
 Дехто має все і не дає 
нічого, а дехто, не маючи 
нічого – віддає усе. Ми 
вже раніше знайомили 
вас із 90–річним Василем 
Лазарчуком, який 
вирішив віддати своє авто 
військовим

 Нам вдалося здійснити 
мрію дідуся – зробити 
добрий вчинок. Передача 
машини вже відбулася. 
Розкажіть цю історію 
знайомим, аби все більше 
людей у нашій країні не 
втрачали віру один в 
одного

НАСЛІДКИ РАКЕТНОЇ 
АТАКИ В ОБЛАСТІ

ЛАСТІВКА УЖЕ ПОЛЕТІЛА НА ГАРЯЧИЙ НАПРЯМ

РЕКЛАМА
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У 90 ВІДДАВ АВТО НА ЗСУ

ШТРАФ НАВІТЬ ЗА 
ОДИН ПРОКОЛ ДЕРЕВА

ЧИ ПИСАВ ЛИСТА 
РОСІЙСЬКОМУ ПАТРІАХУ?

  Пробили дірочку на березі — 
заплатите штраф. Якщо проріз 
— сплатите збитки. Якщо береза 
має 50 см у діаметрі, викладете 
близько 10 тисяч гривень

 За інформацією пабліків, 
митрополит Тернопільський і 
Кременецький Сергій нібито писав 
вітального листа російському 
Кирилу. Чи справді так?с. 7 с. 9
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стану, коли не всі тернополяни 
мають змогу повноцінно ознайо-
митися зі змінами та взяти участь 
в обговореннях.

Володимир Салук прийшов як 
історик та дослідник, незадово-
лений тим, що слухання проєкту 
про внесення змін щодо Генплану 
міста проводять у час повномасш-
табної війни. За його словами, це 
не дозволяє у повній мірі вивчи-
ти матеріал та отримати до нього 
повноцінний доступ. А не кожен 
може прийти у першій половині 
дня в міську раду й усе занотува-
ти. Термін розгляду пропозицій, 
на його думку, теж варто було б 
продовжити.  

— Мене обурило те, що хочуть 
забудувати ділянки, які раніше 
були зеленими зонами. Загроза 
забудови є на набережній Ставу, 
у Пронятинському лісі, — говорить 
Володимир.

Які зміни 
пропонують 

Під час доповідей представники 
міської ради розповіли, яких змін 
чекати тернополянам. Зокрема, 
обіцяють відремонтувати інже-
нерні мережі міста. Відповідно 
до Генплану, пропонують провести 
реконструкцію системи водовідве-
дення: здійснити перекладку всіх 
верхніх аварійних мереж, оновити 
водоочисні споруди на Тернопіль-
ському водозаборі, побудувати нові 
очисні споруди на Івачівському 

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  Вадим Єпур.  

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.

Тернополяни можуть ознайомитися з документами та подати свої пропозиції 
або заперечення до 16 березня. Пропозиції після встановленого строку 
не розглядають. Інформація про це є на офіційному сайті органу місцевого 
самоврядування. Містобудівна документація доступна для ознайомлення у 
будні з 9.00 до 13.00 за адресою: вул. Коперника, 1, каб. 206 (другий 
поверх). Із собою необхідно мати паспорт для реєстрації.

Як ознайомитися зі змінами
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Містобудівну документацію може переглянути кожен. Фотографувати, навіть 
журналістам, забороняють

ВАДИМ ЄПУР, ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Громадські слухання щодо змін 
у Генплані відбулись у Тернополі 
10 березня. Долучитися до них 
могли усі охочі тернополяни. 
Дехто прийшов, щоб висловити 
своє невдоволення змінами.

Як минули слухання 
На слухання містобудівної доку-

ментації «Внесення змін до Гене-
рального плану міста Тернополя 
та плану зонування території мі-
ста Тернополя» зареєстровалися 
60 учасників. Всі, хто попередньо 
зареєструвався, міг брати участь 
у голосуванні.  

Порядок денний громадських 
обговорень складався із допові-
дей осіб, які займалися розробкою 
Генплану та плану зонування міста 
Тернополя. Далі були «запитан-
ня-відповіді» до доповідачів від 
присутніх у залі. Через часовий 
регламент людям не дали шансу 
висловитись. Загалом засідання 
тривало у межах 2 годин.

Громадськість незадоволена ре-
зультатами слухань — одразу кілька 
тернополян запропонували відклас-
ти обговорення до перемоги. Адже 
не всі можуть бути присутніми 
на дискусії. Чимало жителів міста 
зараз перебувають у лавах ЗСУ і те-
роборони. Через це активіст Віталій 
Чубатий вніс пропозицію про ви-
знання цих громадських обговорень 
такими, що не відбулися.  

Однак йому відповіли, що згід-
но із законодавством, зауваження 
не може бути враховане без ство-
рення погоджувальної комісії. Ті, 
хто залишився у сесійній залі, 
більшістю проголосували «за». 
Будь-хто з учасників громадських 
слухань має шанс взяти участь 
у подальших обговореннях. По-
трібно лише записатись у міськраді 
та залишити контакти.

Наприкінці заходу учасникам 
повідомили, що результати гро-
мадських обговорень оприлюднять 
на офіційному вебсайті Тернопіль-

ської міської ради у дводенний 
термін після їх розгляду. Також 
розглянуть усні й письмові про-
позиції від тернополян.  

Не всі згодні  
з Генпланом 

На слухання прийшли активісти, 
які не задоволені змінами Гене-
рального плану. Зокрема, активіст 
Віталій Чубатий не погоджується з 
багатьма змінами, які стосуються 
зелених зон та парків. Також він 
не згідний з тим, що обговорен-
ня відбуваються під час воєнного 

У міській раді 
запевняють, що у 
проєктних межах 
запропонували 
додати 300 га 
зелених насаджень

Місто  У Тернополі відбуваються 
громадські обговорення змін до 
містобудівної документації. Планують 
внести зміни до Генерального плану та 
плану зонування. Чимало тернополян не 
згодні з багатьма змінами, адже зелених 
зон може стати менше, а у парках 
міста, ймовірно, з'являться забудови. Як 
проходили громадські слухання та чи 
знайшли компроміс влада та активісти — 
читайте у матеріалі

У МІСЬКРАДІ ПУБЛІЧНО 
ОБГОВОРИЛИ ЗМІНИ ДО ГЕНПЛАНУ

ПАВЛО ЧЕПУГОВ, ЮРИСТ:

— Якщо міська рада пояснює ці 
обмеження воєнним станом, то і 
самі обговорення та зміни до місто-
будівної документації варто було б 
відкласти. Затвердження містобу-
дівної документації має відбуватися 
виключно з проведенням громад-
ських слухань які, у свою чергу, ма-
ють бути проведені з дотриманням 
Порядку, або бути перенесені на 
інший час. 

Якщо міська рада посилається на 
воєнний стан, то й дії з містобудів-
ною документацією, вочевидь, вза-
галі слід відкласти до кращих часів.
Відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної 
діяльності», громадські слухання 
відбуваються у відкритому режи-
мі, проводиться їх вебтрансляція, 
відео- та/або аудіозапис. 
Кожен учасник громадських 
слухань має право робити ауді-

озапис, відеозапис або вебтран-
сляцію громадських слухань.  
Засоби масової інформації мають 
право вести пряму відео- чи ра-
діотрансляцію, робити аудіо- чи 
відеозапис. 
Під час ініціювання, підготовки, 
проведення, а також після про-
ведення громадських слухань 
не може чинитися перешкод для 
діяльності представників засобів 
масової інформації.

Якщо рада посилається на воєнний стан, то й зміни до 
Генплану варто відкласти

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.

водозаборі тощо. Всі стічні води 
у перспективі мають подаватися 
до каналізаційних міських водо-
очисних споруд, які потребують 
оновлення.

— Ми передбачили будівництво 
нової системи каналізацій, особли-
во на ділянках, де до сьогодні є 
неканалізована забудова. Таких те-
риторій у місті 6%, — сказали під 
час доповіді розробники Генплану.

Щодо теплопостачання, від 
міської ради пропонують заміни-
ти котли у теперішніх квартальних 
блочних котельнях на сучасні і 
впровадити операційну установ-
ку (тобто кінцевий споживач буде 
мати і тепло, і електроенергію).

Розвиток газопостачання відбу-
ватиметься за рахунок підключення 
абонентів на ділянках нової забу-
дови. ПрАТ «Тернопільміськгаз» 
внесли пропозиції щодо резервних 
джерел газопостачання міста. Ста-
ном на сьогодні електроенергією 
Тернопіль та область забезпечує 
потужна Тернопільська електрична 
підстанція. У Генплані пропонують 
реконструювати ряд підстанцій та 
подавати світло від інших міст.

Також міськрада обіцяє створити 
тимчасовий притулок для безпри-
тульних тварин на вулиці Текстиль-
на. Далі планують провести рекон-
струкцію міського сміттєзвалища, 
побудувати сміттєпереробне під-
приємство на території Тернопіль-
ської громади. Також на території 
сміттєзвалища пообіцяли створити 

спеціальний об’єкт для утилізації 
померлих тварин. 

Міська рада планує розширити 
межі територій міських кладовищ.

Обіцяли більше 
зелених насаджень 

Від багатьох присутніх на слухан-
нях звучали запитання «Наскільки 
зменшаться зелені зони внаслідок 
змін у Генплані?», «Чи скоротять 
територію існуючих парків?» Від 
міської ради твердо наголосили: 
«Жодну територію парку не змен-
шили! Межі парків залишаються 
тими ж самими. Жодного скоро-
чення зелених зон теж не буде». 
Навпаки, обіцяють, що Тернопіль 
озеленять ще більше, а у проєктних 
межах запропонували додати 300 га 
насаджень.

— Ми врахували документацію 
щодо меж парків, подали зонування 
відносно цих об’єктів загального 
користування. Щодо змін, пропо-
нуємо додатково 20 об’єктів нового 
зеленого будівництва загальномісь-
кого значення, — повідомила архі-
текторка Тамара Шидловська.

Від міської ради пропонують 
створити новий парк на вулиці 
Тарнавського (площею більше 
10 гектарів), сквер у мікрорайоні 
«Канада» (площею приблизно 6 га), 
також сквери на проспекті Куліша 
і на вулиці Леся Курбаса, поши-
рити зелені насадження на масиві 
«Дружба», у частині мікрорайону 
«Західний» тощо.

Ми встанови-
ли основні змі-
ни, які можуть 
затвердити. Що 
побачили?  
Скануй qr-код 
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Продукти для навчальних закладів мі-
ста закуповує Управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради. На сайті дер-
жавних закупівель https://bit.ly/3T9Euci 
ми проаналізували відкриті дані про те, 
що, у кого та за скільки купував відділ 
освіти, зокрема — їжа для навчальних 
закладів.

Як проходять закупівлі 
Від початку року, станом на 13 берез-

ня, відділ освіти проводив 16 закупівель 
продуктів. Не всі вони були успішні. 
Деякі були скасовані або не знайшлося 
підприємців, які погодились би виконати 
замовлення.

Наразі 12 із них закінчились успішно 
укладанням договору. Ще чотири не від-
булися.

Більшість закупівель проводять у фор-
маті аукціону. Це дозволяє різним підпри-
ємцям брати участь та пропонувати свою 
ціну на виконання. Чверть — оголошували 
без використання електронної системи, 
тобто відділ освіти самостійно обирав 
підприємця і укладав із ним договір без 
відкритих торгів.

Закон України «Про публічні закупів-
лі» передбачає можливість проведення 
закупівель без використання електронної 
системи. Це означає, що замовник може 
укласти прямі договори з обраним нада-
вачем послуг без аукціону, тобто не даючи 
можливості різним підприємцям пропо-
нувати свої послуги дешевше.

У зв’язку з воєнним станом правила 
проведення відкритих торгів змінилися. 
Тепер простіше укладати договори на-
пряму з підприємствами, без аукціонів. 
Нові вимоги регулює постанова Кабінету 
міністрів України «Про затвердження осо-
бливостей здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для замовників, 
передбачених Законом України «Про пу-
блічні закупівлі», на період дії правового 
режиму воєнного стану в Україні та про-
тягом 90 днів із дня його припинення або 
скасування».

Зокрема, відкриті торги можна не про-
водити, якщо:

  закупівля здійснюється для заходів 
мобілізації та цивільного захисту;
  здійснюється для будівництва, ре-
конструкції, капітального ремонту 
та облаштування місць проживання 
внутрішньо переміщених та евакуйо-
ваних осіб;
  будівництва, реконструкції, капіталь-
ного або поточного ремонту, облаш-
тування захисних споруд цивільно-
го захисту, у тому числі подвійного 
призначення, найпростіших споруд, 
укриттів;
  існує нагальна потреба у здійсненні 
закупівлі у зв’язку з виникненням 
об’єктивних обставин, що унемож-
ливлюють дотримання замовником 
строків для проведення закупівлі із 
застосуванням відкритих торгів та/або 
електронного каталогу, яка повинна 
бути документально підтверджена за-
мовником;
  відмінено відкриті торги через відсут-
ність учасника процедури закупівлі;
  здійснюється закупівля товарів, робіт 
і послуг для забезпечення функціо-
нування об’єктів критичної інфра-
структури.

Також аукціон можна не проводити, 
якщо вартість закупівлі не перевищує 
наступні межі:

  придбання замовниками товарів і 
послуг (крім послуг із поточного ре-
монту), вартість яких не перевищує 
100 тис. гривень;
  послуг із поточного ремонту, вартість 
не перевищує 200 тис. гривень.;
  робіт, вартість яких не перевищує 
1,5 млн гривень.

Скільки зекономили 
на аукціонах 

Серед 12 оголошених аукціонів вісім 
успішно завершені. Решта не відбулися 
або через дискваліфікацію учасників (три 
аукціони), оскільки вони не відповідали 
встановленим вимогам, або через те, що 
ніхто з підприємців не подав пропозицію.

Однак серед усіх оголошених аукціонів і 
конкуренції не було. Брали участь по од-
ному учаснику. Лише в одних відкритих 
торгах є два учасники — це закупівля 
оброблених фруктів. Очікувана вартість 
закупівлі — 1 285 000 гривень. Переможець 
ФОП Маник Неля Іванівна запропонувала 
виконати замовлення за 1 152 000 гривень. 
З нею і уклали договір.

Загалом на закупівлю продуктів че-
рез відкриті торги відділ освіти витра-
тив 5 135 000 гривень міського бюджету 
від початку року. Зекономити вдалося 
282 336 гривень. Це приблизно 5% від 
очікуваної суми закупівель.

Що та у кого купували 
Ми проаналізували, що купував відділ 

освіти та за скільки. На інфографіці наве-
дено основні продукти харчування, у якій 
кількості та в якого підприємця брали. 
Також ми розрахували вартість за кілограм.

Відповідно до укладених договорів, при-
дбані продукти виконавець замовлення 
повинен регулярно доставляти невеликими 
партіями за вказаними адресами закладів 
освіти. Тобто заклади не отримують про-
дукти відразу на кілька місяців наперед, 
а їх привозять із певною періодичністю та 
в зазначений час, відповідно до договору.

Виконавець замовлення повинен також 
виконувати доставку власним транспор-
том.

Загалом ми не помітили товарів, вар-
тість яких була б завищена, аніж можна 
придбати у звичайних магазинах та су-
пермаркетах.

До прикладу, кілограм цукру обійшовся 
в 34,8 гривні. Таку ціну запропонувало 
ТОВ «ПРОДЛЮКС ПЛЮС» на відкритих 
торгах. Загалом придбали 20 000 кг цукру 
на суму 696 000 гривень. В середньому 
вартість кілограма цукру в магазинах від 
33 до 38 гривень 

Кілограм борошна коштував 15,5 грн. 
Замовлення виконувала ФОП Дутка Надія 
Петрівна. У магазинах ціни на борошно 
від 15 до 22 гривень за кілограм.

Вартість гороху за кілограм — 26 грн. За-
мовлення виконував ФОП Двораківський 

ГРОШІ

У зв’язку з воєнним 
станом правила 
відкритих торгів 
змінилися — простіше 
укладати договори без 
аукціонів

У КОГО ТА ЗА СКІЛЬКИ КУПУЮТЬ 
ПРОДУКТИ ДЛЯ ДИТСАДКІВ ТА ШКІЛ
Закупівлі  Фрукти, молочка, яйця, крупи і не 
тільки. Ці продукти закуповують для міських закладів 
освіти, щоб готувати їжу для малечі. Усім займається 
міський відділ освіти. Однак чи роблять це прозоро? 
Журналісти «RIA плюс» проаналізували відкриті дані 
сайту державних закупівель
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ЯКІ ПРОДУКТИ КУПУВАЛИ

Ігор Іванович. У магазинах він в середньому 
коштує від 27 до 43 гривень за кілограм.

Також відділ освіти купував молочну 
продукцію, чай, фрукти тощо.

ЯК ВІДБУВАЛИСЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ ЗАКУПІВЛІ ЗА СТАТУСОМ ВИКОННАННЯ

Проєкт здійснений за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України». 
У рамках реалізації грантового проєкту The Women in News з WAN‑IFRA. Погляди 
авторів не обов'язково 
збігаються з офіційною 
позицією партнерів.
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Паспорти є чинними до закінчення строку їх дії
ВИДАВНИЦТВО РІА 

Роз’яснення щодо чинності 
паспортних документів 13 березня 
дала Державна міграційна служба 
України (ДМІС).

— На сьогодні паспорти, у яких 
різна транслітерація написання пріз-
вища або імені, є чинними до закін-
чення строку їх дії. Такі документи 
будуть визнаватися недійсними або 
змінюватися лише за особистим 
зверненням особи за отриманням 
або обміном паспорта, — йдеться 
у повідомленні. ДМІС

В Міграційній службі зазначають, 
що транслітерація прізвища та іме-

ні латиницею, відповідно до вимог 
українського алфавіту, в паспортних 
документах застосовується в Україні 
з 2015 року.

На прохання особи під час подан-
ня заяви для оформлення паспортів, 
транслітерація може бути змінена і 
виконана відповідно до написання 
у раніше виданих на її ім’я паспорт-
них документах або документах, 
виданих компетентними органами 
іноземної держави.

При кожному оформленні 
паспортів людина власним підписом 
підтверджує правильність написання 
своїх персональних даних, у тому 
числі й написання транслітерації.

(у тому числі у зв’язку зі зміною 
транслітерації як в ID-картці, так і 
закордонному) попередньо видані 
документи з відмінною транслі-
терацією, про яку не зазначено 

Вартість ID-картки  та закордон-
ного паспорта *
ID-картка: до 10 робочих днів 
— 820 грн, 20 днів  — 450 грн.
Закордонний паспорт: до 7 ро-

бочих днів — 1 496 грн, до 20 
днів — 856 грн.  
*вартість виготовлення доку-
ментів вказана без банківських 
послуг.  

Довідка

Як перевірити стан 
оформлення документа
Отримати інформацію щодо 
стану оформлення документа 
можна на офіційному веб-сайті 
ДМС, скориставшись сервісом 
«Перевірка стану оформлення 
документів» https://dmsu.gov.ua/

services/docstate.html
Перевірити документи можна 
на сайті Державної міграційної 
служби України за посиланням: 
https://dmsu.gov.ua/services/
nd.html.

служби з надзвичайних ситуацій за-
лучили лише керівництво району) 
з метою встановлення маркування 
ракети та збору речових доказів, — 
каже речниця.

Порахують збитки 
У Підгаєцькій міській раді на-

голошують, людей з такою бідою 
ніхто не покине. Вже зараз шука-
ють всі можливі варіанти, як можна 

Обстріл  У ніч з 8 на 9 березня 
країна-агресор знову атакувала 
територію України ракетами та дронами-
камікадзе. Через це в різних регіонах 
понівечені приватні будинки та критична 
інфраструктура. Є частково зруйновані 
кілька будівель на Тернопільщині. 
Ми дізнавалися деталі, у якому стані 
приміщення та як пережили це місцеві

ЯК У ПІДГАЄЦЬКІЙ ГРОМАДІ 
ПЕРЕЖИЛИ РАКЕТНУ АТАКУ
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077‑01‑80 

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 березня 
приблизно о 2.39 оголосили про 
повітряну тривогу на території 
всієї України. На Тернопільщині 
тривога тривала впродовж чоти-
рьох годин. Загалом вночі ворог 
випустив 81 ракету. Його цілями 
була наша критична та енергетична 
інфраструктура.

Як повідомляв голова Терно-
пільської ОВА Володимир Труш, 
о п’ятій годині ранку зафіксували 
падіння уламків бойової частини 
у Підгаєцькій громаді.

— Вибухом пошкоджено п’ять 
будівель. З них чотири — нежитло-
ві, один житловий будинок. Наразі 
на місці падіння уламків тривають 
слідчо-оперативні дії. Загиблих чи 
потерпілих, на щастя, немає, — за-
певнив він.

Що кажуть 
у громаді?

Аби дізнатися більше детальної 
інформації, журналісти «RIA плюс» 
звернулися до Підгаєцької міської 
ради. Працівники міськради разом 
із представниками інших спецслужб 
були на місці події.

— Я досі знаходжуся у селі, де 
через нічну атаку постраждали 
будинки. Ми одразу зробили об-
стеження помешкань, склали сім 
актів. В одному житловому будин-

ку майже повністю зруйнований 
дах. Також частково пошкоджені 
два господарські будинки. Також 
є оселі, де частково треба заміни-
ти шифер. Постраждав колишній 
будинок торгівлі. Там і дах поніве-
чений, і вікна повилітали. Зараз тут 
є служби, вони збирають уламки і 
виконують свою роботу. Я не знаю, 
чи це було влучання, чи шматки 
ракети полетіли після збиття. Це 
не моя компетенція, звертайтеся 
краще у відповідні служби. Але 
у селі урвище метрів п’ять у глиби-
ну, — розповіла заступниця міського 
голови Надія Лучка.

Комунікації під час падіння улам-
ків не постраждали. Наразі у жи-
телів села є світло, вода в криниці.

Проте та ніч стала справжнім по-
трясінням для всієї громади. Люди 
злякалися, адже з такою ситуацією 
стикнулися вперше.

— Місцеві налякані. Але вони за-
доволені, що через цю атаку ніхто 
з них не загинув. Це найголовніше 
на сьогодні для кожного з нас. Всі 
покрівлі поступово відновимо, — 
додає пані Надія.  

У свою чергу, речниця головного 
управління ДСНС у Тернопільській 
області Ірина Крупа наголосила, їх 
підрозділи для роботи у Підгаєцькій 
громаді не залучали.

— На місці події працюють опе-
ративно-слідчі групи СБУ та На-
цполіції в області (від Державної 

Під час прильоту в 
Підгаєцьку громаду 
місцеві жителі не 
постраждали. Це 
найголовніше, а 
покрівлі відновлять

Найбільше постраждали приватні будинки. Деякі без дахів та вікон. Також уламки 
розтрощили господарські споруди

Документи з різною транслітерацією будуть визнаватися 
недійсними або змінюватися лише за зверненням особи

допомогти власникам будинків, аби 
скоріше ліквідувати наслідки атаки.

— Зараз ми створюємо штаб. 
Буде працювати комісія, підраху-
ємо суму збитків. Щось зможемо 
виділити з бюджету. Першочергово 
маємо зробити покрівлю в будин-
ку, який постраждав найбільше. Бо 
людині ж треба десь спати. Ми ще 
рекомендували людям, щоб через 
додаток «Дія» вони реєструвалися 
на «єДопомогу», — каже заступниця 
міського голови.

УВАГА! За результатами огляду 
уламків вибухотехніки не виявили 
небезпечних частин, проте місце 
події може бути уражене залишками 
ракетного палива. Тому місцевих 
жителів просять не підходити туди.

Фахівці задокументували всі по-
шкодження, внаслідок ранкового 

обстрілу на території Підгаєцької 
територіальної громади. Це в ос-
новному вікна, двері, покрівлі 
будинків. Про це розповів голова 
Тернопільської ОВА Володимир 
Труш.

— Відбулось позачергове засі-
дання місцевої комісії з питань 
ТЕБ та НС при Тернопільській 
районній військовій адміністрації, 
створено штаб з ліквідації наслід-
ків. На місце події вже доставлено 
будівельні матеріали та проводять-
ся ремонтні роботи, — каже Воло-
димир Труш.

Також, якщо ви чуєте сигнали 
ракетної небезпеки, будь ласка, 
перебувайте в укритті. Адже ворог 
б’є і не шкодує ні інфраструкту-
ри, ні людей. Не фотографуйте та 
не викладайте відео.

Використовуючи таку можливість 
громадяни України змінювали тран-
слітерацію написання своїх прізви-
ща та ім’я. У зв’язку з чим виникала 
ситуація, коли людина могла декіль-
ка разів змінювати транслітерацію.

Проте, у разі зміни персональних 
даних (прізвища, імені, по батькові, 
дати народження або місця народ-
ження), раніше видані документи 
потребують обміну після отримання 
нового документа.

Для однакового застосування 
поняття складових імені 17.11.2022 
року внесено уточнюючі зміни до 
постанов Уряду, якими регулюються 
питання видачі як ID-картки, так і 
закордонного паспорта.

Встановлено, що у разі зміни 
інформації, внесеної до паспорта 

особою під час оформлення нових 
документів, підлягають визнанню 
недійсними або обміну.

Таким чином програмними за-
собами системи видачі докумен-
тів послідовно, на першому етапі, 
автоматично відібрано документи, 
які визнаються недійсними з різ-
них підстав, у тому числі у зв’язку 
із відмінною транслітерацією. 

На наступному етапі роботи сис-
теми паспорта з різною транслітера-
цією переводять у статус очікування 
обміну.
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Бійці, які зараз на передовій, 
обіцяли записати відео, що їхня 
ластівка вже в пункті призначення 
та допомагає у боротьбі з ворогом. 
Усі кадри обов’язково опублікуємо 
згодом.

Розкажіть цю історію своїм 
знайомим. Поділіться нею. Аби 
все більше людей у нашій країні 
не втрачали віру одне в одного, 
у добрі справи і те, що ми будемо 
жити у мирній та сильній держа-
ві–переможниці.

Від імені редакції щиро бажає-
мо Василю Дмитровичу міцного 
здоров’я, довгих років життя та 
швидше разом із нами святкувати 
Перемогу.

НОВИНИ

Кошти надсилати на карт-
ку сина: 4149 4993 4336 
0101, Старковський Микола, 
з обов’язково поміткою (на 
операцію)

Довідка

Скануй QR–
код і дивись 
відео

Благодійність  Дехто має все і не дає 
нічого, а дехто, не маючи нічого – віддає 
усе. Війна об’єднала багато українців, 
приємно, що серед тернополян є ті, хто 
не зважає на обставини, а робить все 
можливе, щоб наблизити нашу Перемогу

ЛАСТІВКА ПОМЧАЛА НА ФРОНТ
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, ВАДИМ ЄПУР, 
097– 445‑82‑67, NATALIYA.BURLAKU@
GMAIL.COM 

Ми вже раніше знайомили вас 
із 90–річним Василем Лазарчу-
ком. Багато хто пам’ятає його ще 
з освітянської ниви, адже Герой 
нашої публікації свого часу був ди-
ректором 17–ої школи та одним з 
улюблених учителів. Так–от одного 
разу він звернувся до нас із прохан-
ням допомогти йому знайти тих, 
хто зможе підремонтувати старень-
ке авто і передати на потреби ЗСУ.

Ми, звісно, відгукнулися і ви-
рішили написати про це. Реакція 
людей була приголомшлива. Багато 
хто підтримував старенького у ко-
ментарях. Бо добрі справи неод-
мінно знаходять позитивний відгук 
у людських серцях.

Обладнали технічно 
Допомогти з ремонтом і пере-

дачею транспортного засобу від-
гукнувся Роман Мельник (усі його 
знають як «Мамонта») — професій-
ний військовий і волонтер. Він сам 
брав участь у бойових діях, активно 
допомагає ЗСУ та організовує виш-
коли для цивільних та військових, 
які готуються боронити свою зем-
лю від непроханих гостей.

У руках вправних майстрів та 
сприяннями пана Романа «Жигуль» 
Василя Дмитровича підремонтува-
ли, зробили все необхідне, аби він 
слугував нашим воїнам.

— Ми дообладнали авто всім 
необхідним. Воно на ходу та 
в справному стані. Тож, споді-
ваюсь, стане в нагоді хлопцям, — 
каже він.

Передача машини у присутності 
Василя Лазарчука відбулася у су-
боту, 11 березня.

Авто поїхало на Харківщину. 

Нам відомий номер підрозділу і 
точний напрям дислокації. Але 
не вказуємо це з міркувань безпеки.

Василь Дмитрович, легко зітха-
ючи, сів на водійське сидіння, аби 
попрощатися. Машина хоч і стара, 
але з нею пов’язані приємні спо-
гади про молоді роки.

З нею багато 
спогадів 

— На ній часто їздила моя кохана 
дружина Людмила. Вона відійшла 
в інший світ у листопаді минулого 
року, — каже дідусь. — Ми з нею 
багато де їздили, гарні були часи. 
Та й мені вона слугувала добре. 
Ніколи не підводила. Надіюся, що 
і наших захисників не підведе. Їм 
більше треба, ніж мені. Ми он 
в спокої сидимо, а вони при такій 
погоді (ішов дощ — прим. авт.) — 
в окопах. Шкода їх. Може, продук-
ти якісь підвезуть чи на щось інше 
згодиться. Я дякую за допомогу, 
дякую, що організували все і допо-
могли мені зробити щось добре для 
наших воїнів. Дякую моїм дітям, 

які зрозуміли і підтримали мене 
у моєму намірі.

Слова Василя Дмитровича нади-
хають, бо він говорить їх із щирими 
помислами та з вірою у серці. По-
при свій поважний вік дідусь про-
довжує стежити за ситуацією, читає 
новини, слухає радіо та найбільше 
чекає звістки про нашу Перемогу.

Ми дообладнали 
авто всім 
необхідним. 
Воно на ходу та в 
справному стані. 
Хай служить!

Під час передачі авто. Волонтер Роман Мамонт (зліва), Василь Дмитрович, редакторка «RIA 
плюс» Наталія Бурлаку і волонтер Василь, який доставляє машину бійцям

У Василя Дмитровича багато теплих спогадів, пов’язаних 
із машиною, яка слугувала йому все життя

У волонтерки Галини Чиж‑Старковської стався другий 
інсульт після поранення сина

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

Жінка, яка активно допома-
гає військовим від 2014 року, 
потрапила до лікарні з інсуль-
том. Недавно її син, захищаючи 
нас та нашу Україну, потрапив 
під обстріл на Бахмутському на-
прямку, зараз після поранення 
у госпіталі. Материнське серце 
нашої волонтерки не витримало, 
і стався другий інсульт. Терміно-
во потрібна операція на судинах 
головного мозку.

— Звертаємось до всіх небай-
дужих! У відомої вам волонтерки, 
а також доброї та чуйної людини 
Галини Чиж-Старковської трапи-
лась велика біда! — до редакції 
звернулись тернопільські во-
лонтери. — Галя потребує тер-
мінової дороговартісної операції 
на судинах головного мозку! І це 
питання життя і смерті.

Ціна питання — 
200 тисяч гривень 

Лік йде на дні, і вже кілька 
разів Галина опинялася на межі 
життя, каже волонтерка Окса-
на Голуб. Їхню колегу по цеху 
може врятувати операція, для неї 
потрібно дуже швидко зібрати 
200 000 гривень!

— Просимо вашої матеріаль-
ної допомоги та молитви. Кожна 
ваша гривня дасть Галині шанс 
на життя! — каже Оксана Го-
луб. — Не будьте байдужі. Лік 
іде на дні!!!

Це людина і волонтер з великої 
букви, таких, як вона — відданих, 
дуже мало, поділилась відома во-
лонтерка Уляна Фіалка.

— Вона весь свій вільний час 
присвятила допомозі хлопцям, 
а зараз сама потребує допомо-
ги, — каже Уляна Фіалка. — Дуже 
прошу вашої допомоги, адже по-

переду у Галі дуже важка опе-
рація.

Недавно син пані Галини, за-
хищаючи нас та нашу Україну, 
потрапив під обстріл на Бахмут-
ському напрямку. І зараз після 
поранення перебуває у госпіталі, 
розповіла волонтерка благодійно-
го фонду «Чесна Україна» Любов 
Солтис.

Кожна гривня — 
шанс жити!

— Материнське серце нашої 
волонтерки не витримало, і став-
ся другий інсульт, — каже Любов 
Солтис. — Просимо всіх долу-
читись до допомоги, як завжди 
Галина всім допомагала! Кож-
на ваша гривня дасть їй шанс 
на життя!!! Не будьте байдужі, 
відлік йде на дні!

Пані Галина зараз перебуває 
в Тернопільській обласній клі-

У волонтерки Галини Чиж‑Старковської трапилася біда. 
Терміново потрібна допомога

нічній психоневрологічній лікар-
ні. Транспортувати її не можна. 
В ніч з 8 на 9 березня стан Га-
лини погіршився і був критич-
ним. Тому це справді питання 
життя і смерті. Просимо долучи-
тись до збору коштів на операцію 
всіх небайдужих.
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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.

сплантації органів, при лікуванні 
аутоімунних хвороб тощо. Загалом 
до програми входить 21 імуносупре-
сивний лікарський засіб. З них п’ят-
надцять є безоплатними, шість — 
передбачають часткову доплату. 
Крім того, на сайті НЗСУ обіцяють, 
що із серпня до 31 грудня 2023 року 
доступними стануть медикаменти 
для амбулаторного лікування палі-
ативних хворих, а ще прилади для 
визначення рівня глюкози у крові.

Алгоритм дій, як 
отримати препарати 

Вам слід здійснити чотири кроки:
1. Звернутись до лікаря, з яким 

уклали декларацію.
2. Фахівець має виписати ре-

цепт на отримання препара-
тів за держпрограмою «До-
ступні ліки».

3. Завітати до аптеки, яка має 
у приміщенні спеціальну по-
значку «Тут є Доступні ліки».

4. Отримати медикаменти бе-
зоплатно або з частковою 
доплатою за е-рецептом.

Як отримати електронний рецепт 
на «Доступні ліки»?

Пацієнт повинен записатись і по-
трапити на прийом до свого лікаря, 
з яким заздалегідь уклав декларацію. 
Важливо: на час війни для внутріш-
ньо переміщених осіб не обов’яз-
ково підписувати декларацію, щоб 
претендувати на «Доступні ліки».

Ще один виняток: при хроніч-
ному чи затяжному захворюванні 
у пацієнта чи необхідності про-
довжити лікування за попередньо 
встановленим діагнозом, лікар має 
право виписати рецепт без особи-

ЗДОРОВ'Я

За рецептом  Програма «Доступні 
ліки» діє в Україні ще з 2017 року. Через 
неї можна отримати медикаменти 
безоплатно або зі значною знижкою. За 
період війни НСЗУ дещо оновила перелік 
препаратів, які входять у програму. Та 
чи змінився алгоритм їх отримання? Ми 
дізналися, де можна одержати «Доступні 
ліки» у Тернополі

ЯК ОТРИМАТИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821‑01‑51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Скористатися програмою реімбур-
сації можуть тернополяни та жителі 
області, які страждають від низки 
захворювань — серцево-судинних, 
діабетів, хвороб дихальних шляхів, 
мають ослаблений внаслідок ліку-
вання чи операції імунітет тощо. 
Аби отримати ліки, слід укласти 
декларацію з лікарем. Та у деяких 
випадках це не обов’язково. Вартість 
медикаментів повністю або частко-
во оплачує держава. Відшкодування 
відбувається за принципом «гроші 
йдуть за пацієнтом в аптеку». А ще 
на період воєнного стану, крім 
електронних рецептів дозволено 
використовувати й паперові. Про 
усі нюанси «Доступних ліків» роз-
повідаємо у матеріалі, бо програма 
користується попитом у Тернополі.

Які ліки є 
безплатними 

— Препарати у рамках програми 
виписували для лікування хвороби 
Паркінсона, хронічних хвороб ниж-
ніх дихальних шляхів (бронхіальної 
астми), лікування епілепсії, розла-
дів поведінки та психіки, лікування 
нецукрового діабету та діабету 1 і 
2 типу, профілактики інфарктів та 
інсультів тощо. Найбільше рецеп-
тів «погасили» на ліки проти сер-
цево-судинних захворювань. Таких 
було близько 200 тисяч, тобто понад 
53% від загальної кількості. Рецепт 
на доступні ліки мешканці області 
можуть отримати у сімейного лікаря, 
терапевта чи педіатра. А забрати їх 
можна в аптеках, які мають дого-
вір із НСЗУ. Зазвичай на закладах 
пише, що тут є шанс купити чи взя-
ти «Доступні ліки». Також дізнатись, 
які аптеки в області уклали договір 
із НСЗУ, можна у свого сімейного 
лікаря, — додають від Департаменту 
охорони здоров'я ТОВА..

За інформацією на офіційному 
сайті Міністерства охорони здо-
ров’я, раніше (станом на листопад 
2022 року) за програмою «Доступ-
ні ліки» відшкодовувались (безо-

платно чи з доплатою) препарати 
проти серцево-судинних хвороб, 
для профілактики інсультів та ін-
фарктів, проти цукрового діабету 
І типу (інсулін) та діабету ІІ типу, 
а також нецукрового діабету, для 
лікування хронічних хвороб нижніх 
дихальних шляхів, крім того — роз-
ладів психіки, поведінки, епілепсії, 
хвороби Паркінсона. Ці категорії за-
хворювань не випадкові, саме вони 
найдужче впливають на показни-
ки смертності населення, суттєво 
знижують якість життя людей та 
ефективно лікуються амбулаторно.

Реєстр препаратів, які підлягають 
реімбурсації, стабільно оновлюють 
двічі на рік. Перелік ліків є у вільно-
му доступі на сайті МОЗ та містить 
інформацію для пацієнтів про тор-
гову назву ліків, діючу речовину, 

форму випуску, дозування, кількість 
в упаковці і тип відшкодування (чи 
їх видають безоплатно, чи з доп-
латою із зазначенням коштів, які 
треба оплатити в аптеці). З 27 лю-
того 2023 року від МОЗ оновили 
Реєстр лікарських засобів, які можна 
отримати за програмою «Доступні 
ліки». Станом на березень 2023 року 
до нього входять 486 засобів.

Серед них: дев’ять комбінованих 
лікарських засобів, сім з яких без-
платні; 72 препарати групи інсуліну 
(з них 45 медикаментів — повністю 
безоплатні для населення); 405 ін-
ших препаратів (з них 126 — без-
платні, ще сто вимагають доплати 
у межах 50 гривень).

До Реєстру включили лікарські 
засоби, які потрібні людям у по-
сттрансплантаційному періоді та 
для пацієнтів з імуносупресією — 
ослаблення імунітету після тран-

Перелік ліків за 
програмою є у 
вільному доступі 
на сайті МОЗ. До 
Реєстру увійшли 
486 засобів

Пацієнт має змогу отримати ліки за 
електронним чи паперовим рецептом 
у будь-якій аптеці, яка має договір із 
НСЗУ – без прив'язки до місцевості, 
де вам видали рецепт, чи місця вашого 
проживання. Це спрощує процедуру для 
переселенців, які знайшли прихисток 
на Тернопільщині. Знайти аптеку, яка 
відпускає «Доступні ліки», можна на 
«Електронній карті аптек-учасниць про-
грами реімбурсації лікарських засобів». 

Для зручності у фільтрах ліворуч від-
сортуйте область місця випуску препа-
ратів, населений пункт, тип аптечного 
закладу, відразу оберіть ліки, яких по-
требуєте. 

Карта автоматично видасть список 
аптек, у яких наявний конкретний 
препарат. Вам відразу покаже адресу 
закладу, власника, контакти, за якими 
можна попередньо зв’язатись із провізо-

ром, а ще кількість погашених рецептів 
за останній рік. Обирайте аптеки, які 
відпускали «Доступні ліки» впродовж 
останніх 7 днів!

За даними дашборду, станом на 13 бе-
резня 2023 року у місті Тернополі всього 
є 127 місць відпуску лікарських засобів 
за рецептами у рамках програми, а в 
області – 350 місць (аптек і аптечних 
пунктів).

Знайти аптеку з «Доступними ліками» 
допоможуть і працівники контакт-цен-
тру НСЗУ. З ними можна зв’язатись за 
номером: 16-77. А для тих, хто полю-
бляє соцмережі, більше інформації про 
програму міститься у чат-боті «Спитай 
Гриця». Сервіс детально розповість, де 
отримати ліки кожному жителю села, 
містечка чи міста і на які безкоштовні 
(чи із доплатою) медикаменти вам мож-
на розраховувати.

Де можна отримати ліки

Отримати медикаменти можна у будь‑якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ

стого прийому людини. Тобто, ви 
можете зателефонувати йому, напи-
сати на месенджер чи «електронку». 
Оскільки на період воєнного стану 
МОЗ спільно з Національною служ-
бою здоров’я України та Урядом 
максимально спростили отримання 
препаратів, лікар може виписати вам 
як паперовий, так й електронний 
рецепт. З ним ви аналогічно може-
те звернутись до будь-якої аптеки 
і одержати необхідні медикаменти 
у рамках програми реімбурсації.

Ваш номер мобільного телефону, 

зазначений у декларації, має бути 
актуальним, коли лікар виписує ре-
цепт. Адже на нього надійде СМС з 
унікальним номером рецепта, а ще 
кодом підтвердження для отриман-
ня ліків. Перший складатиметься з 
16 цифр, другий — з п’яти. Людям, 
які не користуються телефоном (зо-
крема, старшим громадянам), лікар 
може надрукувати електронний ре-
цепт у вигляді пам’ятки, що містить 
номер і код підтвердження, дані про 
виписані препарати, спосіб їх за-
стосування.

В аптеці ви маєте повідомити 
фармацевту 16-значний номер 
рецепта будь-яким доступним 
шляхом: надиктувати, показа-
ти надруковану інформаційну 
пам’ятку, дисплей смартфона 
із повідомленням, яке на нього 
надійшло тощо. Вам запропо-
нують наявні лікарські засо-
би на вибір – безоплатні або 
з доплатою. Переконайтесь, що 
перед вами точно те торговель-
не найменування лікарського 
засобу і виробництва, яке по-
трібне. 

У разі, якщо вас усе влашто-
вує, назвіть працівнику аптеч-
ного закладу код підтверджен-
ня, здійсніть доплату (якщо є 

необхідність) та заберіть свої 
ліки. Як бути, якщо в аптеці 
закінчились безоплатні ліки, 
або ті, що відшкодовуються 
державою? Можна почекати, 
поки вони надійдуть у заклад, 
до якого ви звернулись, або 
піти в іншу аптеку, або обрати 
взагалі іншу торгову марку та 
доплатити різницю, якщо не 
бажаєте витрачати час. Варто 
знати, що держава компенсує 
вартість найдешевших лікар-
ських засобів, які подали за-
явку на участь у програмі «До-
ступні ліки». Це не обов’язково 
тільки препарати українського 
виробництва, адже є й закор-
донні.

Як забрати свої 
медикаменти Програма реімбурсації «До-

ступні ліки» стартувала у квітні 
2017 року з ініціативи Уряду. 
Спершу отримати безкоштовні 
препарати (або з незначною 
доплатою) могли лише паці-
єнти із серцево-судинними за-
хворюваннями, бронхіальною 
астмою чи діабетом II типу. З 1 
квітня 2019 року НСЗУ адміні-
струвала новий етап програми 
і почала відшкодовувати апте-
кам вартість ліків, відпущених 
людям за рецептом. «Доступні 
ліки» постійно розширюють-
ся новими препаратами. Це 
дозволяє зменшити фінансо-
ве навантаження на покупців 
і зробити медицину більш 
доступною. 

Довідка
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стояти несприятливим погодним 
умовам.

Якщо зробити один невелич-
кий прокол, великої шкоди де-
реву не буде. Якщо отвір біль-
ший — це джерело проникнення 
мікроорганізмів, каже Світлана 

Пида, доктор с/г наук, профе-
сор, завідувач кафедри ботаніки 
і зоології Тернопільського наці-
онального педуніверситету.

— Якщо ви навіть робите не-
великі проколи, вставляєте туди 
трубку, після збору соку потрібно 
місце обробити садовим варом, 
— радить Світлана Пида. — Це 
засіб, який використовують в 
плодівництві для «ран» плодо-
вих дерев. Цей спосіб допоможе 
зберегти дерево від ураження 

ІН
ТЕ
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Приватні особи мають право збирати березовий сік без спеціального дозволу лише на 
власному подвір’ї чи ділянці. Метр від неї — вже порушення, зазначають природоохоронці

Збирають сік лише з великих дерев, лише до появи 
листя

ЕКОЛОГІЯ

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

Із середини березня в Україні 
розпочинається збір деревного 
соку – одного з цінних та по-
живних лісових продуктів. Втім, 
знаючи про корисні властивості 
березового соку, багато хто нехтує 
правилами його добування, що 
призводить до знищення дерев. 
Варварське ставлення до дерев 
карається законом.

Приватні особи мають право 
збирати березовий сік без спеці-
ального дозволу лише на власно-
му подвір’ї чи ділянці. Метр від 
неї — вже порушення, зазначають 
природоохоронці. 

Назбирали кілька літрів соку, 
але інспектори розцінили це 
як пошкодження дерева, окрім 
штрафу ще й відшкодуєте збитки 
державі, а це тисячі гривень.

Суттєві штрафи і 
компенсації 

— Масово його заготовляють 
постійні лісокористувачі, а також 
підприємці, які отримують для 
цього спеціальний дозвіл — лісо-
вий квиток, — повідомив Олек-
сандр Вітряк, державний інспек-
тор з охорони навколишнього 
середовища Держекоінспекції в 
області. — Такий документ дає 
право на добування соку у від-
ведених місцях із дотриманням 
встановлених правил заготівлі.

Однак у межах населених пунк-
тів, згідно з вимогами пункту 4.2 
Правил утримання зелених наса-
джень в населених пунктах, така 
діяльність заборонена, а відпові-
дальність за такі дії передбачено 
ст. 152 КУпАП. Санкція статті 
передбачає накладення штрафу 

на громадян від 20 до 80 неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

— Якщо пошкодили дерево в 
населеному пункті, відповідаль-
ність за ст. 152 КУпАП, якщо в 
лісі, покарання наступає за ст. 
70 КУпАП, (штраф на громадян 
1-3 і на посадових осіб — від 3 
до 7 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян). Якщо на 
об’єктах заповідного фонду – від-
повідальність за ст. 91 КУпАП, 
— повідомив Олександр Вітряк. 
— Автомобільні дороги, посадки, 
території залізниць – прирівню-
ються до лісового господарства.

Якщо заруба на дереві буде 
перевищувати 10% периметра 
дерева, окрім штрафу доведеть-
ся відшкодувати збитки державі. 
Скільки заплатите — все залежа-
тиме від діаметра пня. Якщо, ска-
жімо, береза має 50 см в діаметрі 
і вона росте в лісі, націдити соку 
з такої обійдеться приблизно до 
10 тис. грн. Проб’єте одну дірку 
— сплатите штраф. Якщо це буде 
проріз – це рахуватиметься як по-
шкодження дерева і, відповідно, 
нарахують суму збитків.  

Як не нашкодити 
дереву

Збираючи деревні соки в межах 
населених пунктів, можна своїми 
діями спричинити загибель та по-
слаблення екологічної стійкості 
дерев. Так, свердління отворів та 
прорубування кори в дереві при-
зводить до зараження їх різного 
роду інфекціями, внаслідок чого 
розпочинаються процеси гнит-
тя деревини, що в подальшому 
позначається на якісному стані 
дерева та його здатності проти-

Згідно з Правилами 
утримання зелених 
насаджень, 
добувати 
березовий сік 
заборонено

ШТРАФ МОЖЕТЕ ЗАПЛАТИТИ НАВІТЬ 
ЗА ОДИН ПРОКОЛ ДЕРЕВА
Сезон  Пробили дірочку на березі — 
заплатите штраф. Якщо це буде проріз 
— рахуватимуть як пошкодження дерева, 
і доведеться ще сплатити збитки. Якщо, 
наприклад, береза має 50 см в діаметрі, 
викладете з кишені близько 10 тисяч 
гривень

1. Оберіть підходящу березу: 
це має бути доросле дерево, 
для зручності бажано трохи 
нахилене. Березовий сік зби-
рають із дерев, яким понад 30 
років (діаметр стовбура пере-
вищує 30 см). Чим старіше 
дерево, тим краще воно для 
збирання соку та й для дерева 
це не так небезпечно.

 2. Відміряйте 1,5 метра від 
землі (на цій висоті сік най-
смачніший) та зробіть отвір 
спеціальним свердлом або но-
жем, напрямком знизу вгору, 
так, щоб березовий сік вільно 
стікав униз. У жодному разі не 
можна користуватися сокирою.  
Глибина отвору може бути  2-3 
сантиметри, залежно від тов-
щини кори. Отвір робиться з 
північної сторони.

3. В отвір вставте жерстяний 
«носик», по якому стікатиме 
сік, та направте його у скляну 
банку або відро, які встановіть 
під деревом. Аби тара не впа-
ла, її можна закріпити скотчем. 

Більше одного отвору не слід 
робити.

 4. Коли закінчите збір соку, 
зніміть носик та закрийте отвір 
спеціальним корком, аби рі-
дина більше не витікала. 
Щоб рана на дереві швидше 
загоїлася, замажте її садовим  
варом.

5. За один день у великої бе-
рези можна взяти не більше 3 
літрів соку. Якщо взяти більше, 
то дерево швидко виснажуєть-
ся й може загинути. З одного 
дерева можна збирати сік не 
більше 10 років поспіль.

6. Після закінчення сезону 
збору, отвори змазують садо-
вим варом, віконною замаз-
кою, живичною пастою або 
глиною з вапном, аби в дерева 
«зажили рани».

7. Дозволів для приватного 
збору соку не треба. Але якщо 
ви десятками літрів збираєте 
його на продаж, то необхідно 
за дозвіл на збір соку заплатити 
в лісництві.

Березовий сік містить 
вітаміни: В1, В2, В4, 
В5, В6, В9, В12, С, D, 
Е, РР, макро- та мікро-
елементи: залізо, калій, 
кальцій, магній, натрій, 
фосфор, алюміній, мар-
ганець, мідь, цирконій, 
нікель, титан, стронцій, 
кремній, барій. Також 
сапоніни, органічні кис-
лоти, дубильні речовини, 
фітонциди, вуглеводи, цу-
кри (глюкоза, фруктоза, 
сахароза) та ефірні масла.

Має березовий сік і 
косметичні властивості. 
Застосовуючи зовнішньо 
березовий сік, можна поз-
бутися пігментних плям 
на шкірі, ран і виразок, 
вугрів і гнійників, вилі-
кувати екзему, запалення, 
фурункули. Він відмінно 
тонізує шкіру, усуває 
зайву жирність. Для по-
ліпшення росту волосся, 
зменшення його ламкості, 

усунення лупи – березо-
вий сік втирають у шкі-
ру голови. У весняний 
період, коли наш орга-
нізм ослаблений довгою 
зимою, чудовий напій 
допоможе впоратися з 
авітамінозом, весняною 
депресією, повернути 
організму силу і бадьо-
рість, зміцнити імунну си-
стему.  При регулярному 
вживанні березового соку 
відбувається очищення 
крові, підвищується рі-
вень гемоглобіну крові, 
виводяться шлаки, солі 
важких металів, токсини, 
продукти розпаду та інші 
шкідливі речовини. 

Також значно поліп-
шується загоєння ран, 
пошкоджень шкіри, руб-
цюються виразки. Покра-
щується функція нирок, 
що важливо при таких 
хворобах як пієлонефрит і 
сечокам’яна хвороба.

Заготівля березового соку як 
для власних потреб, так і за 
умови промислової заготівлі, 
проводиться з обов'язковою 
випискою Лісового квитка.

Форма і порядок видачі 
Лісового квитка визначені 
Порядком видачі спеціаль-
них дозволів на використання 
лісових ресурсів, затвердже-
ним Постановою Кабміну 
від 23.05.2007 № 761. Лісовий 
квиток для заготівельника ви-
писується лісогосподарським 
підприємством, на території 
якого проводиться заготівля 
другорядних лісових ресурсів, 
після сплати заготівельником 
нормативного збору до місце-
вого бюджету. Розмір норма-
тивного збору за користування 
другорядними лісовими ресур-
сами визначається обласною 
радою і затверджується об-
лдержадміністрацією. Наразі 
Держкомлісгосп України роз-
робляє розміри єдиних нор-
мативних зборів на заготівлю 

кожного виду лісових ресурсів.
За даними Урядового кур’є-

ра, лісовий квиток видається 
власником лісів або постійним 
лісокористувачем для:

  заготівлі другорядних 
лісових матеріалів;
  здійснення побічних лі-
сових користувань;
  використання корис-
них властивостей лісів 
на умовах короткостро-
кового тимчасового ко-
ристування.

Лісовий квиток видається 
щороку на підставі лімітів ви-
користання лісових ресурсів 
під час заготівлі другорядних 
лісових матеріалів, здійснення 
побічних лісових користувань 
(у межах території природ-
но-заповідного фонду — за 
погодженням з органом вико-
навчої влади з питань охорони 
навколишнього природного 
середовища Автономної Рес-
публіки Крим, територіальних 
органів Мінприроди).

Як правильно збирати сік Чим корисний березовий сік Де отримати лісовий квиток

збудниками різних захворювань.
Збирати сік потрібно лише з 

великих, «дорослих» дерев. І ро-
бити це можна лише до появи 
листя. Коли на березі з’явились 
сережки, теж не варто збирати. 
В цей період відбувається пере-
розподіл поживних речовин і 
формується насіння. А коли на 
вулиці стійкий плюс, грунт те-
плий і вологий, і сік виділяється 
більш інтенсивною. 

При виявленні порушень при-
родоохоронного законодав-
ства просимо повідомляти 
Державну екологічну інспек-
цію у Тернопільській області: 
(0352) 25-95-82 та структурні 
підрозділи ГУ Національної 
поліції в Тернопільській об-
ласті за тел. 102.

Довідка
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тись. Того дня львів’янин Роман 
приїхав із дружиною в Тернопіль 
у справах. Після цього планували 
заїхати до батьків дружини, які 
проживають тут.

— Хотів я на своєму бусі звер-
нути з дороги на парковку, однак 
в’їзд на неї був заблокований ав-
томобілем Audi, — пригадав пан 
Роман. — Тож, опустив я вікно і 
попросив водія, який стояв біля 
відкритої водійської дверки цієї 
Audi, щоб здав назад. Там було 
чимало вільного місця. Пан водій 

ФЕМІДА

ЧИ СПРАВДІ СИН РЕСТОРАТОРА 
ЗБИВ ЛЮДИНУ І ВТІК З МІСЦЯ ДТП

9 березня близько 13.15 на бульварі Тараса Шевченка водій автомобіля Audi Q7, 
рушаючи з місця, наїхав на чоловіка. До аварії причетний син відомого ресторатора

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

Як вдалося нам дізнатися із 
власних джерел, за кермом був 
39-річний син місцевого ресто-
ратора Михайла Гросуляка. 

Як усе сталося?
— Особу водія встановили, 

відомості про подію внесені до 
ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Криміналь-
ного кодексу України, — повідо-
мив начальник відділу комуніка-
ції головного управління Нацпо-
ліції в області Сергій Крета. — У 
водія відібрали біологічні зразки 
на визначення вмісту алкоголь-
них та наркотичних речовин.

За нашими даними, травмова-
ного госпіталізували до лікарні 
швидкої допомоги. 

— Пригода з потерпілими тра-
пилася 9 березня у центрі Терно-
поля. Близько 13.15 на бульварі 
Тараса Шевченка водій автомо-
біля Audi Q7, рушаючи з місця, 
допустив наїзд на 26-річного жи-
теля Львівської області, — зго-
дом повідомили у поліції. — Із 
забоями та множинними саднами 
госпіталізували до травматологіч-
ного відділення. Триває слідство.

Чи залишав водій місце ДТП, 
як на то вказують очевидці? Ми 
про це також запитали у поліції і 
там цю інформацію підтвердили. 

«Я за нього його життя не про-
живу. Накоїв — нехай відповідає 

за законом, а закони зараз, у во-
єнний час, суворі», — так відреа-
гував батько, відомий ресторатор 
Михайло Гросуляк на прохання 
журналістки прокоментувати си-
туацію із ДТП.

 «Накоїв — нехай 
відповідає» 

Михайло Гросуляк запевняє: 
на місці ДТП не був, тому ствер-
джувати нічого не може. Проте 
каже, що Сашко того дня ви-
конував доручення батька і при 
собі мав велику суму грошей, яку 
мав завезти в банк. Тому, при-
пускає Михайло Гросуляк, може 
йти мова про самозахист. А далі у 
справі розбиратимуться слідство 
і суд. Ресторатор запевняє, що 
не виправдовує вчинок сина, але 
висловив власне бачення.  

— Я за них (дітей – прим. авт.) 
їхнє життя не проживу, — каже 
Михайло Гросуляк. — На скіль-
ки знаю, син вже зв’язувався з 
постраждалим. Я повернусь із 
поїздки, теж піду. По-людськи. 
Характер у Сашки такий нестри-
мний. Оця дурість людська… За 
неї дорого доводиться платити. 
Але він дорослий – нехай відпо-
відає за законом. 

Ми поспілкувалися з потер-
пілим Романом. Степаненком, 
він запевняє: ані син, ані батько 
до нього не приходили. Навіть 
телефоном не намагались зв’яза-

Аварія  У соцмережах поширили 
відео ДТП, що трапилась у центрі 
Тернополя 9 березня. На записі видно, 
як позашляховик білого кольору збиває 
чоловіка, очевидці навіть намагаються 
затримати водія, проте за кілька секунд 
автівка рушає з місця події. Ми дізналися 
подробиці цієї аварії

Як вдалося 
дізнатися 
журналістам, 
постраждалий 
отримав чимало 
синців та забоїв
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подивився на мене, але ніяк не 
відреагував і продовжував спіл-
куватися з якимось чоловіком. Я 
вийшов з машини, підійшов і, 
щоб привернути увагу, торкнувся 
його плеча. Водій Audi відповів 
мені в грубій формі: «Хто ти та-
кий, щоб зі мною розмовляти», 
— пригадує Роман Степаненко. 
— На що я кажу, мовляв, про-

Закликав до підтримки росії, а дії путіна — правильними
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, 
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Вирок колаборантові, який 
переїхав до Тернополя з Донеч-
чини разом зі своєю мамою, і 
в гуртожитку, де їх розмістили, 
розповідав про «правильні дії 
путіна», проголосили в Терно-
пільському міськрайсуді. 

У Тернополі чоловік підтримав 
тимчасову окупацію сходу та півдня 
України, і наголошував, що після 
приходу російські збройні сили на-
ведуть порядок.

«RIA плюс» вдалося дізнатися де-
яку інформацію про колаборанта, 
а також поспілкуватися з комендан-
том гуртожитку, де влітку 2022 року 
стався інцидент. А також отримати 
коментар суду — чому ж чоловікові, 
який підтримує військову агресію 
росії і відкрито про це заявляє, вда-
лось уникнути тюрми?

Микиті П. 5 лютого 2023 року 
виповнилось 29 років. Чоловік ра-
зом із мамою переїхав до Тернополя 
із Донеччини. Власної родини він 
не має, а з освіти — школа.

Виїхали з Донеччини через вій-
ськові дії вони з мамою ще у квіт-

ні 2022 року, а на Тернопільщині 
опинились на початку липня. Їх як 
переселенців поселили у гуртожит-
ку № 2 одного з тернопільських 
училищ.

— Згідно із вироком, засуджений, 
у період з 23 год 00 хв 18 серпня 
2022 року до 1 год 00 хв 19 серп-
ня 2022 року, перебуваючи у холі 
гуртожитку, спілкуючись із меш-
канцями та персоналом вказаного 
гуртожитку, привертаючи увагу при-
сутніх, усвідомлюючи протиправ-
ність своїх дій, умисно, публічно 
закликав до підтримки дій та рішень 
держави-агресора — російської фе-
дерації та її збройних формувань, 
заявивши та переконуючи останніх, 
що дії президента російської феде-
рації владіміра путіна є правильни-
ми, окупація росії дійде до заходу 
України, підтримуючи при цьому 
тимчасову окупацію сходу та півдня 
України, і наголошував, що після 
приходу російські збройні сили 
наведуть порядок, — повідомила 
спікер-суддя Тернопільського місь-
крайонного суду Анна Мостецька.

Чоловіка звинуватили за статтею 
111–1 Кримінального кодексу Укра-

їни — колабораційна діяльність.
У судовому засіданні обвинува-

чений свою вину визнав повністю. 
Розповів, що сварка почалася, бо 
побачив свастику на стінах. Поми-
лявся, мовляв, коли говорив, що 
володимир путін робить правиль-
но і підтримував окупацію терито-
рії України росією. Запевняв, що 
до збройної агресії ставиться нега-
тивно, а всі його слова були ска-
зані на ґрунті злості. У вчиненому 
розкаявся.

— 2 лютого 2023 року Терно-
пільським міськрайонним судом 
засуджено громадянина за ч. 1 ст. 
111–1 КК України і призначено 
йому покарання за цією статтею 
у виді позбавлення права обіймати 
посади в правоохоронних органах 
України, в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування 
та в органах, що надають публічні 
послуги, на строк 10 років, — пові-
домила Анна Мостецька.

Ні штрафу, ні тюрми, а лише 
позбавлення права обіймати поса-
ди. Такий вирок у суді пояснили 
санкцією ч. 1 статті 111–1 Кримі-
нального кодексу України, за якою 

звинуватили Микиту. Адже саме таке 
покарання передбачено законом. 
Детальніше читайте в юридичній 
довідці наприкінці тексту.

Нам вдалося поспілкуватися з 
новим комендантом гуртожитку, 
де проживала родина переселенців. 
Новим, бо попередній комендант, 
який і став учасником конфлікту із 
переселенцем, вже не працює.

Як вдалося дізнатись, Микита 
після інциденту виїхав із Тернопо-
ля і повернувся додому, на Донеч-
чину. До нашого міста приїжджав 

тільки на судові засідання. Мати 
чоловіка, пані Людмила, й досі 
проживає у гуртожитку. Жінка 
ніде не працює, і живе на гроші 
та допомогу, які виділяє держава 
як переселенці. Конфліктів з ін-
шими мешканцями у неї немає і 
ставлення до жінки після інциден-
ту не змінилось. Її ніхто не зви-
нувачує у тому, що трапилось, і 
не притісняють. Якщо і є якісь 
непорозуміння — вони точно 
не пов’язані зі скандалом, який 
спровокував її син.

сто здай трохи назад, я заїду, а 
він почав хамити, матюкатися 
та поводився трохи неадекватно.

Потерпілий займається спор-
том, і це, каже, врятувало від 
серйозніших травм. Він хоче 
компенсації і вибачень. Добре, 
що немає серйозніших травм, 
інакше добивався б того, аби 
винуватець опинився за гратами.

Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
Ч. 1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило 
потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, — карається 
штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, 
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 
строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними 
засобами на строк до трьох років.

Юридична довідка

Кримінальний кодекс України
Стаття 111-1. Колабораційна діяльність
Ч. 1. Публічне заперечення громадянином України здійснення зброй-
ної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової 
окупації частини території України або публічні заклики громадя-
нином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, 
збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-а-
гресора, до співпраці з державою-агресором, збройними форму-
ваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, 
до невизнання поширення державного суверенітету України на 
тимчасово окуповані території України - караються позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 
строк від 10 до 15 років.

Юридична довідка
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В цей непростий час для нас усіх 
нам особливо потрібна молитва, 
покаяніє перед Богом, щоб вимо-
лити мир для нашої Батьківщини. 

Тому молимось і просимо, 

щоб Господь помилував, про-
стив і ту людину, яка замість 
молитовного подвигу в цей 
Спасительний Піст піддалась 
впливу «ворогу людських душ» 

і согрішила, не подумавши про 
наслідки. Скажемо словами 
Священного Письма: «Госпо-
ди, прости їм, бо не знають, що  
роблять…»

вання. Там інформацію назвали 
повною брехнею та процитували 
слова Священного Письма: «Го-
споди, прости їм, бо не знають, 
що роблять…» 

«З подивом  дізнались про 
те, що хтось відкрито і зухвало 
розповсюджує в інтернет-мережі 
явну брехню щодо нібито ли-
ста з привітанням, підписаним 
митрополитом Тернопільським 
Сергієм, — йдеться на офіцій-
ному сайті Тернопільської єпар-
хії Української православної 

церкви. — Одразу ж виникає 
питання – для чого це робити? 
Що хоче добитись цим та люди-
на, коли опускається до такого 
ганебного вчинку як введення в 
обман інших людей, розпалю-
ванням ще більшої ворожнечі 
серед людей?»

«Нині ми йдемо дорогою Ве-
ликого посту, дорогою покаянія 
перед Богом, щоб очистити себе 
від гріха і його наслідків», — ци-
туємо офіційне повідомлення 
Тернопільської єпархії УПЦ. — 

Владика  
нібито привітав  
Кирила і 
вважає війну 
«междуусобной 
бранью»
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Першого лютого 2023 року 
російська церква святкувала 14-
ту річницю інтронізації Кіріла 
Гундяєва. 

Інтронізація - це церемонія 
входження на престол та офі-
ційний початок виконання 
обов'язків предстоятеля. Вона 
проходить у формі публічного 
богослужіння, під час якого но-
вообраного предстоятеля зво-
дять на кафедру.

З листа, який поширюють на 
різних каналах, можна зрозумі-
ти, що митрополит Тернопіль-
ський Сергій привітав Кіріла 
Гундяєва з цієї подією і вважає 
війну України з росією «меж-
доусобной браньою»…

Журналісти «RIA плюс», по-
бачивши цей бланк, не знайшли 
такого повідомлення на офі-
ційних сторінках церкви УПЦ, 
тож звернулися за коментарем 
до протоієрея Степана Балана, 
секретаря Тернопільської єпархії 
Української православної цер-
кви.

— Жах! Звичайно, це відвер-
тий обман і свідома провокація, 
— заявив отець Степан Балан. — 
Нічого Владика туди не писав!

На сайті Тернопільської єпар-
хії Української православної 
церкви після нашого звернен-
ня  з’явилось офіційне спросту-

Релігія   Частина пабліків 
оприлюднили вітальну листівку, яку 
нібито надіслав російському патріарху 
Кирилу владика УПЦ, митрополит 
Тернопільський і Кременецький 
Сергій. Ми звернулися до останнього 
з проханням прокоментувати чи 
спростувати такі дії

ЧИ ПИСАВ МИТРОПОЛИТ ЛИСТА 
РОСІЙСЬКОМУ ПАТРІАРХУ?

НОВИНИ

На Фото митрополит Сергій. За словами пресслужби, хтось свідомо осквернив Владику, аби 
розпалити ворожнечу

Митрополит Тернопільський і Кре-
менецький Сергій (в миру — Борис 
Наумович Генсицький) народився 
4 грудня 1951 року в селі Долиня-
ни Хотинського району Чернівець-
кої області в родині священника.
1967 року закінчив середню школу 
в Кіцманському районі Чернівець-
кої області. 1970 року після закін-
чення Новоселицького медичного 
училища одержав диплом фельд-
шера.
Протягом 1970-1971 років пра-
цював у дільничній лікарні.
З 1971 до 1973 року проходив 
військову службу в Чернівцях.
15 липня 1973 року прийняв сан 

диякона і був призначений першим 
дияконом Успенського кафедраль-
ного собору Смоленська.
З 1975 року виконував обов'язки 
секретаря Смоленського єпархіаль-
ного управління.
1976 року зведений у сан прото-
диякона і затверджений на посаді 
секретаря.
1983 року закінчив Московську 
духовну семінарію.
У травні 1985 року був прийнятий 
до числа братії Свято-Успенської 
Почаївської Лаври, де 6 грудня того 
ж року прийняв чернечий постриг. 
1986 року возведений у сан архі-
диякона.

28 серпня 1990 року архідиякон 
Сергій прийняв сан ієромонаха, 
був призначений благочинним 
Почаївської Лаври.
У лютому 1991 року був возведе-
ний у сан архімандрита, а 17 лю-
того того ж року відбулася хіротонія 
в єпископа Тернопільського і Кре-
менецького.
У 1991 закінчив Московську ду-
ховну академію.
28 липня 1998 року возведений у 
сан архієпископа.
9 липня 2011 року возведений у 
сан митрополита.
17 серпня 2015 року удостоєний 
права носіння другої панагії.

Довідка

РЕКЛАМА

517920_inf
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR‑КОД.

Пацієнти відділення кажуть, що всі препарати для лікування отримували безкоштовно. 
Дякують медикам за турботу

У відділенні зробили сучасний ремонт. Створили комфорт і у 
палатах та отримали можливість надавати більше послуг

У лікарні малеча проводить багато часу, тому тут стараються зробити для 
них цікаві місця відпочинку

СПІВПРАЦЯ

ги, радіологи, нейрохірурги, лори, 
гінекологи, доповнює завідувачка 
Людмила Рудько.

— Працюємо вже 35 років. До-
недавна наше відділення було єди-
ним в області, де надають допомогу 
гематологічним, онкогематологіч-
ним чи онкологічним хворим діт-
кам. У середньому протягом року 
в нас лікуються 450–600 малюків із 
різними нозологіями (діагнозами — 
прим. авт.). У відділі інтенсивної 
терапії наразі є чотири боксовані 
відділення: два повноцінні бокси, 
два — напівбокси. Тут можуть пе-
ребувати пацієнти, яким проводять 
інтенсивну хіміотерапію і які по-
требують дотримання особливих 
заходів безпеки, — пояснює вона.

Що тут лікують?
У відділенні надають допомогу 

дітям із гострими і хронічними 
лейкеміями, лімфогранулемато-
зом, неходжкінськими лімфомами, 
апластичними анеміями, гістіоци-
тозами, тромбоцитопенічною пур-
пурою, гемолітичними анеміями, 
геморагічними васкулітами, гемофі-
ліями, дефіцитними анеміями, лім-
фаденітами та іншими нозологіями.

Впровадження клінічних прото-
колів лікування онкогематологічної 

патології у дітей сприяли досягнен-
ню тривалої комплексної ремісії та 
безрецидивного 5-річного вижи-
вання і повного одужання хворих 
та зменшенню смертності дитячого 
населення Тернопільської області.

— Відділення має давні традиції. 
У свій час провідні фахівці цього 
напрямку проходили стажування 
за кордоном, тому діти в Тернополі 
мають можливість отримувати у нас 
справді якісне, дієве та результа-
тивне лікування. Приблизно 80% 
тих, хто пролікований, одужують 
повністю, — наголошує директор 
лікарні Андрій Артимович.

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Дитяча онкологія є однією з най-
гостріших проблем сучасного світу і 
є однією з провідних причин смерт-
ності дітей і підлітків у всьому світі. 
Водночас це — не смертний вирок, 
а виліковна в сучасних умовах хво-
роба. У Тернополі якісну медичну 
допомогу гематологічним та онко-
гематологічним хворим надають 
у КНП «Тернопільська міська ди-
тяча комунальна лікарня». Онкоге-
матологічне відділення працює тут 
уже понад 35 років. А 14 березня 
поточного року вдалося відкрити 
вже осучаснене онкогематологічне 
відділення.

Все зробили дуже 
якісно 

Ремонтні роботи, за словами 
директора закладу, розпочали 
у 2021–му році. Тоді з міського 
бюджету на це виділили мільйон 
гривень. Вибрали приміщення, яке, 
на думку адміністрації закладу, буде 
максимально безпечним. Воно ро-
зашоване на території міської ди-
тячої лікарні (вул. Клінічна, 1 а), 
повністю ізольоване архітектурно 
та конструктивно. Об’єкт не пере-
тинається з іншими приміщення-
ми. Тому дітей можуть безпечно 
лікувати з будь–якими патологі-
ями, надання допомоги при яких 
потребує особливого захисту та 
заходів безпеки.

— Нам вдалося повністю прове-
сти ремонт упродовж 2021–2022 ро-
ків за кошти міської ради та за ті, 
які заробила сама лікарня. На жаль, 
роботи трішки затягнулися через 
об’єктивні причини. Зараз зробле-
но все дуже якісно. Можливості 
підрозділу значно розширилися. 
Адже тепер тут можуть виконувати 
ті маніпуляції, які дуже необхідні 
маленьким пацієнтам. Наприклад, 
та ж сама пункція кісткового мозку. 
Наразі ми можемо проводити її без-
печно і комфортно, — говорить Ан-
дрій Артимович. — У приміщенні 
є сучасна вентиляція, зручні ліжка 
та затишний простір.

Відділення розгорнуте на 30 лі-
жок, серед них є гематологічні, 
онкологічні, паліативні та педіа-
тричні. Роботу забезпечують гра-
мотні медики: онкологи, гематоло-

Діти  У оновленому 
онкогематологічному відділенні 
Тернополя можуть отримати допомогу 
діти з усієї України. 80% пролікованих 
хворих одужують повністю

ДОПОМАГАЮТЬ ПЕРЕМОГТИ РАК

Зараз зроблено 
все дуже якісно. 
Можливості 
підрозділу  
значно 
розширилися

СИМПТОМИ, ЯКІ МАЮТЬ НАСТОРОЖИТИ:

  тривала й безпричинна втрата ваги;
  часті головні болі, що супроводжу-
ються ранковим блюванням;
  набряки, постійні болі в кістках, суг-
лобах, у ділянці спини або в ногах;
  ущільнення в зоні живота, шиї, гру-
дей, таза чи пахв, збільшення лім-
фовузлів;
  ·поява синців або висипки на шкірі;
  часто повторювані інфекційні захво-
рювання;
  біляста смужка за зіницею в оці ди-
тини;
  постійна нудота чи блювання без 
нудоти;
  постійна втома й помітна блідість 
шкіри;
  періодичне чи постійне підвищен-
ня температури без видимих на те 
причин.

Лікувальний заклад забезпечений 
необхідною якісною апаратурою, 
чітко і якісно працюють клінічний 
і біохімічний аналізатори, у відді-
ленні проводять кістково-мозкові 
пункції, стернальні пункції, дуже 
гарно налагоджена діагностика ко-
агулопатій (порушення згортання 
крові).

Незважаючи на всі зусилля 
медиків, на жаль, онкологічні 
захворювання зустрічаються все 
частіше. Ковід також вплинув 
на ситуацію.

— Діти, які мають онкологію, 
є в зоні ризику інфекційних за-
хворювань. А це вкрай небажано 
у їхньому стані, адже ліки, які вони 
отримують, збільшують активність 
імунної системи. Тож будь–яка 
стороння недуга просто може стати 
вироком для малечі. Саме тому ми 
розуміли необхідність осучаснен-
ня відділення, створення належних 
безпечних умов перебування тут 
пацієнтів, — продовжує керівник 
закладу. — Під час пандемії ми ро-
били все для того, аби в нашому 
відділенні не було жодного випадку 
інфекційного захворювання паці-
єнтів. Хоча таких викликів не мен-
шає з часом. Тому відкриття нового 
приміщення — це необхідність, яка 
допоможе рятувати життя.

Усі ліки безоплатні 
Медикаментозне забезпечення 

хворих дітей здійснюється лікар-
ськими засобами, які заклад от-
римує централізовано, за кошти 
державного бюджету. Тож батькам 
нічого оплачувати не потрібно. 
Про це наголошують і самі па-
цієнти.

— Ми лікувалися тут від гостро-
го лейкозу. Зараз на підтримуючій 
хімії, час від часу здаємо аналізи. 
П’ємо таблетки. Дуже вдячні ме-
дикам за все, що вони для нас 
зробили. Персонал дуже профе-
сійний, доброзичливий, завжди 
радять, підтримують. І без цього 
ніяк. Адже почувши такий діагноз, 
просто впадаєш у відчай, а завдяки 
порадам і психологічній допомозі 
медиків закладу, береш себе в руки 

і борешся за дитину. Усі медика-
менти ми тут отримували безко-
штовно, — розповідає пані Ірина, 
мама янголятка, який мріє одужати 
і вважає лікарів суперменами.

Про хворобу сина жінка дізнала-
ся випадково, коли вони проходили 
плановий огляд перед дитячим сад-
ком. Тож тернополянка закликає 
усіх батьків бути уважними до своїх 
дітей та завжди вчасно звертатися 
за допомогою до медиків.
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Дізнавшись про таку унікальну 
можливість, захисники звертають-
ся в клініки, консультуються та 
ознайомлюються з усіма нюан-
сами. Є такі, що вже здали свій 
біологічних матеріал і спокійно 
продовжують захищати нашу 
Україну.

— За період дії проєкту у Львові 
та Тернополі до нас звернулося 
понад 300 родин військових, 120 
з яких розпочали лікування або 
вже й закінчили програму екстра-
корпорального запліднення (це 
запліднення поза організмом, тоб-
то в лабораторних умовах — прим. 
ред). Нові звернення продовжують 
надходити щодня. Кожен випа-
док унікальний та цінний для нас. 
Тому ми детально розповідаємо, 
проводимо обстеження і збері-

гаємо біоматеріал. Військовос-
лужбовці розуміють, вони йдуть 
воювати і там можуть бути різні 
ситуації: переохолодження, трав-
матичні ушкодження чи, не дай 
Бог, щось складніше. А так вони 
мають можливість прийти, здати 
свій біологічний матеріал, і він 
буде зберігатися у нашій клініці 
безкоштовно. Деколи пацієнти 
навіть хочуть платити, бо дума-
ють що так не буде якісно. Ми їм 
пояснюємо: ні, процес однаковий. 
Ті самі реактиви і все на вищому 

300 ОСІБ УЖЕ ЗДАЛИ СПЕРМУ ДЛЯ 
ПРОДОВЖЕННЯ СВОГО РОДУ

Медики перевіряють захисників на хвороби та чи можуть вони мати дітей 

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

Нагадаємо, соціальний проєкт 
«Козацькому роду нема переводу» 
запустили ще в липні 2022 року в 
Тернополі та Львові. Ініціаторами 
унікальної програми виступили 
мережа медичних центрів «Клі-
ніка професора Стефана Хміля» 
і Тернопільський національний 
медичний університет імені Гор-
бачевського.

А ось підтримав ідею та виділив 
фінансову допомогу на його ре-
алізацію американець, директор 
організації Eye Care for Ukraine 
Брайян Тру. Коли він почув про 
те, як в Україні планують подбати 
про збільшення генофонду навіть у 
такий складний час, висловив своє 
захоплення, розповідає професор-
ка кафедри фармакології Оксана 
Шевчук.

Чи долучаються 
українці до проєкту?

За надані кошти від медично-
го університету закупили чотири 
контейнери-дьюари та необхідні 
матеріали для обслуговування. 
Дьюари — спеціальні ємності, 
що призначені для тривалого 
зберігання речовин при високих 
або низьких температурах. У них 
медики заливають рідкий азот і 
можуть довготривало зберігати біо-
матеріали при температурі -196 С.

Все обладнання встановили у 
мережі медичних центрів «Клініка 
професора Стефана Хміля», що 
функціонує як у Тернополі, так 
і Львові. Загалом у цих дьюарах 
одночасно може зберігатися до 
3500 зразків біоматеріалів. 

Ініціатива  У Тернополі продовжують 
унікальний соціальний проєкт зі 
збереження репродуктивних клітин 
захисників України. Головна мета якого – 
подарувати шанс на батьківство кожному 
нашому воїну та зберегти український 
генофонд. Проєкт триває вже вісім 
місяців і має свої позитивні результати

Учасниками 
проєкту вже 
стали понад 300 
захисників  
України. Нові 
звернення є щодня

Проєкт здійснений за підтримки Асоціації «Незалежні ре‑
гіональні видавці України». У рамках реалізації грантового 
проєкту The Women in News з WAN‑IFRA. Погляди авторів 
не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.
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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.

Як стати учасником проєкту?
Учасниками проєкту можуть бути 
громадяни України, які отримали 
повістку у вигляді мобілізаційно-
го розпорядження чи проходять 
службу у ЗСУ. Для того, щоб збе-
регти у лікарні свої біоматеріали, 
вам необхідно визначитися, куди 
ближче звернутися — у Тернополі 
чи у Львові. Обов’язково треба за-
телефонувати до медичного цен-
тру і записатися. Вам призначать 
дату та час.
— У програму входить індукція 
овуляції, пункція, забір яйцеклі-
тин, ембріологічна вся частина, 
культивування ембріонів. І другий 
важливий момент – замороження 
сперматозоїдів, тобто кріоконсер-
вація. Це сучасна процедура за-
морозки, що дозволяє зберігати 
біоматеріал, не змінюючи його 
властивостей, протягом тривалого 
періоду часу. Далі чоловіки дають 

добро тому, хто може користува-
тися тим матеріалом. Чи можуть 
вони користуватися, чи дружина, 
чи батьки, щоб залишити за собою 
здорове потомство. Часто на кон-
сультації приїжджають до нас жін-
ки, а чоловік приїжджає вже коли 
необхідно проходити обстеження 
та здавати біоматеріал. Це займає 
один день, із військових частин їх 
відпускають. Обов’язково чоло-
вік підписує договір, як дозвіл на 
використання його біоматеріалу. 
Далі ми працюємо з дружинами, 
а чоловіки чекають на результат, 
— каже Стефан Хміль. 
УВАГА! Значну увагу в проєкті при-
діляють саме етапу обстеження, 
адже біоматеріал має відповідати 
стандартам і в майбутньому бути 
придатним для використання 
запліднення. Також захисник не 
повинен мати такі хвороби, як 

гепатит, СНІД чи інші.
– Просто взяти матеріал і щось з 
ним зробити — так це не працює. 
У клініці кріоконсервують тільки 
якісні біоматеріали. Коли лікарі 
впевнені, що захисник здоровий 
і згодом його сперму зможуть 
використати для запліднення. Бо 
уявіть собі ситуацію, військовос-
лужбовець залишив біоматеріал, 
прийшла його дружина, а чоловік 
виявився безплідним. Це для жін-
ки черговий удар. Власне через 
це біоматеріал має відповідати 
стандартам. Бо ми хочемо роби-
ти родини, жінок щасливими, а 
не щоб це був просто соціальний 
проєкт, – каже Оксана Шевчук. 
Додаткову консультацію щодо 
процедури можна отримати за 
номерами: +38 067 67 36 785 
(Аліна Іванівна); +38 067 58 00 
580 або (0352) 43 12 07.

рівні виконується, — розповідають 
нам в клініці професора Стефана 
Хміля. 

Натомість чіткої кількості 
звернень саме по Тернополю 
нам сказати не можуть. Переко-
нують, проєкт розрахований на 
Львів та Тернопіль. Тож є спільна  
база.

Медичний університет безкоштовно лікує зуби
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@
GMAIL. COM, 095– 077‑01‑80 

У Тернопільському національному 
медичному університеті запустили  
благодійний проєкт щодо безкош-
товного лікування зубів. 

Кожен має свій фронт 
— З початку повномасштабного 

вторгнення ми почали безкоштовно 
лікувати зуби внутрішньо переміще-
ним особам. А далі вже підтягнулися 
і військовослужбовці. Університет 
виділив базові стоматологічні мате-
ріали, що нам необхідні для роботи. 
Ми розуміємо, що деякі переселенці 
залишилися без роботи, без домів-
ки, без нічого. Вони зараз змушені 
налагоджувати своє життя у новому 
місті. А ось щодо військовослуж-
бовців, то тут взагалі без питань. 
Хлопці та дівчата ризикують своїм 
життям задля нашої Перемоги, задля 

свободи нашої країни, — каже за-
відувач стоматологічного відділення 
університетської клініки Володимир 
Мачоган.

Проєкт безкоштовного лікуван-
ня зубів від медуніверситету діє 
вже не один рік. Проте через пов-
номасштабне вторгнення розши-
рили перелік пацієнтів, які можуть 
отримати таку послугу.

— Раніше ми мали договір із бу-
динком престарілих і безкоштовно 
надавали стоматологічні послуги 
літнім людям. І зараз вони також 
приходять до нас, — додає пан Во-
лодимир.

Загалом за минулий рік стомато-
логи безкоштовно надали кваліфіко-
вану допомогу понад 2000 пацієнтів. 

Які послуги можна 
отримати?

У рамках благодійного проєкту, 
переселенці, військовослужбовці та 

пенсіонери можуть отримати чима-
лий перелік стоматологічних послуг 
безкоштовно. Основними напрям-
ками роботи є діагностика, консуль-
тації та комплексне лікування.

— Стрес, ліки та операції негатив-
но впливають на зуби. Тому кожен 
звертається з різними проблемами. 
Одні можуть прийти просто для 
чистки, інші — видаляти чи ліку-
вати. Та найчастіше звертаються з 
карієсом. Коли є серйозні випадки, 
людина може прийти до нас і два, і 
три рази. Та якщо це протезування 
чи виготовлення брекетів, з такими 
випадками треба звертатися в інші 
клініки, — розповідає пан Мачоган.

З пацієнтами працюють про-
фесори, доценти та інші фахівці з 
терапевтичної, дитячої, ортопедич-
ної, хірургічної стоматології. Також 
до лікування зубів у рамках соціаль-
ного проєкту залучають інтернів та 
студентів.

— За роки існування проєкту 
неприємних ситуацій не було, — 

наголошують у стоматологічному 
відділенні університетської клініки.

Переселенці, пенсіонери та військовослужбовці можуть звертатися 
до поліклініки щодня з 09.00 до 15.00. З понеділка по п’ятницю всі 
стоматологи працюють у медзакладі і нададуть необхідну допомогу.
У суботу та неділю в поліклініці працює черговий лікар. Він допоможе 
позбутися гострого зубного болю та скаже, в який день звернутися 
для повноцінної діагностики, лікування чи видалення. Записуватися 
заздалегідь не варто, просто приходите і звертаєтеся до працівників 
в реєстратурі.
Безкоштовні стоматологічні послуги надають за адресою: вулиця 
Олени Теліги, 7.

Куди звертатися?
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 АВТОЕЛЕКТРИК, НАВИКИ РОБОТИ НА ДІАГНОСТИЦІ. 
(067) 324-14-98  

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

 АДМІНІСТРАТОР НА АВТОМИЙКУ САМООБСЛУГОВУВАН-
НЯ, ВУЛ.ТЕКСТИЛЬНА, ПОЗМІННО. (096) 887-77-78  

 БРИГАДА МАЛЯРІВ, 2 ЧОЛ. 24-00-58, (067) 208-36-40  

 ВАНТАЖНИК В МАГАЗИН «КИШЕНЯ МАЙСТРА», ДРУЖБА, 
Р-К «ЗАХІДНИЙ», З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 981-97-97  

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

 ВОДІЇ ТАКСІ (096) 803-74-86  

 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  

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ (067) 352-72-89  

 Оператор виробничих ліній, з/п від 14 000 грн., 
вантажник, з/п від 12 000 грн., навчання, прожив. 
для іногород., частк. опл. обіди (097) 725-65-77, 
(067) 483-17-29  

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

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

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

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

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

 ПОМІЧНИК КУХАРЯ У КАФЕ, ЦЕНТР. АВТОВОКЗАЛ, ГР.3 
/3, 7,30-19 ГОД., З/П 600 ГРН./ДЕНЬ+БЕЗКОШТ. ОБІД. 
(097) 498-33-90  

 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 ВИРОБНИЦТВО М’ЯКИХ МЕБЛІВ, З ДО-
СВІДОМ РОБОТИ, З/П ВІД ВИРОБІТКУ (15 000 - 20 000 
ГРН.) (067) 350-06-05  
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 ПРАЦІВНИК НА ФЕРМУ, С.СМИКІВЦІ, З/П 15 000 ГРН. 
(096) 101-61-38  

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

 Працівник по господарству в приватний будинок, 
с.Біла, Тернопільський р-н, (098) 805-55-55  

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

 ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ, ПОЗМІННО, З/П ВИСОКА. 
(097) 394-22-08  

 ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ, МОЖНА 
БЕЗ ДОСВІДУ, РОБОТА ОФІЦІЙНА, З/П  ДОГОВІРНА, (9-
17 ГОД.). (098) 688-85-21  

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

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

 ПРОДАВЕЦЬ В МАГАЗИН БУДМАТЕРІАЛІВ, 9-17 ГОД., 
(РОБ. ЧАС). (098) 041-43-18  

 ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ВУЛ.ДОВЖЕН-
КА. (097) 770-98-89  

 ПРОДАВЕЦЬ У КІОСК (ТОРГІВЛЯ ВИПІЧКОЮ, КАВОЮ), 
АВТОВОКЗАЛ, ТИЖД./ТИЖД, 8-20 ГОД., З/П 8 000 - 12 
000 ГРН. (097) 498-33-90  

 Продавець, обвалювальник м’яса, гр.7/7, з/п 8 000 
- 15 000 грн.+премії, своєчасна оплата; м.Терно-
піль, вул. 15 Квітня, 1е/6, біля Збаразького кільця  

 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В МАГАЗИН «КИШЕНЯ МАЙ-
СТРА», БЕРЕЗОВИЦЯ, З/П ВІД 9 000 ГРН. (097) 981-97-97  

 Продавці в продовольчий магазин, вул.Злуки, на 
постійну роботу 28-56-51, (067) 208-10-66  

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

 Різноробочі, фізично здорові, активні люди,  на 
постійну роботу, з/п 11 000 - 22 000 грн. (068) 
626-10-18  

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

 ТЕРМІСТ. (067) 352-72-89  

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

 ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ (КОВБАСНІ ВИРОБИ), З ВЛАС-
НИМ 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 ВЛАС-
НИМ 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 ТЕР-
НОПІЛЬ, З/П ВИСОКА. (067)353-25-53, (097)624-62-36  

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

7.3 ШУКАЮ  

 Бригада з заливання фундаментів під будинки, му-
рування огорож шукає роботу (096) 926-67-51  

 Бригада з мурування  з каменя огорож, фундамен-
тів під будинки шукає роботу. (098) 057-94-91  

 Бригада штукатурів шукає роботу. (096) 114-11-18  

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

 Чоловік шукає роботу підсобника, вантажника, 
можливо тимчасову. (066) 448-56-69  

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

8. ОХОРОННІ СИСТЕМИ ТА 
СИГНАЛІЗАЦІЇ  

8.4 РІЗНЕ  

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

10. ТЕЛЕФОНИ, ФАКСИ, МІНІ-АТС  
10.3 КУПЛЮ  

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

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

11.3 КУПЛЮ  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  

13.2 ПРОДАМ  

 Акумулятори великі,типу павербанки, великі та ма-
ленькі, для помешкання, заряджаються від розет-
ки, дають світло на 6 год. (095) 838-61-99  

16. ГАЛАНТЕРЕЯ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, 
ПАРФУМИ  

16.2 ПРОДАМ  

 Куртки шкіряні, демісезонна і літня, чоловічі, р.180 
см, в-во Туреччини, висока якість, фото по теле-
фону, (Альона) (095) 838-61-99  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  

17.3 КУПЛЮ  

 БРУХТ ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГО, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНКИ ПРАЛЬНІ, КОЛОНКИ, САМО-
ВИВІЗ. ЛІЦ. АВ №580978 (096) 957-35-52  

23. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛ. ТА  
ІНСТРУМЕНТИ  

23.2 ПРОДАМ  

 Електроінструмент з Європи, дрелі, перфоратори, 
торцовки, лобзики, фени, кархери, болгарки, клю-
чі, 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, ВИ-
ГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГАЙОВА 30. (067)350-20-60, 
(068) 060-13-88  

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М, ВИВІЗ 
СМІТТЯ, КВАРТИРНО-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВКА БУ-
ДМАТЕРІАЛІВ, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. (098) 533-03-30  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 КУ-
пАП, 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 робо-
та 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  

 Репетиторство з англійської мови (діти,підлітки,до-
рослі), надому, онлайн, виїзд до учня, можна групо-
ві заняття, (Альона Сергіївна) (095) 838-61-99  

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 ПЕР-
ШИХ ВНЕСКІВ ТА ПОРУЧИТЕЛІВ, КРЕДИТУЄМО З ПОГА-
НОЮ 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, ТРО-
ЯНД, ТРОЯНД ШТАМБОВИХ, ГУРТ, РОЗДРІБ, ВУЛ.БРО-
ДІВСЬКА, 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, РОЗДРІБ, 
ПАМ»ЯТНИКИ, ТУМБИ, СМУГА, НАКРИВКИ, ВАЗИ, СФЕРИ, ПІД-
ВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, КАМІНИ (067)352-20-62, (096)060-65-72  

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

 Пилосос миючий для сухого та вологого прибир., 
пилосос для подвір’я, саду, пилосос-робот, матрац 
надувний, детектор багатофункцій. (067) 301-41-94  

 Система сигнал., відеоспостереж.,масажер для ав-
тосидіння, масажер-накидка для крісла, лампи на 
соняч.батар., вимірник цукру в кров (067) 301-41-94  

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

 Холодильники, пральні машинки, газові плити, пи-
лососи, 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  

 Пилосос, колонка газова, м/х піч, будь-який стан. 30.2  

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

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

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Порядний хлопець познайомиться з дівчиною для 
зустрічей, спілкування, розваг. (097) 679-53-88  

 Порядний, симпатичний хлопце, 38/176/65, по-
знайомиться з порядною дівчиною для створення 
сім’ї. (098) 613-15-87  

 Тернополянин познайомиться з жінкою , не схиль-
ною до повноти, 38-46 р., для створення сім’ї. 
(097) 716-07-93  

ХОЧУ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОРЯДНОЮ ЖІНКОЮ ДЛЯ 
СПІЛКУВАННЯ ТА СПІЛЬНОГО ВЕДЕННЯ ПОБУТУ. ДО-
БРОЗИЧЛИВИЙ САМОТНІЙ ЧОЛОВІК. ВАСИЛЬ, 73 РОКИ, 
098-381-56-25

 ЧОЛОВІК, 56 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ ПО-
СТІЙНИХ І ТРИВАЛИХ СТОСУНКІВ, (066) 326-07-39  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

 64/164, тернополянка, забезпечена, познайомить-
ся з тернополянином, 62-65 р., забезпеч., для 
спілкування, серйозних відносин (096) 408-44-86  

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНИХ БАТЬКІВ НА ІМ’Я 
ФАЙНІЦЬКИЙ Р.М., ФАЙНІЦЬКА О.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА КВАР-
ТИРУ №139 ПО ВУЛ.СИМОНЕНКА, БУД. 4, ВИД. НА ІМ’Я МА-
ЗУРКЕВИЧ Л.Б., Г.В., НИЩТА С.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ №2086814 ВИД. 
ГУСЯТИНСЬКИМ РВК ВІД 18.10.1997 Р. НА ІМ»Я ФОСТИК 
М.В. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ  КВИТОК НК №519704  НА 
ІМ’Я ЯНЕНКО О.Ю. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК (ТИМЧАСОВЕ ПО-
СВІДЧЕННЯ) ТП №2474137 НА ІМ’Я ШИЛО А.Р. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ДО ЦТ UAD№000000А0VM000 ДІЙСНА 
ДО 04.10.2027 НА ІМ’Я БОЙКО П.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  
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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 -/9/ц 38кв.м н/б,вл. 26 500 (067) 
259-31-31  

 ВУЛ.ДІЛОВА 2/2 31 КВ.М Б/РЕМ.,БЕЗ ПОС. (067) 277-
10-77  

 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  

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН.  

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

 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  

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН.  

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

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

 вул.Руська 5/5 75/45/9 сталінка 48 000 (099) 080-
99-95  

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН.  

 Центр 230кв.м 3р., тераса,і/о,озеро 149 000 (099) 
080-99-95  

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК  

 Будинок-дача с.Лозова 2-пов -газ, світло, вода, 
гараж, підвал, 0,06 га, гарне місце18 000 у.о. (099) 
080-99-95  

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

 Будинок с.В.Гаї -новобудова, гот. до проживан-
ня, відм.ст., все зроблено дорого зі смаком, 0,14 
га169 000 у.о. (099) 080-99-95  

 Будівництво незавершене с.Горішній Івачів 160 
кв.м2 гаражі, 120 кв.м, свердл., світло, огоро-
жа, 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 ДАЧНА С.СМИКІВЦІ 0,06 ГАВОДА- (096) 067-
50-58, (097) 052-46-32  

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

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.М.ХОДАЧКІВ, 18 КМ ВІД ТЕРНО-
ПОЛЯ 0,3 ГАСТАРИЙ БУДИНОК, ГАЗ, ВОДА, СВІТЛО.- 
(096) 067-50-58  

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ  

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

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ГЕРОЇВ КРУТ, І/О, ОКР. ВЕЛ. 
ЛОДЖ., ПРАЛ. МАШ., 7 000 ГРН. (097) 120-80-90  

 2-кім. квартиру, вул.Тарнавського, меб., поб. тех., 
6 000 грн. (067) 354-06-33  

 5-кім. квартиру, Центр, 6 спальних місць, кухня, 
все необхідне, 6 000 грн. (099) 080-99-95  

 Візьму на квартиру 1-2 порядних дівчат, хор. умо-
ви проживання, ціна помірна. (098) 872-87-45  

 Візьму на квартиру 2 дівчат в окремі кімнати, вул.
Руставеллі, є/р (067) 593-02-71  

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

 ВІЗЬМУ НА ПІДСЕЛЕННЯ ХЛОПЦЯ, ДРУЖБА, ОКРЕМА 
КІМ., БЕЗ ГОСПОДАРЯ, НЕДОРОГО. (096) 171-78-84  

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

 Гуртожиток, Дружба, непогані умови. (096) 389-
75-28  

 Ділянка дачна з будинком, 12 км від Тернополя, 
або продаж. (067) 339-76-02  

 Приміщення, Центр, 1 пов., 20 кв.м,  під офіс, 2 
000 грн. (099) 080-99-95  

4.9 КУПЛЮ  

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

 1-, 2-кім. квартиру, новобудову, терміново (099) 
080-99-95  

 1-, 2-кім. квартиру, терміново. (099) 080-99-95  

 1/2 котеджу, до 50 000 у.о., терміново, будинок, 
побл. Тернополя. (099) 080-99-95  

 2-, 3-кім. квартиру, звичайну. (099) 080-99-95  

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 будинок в селі, можна на хуторі, можна не 
доглян., старий або новий, будь-який стан, своє-
часну помісячну оплату гарантую. (068) 718-91-78  

 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 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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1. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. 
1.2 ПРОДАМ 

 Волинянка на ходу, без документів,двигун ВАЗ-
2111 (096) 605-47-50 

3. ПОСЛУГИ 
3.2 ПРОДАМ 

 Причіп до а/м, без документів, 12 000 грн. (097) 
237-22-36 

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.) 

 АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЦІЛОДОБОВО БЕЗ ВИХІД-
НИХ, ВИВІЗ СМІТТЯ, КВАРТ.-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВ-
КА БУДМАТ., ХОР.ЦІНИ.ЛІЦ.АВ№338418 (067) 208-46-48 

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

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

 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ 
АВТОБУСАМИ, БУСАМИ (5-50 МІСЦЬ) ЛІЦ. АВ№338418 
ВІД 16.05.07 Р. (098) 463-32-32 

 Послуги автокранами в/п до 10т, стріла 15-21м, 
телескопом навантажувачем JCB 531-70, 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; 
міні-екскават.JCB. Свід. (097)979-86-31, (050)234-
67-25 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ 
МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР, ДО 2,5Т, КВАРТ. ТА ОФІС.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  

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВІД 1 Т ДО 5 Т, РІЗНИЙ 
ТРАНСПОРТ, ВАНТАЖНИКИ, ШВИДКО, ЦІЛОДОБОВО, 
ПО МІСТУ, ОБЛ., УКРАЇНІ. ЛІЦ. АВ №338418 (098) 
020-29-52 

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, 
цегла. (067)351-21-97, (050)588-73-97  

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

 Бруківка вібропресована, бордюри дорожні та 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, ши-
рина 75, 100, 120, 200, 300, 400 мм, блочки з гра-
нітного відсіву 40х19х19, 40х12х19 (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

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

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

 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 комп-
лектуючих, водостоки, плівки, гурт. ціни, замір, ви-
їзд.безкошт (096)132-84-04, (067)381-45-08  

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

 Паркани металеві, жалюзі-паркан, ранчо-пар-
кан, штахетник, металеві парапети, мет.шапки на 
стовпці, всі комплектуючі, помірні ціни (096)132-
84-04, (067)381-45-08  

 Перемички віконні, прогони, різні розміри, опорні 
подушки, в наявності та під замовлення, можлива 
доставка, розвантаження, монтаж (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

 Пісок білий, жовтий, блоки фундамент, щебінь, бі-
лий, 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 міш-
ках, можлива доставка (097)979-86-31, (050)234-
67-25  

 Пісок, щебінь, камінь, керамзит, чорнозем, гли-
на, цемент, будь-яка кількість, самовивіз або до-
ставка самоскидами та в мішках (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

 Стовпці залізобетонні, довжиною від 2 до 5 метрів, 
на огорожу, для садівництва, перерізом 6,5(5,5)см 
х 7см (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Труби азбестоцементі, діаметром 100-200 мм, 
труби залізобетонні, діаметром 500-1200 мм, мож-
лива доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

 Цегла червона рядова, повнотіла і пустотіла, біла 
силікатна, вогнетривка марок ПВ-5 і ША-5, на 
піддонах та поштучно, доставка (097)979-86-31, 
(050)234-67-25  

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

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

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

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

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

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

 Акуратно та якісно утеплення фасадів піноплас-
том, мінватою, нанесення декоративної штукатур-
ки, «короїд», «бараник», фарбування.. (097)580-12-
64, (067)178-15-75  

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

 Бригада виконує утеплення будинків, пінопласт, 
декор. покриття «короїд», «бараник», вл.риштув., 
помірні ціни, знижка на матер. (097)580-12-64, 
(098)898-96-44  

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

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

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

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

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

 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, СХО-
ДИ, ПОДВІР»Я. (067) 452-27-67  

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

 Плитка, гіпсокартон, шпатлювання, інші види ре-
монтно-оздоблювальних робіт (098) 489-17-63  

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

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

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

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

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

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

 ШПАТЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ПЛИТКА, ГІПСОКАРТОН, 
ШПАЛЕРИ, ЛАМІНАТ, ЯКІСНО, 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 ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПОМІРНІ ЦІНИ, 
МОЖЛИВА ОПЛАТА ПО ПЕРЕРАХУНКУ. (067) 452-27-67  

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

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

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

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

 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: ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИГОТОВЛЕННЯ 
КОВАНИХ БРАМ, ОГОРОЖІ, ДВЕРІ ДО ПІДВАЛУ, ГАРАЖІ, 
НАКРИТТЯ, РІЗНІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ. (097) 386-98-52  

 Інформація: ремонт нових, старих квартир, коте-
джів, дрібні ремонти, плитка, шпатлювання, фар-
бування, ламінат тощо, договірна. (097) 331-85-45  

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

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

6.4 РІЗНЕ  

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

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

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

 Перетягування, ремонт м»яких меблів, заміна пру-
жин, поролону. (097) 484-60-02  
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— За допомогою міністанції можна зарядити телефони 
та ноутбуки, подивитися телевізор, — каже Марко Лаврін

Майбутню електростанцію Марко хоче пожертвувати на 
ЗСУ. Вона стане в нагоді, щоб підзарядити пристрої

АНДРІЙ МЕНЬКО, MENKOANDRIJ@GMAIL.
COM, 098‑298‑50‑05 

У Тернопільській Українській 
гімназії ім. Івана Франка навча-
ється талановитий Марко Лаврін.

— Радіоелектронікою я займа-
юся вже понад три роки, — роз-
починає свою розмову винахід-
ник. — А роботу над зарядними 
станціями почав два місяці тому. 
Тоді якраз були піки відключен-
ня світла, тож я почав шукати 
спосіб, як це подолати. Перший 
повербанк зробив для залу, де ми 
займалися вільною боротьбою. 
Усередині приміщення пона-
тягували гірлянди, підключили 
до саморобного повербанка, і 
вже ніякі відключення нам були 
не страшні.

Але це далеко не перший вина-
хід Марка. У його доробку мож-
на побачити саморобні ліхтарі з 
електронних цигарок та інших 
елементів, різноманітні плати, 
повербанки в залізній банці з-під 
цукерок. Найбільшим та найно-
вішим продуктом є портативна 
мініелектростанція. Все хлопець 
навчився робити сам — у років 
10–11 почав дивитися різнома-
нітні відео в ютубі, як вижити 
в різних умовах і надихнувся тим.

Батьки підтримують 
в усьому 

Марко згадує, як відреагували 
батьки на його практичні витів-
ки. Каже, що вони не перечили 
синові, а навпаки — стали фі-
нансово допомагати, адже розу-
міли — для роботи потрібні деякі 
деталі, що вдома не знайдеш.

— Коли я вже почав розроб-
ку зарядної станції, основа якої 
складається з використаних елек-
тронних сигарет, мама до остан-
нього не вірила, що з того щось 
може вийти. Але я зумів здиву-
вати її, у мене вийшло, — каже 
юний винахідник.

Щоб розробити поетапно про-
єкт такого пристрою, він про-
читав більше двадцяти статей 
в інтернеті.

— Щоб продумати один етап 

роботи, я читав одну величезну 
статтю, де описується, як пра-
вильно спаювати чи під’єднува-
ти деталі одну до одної. А таких 
етапів було більше двадцяти, і 
кожен крок треба було ретельно 
опрацювати. Я не знаходив тако-
го матеріалу, щоб в одному тексті 
було розписано все від початку 
до кінця, — каже хлопець.

Далі для роботи Марко ску-
повував використані електронні 
цигарки. Замовляв в інтерне-
ті по 15–20 гривень за штуку. 
На створення електростанції 
пішло 97 сигарет.

— Десь два тижні працював 
над практичною розробкою. Але 
не міг займатися тим увесь день, 
потрібно ще ходити до школи і 
виконувати домашнє завдання. 
Часто вставав о 5 годині, щоб 
перед школою попрацювати. 
Кожну деталь спаював між со-
бою, перевіряв тестером, чи буде 
працювати, чи треба ще раз пе-
репаювати. Але мені було дуже 
цікаво, — розповідає далі.

Як і в кожного початківця, 
у Марка також не з першого 
разу вийшло змайструвати свій 
пристрій без помилок. Каже, що 
спочатку станція взагалі не спра-
цювала.

— Думаю, десь був не добре 
припаяний провід або кнопка. 
Але я був впевнений, що не міг 
допустити фатальної помилки, бо 
робив все за власне розробленою 
схемою. Виправив декілька поми-
лок, і моя зарядна станція таки 
запрацювала, — говорить школяр.

Загальна потужність пристрою 
300 вт. З її допомогою можна за-
рядити телефони та ноутбуки, по-
дивитися телевізор, підключити 
Wi-Fi роутер. Марко перевірив, 

ХОБІ

У 14 ЗРОБИВ ЗАРЯДНУ СТАНЦІЮ
Талант   Хлопець, будучи лише в 9 
класі, практично розробив портативну 
мініелектростанцію. З її допомогою 
можна заряджати свої телефони та 
ноутбуки, підживлювати комп’ютери, 
телевізори та інші електроприлади

Пристрій здатен 
освітити всю 
квартиру. І все це 
— з використаних 
електронних 
цигарок
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чи можна від його зарядної стан-
ції живити цілу квартиру. Каже, 
що від трьох до чотирьох годин 
його сім’я могла вільно дивити-
ся телевізор, заряджати гаджети, 
сидіти в інтернеті та освітлювати 
кімнати. Щоправда, не вмикали 
холодильник, електрочайник та 
електродуховку. Марко підраху-
вав, що витратив на свій винахід 
орієнтовно 4500 гривень.

Вже готує 
наступний проєкт 

Зробивши портативну мініе-
лектростанцію, Марко не думає 
зупинятись, а навпаки — вже 
розробив наступний проєкт. 
Каже, новий пристрій має бути 
в рази потужніший за перший.

— Потужність нового виробу 
має бути 2 кілоВати. Його буде 
вистачати, щоб 150 разів заряди-
ти телефон. Учень уже закупив 
деталі для швидкісної зарядки 
пристрою, щоб він за півтори 
години міг повністю зарядитися.

На розробку нової інновації 
Маркові бракує коштів. На де-
талі потрібно ще 7–8 тисяч гри-
вень та на розхідний матеріал — 
більше тисячі.

Якщо маєте бажання пожер-
твувати кошти на виріб Мар-
ка, ось картка: за номером 
4441111131800041 

Майбутню електростан-
цію Марко хоче пожертвувати 
на ЗСУ. Вона стане в нагоді 
нашим воякам, щоб підзаря-
дити телефони та інші потрібні 
пристрої.

— Спершу я думав залишити 
винаходи вдома, щоб мати у разі 
виключення світла. Але зараз 
у нас постійно є електроенер-
гія, то вони мені не будуть так 
потрібні, як нашим воїнам. Їм 
треба бути мобільними та мати 
де зарядити свої телефони, тому 
для них мої винаходи будуть ко-
рисними.

Не лише 
радіоелектроніка 

Як ми дізналися, талановитий 
школяр має і інші хобі. Улюбле-
ною справою хлопця є бджіль-
ництво. Кожне літо він прово-
дить на дачі, бо мусить доглядати 
за маленькими трудівниками, 
що носять мед на його пасіку. 
Каже, що сам доглядає за бджо-
лами, хіба часом батько може  
допомогти.

— Я маю десь 20 вуликів 
на дачі. Це моє захоплення. 
Спершу ходив з татом, допома-
гав йому, а тепер усе сам. Цього 
літа, можливо, і перенесу всі свої 

прилади для розробки ліхтарів 
та зарядних станцій на дачу, 
бо в квартирі можу працювати 
у своїй кімнаті або на балконі. 
Але часто такі роботи супрово-

джуються неприємним запахом, 
особливо після використання 
електронних сигарет, — каже він.

Марко має мрію — стати пасіч-
ником або ж викладачем.

ЗБІЛЬШИЛАСЯ КОМУНАЛКА 
ОЛЬГА, 45 РОКІВ, ВЧИТЕЛЬКА:

— Цей рік справді був дуже 
складним для українців, але 
ми маємо мету, тож заради 
неї можна від чогось відмо-
витися. Зараз збільшилася 
плата за комунальні послуги, 
а також ціни на продукти. Тому 
витрати наші більші. Але ми 
живемо в нашій державі і му-
симо її підтримувати. 

ГОЛОВНІ ВИТРАТИ — НА ЗСУ 
ВАСИЛЬ, МАЙЖЕ 70 РОКІВ, 
ПЕНСІОНЕР:

– В мене головні витрати — до-
нати на Збройні сили України. 
Основні витрати з бюджету в 
мене йшли на комунальні по-
слуги та армію. Зараз я також 
відмовився від куплених фрук-
тів та овочів. Все собі із села при-
вожу та й по магазинах прак-
тично не ходжу, бо живу сам.

ВАЖКО, АЛЕ МИ ТРИМАЄМОСЯ 
ОЛЬГА, 30 РОКІВ, ПЕРЕСЕЛЕНКА:

 – Самі ми з Харківської 
області і зараз у Терно-
полі винаймаємо житло. 
Наші витрати за цей рік 
дуже збільшилися. Бо тре-
ба все тут знову купувати. 
Важко, звичайно, але ми 
тримаємося. І обов’язково 
допомагаємо армії. Слава 
Україні! 

ДОПОМАГАЮТЬ ДІТИ 
ГАННА, 81 РІК, ПЕНСІОНЕРКА:

–  Пенсії взагалі не вистачає, щоб 
прожити. Що ж її лише 2800 гри-
вень. Ні пенсії, ні здоров’я нема. 
Я хворіла ковідом і так постійно 
треба купувати ліки. Тішуся, що 
діти мені завжди допомагають. Не 
знаю, як я б упоралася без них. А 
ще треба, щоб ніхто не крав гро-
ші з бюджетів. Ні зараз, ні після 
Перемоги.

ЗАЙВОГО НЕ КУПУЮ 
БОГДАН, 55 РОКІВ, ДИРЕКТОР 
ТРАНСПОРТНОЇ ФІРМИ:

– Нічого зайвого не купую, об-
ходжуся тим, що є. Якось у мене 
виходить. Незапланованих ви-
трат теж не було. Бо ні з маши-
ною, ні з побутовою технікою 
за рік проблеми не виникали. 
Звичайно, за час війни витра-
ти збільшилися, але моя робота 
дозволяє коригувати прибутки.

ШУКАЛИ РОБОТУ, ЩОБ ВИЖИТИ 
АНАСТАСІЯ, 36 РОКІВ, ДИЗАЙНЕР

— Від початку повномасштаб-
ного вторгнення ми змушені 
були залишити своє житло і пе-
реїхати з Харкова до Тернополя. 
Тут нам доводилося купувати 
все, навіть додатково шукали 
роботу, щоб вижити. Я з дити-
ною, тому витрати більші.Ціни 
за цей рік в середньому зросли 
десь на 30-40%. 

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Як змінилися ваші витрати за рік вторгнення?
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відмажить на ізі

123123 

Божої ласки Вам!

 Михайло Костюк

Захищав готівку ... йолки

Галина Кулак

Ботоферма надала

Bohdan NiO
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Самозахист от і  відповідь 
!))) Красиво відповів)))

 Марія Вовк 

ТЦК маете супер вояку!!!! 
Але ви сцикуни до мажорів!

Yuriy Mlkolayovich

А їх вже урізали!!!!!Надал 
вже все продав....добудови 
йдуть повним ходом і війна 
їм на руку

Сергій Лотоцький

Та ж воєнний стан, мітинги 
заборонені.

Vova Saluk 

Уже і так зробили з Терно-
поля пустелю

Olga Komunitska 

Ага, "реконструкція" бару 
Назарія в парку Шевченка )))

Nin Ja

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Замнуть справу і забудуть.
Таких не карають.Для них 
законів немає.

Ігор Ігорко 

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

Vira Vladimir

Добре що хоч не почав від-
стрілюватись  з метою само-
захитсу , Бог все бачить…

Саша Мамрош 

так Гросуляк вже намага-
ється відмазати, то каже що 
не знає чи син взагалі був за 
кермом, то трохи далі каже 
що син повинен був завезти 
гроші до банку і тому здійс-
нив наїзд, так би мовити в 
межах самозахисту. Хоча і 
незрозуміло чому потерпілий 
опинився на проїзній части-
ні перед автомобілем, там ж 
немає переходу, а та вулиця 
не є пішохідною зоною

Микола Унгурян

більш виглядає на спробу 
2 особами блокувати авто з 
невідомої причини,водій мав 
велику суму грошей,зі слів 
батька,то ж версія самообо-
ронаи повністю заслуховує 
уваги,була спроба пограбун-
ку....інша справа до усіх...   

чи військовозобовязані фі-
гуранти? усім повістки вру-
чено при військовому стані?-
--ото ж! 

 Igor Oliyovskiy

Пане Ігор я перечитав всі 
ваши коменти, як експерта 
з неписаних правил ПДР 
і екстреного виживання і 
зрозумів, що вся проблема в 
тому, що він перший забло-
кував вїзд машинам, непра-
вильно припаркувавшись, то 
б то чуже майно, своду на 
вільне пересування, може в 
когось була інкасація з ро-
боти з собою ітп... По ваших 
правилах його треба було да-
вити першого, а він поліз не 
всвою чергу першим, він мав 
давити другим, вже коли всі 
водії з охоронцем повиходили 
і стояли перед машиною

BHawk 

Ну так, там чітко видно, що 
хлопчина біжить з автоматом, 
зправа з РПГ біжить охоро-
нець стоянки, який після на-
їзду спробував зупинити, зло-
вмисника, при спробі втекти 
з місця злочину. Є ще море 
людей, які були свідками ( в 
долі), та стояли на шухері, а 
ззаді біжать санітари з дефі-
брилятором, щоб добити пана 
Олександра і поділити, чесно, 
кровно зароблені грошенятка. 
Все це чітко, на відео видно...

BHawk 

На скільки зрозуміло, п`яне 
"круте" бидло качало права, 
люди викликали поліцію. От 
воно і поперло, навіть люди-
ну машиною збило. Що воно 
таке, то зовсім не дивно, але 
що в нього стільки захисників 
тут знайшлось?! То капець...
Придурки а самі на місці 
того хлопчини опинитись 
не боїтесь? Воно ж таке, під 
наркотою чи по-п`яні йому ж 
пофіг, щоб все затерти бабла 
вистачає. Мало того, воно ж 
таке в нас не одне, на жаль, 
такої бидлоти в нас вистачає, 
так що…

Teren Teren 

Матеріал зібрав 50 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Біда міста в тому, що нові 
"тернополяни" з'являються за 
рахунок переселенців з облас-
ті (молодь бажає жити в місті, 
а не селі), вони не знають, 
який був Тернопіль років з 
20 тому і що за той час забу-
дували (законно/незаконно). 
Виходячи на прогулянку на 
набережну, вони вражені, як 
діюча влада облагородила її, 
в парках чудове оствітлення, 
бруківка постелена (власника 
заводу бруківки вони теж не 
знають) і таке інше. От і ма-
ємо - на наступних виборах 
знову перемагає нездал.

Читач75

Uliana Synerub досить часто 
зріщування, ой, перепрошую, 
обрізка дерев у дворах ініцію-
ється самими жителями. Бо ж 
то місця для парковки.

Ilene Kapynus 

26 тернопільських Іуд які 
зрадили своїх виборців за-
ради преференцій від Сер-
гія Надала ВКЛЮЧАЮЧИ 
Радикальна партія – 100% 
– 3 з 3 Півторак Святослав, 
Серетний Тарас, Яциковська 
Оксана .Вони продали інтере-
си та майбутнє тернополян,

Оксана Ксюшка 

Як можна під час воєнного 
стану розглядати такі питан-
ня?депутати і люди,задіяні в 
даному злочині,що ,не терно-
поляни?не мають дітей,вну-
ків? ЧОМУ????гроші закін-
чаться,а парків не буде.де бу-
дете гуляти з дітьми?мер буде 
в Іспанії з дочкою,внуками.а 
ви,не шановні депутати?

Галина Кохмат

Ніколи такого не було і 
ось зновусь, Якто кажуть 
суки суками залишаться  
назавжди

Sahura-Slusarchuk Sofiya

Мені Тернопіль вже став 
ДУЖЕ некомфортним для 
життя. Машину парканути - 
нема де, гром.транспорт - так 
собі, на тротуарі по телефону 
- важко, бо транспорт дуже 
близько, середній дохід - мі-
зер. Навіть ринок відкрили 
не тут за відкати, а у Хмель-
ницькому нашару))))

Марія Незбайло

Хіба не простіше, зійтися 
на мітинг оголосити недовіру 
владі і її поміняти?

Оксана Теребуха

Як зручно - проводити  
"громадські" слухання під 
час робочого дня!..

Ирина

Міський голова вже всі 
сквери продав тепер береть-
ся за парки .Все йому мало 
.Мародер 

Анна Кубай

Треба урізати тих, хто пла-
нує чіпати дерева!!!  Люди 
збирайтеся!!! Бо Тернопіль 
стане скоро лисий на ваших 
очах!!!! Ви любите дерева чи 
асфальт?

Uliana Synerub

Як такі зміни можна роби-
ти під час воєнного стану!? 
Слушно обрано час. Навіть 
мітингів не буде - заборонено

Александр Мыльников

А ЧИ Б ЗМІНЩИКІВ ЗЕ-
ЛЕНИХ ЗОН НЕ ВІДПРА-
ВИТИ НА ЗМІНУ НУЛЯ???

Igor Oliyovskiy

Стаття зібрала 30 коментарів.
Цьогоріч міська рада оголо-

сила про початок громадського 
обговорення розроблених місто-
будівних документацій 10 люто-
го. Ознайомитися з нею може 
кожен житель громади та подати 
свої пропозиції або заперечен-
ня з 14 лютого до 16 березня. 
Пропозиції після встановленого 
строку не розглядаються. Інфор-
мація про це є на офіційному 
сайті органу місцевого самовря-
дування.

Тим часом у редакцію «20 
хвилин» звернулися громадські 
активісти «Об’єднання Наше 
майбутнє». Вони занепокоєні 
змінами до містобудівної доку-
ментації. Якщо їх затвердять, ка-

У соцмережах поширили відео ДТП. На записі видно, як 
позашляховик білого кольору збиває чоловіка, очевидці навіть 
намагаються затримати водія, проте за кілька секунд автівка 
рушає з місця події

ПЛАНУЮТЬ УРІЗАТИ ЗЕЛЕНІ ЗОНИ: 
ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗМІНЮЮТЬ ГЕНПЛАН

Чи справді син відомого ресторатора в 
Тернополі збив людину і втік з місця ДТП

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

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

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

Маячня. Одні голі емоції. 
Новим генпланом пропону-
ється низка нових парків, 
скверів. Півроку судові екс-
перти щось шукають (оце 
фахівці!), інші 9 років нічого 
не можуть знайти. От і автор 
статті "професор" пише біль-
ше за принципом, а баба Яга 
проти і все!

Вячеслав Сухина

А при союзі Тернопіль за-
ймав друге місце по озеленен-
ні. Значить тоді було більше 
патріотів свого міста, аніж 
зараз

Ірина Жижіна 

жуть, — зелених зон у Тернополі 
значно поменшає.

Журналісти «20 хвилин» діз-
налися, які саме зміни чекають 
на парки та сквери.

Пропонуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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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.

Готові приймати переселенців
Попри те, що повномасштабне 

вторгнення триває понад рік, бла-
годійний фонд готовий прийма-
ти нових переселенців у своєму 
приміщенні. Для цього варто звер-
нутися в заклад з довідкою ВПО 
або показати інші документи, що 
підтверджують внутрішнє перемі-
щення через бойові дії.

— Ми отримали фінансування 
на ремонт шелтера на вулиці Ку-
ліша. Будемо робити кращі умови 
для наших переселенців і там. Пе-
реважно зараз до нас звертаються 
літні люди чи люди з інвалідністю. 
Їм важко, дуже важко. Вони собі 
жили вдома, наживали майно і в 
один момент все втрачають. Ви-
наймати житло у Тернополі доро-
го. В більшості мала пенсія, то як 
їм жити? Є й матусі з маленькими 
дітьми. То ми також їм робимо 
виключення і вони живуть довше. 

Але на місяць часу приймемо всіх. 
Ми відкриті для людей і готові до-
помогти їм у важку хвилину, — 
каже Тетяна Калиняк. 

Наразі випадків, коли місцеві 
жителі просто так надають своє 
житло у користування, дедалі мен-
ше. Натомість працівники «Каріта-
су» наголошують, не варто це асо-
ціювати з байдужістю та втомою 
людей від переселенців. Більшість 
просто вже не мають можливо-
стей, адже у 2022 році пожертву-
вали і батьківські будинки, і дачі в  
селах.

— Нам багато людей дзвонили 
і пропонували переселенцям свої 
будинки у селі, а інколи навіть 
у Тернополі. Вони казали, що в 
будинках є грубка, а до неї і вже 
заготовлені дрова. Не до всіх при-
міщень провели воду, тому деяким 
переселенцям доводилося користу-

ватися криницею. Наші місцеві не 
просили коштів за оренду, а тільки 
сплачувати за комунальні послу-
ги. І звичайно ж, щоб у будинку 
та дворі був порядок. Зараз вже 
менше таких пропозицій, але вони 
є. Люди довіряють нашому «Карі-
тасу» і знають, що ми пропонуємо 
їх приміщення тільки порядним 
людям. Скільки вже разів ми ре-
комендували людей і ще жодних 
скарг ми не отримували, — роз-
повідає Тетяна Калиняк. 

Якщо ви переселенець і не має-
те місця для тимчасового прожи-
вання, то звертайтеся до коман-
ди Благодійного Фонду «Карітас 
Тернопіль» за телефоном: +38 068 
949 2949.

А також можете самостійно 
приїхати в офіс у Тернополі, що 
знаходиться за адресою: вулиця 
Замонастирська, 1.

НАДІЙНИЙ ТИЛ

ЯК НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
ПІКЛУЮТЬСЯ ПРО ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Любов Єременко проживає в «Карітас» майже рік. Вдячна 
за турботу

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

Журналісти «RIA плюс» завіта-
ли в один із шелтерів «Карітасу» 
і побачили, як там живуть люди.

У шелтері «Карітасу» помічаємо 
переселенку Любов Єременко, яка 
живе тут вже майже рік. Вона разом 
із чоловіком, донькою та онукою 
переїхала до Тернополя з міста Кра-
маторськ (Донеччина) наприкінці 
березня. Нам розповідає, покидати 
свій дім було важко, але все робили 
задля онучки, яка лякалася і плакала 
після кожного вибуху.

— У Краматорську були постійні 
вибухи, постійний страх і тоді ми 
отримали пропозицію від знайо-
мої поїхати на Львівщину. Там був 
невеликий приватний будинок, де 
ми могли пожити. Ми не встигали 
до комендантської години й доро-
гою вирішили заїхати у Тернопіль, 
щоб заночувати. Просто шукали 
в гуглі прихистки і нам висвітився 
«Карітас». Вони нас прийняли. Ми 
як зайшли у приміщення, то такої 
кількості людей я ще не бачила. За-
йняті були і кімнати, і спортивна 
зала, і зала для конференцій. Нам 
виділили матраци і ми спали в залі 
для конференцій. Нас забезпечили 
їжею, засобами гігієни. Це дуже 
зворушливо, коли сторонні люди 
про тебе так турбуються, — каже 
пані Любов.

Спроба поїхати та залишитися 
на Львівщині виявилася невдалою. 
Зі слів Любові Єременко, в запро-
понованому будинку відсутні засо-
би обігріву, а будівля потребує ре-
монтних робіт. Залишатися з малою 
дитиною там було нереально, тож 
довелося повернутися в «Карітас», 
де їх знову гостинно прийняли.

— Нам пощастило, що за час 
від’їзду до Львова ніхто не зайняв 
наші місця в залі. Тому ми приїхали, 
нас вчергове нагодували і залишили 

жити. Я розуміла, якщо молодь ще 
може знайти роботу, то я пенсіонер-
ка з інвалідністю. Аби не сидіти без 
діла, почала волонтерити разом із 
працівниками благодійного фонду. 
Десь щось прибрати, помити. Якщо 
треба, то і попрасувати. У перші мі-
сяці до нас привозили багато гумані-
тарної допомоги. То ми допомагали 
дівчатам все розкладати, перебирати, 
фасувати. Таким чином я хочу від-
дячити добрим тернополянам за все 
те, що вони для нас зробили, — роз-
повідає співрозмовниця.

Дали кімнату
Родині Єременко вже виділили 

окрему кімнату. Проте наразі пані 
Любов там проживає одна. Адже 
чоловік повернувся до Краматор-
ська, а донька з онукою тимчасово 
переїхали до Дніпра. Жінка додає, 
2022 рік видався надто складним для 
неї. Але в Тернополі їй подобається і 
вона вдячна людям за теплу зустріч.

— Так вийшло, що мій син ева-
куював людей з Ізюма і потрапив 
у полон до окупантів. А чоловік 
доньки загинув під Маріуполем. З 
сином вже все добре, а ось бать-
ка онучці вже не повернути. Зараз 
тривають суди, дуже все важко. 
2022 — рік болю для нас. Це втор-
гнення зруйнувало наше життя, 
наші мрії, — додає Любов Єремен-
ко. — Я не знаю, що було б з нами 
у Краматорську, якби ми не приїха-
ли до Тернополя. Мені дуже подоба-
ється у Файному місті, воно зелене, 
сучасне. Та після Перемоги я хочу 
повернутися додому. Тому щодня 
молюся, щоб наш будинок уцілів.

Серед тих, хто отримав гідний 
прихисток у Тернополі, й родина 
Юрасових. Жителька тимчасово 
окупованої Херсонщини Катерина 
приїхала у Файне місто разом із 
15-річним Олександром та кількамі-
сячним Артемчиком. Спочатку вони 

Війна  Вже рік як Тернопільщина 
майже щодня приймає та надає 
прихисток переселенцям із регіонів, 
де точаться бойові дії. Це переважно 
жителі південної та східної частин 
України. В області функціонують із 
десяток різних гуртожитків і штабів для 
внутрішньо переміщених осіб, серед яких 
і Благодійний фонд «Карітас»
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майже два місяці жили на терито-
рії Благодійного фонду «Карітас», 
а після взагалі вдалося знайти для 
них безкоштовний будинок.

— Команда «Карітасу» огорнула 
нас теплом і турботою. Нам одра-
зу надали всі умови для комфорт-
ного проживання, надали окрему 
кімнату, бо маленька дитина. Нас 
годували, допомагали у всьому. 
Треба речі — дали, треба їжа — 
дали, аналогічна ситуація із всіма 
побутовими речами. Ми тут жили 
і нічого не потребували. Я постійно 

думала про оренду квартири, бо ро-
зуміла, не ми одні потребуємо такої 
допомоги. І тут в один прекрасний 
день підійшли дівчатка з «Карітасу» 
і сказали, що є безкоштовне житло 
у Тернополі, — каже Катерина Юра-
сова. — Господарка зателефонувала 
до організації і запитала, чи немає 
у них людини, яка потребує житла і 
зможе платити лише за комунальні 
послуги. Ми погодилися. Тоді во-
лонтери допомогли нам перевезти 
всі речі і заселитися. Будинок дуже 
гарний, там є все: від столових при-

За рік вторгнення 
«Карітас» прийняв 
кілька тисяч 
переселенців як на 
кілька днів, так і на 
місяці ладів до меблів та побутової техніки. 

Ми дуже задоволені та щасливі.

Як одна родина 
Команда Благодійного фонду на-

дає тимчасове житло переселенцям 
від першого дня вторгнення. Аби 
допомогти більшій кількості лю-
дей, під шелтери виділили не лише 
кімнати відпочинку, переобладнали 
спортзал та залу для конференцій, 
а також і соціальну квартиру. Зі слів 
соціальної працівниці Тетяни Ка-
линяк щогодини до них зверталися 
люди з проханням про допомогу.

— Ми в перший же день втор-
гнення дали на сторінці допис про 
те, що «Карітас Тернопіль» гото-
вий приймати переселенців. І одра-
зу прийнялися за роботу. Почали 
стягувати в зали каремати і спальні 
мішки. Також у нас було трохи по-
стільної білизни, рушників, засобів 
гігієни і базовий запас продуктів. 
Кілька десятків років у нас функ-
ціонує соціальний гардероб, то ми 
розуміли, що з речами проблем 
не має бути. Поки ми облаштову-
вали ліжко-місця, наші кухарі готу-
вали їжу, постійно був у наявності 
чай та печиво. Люди прибували і 
прибували, ми їх реєстрували й за-
селяли, — каже пані Тетяна.  

Деякі переселенці зупинялися 
в «Карітасі» на кілька годин, аби 
відпочити з дороги, перекусити, 
прийняти душ та їхати далі. А є 
люди, які жили майже рік. 

— Були випадки, коли на тери-
торію заїжджали автобуси з пере-
селенцями, вони куштували печиво 
з чаєм, трохи відпочивали і їхали 
в інші міста, країни. Автобуси з пе-
реселенцями потрапляли й на гарячі 
обіди до нас. Якщо їм треба було 
подушки та ковдри, то давали, — 
наголошує соціальна працівниця.  

Одночасно фонд може прийняти 
до 40 переселенців. У кожному шел-
тері є душ із гарячою водою, вби-
ральні, ліжка та шафи. Оптимальний 
термін проживання — 30 днів. Проте 
інколи роблять виключення.

— У «Карітасі» зараз є до 25 спаль-
них місць. І в квартирі одночасно 
можуть проживати 12 людей. Від 
серпня переселенці можуть жити 
в нас не більше як місяць. Ми даємо 
їм 30 днів, щоб відпочити, зробити 
необхідні документи і знайти робо-
ту, — каже пані Тетяна. — Якщо пи-
тання з документами затягується або 
це літні люди, люди з інвалідністю, 
то залишаються довше. Переселенці 
в нас можуть отримати гуманітарну 
допомогу та триразове харчування.

 Кількість переселенців щодня збільшувалася. Люди потребували допомоги
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знайшлися і колаборанти, — каже 
отець.

З 25 лютого російські війська по-
чали масово обстрілювати Херсон-
щину. Не став винятком і Станіслав. 
На жаль, Петро Подоляк не має 
жодних фотографій — як своїх, так 
із понівеченого села, бо на телефоні 
у нього не працювала камера. Його 
населений пункт протягом восьми 
місяців був під окупацією.

Заборонили 
похорони 

Спочатку на сільраді вивісили 
радянський прапор. Наш співроз-
мовник зауважує, що у якусь мить 
йому здалось, що повернувся Ра-
дянський Союз. Вже через три мі-
сяці полотнище із зіркою, серпом 
і молотом замінили на російський 
триколор. Його не дозволяли зняти, 
а усі спроби зробити це не увін-
чались успіхом. Також, за словами 
пана Петра, всюди були плакати 
«россия здесь навсегда!».

— Приблизно 75% людей ева-
куювались зі Станіслава. Тому тут 
закрили лікарню і майже всі мага-
зини. Найбільші проблеми були з 
хлібом та харчами, бо машини, які 
добирались до села, розстрілювали 
окупанти. Готівку не було де зняти. 
Нам раз на місяць видавали гумані-
тарну допомогу, — каже він.

Вулиця, на якій проживає сім’я 
Подоляків, найперша в селі. Через 
маленьке поле, так близько, що ру-
кою можна подати, стоїть ферма. 
Там, розказує пан Петро, окопалися 
з танками росіяни. А місцеві гово-
рили, що всього вони зробили аж 
три лінії оборони. Людей, які зали-
шились у Станіславі, орки не чіпа-
ли. Наприклад, Петра Подоляка, бо 
у нього перша група інвалідності.

А ось у будинках селян, які виї-
хали, окупанти на повну мародери-
ли. У багатьох домівках оселились 
самі, привласнювали все, що хоті-
ли. Найбільше страждали фермери, 
бо росіяни крали домашніх тварин 
на їжу, відбирали мопеди, холодиль-
ники, побутову техніку. Тиск із боку 
ворога витримав староста громади 
Іван Самойленко.

Із 4 березня окупанти повністю 
вимкнули українське телебачення і 
радіомовлення. З телевізорів цілодо-
бово звучала російська пропаганда. 
Згодом зник мобільний зв'язок та 
Інтернет. Новини про справжню 
ситуацію на території України меш-
канці Станіслава, які не покинули 
рідне село, дізнатись не могли. Так і 
жили у невідомості — лягали спати 
о 17 годині і прокидались зранку, 
коли вже світало.

Цікавимось у священника, чи 
в умовах окупації у храмі дозволяли 

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

Про отця Петра ми дізнались ви-
падково, натрапивши на інтерв’ю, 
яке у нього взяла чортківська жур-
налістка Віра Сирота-Яблонь. Жінка 
люб’язно поділилася з нами кон-
тактами, і саме так ми змогли по-
спілкуватися зі священником. Його 
сторінка у Facebook рясніє прохан-
нями до Господа благословити рідну 
Україну, дописами про підтримку 
людей з інвалідністю та привітання-
ми українців із релігійними святами. 
А ще складно не помітити, як пан 
Петро полюбляє українську музику 
і ділиться нею зі своїми друзями. 
Це «Смерічка» Назарія Яремчука, 
«Світлиця» від групи «ВІА Ватра» 
тощо.

А сам чоловік надзвичайно 
привітний, приємний у розмові й 
відкритий. Вражає його щирість і 
легкість, коли розповідає про страш-
ні речі — життя під російською 
окупацією. Перечитавши відповіді 
на запитання, усвідомлюєш весь той 
біль, який відчували мешканці Хер-
сонщини. А ще розумієш, наскільки 
наш народ сильний і нескоримий. 
Вже 58-й свій день народження 
Петро Подоляк зустрів на підкон-
трольній Україні території. Дове-
лося разом зі старенькою матір’ю 
повернутись у село на Чортківщині, 
де провів дитинство. Священник 
поспілкувався з нами і розповів 
свою історію.

Обрав шлях 
священника 

Петро Подоляк народився 
у 1965 році у невеликому селі 
Шманьківці Чортківського району. 
Там встиг закінчити місцеву восьми-
річну школу, а у 1983 році його ро-
дина через певні життєві обставини 
перебралась до Херсонської облас-
ті. Чоловік зізнається, що церкву 
любив завжди. Пригадує, що коли 
їхав вступати на навчання до учи-
лища культури у Львові, а потім 

в університет, то щоб все вдалося, 
взяв благословення у священника, 
висповідався і лише тоді вирушив 
у дорогу. А там, будучи студентом, 
регулярно ходив у собор Святого 
Юра. Тому духовне покликання 
саме назріло пана Петра.

— У 2002 році почав навчатись 
у Київській духовній семінарії. А че-
рез два роки перейшов на заочне 
відділення, бо у південній Україні 
бракувало священників. Служив при 
храмі великомученика Димитрія 
у Станіславі, що за сорок кілометрів 
від Херсона. Працював і паралель-
но вчився до 2007 року. Однак із 
2013 року я припинив повноцінно 
виконувати обов’язки як отець, — 
говорить чоловік.

Пан Петро на момент початку 
повномасштабної війни вже дов-
гий час страждав від важкої хво-
роби — СМА (спінальна м’язова 
атрофія) і переніс три операції. Це 
його не зупинило. Чоловік фізично 
не міг проводити богослужіння, але 
сповідав людей у храмі й «витягував» 
часточки з просфор за здоров'я і 
упокій. Чудово пам’ятає, як 24 лю-
того рано-вранці його зі сльозами 
на очах в паніці розбудила мати.

— Вона кричала: «Сину, вста-
вай, війна!» Я, нічого не розумі-
ючи, почав збиратися у Білозерку 
(селище міського типу, колишній 
райцентр — прим.) за ліками. Во-
рог зайшов на Херсонщину майже 
одразу. Адже Крим від нас недалеко. 
На початку березня в’їхали росій-
ські танки з маркуванням буквами 
Z та V на борту. Наше село наче 
вимерло. Люди були налякані, та 

 Окупанти обстріляли село Станіслав

На жаль, у священника, крім цього фото, більше немає 
жодного. На телефоні у нього погано працює камера

 Сусідній населений пункт Олександрівка

Найбільше я 
запам'ятав запах 
горілої землі після 
падіння ворожої 
ракети, і як вона 
контузила маму...

ВІСІМ МІСЯЦІВ ПРОЖИВ В ОКУПАЦІЇ
Долі  Петро Подоляк родом із 
Чортківщини, але 40 років тому доля 
закинула його у Херсонську область. 
Чоловік служив при церкві у селі 
Станіслав. Ще до війни важко захворів, 
але залишився при храмі, приймав 
сповіді та причащав парафіян. За деякий 
час після початку російського наступу у 
село в’їхали танки із літерою Z. Тоді пан 
Петро пізнав значення слова «окупація», 
в умовах якої виживав 8 місяців

проводити богослужіння? Чи не ви-
никало конфліктів із російськими 
солдатами через це? Петро Подоляк, 
почувши запитання, зітхає.

— Проводити богослужіння було 
заборонено. Місцеві боялися йти 
до церкви. Хоронити померлих теж 
не дозволяли. Пояснювали це за-
бороною масових скупчень людей, 
яких запросто могли розстріляти. 
Тому багато вбитих лежали в землі 
просто на власних подвір’ях… — ді-
литься пережитим пан Петро.

Чоловік намагався підтримувати 
дух парафіян, не дозволяв їм опу-
стити руки…

Вижив і повернувся 
у рідні краї 

Окупація Станіслава тривала 
до 10 листопада 2022 року. Саме 
цього дня наші сміливі захисники 
визволили село від рашистів. Люди 
зустрічали їх із шаленою радістю і 
сльозами, які бриніли на очах. Во-
рог втік і залишив свої позиції, каже 
Петро Подоляк, навіть забувши про 
танки. Чоловік додає — символічно, 
що цю залишену техніку українські 
бійці тепер використовують проти 
противника на фронті. Село звіль-
нили, однак росіяни продовжували 
заледве не щодня його сильно об-
стрілювати.

У будинку пана Петра не зоста-
лось жодного вцілілого вікна. Йшла 
зима і холод… Тому чоловік вирішив 
кудись їхати. Спершу сам повернув-
ся у рідне село на Тернопільщині. 
Знайшов там житло, більш-менш 
облаштував побут і повернувся 
за мамою у Станіслав. Старенька 
аж ніяк не хотіла покидати домів-
ку. Та врешті її вдалося вмовити, 

і тепер Петро Подоляк з матір’ю 
у Шманьківцях.

— Ще хочу одне додати. Під час 
окупації, на дорозі до Херсона стоя-
ли аж 11 російських блокпостів. Мо-
скалі зупиняли автівки на кожному 
з них, перевіряли документи, багаж і 
все запитували: «А нет ли бандеров-
цов?». А коли наші хлопці їх вигна-
ли, блокпостів стало лише чотири. 
Я маю інвалідність, і військові навіть 
зупиняли інші машини, щоб наша 
проїхала спокійно і без перешкод. 
Чого не скажеш про москалів! Їм 
було абсолютно байдуже, хто ти і 
що ти, якщо українець… — пригадує 
цей факт отець.

Вже на Чортківщині Подоляки 
змогли зателефонувати до рідних. 
Дружина пана Петра та доньки Інеса 
і Софійка у перші дні повномасш-
табної війни змогли врятуватись 
до братньої Польщі. Весь цей час 
(нагадаємо, 8 місяців!) вони моли-
лись та сподівались, що люблячий 
чоловік і татко живий. І таки змог-
ли почути його голос у слухавці… 
Плакали гуртом, усміхається наш 
співрозмовник.

— Я щиро вдячний старості села 
Шманьківці Надії Ніколайченко 
за те, що вона нас із матір’ю при-
хистила. Тут тепло, ми у безпечному 
місці. А що буде далі — не знаю, все 
у Божих руках, — каже він.

На завершення священник Петро 
Подоляк бажає читачам «RIA плюс» 
якнайшвидшої Перемоги України 
у війні і щоб ніколи на власному 
досвіді не відчули такого, як він. 
«Найбільше я запам'ятав запах го-
рілої землі після падіння ворожої 
ракети, і як вона контузила мою 
маму…», — зітхає чоловік.
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Хімічні обігрівачі легкі, прості у 
використанні та виробляють тепло 
без полум’я чи диму, що робить їх 
безпечним вибором. 

— Ці пристрої можуть допомогти 
запобігти травмам, пов’язаним із хо-
лодом, і підвищити моральний дух 
наших відважних солдатів, — каже 
Євген Лоза. Просимо допомогти нам 
фінансово, аби ми мали можливість 
виготовити їх для наших воїнів

Бійці на Сході вже випробувати грілки, виготовлені тернопільськими волонтерами. Вони зручні у 
використанні і за потреби можуть послужити холодильником чи допомогти при пораненні 

Грілки покращують комфорт бійців у польових умовах

У ТЕРНОПОЛІ ВИГОТОВЛЯЮТЬ 
УНІКАЛЬНІ ГРІЛКИ ДЛЯ БІЙЦІВ

НАДІЙНИЙ ТИЛ

Собівартість інгредієнтів 1 гріл-
ки — 50 грн. 
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/
jar/36dGpfAA9X
Номер картки банки
5375 4112 0361 7753
Або картка Приват:
5168 7520 0752 1720
PayPal: doctorloza@gmail.com
Тел: 066-50-57-222, Євген Лоза

Довідка

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

Дію перших партій грілок вже ви-
пробували бійці на сході. Вони без-
печні для людей та в рази дешевші за 
ті, що пропонують в інтернет-крам-
ницях. І головне, кажуть волонтери, 
є ефективним способом покращити 
комфорт бійців у польових умовах. 
Ці пристрої можуть допомогти за-
побігти травмам, пов’язаним із хо-
лодом, розказав волонтер, голова 
ГО «Сила відродження» Євген Лоза. 

— Суть нашого проєкту полягає у 
виготовленні сольових багаторазо-
вих грілок. Які зараз так актуальні 
і потрібні, — сказав Євген Лоза. — 
Виготовляємо грілки вже не пер-
ший місяць. Зарекомендували себе 
дуже добре! Попит із кожним днем 
зростає.

На відміну від електронних при-
строїв, соляні грілки не розряджа-
ються, не бояться води та бруду, 
каже волонтер. І максимально прості 
у використанні. 

— Для повторного використання 
грілки, її слід прокип’ятити, щоб 
кристали перейшли в рідкий стан, 
— пояснив Євген Лоза. — Так вона 
може зберігатися тривалий час. Щоб 
грілка почала виділяти тепло, по-
трібно кілька разів зігнути активатор 
у пакеті. Їх можна активувати в будь-
який час і для цього не потрібно 
нічого гріти. Після використання 
грілку потрібно кілька хвилин про-
варити у воді – і вона знову готова 
до використання. Цей процес можна 
повторювати безкінечно.

Основна складова грілки – аце-
тат натрію, тобто перенасичений 
сольовий розчин. Додатковими 
компонентами є барвники, утво-
рювачі гелю, деякі речовини, які 
збільшують час утримання тепла в 
грілці, пояснив волонтер.

— Кількість виготовлених грілок 
за одну годину залежить від кілько-
сті зробленого розчину. Із 5 літрів 
готового розчину за годину можна 
зробити 14 грілок по 350 мл кожна, 
— каже Євген Лоза. —  Собівартість 
приблизно 50 грн. А середня вартість 
сольових багаторазових грілок, на 
одному з найбільших маркетплейсів 
Rozetka 300-500 грн, що підтверджує 
доцільність виготовлення власноруч. 
Аби виготовити їх чимбільше, нам 
потрібні кошти. 

Ці грілки безпечні, запевнив во-
лонтер. Максимальна температура 
нагрівання – 55°C, що виключає 
ризик опіку. Багаторазові грілки 
можуть тримати тепло кілька годин, 
залежно від способу використання 
і температури повітря.

— Такі грілки також використо-
вуються у медицині, щоб прогріва-
ти хворі органи, — розповів Євген 
Лоза. — Також можна прикладати 

до місця забою. Для цього потрібно 
на 30-40 хвилин покласти пакет у 
морозилку. Є і зовсім нестандартне 
застосування охолодженої сольової 
грілки: як аналог переносного хо-
лодильника.

Хімічні обігрівачі – це невеликі 
портативні пристрої, які виробляють 
тепло за допомогою хімічної реакції. 
Їх можна використовувати в різних 
місцях — від походів до надзвичай-
них ситуацій, а особливо вони цінні 
для військовослужбовців. 

На відміну від 
електронних, 
соляні грілки не 
розряджаються, 
не бояться води та 
бруду

Ініціатива  Засоби для бійців та 
спецпризначенців, які зігріють у холодну 
пору та охолодять місце травми, 
виготовляють тернопільські волонтери
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кінотеатр 

 «Злата»

15 березня

кінотеатр 

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

КІНО

Мавка. Лісова пісня
комедія, фентезі, аніма-
ція  — 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00.

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

15 березня

Мавка. Лісова пісня
комедія, фентезі, анімація 
— 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00

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

Крик VI
жахи, слешер  — 12.50, 19.10

Аватар: шлях води
ЗД, фентезі, екшн — 12.40, 
18.40

Астерікс і Обелікс: підне-
бесна імперія
сімейний, комедія, пригоди 
— 15.10

М’юті
трилер — 17.20

Маскарад
комедійна кримінальна дра-
ма — 19.30

Крик VI
жахи, слешер — 20.00

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

Ще раз про Червону Шапочку, 
стара казка на новий лад, 3+
15 березня, 17.00

Я — курчатко, ти — курчатко,
казка-пригода, 3+
19 березня, 11.00 і 13.30

Вар-Сава 
22 березня, 17.00, прем’єра, 8+

ВИСТАВА ДИТЯЧА

Дитяча вистава «Весела родина 
свинки Пеппи»
19 березня, 12.00, філармонія
Це яскраве, веселе, динамічне шоу, 
сповнене добрими жартами, весе-
лими піснями, танцями й іграми за 
участю великих ляльок та маленьких 
глядачів. 
Дітям до 4-х років вхід безкоштовний 
(на руках у дорослих).
Рекомендована для дітей до 8 років.
Квитки: 120 - 300 грн

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

«Вуйцьо з крилами»
комедія-притча 15 березня,

 «Естроген, комедія», 
18+
16 березня,

«Занадто одружений 
таксист»
18 березня, комедія
«Голгофа», 
19 березня, містерія непо-
кори
«Одного разу в морзі» 
22 березня, мала сцена, 
чорна комедія

для дітей 

 «Незвичайні пригоди 
відважних козаків», 
музична казка, 19 березня

«Вуйцьо з крилами», 
комедія-притча
15 березня

«Вірні дружини»,  
детектив
16 березня, 18.00, 
ПК «Березіль»
День народження Аліси, яка 
щойно повернулася з дворіч-
ної подорожі, збирає у своїй 
квартирі давніх подруг.
Квитки: 220-550 грн

Циркове Льодове шоу 
QUEEN
18 березня, 18.00, Палац 
культури «Березіль» ім. Леся 
Курбаса.
Історія у виконанні артистів 
міжнародного циркового мис-
тецтва і фігурного катання.
Квитки: 250-600 грн

Події

Презентація книги Лари-
си Мельник (Полтава) «А 
ти – живи!»
15 березня, 13.30, Цен-
тральна міська бібліотека

Молитовний сніданок
16 березня, 9.00, Кон-
церт-хол «Подоляни»

Театральна імпровізація 
«Тут і зараз»
18 березня, 10.00,
Na пошті. Креативний клас-
тер

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

Квитки та афіша 
на кожен день. 
Скануй qr-код

Тельнюк: наш Шевченко

15 березня, 18.30,
 філармонія
У концерті беруть участь Леся 
та Галя ТЕЛЬНЮК, Академіч-
ний камерний хор «БРЕВІС», 
Академічний симфонічний ор-
кестр.
Квитки: 100-200 грн.

Віктор Винник і гурт «МЕРІ» 
17 березня, 19.00, креативний 
кластер Nа пошті
Міць української рок-музики, 
драйв улюблених хітів, щирість 
спілкування і багато-багато 
сюрпризів — концерт буде не-
забутнім і подарує всім мож-
ливість відірватися на повну! 
Квитки: 250-300 грн

Концерт симфонічного орке-
стру «Grandma’s Smuzi», тур 
«Незламність»
19 березня, 18.30, ПК «Бере-
зіль»
За кілька років Grandma's 
Smuzi досягли популярності. 
Вони навіть записали власну 
рок-версію «Щедрика»!
Квитки: 290-590 грн

Степан Гіга. Золоті шлягери 
України
20 березня, 19.00
ПК «Березіль» ім. Леся Кур-
баса
Народний артист України, воло-
дар двох золотих дисків, і ком-
позитор Степан Гіга запрошує 
на теплу зустріч.
Квитки: 250-590 грн

«Моцарт»
22 березня, 18.30, філармонія
Академічний симфонічний ор-
кестр Тернопільської обласної 
філармонії запрошує
шанувальників високої класики 
насолодитися музикою Вольф-
ганга Амадея Моцарта. Квитки: 
100-200 грн

Молюсь за тебе, Україно!
30 березня, 18.30, філармонія
У концерті беруть участь мис-
тецькі колективи та солісти 
Тернопільської обласної фі-
лармонії. Ведуча – заслуже-
на артистка України Адріана 
ОНУФРІЙЧУК. Довідки за тел.: 
(0352) 25-07-48; 097-942-02-88

Дизель Шоу. «Буде весна!»
25 березня, 17.00, 19.30, ПК 
Березіль
Попередню весну в українців 
нахабно вкрали загарбники. 
Але за допомогою гумору – 
команда «Дизель Шоу» зможе 
відвоювати всі втрачені емоції
Квитки: 380-980, 380-1190 грн

1 квітня, 18.00, драмтеатр
СКАЙ, «Напролом»
«НАПРОЛОМ» – назва 7-го 
альбому команди Олега Со-
бчука. Кожен зможе наживо 
заспівати разом із фронтменом 
СКАЙ улюблені пісні та почути 
нові роботи гурту.
Квитки: 195-1195 грн

КОНЦЕРТИ

Вистави
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 10

— Слухай, у тебе чудова дружи-
на — розумна, красива, успіш-
на. Як вона в тебе закохалась?
— Коли нас знайомили 30 років 
тому, вона мені так сподобала-
ся, що я пішов на хитрість і при-
кинувся веселим, розумним, 
щедрим, дотепним, із грошима.
— Ну, а потім як викручувався?
— Так і не вигадав, як викрути-
тися — довелося всі 30 років 
залишатися веселим, любля-
чим, щедрим, дотепним, із 
грошима…

***
Моя дружина каже мені:
— От кажуть, що чоловіки 
розумніші за жінок. А у нас із 
тобою: я краще вчилася в школі 
та в університеті, у мене вище 
IQ, я більше заробляю... Що 
скажеш?
— І все-таки я розумніший, бо я 
вдало одружився...

***
Мама навчила мене долати не-
можливе: «Закрий рот і їж суп».
Мама навчила мене шанувати 
чужу працю: «Якщо ви зібрали-
ся вбивати один одного, йдіть 
на вулицю, я щойно підлогу 
вимила».
Мама навчила мене думати 
логічно: «Бо я так сказала, ось 
чому».
Мама навчила мене думати про 

наслідки: «Ось вивалишся зараз 
із вікна, не візьму тебе із собою 
в магазин».
Мама навчила мене стійкості: 
«Не вийдеш із-за столу, доки не 
доїси».
Мама пояснила мені причин-
но-наслідкові зв'язки: «Якщо ти 
зараз не перестанеш ревти, я 
тебе відшльопаю».
Мама навчила мене не заздри-
ти: «Так у світі мільйони дітей, 
яким не так пощастило з батька-
ми, як тобі».
Мама навчила мене, як стати 
дорослим: «Якщо не будеш їсти 
овочі, ніколи не виростеш».
Мама навчила мене сміло 
дивитися в майбутнє: «Почекай, 
вдома я з тобою поговорю».
Мама навчила мене основам 
самолікування: «Якщо ти не пе-
рестанеш косити очима, на все 
життя так і залишишся косим».
Мама навчила мене екстра-
сенсориці: «Надягни светр, я ж 
знаю, що тобі холодно!»
Мама виклала мені основи 
генетики: «Це у тебе все від 
батька!»
***
— Сьомо, я віддала твої джинси 
жебраку.
— Це ще на честь чого?
— Вони ж тобі все одно не подо-
баються.

— То дай йому ще й свою маму!
***

— Мам, купи собачку!
— Ні!
— Ну, будь ласка, купи!
— Я ж сказала ні! Продай її 
комусь іншому!

***
— Ти чому й досі не одружився?
— Та приводжу додому дівчат, 
матері не подобаються!
— Приведи схожу на матір.
— Привів, батько почав свари-
тися!

***
У мудреця запитали:
— Як називається дружина, яка 
завжди знає, де її чоловік?
— Вдова, — відповів мудрець.

***
У дружини сильна ангіна. Так 
шкода її, бідолаху. По очах бачу 
— хоче поскандалити, а кричати 
не може.

***
Тато вирішив перевірити дочку 
3-х років, як вона знає своє 
прізвище та ім'я. Підходить в 
універсамі та незворушно запи-
тує дитину:
— Дівчинко, ти хто?
Дитина з жахом і сльозами на 
очах:
— Цукерка твоя ненаглядна...

***
Чоловік — дружині:

— Відтоді, як ми почали давати 
нашому шибеникові гроші за 
хороші оцінки, він став носити 
додому лише відмінно! Що ти 
думаєш з цього приводу?
— Схоже, вони діляють виручку 
з учителем.

***
Сім'я на курорті.
Синок:
— Мамо, а можна я попливу за 
татом?
— Ні, там дуже глибоко, ти 
можеш потонути, або акула 
може з'їсти.
— Хм... А тато?
— А тата ми нового можемо 
знайти!

***
Чоловік і дружина розгадують 
кросворд:
— Любий, ти не пам'ятаєш, 
як називається прилад для 
виявлення прихованої електро-
проводки?
— (похмурим голосом) Перфо-
ратор...

***
Приходить теща до молодих. 
Дивиться на газову плиту і каже:
— Ось моя донечка яка чистюля! 
Плита аж блищить!
Зять:
— Так, мамо, є така мудрість: 
чисто не там де прибирають, а 
там де не смітять!

Теща:
— Не зрозуміла...
Зять:
— Та не готує ваша дочка ні 
хріна!

***
Ізю, ну і як Сарочка в ліжку?
— Нормально, поміщається.

***
— Ходили з татом у тир.
— Як успіхи?
— Полюванням нам не 
прожити.

***
Милі дружини, повірте, 
якщо вас дратує ваш чоловік, 
що поповнів, хропе вночі, 
то обов'язково десь поруч 
знайдеться хоча б одна жін-
ка, яка від усього цього буде 
щаслива.

***
— Чуєш, Іване, а ти як із дру-
жиною познайомився?
— Випадково, звинувачувати 
нема кого...



СЕРЕДА,

15 БЕРЕЗНЯ

0°С     +8°С +2°С     +7°С

ЧЕТВЕР, 
16 БЕРЕЗНЯ

0°С     +5°С +1°С      +5°С

П’ЯТНИЦЯ, 
17 БЕРЕЗНЯ

0°С     +7°С 0°С     +7°С

СУБОТА, 
18 БЕРЕЗНЯ

1°С     +11°С +1°С     +8°С

НЕДІЛЯ, 
19 БЕРЕЗНЯ

+3°С     +13°С +1°С     +10°С

ПОНЕДІЛОК, 
20 БЕРЕЗНЯ

+5°С     +15°С +4°С     +13°С

ВІВТОРОК, 
21 БЕРЕЗНЯ

+6°С      +9°С +5°С     +15°С

ОВЕН Розташуван-
ня планет вказує на 
сприятливий період 

для серйозного ривка в роботі 
і зміни діяльності. Тому Овен 
може сміливо переходити на 
нове місце роботи. У другій 
половині березня Овну не 
потрібно рватися в бій.

ТЕЛЕЦЬ В березні важ-
ливо пам'ятати про те, 
що нерозумно змінюва-

ти міцні стіни на вежі повітря-
ного замку. Телець – досить 
матеріалістичний знак зодіаку, 
що твердо стоїть на землі, але 
цього місяця його легко можна 
буде обдурити на гроші. 

БЛИЗНЮКИ Місяць 
пройде під великим 
знаком плюс. У березні 

представники цього знака 
будуть намагатися бути в курсі 
подій. Чим більш поінфор-
мованими будуть Близнюки 
в різних сферах, тим більше 
корисного почерпнуть.

РАК Березень буде вда-
лим місяцем для Рака. 
Представники цього 

знака будуть винагороджені 
за їхні терпіння і працю. Раки, 
які докладали максимальних 
зусиль для досягнення запо-
вітної мети, будуть пожинати 
заслужені плоди. Кінцева мета 
буде досягнута.

ЛЕВ У Левів місяць 
пройде під двома 
жирними плюсами, це 

щасливчики місяця. Вони зумі-
ють уникнути всіх непотрібних 
спокус і досягти успіху як у фі-
нансовій сфері, так і в коханні. 
Леви візьмуть хороший темп 
ранньою весною: лідерство на 
роботі, ефективні починання

ДІВА Зіткнувшись із 
труднощами, важливо 
не звертати зі шляху. 

Хоча, можливо, в певний 
момент Діві захочеться все 
кинути, навіть роботу. Але не 
потрібно поспішати.Наприкінці 
місяця з'явиться шанс зав'язати 
нові стосунки.

ТЕРЕЗИ У Терезів у 
березні буде чудовий 
період. У них з'являться 

великі творчі можливості, і 
їм не варто стримувати свої 
пориви. Саме ця якість при-
несе Терезам успіх, удачу, нові 
приголомшливі знайомства, 
зв'язки. 

СКОРПІОН У профе-
сійній сфері Скорпіону 
слід готуватися до того, 

що для завершення роботи, 
на яку витрачено багато часу, 
доведеться підвищувати рівень 
своєї кваліфікації. Місяць 
сприятливий для того, щоб 
перевчитися, підвищити рівень 
своєї освіти.

СТРІЛЕЦЬ Друзі та ко-
леги можуть допомогти 
цього місяця. Варто при-

слухатися до близьких людей 
і покладатися на партнерів – у 
цьому ключ до успіху. Для успі-
ху в кар'єрі Стрільцю необхідно 
наполегливо працювати, тоді 
перед ним відкриються хороші 
перспективи.

КОЗЕРІГ Для Козерога 
головним буде обрати 
правильну тактику. Не-

приємності на роботі швидко 
вирішаться. Тільки потрібно 
набратися терпіння, незважа-
ючи на те, що великим буде 
прагнення якомога швидше 
зробити кар'єру.

ВОДОЛІЙ У роботі у 
Водолія все буде скла-
датися досить вдало в 

березні. Його буде переповню-
вати енергія і бажання зайня-
тися чимось новим. Але зірки 
радять цього місяця не лізти в 
авантюри.Фінансова сторона 
життя потішить Водолія.

РИБИ Рибам доведеть-
ся ухвалювати дуже 
серйозні професійні рі-

шення, тому важливо ретельно 
зважувати всі за і проти. Краще 
діяти відповідно до ситуації, 
довіряти своїй інтуїції. Краще 
бути хорошим тактиком. Зірки 
не рекомендують Рибам ро-
бити кілька справ одночасно – 
краще зосередитися на чомусь 
одному. 

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

15 березня 2023 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКМЕТЕО

З’ЯВИВСЯ КОСТЕЛ

ПОБУДУВАЛИ БАГАТОПОВЕРХІВКИ

БУЛО:
Такий вигляд мав мікрорайон на 
початку забудови

БУЛО:
Мікрорайон почали забудовувати на 
початку 80‑х років

СТАЛО:
Римо‑католицький костел 
збудували вже за Незалежності

СТАЛО:
Тепер на «Канаді» чимало 
багатоповерхівок

З одного ракурсу

Як змінився 
мікрорайон «Канада»
БУЛИ ГАРАЖІ ПАРТІЙНОЇ ЕЛІТИ

БУЛО:
На вулиці Рєпіна раніше були гаражі 
облради та політичної еліти міста

СТАЛО:
Приміщення передали Центру 
швидкої допомоги

Цього тижня  
іменини  
святкують

АНЕКДОТИ

15 березня: 
Арсеній, Богдан, Йосип, 
Микола, Сава.

16 березня: 
Михайло, Марта, Марфа.

17 березня: 
Акакій, Олександр, 
Василь, В'ячеслав, 
Георгій, Григорій, 
Данило, Єгор, Павло, 
Яків, Уляна, Юліана.

18 березня: 
Адріан, Георгій, Давид, 
Єгор, Іван, Кирило, 
Костянтин, Лука, Марк, 
Микола, Теодор, Федір, 
Ян, Іраїда.

19 березня: 
Аркадій, Костянтин, 
Максим, Теодор, Федір, 
Юліан, Олена, Ілона.

20 березня: 
Василь, Євген, Омелян, 
Лаврентій, Нестор, 
Микола, Ніл, Павло, 
Еміль, Анна, Антоніна, 
Євдокія, Катерина, 
Катаріна, Ксенія, Марія, 
Надія, Оксана.

21 березня: 
Афанасій, Володимир, 
Вольдемар, Дементій, 
Іван, Ян.

22 березня: 
Акакій, Олександр, 
Олексій, Афанасій, 
Валерій, Дмитро, Іван, 
Іраклій, Кирило, Леонтій, 
Михайло, Микола, 
Петро, Сергій, Тарас, Ян, 
Олександра, Наталія.

***
Молода людина звертається до 
професора-сходознавця:
— Шановний Аполлінарію 
Аристарховичу, я прошу руки 
вашої дочки!
— Знаєте, юначе, — з пафосом у 
голосі відповідає професор, — 
відповідь я маю дізнатися у Ве-
ликого Дракона, як це завжди 
робили мудреці на Сході. 
— Аполлінарію Аристарховичу, 
в цьому немає потреби. Благо-
словення вашої дружини я вже 
отримав!

***
Вночі перед сном кохана каже: 
«Дай притиснуся до тебе ближ-
че...» і за кілька секунд додає: 
«Поки ти теплий».

***
Бабуся посперечалася із Сьо-
мою, на миття підлоги у всій 
квартирі, що той за раз з'їсть 25 
пельменів. Дожовуючи 23-й 
пельмень, Сьома зрозумів, що 
25-го у тарілці просто немає. 
Це все, що вам потрібно знати 
про укладання договорів.

***


