та захисниць харчуються 
безкоштовно саме у школах. На-
разі у нас майже 2 500 таких дітей. 
А ось серед вихованців дитячих 
садочків менше — 558 дітей. 
Статистика систематично зміню-
ється, адже мобілізація триває і 
кількість захисників та захисниць 
збільшується, — кажуть в управ-
лінні освіти.

Важливо! Наразі враховують 
дітей не лише учасників росій-
сько-української війни, а й анти-
терористичної операції, що три-
ває з 2014 року на сході України. 
Зі слів працівниці управління 
освіти, кількість дітей пільгових 
категорій через вторгнення збіль-
шилася майже вдвічі.

— У садочках пільгами на хар-
чування користуються 326 дітей 
учасників АТО і 220 дітей учасни-
ків російсько-української війни. 

Якщо говорити за дітей загиблих 
захисників України, то всьо-
го 10 харчуються безкоштовно. 
У школах ситуація інша: 1 112 ді-
тей учасників АТО та 1272 ди-
тини учасників російсько-укра-
їнської війни. Статистика по ді-
тях загиблих захисників також 
більша — 44 особи. Але ці дані 
можуть змінитися вже завтра, — 
наголошують у відділі дошкільної, 
середньої та позашкільної освіти.  

Також безкоштовно харчують-
ся діти захисників, які під час 
виконання завдання отримали 
поранення або інвалідність.

Куди звертатися 
за пільгою?

Аби ваша дитина отримала 
пільгу на безкоштовне харчування 
у школі чи садочку, не треба звер-
татися в управління соціальної 
політики, в міську раду чи інші 
державні установи. Вам лише 
потрібно повідомити адміністра-
ції навчального чи дошкільного 
закладу про те, що батько/мати 
дитини захищав або захищає 
Україну і принести відповідні 
документи.

— Ті, хто були в АТО, вони 
вже мають посвідчення учасника 
бойових дій. А ті, хто з 24 люто-
го 2022 року захищає Україну, 
не всі. Тому якщо ваш чоловік чи 
дружина не має такого посвідчен-
ня, як доказ про участь у бойових 
діях, ви можете принести копію 
довідки з військової частини. 
До копії документа обов’язково 
треба додати заяву з проханням, 
звільнити вашу дитину від сплати 
за харчування. І все. Зараз вже 
немає значення, де знаходиться 

Понад 3000  
дітей у школах 
та садках 
Тернопільської 
громади їдять 
безкоштовно

ДІТЯМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ОНОВИЛИ ПІЛЬГИ НА ХАРЧУВАННЯ
Гроші � Війна в Україні триває вже 
протягом дев’яти років. Тож кількість 
дітей, батьки яких захищали чи 
захищають нашу країну від російського 
загарбника, збільшується. А отже всі вони 
мають право на безкоштовне харчування 
за місцем навчання

відповідна довідка та заява. Ви 
можете не вірити, але є батьки, 
які відмовляються від пільг. Чо-
ловік може бути під Бахмутом, 
Херсоном, але мами стверджують, 
що самостійно можуть сплачувати 
за харчування дитини чи дітей. 
Відповідно заяву вони не пишуть, 
довідку не приносять. Це їх рі-
шення. Якщо вони потім зміни-
ли своє рішення, то просто треба 
знову ж таки звернутися до ад-
міністрації школи чи садочка і 
подати відповідні документи, — 
кажуть в управлінні.

У Тернопільській міськраді 
встановили вартість на харчу-
вання учнів, які звільняються 
від оплати:

 � одноразове харчування — 
45 гривень;

 � дворазове харчування — 
58 гривень;
 � триразове харчування — 
78 гривень;
 � чотириразове харчування — 
105 гривень.

Важливо! Документи на от-
римання пільг на харчування 
оновлювати не треба. У рішен-
ні виконкому «Про організацію 
харчування учнів у закладах 
загальної середньої та профе-
сійної (професійно-технічної) 
освіти у 2023 році» прописали, 
що на безкоштовне харчування 
можуть розраховувати діти захис-
ників, які брали чи беруть участь 
у захисті України. Якщо чолові-
ка чи дружину демобілізували, 
це не стає причиною скасування 
пільг.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України» у рамках реалізації проєкту Хаб підтрим-
ки регіональних медіа. Погля-
ди авторів не обов'язково збі-
гаються з офіційною позицією 
партнерів.

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

Знайомтеся, це житель села Токи 
Артем Шкандюк. Всі свої шість ро-
ків він бореться зі страшною хворо-
бою – спінальна м’язова атрофія ІІ 
типу. Він бореться за своє майбутнє 
без болю, без додаткових апаратів 
для життя.

Аби мрії стали реальністю, потрі-
бен інноваційний укол Zolgensma, 
що вартує майже два мільйони до-
ларів. Батьки благають допомогти.

Коли родині у Львові підтвердили 
діагноз спінальна м’язова атрофія, 
вони були шоковані. На той момент 
ліків в Україні не було, а в інших 
країнах говорили тільки за розробки. 
Натомість руки вони не опускали 
і вже шість років триває боротьба.

— Коли нам кожного разу казали, 
що ліки відсутні, ми питали за мож-
ливі реабілітації як в Україні, так 
і в країнах Європейського Союзу. 
Ми постійно шукаємо, чим можна 
допомогти нашому сину. Вже кілька 
разів був на реабілітації у Польщі. 
Не даємо йому сумувати і вдома. 
Постійно розроблюємо руки, ноги, 
робимо вправи. Боляче дивитися, 
коли твоя дитина просто так ле-
жить. До того ж, він все розуміє і 
сам просить із ним позайматися, 
повернути на інший бік. Тож вночі 
чергуємо з чоловіком у дві зміни 
біля сина, — каже мама хлопчика. 

Діти з другим типом захворюван-
ня можуть сидіти без підтримки, але 
не мають змоги вставати і ходити. 
Важкість перебігу та прогноз у цьому 
випадку залежить від того, чи є серед 
симптомів проблеми з диханням.

Щодня на власних сторінках у 
соціальних мережах мама публікує 
відео Артемчика, де він на занят-
тях, разом з нею малює картинки в 
українській тематиці та дякує всім, 
хто не проходить повз його біди і до-
помагає. У своїх зверненнях хлопчик 
наголошує, він хоче жити без болю, 
апаратів та постійних лікарень.

Родина відкрила збір коштів на 
препарат Zolgensma. У маленько-
го жителя з Тернопільщини немає 
часу на очікування. Лікарі радять 
вводити укол до року, аби хвороба 
не завдала великої шкоди. Кожен 
день важливий, як і кожна копійка.

Родині вдалося зібрати 21,79% від 
загальної суми, а це 398 482 доларів. 
Треба зібрати ще 1 430 518 доларів.

«Ми щиро дякуємо всім, хто до-
лучався та долучається до зборів 

коштів для лікування Артемка. 
Дякуємо вам за теплі слова і 
щиру молитву...Будь ласка, стань-
те нашими гідами на шляху до 
порятунку сина. Кожен може 
розповісти про нього своїм зна-

йомим, поширити інформацію, 
брати участь у благодійних ло-
тереях, стати спонсором лотереї 
або просто поділитися посильною 
сумою», — йдеться на офіційній 
сторінці збору коштів.



8 RIA плюс, 8 березня 2023

ти бригаду, до якої бажають долучи-
тись». Їх є вісім: «Сталевий кордон», 
«Азов», «Буревій», «Кара-Даг», «Чер-
вона калина», «Рубіж», «Спартан» та 
вже згадувана «Лють». Герої нашого 
матеріалу зупинились на останньому 
підрозділі.

— Багато причин є. Приміром, ми 
впевнені, що після закінчення бо-
йових дій будемо працевлаштовані. 
Адже за нами у поліції закріплять 
наші посади. А це стабільна робота, 
заробітна плата, стаж накопичува-
тиметься. А ще «Лють» дасть нам 
хороші навички. Мріємо у майбут-
ньому, коли будемо досвідченіші, 
навіть відкрити власну охоронну 
фірму, — говорить нам Анатолій.

Чи не найдовше розпитуємо хлоп-
ців про етапи відбору у штурмовий 
підрозділ. Спершу вони подали за-
явку на сайті «Шторм». Через кіль-
ка днів до товаришів подзвонили з 
управління кадрового забезпечення 
ГУНП у Тернопільській області, 
повідомили перелік документів та 
сказали прибути з ними в обласний 
центр. Тут після розмови Анатолію 
та Юрію дали направлення на про-
ходження військово-лікарської ко-
місії.

— Після ВЛК ми повернулись 
додому і чекали. Далі нас знову ви-
кликали у Тернопіль. Ми пройшли 
фізичну підготовку, тести на знан-
ня законодавства, через тиждень — 
співбесіду з психологом. А після 
цих етапів нам наказали очікувати 

ГВАРДІЯ НАСТУПУ

Отримали понад 400 заявок за місяць
Завданнями бійців «Люті» будуть 

штурмові дії та звільнення міст від 
окупантів. Тому у бригаду набира-
ють вмотивованих чоловіків та жі-
нок, які готові навчатися військовій 
справі і далі виконувати обов’язки 
в умовах бойових дій. Кандидати 
повинні бути й у хорошій фізичній 
формі та працювати над собою у 
подальшому. Щодо фізпідготовки, 
є стандартні вимоги – човнико-
вий біг на дистанцію у 3 кілометри, 
підтягування, комплексно-силові 
вправи тощо. Також курсанти про-
ходять співбесіду з психологом. І 
кінцевий етап – поліцейська ко-

місія, під час якої оцінюють рівень 
мотивації та готовності бійців, вже 
пройдені ними етапи й вирішують, 
чи рекомендувати особу на посаду 
у підрозділі, розповідає Віра Мо-
телюк, начальниця сектору органі-
зації, відбору та проведення атес-
тування поліцейських управління 
кадрового забезпечення ГУНП у 
Тернопільській області.

– Від початку лютого до нас 
надійшли понад 400 заявок від 
охочих вступити у «Лють». На да-
ний момент ми рекомендували у 
підрозділ 62 кандидати. Вони по-
долали відбірні конкурси, пройшли 

поліцейську комісію і зараз вчаться 
на полігонах у навчальних центрах. 
Термін навчань залежить від вій-
ськової спеціалізації. А 2 березня 
ще 35 осіб з’явились на співбесіду, 
– зауважує Віра Мотелюк.

Звичайно, багатьом довелось 
відмовити, додає жінка. Хтось не 
підходив за віком (граничний вік 
для вступу у бригаду – 55 років), 
хтось приховав судимість, хворобу 
чи інвалідність. Чимало хлопців, 
які пройшли відбір, потрапили 
сюди з добровольчих угруповань. 
А ось мобілізованих у бригаду не 
беруть!

НА ВІЙНУ НАМ УСІМ ТРЕБА ЙТИ 
БЕЗ «РОЖЕВИХ ОКУЛЯРІВ»

На одній із теоретичних лекцій для майбутніх бійців. На останньому ряду крайній справа 
— Юрій Плетюк

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

Наше з Юрієм та Анатолі-
єм інтерв’ю волею долі випало 
на той день, коли вони приїхали 
до обласної поліції на співбесіду 
з поліцейською комісією. Після 
неї хлопці мали дізнатись, чи 
взяли їх у «Гвардію наступу». І 
хоча за плечима пройдений кін-
цевий етап, кандидати показали 
гідні результати на попередніх 
випробуваннях, їх розбирало 
хвилювання і цікавість. Однак 
поспілкуватись з нами й розпо-
вісти про себе погодились.

Мали шанс виїхати 
за кордон 

Юрій Плетюк та Анатолій Чу-
дак обоє родом із села Биківці, 
що на Шумщині (тепер у складі 
Кременецького району). Їхні сім’ї 
давно товаришують, а самі хлопці 
дружать більше 10 років. Зізнають-
ся: обставини складаються так, що 
по «життю йдуть разом».

Юрію 27 років, має дві вищі 
освіти. Закінчив бакалаврат за спе-
ціальністю «Документознавство та 
інформаційна діяльність», й магі-
стратуру — «Публічне управління 
та адміністрування». Навчався в На-
ціональному університеті водного 
господарства та природокористуван-
ня у Рівному, а отримавши диплом 
у 2018 році, пішов в армію. Прига-
дує, що тоді розпочався весняний 
призов. Хлопець проходив службу 
у полку оперативного призначення 
імені Богуна Нацгвардії на Віннич-
чині.

Анатолію 25 років, він за профе-
сією механік-інженер. Здобув осві-
ту у Мирогощанському аграрному 
фаховому коледжі. Йому пощастило 
знайти роботу за спеціальністю, по-
над півроку працював у агрофірмі 
«Мрія». А тоді звільнився, і з дру-
гом Юрою теж потрапив в армію. 
Сміється, збирався сам туди йти, 
а в результаті пішли обоє. Хлопець 
проходив службу у Золочеві, теж 

у Національній гвардії. Там одно-
сельчани були до 2020-го.

Після служби хлопці почали їзди-
ти за кордон — на заробітки. Хотіли 
підтримати свої родини. Теж усю-
ди були разом, ділили й побут й 
інші життєві незгоди. За деякий час 
до повномасштабного наступу росії 
товариші повернулись в Україну і 
готували документи для наступної 
поїздки. А вже 26 лютого мали пе-
ретнути польський кордон.

— Ось-ось мали виїжджати, 
за кілька днів. Вже навіть автомобіль 
у нас був замовлений, — розповідає 
Анатолій. — А 24 лютого прокида-
ємось вранці, і розуміємо, що по-
чалась війна. Мови про «покинути 
Україну» навіть не було! Я з перших 
днів записався у добровольчий ба-
тальйон в Шумську.

Як тільки росія напала, хлопці ще 
мали шанс виїхати за кордон. Запи-
туємо, чому все-таки не наважились 
так зробити, й друзі відповідають — 
це непросте запитання.

— Не думаю, що ми могли б сиді-
ти за кордоном, знаючи, що вдома 
точиться війна. У мене, наприклад, 
батьки в Україні залишились, брат 
із сім’єю. Навіть уявити складно, 
як це — вони тут, а я там буду? І 
коли ми вступали у ряди армійців, 
то давали присягу українському на-
роду! — каже Юрій.

Не всі у війську — 
«супермени» 

Отож, вторгнення ворога три-
вало, хлопці залишались у селі й 
допомагали нашим військовим як 
могли. А за деякий час «добробати» 
при територіальних громадах ста-
ли розформовувати. Коли Анато-
лій залишився без діла, товариші 
не могли залишатись осторонь по-
дій у державі. В лютому 2023 року 
вони дізнались про набір до бригад 
«Гвардії наступу». Вирішили піти і 
домовились, що записуються у під-
розділ разом.

Вступаючи до «Гвардії наступу», 
кандидати можуть самостійно обра-

Підготовка � Триває набір до «Гвардії 
наступу». Одну з її бригад — «Лють», 
формують на базі Нацполіції. Юрій та 
Анатолій – найкращі друзі, які вирішили 
разом вступити у цей підрозділ. Другого 
березня хлопці пройшли завершальний 
етап – поліцейську комісію. Чи готові 
хлопці до виконання завдань на фронті 
і чи підтримують їхнє рішення рідні — 
читайте

Необхідною 
амуніцією та 
харчуванням 
курсантів «Люті» 
забезпечує  
держава
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на «контрольний» дзвінок — коли 
з’явитись на поліцейську комісію, — 
розказує Юрій Плетюк.

Загалом, усі етапи відбору хлопців 
до бригади «Лють» тривали понад 
три тижні. Додають, що першим 
«щасливчикам», які подали за-
явку, як тільки стартувала кампа-
нія «Гвардії наступу», впоратись 
було легше, за орієнтовно 10 днів 
вони вже їхали на військові навчан-
ня. А ось згодом кількість охочих 
вступити у поліцейський підрозділ 
зросла. Тому у Юрія й Анатолія 
все затягнулось. Та вже 2 березня 
вони успішно подолали останній 
рубіж — комісію. Хлопці зізнаються, 
що всі етапи відбору були для них 
у певній мірі складними. Юрію най-
важчим видалось «здолати» розмову 
з психологом. Сміється, що пройти 
400 запитань не кожному вдасться.

— Тести перевіряли логіку. І 
наче ти все правильно заповню-
єш, а запитання каверзне. Ти його 
по-своєму зрозумів, а коли психолог 
розтлумачує суть, виходить, що ти 
помилився і не так відповів. Запи-
тання закручені і треба поміркувати 
над розгадкою, — додає він.

А ось Анатолій Чудак сумнівався, 
чи пройде фізпідготовку. Жартує, 
що раніше займався спортом, але 
«трохи себе запустив». Та випробу-
вання минуло як по маслу.

— Якщо взяти для порівняння 
фізпідготовку, яку ми проходили 
в армії, то тут все набагато простіше. 
І слід розуміти, що не всі у війську 
будуть «суперменами», кожен має 
якісь недоліки, — додає хлопець.

До слова, 6 березня від обласної 
поліції нам повідомили, що Анато-
лій Чудак та Юрій Плетюк пройшли 
поліцейську комісію й зараховані 
у бригаду «Лють».

Маємо захищати 
наші кордони 

Цікавимось, чи підтримують 
родини хлопців рішення вступити 
у бригаду «Лють».

— Знаєте, якби у всіх батьки були 
військовослужбовцями, то проблем 
би не виникало… Ми вже дорослі. 
Звісно, батьки не хочуть відпуска-
ти своїх дітей на війну. Хоча всі 
розуміють, що вона рано чи пізно 
торкнеться кожної родини. Ми 
пояснювали, що наш вчинок пра-

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.

Як вступити у 
Гвардію наступу, 
дізнайся, заска-
нувавши qr-код

вильний, не можна сидіти вдома і 
чекати невідомості, — зітхає Юрій.

Анатолій Чудак та Юрій Пле-
тюк додають — у своєму оточен-
ні мають багато бійців, які наразі 
боронять Україну від загарбників. 
Наприклад, у Толіка на передовій 
воюють троє братів, а у Юрія біль-
шість побратимів, з якими проходив 
строкову службу в армії, й інші друзі 
на фронті або обіймають військові 
посади. За словами хлопців, перед 
подачею заявки у «Гвардію наступу» 
головне — щоб вас хтось підбадьо-
рював.

— Коли ти одинак — тебе гри-
зуть сумніви. А нам обом легше. 
Ми наче один вантаж несемо разом, 
один одного підтримуємо. Толік 
зразу сказав: «Ти подавай заявку, і 
як тільки тобі прийде відповідь — 
я того ж дня також подам!». І так 
ми пліч-о-пліч подолали всі етапи 
відбору, — посміхається нам Юрій.

Стосовно амуніції й харчування, 
всім необхідним курсантів «Люті» 
забезпечує держава. Коли хлопці 
проходили тести, пригадують, що 
заповнювали бланк, у якому впису-
вали розміри одягу і взуття. Під час 
проходження відбірних випробувань 
і навчання курсанти носять поліцей-
ську форму. А коли вирушатимуть 
на фронт, їм видадуть камуфляж — 
весняний та літній варіанти форми.

Наостанок просимо їх дати пора-
ди чоловікам та жінкам, які хочуть 
вступити у «Гвардію наступу», але 
вагаються. Відповідь хлопців була 
неочікувана.

— Багато хто не усвідомлює, куди 
насправді йде… Людина має бути 
готова до самопожертви. Не варто 
літати поза хмарами та романти-
зувати роботу військових. Дехто 
навіть через рік війни думає, що 
воювати — це просто. Насправді 
у нас є обов’язок — захищати наші 
кордони. Буде важко, будуть серйоз-
ні операції. І треба підготуватись, 
що маємо знищити ворога за всяку 
ціну! — завершують вони.
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уздовж автошляху, що перетинає 
Городище Козівської громади. І 
кому на території Тернопільщини 
належать придорожні посадки. 
Хто відповідає за прибирання по-
валених дерев, які лежать уздовж 
доріг? 

Зелені насадження, які знахо-
дяться у межах смуги відведення 
вздовж автодоріг державного зна-
чення, є складовими цих доріг, і 
перебувають на балансі Служби 
автодоріг у Тернопільській облас-
ті. Догляд за насадженнями, які 
на балансі Служби, здійснюють 
уповноважені підрядні органі-
зації. З ними укладені догово-
ри експлуатаційного утримання 
доріг.

Працівники видаляють аварійні 
насадження (хворі, перестарілі 
чи сухостійні), якщо вони знахо-
дяться ближче, ніж нормативна 
відстань від краю проїжджої ча-
стини, або в охоронній зоні ЛЕП 
(там, де проходять лінії електро-
передач, не може бути дерев – 
прим.). Це пояснює начальник 
відділу ремонту та експлуатаці-
йного утримання автомобільних 
доріг, штучних споруд та безпеки 
автомобільних доріг САД у Тер-
нопільській області Олег Куций.

– Натомість зелені насаджен-
ня, які поза межами смуги від-
ведення, перебувають у приват-
ній, комунальній та державній 
власності. Зокрема, у межах 
населеного пункту Городище 

є насадження, які і на балансі 
нашої Служби, й утримуються 
громадою та приватними особа-
ми, – додає пан Олег.

Пресслужба Подільського лісо-
вого офісу державного підприєм-
ства «Ліси України» повідомила, 
що зелені насадження уздовж ав-
тодороги М-30 виконують захист 
саме дороги. Тому вони є її еле-
ментом та перебувають на балан-
сі шляхо-експлуатуючої дільниці 
(тобто Служба автодоріг).

Працівники Подільського лісо-
вого офісу, а саме лісова охорона, 
поїхали на обстеження у село, де 
мешкає Іван Псуй, та на місці 
з’ясували ситуацію. Від прес-
служби розповіли – іноді буває 
таке, що до автодороги прими-
кають насадження держлісфонду. 
Вони віднесені до захисних лісів 
та перебувають у користуванні 
філій ДП «Ліси України». Після 
перевірки у Городищі з’ясували, 
що насадження на узбіччі траси 
М-30 – не їхні!

– Саме працівники Служби 
автодоріг, згідно із планом очи-
стки захисних смуг доріг, мають 
прибирати повалені дерева, – за-
уважили у пресслужбі.

За дорученням директора По-
дільського лісового офісу Васи-
ля Гончара, філія «Бережанське 
ЛМГ» запланувала здійснити ви-
біркові санітарні та рубки пооди-
ноких дерев на території у 54,9 
га вздовж основних автошляхів. 

дрова чи для побутових потреб. 
– Якщо подивитись, від Го-

родища до Тернополя на певних 
ділянках жах, скільки лежить 
зламаних дерев. Вони падають 
на поля, гниють, їх обминає сіль-
госптехніка, – говорить пан Іван.

Хто відповідає за 
посадку 

Спершу ми дізнатися, хто є 
власником полезахисних лісосмуг 

інше, і вони обидва так висіли. Ця 
«конструкція» у будь-який момент 
може впасти. Згодом хтось одну 
деревину зрізав. А другу я хотів 
би забрати собі, але не знаю, куди 
звертатися. Хочу навести лад у по-
садці, яка навпроти моєї домівки. 
Я ладен за нього гроші заплатити, 

якщо треба! А красти не буду, хочу 
зробити все законно, – говорить 
Іван Псуй.

Мешканець Городища скар-
житься, що випадків повалених 
дерев, які просто гниють уздовж 
полезахисної лісової смуги, багато. 
Місцеві були б не проти їх без-
коштовно забрати чи купити, на 

На кожній окремій ділянці 
автомобільного шляху є чітко 
визначена ширина смуги відве-
дення, на якій можуть рости зе-
лені насадження, пояснюють нам 
у службі. Розміри смуги залежать 
від категорії дороги, наявності 
населеного пункту вздовж траси, 
ландшафту території чи суміщен-
ня з водоймами, лісами тощо. 
Ширина смуги відведення фіксу-
ється у державних актах, витягах 
та державному земельному када-
стрі. Ще один нюанс – приватні 
земельні ділянки (які належать 
людям) можуть безпосередньо 
примикати до смуги відведення 
дороги, додає Олег Куций.

Як же зрозуміти, за які наса-
дження відповідають лісництва, 
а за які – дорожники? 

– Площа і ширина кожної 
лісосмуги визначається проєк-

тними документами. Відповідно, 
кожна ділянка має чіткі межі. 
Але все визначається в індиві-
дуальному порядку, відповідно 
до землеустрою, типу захисного 
насадження тощо. Межі земель 
лісового фонду (за які відповідає 
ДП «Ліси України») на місцево-
сті позначені діляночними зна-
ками та відмежовані граничними 
ровами. Аби дізнатись, хто відпо-
відає за полезахисну смугу, люди 
можуть звернутись у найближче 
лісництво. Працівники пояснять, 
чи ділянка належить до лісового 
фонду. Крім того, якщо говорити 
про захисні смуги автомобільних 
доріг, можна також звернутись 
до сільської (селищної ради), – 
говорять у пресслужбі Поділь-
ського лісового офісу ДП «Ліси 
України».

Там додають: ліси Поділь-

ського офісу займають 16,1% 
від загальної території Черні-
вецької, Хмельницької та Тер-
нопільської областей. У зоні ді-
яльності філій приблизно 146 
тис. га насаджень належить ін-
шим лісокористувачам. З них 40 
тис. га входять до складу уста-
нов природно-заповідного фон-
ду. Понад 100 тис. га – це ліси 
комунальних лісогосподарських 
підприємств, а ще Міноборони.

– Питання майбутнього цих 
лісів треба визначити на за-
конодавчому рівні, оскільки 
на значну частину насаджень 
комунальних підприємств не 
оформлені речові права на 
землю. Державний контроль 
за веденням господарства в 
них покладений на державну 
екоінспекцію, – кажуть у ДП 
«Ліси України».

Які межі насаджень на узбіччі дороги

Лише підрядні 
організації можуть 
здійснювати 
видалення дерев у 
смугах відведення 
автомобільних доріг
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098-821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

До нашої редакції з питанням 
про повалені дерева вздовж авто-
шляхів звернувся читач. Іван Псуй 
мешкає у селі Городище колиш-
нього Козівського району. Через 
населений пункт проходить ав-
томобільний шлях міжнародного 
значення М-30. З обох сторін тра-
си є придорожні посадки. Дерева 
і чагарник «підходять» близько до 
будинку пана Івана, він щоразу 
проїжджає повз них. Чоловік роз-
повідає, що у рамках «Великого 
будівництва» у 2021 році дорогу 
М-30 Стрий–Ізварине капітально 
відремонтували. Автошлях в іде-
альному стані, а от посадка біля 
нього – нікудишня.

Повалених дерев 
багато

– Вал дерев при трасі величез-
ний, і ніхто цьому не дає ради. 
Наприклад, біля мого дому не-
давно впало дерево. Звалилось на 

Проблема �  Вздовж більшості 
автошляхів Тернопільщини на узбіччі 
ростуть зелені насадження – дерева і 
чагарники. На окремих ділянках вони 
давно зламані, лежать та гниють, а їхнім 
прибиранням чи переробкою ніхто не 
займається. Хоча повинен!

ВАЛ ДЕРЕВ, А ВСІМ БАЙДУЖЕ

ЕКОЛОГІЯ

Лісові посадки вздовж траси М-30 на Бережанщині — це зламані дерева і чагарник

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

Якщо лісопосадка «заходить» на чи‑
єсь поле (навіть на кілька метрів, як 
у випадку нашого читача), чи може 
людина зрізати і привласнити собі 
дерева, які залізли на її землю?

САД у Тернопільській області: – 
Якщо зелені насадження знаходять-
ся на приватній земельній ділянці 
людини, вона може видалити де-
рево чи чагарники самостійно, без 
погоджень.

Подільський лісовий офіс: – У 
випадку поширення лісової рос-
линності за межі ділянки, власник 
території має право самостійно про-
водити їх розчистку і використову-
вати дерева чи чагарники за будь-
яким призначенням. Скористатися 
деревиною можна, оскільки вона 
зростає на земельній ділянці, яка на-

лежить людині на підставі докумен-
тів, які засвідчують право власності 
на землю. Однак самовільно рубати 
сухостій в держлісфонді категорично 
не можна, за це передбачена від-
повідальність за КпАП (незаконна 
рубка, привласнення продукції).

Чи можна привласнити зламані 
дерева з лісосмуги, якщо їх ніхто не 
прибирає?

САД у Тернопільській області: 
– Ні, це заборонено. Лише упов-
новажені підрядні організації мо-
жуть здійснювати видалення дерев 
та чагарників у смугах відведення 
автомобільних доріг, за що вони 
відшкодовують вартість деревини, 
відповідно до проведеної оцінки.

Подільський лісовий офіс: – У 
стат ті 69 Лісового ко дек су вказано, 
що людина може різати дерева на 
певній ді лян ці лише за доз во лом — 

лі со руб ним (чи лісовим) квит ком. 
Су хі, мер тві чи по ва ле ні де ре ва, 
стов бу ри де рев, які лежать на по-
вер хні ґрун ту че рез бу ре вій, ві тер, 
сні го лам — це лі со ві ре сур си, які 
на ле жать державі. Во ни можуть ви-
користовуватись лише влас ни ка ми 
лі сів або  лі со ко рис ту ва ча ми шля хом 
за го тів лі деревини в об’ємі, пе ред ба-
че ному лі со руб ним квит ком. Пере-
січна особа забрати дерева не може!

Куди звертатися за зачищенням 
насаджень вздовж автошляху?

САД у Тернопільській області: 
– Приватним особам самовільно 
зрізати насадження заборонено. 
Водночас органи місцевого само-
врядування можуть звернутися у 
Службу автодоріг, якщо потрібно 
зачистити смугу відведення автомо-
більних доріг від поламаних гілок та 
кущів. На підставі звернення ОМС 

створюється комісія і представник 
нашої Служби на місці вивчає си-
туацію. Ми можемо віддати людям 
гілки та кущі діаметром до 9 см. 
Дрова ми передаємо на звернення 
військових частин, які знаходяться 
на території Тернопільської області.

Подільський лісовий офіс: – Най-
простіше звернутись до сільради із 
заявою про прибирання небезпечних 
дерев. Або в Службу автодоріг чи до 
шляхоексплуатаційної дільниці. За 
зверненням жителів області, лісни-
цтва у межах держлісфонду також 
можуть окремо прибрати похилені 
та небезпечні дерева після їх обсте-
ження й оформлення документів на 
проведення рубки.

Яку відповідальність тягне за со‑
бою незаконне зрізання дерев?

САД у Тернопільській області: – 
Відповідно до статті 105 Лісового 

Хто і за яких умов може забрати дерева? Відповідаємо
кодексу порушення лісового законо-
давства тягне за собою дисциплінар-
ну, адміністративну, цивільно-пра-
вову або кримінальну відповідаль-
ність. Зокрема, відповідальність за 
порушення лісового законодавства 
несуть особи, винні у незаконному 
вирубуванні та пошкодженні дерев 
і чагарників. Кримінальна відпові-
дальність за незаконну порубку лісу 
регламентується ст. 246 ККУ.

Подільський лісовий офіс: –  Зби-
ран ня гро ма дя на ми су хос тою на 
те ри то рії лі со во го фон ду Ук ра їни 
також вва жа єть ся не за кон ною са мо-
віль ною за го тів лею лі со вих ре сур сів. 
Та ке кримінальне пра во по ру шен ня 
вка за не у статті 185 ККУ і ка ра єть-
ся штрафом та спла тою зав да них 
збит ків. Крім то го, лі сгоспи НЕ да-
ють доз віл гро ма ді без спе ці аль но го 
доз во лу зай ма ти ся за го тів лею дров.
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Вул. Чернівецька, 64а  ЖК «Федьковича» 

Директор ТОВ «Добробуд»  Кікінежді Василь Олександрович

 Вул. Тролейбусна, 5 Провулок Цегельний

НОВИНИ КОМПАНІЙ

Недавно відбулася презентація 
всіх об’єктів нерухомості серед рі-
елторів м. Тернопіль, які входять 
до Тернопільського Регіонального 
Відділення АФНУ та вперше в м. 
Тернополі підписано «Меморандум» 
про співпрацю, для обміну досвідом, 
сприяння та надання якісних послуг 
клієнтам.

Слід зазначити, що на сьогодніш-
ній день у компанії є вільні квартири 
у зданих в експлуатацію будинках, 
які можна придбати за Державною 
іпотечною програмою «єОселя» 
для окремих категорій громадян. 
Керівництво компанії всіляко на-
дає допомогу своїм клієнтам в от-
риманні кредиту та веде повний 
юридичний супровід. Крім цього, 
компанія пропонує власне часткове 
відтермінування оплати на купів-
лю квартири у деяких збудованих 
об’єктах, зокрема таких як на вул. 
Білогірська, вул. Заміська, провулку 
Цегельному.

Новим напрямком в роботі є про-
позиція для клієнтів — «Квартира 
під «ключ». Тобто є можливість 
зробити повністю ремонт у квар-
тирі з дизайном з участю майбут-
нього власника житла та враховуючи 
його побажання. На сьогоднішній 
день є декілька готових квартир із 
ремонтом, які можна оглянути, та 

ТЕТЯНА СОЛОВЕЙ 

Одними з лідерів серед ком-
паній у будівельній галузі в м. 
Тернополі є компанія ТОВ «До-
бробуд», що знаходиться на вул. 
Тролейбусній, 11 Д в м. Терно-
полі, яка в лютому 2023 року 
відсвяткувала 25 років із дня 
заснування.Це одна зі стабільних 
та відомих компаній у м. Тернополі.

Компанія постійно шукає ін-
новації в своїй роботі. Основною 
діяльністю компанії є будівництво 
багатоповерхових житлових будин-
ків, котеджів, об’єктів комерційного, 
виробничого та сільськогосподар-
ського призначення. Йдучи в ногу з 
часом, постійно оновлює потужнос-
ті, вивчає та втілює в роботі передо-
вий сучасний досвід у будівництві.

Найбільше ТОВ «Добробуд» на 
чолі з директором Кікінежді Васи-
лем Олександровичем спеціалізуєть-
ся на будівництві багатоквартирних 
житлових будинків, які будуються 
монолітно-каркасним методом. Ос-
новними перевагами таких будинків 
є швидкість зведення, довговічність, 
висока сейсмостійкість, міцність, 
можливість змін внутрішнього пере-
планування.Зараз компанія не тіль-
ки завершує декілька будинків, але 
й розпочала нові проєкти.

ТОВ «ДОБРОБУД» — 25 РОКІВ 
УСПІШНОГО БУДІВНИЦТВА

декілька таких, де частково зроблені 
ремонтні роботи.

ТОВ «Добробуд» пропонує квар-
тири, офісні приміщення, гаражі, 
автостоянки в багатоквартирних 
житлових будинках на вул. Черні-
вецька, 64 а, провулку Цегельному, 
вул. Тролейбусна, 5, вул. Федько-
вича, 7.

Розпочато продаж у житловому 
комплексі ЖК «Федьковича», де 
запроєктовано сучасний будинок 
на три секції, що знаходиться в цен-
тральній частині міста. Поряд із бу-
динком буде збудовано два чотирьо-
хрівневих паркінги по 100 парко-
мість кожний, що значно полегшить 
ситуацію з паркуванням автомобілів 
біля будинку і в цілому в мікрора-
йоні.Доволі різними є планування 
квартир у будинку — від наймен-
ших однокімнатних до дворівневих 
квартир із терасами на останніх 
поверхах.

Достовірну інформацію про на-
явність та цінові пропозиції мож-
на завжди отримати у відділі про-
дажу по тел. 067–674 –60 –12 та 
за адресою: вул. Тролейбусна, 11 Д  
(2-й поверх).

Електронна пошта:
dobrobudltd@ukr.net
Сайт: dobrobudltd.com.ua
Ми будуємо ваше майбутнє!

Ліцензія Серія АЕ № 
640177 видано ДАБІУ 

30.03.2015р. Декла-
рація про початок 

будівельних робіт - № 
ТП 083150620174 від 
03.03.2015 р. Земля - 

Витяг з Держ. реєстру 
речових прав на нерух. 

майно про реєстр. 
прав та їх обмежень. 

№747456 від.02.08.2013 
р.

Дозвіл: Номер ТП 
012210420696 від 

26.04.2021р. Дозвіл: Но-
мер ТП 012220627193 

від 01.07.2022р.
Дозвіл на будів. робіт 

№ ТП 112180940881 
від 04.04 .2018 Ви-

тяг №176152130 
від.02.08.2019

Дозвіл № ТП 
112191330499  від 

13.05 .2019  Ви-
тяг №176151964  

від.02.08.2019
Дозвіл: номер ТП 
112201410290 від 

20.05.2020р.
Дозвіл:  номер ТП 
112191310515 від 

11.05.2019р.

518190_inf
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Однак, дійсно, розглядати житло 
можна довго, адже чіткого малюн-
ка на оселі немає. Тут справжній 
кольоровий арт-хаус. Синій, чер-
воний, жовтий, зелений, блакит-
ний, фіолетовий і не тільки відтін-
ки зливаються в одну картинку з 
різними вкрапленнями, лініями й 
звивинами. 

Надто красива домівка у сонячну 
погоду, бо від кольорів буквально 
сліпить очі. Кожен побачить на 
малюнку щось своє. Сам малюнок 
химерний і взагалі несиметричний. 

Що цікаво – з одного боку у 
будівлі навіть вікна розкидані ха-
отично. А з протилежного боку є 
маленький дерев’яний балкон. 

На жаль, ми так і не зустріли 
власника будинку. Вдома, вочевидь, 
на момент нашого перебування у 
Кутківцях, нікого не було. Не зу-
стріли ми й сусідів, які мешкають 
поблизу креативної оселі. Взагалі 
ця частина вулиці ближче полудня 
була безлюдною.

ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЄ НЕЗВИЧАЙНИЙ 
БУДИНОК У КУТКІВЦЯХ

Увагу відразу привертає намальована чорно-біла замкова шпарина у центрі будинку, 
чомусь схожа на мозок 

Наскільки ми помітили, домівка розфарбована лише з двох сторін – фасадної (де внизу 
гараж) та зі сторони подвір’я

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

До слова, фотографії цікавого 
будинку ще восени минулого року 
«гуляли» Фейсбуком. Наприклад, 
у групі «Тернопільські ракурси: 
Деталі» її 12 вересня оприлюднив 
Антон Марчевський. А 26 лютого 
кадри домівки з’явилися в одній із 
популярних тернопільських теле-
грам-спільнот. Людям дуже сподо-
балась дивна ідея оздоблення оселі. 
Багато містян коментували фото й 
навіть жартували.

«Вау! Цікаво, як там всередині! 
Дуже люблю нестандартні оселі!» – 
пише Анастасія Шахматова.

«Як гарно. Дуже красивий бу-
динок», – захоплюється Svitlana 
Telentso. 

«Неординарно, якесь нове мис-
тецтво», – припускає у коментарях 
Анна Відловська.

«Мені подобається, таких при-
кладів у світі чимало», – ділиться 
знаннями Olha Yakymiv-Naremba.

«В двері дзвониш!) Вийде і дасть 
тобі гітарою в голову...» – жартує 
miles dyson у Телеграмі. 

Ми дізналися, що розфарбована 
домівка розташована на вулиці Гли-
бока Долина у мікрорайоні «Кутків-
ці». Дістатись до неї непросто, а ще 
складніше – знайти цей невеликий 
будиночок поміж інших на окраїні 
вулиці. 

Креатив � На вулиці Глибока Долина 
в Кутківцях є будинок, який вражає 
тернополян кольорами й незвичайністю. 
Журналісти «RIA плюс» вирішили 
показати оселю і нашим читачам

Розглядати 
будинок можна 
довго, адже чіткого 
малюнка немає. 
Тут кольоровий 
арт-хаус
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Із 2010 року Вінницька ІТ- 
Академія займається підготовкою 
айтішників із супроводом до пра-
цевлаштування кожного за п’ятьма 
основними спеціалізаціями: про-
грамування, автоматизоване тесту-
вання, ручне тестування, вебдизайн 
(UX/UI), проєктний менеджмент 
в ІТ.

Високого показника працевла-
штованості ми досягаємо завдяки 
ефективній методиці організації 
навчання:

 � підготовка на вимоги 
ІТ-ринку і, виключно за за-
требуваними спеціалізаціями 
для початківців;
 � приблизно 20% теорії і для 
обдуманного її використання 
- 80% практики;
 � нічого зайвого - тільки необ-
хідні для початківців знання 
і навички;
 � викладачі-практики, усі 
предмети і викладачі в кон-
тексті один одного;
 � атмосфера повноцінного за-
нурення у реальні проєкти і 
мотивуюче середовище;
 � інтенсивне (4-6 днів/тиж-
день) навчання;
 � вивчення англійської мови 
протягом усього курсу під-
готовки (з використанням 
авторських онлайн-курсів 
та власної спеціалізованої 

бібліотеки);
 � спеціалізовані курси: 1) ТІ 
по підготовці до проходжен-
ня технічного інтерв’ю, 2) з 
HR-ами по підготовці для 
проходження співбесід; 
 � організація стажування в 
командах (з програмістів, 
тестувальників, вебдизайне-
рів та проджект-менеджерів) 
на внутрішніх індустріаль-
них проєктах для «прокачки» 
hard & soft skills кожного до 
рівня Strong Junior;
 � повна автоматизація проце-
су організації та супроводу 
навчання за допомогою 
CRM-системи - INTITA.
com.

Розуміючи вимоги до почат-
ківця, Факультет менеджменту та 

маркетингу Вінницької ІТ-Акаде-
мії розробив програму інтенсивної 
підготовки проджект-менеджерів:

 � Модуль 1. Введення в про-
фесію та основні інструмен-
ти
 � Модуль 2. Аналітика
 � Модуль 3. Структура ІТ-про-
єкту
 � Модуль 4. Маркетинг у його 
сенсі
 � Модуль 5. Базові принципи 
програмування
 � Модуль 6. Організація ро-
боти команди
 � Модуль 7. Практики 
 � Модуль 8. Комунікація
 � Модуль 9. Специфіка роботи 
в компаніях із різною бізне-
совою діяльністю 
 � Модуль 10. Проєктна доку-

ментація
 � Модуль 11. Front-end
 � Модуль 12. QA for PMs
 � Модуль 13. Design for PMs
 � Модуль 14. Інструмент для 
управління проєктами
 � Модуль 15. Методології роз-
робки програмного забезпе-
чення:
 � Модуль 16. Командний про-
єкт
 � Модуль 17. Підготовка та су-
провід до працевлаштування

Для відбору на навчання ми роз-
робили спеціальні онлайн-модулі, 
які потенційні студенти мають про-
йти до старту навчання:

1. Вступ до програмування; 2. 
Англійська мова для початківців; 
3. Елементарна математика; 

Моніторячи проходження абі-
турієнтами даних онлайн модулів, 
робимо висновки про їх готовність 
до інтенсивного навчання.

Для закріплення, поглиблення 
знань та навичок, які студент здо-
буває після кожного модулю пе-
редбачено практичне та домашнє 
завдання з подальшою його пере-
віркою та зворотнім зв’язком від 
викладача.

Робота на проєктах передбачає 
регулярні мітинги з ментором 
прєкту по 2 години кожна і само-
стійна робота студента над про-
єктом - 2 години щодня, 5 днів 

на тиждень. Під час занять кожен 
студент має змогу взаємодіяти з 
викладачем, а також звернутись за 
консультацією в позаурочний час.

    Протягом роботи над проєк-
тами - мітинги з ментором проєкту 
тричі на тиждень.

Англійська мова вивчається 
протягом усього курсу. Крім того, 
комунікація на командному про-
єкті та документація по проєкту 
ведуться англійською мовою.

Організація навчання протягом 
усього періоду максимально на-
ближена до організації робочих 
процесів в ІТ-індустрії і основний 
акцент на виконання проєктів і 
роботу в команді (з програмістів, 
тестувальників, вебдизайнерів та 
проджект-менеджерів).

Викладачі-практики з багаторіч-
ним досвідом допоможуть систе-
матизувати знання, а практика на 
реальних проєктах закріпить ре-
зультат від отриманих теоретичних 
знань. Протягом навчального пе-
ріоду ви отримаєте повний комп-
лекс знань та навичок, необхідних 
для отримання своєї першої роботи 
в ІТ-індустрії.

Реєструйся: 
на офлайн-навчання: 
https://ita.in.ua/ 
на онлайн-навчання: 
https://online.ita.in.ua/ 
телефонуй: 067– 431-19-21 

Стань лідером ІТ-команд!
БЛОГ

517920_inf
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 Водій вантажного транспорту, посвідчення катего-
рії «С», «СЕ», на постійне місце роботи, з/п від 15 
000 грн. (098) 888-69-89  

 ДОМОГОСПОДИНЯ В СЕЛО, БАЖАНО СТАРШОГО ВІКУ, 
НА МІСЯЦЬ І БІЛЬШЕ (096)360-87-10, (066) 754-80-78  

 Екскаваторник на JCB 3СХ, водій-оператор авто-
крана, водій а/м КамАЗ-самоскид, досвід, з/п ви-
сока. (097) 151-31-86  

 Екскаваторник, бульдозерист на ДТ-75, автокра-
нівник, майстри з ремонту вантажних автомобілів. 
(067) 803-30-33  

 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  

 КОЧЕГАР КОТЕЛЬНІ В БАР. (067) 735-90-00, (067)367-
61-87  

 КУХАР В РЕСТОРАН. (067) 307-80-72  

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ (067) 352-72-89  

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

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

 ОХОРОНЕЦЬ В ЮВЕЛІРНИЙ МАГАЗИН, МОЖЛИВО ПЕН-
СІЙНОГО ВІКУ, З/П 300 ГРН./ДЕНЬ (068) 020-71-35  

 ОХОРОНЕЦЬ, ДОБА ЧЕРЕЗ ДВІ. (098) 835-02-71  

 ПЕРУКАРІ-УНІВЕРСАЛИ, ЖІНОЧИЙ МАЙСТЕР, МАЙСТЕР 
З МАНІКЮРУ, ПЕДИКЮРУ, Д/Р ВІД 1Р., НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ, (068) 465-24-45  

 ПОКРІВЕЛЬНИК, СТОЛЯР, ШТУКАТУР-ПЛИТОЧНИК, МА-
ЛЯР, СЛЮСАР-САНТЕХНІК. (067) 208-36-40  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В РЕСТОРАН «АЛЯСКА» (068) 647-61-87  

 ПРАЦІВНИК В ТЕХСЛУЖБУ ГОТЕЛЮ, БЕЗ ШКІДЛИВИХ 
ЗВИЧОК, ТЕХНІЧНО ОБІЗНАНИЙ, НАГЛЯД ЗА БУДІВЛЕЮ, 
З/П 700 ГРН./ЗМІНА+ПРЕМІЇ (098) 607-70-04  

 Працівник на шиномонтаж, авторинок в  Березо-
виці,  вул.Микулинецька, 8-18 год. з/п від 500 грн. 
(068) 706-05-02  

 ПРАЦІВНИКИ З ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ НА ВИРОБНИ-
ЦТВО, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

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

 ПРОДАВЕЦЬ ВЗУТТЯ, НА ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК,8,30-17 
ГОД., З/П 5 000 -15 000 ГРРН. (098) 635-13-47  

 Продавець, 7 роб. днів, 7 вих. днів, з/п 8 000 
- 15 000 грн.+премії, своєчасна оплата; м.Тер-
нопіль, вул. 15 Квітня, 1е/6, біля Збаразького 
кільця  

 РІЗНОРОБОЧИЙ,  ПЕРЕДМІСТЯ ТЕРНОПОЛЯ, НА ПОСТІЙ-
НУ РОБОТУ, З/П 500 ГРН./ДЕНЬ (ПОТИЖНЕВО) (098) 
579-74-13  

 Різноробочий, фрезерувальник, наладчик-штампу-
вальник, з/п від 20 000 грн., токар, з/п від 30 000 
грн (098) 803-23-22  

 СОРТУВАЛЬНИКИ, ПАКУВАЛЬНИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, СМТ.В.БІРКИ, З/П ВІД 
ВИРОБІТКУ. (096) 497-12-91  

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

 ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ (КОВБАСНІ ВИРОБИ), З 
ВЛАСНИМ А/М ТА БЕЗ,  У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ 
ШТАТУ, З/П ВІД 15 000 ГРН. (096) 514-52-32  

 ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ (КОВБАСНІ ВИРОБИ), З 
ВЛАСНИМ А/М ТА БЕЗ,  У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ 
ШТАТУ, З/П ВІД 15 000 ГРН. (067) 676-19-31  

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

 ШВАЧКИ, ДОСВІД ВІД 3 РОКІВ, ЖІН., 23-48 Р., З/П 
ВІД ВИРОБІТКУ 9 000 - 14 000 ГРН. (066) 368-72-06  

 ШВАЧКИ, ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, ХОРОШИЙ КОЛЕКТИВ, 
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  

 БРИГАДА З МУРУВАННЯ  З КАМЕНЯ ОГОРОЖ, ФУН-
ДАМЕНТІВ ПІД БУДИНКИ ШУКАЄ РОБОТУ. (098) 057-
94-91  

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною по-
хилого віку або хворою, мед. освіта, д/р. (097) 
867-97-87  

 Жінка шукає роботу по догляду за людиною по-
хилого віку, досвід за лежачими хворими. (097) 
525-68-52  

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

8. ОХОРОННІ СИСТЕМИ ТА 
СИГНАЛІЗАЦІЇ  

8.4 РІЗНЕ  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-АТС  
10.3 КУПЛЮ  

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

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  

17.3 КУПЛЮ  

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

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Електроінструмент з Європи, дрелі, перфора-
тори, торцовки, лобзики, фени, кархери, бол-
гарки, ключі, фрезери,бензопили,ремонт,сервіс 
(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, п ідключен-
ня Viast, Xtra ТВ, смарт-ТВ приставки, ремонт 
обладнання, тюнерів, послуги електр., сантех 
(096) 392-34-74  

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М, ВИ-
ВІЗ СМІТТЯ, КВАРТИРНО-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВ-
КА 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 допо-
мога у будь-якій галуз права. www.lawyer.te.ua. 
Св.№3335/10 (096)694-29-68, (097)700-90-03  

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

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

26.3 НАВЧАННЯ  

 ПЕРУКАРСЬКІ КУРСИ, МОЖЛИВЕ ПОСТІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ, (068) 465-24-45  

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  

28. ФОНДОВА БІРЖА  

28.2 НАДАЮ КРЕДИТИ  

 КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ ДО 50 000 ГРН., БЕЗ ПЕРШИХ 
ВНЕСКІВ, ЛИШЕ ПАСПОРТ І КОД, ДОПОМОЖЕМО ПРИ 
ОФОРМЛЕННІ  КРЕДИТУ, (НАТАЛЯ) (097) 241-38-02  

 КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ НА БУДЬ-ЯКІ ПОТРЕБИ БЕЗ 
ПЕРШИХ ВНЕСКІВ ТА ПОРУЧИТЕЛІВ, КРЕДИТУЄМО З 
ПОГАНОЮ КРЕДИТНОЮ ІСТОРІЄЮ. (096) 784-78-30  

 НАДАМ ПОЗИКУ ГРОШЕЙ ПІД ВІДСОТКИ, ЗАСТАВА 
ОБОВ»ЯЗКОВА. (096)621-00-58, (098)711-20-31  

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, АНТИКВАРІАТ  
29.2 ПРОДАМ  

 САДЖАНЦІ ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ В КОНТЕЙНЕРАХ, 
ТРОЯНД, ТРОЯНД ШТАМБОВИХ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ВУЛ.
БРОДІВСЬКА, 60. WWW.SLIVKASAD.COM.UA (096)220-
47-37, (050)609-75-06  

29.3 КУПЛЮ  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

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

 ПИЛОСОС МИЮЧИЙ ДЛЯ СУХОГО ТА ВОЛОГОГО ПРИ-
БИР., ПИЛОСОС ДЛЯ ПОДВІР’Я, САДУ, ПИЛОСОС-РО-
БОТ, МАТРАЦ НАДУВНИЙ, ДЕТЕКТОР БАГАТОФУНК-
ЦІЙ. (067) 301-41-94  

 СИСТЕМА СИГНАЛ., ВІДЕОСПОСТЕРЕЖ.,МАСАЖЕР 
ДЛЯ АВТОСИДІННЯ, МАСАЖЕР-НАКИДКА ДЛЯ КРІСЛА, 
ЛАМПИ НА СОНЯЧ.БАТАР., ВИМІРНИК ЦУКРУ В КРОВ 
(067) 301-41-94  

 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., ТЕХНІЧНІ БОЧКИ, 200 Л. (067)350-20-60, 
(068) 060-13-88  

30.2 КУПЛЮ  

 ПЛИТИ ГАЗОВА, КОЛОНКИ ЛЬВІВСЬКІ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
БАТАРЕЇ, ГОДИННИКИ МЕХАНІЧНІ, РАДІО СТАРІ, МОТЛОХ, 
СТАРІ ЗВАРКИ, СТАРТЕРИ,РАДІАТОРИ (068) 328-60-39  

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.2 ВОНА ПИШЕ  

 64/164, ТЕРНОПОЛЯНКА, ЗАБЕЗПЕЧЕНА, ПОЗНАЙОМИТЬ-
СЯ З ТЕРНОПОЛЯНИНОМ, 62-65 Р., ЗАБЕЗПЕЧ., ДЛЯ 
СПІЛКУВАННЯ, СЕРЙОЗНИХ ВІДНОСИН (096) 408-44-86  
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4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

 БЮРО КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ (097) 555-00-99 

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

4.1 ПРОДАЮ 1-КІМН. 

 вул.Довженка 3/9/ц 38кв.м н/б,вл. 26 000 (067) 
259-31-31 

 вул.Ділова 2/2 31 кв.м б/рем.,без пос. (067) 752-
11-65 

 вул.Київська -/9/п 34/18/6 зв.ст.,терм 19 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Кривоноса -/5/ц 31/18/6 зв.ст.терм 18 900 
(097) 239-78-88 

 вул.Л.Українки 5/-/ц 31/18/6 зв.ст. 19 000 (097) 
239-78-88 

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

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

 вул.Тарнавського 3/5/ц 31/18/6 не кут 18 000 
(097) 239-78-88 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 вул.Бандери 3/5 46/26/6 о/к, терм 28 000 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Енергетична 4/-/ц 65 кв.м н/б,док 26 500 (097) 
239-78-88 

 вул.Лепкого 4/5/п 46/26/6 жила,терм 26 500 (097) 
239-78-88 

 вул.Лучаківського -/10/ц 69кв.м н/б,сира 44 500 
(067) 259-31-31 

 вул.Лучаківського 2/9/ц 60кв.м і/о, доб.18 45 000 
(067) 764-37-14 

 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 

 р-н Збаразького -/5/п 45/26/6 не кут., терм 23 500 
(097) 239-78-88 

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 б-р Галицького -/5/п 60/43/6 о/к,терм 29 000 
(097) 239-78-88 

 вул.Бойчуків -/9/п 64/40/9 зв.ст.,терм 32 000 (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 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

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

 Будинок с.В.Гаї -все зроблено, всі меб., поб. тех., 
все дорого, зі смаком, 0,15 га, торг173 000 у.о. 
(096) 734-68-47 

 Будівництво незавершене с.Горішній Івачів 160 
кв.м2 гаражі, 120 кв.м, свердл., світло, огорожа, 
плод. дерева, 0,3 га110 000 у.о. (098) 835-03-40 

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА ПОБЛ. С.СМИКІВЦІ -0,74 ГА- (067) 
722-59-71 

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

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-кім. квартиру, Н.Світ, 4 000 грн. (097) 227-43-91 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, М.ТЕРНОПІЛЬ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. 
(096) 509-90-36 

 4-КІМ. КВАРТИРУ, ЦЕНТР, КУХНЯ, САНВУЗОЛ, В ПРИ-
ВАТНОМУ БУДИНКУ (098) 068-92-75 

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

 Візьму на постійне проживання людину безко-
штовно. (068) 148-52-17 

 Гуртожитки, різні райони в Тернополі, від 1 500 
грн. (097) 227-43-91 

 Короткострокове поселення в кімнаті без кухні, з 
меблями, без комісій, від власника, 5 000 грн. з 
ком. (098) 607-70-04 

 Офіс, вул.Танцорова, 1 пов., 2 000 грн.+ком. (093) 
161-53-83 

 ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНІ, ОФІСНІ, СКЛАДСЬКІ, 15-80 
КВ.М, ДРУЖБА, РИНОК «МОТОР», ВЛАСНИК. (067) 352-07-31 

4.9 КУПЛЮ 

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

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

 1-кім. квартиру, гарну, розглянемо всі варіанти, 
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, (Ірина) 
(067) 869-16-96 

4.11 РІЗНЕ 

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

 Продаються гаражі виробничого призначення, вул. 
Бродівська, 200 кв.м, світло, вода, огорожена ді-
лянка, 0,16 га, (095) 900-35-37 

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

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

 Продається кімната в гуртожитку, Дружба, 3/5/ц, 
ціна договірна (068) 870-95-57, (097) 786-23-08 

 Продається приміщення офісне, Центр, біз-
нес-центр «Добробуд», 6 пов., 16 кв.м, 15 000 у.о. 
(067) 259-31-31 

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

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

 Блоки, відсів, камінь, щебінь, білий, сірий, пісок, цег-
ла. (067)351-21-97, (050)588-73-97  

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

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

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

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

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

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

 Камінь бутовий, блоки фундаментні, відсів, пісок, 
шлак, щебінь, білий, гранітний, цегла. (067)351-21-
97, (050)588-73-97  

 Керамзит фасований в мішках та насипом, фракція 
10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можлива до-
ставка (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 комплек-
туючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір, виїзд.
безкошт (096)132-84-04, (067)381-45-08  

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

 Паркани металеві, жалюзі-паркан, ранчо-паркан, 
штахетник, металеві парапети, мет.шапки на стовп-
ці, 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 забив-
ні, плити балконні, плити дорожні (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, щебінь, білий, 
сірий, камінь, грубий, дрібний, відсів, шлак, цегла. 
(067)351-21-97, (050)588-73-97  

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

 Пісок, щебінь, камінь, керамзит, чорнозем, глина, це-
мент, будь-яка кількість, самовивіз або доставка само-
скидами 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 до-
ставка (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 Поділь-
ський, 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, базальто-
вий, 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 штукатурка, ламі-
нат, паркет. (097) 525-79-65  

 АКУРАТНО ТА ЯКІСНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ПІНОПЛАСТОМ, 
МІНВАТОЮ, НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ, «КОРО-
ЇД», «БАРАНИК», ФАРБУВАННЯ.. (097)580-12-64, (067)178-15-75  

 Акуратно, швидко, надійно, великий досвід, виконую 
всі види внутрішнього євроремонту квартир. (096) 
344-34-76  

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

 БРИГАДА ВИКОНУЄ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ПІНОПЛАСТ, ДЕ-
КОР. ПОКРИТТЯ «КОРОЇД», «БАРАНИК», ВЛ.РИШТУВ., ПОМІР-
НІ ЦІНИ, ЗНИЖКА НА МАТЕР. (097)580-12-64, (098)898-96-44  

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

 Виконую шпатлювання, фарбування водоемульсією, 
побілка вапном. (098) 945-79-43  

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

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

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

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

 ЗАЛИВАННЯ ОГОРОЖ, БУДЬ-ЯКА СКЛАДНІСТЬ, СВОЄ ОБ-
ЛАДНАННЯ, СВОЯ ОПАЛУБКА. МОЖЛ. ДОСТАВКА МАТЕРІА-
ЛІВ. ЛІЦ. АВ №55516 (098) 483-82-44  

 КОПАННЯ ТРАНШЕЙ, ЯМИ, ГОРОДА, КОРЧУВАННЯ ПНІВ, 
ПІДРІЗАННЯ ДЕРЕВ, РУБАННЯ ДРОВ, МУРУВАННЯ ЦЕГ-
ЛОЮ, БЕТОННІ РОБОТИ. (099) 284-95-04  

 ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЛАМІНАТ, ГІПСОКАРТОН, 
ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ СТІН, ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ, 
НЕДОРОГО (097) 159-97-21  

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

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

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

 Плитка, гіпсокартон, шпатлювання, інші види ремонт-
но-оздоблювальних робіт (098) 489-17-63  

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

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

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

 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВАТА, ПІНОПЛАСТ, ОЗДОБЛЕННЯ, 
КОРОЇД, БАРАНИК, ВІД 180 ГРН./КВ.М, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕ-
РАХУНОК. (067) 351-46-56  

 ФАСАДНІ РОБОТИ: УТЕПЛЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ, ШТУКАТУР-
НІ 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, ри-
штування, 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 ШТУКАТУР-
КА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПОМІРНІ ЦІНИ, МОЖЛИ-
ВА 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 МА-
ТЕРІАЛУ, 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, шпатлювання, фар-
бування, шпалери, побілка вапном, косметичний ре-
монт, декоратив. штукатурки. 53-71-68, (067) 148-78-84  

 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, котеджів, 
дрібні ремонти, плитка, шпатлювання, фарбування, 
ламінат тощо, договірна. (097) 331-85-45  

 Інформація: євроремонт, косметичний рем., машин-
не шліфув. стін та стель без пилу, плитка, ламінат 
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 ЗАМОВЛЕННЯ: 
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 ТКАНИНА, 
ПРУЖИНИ, ПОРОЛОН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВ, В РАЙОНИ, ВИ-
ГОТОВЛ. 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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3. ПОСЛУГИ 
3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

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

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

 Послуги екскаватором-навантажув. JCB-3CX, ков-
ші 30,40,60,80 см, планувал. ківш, бур, відбійник; мі-
ні-екскават.JCB. Свід. (097)979-86-31, (050)234-67-25 

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ АВТОВИШКОЮ, ВИСОТА 
ПІДЙОМУ 22 М. (067) 208-36-40 

 Інформація про послуги екскаватором-навантажу-
вачем JCB-3СХ, копання септиків, фундам., котло-
ванів, планув., ковші 30, 40, 60, 90 (097) 151-31-86 

 Інформація про транспортні перевезення а/м Ка-
мАЗ, камінь, пісок, щебінь, цегла. (067)351-21-97, 
(050)588-73-97  

1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

 ВОЛИНЯНКА НА ХОДУ, БЕЗ ДОКУМЕНТІВ,ДВИГУН ВАЗ-
2111 (096) 605-47-50 
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Більшість повербанків ємністю 10–30 тис. мА/год

Попиту на генератори майже немає, хоча ціна знизилась – кажуть продавці

На ринку є великий асортимент ліхтариків на батарейках та акумуляторах

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

У Тернополі вже не застосову-
ють стабілізаційні відключення, 
як це було раніше. Щоправда, 
ще відключають майже на цілий 
день електрику в окремих селах 
району, та це через ремонти.

Раніше на ринку «ходовим 
товаром» були ліхтарики та по-
вербанки, адже світло вимика-
ли щодня і по кілька разів. Ціни 
на них тоді злетіли. Однак тепер 
потреби в них у містян немає. 
Тож ми дізналися, чи подешев-
шали вони.

Ліхтарики 
дешевшають 

Раніше ліхтарики викладали 
на видні місця. Біля прилавків 
з ними були черги. Найдешевші 
на батарейках коштували щонай-
менше 250–300 гривень. В серед-
ньому ціни на акумуляторні ліх-
тарики сягали 600–900 гривень.

Однак тепер ціни знизили. Та-
кож є більший асортимент. Ліх-
тарики на акумуляторі коштують 
від 150 гривень. Ціни в середньо-
му 350–550 гривень.

Великі світлодіодні турецькі, як 
їх називали продавці, лампи ще 
у грудні продавали по 1100 гри-
вень. Вони заряджаються від 
звичайної мережі та працюють 
до 6 годин. Тепер ціни на них 
850–900 гривень.

Продавці кажуть — попит 
на ліхтарики значно зменшився, 
адже світло не вимикають.

— Зараз ліхтарики подешевша-
ли. Багато хто їх закупив, і тепер 
не може розпродати, бо потреби 
немає. Тому знижують ціни, — 
каже один із продавців.

Автономні лампочки з акуму-
лятором коштували 300 гривень, 
тепер — 200–250 гривень.

Потужні ліхтарі коштують від 
1200 гривень. Вони теж подешев-
шали — кажуть продавці.

Які повербанки 
продають 

А от вартість повербанків для 
підзарядки телефонів та інших 
мобільних пристроїв не змінила-

ся. Вони продаються у магазинах 
з мобільними аксесуарами. Ціни 
залежать від ємності. 

Н а й д е ш е в ш и й  п о в е р -
банк на 10 000 мА·год кош-
тує 650–700 гривень. Ємністю 
20 000 мА·год — від 1200 гривень, 
ємністю 30 000 мА·год, — понад 
2000 гривень.

Також є і потужні повербанки 
на 50 000 мА·год. Вони коштують 
від 3500 гривень.

Як ми помітили, можна знайти 
як дешевші, так і дорожчі при-
строї. Це залежить від вироб-
ника. Відомі бренди дорожчі, 
однак вони надійніші — кажуть 
продавці.

Можна купити моделі акуму-
ляторів з ліхтариками. Є і такі, 
що заряджаються від сонячної 
батареї — від 1200 гривень єм-
ністю 10 000 мА·год.

Також на ціну впливає те, чи 
є у повербанка функція швидкої 
зарядки.

Реле і стабілізаторів 
і досі немає 

А от ситуація з реле напруги та 
стабілізаторами, які допоможуть 
зберегти побутову техніку від пе-
репадів напруги, не змінилася. Їх 
і досі важко знайти.

— Реле напруги в розетку були 
по 700 гривень, але їх вже ку-
пили, — розповіли в магазині 
електротехніки на ринку. — Їх 
привозять, але люди швидко 
скуповують.

Замовити такі онлайн — 
не проблема. В інтернет-магази-
нах вони коштують в середньому 
85–120 гривень, але також треба 
врахувати і вартість доставки. За-
лежно від поштового перевізника 
це ще 30–70 гривень.

Стабілізаторів напруги теж 
знайти не вдалося.

СПОЖИВАЧ

ЯК ЗМІНИЛИСЯ ЦІНИ НА ЛІХТАРИКИ, 
ГЕНЕРАТОРИ І НЕ ТІЛЬКИ
Енергія   У тернополян уже немає 
потреб у генераторах, ліхтариках і 
інших пристроях, які скуповували через 
відключення… Тепер такого немає. Тож як 
змінилися ціни на них? Ми дізналися!

Ліхтарики на 
акумуляторі 
коштують від 150 
гривень. Ціни в 
середньому 350–
550 гривень

А от вартість генераторів знач-
но знизилась – кажуть продавці. 
Їх вже можна купити на ринку 
менше ніж за 10 000 гривень. 

До прикладу, генератор по-
тужністю 3500 Вт коштує 9500 
гривень, хоча ще кілька місяців 
тому ціни сягали 20 тис. гри-
вень. 

Ціни залежать від виробника 
та потужності. Продавці кажуть 
– дефіциту на генератори немає, 
а постачальники зменшили ціну, 
оскільки їх закупили забагато.

Найдешевші генератори, які 

ми знайшли на ринку, коштують 
від 7500 гривень. Продавці ра-
дять обирати генератор залежно 
від ваших потреб. 

Також варто пам’ятати, що ге-
нератори можна встановлювати 
лише за межами приміщення. 
Відстань від генератора до су-
міжних об’єктів (будівель, стін з 
вікнами, автомобілів тощо) має 
бути не менше 6 метрів. 

Також заборонено встанов-
лювати генератори та зберігати 
паливно–мастильні матеріали 
на балконах та у під’їздах. 

Генератори дешевшають
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Божої опіки тобі, воїне

Світлана Формазюк

Божої ласки Вам!

 Михайло Костюк

Счастье !!!

Галина Кулак
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Хай Матінка Божа Оберігає 
кожного воїна  зокрема !!!

 Марія Вовк 

Дякую, що захищаєте Укра-
їну. Здоров'я вам перемоги .

Леся Петрів 

Не можливо дивитися сльо-
зи  самі біжать

Галина Кобець 

Повертайтесь живими! 
Низький уклін Вам!

Оля Шикульська

Нема що робити, тільки 
треба щось міняти перепи-
сувати і т д, що воно дасть

Надія Ковалик

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Хай кожна сім'я дочекаєть-
ся свого захисника живим і 
неушкодженим!

Vira Bahan

Нехай Господь оберігає 
кожного нашого воїна і ща-
сливого повернення до рід-
них.

Olia Pylypiv 

Дякувати Богу, що все до-
бре.. І родина може потіши-
тися пару днів  своїм сином

Vira Vladimir

Дай Боже ,щоб всі захис-
ники  повернулися до своїх 
рідних

Galia Zagaruk

Дорогі діти!
Я вам бажаю таку ж зустріч 

із татом після близької Пе-
ремоги

 Наталія Гилюн  
Семиволос

Хай  Бог  береже  нашого  
захисника.  І  всіх  наших  
воїнів  світла.  Повертайтеся  
додому  живими.  Всіх  Ан-
гелів  Хоронителів  Вам  на  
допомогу.

 Onysiya Hilinska

Бережіть один одного.Міц-
ного здоров'ячка, мирного 
неба ,перемоги .Хай Господь 
Бог вас оберігає і допомагає 
вам.Повертайтеся живі наші 
захисники та захисниці.Слава 
Україні!!!

Оксана Борис

Це свято радянських часів, 
тому скасувати обовязково як 
літак, то знімаємо  в Європі 
його не святкують, але 25 теж 
не правильно

Тетяна Оленич

23 лютого та 8 березня це 
свята окупантів — отже вони 
мають бути однозначно ска-
совані раз і назавжди! Слава 
Нації! Смерть ворогам!

Сонцеслав Володар

я не розумію, як можливо 
святкувати 25 лютого жіноче 
свято, коли 24 лютого Війна, 
війна в серцях всіх українців 
на все життя!

Ирина Стецюк 

Матеріал зібрав 50 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Друга неділя травня День 
матері тим все сказано в нас 
вже було радянська жінка 
кожна дівчинка буде колись 
матір’ю  Все упованіє своє на 
тебе, мамо, возлагаю, святая 
жінко всіх святих.

Читач23

Зрозуміло що святкувати 8 
березня в умовах війни недо-
речно, але мова іде про свято 
взагалі на віка. Моя думка, 
що це міжнародне свято і 
переносити його не треба, 
а святкувати чи ні особиста 
справа кожного. Я вважаю 
якщо жінкам в цей день бу-
дуть доручати квіти, це ніяк 
не вплине на події в Україні 
навпаки хоч трішки підніме 
настрій жінкам. Жінка дру-
жина, мати, господарка їй 
теж не легко в цю годину.

 Екатерина  
Александрова

В нас є день матері , день 
Української жінки, то для 
чого ще 8 березня. Відміни-
ти раз і назавжди, щоб нічого 
ненагадувало про москалів......
Галина Бистриківська

Вважаю, що 8 березня має 
бути, але не вихідним днем. 
Занадто багато вихідних по-
робили. Щодо 25 лютого, то 
це , як танцювати по кістках 
вбитих наших хлопців, бо 24 
офіційно і відкрито москва  
почала вбивати наш народ. 
Вважаю, що 25  лютого, це 
буде, як знущання над всі-
ма загиблими, не знаю, чи 
в когось виникне хоч якесь 
бажання в цей день святку-
вати....

Оксана Ксюшка 

Весенній празднік  8 мар-
та русня святкує. То для них 
святіше релігійного свята, ,є 
привід до пянок і гулянок. 
А в Україні війна,  страшна 
війна, гинуть невинні люди, 
і ми всі чекаємо закінчення 
цієї війни якнайскоріше  і 
тоді    відсвяткувати Пере-
могу України.  СлаваУкраїні

Liubov Liubov 

Шо за брєєєд..яке 25..??? 24 
війна з 25  день жіноцтва?? 
безмозглість повна..8 берез-
ня це --- Міжнародний день 
.нащо його переносити? таке 
враження що в ВР не мають 
чим зайнятись.

Руслана Бринюк

8 Березня це міжнародний  
жіночий день. Його не по-
трібно скасовувати, але це не 
повинен бути вихідний.

Sahura-Slusarchuk Sofiya

Та хоч трісніть там, недо-
лугі ! Жінки завжди будуть 
святкувати день весни, дівчи-
ни, матері!

Оксана Ворочук 

Свято жінок, це не лише 
свято російських жінок, щоб 
його відміняти, це міжнарод-
ний день жінок! То на мою 
думку, не варто його відмі-
няти! А 25- го лютого, яке 
може бути свято? Почалася 
війна 24- го лютого - це сму-
ток. 25- го лютого погинуло 
від московської навали на-
сильницькою смертю багато 
дівчат і жінок.Нації! Смерть 
ворогам!

Марія Незбайло

А  при чому тут русня? Це 
міжнародне свято. Його свят-
кують у багатьох країнах.

Світлана Голуб

Радіємо разом з сім'єю! Дай 
Боже, щоб всі сини і дочки 
України повернулись живи-
ми-здоровими до своїх рід-
них!І ми всі тішилися з ними!

Ніла Лотоцька 

Стаття зібрала понад 200 ко-
ментарів.

Нагадаємо, в Україні можуть 
скасувати святкування Міжна-
родного жіночого дня 8 березня. 
Відповідний законопроєкт вже 
подали на розгляд до Верхов-
ної Ради. Як альтернативу для 
представниць прекрасної статі 
пропонують День української 
жінки. Його пропонують відзна-
чати 25 лютого, у день народ-
ження Лесі Українки. Наразі не 
всі погоджуються з можливими 
змінами. А що кажуть тернопо-
ляни і чи будуть відзначати 8 
березня цьогоріч? Читайте.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Військовий із Хоросткова несподівано завітав у школу, де працює його дружина і навчаються донечки

25 ЛЮТОГО ЗАМІСТЬ 8 БЕРЕЗНЯ: ЯК 
ПРОПОНУЮТЬ СВЯТКУВАТИ 

Так зворушливо, до сліз: емоційна зустріч 
військового з рідними у Хоросткові

Ми запитали тернополян їхню думку

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

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

Втратили своїх чоловіків , 
свято не доречно, бо після 
цього не до свята, залишить 
все як було і все буде добре, а 
жінка має право на свій день, 
но не в лютому... Забагато 
горя ...і не до свята, але життя 
триває і право на відпочинок 
мають усі, до Перемоги. І все 
буде Україна.

Ирина Максим'як 

У всьому світі 8 березня, 
це день боротьби жінки за 
свої права (робочий день), а 
у совку причина зайвий день 
пошаритись... Нам тепер де-
сятиліттями треба працювати 
без вихідних, міняти мента-
літет, викорінити корупцію... 
Які можуть бути свята разом 
цими чортами із за порєбрі-
ка?

myvova83
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НАЙДОРОЖЧЕ НАВІТЬ НЕ В ЦЕНТРІ

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

На початку лютого 2023 року один 
із популярних онлайн-каталогів не-
рухомості «ЛУН» оприлюднив свіжу 
статистику щодо вартості квартир 
у найбільших містах України. Так, 
фахівці платформи пишуть, що за 
останні три місяці готові квартири 
подешевшали лише у столиці. Решта 
регіонів залишилася без змін. Терно-
піль у рейтингу займає 11-те місце.

Згідно з оцінками сервісу, одно-
кімнатна готова квартира з ремон-
том у нашому місті в середньому 
коштує 1,4 млн гривень. Аналогічна 
вартість житла ще у трьох містах – 
Рівному, Полтаві і Черкасах. Най-
дорожчі квартири у Києві, вартують 
у понад два рази більше за «терно-
пільські». Однокімнатне житло там 
можна придбати за 3,2 млн гривень. 
А найдешевші оселі у Кривому Розі. 
Однокімнатна квартира у місті кош-
тує всього 480 тисяч гривень.

«ЛУН» вказують, що аналізували 
для статистики виключно вторин-
ний ринок нерухомості.

Натомість ми, аби дізнатись, 
скільки коштують квартири у на-
шому місті, промоніторили два типи 

нерухомості – вторинну і пропозиції 
у новобудовах. Для матеріалу вико-
ристали дані найбільшої платформи 
з продажу та оренди перевіреного 
житла DOM.RIA. Наша журналістка 
порівняла ціни на квартири суто у 
Тернополі, до уваги не брала ого-
лошення про житло у передмісті 
й селах. Ми також пишемо про 
квартири з готовим ремонтом і без 
нього, бо «відсіяти» їх за однією 
категорією неможливо. Не кожен 
продавець відповідально ставиться 
до оголошень та вказує усі пункти.

Де найбільше 
пропозицій

Станом на 1 березня у Тернополі 
доступно 6900 пропозицій щодо ку-
півлі квартир. За кількістю кімнат, 
серед них найбільше оголошень про 
продаж двокімнатного житла – 2908. 
На другому місці – однокімнатні 
квартири, варіантів є 2489. Най-
менше оголошень про трикімнатні 
оселі, їх 1503.

За типом будинку – пропозицій 
серед новобудов майже удвічі біль-
ше, ніж на вторинному ринку.

Якщо моніторити оголошення 
по різних житлових мікрорайонах 
міста, найбільше квартир продають 

Огляд � Тернопіль опинився на 11 місці 
серед міст із найдорожчими квартирами 
в Україні. Про це свідчать результати 
лютневого рейтингу одного з інтернет-
ресурсів із продажу житла
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Однокімнатна квартира – 
445 693 грн. Загальна площа 
– 26 м2, з них кухня займає 
9 м2. Квартира збудована у 
2022 році. Опалення центра-
лізоване, дворівнева. Є вхідні 
двері, проведені комунікації, 
приміщення утеплене, кух-
ня-студія.

Двокімнатна квартира – 798 
000 грн. Квартира міститься 
на другому поверсі. Загальна 
площа – 42 м2, з них кухня 
займає 12 м2. Житло первин-

не. Опалення індивідуальне. 
Планування та площу, як за-
значає продавець, ще можли-
во змоделювати на ваш смак. 
Всередині панорамні вікна. 

Трикімнатна квартира – 1 
194 756 грн. У квартирі немає 
опалення, вона розташована 
на 5 поверсі. Житло первин-
не. Продавець пише, що у 
приміщенні не завершений 
ремонт. Є вентиляція, лі-
чильники. Загальна площа 
оселі – 73 м2.

«Сонячний»

Однокімнатна квартира – 
932 584 грн. Загальна площа 
житла – 36 м2, з них кухня 
займає 8 м2. Квартира у хо-
рошому стані, на «Верхній 
Канаді». Опалення централі-
зоване. Продавець пише, що 
житло велике, «можна зайти і 
жити». Інших деталей немає.

Двокімнатна квартира – 
1 217 228 грн. Продається 
квартира на другому поверсі. 
Площа не вказана. Всереди-
ні є меблі, адже власники їх 

залишають. Опалення цен-
тралізоване. Будинок розмі-
щений у спокійному районі.

Трикімнатна квартира – 1 
423 221 грн. Житло знахо-
диться на вулиці Євгена 
Коновальця. Загальна площа 
– 62 м2. Квартира на пер-
шому поверсі, не кутова, і 
як вказано в оголошенні – 
має хороший стан. Опалення 
централізоване. Домівка зна-
ходиться у спокійному дворі, 
близько магазини і школа.

«Канада»

Однокімнатна квартира – 
861 423 грн. Загальна площа 
житла – 26 м2. Квартира на 
вулиці Наливайка, розта-
шована на другому поверсі 
шестиповерхового будинку. 
Квартира сучасного плану-
вання (кухня-студія + спаль-
ня). Опалення індивідуальне, 
проведена електрика. 

Двокімнатна квартира – 
898 876 грн. Загальна площа 
житла – 42м2, кухня займає 
6 м2. Квартира розташована 
на третьому поверсі. Буди-

нок із цегли. Помешкання 
потребує косметичного ре-
монту. В кімнатах — паркет, 
у ванній плитка, коридор і 
кухня облаштовані дошками 
і лінолеумом. Опалення цен-
тралізоване, стіни цегляні.

Трикімнатна квартира – 1 
479 401 грн на вулиці Бро-
варна. На другому поверсі, у 
ньому встановлені металоп-
ластикові вікна, опалення 
централізоване, є елек-
тробойлер. Загальна площа 
квартири становить 65 м2.

«Новий світ»

Однокімнатна квартира – 
408 240 грн. Житло вторинне. 
Загальна площа – 18 м2. У 
квартирі є необхідні меблі. 
Опалення централізоване. 
Є проведене кабельне те-
лебачення і Wi-Fi. Домівка 
міститься на 5 поверсі бу-
динку.

Двокімнатна квартира – 
674 157 грн. Загальна площа 
житла – 24 м2. В оголошенні 
продають баню, і продавець 
зауважує, що у приміщенні 

можна жити. Всередині є ме-
блі, зроблений євроремонт, 
стоїть електрокам'янка, елек-
тричний бойлер на гарячу 
воду, проведені комуніка-
ції. Опалення індивідуальне. 
Кухні немає.

Трикімнатна квартира – 1 
142 322 грн. Квартира дворів-
нева, з мансардою. Опалення 
індивідуальне, стіни з цегли. 
Житло первинне, його впер-
ше здають у поточному році. 
Загальна площа – 75 м2

«Дружба»

Однокімнатна квартира – 
685 393 грн. Квартира на 
першому  поверсі. Прода-
вець пише, що її здадуть в 
експлуатацію в останньому 
кварталі 2023 року. Будинок 
збудований із цегли, у тихому 
районі. Опалення індивіду-
альне. Загальна площа ста-
новить 41 м2  (з них кухня 
– 10 м2).

Двокімнатна квартира – 
992 509 грн. Загальна площа 
житла – 64 м2, з них кухня 

займає 11 м2. Квартира роз-
міщена у будинку в «новому 
мікрорайоні міста, поруч з 
вулицею 15 Квітня». Зда-
ча відбудеться в 4 кварталі 
поточного року. Опалення 
індивідуальне, стіни цегляні.

Трикімнатна квартира – 1 
179 775 грн. Помешкання 
не кутове, всередині є ме-
блі. Опалення централізова-
не, стіни панельні. Загальна 
площа житла – 64 м2. Кухня 
за площею – 9 м2.

«Аляска»

Однокімнатна квартира – 
674 157 грн. Загальна пло-
ща – 24 м2  (кухня 6 м2). У 
квартирі є всі необхідні для 
проживання меблі, душова 
кабіна, обладнана кухня. 
Вона розміщена на другому 
поверсі. Стіни з цегли.

Двокімнатна квартира – 880 
150 грн. На першому повер-
сі, не кутова, тепла, кімнати 
окремі. Є колонка на воду. 
Житло, як вказує продавець, 
потребує ремонту. Загальна 
площа – 42 м2 (кухня займає 

6,7 м2). Опалення централізо-
ване, стіни з панелей. 

Трикімнатна квартира 
– 992 509 грн. Квартира з 
централізованим опаленням, 
є колонка на гарячу воду, в 
звичайному житловому стані. 
У кімнаті замінено вікно на 
металопластикове, на підлозі 
ламінат, залишаються меблі 
і техніка. Житло має хороше 
місце розташування: поруч  
зупинка, школа, близько до 
центру. Загальна площа – 50 
м2 (кухня займає 7 м2).

«Східний»

Однокімнатна квартира – 
561 798 грн. Загальна площа 
– 30,3 м2. Квартира у зви-
чайному стані, як вказано в 
оголошенні. Опалення інди-
відуальне. Вона розташована 
на третьому поверсі. 

Двокімнатна квартира – 
1 119 850 грн. Продається 
квартира на вулиці Руська. 
Загальна площа житла – 40 
м2, з них кухня займає 6 м2. 
Квартира у житловому стані, 
одна кімната прохідна. Вікна 

дерев’яні і виходять у двір 
будинку. Є колонка на теплу 
воду, санвузол. Сам будинок 
був зведений у 1970-1979 
роках. Опалення у квартирі 
централізоване.

Трикімнатна квартира – 1 
217 228 грн. Розташована 
неподалік центрального ав-
товокзалу. Опалення центра-
лізоване, є газова колонка. 
Наразі власники роблять 
ремонт. Загальна площа – 
50 м2 (кухня – 5 м2).

«Центр»

Однокімнатна квартира – 
486 891 грн. Площа не вка-
зана. Домівка була збудована 
минулого року. Всередині 
встановлені двері та енер-
гозберігаючі вікна, підведені 
комунікації з лічильниками, 
є можливість придбати гараж 
у будинку. Опалення індиві-
дуальне, стіни з цегли. 

Двокімнатна квартира – 674 
157 грн. Загальна площа – 
46,6 м2, з них кухня займає 
14 м2. Квартира від забудов-

ника у цегляному утепле-
ному будинку. Каналізація 
– центральна. Всередині є 
велика кухня-студія та окре-
ма спальня. Планування ще 
можливе під покупця. 

Трикімнатна квартира – 1 
086 142 грн. Площа не вказа-
на. Помешкання розміщене у 
цегляному будинку, зведено-
му у 2022 році. Перша здача 
запланована на другий квар-
тал поточного року. Опален-
ня індивідуальне. 

«Оболоня»

Однокімнатна квартира 
– 657 303 грн.  Будинок 
знаходиться навпроти ТЦ 
«Епіцентр». У квартирі ком-
біноване опалення, стіни 
цегляні. Домівка зведена у 
2022 році. Загальна площа – 
39 м2  (кухня займає 18 м2).

Двокімнатна квартира – 
960 674 грн. Будинок зна-
ходиться навпроти «Епіцен-
тру», у ньому залишилося 
частково доробити фасад і 
прибудинкову територію. У 
квартирі індивідуальне опа-

лення, стіни цегляні. Домів-
ка була збудована минулого 
року, житло вперше здадуть 
у цьому 2023 році. Загальна 
площа житла – 61 м2.

Трикімнатна квартира – 
1 573 034 грн. Продається 
простора трикімнатна квар-
тира. Загальна площа — 62, 
5 м. кв. Помешкання роз-
ташоване на сьомому по-
версі. Санвузол роздільний, 
встановлено електробойлер. 
Опалення централізоване, 
всередині є меблі.

«Промисловий»

на масиві «Сонячний» (або «БАМ»). 
Також велика кількість осель ви-
ставлена на продаж на «Дружбі». 
Наполовину менше оголошень про 
домівки у Центрі. 448 варіантів ку-
півлі житла є на «Східному». В решті 
мікрорайонів – «Новий світ», «Ка-
нада», «Аляска» й «Оболоня», число 
пропозицій щодо продажу житла 
йде на спад. Найменше квартир 
продають у мікрорайоні «Промис-
ловий». На сайті ми побачили 27 
варіантів.

Брали найдешевшу і   
найдорожчу позиції

Ми порівняли, скільки коштує 
купити одно-, дво- чи трикімнат-
ну квартиру у різних мікрорайонах 
Тернополя. Для цього брали най-
дешевшу і найдорожчу пропозицію 
продажу житла, щоб показати діапа-
зон цін. Всі вони вказані у гривнях. 
Дані ілюструє інфографіка. Дивіться!

Найбільше квартир у Тернополі, 
які виставили на продаж, мають 
індивідуальне опалення. Таких 
пропозицій майже п’ять тисяч. Це 
здебільшого оселі у новобудовах. 
Значно менше квартир із центра-
лізованим опаленням (775 варіан-
тів) та без опалення (664 варіанти). 
Домівок із комбінованим опален-
ням (де є два і більше джерел для  
обігріву приміщення) – 433 про-
позиції.

Що побачать покупці всередині 
житла, заплативши без перебіль-
шень захмарну ціну? Ми взяли 
найдешевші варіанти квартир (із 
різною кількістю кімнат) у кожно-
му мікрорайоні міста та порівняли, 
які умови передбачені за їхню ціну. 

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ КВАРТИРИ  
у різних мікрорайонах - діапазон цін
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робив для себе. І я знаю, що вона 
буде працювати. Якщо вже говорити 
за гроші, то я в неї вклав 26 000 
доларів. Ці кошти пішли на різні 
необхідні матеріали. У мене в автівці 
є камера заднього, переднього виду, 
електросклопідіймач, люк в машині, 
передні крісла з підігрівом, — додає 
співрозмовник. 

Створювати машини 
– моє хобі

Ще будучи малим хлопцем, Юрій 
Кордупель не уявляв своє життя без 
автомобілів. Завжди полюбляв за-
глядати, що там всередині, як воно 
все налаштоване. Дивився, що і з 
чим взаємодіє і як потім працює.

— За освітою я електрик. Але все 
життя цікавився автомобілями. Лю-
бив читати, заглядати. Мене ніхто 
не змушував це робити, просто був 
великий інтерес до транспорту. У 
сьомому класі я зібрав свій перший 
автомобіль. Він був на трьох коле-
сах. Дивно звучить, але саме такий 
він мав вигляд. Я не можу сказати, 
що вдома у мене хтось обожнював 
автівки і присвятив їм багато часу. 
Це моє особисте хобі. Я завжди 
кажу, хтось малює, хтось співає, а 
я перебираю і складаю автівки,—  

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

Житель Збаража Юрій Кордупель 
– відкритий та позитивний чоло-
вік. Після кількох хвилин розмови з 
нами, він з легкістю погодився роз-
повісти про свої винаходи та такий 
улюблений позашляховик «Укра-
їна». Одразу каже, цей піар йому 
не для чого. Але розуміє, що про 
винахід треба говорити, можливо і 
реальні покупці знайдуться швидше. 
Свій винахід, якому присвятив май-
же три роки роботи, чоловік оцінив 
у 50 000 доларів. 

Це не просто авто, а 
моя душа

«Україна» від Юрія Кордупля — 
це унікальний позашляховик, який 
неможливо придбати навіть у попу-
лярних салонах світу. Автівка має 
електросклопідіймачі, кондиціонер 
та інвертор. А її салон обшили шкі-
рою. Винахідник наголошує, за три 
роки користування не було жодних 
нарікань.

— Це саморобна машина, вагою 
чотири з половиною тонни. Вона 
зроблена на базі вантажівки Газ-66. 
Двигун від Mercedes. Мотор тут на-
дійний і економний. Сили виста-
чає. Ми їздили і по Карпатах, в нас 
по горах їздили. Була можливість 
взяти дешевий мотор, але для чого 
брати дешеве, якщо можна взяти 
нормальне. Нехай дорожче, але нор-
мальне і ти знаєш, що воно буде 
їздити. Я поступово її збирав своїми 
руками. У мене була база, а далі 
справа техніки. Салон шкіряний. 
Перетягував його разом із татом. Це 
приклад того, як деякі витрачають 
на створення автівки десятки років, 

а мені вдалося її зробити за три, — 
каже пан Юрій.

Автомобіль розрахований на сім 
осіб, є розкладний столик і багато 
місця. Він привертає увагу багатьох 
жителів Тернопільщини. Проте не 
всі вірять, що пан Юрій створив 
машину-гігант власноруч. І майже 
завжди питають, де можна замовити 
або придбати її.

— Якось я приїхав на цій машині 
в Кременець. Стояли поряд два чо-
ловіки й казали, що наче такі маши-
ни випускають у місті Кременчук. 
Я їм кажу, що то моя машина, що 
я її зробив власноруч, а вони і не 
вірили. Казали, що не може такого 
бути. Тоді я почав показувати їм 
відео, як мене знімали журналісти, 
як я працюю в гаражі. І тоді вже 
повірили. Були дуже здивовані й 
водночас захоплювалися, — згадує 
винахідник.   

Про те, що машина слугуватиме 
вірою та правдою, чоловік знає осо-
бисто. Адже як зовні, так і всередині 
вона зроблена на совість. Бо ро-
билася для власного користування. 
Він переконаний, 50 000 доларів для 
такої автівки – невелика сума.

— Вклав у свою «Україну» всю 
працю і душу. Під час її збірки я 
продумував все до дрібниць, бо 

На створення автівки Юрій Кордупель витратив майже три роки. Усе робив якісно та з 
душею. Винахідник вже випробував машину в різних умовах 

Виручені 50 000 
доларів за власну 
машину чоловік 
планує витратити 
на три джипи для 
ЗСУ

ПРОДАЄ УНІКАЛЬНУ АВТІВКУ, ЩОБ 
ПІДТРИМАТИ ВІЙСЬКОВИХ
Допомога армії � Знайомтесь, це 
винахідник із Тернопільщини Юрій 
Кордупель. І він продає свою одну з 
найкращих та найунікальніших автівок, 
аби допомогти нашим захисникам бити 
окупантів

розповідає пан Юрій. 
За плечима винахідника десятки 

відремонтованих автомобілів. На-
разі чоловік власноруч складає вже 
третій позашляховик. Нам каже, що 
ця машина буде не менш зручною 
та унікальною.

— Особисто для мене під час 
створення нової машини важли-
вий настрій. Я не можу сказати, 
що за два роки зроблю одну чи дві 
машини. Це не просто взяв і прива-
рив одне залізо до іншого. Я роблю 
транспорт з душею, обдумую кожну 
деталь. У мене не стояла і не стоїть 
ціль зробити більше, я хочу роби-
ти якісно. Я хочу, щоб транспорт 
був унікальним, комфортним, щоб 
він слугував господарю. Бо як все 
нашвидкуруч робити, то яке задо-
волення від того? Звичайну машину 
можна піти і купити в салоні, — 
розмірковує винахідник.  

Маленький 
подарунок для ЗСУ

Щодня у соціальних мережах 
волонтери та рідні захисників зби-
рають кошти як на обладнання, так 
і на автомобілі. Адже транспорт – 
розхідний матеріал для наших вої-
нів. Юрій Кордупель каже, маємо 

допомагати нашим мужнім захис-
никам. Бо тільки завдяки їм ми на 
Тернопільщині живемо спокійно і 
маємо можливість займатися тим, 
що нам до душі.

— Якби не війна, я б може і не 
продавав свій саморобний позашля-
ховик. Але зараз такий складний час, 
що треба це зробити і допомогти на-
шим захисникам. Хочу продати своє 
авто за 50 000 доларів і на ці кошти 
купити для хлопців три джипи. Я не 
отримував ніяких запитів від вій-
ськових частин. У мене є бригада, 
ми дахи фарбуємо. Хлопці, які зі 
мною робили, то вони пішли воюва-
ти. Дочка передала їм тепловізор. А я 
хочу передати машини. Вже вдалося 
знайти людину, яка пригонить для 
хлопців ці джипи. Тепер залишилося 
продати позашляховик і отримати 
кошти. Це хлопцям від мене буде 
такий подарунок, — додає він. 

Раніше винахідник із колегами 
розробили та виготовили перший 
у світі причіп до зенітної установки. 
Віддали на фронт двигун, колеса і 
запчастини. Чоловік сподівається, 
що для позашляховика «Україна» 
знайдеться гарний господар. А ось 
стосовно обміну просить не турбу-
вати.

РЕКЛАМА

517920_inf
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нанести трафаретом малюнок і роз-
мальовуєш. Виявилося, що розма-
льовувати такі речі — непросто. Там 
треба наносити декілька шарів фар-
би, аби малюнок не просвічувався 

і мав вигляд не дитячої мазанини, 
а справжній витвір мистецтва. Вій-
ськові ніколи не задають мені тема-
тику. Вони просто віддають річ і все. 
Далі я вже думаю, що там зобразити, 
який малюнок буде доречним. Для 
хлопців головне — результат. Вони 
мені довіряють і я роблю на со-
вість, — розповідає художниця.

Завдяки співпраці зі львівськими 
блогерами вдалося продати стугну 
на аукціоні та придбати позашля-
ховик для хлопців, які перебувають 
на херсонському напрямку.

Оксана Лехняк надає перевагу українським мотивам. Малює 
портрети діячів, військових та навіть ляльок-мотанок

За результатами аукціону, де продавали стугну, вдалося 
придбати позашляховик для добровольців

РОЗМАЛЬОВУЄ ЗБРОЮ ТА ЗБИРАЄ 
КОШТИ НА ЗСУ

НАДІЙНИЙ ТИЛ

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

За освітою Оксана Лехняк рестав-
ратор творів мистецтва з каменю. 
Дівчина навчалася у Львівській полі-
техніці. Натомість із перших хвилин 
нашої розмови розумієш, вона не з 
тих мрійливих художниць, а справ-
жня українка, яка рішуче готова йти 
до кінця.

Війна для дівчини розпочалася 
не 24 лютого 2022 року, а в дале-
кому 2014. Вже тоді вона не могла 
всидіти у Львів і рвалася поїхати 
на Майдан Незалежності. У палаю-
чому Києві дівчина познайомилася 
з представниками добровольчого ба-
тальйону «Правий сектор». І з того 
моменту вона зрозуміла, ніхто і ні 
за що не має схиляти голову перед 
«хорошими руськими», а Україна 
навіки має залишитися незалежною 
державою.

Боротьба кожного 
українця 

Попри те, що дівчина була дотич-
на до «Правого сектору» її творчість 
ніяк не була дотична до військової 
тематики. Вона готувалася на кур-
сах, аби стати військовим медиком, 
а у вільний час розмальовувала 
яскравими фарбами одяг та взуття 
для пересічних людей.

— Одразу вирішила, що піду 
своїм шляхом і почала свою спра-
ву. До повномасштабного втор-
гнення я розмальовувала взуття та 
одяг. Одяг розмальовувала фарбою 
для текстилю, а взуття — фарбою 
для шкіри. Інколи клієнт має свої 
ідеї, своє бачення, навіть приносять 
вже референси, щоб полегшити ро-
боту. А інколи клієнти не знають, 
що вони хочуть і тоді я складаю ескіз 
і далі вже коригуємо його. Я надаю 
перевагу яскравим кольорам, але і 
чорно-білим фарбам є місце на моїх 
роботах, — каже художниця.  Від 
початку повномасштабного втор-
гнення безтурботна творчість майже 
відійшла на задній план. Адже що-
дня у голові поставало питання — 
як допомогти захисникам України 
і бути реально корисною для них. 
Часу на розпач та сльози не було, 
тож дівчина почала волонтерити.

— У чому полягає моє волонтер-
ство? Я малюю картини та розмальо-
вую залишки зброї українських вій-
ськових. Переважно це українська 
тематика, адже вона більше наразі 
відгукується людям. Далі свої ро-
боти передаю благодійним фондам, 
блогерам, організаторам різних аук-
ціонів і вони продають. Отримані 
кошти направляють на потреби 
Збройних сил Україні. Всі звіти 
мені надають, тож я впевнена, що 
кошти йдуть у правильному напрям-
ку. Допомагаю виключно Збройним 
силам України, але різним бригадам. 
Найбільше скеровую свою допомо-

гу на добровольчий 
корпус «Правий 
сектор», бо дотична 
до них, — розповідає 
пані Оксана.  

У своїй роботі 
дівчина надає пе-
ревагу українській 
тематиці. Тож, на її 
полотнах можна 
побачити портрет 
Лесі Українки та 
Степана Бандери, 
ляльки-мотанки, 
Богородицю, укра-
їнських захисників. 
Створює з вірою 
у нашу Перемогу.

— Одного разу 
до мене звернулися 
волонтери з Киє-
ва, які займають-
ся суто аптечками 
для військових. 
Вони попросили 
дати якусь карти-
ну їм на аукціон. 
Тому що з кожним 
місяцем все важ-
че і важче збирати 
кошти. Вони хотіли 
змотивувати аудито-
рію. У мене не було 
ніякої картини про 
запас, — розповідає 
співрозмовниця. — 
Але після розмови 
з ними, у мене з’я-
вилася ідея зобра-
зити на картині 
військового медика. 
Дуже легко малювалося і за кілька 
днів я відправила готовий результат. 
Вони зібрали тоді понад 100 тисяч 
гривень. За ці кошти укомплектува-
ли аптечки, що були так необхідні. І 
ще купили дальномір для розвідки.  

Ще одну з картин Оксани на аук-
ціоні забрала військова медикиня. 
І передала її як оберіг в медичний 
стабілізаційний пункт, де наші вій-
ськові проходять лікування. Це як 
своєрідна підтримка захисників.

Залишки зброї як 
витвір мистецтва 

Від літа минулого року, крім 
полотен, дівчина ще й розмальо-
вує військові елементи. Це саме та 
зброя, якою українські захисники 
б’ють по окупантах. Вже був про-
титанковий ракетний комплекс та 
тубуси. Стугну для розмальовки ді-
вчина отримала від добровольчого 
корпусу з ізюмського напрямку. 
Вони не знали, що з нею зробити. 
Натомість Оксана Лехняк зрозуміла, 
це шанс заробити кошти на потреби 
військових.  

— Я малюю акриловими фарбами. 
Звичайно, спочатку ту стугну треба 
пошліфувати, знежирити. За основу 
я брала матову автомобільну фар-
бу. Коли основа вже готова, треба 

Всі роботи Оксана 
Лехняк передає 
волонтерам чи 
блогерам, які 
влаштовують 
благодійні аукціони

Творчість � Жах війни та велич 
культури у своїх роботах ось вже рік 
вдало поєднує тернопільська художниця 
Оксана Лехняк. Замість звичних полотен, 
одягу та взуття все частіше доводиться 
розмальовувати залишки зброї. Креатив 
і творчість дівчини високо оцінюють 
як в Україні, так і за кордоном. А всі 
зібрані кошти відправляють на 
потреби українських захисників

— Коли я малювала, то побачи-
ла, що львівські блогери шукають 
трофеї з фронту, аби організувати 
аукціон і зібрати кошти на автівки 
для ЗСУ. Мені вдалося з ними скон-
тактувати і вони зацікавилися. Це 
такий хороший лот для аукціонів. 
Я передала їм стугну у Львові з та-
кою умовою — один з автомобілів, 
що вони планували закуповувати, 
дістанеться хлопцям із добровольчо-
го корпусу. На тому аукціоні вдало-
ся зібрати понад мільйон гривень. 
Наші хлопці зробили офіційний 
запит і отримали позашляховик, — 
згадує пані Оксана.

Зараз у дівчини в наявності чо-
тири труби від ракет. Дві вона вже 
розмалювала, а інші — в процесі. 
Також на аукціон очікує портрет 
Лесі Українки. На цьому тернопо-
лянка зупинятися не збирається. 
Вона твердо переконана, у нас немає 
іншого шансу на Перемогу. Ми всі 
разом маємо не плакати, а об’єдна-
тися і працювати на своєму фронті.

— Я буду це робити і далі через 
не хочу, через не можу, через вто-
милася. Я розумію, що без допо-

моги тилу військові не вистоять. 
Вони потребують нашої допомоги, 
підтримки. Ми не повинні забува-
ти, що війна триває. Деякі почали 
забувати про війну, як і у 2014 році. 
Люди думають, що це десь далеко, 
що ми тут спокійно живемо і воно 
нас не стосується. Але це не так. 
Наш дім — не лише Тернопільщина, 
а й вся Україна. Тож ворог при-
йшов у наш дім і вбиває, знищує 
наших людей та міста. Всі втоми-
лися, але нам нема куди відступати. 
На наше покоління випало постави-
ти крапку в історії з росією, — каже  
художниця.  

Дівчина закликає кожного з нас 
не здаватися у боротьбі з москалями. 
Якщо ви можете готувати і організо-
вувати ярмарки — робіть. Якщо ви 
маєте класну аудиторію у соціальних 
мережах — поширюйте інформацію 
про збори. Не буде зайвою і кожна 
копійчина. Навіть ваші 20–50 гри-
вень допоможуть зібрати кошти 
на новий позашляховик, тепловізор 
чи інше обладнання. Не думайте, 
що хтось може робити більше. Все 
залежить від кожного з нас!
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На  
розмалювання 

однієї стугни 
художниця 

витратила 
кілька тижнів. 

Адже 
 поверхню 

зброї треба 
ще обробити
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Музичний букет від 
біґ-бенду Fine city 
band
8 березня, 18.00, Na по-
шті. Креативний кластер
(вул. Коперника, 4)
Прибуток концерту буде 
перераховано фонду 
Musician defend Ukraine, 
що допомагає артистам, 
які служать у ЗСУ.

Концертна програма 
«Його душа в святих 
його словах…» до 
дня народження Тара-
са Шевченка

08.03-15.03.2023
Український Дім
(бульвар Тараса Шев-
ченка, 27)

«Ми чуємо тебе, Коб-
зарю, крізь століття»
9 березня, 18.30, фі-
лармонія, з нагоди 209 
річниці від дня народ-
ження Т. Г. Шевченка. У 
концерті беруть участь 
мистецькі колективи та 
солісти Тернопільської 
обласної філармонії
Квитки: 100-200 грн

Burned Time Machine 
x Telema x Charity Tour 
2023
10 березня, 18.00
Na пошті. Креативний 
кластер
До них приєднаються 
BURI та Smile,Chaos!
Ціна квитка за передпро-
дажем — 250 грн. Ціна 
квитка на вході — 300 грн.

ТУР БО ТУР - 
FARINHATE, HARMATA, 
DASH 
11 березня, 19.00
Na пошті. Креативний 
кластер. Організатори 
обіцяють знести публіку 
цунамі важких рифів, 
розірвати серця лірикою, 
а душу – мелодизмом, та 
добити речитативом!

FIINKA «Гуцулія ру-
лить»
фіналістка Євробачення 
FIЇNKA — прикарпатська 
співачка та акторка, по-
пулярна блогерка. 
11 березня, 19.00
Креативний кластер 
На пошті
Квитки: 375-450 грн

Anime&K-pop fest
12 березня, відкривають 
простір о 15.00, початок 
о 16.00 Креативний клас-
тер На пошті. Фестиваль 
японської та корейської 
культури. Частина коштів 
— на ЗСУ. Квитки: 350 
грн попередній продаж, 
400 грн в день події

Nirvana з Симфоніч-
ним оркестром Tribute 
Show
13 березня, 19.00,
драмтеатр
хіти Nirvana: Smells Like 
Teen Spirit, Come As You 
Are, Rape Me, In Bloom, 
буде багато несподіва-
нок. Квитки: 490-690 грн

Наталія Бучинська
14 березня, 19.00, драм-
театр.
У концертній програмі 
прозвучать улюблені піс-
ні, «Дівчина–весна», «На-
лийте шампанського», 
«Кохання золото», «Гріш-
на любов», «Перемога».
Квитки: 340-780 грн

«Тельнюк: наш Шев-
ченко»
15 березня, 18.30,
філармонія. У концерті 
беруть участь Леся та 
Галя ТЕЛЬНЮК, Ака-
демічний камерний хор 
«БРЕВІС», Академічний 
симфонічний оркестр. 
Квитки: 100-200 грн

 
 
 

кінотеатр 

 «Злата»

8 березня

кінотеатр 

Miromax
ТРЦ Подоляни, 
(вул. Текстильна, 28ч)

КІНО КОНЦЕРТИ

Мавка. Лісова пісня
комедія, фентезі, анімація  
— 10.30, 12.15, 16.30, 18.30

(вул. І. Франка, 8)
Тел. для довідок 073-73-73-699 
Середа — день глядача.   
Усі квитки по 70 гривень.

Мавка. Лісова пісня,
комедія, фентезі, анімація 
— 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30 (зали №№1, 3, 
4)

Людина-Мураха та Оса. 
Квантоманія
3Д, фантастичний екшн — 
10.10, 16.10

Людина-Мураха та Оса. 
Квантоманія
фантастичний екшн — 19.15

Операція «Фортуна». Мис-
тецтво перемоги
комедія, екшн, бойовик — 
10.20

Астерікс і Обелікс. Підне-
бесна імперія
сімейний, комедія, пригоди 
— 11.20

Ведмідь під кайфом
трилер — 12.35

Аватар: шлях води, 
3Д, фентезі, екшн — 12.40, 
18.40

Кит
драма — 14.30

Крід ІІІ: спадок Роккі Баль-
боа
спортивна драма — 16.45

Людина-Мураха та Оса. Кван-
томанія, 
3Д, фантастичний екшн 
— 14.15

Ведмідь під кайфом, 
трилер — 20.30

ТЕАТР 

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

Ще раз про Червону Шапочку, 
стара казка на новий лад, 3+

12 березня, 11.00, 
13.30.
15 березня, 17.00

ВИСТАВКИ
Виставка картин до дня народ-
ження Т. Шевченка «Думи, мої 
думи…»
8-20 березня
Український Дім

Невтомлені. Нескорені. Об'єднані
Художній музей. 
Виставка до річниці супротиву укра-
їнського народу повномасштабній 
російській агресії. Всього на огляд 
виставлено 70 творів
Діє до 15 березня

ВИСТАВИ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АКАДЕ-
МІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗИЧ-
НО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
(бульвар Тараса Шевченка, 6)
Замовлення квитків  
096-189-79-67
Вистави для дорослих.  
Початок о 18.00

Тарас, 
9 березня, драматична 
містерія

Дім божевільних
комедія, 11 березня, 

За двома зайцями,
 музична комедія, 12 березня

Вуйцьо з крилами
15 березня, комедія-притча

Дитячі вистави.  
Початок о 13.00

Чари прадавнього лісу,
казка, 5 березня, 

Кришталева туфелька,
музична казка,12 березня, 

Квитки в касі театру

Гормон кохання або 
тестостерон, занадто 
відверта комедія, 18+
8 березня

Події

Благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ 
9 березня, 18.00 вул. Будного, 22, ресторан SFERA
Головна мета аукціону —  це збір коштів на позашляховики для 
ЗСУ! Ведучий і співорганізатор СЕРГІЙ ФАЛЯ, запрошені гості 
ТАРАС МЕЛЬНИК та ОКСАНА ВАЩИШИН (WINCENT BAND), 
ДУЕТ TWO VOICES (ДМИТРО МАЦЬПА, ЛІЛІАНА ВІВЧАР), ЗБІР-
НА ЗАРОБІТЧАН УКРАЇНИ (Учасники Ліги Сміху)

Навчання  
Проєкт «Дитяча точка 
«Спільно» від БО «Україн-
ська освітня платформа» 
ЮНІСЕФ
Тернопільський ліцей №21 
спеціалізована мистецька 
школа ім. Ігоря Герети, (про-
спект Злуки, 51), щовівторка 
та щочетверга, 12.00-14.00 

Розмовний клуб для вну-
трішньо переміщених 
«Слово»
школа №5, вул. Камінна, 2,  
щовівторка та щоп’ятниці, 
15.00-17.00

Майстер-класи

Майстерка Не онлайн ігри
8 березня, 14.00-16.00
вул. Кардинала Йосипа Сліпо-
го, Просвіта Тернопільщини
запрошує дітей на щотижневі 
збірки для гри та творчості. 
Обов'язково заповніть фор-
му для реєстрації https://bit.
ly/3SLxAK4

Квитки та афіша 
на кожен день. 
Скануй 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.
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***
Якщо ви приїхали з відряджен-
ня, а квартира чисто прибрана, 
діти роблять уроки, дружина 
готує, а собака спокійно спить 
на своєму місці — вони зламали 
ваш комп'ютер!

***
Він був одружений вже вп'яте, 
мав п'яту дружину і п'яту тещу, 
і тому в відьмах розбирався 
краще за інквізицію.

***
А ви не помічали, що жіноче 
«Буду готова через 5 хвилин», і 
чоловіче «Через 5 хвилин буду 
вдома» — те саме!

***
Розмовляють дві подруги:
— Мені весь час доводиться 
виявляти обережність, щоб не 
завагітніти.
— Як? Ти ж мені казала, що твій 
чоловік стерилізований.
— От-от саме тому.

***
Сваряться хлопець та дівчина. 
Дівчина (грізно):
— Я не твоя дружина, щоб ти міг 
мені щось забороняти!
Хлопець:
— А будеш нею?
Дівчина (так само грізно):
— Буду!

***
Жінка (неспішно вимовляючи 

чоловікові років тридцяти):
— Гаразд, Пашу ти визнав, а 
Ілюшу ні. Допустимо. Ти будеш 
приходити до них, одному 
дарувати іграшки, грати з ним, 
а з другому ні?
Чоловік (похнюпившись):
— Так...
Жінка:
— Гаразд, я залишу осторонь 
моральний аспект. І навіть 
логіку. Але скажи мені, як ти 
їх розрізнятимеш? Вони ж 
близнята!

***
Чоловік попередив, що сьогодні 
ввечері він мене покарає. По-
бігла до спальні, роздяглася, 
чекаю, а він заходить і заявляє:
— Ну от, люба! Відключив тобі 
Інтернет!

***
Зазвичай на весіллях крадуть 
наречену, а в мене вкрали тещу 
— більше дорогих подарунків 
не було.

***
— А в мене двійнята народи-
лися!
— Круто! На кого схожі?
— Один на одного...

***
Після того, як лікар оголосив 
йому страшний діагноз — без-
пліддя, він так розгубився, що 
навіть не знав, що сказати своїй 

вагітній дружині.
***

Чоловік каже дружині:
— Коли тобі потрібні гроші, ти 
мила і люб'язна зі мною.
— Але я завжди мила і люб'язна 
з тобою!
— Саме так!

***
Люди добрі! Тиждень тому піш-
ла дружина, а готувати не вмію. 
А їсти дуже хочеться. Жінки! 
Хто скільки може, поживіть у 
мене...

***
— Дорогий, дай мені грошей на 
пілінг!
— А що це?
— Це коли стару шкіру знімаєш, 
а нова — гладка та гарна!
— А я думав, що змії безкоштов-
но линяють.

***
В офісі шеф каже секретарці:
— Настю, збери дівчаток, я вас 
зараз сфотографую.
— Ух ти! А навіщо?
— Маю ж я якось дружині до-
вести, що тут зраджувати нема 
з ким.

***
— Учора зізнався нареченій у 
всіх своїх гріхах!
— Ну і що?
— Не допомогло, весілля за три 
тижні.

***
У жінки лише два обов'язки 
перед чоловіком:
1. Заспокоїти його, коли він 
нервовий.
2. Нервувати його, коли він 
спокійний.

***
Якщо вас хтось веде за руку, 
це мама. Якщо водять за ніс, 
найімовірніше, коханка. Якщо 
вас ведуть під руку, то це або 
дружина, або менти.

***
Кожному з нас з дитинства 
добре відомо, що найкраще 
джерело безперебійного жив-
лення — бабуся.

***
— Галю, ну що тобі чоловік 
подарував на ювілей?
— Бачиш ту червону Феррарі?
— Так!
— Ось такого ж кольору рука-
виці.

***
Чоловік, який повернувся з від-
рядження, застає свою дружину 
в ліжку з коханцем. Деякий час 
дружина, злякавшись, дивиться 
на чоловіка, а потім з докором у 
голосі заявляє:
— Ну звичайно ж, ти знову 
віритимеш своїм безсоромним 
очам, а не коханій дружині!..

***
Вона встала о 4 ранку. 
Зламала всі вудки, викинула 
хробаків в унітаз, порізала 
човен, лягла і міцно притис-
нулася до коханого... Жити 
залишалося 1,5 години...

***
Чоловік потрапив у ката-
строфу, через кілька днів 
приходить до тями та питає 
у своєї дружини, яка сидить 
біля його ліжка:

— Що, я вже в раю?
— Ні, любий, я ж тут.

***
Перші три дні батьківства 
були казкові: вітання, обми-
вання. А потім... дружину 
виписали з пологового 
будинку...

***
— Тату, я у п'ятницю на весіл-
ля йду, дай грошей.
— Дві тисячі вистачить?
— Ну, що ти? Сукня, фата...
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ОВЕН Не варто форсу-
вати події – ні у профе-
сійному, ні в особистому 

житті, – треба пам'ятати, 
що все відбувається свого 
часу. Привабливість в очах 
протилежної статі допоможе 
не лише налагодити вже давні 
стосунки, а й завести нові.

ТЕЛЕЦЬ Несподівані 
сюрпризи можуть 
піднести друзі: ті, кого 

представники знака звикли 
вважати вірними та відданими, 
не виправдають очікувань, а 
ось ті, кого вони звикли вважа-
ти мало не баластом, виявлять 
себе з найкращого боку.

БЛИЗНЮКИ Перепади 
настрою, які докучати-
муть протягом усього 

місяця, необхідно використо-
вувати з професійною метою: 
на енергетичній хвилі можна 
здійснити будь-які – гранді-
озні – плани, а під час спаду 
вдасться підтягнути «хвости».

РАК Успішними вияв-
ляться будь-які справи 
далеко від дому – від 

бізнесу до подорожей та емі-
грації, що стосується співпраці 
з іноземними партнерами, 
то вони виведуть на новий  
фінансовий рівень. А ось про 
спокій представники знака 
зможуть лише мріяти.

ЛЕВ На роботі дове-
деться продемонструва-
ти своє вміння працюва-

ти під тиском, а найкращими 
ліками від стресів зірки 
вважають заняття спортом – 
головне, вибирати ті види, 
в яких міститься мінімальна 
кількість екстриму.

ДІВА Особисте життя 
потішить подіями: не 
варто дивуватися, якщо 

партнер запропонує укласти 
шлюбний контракт, який 
спантеличить, та й пропозиція 
руки і серця від людини, яка 
набагато старша за віком, 
може поставити в глухий кут. 

ТЕРЕЗИ Аврали на 
роботі, які можливі в 
цей час, заберуть багато 

часу та сил. Під час вирішення 
професійних питань необхідно 
спиратися на допомогу колег.

СКОРПІОН Просування 
по службі чи перехід на 
іншу – з підвищенням 

– роботу навряд чи здивує 
представників знака, останнім 
часом вони багато зробили для 
того, щоб добре зарекомен-
дувати себе в очах начальства 
– нинішнього чи потенційного. 
Спілкування з милими серцю 
людьми покращить настрій та 
підвищить працездатність.

СТРІЛЕЦЬ Навіть ті, хто 
давно втратив інтерес 
до особистого життя, 

несподівано можуть відчу-
ти симпатію до нового або 
старого знайомого, що може 
спричинити зміну статусу. Є 
можливість реорганізації жит-
ла: переїзд на нову квартиру, 
до іншого міста чи країни.

КОЗЕРІГ Весь наступний 
місяць представни-
кам знака доведеться 

крутитись, як білка у колесі: 
телефонні дзвінки, листування 
з партнерами в месенджерах, 
робота з документами та під-
писання важливих контрактів 
майже не залишать часу для 
близьких людей. Імовірний 
переїзд до більшої квартири.

ВОДОЛІЙ Відчуття 
розв'язаних рук, коли 
у професійному сенсі 

можна робити те, що хочеш, 
не гарантує того, що все вдава-
тиметься легко, але намагатися 
однаково потрібно. Фінансові 
потоки, які спрямує Всесвіт, 
стануть заслуженою нагородою 
за завзятість та працьовитість.

РИБИ Завдяки дням 
народження, які свят-
куються саме в цей час, 

представники знака «купати-
муться» у загальній любові. До 
того, що відбувається в житті в 
цей час, необхідно ставитися 
як до даності: все зайве і що 
віджило своє, піде, а з люди-
ною залишаться тільки ті люди, 
предмети, які їй потрібні.

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКМЕТЕО

АНЕКДОТИ

***
Мені тут заміж запропонували 
вийти... Сказав: «Житимеш, як 
у Раю». Соромлюся спитати, це 
як? Гола, боса та яблука їсти?!

***
Найбільша помилка жінки — 
коли у шлюбі вона намагається 
бути головною, не розуміючи, 
що треба — просто бути неза-
мінною!

***
— Алкоголь — джерело всіх 
бід у сімейному житті, — каже 
лектор. — Скільки ми знаємо 
про випадки, коли дружина 
залишає чоловіка, бо він п'є.
Хтось із зали уточнює:
— А ви не скажете, скільки 
точно треба випити, щоби вона 
пішла?

***
От вийдуть заміж за старих 
режисерів, композиторів, 
артистів, бізнесменів і кажуть, 
що по любові... Але щось я не 
чув, щоб закохувалися у старих 
слюсарів.

***

— Тату, а чому цей фільм не 
можна дивитись дітям?
— Та сиди ти тихо… Зараз сам 
побачиш.

***
— Вчора вирішила пожартувати 
над своїм чоловіком — підкла-
ла йому в кишеню піджака свої 
трусики, щоб потім закотити 
жартівливу сцену ревнощів і 
подивитися, як він відреагує.
— Ну і як? Вдався жарт?
— Жарт?! Та він у всьому 
зізнався!

***
Зустрілися двоє друзів. Один 
питає:
— Як живеш?
— Все нормально, дружина та 
діти, все гаразд. А ти як?
— А я з дружиною розлучаюся.
— Та ти що, вона в тебе така 
дбайлива господиня, чистюля, 
завжди все по господарству 
працює.
— Отож і воно, встанеш уночі 
водички попити, приходиш — 
уже ліжко заправлене.

***
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Іван, Іларіон, Ян.
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Олександр, Антон, Євген, 
Тарас, Теодор, Федір.
11 березня: 
Іван, Микола, Петро, 
Севастьян, Сергій, Ян, Анна.
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Макар, Михайло, Петро, 
Степан, Тимофій, Юліан, Яків.
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Арсеній, Василь, Нестор, Кіра, 
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Цього тижня 
іменини святкують

ЗМІНИЛИ ФОНТАН

З’ЯВИВСЯ БУДИНОК ЗВ’ЯЗКУ

БУЛО:
Поруч із КДБ був пам’ятник  
Пушкіну.

БУЛО:
У 50–х роках поруч із будівлею був 
сквер.

СТАЛО:
На місці фонтана тепер постамент 
від пам'ятника

СТАЛО:
Згодом поруч збудували будинок 
зв’язку.

З одного ракурсу

Тут була будівля КДБ
ТРИМАЛИ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

БУЛО:
У цій будівлі працювало КДБ, а у 
підвалах були тюремні камери.

СТАЛО:
Тепер тут управління міської ради 
та музей політичних в’язнів.


