
 22 жителі області 
продовжують боротися  
за відновлення зору. 
Минув місяць, відколи 
пацієнти отримали 
ін’єкції в очі. Хтось і далі 
не бачить, а декому уже 
навіть видалили око
 Медики ігнорують 
журналістів, поліція не 
розкриває деталі слідства. 
Ми розбиралися, які 
препарати вводили  
і що з ними не так

НАРДЕП ЗБИВ НА СМЕРТЬ 
ПІШОХОДА

ЧАСТИНА НЕ БАЧАТЬ, КОМУСЬ ВИДАЛИЛИ ОКО

РЕКЛАМА
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СКАЛІЧИЛИ В ЛІКАРНІ

ПІКЛУЮТЬСЯ ПРО 
ЧОТИРИЛАПОГО

ОБМІНЮЮТЬ МОДЕЛІ 
БАНДЕРОМОБІЛІВ

 Небайдужі обладнали 
нічліг для собаки на 
зупинці громадського 
транспорту

 Тернопільські волонтери 
обмінюють іграшкові 
машинки на справжні, аби 
допомогти ЗСУс. 5 с. 23
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Івану Якимцю 54 роки. 
Через ускладнення 
після ін'єкції у лікарні 
він залишився без ока 
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життя пропрацював на фермі 
у місцевому колгоспі. Його 
дружина померла ще раніше, 
він проживав із дочкою Олею, 
яка працює в місцевому ПТУ, 
та її сім’єю. Син жив окремо.

Деталей аварії 
місцеві не знають

— Я на власні очі всього 
не бачила, але люди кажуть, 
що швидкість була великою, — 
каже Леся Олексів. — Інтен-
сивність руху і транспортний 
потік чималий, це ж траса 
Тернопіль-Львів. На цій до-
розі тротуар є лише з одного 
боку, з того ж боку є освітлен-
ня, з іншого ні. Саме по неос-
вітленій частині йшов Євген 
Григорович. Чи узбіччям, чи 
проїжджою частиною — деталі 
встановлюватиме слідство.

У ДБР, попри всі припущен-
ня коментаторів, чітко вказали: 
ДТП трапилась поза межами 
пішохідного переходу. Це ж 
підтверджує і староста Черво-
ного.

— На тому місці авто зби-
ло не одну людину, аварії там 
досить часто трапляються, бо 
рух транспорту інтенсивний, 
наплив машин великий. Євген 
Григорович загинув на місці. 
Медики, які приїхали на ви-
клик, лише констатували його 
смерть, — каже староста.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Поліна Дайнега.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Володимир Леонідович Гевко у 2019 року був обраний народним депутатом 
9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії «Слуга 
народу» як безпартійний. Від 10 листопада 2019 року – член партії. За-
ступник голови Комітету з питань бюджету. Голова Тернопільської обласної 
організації партії «Слуга народу». Народився в смт Товсте Заліщицького 
району Тернопільської області.

Довідка 

З 
А

РХ
ІВ

У
 В

О
Л

О
Д

И
М

И
РА

 Г
ЕВ

К
А

Володимир Гевко сам повідомив про аварію у Фейсбук. Коментувати більше поки що він 
не хоче, на контакт із журналістами не йде

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

Про смертельну аварію нар-
деп повідомив на власній сто-
рінці у Фейсбук 19 березня. 
«20 хвилин» опублікували це та 
намагалися встановити деталі 
інциденту. 

Тим часом наші читачі пові-
домили, що депутат збив лю-
дину на пішохідному переході, 
що на дорозі дуже погане освіт-
лення, вона в жахливому стані 
тощо. Однак були й такі, що 
нарікали на високу швидкість 
керманича.

Сам Гевко написав: «Тра-
пилася дорожньо-транспорт-
на пригода, яка закінчилася 
трагедією. Одним з учасників 
цього жахливого інциденту був 
я, іншого лікарі, на жаль, вря-
тувати не змогли.

Через це хочу повідомити на-
ступне: з перших хвилин цієї 
трагедії я співпрацюю зі слід-
ством і співпрацюватиму нада-
лі. Я зі свого боку пройшов усі 
перевірки на алкоголь і нарко-
тики, здав усі необхідні аналізи 
і надалі буду брати участь у всіх 
слідчих та процесуальних діях. 
Досі не можу прийти в себе. 
На жаль, трагедії на дорозі — 
не рідкість. Але нам завжди хо-
четься вірити, що цього ніколи 
не трапиться з нами.

Приношу щирі співчуття і 
вибачення близьким загиблого. 
Немає таких слів, які можуть 
зарадити цій біді. Але я зі свого 
боку зроблю все, що в моїх си-
лах, щоб родина трагічно заги-
блого отримала усю підтримку 
й допомогу, яка потрібна для 
того, щоб пережити це страшне 
горе. 

Мені дуже важко від того, що 
трапилося. Знаю, що родичам 
загиблого ще важче. Я не знаю, 
як знайти в собі сили пережити 
цю трагедію. Ще раз приношу 
щирі співчуття родині загибло-
го».

Аварію розслідує 
ДБР 

Як нам вдалося дізнатись, 
аварія трапилася у с. Червоне 
Золочівського району Львів-
ської області 19 березня. Ми 
зв’язались телефоном з реч-
ницею поліції Львівщини, і 
Світлана Добровольська пові-
домила, що за добу 19 березня 
на автодорогах Львова та облас-

ті сталися 24 дорожньо-тран-
спортні пригоди. За деталями 
щодо конкретної ДТП порадила 
звернутись до ДБР, адже саме 
вони проводять розслідування.

— Попередньо встановлено, 
що 19 березня увечері на ав-
тодорозі сполученням «Терно-
піль — Львів — Рава-Руська» 
у селищі Золочівського райо-
ну Львівської області автомо-
біль, за кермом якого був на-
родний депутат, збив пішохо-
да, — розповідають у ДБР. — 
Інцидент відбувся за межами 
нерегульованого пішохідного 
переходу. Від отриманих травм 
потерпілий помер.

За нашою інформацією, під 
колесами авто загинув літній 
місцевий чоловік.

Згідно з освідчуванням 
на пристрої «Драгер», водій був 
тверезим, зазначили в Держав-
ному бюро розслідувань.

— У даний час вирішуєть-
ся питання щодо порушення 
кримінального провадження, 
передбаченого ч. 2 ст. 286 КК 
України (Порушення правил 
безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту осо-
бами, що спричинило смерть 
потерпілого), — повідомляють 
у ДБР.

Що дізналися про 
загиблого 

Як вдалося дізнатися «RIA 
плюс», загиблого звали Євге-
ном Григоровичем. Йому було 
72 роки. Дідусь, припускають 
місцеві, йшов провідати вну-
ків — дітей сина, який зараз 

служить. Загинув, кажуть, бу-
квально метрів за 50 від сино-
вого дому.

— Пан Євген вже пенсійного 
віку, можливо, йшов провідати 
внуків, а син зараз служить, — 
розповіла староста с. Червоне 
Леся Олексів. — Бо все сталося 
недалеко від подвір’я сина. Єв-
ген Григорович був інвалідом І 
групи. У нього були проблеми 
з ходою. До пенсії чоловік усе 

Загиблого 
звали Євгеном 
Григоровичем, 72 
роки. Дідусь йшов 
провідати внуків — 
дітей сина

Аварія  Розслідуванням смертельної 
ДТП за участю нардепа займається 
столичне ДБР. Редакція «RIA плюс» 
дізналась, де сталась аварія, у якому стані 
дорога та освітлення і що відомо про 
загиблого

СМЕРТЕЛЬНА ДТП ЗА УЧАСТЮ 
НАРДЕПА ВОЛОДИМИРА ГЕВКА

Зараз тіло забрали на експер-
тизу, тому коли ховатимуть літ-
нього чоловіка, поки невідомо. 
Як і те, чи зможе приїхати до-
дому син, аби провести батька 
в останню дорогу.

Як відреагували 
соцмережі 

Під матеріалом на «20 хви-
лин» про ДТП, де ми цитуємо 
нардепа, чимало повідомлень. 
Зокрема, Вікторія Мороз пише: 
«Бачили його як він перетинав 
кордон, і летів по трасі, тормоз-
ного шляху не було, не знати з 
якою швидкістю треба летіти, 
щоб аж ліву передню сторону 
зігнути. Дуже шкода людини, 
яка там загинула. Надіюся, 
правосуддя покарає винного. 
Так як це трапилося в селі, щей 
на пішохідному переході!» 

На інших сторінках ми теж 
побачили коментар Яни Со-
сницької, де вона повідомляє 
про пішохідний перехід та пе-

ревищення швидкості.
«Збити людину на пішо-

хідному переході у населено-
му пункті, де швидкість авто 
не повинна була перевищувати 
50 км/год — це норма для пана 
нардепа?» — написала Яна Со-
сницька.

Однак є і багато тих, хто під-
тримує депутата.

«Володя, це правильне рішен-
ня написати першому публіч-
но. Не так як всі звикли. Ми з 
тобою. Тримайся», — коментує 
Bohdan Tustanivskyi.

Ми намагались почути пози-
цію Володимира Гевка особисто 
та поцікавитись, чи спілкувався 
вже з родичами загиблого чоло-
віка. Телефонували йому кілька 
разів, залишили повідомлення 
у соцмережах. Поки він на кон-
такт не йде.

«RIA плюс» й надалі стежи-
тиме за розвитком ситуації в 
цій ДТП та повідомлятимуть 
про все читачів.
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, JULIIIA.INOZEMTSEVA@
GMAIL.COM, 098– 821-01-51 

Після нашого репортажу з хар-
чоблоків школи № 14 та дитсадка 
№ 36 та реакції міського голови про 
врегулювання керівниками дит-
садків режиму праці працівників 
їдалень у дитсадках, у журналістів 
«RIA плюс» виникли нові запитання 
до управління освіти і науки Терно-
пільської міської ради. Чи справді 
всі дитсадки і школи забезпечили 
генераторами і чи достатню потуж-
ність вони мають? З якого джерела 
профінансували пристрої? У скільки 
коштів вони обійшлися для кожного 
навчального закладу? 

Ми надіслали запит до управлін-
ня освіти, а тоді — ще один, адже 
відповіді не були повними.

Кому і які прилади 
купили 

Інформацію про те, скільки при-
строїв є у кожному дитсадку і школі 
та яку потужність вони мають — ди-
віться на двох інфографіках.

Якщо підсумувати дані, то вихо-
дить наступна картина. Всього для 
користування школам і дитсадкам 
Тернополя передали 91 генератор. З 
них 38 пристроїв отримали заклади 
дошкільної освіти, а 53 — заклади 
загальної середньої освіти. Для всіх 
дитсадків міста закупили по одному 
генератору, і тільки Тернопільська 
початкова школа № 3 отримала 
їх два. Щодо шкіл, то переважна 
більшість (а саме 27 закладів) та-
кож забезпечені одним генератором. 
Однак деякі мають по два (таких є 
10) і навіть по 3 генератори! Це Га-
лицький коледж імені В. Чорновола.

Начальниця управління освіти 
Тернопільської міськради Ольга 
Похиляк зауважила, що «заклади 
освіти забезпечені генераторами 
відповідно до потреб». А щодо їх 
експлуатації тоді, коли електрику 
не вимикають, нам повідомили, що 
«генератори не будуть використу-
вуватися у випадках, коли немає 
віялових відключень».

У скільки обійшлися 
генератори 

Ми запитували в управлінні освіти 
і науки ТМР, яке джерело фінан-
сування купівлі генераторів для 
освітніх закладів. Просили вказа-
ти об’єм пального і суми витрат 
на нього у розрізі шкіл і садочків. І 
запитували, чи є у планах ще при-
дбання генераторів. Наші запитання 
проігнорували, а щодо пального та 
суми витрат рекомендували зверта-
тися до керівників закладів освіти. 
Тому журналістка повторно надіс-
лала запит, попросивши вказати 
у ньому все, що нас цікавить.

— Витрати на купівлю генераторів 
були виділені з бюджету Тернопіль-
ської міської громади. Крім того, 
частково генератори передавали з 
громадської організації «Центр на-
уки Тернополя» і надсилали спон-
сори, — повідомила начальниця 
управління освіти Ольга Похиляк.

Відносно суми витрат на придбан-
ня генераторів, нам вкотре порадили 
звертатися до керівництва закладів 
освіти. І пояснили — всі вони є 
окремими юридичними особами. 
Натомість вартість генераторів, 
які міська рада передала на баланс 
шкіл і дитсадків, вказана у рішеннях 
виконавчого комітету міської ради 
(перелік рішень нам додали).

Ми перевірили їх усі. 10 генера-
торів освітнім закладам передали 
відповідно до рішення виконкому 
від 4 травня 2022 року № 428 «Про 
передачу на баланс». Мета — за-
безпечення резервного електрожив-
лення у випадку відключення елек-
тропостачання. На сайті міськради 
вказано, що генератори отримали 
школа № 14, Тернопільський центр 
профтехосвіти, училище № 4 ім. Па-
ращука, вище професійне училище 
сфери послуг та туризму, школи 
№ 16, № 20, № 26, № 28, № 29 і 
школа-ліцей № 6. Кожен пристрій 
коштував 34 200 грн, тобто загалом 
вони обійшлися міському бюджету 
у 342 000 гривень. Окрім генерато-

рів, для закладів передали моторне 
мастило у сумарній кількості 16 лі-
трів. Кожен заклад отримав його 
по 1,6 л.

24 генератори були передані згідно 
з рішенням виконкому від 11 січ-
ня 2023 року № 46 «Про передачу 
на баланс», аби забезпечити роботу 
«пунктів обігріву» у закладах осві-
ти. Вони обійшлись у 13 мільйонів 
800 тисяч 600 грн.

Так, для шкіл № 3 та № 5 із по-
глибленим вивченням іноземних 
мов, школи-економічного ліцею 
№ 9, школи-медичного ліцею № 15, 
шкіл № 4, № 10, № 13, № 14, № 16, 
№ 22 та технічного ліцею переда-
ли по одному генератору BEF66YD, 
який коштував 616 040 гривень/шту-
ка. Для школи № 28 придбали гене-
ратор BEF25BD, а для школи № 7 з 
поглибленим вивченням іноземних 
мов та школи № 8 — генератор 
BEF25YD, що обійшлись міській 
раді у 540 320 гривень кожен. Цен-
тралізована бухгалтерія дошкільних 
навчальних закладів отримала на ба-
ланс 10 генераторів BEF25BD, які 
вартували по 540 320 гривень/штука. 
У додатку до рішення виконкому 
не вказують, які дитсадки отримали 
пристрої резервного живлення. Та-
кож немає їхньої потужності, тому 
не можна визначити, для яких за-
кладів призначалися генератори.

Ще 19 генераторів за рішенням 
виконкому від 14 лютого 2023 року 
№ 147 «Про передачу на баланс» 
закупили школам і дитсадкам «для 
забезпечення електропостачання 

ГОЛОВНЕ

31 генератор 
обійшовся 
міському бюджету 
Тернополя у 16 
млн 194 тис. 600 
гривень
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ЯКІ ГЕНЕРАТОРИ ОТРИМАЛИ ШКОЛИ 
І ДИТСАДКИ В ТЕРНОПОЛІ

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.

Розслідування  В управлінні освіти 
і науки Тернопільської міської ради 
запевняють, що генераторами забезпечені 
усі дитсадки та заклади загальної 
середньої освіти. Однак точної інформації, 
у яку суму вони обійшлися міському 
бюджету, – журналістам не повідомляють

в умовах надзвичайних ситуацій 
і для гарантованого постачання 
тепловою енергією в умовах при-
пинення подачі природного газу». 
Проте, загальна вартість невідома, 
бо до рішення не прикріпили дода-
ток! Невідомо, для яких освітніх за-
кладів передали пристрої резервного 
живлення і скільки вони коштували.

Ще 4 генератори заклади освіти 
Тернополя отримали відповідно 
до рішення від 15 лютого 2023 року 
№ 176 «Про передачу матеріальних 
цінностей». Мета звичайна — забез-
печити електропостачання в умовах 
надзвичайних ситуацій. Генератори 
безоплатно передали на баланс Цен-
тралізованої бухгалтерії дошкільних 
навчальних закладів з балансу місь-
кої лікарні № 2 та лікарні швидкої 
допомоги. До рішення виконкому 
мали прикріпити додатки, у яких 
зазначити вартість. Однак їх немає!

Насамкінець, 2 генератори на-
вчальні заклади отримали за рі-
шенням виконкому від 20 лютого 
№ 179 «Про передачу матеріальних 
цінностей» для забезпечення світ-
ла в умовах надзвичайних ситуацій. 
Їх з балансу міської ради передали 
для Тернопільського центру профе-
сійно-технічної освіти та училища 
№ 4 імені Паращука. Обидва закла-
ди отримали по генератору Covax 
11000T на суму 140 280 гривень. Од-
нак, незрозуміло, чому управління 
освіти вказало їх у запиті, якщо ми 
питали про школи і дитсадки!  

Закупівлі є й 
у «Прозорро» 

До кінця розібратися, хто і на які 
суми закупив генератори, ми так і 
не змогли. Зі списку шкіл і дитсад-
ків, які отримали пристрої автоном-
ного живлення (нагадаємо, список 
нам надіслали у відповіді на запит) 
відомо про вартість 31 генератора 
(відмінусовуємо ті, які виділені для 
центру професійно-технічної осві-
ти, училища № 4 ім. Паращука та 
вищого училища сфери послуг та 
туризму, адже вони дають зовсім 
інший рівень освіти). Ці генератори 
обійшлися для міського бюджету 
у 16 мільйонів 194 тисячі 600 грн!

Решта — 60 генераторів, вочевидь, 
передали для освітніх закладів з гро-
мадської організації «Центр науки 
Тернополя» і були надіслані спонсо-
рами, як кажуть в управлінні. Скіль-
ки вони коштували — перевірити 
не можемо через брак інформації.

Та журналісти також проана-
лізували відкриту електронну си-
стему держзакупівель «Прозорро». 
За 2022 рік (від початку війни) 
міськрада провела там дві закупів-
лі генераторів. Один із договорів 
на придбання 44 генераторів укла-
ли з ТОВ «Велкон Інвест» на суму 
32 529 120 гривень без ПДВ. Один 
генератор вартував приблизно 
739 298 гривень. Договір підписали 
15 листопада 2022 року. Невдовзі 
міськрада закупила у ТОВ «Велкон 
Інвест» ще 19 генераторів на суму 
10 266 080 грн без ПДВ. Один при-
стрій обійшовся у 540 320 гривень. 
Договір підписали 23 листопада.

Ціна других генераторів збігаєть-
ся із ціною тих, які передали для 
«пунктів обігріву» у закладах освіти 
згідно з рішенням виконкому № 46. 
Та не збігається кількість, адже гене-
ратори тоді отримали школи № 28, 
№ 7 та № 8, і десять дитсадків — це 
13 закладів. А кому дали ще шість? 
Стверджувати, що саме ці генера-
тори, вказані у «Прозорро», пере-
дані для освітніх закладів міста, ми 
не можемо!
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роботи навесні — ліквідація 
ямковості, — каже Ігор Данили-
шин. — Щойно дозволяє погода, 
дорожники починають працю-
вати на державних автошляхах. 
Першочергово ліквідовуємо ям-
ковість на дорогах із високою 
інтенсивністю руху в області.

Це стосується виключно діля-
нок, де в останні роки не було 
проведено капітального чи по-
точного середнього ремонту.

Де лататимуть ями і 
ремонтуватимуть

  місто Теребовля (дорога 
М-19 Доманове-Ковель-Чер-
нівці-Тереблече) 
  відрізок Тернопіль-Шлях-
тинці (дорога М-19 Дома-
нове-Ковель-Чернівці-Те-
реблече) 
  об’їзній Бучача (дорога 
Н-18 Івано-Франківськ — 
Бучач — Тернопіль) 
  ділянка Плоске — Михай-
лівка Н-02/М-06/ — Креме-
нець — Біла Церква — Ржи-
щів — Канів — Софіївка 
  місто Шумськ (дорога 
Р-26 Острог-Кременець) 
  відрізок Біла-Плотича (до-
рога Р-39 Броди-Тернопіль) 
  вся протяжність дороги 
Р-24 Татарів — Косів — Ко-
ломия — Кам’янець-Поділь-
ський 
  вся протяжність доро-
ги Р-43/М-19/ — Ланів-
ці —/Н-02/ 

Плануємо найближчим часом 
за сприятливих погодних умов 
відновити розмітку на дорогах, — 
каже Ігор Данилишин. — Пере-
дусім підрядникам доручимо 
нанести її на трасах М-09 Тер-
нопіль — Львів — Рава-Руська, 
Н-18 Івано-Франківськ — Бу-
чач — Тернопіль, Р-41 Обхід  
м. Тернополя. Далі — на дорогах 
із меншою інтенсивністю руху.

У Службі автодоріг наголошу-
ють, що під час воєнного стану 
виконують ремонт виключно 
аварійних об’єктів.

Завдання дорожників — забез-
печити безпечний проїзд. Для 
цього фокусуємося на зношених 
мостах і шляхопроводах, руйну-
вання яких може паралізувати 
рух транспортних засобів, — 
каже Ігор Данилишин. — Так, 
на дорозі Р-41 Обхід Тернополя 
у 2023 році плануємо продов-

Що стосується Тернополя і громади — телефонуйте в управління ЖКГ місь-
кради: (0352) 52-58-48. 
Що стосується доріг державного значення, телефонуйте до САД: (0352) 
52-41-50 або 067 354 43 83. 

Куди повідомляти про ями? 
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Першочергово дорожники ліквідовують ями на дорогах із високою інтенсивністю руху 

З полів дорожники забирають снігозатримувальні щити

З узбіч та тротуарів дорожники забирають грязюку та 
пісок, які накопичилися протягом зими

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

Дороги на Тернопільщині 
у 2023 році ремонтуватимуть. 
Проте капітального ремонту до-
чекались лише дві вулиці у Тер-
нополі. В області, на дорогах 
державного значення, проводи-
тимуть тільки ямковий і поточ-
ний ремонт. Про це повідомили 
у міськраді та Службі автодоріг 
в області.

Журналісти «RIA плюс» з’ясу-
вали, де, коли і що ремонтувати-
муть та куди можна повідомити 
про ями на дорозі.

Що ремонтуватимуть 
у Тернополі

На засіданні виконавчого ко-
мітету 15 березня затвердили 
титульний список капітального 
ремонту та реконструкції об’єк-
тів шляхово-мостового госпо-
дарства Тернопільської міської 
територіальної громади на 2023–
2024 роки.

До переліку потрапили дороги 
на двох вулицях. Причому оби-
дві — з не надто інтенсивним 
рухом транспорту.

Відповідно до титульного спис-
ку, заплановано провести роботи 
на двох об’єктах:

  капітальний ремонт вул. Га-
йової;
  капітальний ремонт вул. Воя-
ків дивізії «Галичина» (ділян-
ка від вул. Галицька до вул. 
Городна).

Роботи проводитимуть за раху-
нок видатків спеціального фон-
ду бюджету громади, повідомила 
речниця міськради Мар’яна Зва-
рич. І пояснила: у час воєнного 
стану капремонти доріг забо-
ронені. Гроші на ці дві ділян-
ки виділятимуть зі спецфонду. 
А ремонтуватимуть їх тому, що 
проєктно-кошторисна докумен-
тація вже виготовлена, і подавали 
документи ще до війни.

Ці ділянки на двох вулицях 
практично зараз не проїзні, — 
каже Мар’яна Зварич. — І вони 
потребують ремонту. А докумен-
тацію подали ще до воєнного 
стану. Щодо інших доріг, буде 

традиційно ліквідація ямковості 
і поточний ремонт, коли будуть 
сприятливі погодні умови.

Як вдалося з’ясувати, ремон-
туватимуть не всю Гайову, адже 
добрий шмат її капітально від-
ремонтували кілька років тому. 
А лише дорогу на частині ву-
лиці — від мосту до виїзду. Все 
в межах виділених коштів.

Як повідомляють у міській 
раді, рішенням сесії міської ради 
для проведення капітального ре-
монту вулиці Гайової виділили 
40 мільйонів. За ці кошти роз-
раховують відремонтувати про-
їжджу частину, замінити мережі, 
зробити вулицю Гайову проїзною 
для транспорту.

В області 
капремонтів не буде 

Після зимового періоду до-
рожники Тернопільської області 
вже розпочали приводити авто-
шляхи до ладу, каже заступник 
начальника Служби автодоріг 
в Тернопільській області Ігор 
Данилишин.

Підрядні організації Служби 
автомобільних доріг у Терно-
пільській області прибирають від 
сміття автобусні зупинки, узбіч-
чя, смуги відведення, майдан-
чики для відстою транспорту, — 
повідомив Ігор Данилишин. — З 
полів забирають снігозатриму-
вальні щити. Зі штучних споруд 
та тротуарів забирають грязюку 
та пісок, які накопичилися про-
тягом зими.

Паралельно підсипають та ви-
рівнюють розмиті узбіччя. Усі 
ці роботи виконуються в межах 
експлуатаційного утримання ав-
томобільних доріг державного 
значення.

Ще один важливий напрям 

Дороги державного 
значення у 2023 
капітально не 
ремонтуватимуть. 
Кажуть, що лише 
залатають ями

Інфраструктура  У Тернополі 
цьогоріч проведуть капремонт двох доріг. 
У міськраді пояснили, де візьмуть гроші 
і чому ремонтуватимуть не центральні 
дороги, де також чимало ям 

ДЕ НАВЕСНІ РЕМОНТУВАТИМУТЬ 
ДОРОГИ Й ЧОМУ САМЕ ЦІ НАПРЯМКИ

жити ремонт шляхопроводу над 
залізничними коліями, який є 
найбільшим в області.

Мостовики замінять на цьому 
шляхопроводі балки та аварійні 
ригеля, влаштують нову розпо-
дільчу монолітну плиту. На неї 
згодом нанесуть нове дорожнє 
покриття, розмітку, встановлять 
огородження. Левова частка робіт 
стосуватиметься перевлаштуван-
ня високовольтної лінії.

Окремий напрям роботи до-
рожників навесні стосується за-
безпечення функціонування ЛЕП.

— За зверненням Тернопі-
льобленерго та погодженням із 
Тернопільською ОВА Служба 
автомобільних доріг доручила 
підрядним організаціям вирі-
зати в межах смуг відведення 
державних доріг частину зеле-
них насаджень, — каже Ігор Да-
нилишин. — Це стосується по-
рослі в охоронній зоні навколо 
ЛЕП. Мета такої вирубки — уне-
можливити пошкодження ЛЕП 

під час поривів вітру.
Зараз, коли доводиться лікві-

довувати наслідки атак ворога 
на українську електромережу, 
лагодити обірвані гіллям чи стов-
бурами дерев лінії — додаткове 
навантаження для енергетиків, 
кажуть у дорожній службі. І до-
дають: вирізка потрібна, щоб 
у мешканців області було елек-
тропостачання за будь-яких по-
годних умов.

Упродовж останніх 2 місяців 
дорожники активно видаляють 
поросль навколо електроліній, 
і це принесло перші позитивні 
результати, — запевнив Ігор Да-
нилишин. — Так, під час остан-
нього буревію в області жодна 
з ліній електропередачі у сму-
гах відведення державних доріг 
не постраждала.

За підсумками 2 місяців у охо-
ронній лінії ЛЕП було вирубано 
або проріджено крону 258 дерев, 
та видалено самосіву на площі 
100 664 м2.
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собака не відреагував, а продо-
вжив спати. 

– Я боюсь бродячих собак, але 
цього бачу тут часто, за ним до-
глядають. Можливо, це не зовсім 
добре, що тут на зупинці лежить 
це лахміття і живе пес, але з ін-
шого боку – куди його подінеш. 
Притулку у нас немає, додому 
його ніхто не забере. Тварина 
має якось виживати, і добре, що 
за нею хоч якось доглядають, – 
каже тернополянка Олена.

Біля багатьох будинків у місті 
можна бачити такі «пункти обі-
гріву» для безпритульних собак. 
Чимало їх у районі «Централь-

ного ринку». Для собак ставлять 
коробки з ганчір’ям, де вони 
сплять. Їм приносять воду та їжу.

Як розповідають зоозахисники 
– потрібно дбати про безпритуль-
них тварин, особливо в морози, 
бо вони їх можуть не пережити.    

Якщо порівнювати собак та ко-
тів, то собаки є більш стійкими 
до холодів, але не завжди, зазна-

МІСТО

Тварини  На одній із зупинок у 
Тернополі можна побачити нічліг для 
собак. Там цілу зиму спить місцевий пес. 
Дехто доглядає за твариною, а хтось 
впевнений, що зупинка – це не притулок 
для тварин. Ми запитали у місцевих, 
що вони про це думають та побачили, у 
якому стані зупинка

НІЧЛІГ ДЛЯ СОБАК НА ЗУПИНЦІ
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ВАДИМ ЄПУР, 068-066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

У редакцію «RIA плюс» звер-
нувся читач, якого обурює стан 
зупинки «Універсам». Там ле-
жить різний мотлох, де сплять 
собаки. Як розповів Олександр 
Воловик, там живуть собаки, та 
навіть ночують безхатьки. Він 
просить прибрати мотлох, який 
лежав там всю зиму.

«Цілу зиму громадяни БАМу 
мусили спостерігати за «прито-
ном» для собак і безхатченків, 
який стихійно організований у 
вигляді мотлоху, матраців, тарі-
лок і пляшок із недоїдками, в 
повній антисанітарії... і те все 
прямо на зупинці громадського 
транспорту «Універсам» (від Цен-
тру), де навіс зупинки присти-
ковується з недіючим МАФом», 
– пише чоловік.

Журналісти «RIA плюс» побу-
вали на цій зупинці 18 березня. 
Вдень тут багато людей. Терно-
поляни, які чекали на транспорт, 
розповіли, що тут мешкає міс-
цевий пес.

– Цей «нічліг» тут давно, я 
живу у сусідньому будинку, тому 
часто його бачу, – розповів тер-
нополянин Володимир. – Щоб 
тут спали безхатьки чи якісь пи-
яки, я не бачив, але тут ночує 
пес. Він тут давно живе. Люди 
його підгодовують. 

Пес у цей час грівся на сонці 
неподалік. Люди кажуть – він не 
агресивний та не бачили, щоб він 
гавкав чи гарчав на перехожих. 

Ми помітили на зупинці дві 
миски, повні води, кілька пля-
шок. Імовірно їх лишили люди, 
які доглядають за псом. Навколо 
було чисто. Тернополяни кажуть 
– двірники прибирають, однак 
«нічліг» не чіпають.

Дехто з місцевих жартує – на-
писи біля цього нічлігу підхо-
дящі. Над цим лежаком вивіска 
– «Ортопедичні пружинні матра-
ци», а поруч банер із написом 
«Ваш здоровий сон». 

Увечері, коли стало холодно, 
ми повернулися на зупинку. Пес 
вже спав на своєму місці. Ми 
знову побачили свіжу воду, яку 
хтось долив у миску. На «гостей» 

Щоб тут спали 
безхатьки чи якісь 
пияки, я не бачив, 
але тут ночує пес. 
Він тут давно живе. 
Його підгодовують

Біля «лежанки» стоять миски з водою, яку наливають небайдужі 

Місцеві кажуть – пес спокійний і про нього дбають

До кладовища курсує низькопідлоговий автобус МАН

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

З понеділка, 20 березня, ко-
мунальний автобус №32, який 
їде до міського кладовища, по-
чав курсувати щодня, а не лише 
у вихідні. Дивіться графік руху 
транспорту. 

Нагадаємо, що у зимовий пе-
ріод дістатися до кладовища на 
Довжанці можна було лише у ви-
хідні. З 20 березня громадський 
транспорт їздить туди щодня. 

Дістатися кладовища можна 
лише з мікрорайону «Дружба». 
Відправляється автобус відповід-
но до графіка із зупинки «Вул. 

Львівська» майже щогодини: о 
10.40, 11.40, 12.40, 15.40, 16.40 
та 17.40.

Автобус робить дві зупинки 
дорогою до кладовища – біля 
дач та села Довжанка. 

Від кладовища до Тернополя 
автобуси також рушають чітко за 
графіком: об 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10.

Висадка пасажирів у Тернопо-
лі відбувається на зупинці «Вул. 
Івана Мазепи (до центру)»

Як і в іншому міському кому-
нальному транспорті, розрахува-
тися можна лише безготівково 
– за допомогою карти тернопо-

лянина або банківської картки. 
Оскільки автобус комунальний, 
тут діють усі пільги для власників 
соціальних карт тернополянина. 
До прикладу, пенсіонери, які є 
власниками карти тернополяни-
на, можуть їхати безкоштовно, як 
і власники учнівської/студент-
ської карти.

Також можна здійснити пер-
есадку. Якщо ви приїхали з ін-
шого мікрорайону – впродовж 
пів години від моменту видачі 
квитка ви можете пересісти до 
будь-якого іншого автобуса чи 
тролейбуса, показавши водієві 
квиток з часом.  

Як дістатися до міського кладовища на Довжанці
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Що думають тернополяни
У соціальних мережах місцеві 

активно обговорюють нічліг для 
собак. 

Хтось вважає, що такі місця для 
безпритульних тварин потрібні.

«Молодці просто такими людь-
ми, які помагають, треба пиша-
тися», — пише тернополянка  
Олена.

«Безпритульні собаки — це 
наслідок людської безвідпові-
дальності і жорстокого став-
лення. Добре, що вміють мафи, 
будинки і церкви на кожному 
кроці ліпити. А притулку немає 
кому збудувати», — пише Любов  
Ковальчук.

«А де ж їм жити, вони безобідні 
та ще й старі. Погоджуюся, що 
не естетично, але це слугувало 

житлом у люті морози, і водичка 
є», — пише Уляна Костюк.

«А де ж їм бути, цим старим 
немічним собакам, та іще і го-
лодними зимою? Бачила, бідні 
лежать на тротуарах у надії, що 
хтось щось дасть поїсти… А де ж 
їм дітися?» — пише Ліда Стрілка.

Є і ті, хто вважає, що такі при-
хистки для тварин не повинні бути 
на зупинках.

«Категорично ні. Ці собаки — 
бродячі. У них можуть бути різні 
хвороби. У таких собак повинен 
бути притулок, а не зупинка», — 
вважає Ірина Глєбова.

«Для вуличних собак має бути 
притулок, огорожене місце, при-
вивки і так далі…» — пише тер-
нополянка Алла.

чає зоозахисниця Олена Дейне-
ка. Загалом організм тварин не 
витримує великих морозів.

– Теоретично собаки можуть 
витримати температуру —10 гра-
дусів, а ось коти – максимум мі-
нус п’ять градусів. Це йдеться 
про таку середньостатистичну 
температуру. Якщо взяти до 
уваги тернопільську погоду, то 
в нас собаки більш-менш вижи-
вуть при мінус п’яти градусах, а 

коти вже страждають, коли на 
термометрі позначка близько 
нуля. Коти дуже мерзнуть на 
вітрі і фактично одразу впадають 
у кому. Їм обов’язково потрібне 
тепле місце, а ось собаки можуть 
перебути біля теплотрас. Також 
собаки можуть погрітися на лю-
ках від теплотрас, – каже вона.

Зоозахисники закликають дба-
ти про безпритульних тварин, 
адже від цього залежить їх життя. 
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Споживач  На ринку вже можна 
придбати несезонні овочі та фрукти. Ціни 
на деякі з них, м’яко кажучи, можуть 
шокувати. Ціни «кусаються» не лише 
на імпортні товари, а й на українські, 
які подорожчали у кілька разів. Ми 
дізналися, як змінилися ціни на ринку, та 
що вже можна купити

ЯКІ ЦІНИ НА ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ціни на деякі овочі продов-
жують зростати. Ми побували 
на овочевому ринку у четвер, 
16 березня. Ми порівняли, які 
ціни були минулого місяця. Як 
ми помітили, ціни на деякі овочі 
змінилися. Багато українських 
товарів подорожчали. З’явилися 
і несезонні ягоди.

Морква та цибуля 
подорожчали 

Як ми помітили, вартість мор-
кви та жовтої цибулі змінилися. 
Якщо 16 лютого моркву продавали 
по 30 грн за кілограм, то тепер вона 
коштує 35–40 грн. Лише за місяць 
ціна зросла на 10 гривень!

Жовта ріпчаста цибуля, яка 
минулого року коштувала всього 
8–10 гривень, вже подорожчала 
у 4–5 разів. Наразі її вартість від 
40 грн за кілограм (дрібна цибу-
ля) та сягає 55. Ще місяць тому 
вартість була 40–45 гривень.  

Звучить абсурдно, але кілограм 
цибулі вже фактично зрівнявся з 
вартістю бананів, ківі та деяких 
цитрусових!

До порівняння, незважаючи 
на інфляцію та непросту ситуа-
цію в країні, вартість деяких ово-
чів не змінилась, а то й подешев-
шала. Так, картопля минулого 
року коштувала, в середньому, 
10–12 гривень за кілограм. Те-
пер вона коштує 7–10 гривень. 
Якщо ж купувати її сіткою, 
то вартість може бути і 5 гривень 
за кілограм.

Ціни можуть 
зростати 

Експерти очікують, що до трав-
ня вартість цибулі може зрости 
ще на 30%. Про це заявив аналі-
тик українського клубу аграрно-
го бізнесу Максим Гопко у ефірі 
телемарафону.

Ціна на цибулю зростає, навіть 
незважаючи на те, що її імпорт 
у лютому зріс у 2,5 раза порів-
няно із січнем.  

Продавці на ринку також впев-
нені, що ціни на деякі овочі бу-
дуть зростати.

— Через війну був поганий 
урожай, цибулю, моркву вирощу-
ють на півдні України, — розпо-
вів один із продавців. — Дешевих 
помідорів цього року теж може 
не бути.

Вже є несезонні 
товари 

На прилавках ми помітили і 
несезонні овочі та фрукти. Ка-
бачки продають по 90 гривень 
за кілограм. 

Рання капуста коштує 70 гри-
вень  

Вже з’явилась імпортна по-
луниця. Ціна на неї — від 
250 до 400 гривень за кіло-
грам. Продавці нахвалюють 
ягоду, однак охочих купити її  
не багато.  

— Мало купують, багато че-
кають нашу місцеву. Беруть 
по 100–200 грамів, щоб скушту-
вати, — каже продавчиня.

Щоб не відлякувати потенцій-
них покупців — ціну вказують 
за 100 грамів.

Ми дізналися актуальні ціни 
на ринку. На один і той самий 
товар у різних продавців ціни 
відрізняються. Тож якщо по-
шукати — можна знайти трохи 
дешевше.

Звучить абсурдно, 
але кілограм цибулі 
вже фактично 
зрівнявся з 
вартістю бананів, 
ківі та цитрусових!

На ринку вже можна купити полуницю Дорожчає не лише цибуля, а й морква

Вартість овочів та фруктів на «Овочевому ринку»
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Насправді Ігор Душенька разом 
з іншими оборонцями захищав 
металургійний комбінат «Азов-
сталь». У коротких SMS описував 
сестрі, що їх оточили російські 
солдати. Сили нерівні, адже во-
рог застосував проти наших вій-
ськових величезну кількість зброї. 
Але юнак постійно підтримував 
Руслану, просив за нього не хви-
люватись. Вона додає — не міг 
розповісти правду про ситуацію 
на заводі, але казав, що наші 
хлопці точно протримаються, 
прорвуться. І хоч сам боявся, та 
про це ніколи не зізнавався…

— А 18 квітня він написав ос-
танні слова: «Зі мною все норм», 
і зник. Аж у травні від Червоного 
Хреста нам повідомили: Ігор із по-
братимами вийшов з комбінату та 
потрапив у полон, — каже сестра.  

За роботу платили… 
харчами 

Руслана розповідає, що 17 трав-
ня сім автобусів з українськими 
бійцями, які тижнями тримали 
оборону Маріуполя, вивезли 
до колишньої виправної колонії 
в селищі Оленівка Донецької об-
ласті. В одному з них був Ігор. Від-
тоді ніякої можливості поговорити 
з ним не випадало. Тобто, біль-
ше десяти місяців жінка не мала 
контакту з братом. «На плаву» 
її тримала лише надія на те, що 
Ігор мужній і дуже розумний, му-
сить витримати. З того, що знає 
Руслана і за розповідями самого 
нацгвардійця, в Оленівці їх трима-
ли приблизно місяць. Цікавлюсь 
умовами, в яких жили полонені 
українці. Вона зітхає — брат сто-
совно цього небагатослівний.

— З такими умовами, як там… 
Наших хлопців нормально не го-
дували, спати не було де. Самі 
добре розумієте, що про україн-
ських військовополонених росія 
не надто дбала, — зауважує в роз-
мові жінка.

Найгіршим було те, що ворог 
взагалі не давав захисникам Марі-
уполя шансу зв’язатися з рідними. 
Пізніше, від звільнених бійців ро-
дина дізналася, що Ігоря перевели 
до міста Свердловськ Луганської 
області. Там наче було трохи кра-
ще. Бійці жили у бараках, але всі 
на купі. Підтримували одне одно-
го, як говорив Ігор, допомагали 
не впасти духом. Ще мали роботу 
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Рідні відвідали Ігоря в лікарні у Києві. Стан бійця нормальний. Медики обстежують хлопця, 
мають підлікувати руку і перевірити психологічний стан після усього того, що він витримав

На початку березня Ігорю Душеньці виповнилось 20 років

ГЕРОЇ ВІЙНИ

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

Ігор Душенька з Довжанки — 
один із наймолодших військовос-
лужбовців, який пережив росій-
ський полон. Другого березня цьо-
горіч Ігорю виповнилось 20 років. 
Коли хлопець досягнув повноліт-
тя, пішов служити до армії, а тоді 
підписав трирічний контракт 
і вступив до лав Національної 
гвардії України. Старша сестра 
звільненого військового Руслана 
Наум, з якою ми поспілкувались, 
розповідає — коли почула з вуст 
брата про те, що він витримав, 
була шокована. «Якщо чесно, я би 
навряд чи витримала те, що зміг 
він… Ігор навіть казав: йому стіль-
ки щастило, що сам дивується. 
Наче народився у сорочці. Він із 
дитинства дуже кмітливий, знахо-
дить вихід зі складних ситуацій. 
Дякувати Богу, все обійшлось. 
Брат вижив і повернувся додому. 
Хоч я була певна — він не про-
паде!» 

За кілька днів після дня народ-
ження Ігоря, його односельчани, 
друзі й сім’я сміливого бійця на-
решті отримали очікувану звістку. 
Її повідомили на сторінці Підго-
роднянської громади.

«Маємо хорошу новину: 7 бе-
резня в рамках обміну полоне-
ними було звільнено мешканця 
села Довжанка Ігоря Душеньку. 
Від початку повномасштабного 
вторгнення хлопець перебував 
у Маріуполі. Зв’язок із ним втра-
тили 18 квітня 2022 року. Вважа-
ли безвісті зниклим», — пишуть 
у дописі.

Нарешті Руслана видихнула з 
полегшенням. У перші вихідні 
рідні поїхали до столиці, де на-
разі перебуває на лікуванні Ігор — 
аби побачити його після майже 
року невідомості й обійняти. Було 
багато сліз, розмов, прогулянок 
не під конвоєм. На пам'ять зро-
били фото. Хлопець розказав се-
стрі про те, що було в російському 
полоні.

Обрав шлях 
військового у 18

Руслана у їхній родині найстар-
ша дитина, Ігор — середульший, 
і ще мають молодшу сестрич-
ку. Юнак народився 2 березня 
2003 року. Змалечку обожнював 
техніку, годинами копирсався 
у різних деталях, дротиках, щось 
ремонтував, якщо зламалось. Піс-
ля закінчення місцевої школи ви-
рішив нікуди не вступати, а само-
стійно заробляти гроші на життя. 
Коли Ігорю виповнилось 18 років, 
його призвали на службу в армію. 
І сталось так, що хлопцеві сподо-
балась військова справа.

— Він наче ніколи не планував 
розвиватись у цьому руслі. Але 
доля вирішила інакше. Коли Ігор 
служив, часто займався ремонтом 
військової техніки — легкових ав-
томобілів, вантажівок, був у цьому 
професіоналом. А після армії ви-

рішив підписати контракт на три 
роки й стати нацгвардійцем. Всі 
родичі через це переймались. Бо 
Ігор маленький, худенький, боя-
лись, що буде, якщо його заберуть 
воювати. Але з іншого боку, чоло-
віки рано чи пізно проходять цей 
етап. Тому я підтримувала брата. 
Його відправили у Запоріжжя, 
а згодом до Маріуполя, — ділиться 
з нами спогадами Руслана.

Саме там він знаходився на мо-
мент початку російського наступу. 
До останнього брат запевняв се-
стру, що повномасштабна війна 
не стартує. А 24 лютого 2022 року 
Руслана прокинулась від раптового 
дзвінка. На годиннику була сьома 
ранку, телефонував Ігор. Вже тоді 
серце відчуло щось страшне, адже 
о такій порі хлопець не турбував 
рідних. Тільки підняла слухавку — 
дзвінок обірвався. А коли жінка 
намагалась зв’язатися з Ігорем, він 
був поза зоною.

— Я зайшла у Viber, а там пові-
домлення від брата. Він написав: 
«Починається справжня війна!» 
Стало дуже страшно за нього. 
Звичайно, всі у перші дні війни 
панікували, але коли ти знаєш, 
що твоя рідна людина там, де 
«найгарячіше», у Маріуполі, — це 
набагато гірше, — додає сестра вій-
ськовослужбовця.

Почала цінувати 
короткі SMS 

Декілька днів поспіль Ігор ви-
ходив на зв'язок, спілкувався з 
Русланою. Далі міг зникати на пів 
дня чи добу, бо не було мобіль-
ного покриття або хлопці сиділи 
в окопах. А за деякий час юнак 
пропав на два тижні. Близькі за-
хисника не знаходили собі місця, 
бо не знали, що з ним. Та якось 
брат подзвонив із номера свого 
побратима. Виявилось, що його 
смартфон не ловить мережу. І така 
ситуація не лише у нього, тому 
як тільки у когось із військових 
з’являлись заповітні «поділки» — 
ділились телефоном з іншими 
бійцями, аби могли повідомити 
рідним, що живі. Ігор тоді сказав 
сестрі, що з ним усе добре.  

— Я почала розпитувати, що 
сталося. І брат зізнався: лежить 
у госпіталі з пораненням. Ворог 
влучив у руку. А у наступні тижні 
він то зникав, то з’являвся з чужих 
номерів. Ігор написав мені у ме-
сенджер «Привіт». А я злякалась, 
чи це точно він, чи хтось інший із 
його сторінки. Попросила запи-
сати «голосове», щоб пересвідчи-
тись. Так ми до квітня спілкува-
лись. Він не розказував, де точно 
знаходиться, — говорить жінка.

Ігор Душенька – 
один із молодших 
військовослужбо-
вців, якого 
звільнили з полону 
7 березня

ЗАРОБЛЯВ ХАРЧІ ПРАЦЕЮ, ЩОБ ЖИТИ
Люди  Понад 10 місяців без жодної 
звістки чи повідомлення, без можливості 
почути його голос, підтримати, дізнатись, 
чи живий, чи загоїлось поранення, чи 
витримує жахливі умови… Саме так 
майже рік війни витримала родина 
Ігоря Душеньки з Довжанки – чи не 
наймолодшого військовослужбовця, 
якого ворог взяв у полон

й дуже багато фізично працювали.  
— Брат зробив мудро — пере-

вівся з одного бараку в інший, 
де давали більше завдань. Їсти їм 
давали якісь каші, юшку, від та-
кого ситим не будеш. А Ігор хотів 
заробити більше, але не грошей… 
Обмінною валютою у росіян були 
сигарети і продукти. Тобто наші 
військовополонені працювали 
за їжу. Брат викручувся, як міг, аби 
вижити. Він молодець! До війни 
важив не надто багато, а з полону 
повернувся дуже худий… У лікарні 
почав нормально харчуватись, і 
жартує, що поправився! — роз-
повідає Руслана.

Від травня сім’я Ігоря Душень-
ки, не знаючи що з ним, неодно-
разово подавала заяви у розшук, 
публікувала дописи у соцмережах, 
та марно. У вересні нове випро-
бування — меседж про те, що 
знайшли збіги ДНК і тіло заги-
блого нацгвардійця. Старша се-
стра бійця не могла у це повірити. 
Свідомість вкотре повторювала: 
«Він у полоні, він не може бути 
мертвим!» 

Тому з батьком Ігоря робили 
повторні аналізи і довго чекали 
результатів. А Руслана не здава-
лась — моніторила інформацію 
про звільнених із полону військо-
вих, знаходила їх у соцмережах, 
писала до кожного, хто міг бачи-
ти брата. Більшість не зустрічали 
хлопця, але дехто відписував, що 
бачили такого і з ним все в по-
рядку.

— У листопаді вийшов на зв'я-
зок юнак, який воював із моїм 

братом, і якого обміняли. Він під-
твердив, що Ігор живий. А скоро 
надіслали результат ДНК-тесту, і 
він теж був негативним… — при-
гадує сестра.

Радості й сльозам 
не було меж 

Жінка охоче говорить про ті 
хвилини, коли дізналась, що Іго-
ря Душеньку звільнили з полону 
у рамках чергового українсько-ро-
сійського обміну. До Руслани за-
телефонував один із товаришів 
брата. Коли глянула, хто дзвонить, 
відразу зрозуміла — це не про-
сто так! А тоді до неї набрали з 
Об’єднаного центру з пошуку та 
звільнення полонених від Служби 
Безпеки України. Сказали: «Ми 
вас вітаємо! Скоро ви зв’яжетеся 
з братом!» Ще через пів години 
подзвонив сам Ігор, адже їм роз-
дали телефони.

— Це не передати словами! 
Ми поговорили, і він був дуже 
радий, що його обміняли. Ігор 
розказував, що коли їм у бараці 
напередодні наказали готуватись, 
бо «вас завтра звільнять», його 
трусило від хвилювання й щастя 
водночас! Мого брата випусти-
ли з полону 7 березня, — додає 
Руслана Наум. — Я вам скажу, 
що після полону з ним ще все 
порівняно добре. Я боялась, аби 
не було гірше. Хіба, він не пока-
зує того, що відчуває всередині… 
Місяць брата потримають у сто-
лиці, а тоді відпустять додому. 
Але він ще часто їздитиме до Ки-
єва на обстеження.
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хлопці трималися, як могли. 
Нас привезли в якусь в’язницю. 
Про якісь людські умови утри-
мання годі й говорити. Їсти нам 
давали тільки 225 г консерви та 
0,75 літра води. Консерви часом 
були протерміновані, — згадує 
захисник.

Загалом у полоні житель Кре-
менеччини провів 50 днів. Відрі-
зок життя в полоні чоловік згадує 
неохоче. Під час розмови на всі 
питання він відповідав коротко і 
стисло. Але то і зрозуміло, бо час, 
проведений під утисками та наг-
лядом російських військових, — 
ще те знущання.

Про те, що 7 березня його 
нарешті обміняють і він потра-
пить в Україну, Сергій Чепра-
сов знав. З його слів, окупанти 
не приховували цю інформацію 
і повідомили, що везуть на об-
мін. Проте ставлять полонених 
перед фактом. Заздалегідь такою 
інформацією ніхто не ділиться.

Я повернувся і хочу 
обійняти рідних 

Вдома на свого захисника, сво-
го Героя чекали дружина Ольга, 
мама, а також 7-річна донька 
Мелана, 13-річний Владислав 
та 19-річний Віктор. Назавжди 
залишиться в пам’яті родини 
Чепрасових 7 березня 2023 року. 
Адже саме у цей день вони почу-
ли: «Я нарешті вдома, мене об-
міняли». Це був такий щасливий 
момент, ділиться емоціями пан 

ГЕРОЇ ВІЙНИ

БЕЗ ЗВ’ЯЗКУ З РІДНИМИ ТА  
В НЕВОЛІ ПРОБУВ 50 ДНІВ

 Про полон захисник згадує неохоче. Головне – 
зараз в Україні і зможе обійняти рідних

 Сергій Чепрасов готовий захищати Україну й далі, адже 
Перемога за нами

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

Кожен обмін полоненими ви-
дається напруженим як для за-
хисників, так і їх рідних. Адже 
дружини, чоловіки, батьки та 
діти бережуть всередині надію, 
що зараз із цих автобусів вийде 
саме їх рідна людина. Що більше, 
не буде тої страшної невідомості, 
того болю. Що зможуть почути 
рідний голос, побачити рідне 
обличчя і нарешті обійнятися.

Крайній обмін, що відбувся 
7 березня, став дійсно щасли-
вим для родини Чепрасових. 
Бо у цей день із рук окупантів 
нарешті вирвали і повернули 
додому голову родини — Сергія 
Олександровича.

Одним із перших інформацію 
про повернення Сергія Чепра-
сова з російського полону по-
відомив міський голова Креме-
нецької територіальної громади 
Андрій Смаглюк. Він подякував 
захиснику за мужність та незлам-
ність. І привітав із поверненням 
на рідну землю.

«Велика радість для всієї Кре-
менецької громади. Чепрасов 
Сергій Олександрович із села 
Малі Бережці повернувся з поло-
ну. Наш Герой був серед 130 за-
хисників та захисниць, яких вчо-
ра визволили з полону. Дякуємо 
за стійкість і міцність. Дякуємо 
усім хто долучився до повернен-
ня наших військовополонених. 
Віримо в нашу Перемогу! Слава 
ЗСУ», — написав пан Андрій.

Радіють новині рідні, одно-
сельчани та куми. Бог нарешті 
почув їх молитви і повернув за-
хисника додому, на рідну укра-
їнську землю.

50 днів утисків та 
жаху…

Журналістам «RIA плюс» вда-
лося відшукати самого Сергія 

Чепрасова, його дружину 
Ольгу та поговорити з 
ними про такий склад-
ний рік повномасш-
табного вторгнення.

На захист Укра-
їни 44-р ічний 
Сергій Чепрасов 
став у листо-
паді 2022 року. 
Попри те, що 
до цього чоло-
вік не ніс служ-
бу, його відправили 
в одну з «гарячих то-
чок». Житель Кременеч-
чини не пручався і за на-
казом розпочав виконувати 
завдання.

— Мене призвали до служ-
би. Я захищав Україну в чет-
вертій окремій танковій бри-
гаді імені гетьмана Івана Ви-
говського. Разом з іншими по-
братимами ми були в напрямку 
міста Соледар. Це Бахмутський 
район Донецької області. Так, 

там непросто, нашим дуже склад-
но. Але тримаються, — розпові-
дає Сергій Чепрасов.

Під час виконання бойових 
завдань чоловікові трохи поби-
ло ноги. Це сталося через вибух, 
що лунають на донецькому на-
прямку чи не щохвилини. Вже 
15 січня наш земляк потрапив 
у лапи окупантів і опинився 
в невідомому місці. А далі вони 
були під постійним наглядом 
російських військових.

— Ви питаєте, як мені було 
в полоні? Якось було. І я, і інші 

Звільнення  Житель Кременецької 
громади 44-річний Сергій Чепрасов на 
собі відчув, що таке російський полон і 
яким жорстким може бути поводження 
окупантів. Обміну чекав 50 довгих днів…

У полоні  
військового 
рятували тільки віра 
та молитва. Зараз 
готовий боронити 
землю
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Сергій, бо де б ти не був — вдома 
найкраще.

— Я постійно думав, як там 
моя мама, дружина, як там мої 
дітки. Теж переживав за них. Як 
тільки нас повернули в Україну, 
то першим ділом я хотів знайти 
телефон, щоб набрати до них. 
Хотів їх заспокоїти, повідомити, 
що я живий, що зі мною все 
добре. В їх голосі було не зди-
вування, а справжній шок. Бо 
вони ж не знали, коли це ста-
неться. У кожного було стіль-
ки емоцій, вони й плакали, і 
сміялися. Але то були сльози 

щастя, — розповідає чоловік.
Не приховує своїх емоцій і 

дружина Ольга. Нам розпо-
відає, неймовірно щаслива, 

що нарешті її чоловіка повер-
нули в Україну. Попри те, що з 
полону чоловіка звільнили тиж-
день тому, вони досі отримують 
привітання.

— Він найкращий чоловік і 
татко у світі. Хочу найшвидшого 
його повернення додому. Щоб 
швидше забув ці страхіття. Він 
настільки хороша людина, що 
телефон із вітаннями не вгавав 
декілька днів. Всі раді за ньо-
го, — каже пані Ольга.

Також пані Ольга додає, дзві-
нок від чоловіка був справжнім 
сюрпризом. Адже з моменту його 
зникнення у січні, ні вона, ні 
інші рідні не знали, де подівся 
захисник. Проте молилися і ві-
рили, що повернеться живим.

— Ми абсолютно не здогаду-
вались про те, що він перебуває 
в полоні. Від того часу, як він 
пропав і до 7 березня ми нічого 
не знали. Це був дуже приємний 
сюрприз. Можу сказати, що це 
Чудо Господнє. Тому що ситуа-
ція там, де він був — одна з най-
гірших. Ніхто протягом майже 

двох місяців до мене не дзвонив. 
Я залишилась з трьома дітьми 
наодинці зі своїми проблема-
ми, але хочеться вірити, що все 
погане вже позаду, — ділиться 
переживаннями жінка.

За тиждень перебування 
в Україні Сергій Чепрасов поки 
не бачив своїх рідних, але вони 
всі з нетерпінням вже чекають 
цього моменту, бо шалено ску-
чили. Наразі захисник проходить 
медичне обстеження та реабілі-
тацію.

— Ми щодня спілкуємося з 
рідними або просто телефоном, 
або у вайбері. Зараз я знаходжуся 
в місті Дніпро. Тут повністю про-
ходжу реабілітацію. На другому 
тижні мають приїхати сестра і 
дружина. Вже чекаю, щоб обій-
нятися. Звичайно ж, мені біль-
ше хочеться потрапити додому, 
зустрітися з дітьми, обійнятися. 
Я впевнений, вони також суму-
ють, чекають на мене, — додає 
пан Сергій.

Також ми поцікавилися, про 
що мріє звільнений із російсько-
го полону захисник. Чи має він 
вже плани та що першочергово 
зробить після проходження ре-
абілітації.

— Ви знаєте, я про це ще 
не думав. Мрії, то мрії, а наша 
реальність — війна. Майбутнє 
буде тільки тоді, коли війна за-
кінчиться, коли настане наша 
Перемога. Я готовий захища-
ти далі Україну. А все інше — 
після, — завершує розмову  
він.

Бажаємо, аби родина Чепра-
сових якнайшвидше зустрілася і 
обійнялася. Щоб більше не було 
причин для сліз та переживань. 
Нехай всі будуть здорові, а мрії 
про Перемогу стануть реальні-
стю.

З російського полону 7 березня звільнили 130 захисників і захисниць 
України. У зворотному напрямку вирушили 90 росіян. За даними 
Координаційного штабу з питань поводження з військовополоне-
ними, всі врятовані з російської неволі – представники рядового та 
сержантського складу. Більшість із них – 87 осіб – потрапили в полон 
у Маріуполі, 71 бійця евакуювали з «Азовсталі». Серед звільнених 
були 27 нацгвардійців.

Довідка
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хлопець був недовго. Його достро-
ково виписали і він був у групі зі 
своїми хлопцями, побратимами.

— За наказом наш Тарас був 
на заводі «Азовсталь». Звідти їх ви-
водили 17 травня і одразу потрапили 
в полон до окупантів. Його разом з 
іншими хлопцями повезли в Оленів-
ку, де він пробув до 10 червня. А по-
тім його повезли у невідомому на-
прямку. Нам навіть із військкомату 
привезли довідку, що наш Тарасик 
вважається безвісти зниклим. Ось 
у такій невідомості ми з чоловіком 
прожили до листопада 2022 року. 
Ми щодня молилися, ми просили 
Бога, щоб він зберіг нашого сина, 
щоб він дав йому сили витримати 
всі ті жахіття, — кажуть батьки.

Поступово Україна почала повер-
тати полонених захисників додому. 
Батьки моніторили всю інформа-
цію, слідкували за кожним обміном 
у надії побачити знайоме обличчя — 
свого рідного, улюбленого синоч-
ка Тарасика. І хоча побачити сина 
не вдавалося, проте від листопада 
2022 року почали отримувати про 
нього перші звістки.

— Кожного разу представники 
військової частини спілкувалися зі 
звільненими з полону українськи-
ми захисниками та захисницями. 
Вони називали імена, прізвища, аби 
дізнатися, чи бачили вони інших, 
чи знають хоча б щось. Бо ніяку 
організацію не допускали до поло-
нених. Тоді один хлопчина сказав, 
що знає нашого Тараса. Він разом 
із ним виходив з «Азовсталі», пере-
бували в Оленівці. А далі нашого 
сина відправили в Свердловськ (Лу-
ганщина). Ми не знали, чи вірити 
нам, чи не вірити. А може з ким 
сплутав нашого Тараса. З військової 
частини нас заспокоювали і каза-
ли, що по можливості збирають всю 
інформацію. Що панікувати зарано 
і треба вірити в найкраще, — розпо-
відають батьки захисника.

Новоазовськ, Горлівка, тимчасово 

окупований Крим — 23-річний за-
хисник міг бути будь-де. Адже росій-
ські командування не докладали ні 
про стан полонених, ні про умови, 
ні про місцеперебування. Батьки 
не могли сидіти вдома склавши 
руки, вони стукали у всі двері, на-
гадували про сина і благали вряту-
вати з рук окупантів. Вони їздили 
в Координаційний штаб із питань 
поводження з військовополонени-
ми, писали звернення в Червоний 
Хрест, в Офіс Президента України.

— У грудні з полону повернувся 
ще один хлопець. Він звернувся 
до нас і сказав, щоб ми не пере-
живали, заспокоїлися, що наш Та-
рас живий. Він систематично чув, 
як його називали при перекличках. 
Після чергового обміну до нас звер-
нувся ще прикордонник Андрій. Він 
передавав нам вітання від Тараса і 
сказав, що з нашим сином все до-
бре, наскільки це можливо. Після 
кожного звернення від звільнених 
із полону, ми заспокоювали себе. 
Нам було дуже приємно, що навіть 
під час перебування в російському 
полоні, він турбувався про своїх 
батьків. Він думав про нас, як за-
спокоїти, вберегти від переживань. 

чиною, який завжди любив правду, 
ніколи не хитрував і допомагав нам. 
Чи були з ним проблеми? Ні, і ще 
раз ні. Такий товариський, але дру-
зів Тарас собі обирав ретельно, всі 
порядні. Вони не водилися з тими, 
хто любив десь випити, влаштува-
ти бійку. Його це не цікавило. Він 
завойовував авторитет знаннями, 
допомогою. Завжди міг нас вислу-
хати, обдумати і потім вже щось ка-
зати, — згадує про дитинство сина 
пані Дарія.

Тарас Копачівський змалечку 
був активним хлопцем. Намагався 
відмінно навчатися, не засмучувати 
батьків, допомагав вдома та ще й 
знаходив час на хобі — спортив-
но-бальні танці. Він шість років від-
бивав на паркеті, тож у його кімнаті 
чимало медалей.

Після школи Тарас навчав-
ся в Тернопільському училищі 
№ 4 на газоелектрозварювальника та 
слюсаря. Там його помітив директор 
місцевої фірми та після отримання 
диплома покликав до себе на роботу.

— Він добре працював. Йому ка-
зали вчителі, щоб він йшов далі, 
здобував вищу освіту. Але наш Тарас 
завжди переконував, що молодий і 
буде час на подальше навчання. Та 
роботу свою він любив, відповідаль-
но ставився. А потім так вийшло, що 
пішов в армію, підписав контракт і 
там вже виконував свої обов’язки. 
Не було часу на подальше навчан-
ня. Та і в армії він був головним 
над водіями. Як ми кажемо, завж-
ди знайде собі місце. Нам дякували 
за виховання сина. Він молодець. 
Ми пишаємося, що виховали тако-
го сина. Для нас велика гордість, — 
розповідають батьки.

Ми вірили, надіялися і 
чекали 

Наприкінці березня Тарас отри-
мав поранення в грудну клітину. 
Про це родині повідомили керівни-
ки. Попри тяжкий стан, у госпіталі 

Батькам не 
терпиться  
скоріше обійняти 
свого сина та  
подякувати  
за все
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Тарас Копачівський — житель 
села Красівка, що у Великогаївській 
громаді. Вперше хлопець пішов 
до армії під час призову в 2020 році. 
Відслуживши рік, зголосився підпи-
сати контракт зі Збройними силами. 
Тож повномасштабне вторгнення 
юнак зустрічав не в батьківському 
домі, а в Маріуполі, який обстрілю-
вали від 24 лютого. Йому тоді ледь 
виповнилося 22 роки, але він муж-
ньо зустрічав ворога, стояв до кінця 
і готовий був віддати життя за сво-
боду нашої України.

Перший місяць для хлопця ви-
дався занадто складним, адже були 
втрати серед побратимів, постійні 
вибухи, атаки окупантів. Під час 
виконання завдань хлопець отримав 
тяжке поранення, після чого кілька 
днів коми і довготривале перебу-
вання на «Азовсталі».

Батькам здавалося, що ці дев’ять 
місяців невідомості тривали віч-
ність… Бо всі розуміли, окупанти 
не шкодують ні малого, ні старого. 
Вони прийшли нас знищити і вбити 
нашу любов до свободи.

Любить танці та 
справедливість 

Дарія та Володимир Копачів-
ські — батьки славного захисника 
України. Як тільки вони почули, 
що наша редакція хоче написати 
про їхнього сина, то відклали все і 
приділили нам свій час. З перших 
хвилин розмови розуміємо, у Тараса 
було гарне виховання і батьки дійс-
но зараз ним пишаються. Кожне 
слово промовляють із такою лю-
бов’ю і завжди кажуть: «Наш синок 
або наш Тарас».  

— Тарас — пізня наша дитина. 
Я його народила вже в 40 років. 
Але ми з батьком завжди знаходили 
на нього час. Яким він був у дитин-
стві? Дуже славним і гарним хлоп-

Військові   Йому лише 23 роки, а він 
вже знає, що таке бомбардування, тяжке 
поранення та втрата побратимів. Житель 
Тернопільщини Тарас Копачівський – 
один із захисників Маріуполя, який 
до останнього залишався на заводі 
«Азовсталь», а після потрапив до 
російського полону. Без зв’язку з рідними 
та під тортурами окупантів він пробув 
дев’ять місяців

ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ ПІСЛЯ 9 
МІСЯЦІВ РОСІЙСЬКОГО ПОЛОНУ

ГЕРОЇ ВІЙНИ

У 2021 році Тарас підписав контракт. Під час повномасш-
табного вторгнення перебував у Маріуполі. Потрапив у полон

У дитинстві Тарас був старанним, любив вчитися і 
займався танцями

Я просто щодня завдячую Богові 
за такого турботливого сина, — каже 
нам пані Дарія.  

Про обмін, що відбувся 7 бе-
резня, батьки Тараса дізналися від 
родичів інших захисників, з якими 
підтримували зв’язок. Тоді чоловік 
із дружиною почали моніторити 
інформацію, шукати фото, аби 
дізнатися, чи є серед нових звіль-
нених їх любий син. Аж тут вдома 
задзвонив мобільний телефон і вони 
почули такі бажані слова. Від цих 
слів на обличчі з'явилася усмішка, 
а в очах бриніли сльози.

— Почали дзвонити з Коорди-
наційного штабу з питань пово-
дження з військовополоненими, 
представилися і почали вітати мене. 
Я спочатку не зрозуміла, що вони 
кажуть, з чим вітають. Перепитала 
ще раз і тут дівчинка у слухавці мені 
каже: «Я вас вітаю. Вашого сина 
повернули на рідну землю». Я до ос-
таннього не вірила, сльози в мене 
бігли самі. А вже о 20.00 подзвонив 
наш Тарас. І таким рідним голосом 
мені почав казати: «Мамо, я живий. 
Мамо, я повернувся, я вже вдома». 
Я плачу у слухавку, бо стільки часу 
про нього нічого не чула, стільки 
часу уявляла собі цей момент, коли 
він мені подзвонить. А він мене за-
спокоює й одразу шуткує: «Мамо, 
якби зараз мав шнурки до чобіт, 
то одразу пішов би на Бахмут. Щоб 
захищати». Ось такий наш Тарас, — 
розповідає мама.

Ми чекаємо вдома, 
щоб зіграти весілля 

За тиждень перебування в Україні 
родина Копачівських поки не от-
римала дозвіл на особисту зустріч 
із сином. Адже після звільнення з 
російського полону захисники про-
ходять повне медичне обстеження 
та вирішують всі нагальні питання. 
Батьки щодня моляться, аби син 
був здоровим і більше в його житті 
не було біди.

— Під час обстеження сину 
сказали, що в нього між ребрами 

залишилися три уламки. Але поки 
не будуть проводити жодних хірур-
гічних втручань. Будуть спостеріга-
ти за станом його здоров’я. Якщо 
нічого не турбуватиме, тоді йому 
доведеться далі жити з цими улам-
ками. Якщо говорити за емоційний 
та психологічний стан сина, то ми з 
чоловіком приємно здивовані. Піс-
ля всіх тих жахіть він залишився 
добрим, вірним Україні та україн-
ському народові, він постійно нам 
посміхається і говорить за гарне 
майбутнє. Від нього немає жодного 
негативу, взагалі. Та і ми теж на-
магаємося не плакати, не згадувати 
полон, не згадувати бомбардування 
Маріуполя. Ми говоримо про за-
раз і про майбутнє. Ми впевнені, 
воно точно буде у нашого сина. А як 
тільки ми отримаємо дозвіл, щоб 
побачити його, то в той же день 
поїдемо, — кажуть батьки.  

Вже тиждень вечори пані Дарія 
та пан Володимир проводять біля 
екрана гаджета, адже це поки єди-
на можливість побачити обличчя 
рідного сина, поспілкуватися та по-
сміятися. Говорять про все на світі, 
будують плани на майбутнє і мрі-
ють, як вперше обнімуться після 
такої довготривалої розлуки.

— Окрім нас Тараса чекала і його 
дівчина. Вони вже заручені. Вона 
за нього так переймалася, нас під-
тримувала і підтримує. Вона така 
щаслива, що його повернули до-
дому. Ми хочемо, щоб йому доз-
волили приїхати додому, бо він 
так сумує за батьківською хатою, 
за селом, за односельцями. За всіх 
постійно питає, цікавиться, чи хто 
пішов із села захищати Україну. 
Всім цікавиться, співчуває, якщо 
хтось не повернувся. Ми так хоче-
мо, щоб після цього жахіття наші 
дітки одружилися, щоб ми зіграли 
їм весілля. І я, і мій чоловік віримо, 
що в Тараса все попереду. Що він 
матиме свою родину, роботу, все 
буде добре. Ми будемо допомагати, 
як зможемо, — завершує розмову 
Дарія Копачівська.
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Віталій Скакун народився 19 
серпня 1996 року у місті Бере-
жани. Закінчив Бережанську за-
гальноосвітню школу №3, Вище 
професійне училище №20 у 
Львові та Національний універ-
ситет «Львівська політехніка». 
До ЗСУ Віталій пішов служити 
за контрактом у 2021 році. Нага-
даємо, що саме він перебував у 
складі підрозділу, котрий одним 
із перших давав відсіч ворогу 
на Кримському перешийку. Ві-
талій став добровольцем, який 
здійснив мінування та підрив 
автомобільного мосту Генічеськ- 

Арабатська Стрілка. Хлопець 
розумів, що йде на ймовірну 
смерть, але його рішення було 
непорушним. Військовий ге-
роїчно загинув 24 лютого 2022 
року під час вибуху. 
Попрощалися з ним 2 березня 
2022 року у рідних Бережанах. 
У морського піхотинця зали-
шилась мама, бабуся і старша 
сестра. Віталій став першим 
захисником сучасної російсько- 
української війни, якому Пре-
зидент Володимир Зеленський 
посмертно присвоїв звання Ге-
роя України.

Довідка
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Віталію Президент посмертно присвоїв 
звання Героя України

Фото з презентації першої серії коміксів у столиці. 
Ініціатор проєкту Денис Блощинський (другий зліва)

Серія коміксів має 54 сторінки 

Обкладинку для історії про Віталія Скакуна змалювали з його 
фотографії 

ПРОЄКТ

у перший випуск додали комікс 
«Привид Києва» (про любов до неба 
і до рідної землі), «Бог Війни» про 
Валерія Залужного (людину честі та 
розуму, яка очолила наше військо) 
і про сапера Віталія Скакуна. Опи-
сують його, як «маленького вина-
хідника, талановитого юнака, який 
став справжнім патріотом та Героєм 
своєї країни».  

Познайомитися з 
рідними Героя 

Над коміксом про захисника ро-
дом із Бережан, який пожертвував 
своїм життя, аби зупинити просу-
вання ворога, працювала команда з 
п’яти осіб. Це Денис Блощинський 
як автор ідеї, Костянтин Шти-
фурак — автор сценарію, художній 
керівник проєкту Андрій Соколов, 

редакторка Катерина Бикова та ілю-
страторка Тетяна Омельченко. Ціка-
во, що творці історії вмістили у ній 
кілька автобіографічних моментів 
із життя Віталія — де він навчався, 
ким був, і про його завдання на Ге-
нічеському мості. Все інше художній 
домисел, який дофантазували.

— Тобто, наш комікс про Віта-
лія — це більше міф на основі вчин-
ку реальної людини. Ми розробляли 
його приблизно півтора-два тижні. 
В принципі, стільки займало ство-
рення кожного коміксу, адже над 
ними працювали кілька паралельних 
команд, — додає пан Денис.  

Чоловік зізнається, що автобіогра-

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

Ідея створення коміксів про 
справжніх українських героїв, які 
пройшли важкі випробування і за-
лишились у них людьми, належить 
музиканту та підприємцю Денису 
Блощинському. Чоловік заснував 
ініціативу «Семантичний корпус». 
Її команда займається стратегічними 
комунікаціями із Західною Європою 
та створює наративи, які об’єдну-
ють суспільство, розповідають про 
правдиву ситуацію щодо російського 
наступу та без перебільшень — ге-
роїзм нашого народу.

Спершу серію «Українці. Поступ» 
хотіли подати у формі друкованих 
історій та розповісти їх на широкий 
загал для європейської аудиторії. 
Однак під час роботи все перейшло 
в окремий проєкт, що формує по-
стать українського Героя. Всього ав-
тори створили 16 ідей для коміксів. 
З них 13 на даний момент написані, 
сім — намальовані командою ілю-
страторів. Для першого номера серії 
зібрали найрезонансніші ситуації 
за час війни, які напряму пов’язані 
з нашими захисниками. Запитуємо 
у Дениса, за яким принципом оби-
рали персонажів до всіх коміксів.

— Ми не планували, щоб це були 
тільки військові чи волонтери. Ми 
шукали вчинки. Події, у яких від-
значились українці, які підкрес-
люють національну людяність та 
героїчність. Хотіли, аби люди, 
читаючи комікси, усвідомлювали 
себе частинкою народу, громадя-
нами України. Тому три комікси 
мають назву «Дух острова Зміїний» і 
присвячені тому, що там відбувалось 
у лютому. У них свій набір персона-
жів. А інші 10 історій — окремі, — 
каже Денис Блощинський.

Зокрема, ініціатори проєкту 

Ініціатива  У Києві презентували 
першу серію коміксів «Українці. Поступ» 
– про героїчні вчинки нашої нації у 
повномасштабній війні. Одна з історій 
присвячена герою з Тернопільщини, 
морпіху Віталію Скакуну, який підірвав 
Генічеський міст, аби зупинити російську 
танкову колону. Частину коштів від 
продажу коміксу передадуть нашим 
снайперам

У СТОЛИЦІ ВИДАЛИ КОМІКС ПРО 
ГЕРОЯ ВІТАЛІЯ СКАКУНА

Комікс про  
Віталія  
розробляли 
п’ятеро осіб 
впродовж майже 
двох тижнів

фічні дані про військовика Віталія 
Скакуна брали з відкритих джерел 
в Інтернеті. На жаль, не встигли 
поспілкуватися з його рідними, бо 
комікс створювали ще у минуло-
му році і мали обмаль часу. Проте, 
у майбутньому хочуть перевидати 
«Українці. Поступ» у серйознішому 
форматі, аби поширити на більшу 
аудиторію. Всі комікси команда 
буде допрацьовувати, у тому числі 
й той, який розповідає про Віталія. 
Тому вже зараз шукають контак-
ти до матері Героя, щоб показати 
їй історію про сина та дізнатись її 
враження.

— Ми хочемо познайомитись і 
поговорити з близькими морсько-
го піхотинця Віталія Скакуна. Нам 
дуже цікава їхня думка про нашу 
історію, написану про нього. Звіс-
но, що вона містить в основі наші 
домисли, тому хотілось би почути 
від найрідніших людей захисника 
зворотній зв’язок, можливо, щось 
ще підкоригувати для перевидання 
коміксу, — каже ініціатор проєкту.  

Серія коміксів складається із 
повноколірних мальописів у фор-
маті, наближеному до А4. А загалом 
перший випуск «Українці. Поступ» 
містить 54 сторінки. Цікавимося 
в організатора ініціативи, кому 
радять читати історію про Віталія 
Скакуна й інших українських зви-
тяжців. Він пояснює, що вони по-
зиціонують комікси для сімейного 
читання і для малечі від 8 років.

Гроші від продажу — 
для саперів 

Загалом до авторського колекти-
ву ідеї ввійшли понад 20 учасників. 
Серед них талановиті сценаристи, 
копірайтери, графіки, ілюстратори, 
дизайнери. За словами пана Дениса, 
творча команда працювала безко-
штовно і на волонтерських засадах, 
адже метою їхньої роботи не є заро-
біток. Ба більше, із запуском проєк-
ту вирішили, що частину доходу від 
коміксів інвестуватимуть у випуск 
наступних тиражів, а решту грошей 
передадуть для потреб ЗСУ.  

— Поки ми не встигли запусти-
ти інтернет-магазин із мерчем та 
іншою продукцією, отримати чи 
придбати комікс всі охочі можуть 
після заповнення GOOGLE-форми. 
Безоплатно отримати видання ма-
ють шанс сім’ї захисників України 
та внутрішньо переміщені особи, 
які переїхали з півдня або зі сходу 
через війну, — каже комунікацій-
ниця проєкту Анастасія Вергелес.

Лінк на форму замовлення пер-

шого випуску коміксу «Українці. 
Поступ» додаємо нижче: http://surl.
li/fpxlc. Всі інші можуть купити ко-
мікс за фіксовану ціну — 500 грн 
за примірник. Для продажу перед-
бачені лише півтисячі примірни-
ків, і тираж швидко закінчується, 
говорить нам Анастасія. Крім ко-
міксу, ви додатково отримаєте два 
ексклюзивні плакати формату А3.

— Близько 50 тисяч гривень із 
продажів ми передамо на придбання 
«Рюгера 338» для снайперів у зоні 
бойових дій під патронатом Юрія 
Чорноморця. А якщо грошей браку-
ватиме, то окремо докладемо зусиль 
разом зі спільнотою, щоб придба-
ти гвинтівку. Решту — 150 тисяч 
гривень, спрямуємо на випуск 
наступної серії коміксів зі схожим 
накладом. Наша команда хоче ви-
пустити як мінімум ще два номери 
серії, — ділиться планами Анастасія 
Вергелес.

Комікси презентували для гро-
мадськості у Києві 15 березня. 
На завершення питаємо у пана 
Дениса, чи їздитимуть із презента-
цією по інших містах. Зокрема, чи 
прибудуть у Тернопіль.

— Ми над цим наразі думаємо, 
бо у нас залишилось не так багато 
першого накладу. Будемо друкувати 
ще один, а тоді, можливо, вирушимо 
у тур містами. У Тернопіль точно 
маємо заїхати! — обіцяє Денис Бло-
щинський.

Окрім коміксів, команда «Семан-
тичного корпусу» спільно з парт-
нерами відзняли 6 документальних 
фільмів, описали 90 історій простих 
українців, які стали справжніми ге-
роями у своїх громадах, створили 
понад 90 фотосесій в окремому 
проєкті «Міста та їх герої». Пре-
зентуватимуть доробки для україн-
ців та європейців вже у 2023 році, 
найближчим часом.
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очного дна і крововиливи. Чоловік 
працює шофером, йому важливо 
добре бачити.

— Мій батько вже втретє прихо-
див в офтальмологічне відділення 
Чортківської лікарні, аби отри-
мати ін’єкцію в ліве око. Раніше 
йому робили уколи в грудні та 
січні. Усе було нормально, він 
ніколи не скаржився на побічну 
реакцію чи біль. Тому ми навіть 
і не думали, що в лютому все 

так обернеться. Батько вчергове 
заплатив 2000 гривень і просто 
чекали своєї черги у коридорі 
16 лютого. Я в той день була ра-
зом із ним. Але не питала, що 
саме мають йому вколювати. Була 

Іван Якимець після маніпуляції втратив одне око. Рідні хворого обурені діями медиків у 
Чорткові і добиватимуться покарання

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

У Чортківській центральній 
міській лікарні 16 лютого 22 па-
цієнтам зробили ін’єкцію в очі. Ми 
маємо частину виписок хворих, із 
розповідей потерпілих нам відома 
назва препарату, який вводили. 
За кілька годин після процедури 
люди почали скаржитися на біль 
в очах, почервоніння та свербіж. 
Рекомендовані лікарями краплі 
не допомогли, тож вже вночі 
пацієнти звернулися в лікарню 
за допомогою.

Зараз, за інформацією рідних 
пацієнтів, ситуація в кожного 
різна. Одним трохи допомогло 
хірургічне втручання, інших від-
правляли повторно до Тернополя. 
А хтось вже взагалі залишився без 
ока. 

Батько залишився 
без ока 

54-річний Іван Якимець має цу-
кровий діабет, у нього був набряк 

Скандал  Продовжують боротися 
за відновлення зору 22 жителі 
Тернопільщини. Від дня, коли вони 
отримали ін’єкції, минув місяць, але про 
позитивні результати годі й говорити. 
Медики ігнорують журналістів. Натомість 
ми розбиралися, які препарати вводили 
пацієнтам і що з ними не так

Від деяких рідних 
постраждалих ми 
дізналися, лікарі 
тиснуть на людей 
і натякають, аби ті 
забрали заяви
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Розслідування і далі триває
Речник обласної поліції Сергій 
Крета говорить, що слідство і далі 
триває. Препарати вилучили на 
експертизу.
–  Даний факт слідчі внесли в ЄРДР 
згідно зі статтею 140 (Неналежне 
виконання професійних обов'язків 
медичним або фармацевтичним 
працівником) ККУ. Правоохоронці 
встановлюють, що саме спрово-
кувало погіршення зору у людей. 
Наразі результатів експертизи ще 
немає. Її проводять у Києві, – каже 
він.
Від деяких рідних постраждалих 
ми дізналися, лікарі тиснуть на 
людей і натякають, аби ті забрали 

заяви. Ми поцікавилися у Сергія 
Крети, чи є вже такі, хто змінив 
рішення і не має претензій до лі-
карів.
– Немає значення, чи забрали 
вони заяви, чи ні. Факт задоку-
ментований, розслідування три-
ває, – каже він.
Натомість Галина Зрайчик та 
Христина Якимець не готові від-
ступати. Вони переконані, винні 
мають бути покарані. Адже однією 
ін’єкцією вони розділили життя 22 
людей на «до» та «після». І якщо це 
просто зійде нанівець, через кілька 
років ця ситуація може повтори-
тися як на Тернопільщині, так і в 

інших регіонах. А на столі для от-
римання ін’єкції може опинитися 
рідний будь-кого.
– Ми шукаємо адвоката, щоб він 
представляв наші інтереси. Розу-
мієте, не всі готові братися за таку 
справу, де є медицина. Слідча нас 
переконує, що адвокат нам не тре-
ба. Вони самі доведуть справу до 
кінця, знайдуть винних. Але це 
такі загальні фрази. Я просто на-
віть уявляти не хочу, що в Ореста 
будуть ускладнення. Йому вкололи 
одразу на два ока. Тому нехай ка-
жуть, нехай натякають, але заяву 
забирати не збираюся, – каже 
Галина Зрайчик.

впевнена, що це лікарі, професіо-
нали і вони не зашкодять своєму 
пацієнту, — каже донька постраж-
далого Христина Якимець.

Вже після введення ін’єкції пан 
Іван поскаржився доньці на дивні 
відчуття. А до вечора чоловік вза-
галі не бачив на ліве око. 

— Мій тато нічого у Чортків-
ській лікарні не підписував. Він 
навіть не знав назву препарату та 
не бачив флакон. Після інєкції 
тато поїхав додому. 16 лютого 
о 22.30 лікар задзвонив до батька і 
почав розпитувати про самопочут-
тя. Коли батько сказав, що пога-
но, лікар призначив антибіотик і 
порекомендував зранку 17 лютого 

Що відомо про препарати, які вводили людям
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@GMAIL.
COM, 095-077-01-80 

Тим часом наші колеги з не-
залежного видання «Наші гроші. 
Львів» дізналися, яким же насправ-
ді препаратом зробили ін’єкції у 
Чортківській лікарні 16 лютого.

У тернопільській поліції видан-
ню повідомили, що слідчі вилучили 
для експертизи препарат із наз-
вою «Алтузан» із діючою речови-
ною бевацизумаб. Використання у 
Чорткові препарату підтвердили і 
тернопільські лікарі, яким довелося 
терміново оперувати постраждалих.

Назву цього препарату місцеві 
медики намагалися приховати і від 
пацієнтів, і від журналістів антико-
рупційного видання «Наші гроші. 
Львів». Ба більше, вони свідомо 

вводили в оману пацієнтів, пишуть 
колеги.

Що ж таке «Алтузан»? За інфор-
мацією львівських колег, «Алту-
зан» є препаратом швейцарської 
компанії Roche, що виробляється 
лише для турецького ринку, і не 
сертифікований в Україні. Навіть 
у Туреччині цей препарат дозво-
лений лише для лікування деяких 
онкологічних захворювань, але аж 
ніяк не в офтальмології.

Частина постраждалих у Чортко-
ві отримувала ін’єкцію в очне яблу-
ко не вперше. І всі стверджують, 
що раніше проблем після уколів не 
було. Дружина одного з пацієнтів 
Галина Зрайчик розповіла нам, що 
дві попередні ін’єкції її чоловікові 
робили препаратом «Авастин». А 

останнього разу препарат змінили і 
його назву не повідомили. Донька 
потепілого Івана Якимця розповіла 
нам, шо медики назвали їй введе-
ний препарат – «Алтузан».

Діюча речовина «Авастину», як і 
«Алтузану» – бевацизумаб. Різниця 
у тому, що «Авастин» справді іноді 
використовують в офтальмології і 
в Україні, і в інших країнах, хоч і 
не без неприємних наслідків.

Виробником обох препаратів 
є швейцарська компанія Roche, 
яка позиціонує їх як ліки проти 
певних видів раку. Проте «Авас-
тин» (Avastin) сертифікований у 
ЄС, США та Україні – на відміну 
від турецького аналога «Алтузан» 
(Altuzan) – і дозволений до вико-
ристання в офтальмології за про-

цедурою off-label.
 Журналісти з «Наші гроші. 

Львів» припускають, що до Чорт-
кова «Алтузан» міг потрапити кон-
трабандою, бо легально його не 
постачають. Втім «Алтузан» можна 
придбати в онлайн-аптеках.

«Значно гірше, що використаний 
чортківськими медиками препарат 
виявився підробкою невідомого 
походження. Це випливає з пові-
домлення Держслужби України з 
лікарських засобів та контролю за 
наркотиками (Держлікслужба), де 
з посиланням на компанію Roshe 
вказані ознаки підробки вилучено-
го 16 лютого у Чорткові препарату і 
помилки у маркуванні», – цитуємо.

Чому ж медики використали 
«Алтузан»?

«Як не прикро, але відповідь на 
це питання криється, схоже, у за-
хланності медиків. Флакон «Авас-
тину» 400 мг/16 мл, розрахований 
на 28 ін’єкцій, коштує 36-38 тисяч 
гривень – вартість ін’єкції стано-
вить десь 1300 гривень. Флакон 
оригінального «Алтузану» коштує 
14-16 тисяч гривень, собівартість 
ін’єкції становить менше 600 гри-
вень. А усі пацієнти чортківської 
лікарні платили по 2000 гривень 
за укол», – пишуть колеги.

І щодо ризиків від «Авастину» 
— американський офтальмолог Та-
рас Литвин зазначив НГЛ, що для 
уникнення зараження перед про-
цедурою пацієнту в око капають 
антибіотик або антисептичний за-
сіб. Тому ризики малі, але існують.

приїхати до медзакаду в Чортків. 
Ми зранку стояли в лікарні, і тоді 
нас приголомшили, що треба їхати 
на операцію в Тернопіль, — роз-
повідає пані Христина.

Після операції у Тернополі Іван 
Якимець постійно скаржився 
на погане самопочуття. 

— Ми просили лікарів Тер-
нополя не виписувати батька, 
не переводити в Чортків. Ми 
просили львівського професора 
Дмитра Горячева, який оглядав 
пацієнтів у Чорткові, забрати 
до себе. Або, якщо треба, то ве-
зіть в Одесу, Київ. Ми готові були. 
Але постійно чули, що в інших 
лікарнях робитимуть те ж саме. 
Просто треба час на загоєння. 
Тато продовжував скаржитися 
мені на головний біль, на те, що з 
ока витікає рідина як гній. Щодня 
я дзвонила до лікаря з Чорткова 
і цікавилася станом батька. Мені 
казали, що є суттєве покращення 
й око збережеться. А ми вірили 
лікарям, — додає донька.

Івану Якимцю краще не става-
ло, але його планували виписати 
з Чортківської лікарні. Рідні з цим 
не погоджувалися, тому звернулися 
до тернопільських медиків, а згодом 
відправилися в Одесу до професорів 
Інституту очних хвороб і тканинної 
терапії ім. Філатова. Після чергового 
огляду лікарі повідомили, шансів 
на порятунок ока немає, адже воно 
згнило, і 14 березня його видалили...

А ось 47-річний Орест Зрайчик, 
про якого ми писали раніше, за-
раз вдома. Зі слів його дружини 
пані Галини, чоловіка виписали з 
Чортківської центральної міської 
лікарні ще кілька тижнів тому. Він 
пройшов курс лікування і зараз 
залишилися лише краплі, що 
можна використовувати вдома. 
На ліве око чоловік бачить кло-
льори, предмети. А з правим оком 
ситуація гірша.

Лікарі тікають від 
журналістів?

Ми неодноразово намагалися 
поспілкуватися з керівництвом 
Чортківської центральної місь-
кої лікарні. Натомість Ростислав 
Шульський і надалі продовжує 
ігнорувати журналістів.

— Наразі триває слідство і служ-
бове розслідування. Тому від будь-
яких коментарів я відмовляюся, — 
каже пан Ростислав.

Відмовляється з нами спілку-
ватися і лікарка Ореста Зрайчика 
пані Ірина. Завідувач офтальмоло-
гічного відділення Ігор Ушій наші 
дзвінки відхиляє, а на повідомлен-
ня не відповідає. Тож чому чотири 
медики Чортківської лікарні і далі 
продовжують роботу і на що мо-
жуть розраховувати постраждалі, 
директорка Департаменту охорони 
здоров’я ТОВА Ольга Ярмоленко 
пообіцяла відповісти в інформа-
ційному запиті. Ми так і зробили.

«СЛІПА» ДОВІРА ДО МЕДИКІВ 
ЗАВЕРШИЛАСЯ КАЛІЦТВОМ
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№12  22.03.2023

7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 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  

 Доглядальниця (096) 739-47-31  

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

 ЕКСПЕДИТОР. (068) 494-02-47  

 Електрик на виробництво, з/п договірна. (098) 
265-08-81  

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

 Електрогазоварник, водій, слюсар на «Укрзалізни-
цю», досвід, офіційно, повна зайнятість, позмінно. 
(096) 572-38-48, (063) 266-12-95  

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

 КУХАР В БАР БІЛЯ С.ДОВЖАНКА, ТИЖД./ТИЖД., 10-22 
ГОД., РОЗВОЗКА ПІСЛЯ РОБОТИ,  З/П 700-800 ГРН./
ДЕНЬ (097) 498-33-90  

 МАЙСТЕР З РУЧНОГО ОБРОБІТКУ ГРАНІТУ (РІЗКА, ПОЛІ-
РУВАННЯ ПАМ ‘ЯТНИКІВ) В ТЕРНОПОЛІ, УЧЕНЬ З ОБРО-
БІТКУ ГРАНІТУ, ПІДСОБНИК. (096) 519-47-54  

 Обвалювальник м»яса на гуртівню. (097) 477-
40-51  

 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  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В КАФЕ БІЛЯ АВТОВОКЗАЛУ, ГР. 
3/3, 7,30-19 ГОД., З/П 450 ГРН./ДЕНЬ+БЕЗКОШТ. ОБІД. 
(067) 252-50-42  

 ПРАЦІВНИК В М’ЯСНИЙ ЦЕХ. (068) 494-02-47  

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

 Працівник на шиномонтаж. (067) 350-11-93  

 ПРАЦІВНИКИ З ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ НА ВИРОБНИ-
ЦТВО, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  
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 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 преси. (098) 020-60-00  

 Продавець у м’ясний кіоск, біля м-ну №6. (067) 
848-59-45  

 Продавець форнетті, відповід., енерг., комунікабел., 
досвід від 1 року. (050)377-60-29, (097)892-74-14  

 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  

 Підсобник, заступник голов інженера,кухар рес-
торану, помічник кухаря Аква бару, медсестра 
(медбрат)-рятувальник, майстер черговий (098) 
709-85-76  

 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. (067) 676-19-31  

 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  

 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  

 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  

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

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

 Шукаю роботу мурування альтанок, мангалів, ого-
рож. (067) 131-98-49  

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  

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 Холодильник «Мінськ», 2-камерний, вис. 1,8 м, 
б/к, відм.ст., договірна. (096) 200-55-96  

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, п ідключен-
ня Viast, Xtra ТВ, смарт-ТВ приставки, ремонт 
обладнання, тюнерів, послуги електр., сантех 
(096) 392-34-74  

 Зачистка дачних ділянок, зрізання дерев, зарослів, 
вивіз гілля. (097) 834-32-53  

 ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ: РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТА-
ЖЕННЯ, КВАРТИРНІ ПЕРЕЇЗДИ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО 
СМІТТЯ, КОПАЛЬНІ РОБОТИ, (096) 457-88-42  

 ПРОМИВАННЯ, РЕМОНТ КОТЛІВ ТА ГАЗОВИХ КОЛОНОК, 
ЗАМІНА СТАРИХ ТРУБ, ЗМІШУВАЧІВ, УМИВАЛЬНИКІВ 
ТОЩО. (099) 369-02-68  

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

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  

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  

 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, орде-
ни, медалі, значки, картини, ікони, годинники, ко-
ралі, вироби (бронзи,сріб,мельх) (097) 438-23-01  

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

 БАЛОНИ ГАЗОВІ, ВЕЛИКІ, 2 ШТ., В-ВО СРСР, ХОР. СТ. 
(096) 798-77-75  

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

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

 ТВ «Дісар», світильники, 4 шт., тюль на 4 вікна, 
штори на 4 вікна, трильяж, дешево (097) 495-
00-47  

 Умивальник, пісюар, електроліч. стовп елект, уні-
таз з бачком, жін. годин,, ротатор,електрокоса 
«Штиль, машинка «Ятрань», дублянка (050)315-93-
83, (067)210-83-54  

 Холодильники, пральні машинки, газові плити, 
пилососи, кавоварки, тренажери, м/х печі, інстру-
мент, 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. 
(097) 951-35-88  

 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  

 Доброзичливий самотній чоловік, Василь, 73 роки, 
познайомиться з порядною жінкою для спілкуван-
ня та спільного ведення побуту. (098) 381-56-25  

 Тернополянин, вдівець, 61/181/84, познайомить-
ся з незалежною симпатичною жінкою, (068) 
013-39-47  

 ХЛОПЕЦЬ, ШУКАЄ ДІВЧИНУ АБО ЖІНКУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
СІМ]. (068) 721-56-97  

 Чоловік, 38 р., хворію на епілепсію, фізич. здоров., 
познайомиться з самотньою дівч., жінкою, яка 
згідна на переїзд в Тернопіль (097) 876-14-39  

 Чоловік, 58/172, самотній, без шкідливих звичок, 
працюючий, для серйозних стосунків познайо-
миться з порядною жінкою. (063) 952-03-32  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

 44 р., познайомиться для створення сім’ї з поряд-
ним, надійним чоловіком, без шкідливих звичок, з 
серйозними намірами, (068) 537-16-18  

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

 Жінка пенсійного віку познайомиться з самотнім 
чоловіком, який має посвідчення водія. (097) 647-
22-72  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ 
СІМ’Ї ВО №031596 ВІД 29.08.2013 НА ІМ»Я ЛАБ’ЯК В.Б. 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ 
СІМ’Ї НА ІМ’Я СТОЛЯР О.Б. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
№034392 НА ІМ’Я КИПИБІДА П.Б. ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТПДО №15457 
ВИД. ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИМ РВК 23.02.2004 НА ІМ’Я ЛЕ-
ВИЦЬКИЙ Р.Б. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНІ ПОЛІСИ АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) ОСЦПВ  
АТ-1714361-1714366, - 2355209, - 1104729, - 1676841, 
- 2962082, - 1676878-1676880 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ  
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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.Довженка 35 кв.м зданий, без комісій (067) 354-06-33 

 вул.Злуки 5/-/ц 24 кв.м хор.ст., терм 15 000 (097) 239-
78-88 

 вул.Карпенка 2/5/ц 31/18/6 терм., торг 20 000 (097) 
239-78-88 

 вул.Стуса 3/9/ц 37/19/7 н., терм., торг 20 700 (097) 
239-78-88 

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

 вул.Тарнавського 3/5/ц 31/18/6 не кут 16 800 (097) 
239-78-88 

 вул.Тарнавського 4/10/ц 39,5 кв.м д/у,сира (067) 128-51-71 

 р-н «Подолян» 6/9/ц 30/15/7 не кут.,терм 20 000 (097) 
239-78-88 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 б-р Куліша -/9/п 52/30/9 і/о,рем,меб (097) 239-78-88 

 вул.Великого 4 п. 66 кв.м 44 000 (067) 354-06-33 

 вул.Київська -/9/п 50/30/9 х/ст, терм 28 000 (097) 239-78-88 

 вул.Лепкого 5/-/п 46/26/6 о/к,торг 25 700 (097) 239-78-88 

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

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

 вул.Львівська 9/10/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 

 вул.Тролейбусна 9 п. 61 кв.м зд., без коміс. (067) 354-
06-33 

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 вул.Вербицького 5/-/п 64/40/9 парк 34 000 (097) 239-
78-88 

 вул.Гузара 5/-/п 60/40/6 терм.,торг 29 000 (097) 239-
78-88 

 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 

 вул.Стадникової 2п. 77 кв.м без комісій. (067) 354-06-33 

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-ДАЧА С.ПЕТРИКИ 2-ПОВ 148 КВ.МЦЕГЛ., 0,09 ГА, 
ПОРУЧ ЗУПИНКА, МОЖЛ. ОПЛАТИ ПО ЧАСТИНАХДОГОВІРНА 
(067) 150-87-33 

 Будинок с.Березовиця 350 кв.мутеплений, ремонт, 
опалення, частково меблі, альтанка,свердл., 0,12 га110 
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 проживання, відм.
ст., все зроблено дорого зі смаком, 0,14 га167 000 у.о. 
(099) 080-99-95 

 Будинок с.Улашківці, Чортківський р-н 70 кв.м3 кім., 
газ, вода, літ. кух., гараж, госп. буд., садок, 0,3 га|дого-
вірна (096) 308-10-06 

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

 Ділянка дачна кооп. «Ініціатор», с.Івашківці -газ, вода, 
світло- (095) 045-61-78 

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

 Ділянка дачна с.Петрики 0,12 гамет. буд., підвал, дере-
ва, хор. місце, обробленадоговірна (050) 166-97-08 

 ДІЛЯНКА ДАЧНА С.СМИКІВЦІ 0,06 ГАВОДА- (096) 067-50-58, 
(097) 052-46-32 

 Ділянка земельна с.Біла -0,07 га- (096) 374-51-58 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.ДРАГАНІВКА, 10 КМ ВІД ТЕРНОПОЛЯ 
-0,64 ГА, СВЕРДЛ., БУДИНОК, ПОРУЧ ЛІС, СТАВОК,- (097) 
822-77-52 

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

 Ділянка земельна с.Шляхтинці -0,09 га, центр. вул., ко-
мун. поруч, кад.№ 6125289800020010397, торг15 000 
у.о. (050) 202-65-14 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 2-КІМ, КВАРТИРУ, ДРУЖБА, БАЖАНО ДЛЯ СІМ’Ї. (097) 464-
52-68 

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

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

 Візьму на квартиру 2 працюючих дівчат, або хлопців, 
або студентів, молоду сім»ю без дітей, Сонячний, побл. 
«Сільпо», власник. (067) 278-80-27 

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

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

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 трива-
лий термін. (098) 681-29-46 

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

4.11 РІЗНЕ 

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

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

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

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

 Продається приміщення нежитлове, майстерня трак-
торної бригади, Зборівський р-н, с.Оліїв, договірна 
(096) 374-51-58 

 Продається приміщення офісне, Центр, бізнес-центр «До-
бробуд», 6 пов., 27 кв.м, с/в, 26 500 у.о. (067) 259-31-31 

 Продається приміщення офісно-комерційне, напівцо-
коль, 80 кв.м, здане, власник, 15 000 грн./кв.м. (067) 
259-31-31 

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

 Продається приміщення, вул.Лучаківського, 1 пов., 140 
кв.м, д/у, під будь-який вид діяльності. (067) 128-51-71 

 Продається терміново відділ жіночого одягу з това-
ром, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, договірна 
(067) 128-51-71  
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3. ПОСЛУГИ  
3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

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

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

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

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

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

 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 А/М, ВИ-
ВІЗ СМІТТЯ, КВАРТИРНО-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВ-
КА БУДМАТЕРІАЛІВ, ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. (098) 
533-03-30  

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

5. БУДМАТЕРІАЛИ, САНТЕХНІКА  
5.2 ПРОДАМ  

 Блоки бетонні фундаменті, заводські, з гранітно-
го щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, 
розвантаження, 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, фрак-
ція 10-20 мм, якісний, будь-яка кількість, можлива 
доставка (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

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

 Пісок 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.)  

 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  

 ВИКОНУЄМО ЯКІСНО ТА ДОБРОСОВІСНО РЕМОНТНІ 
РОБОТИ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСО-
КАРТОН ТОЩО, ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ (098) 370-75-44  

 Вкладаємо бруківку, вібромашинка, комплекс під-
готовчих робіт, помірні ціни, можл. виїзд. (097) 
149-05-02  

 Вкладаємо бруківку, тротуарна плитка, вібромашин-
ка, можливий виїзд, помірні ціни. (067) 688-17-74  

 Вкладаємо бруківку, тротуарну плитку, підготовчі 
роботи, якісно, надійно, вібромашинка, можливий 
виїзд, будь-які об»єми, недорого (098) 009-97-72  

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

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

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

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

 РЕМОНТ КВАРТИР, ВНУТРІШНІ РОБОТИ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, 
ШПАЛЕРИ. (067) 354-87-15  

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

 Циклювання паркету без пилу, 220 В, зачищення 
кутів, є транспорт, виїзд в райони. (098) 531-71-11  

 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  

 Шпатлювання, штукатурка, відкоси, шпалери, фар-
бування, гіпсокартон та інші види ремонтних робіт, 
доступні ціни, (Володимир) (098) 080-06-25  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЕЛЕКТРИК, ЗАМІНА, РЕМОНТ ПРОВОДКИ, 
СВІТИЛЬНИКІВ, ВИМИКАЧІВ ТОЩО, ВІДБІЙНІ РОБОТИ, 
ЗНЕСЕННЯ СТІН, ВИБИВ РІЗНИХ ОТВОРІВ. (095) 591-79-94  

 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  

 Інформація: євроремонт, шпатлюв., побілка, шпа-
лери,  декоративна штукатурка. (098) 584-81-56  

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

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

6.4 РІЗНЕ  

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

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

 ОББИВКА, РЕМОНТ М»ЯКИХ МЕБЛІВ, ЯКІСНО, Є 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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Як запустити інтелектуаль-
ний і прибутковий бізнес?

Відкрити прогресивний 
освітній бізнес разом із Ві-
нницькою IT-Академією!

Складні часи вимагають 
швидких і ефективних рішень!

«До 2010 року я відвідував 
безліч конференцій, де об-
говорювали сучасну освіту і 
«перспективи» її розвитку, 
де громадські діячі чи бізнес 
дискутували з представниками 
«забюрократизованої» освіти 
про те, що потрібно, аби на-
вчальні заклади випускали 
готових для роботи фахівців. 
На сьогодні все і надалі про-
довжується в такому ж дусі у 
вузах по 4-6 років «готують» 
потенційних безробітних, 
на жаль… Так виникла ідея 
створити навчальний заклад 
із якісною підготовкою спе-
ціалістів - готових до роботи, 
а не розказувати, як потрібно 
діяти тим, хто не має бажання 
змінюватись зовсім…» - Роман 
Мельник, засновник і директор 
ІТ-Академії.

Усі випускники IT-Академії 
працюють у ІТ-компаніях за 
спеціальностями. Такого ре-
зультату досягаємо завдяки 
ефективній методиці органі-
зації навчання по «Освітній 
моделі гарантованого працев-
лаштування - INTITA»:

повноцінне занурення у ре-
альні проєкти і мотивуюче се-
редовище, навчання моделює 
робочі процеси в ІТ-індустрії і 
основний акцент - на виконан-
ня реальних проєктів і роботу 
в командах із програмістів, те-
стувальників, вебдизайнерів та 
проджект-менеджерів; 

  підготовка на вимоги 
ІТ-ринку за спеціалізаціями 
для початківців;
  20% теорії і для обдуманого 
її використання - 80% прак-
тики - профільні факульте-

ти спільно з ІТ-компаніями 
розробили програми інтен-
сивного навчання: UI/UX 
Design Engineer, Manual QA 
Engineer, Project Manager, 
Automation QA Engineer, Java 
Software Engineer, Frontend 
Software Engineer, JS Software 
Engineer, Python Software 
Engineer та інші;
  нічого зайвого - тільки необ-
хідні для початківців знання 
і навички;
  викладачі-практики, усі 
предмети і викладачі в кон-
тексті один одного;
  інтенсивне і системне нав-
чання;

Особлива увага вивченню 
англійської мови протягом 
усього курсу використання 
авторських онлайн-курсів та 
спеціалізованої бібліотеки, 

викладання окремих предме-
тів, комунікація на командних 
проєктах - англійською мовою;

  спецкурси побудови успіш-
ної ІТ-кар’єри: 1) курс ТІ - 
для проходження технічного 
інтерв’ю, 2) курс з HR-ами з 
підготовки для проходжен-
ня співбесід та працевлаш-
тування; 
  стажування в командах з 
програмістів, тестувальни-
ків, веб-дизайнерів та про-
джект-менеджерів на ін-
дустріальних проєктах для 
«прокачки» hard & soft skills 
до рівня Strong Junior;
  автоматизація процесу 
навчання за допомогою 
CRM-системи - https://intita.
com/.

Це кити, на яких більше 
12 років тримається високий 

результат Вінницької IT-Ака-
демії!

Вінницька ІТ-Академія на-
дає все необхідне для ведення 
успішного бізнесу - ефектив-
ну, працюючу модель із юри-
дичним, організаційним та 
маркетинговим супроводом - 
підтримкою роботи представ-
ництва у форматі фахового 
коледжу чи вузу.

Хто може стати представни-
ком? 

— Зацікавлена особа або ор-
ганізація чи підприємство, які 
прагнуть створити власний ін-
телектуальний бізнес на основі 
ефективної і діючої моделі, яка 
передбачає як навчання до-
рослих, так і дітей - в першій 
українській Школі Хакерів. 

Ви допопомагаєте розвивати 
бізнес? 

— Ми супроводжуємо пред-
ставництво - від реєстрації, 
розробки рекламної стратегії 
до контролю усього процесу 
навчання.

Які основні обов’язки пред-
ставника? 

1) організація приміщення і 
навчального обладнання, 

2) реклама і маркетинг, 
3) формування і супровід 

груп студентів у регіоні.
Які переваги ведення бізнесу 

разом? - Швидкий старт, на-
дійна підтримка (24/7) і стрім-
кий розвиток представництва.

Що потрібно, щоб стати 
представником? - Заповнити 
Анкету партнера чи зв’язатися 
з нами за телефоном - 067-
431-74-24 для швидкої кон-
сультації.

Долучайся до команди 
престижного інтелектуально-
го бізнесу, розпочинай свою 
справу із нами -

https://intita.com/.

Не користуйтесь російськими 
освітніми сервісами - список до-
повнюється постійно.

int i ta .com/news/ros i i sk i-
osvitni-platformi-i-servisi---
idit-vslid-za-vashim-voennim-
karablom-_1648040154

Ми у соцмережах: 
YouTube
www.youtube.com/channel/

UC2EMqcr4pEBuTGEJBaFgOzw     

Facebook
https://www.facebook.com/

vinnytsia.itacademy      

Instagram 
https://www.instagram.com/

ita.in.ua
     
Telegram-канал
https://t.me/IT_Academy_

Vinnytsia

Розпочни свій успішний інтелектуальний 
бізнес — формуй надійний айтішний тил!

БЛОГ

РЕКЛАМА

517920_inf

518570_inf 



18 RIA плюс, 22 березня 2023

Це що, таксі

Ліля Покиданець

Люди будьте добріші)))

Алла Марків 

Куди дивитися поліція.

Віра Москалик 

На часі і  це чудово.! Браво!

Читач05

Це якась дурість

Ольга Коруна 

Фантазія.

Tamara Datskiv 

Заліщицький Містер Бін?)

Сполович Виталий 

І зовсім зникли дерева!Всі!

Лариса Цимарная

Дійсно, зміни відбулися.

Зіновія Пшенична 

С
К

РІ
Н

 З
 В

ІД
ЕО

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

 Марія Вовк 

Ковер -літак, диван- маши-
на, нічо особливого

Анатолій Той 

Це той самий,що і по Тер-
нополі гасав?

Яна Юрівна

Він найде свою хату боро-
нити  най неііздить написані

Оля Виклюк

Такі всі під час війни стали 
злі що ужас

Альона Висотюк 

 А ви пам'ятаєте той се-
конд, що займав пів вулиці?)) 
Цигани, собаки бродячі, лахи 
на землі, через них треба було 
перескакувати щоб перейти 
до музею  Добре що міняєть-
ся місто, все має розвиватися)

 Наталя Поворозник 

Що таке «елітна» багатопо-
верхівка?  Чим вона краща за 
одноповерхові будинки?

Марта Лісова

Кому воно потоібно?
Тільки руйнуєте місто.

Nataliya Wolyanska

Війна іде, а вони всьо роз-
ширяються

Svitlana Podolian

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

Дууужжжжжееее важлива 
новина. Чому диванний водій 
не на передовій? Чому йому 
не вручать повістку???

Oleksandra Antkiv

може бути як засіб для 
пересування,лиш обладнати 
аварійкою.Не кожен може 
купити машину -велосипед 
не в силі придбати.

Oleksandra Antkiv

Перечитав дописи і стало 
зовсім не смішно. Таке вра-
ження, що на Тернопільщині 
закрили всі школи і то вже 
давно. Ні, ну написали пост 
та перечитайте власну писа-
нину, а вже після того тисніть 
на ту синю кнопку «Опублі-
кувати»! Цікаво,  а вам самим 
не соромно за вашу тупість і 
безграмотність?

 Teren Teren 

Скільки дурнів в країні ! Я 
навіть знаю за кого він го-
лосував !

Олена Київська 

До чого скотилися Заліщи-
ки... від відомого курорту до 
якоїсь софи на колесах.

Тетяна Гривнак 

Колись мої діти як були 
малі, дуже шуміли під час 
їзди, і все чоловік казав до 
них, тихо не шуміть. А вони 
сиділи і наспівавули «коли 
я їду по дорозі, мене ти не-
чіпай» От згадався мені цей 
момент після перегляду цього 
фото

Galyna Malkevych

Ще доповніть новину: ство-
рив аварійну ситуацію на до-
розі, за що отримав штраф(аж 
два) - тепер диван на ремон-
ті, а він чіхає свою розумну 
диню.

Irina Kobylinska 

Стаття зібрала 86 коментарів.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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Viktor Aleksandrovich 
Kaякий-який? Затишний? Ро-
гульський, занедбаний, бідний 
і совковий. Ви поняття зеле-
ного не має, що таке затишок 
і комфорт)

Alex Kaluzhnyi

Багато міст вже відказа-
лися від таких поодиноких 
«елітних» забудов. Лише в 
комплексі без шкоди еко-
логії і  загальній архітектурі 
даної місцевості для інтересів 
громади. У Тернополі мер діє 
тільки на власну кишеню і 
наживу, ніяк не нажереться 
поки не лусне. Нажаль на-
слідки для містян і наших 
нащадків незворотні.

Марія Якимів 

Дикий хаос бетонно-скля-
них коробок без смаку, архі-
тектурного стилю та  здоро-
вого глузду. Не місто, а дикі 
джунглі забудов від надала і 
його ненажерливої команди.

Teren Teren 

Марія Лілякевич  виркбати 
25 га дерев в парку Відро-
дження і збудувати — це роз-
виток ?!! Це злочин.  І таких 
злочинів перевалило за сотню 
в Тернополі.

Оксана Теребуха

Alex Kaluzhnyi ну ніяк не 
забудований має бути парк, 
а те що парки занедбані так 
це навмисне так, щоб забу-
довувати.Хто від того виграє, 
ніяк не громада міста

Галина Бровчук Зміни є. На місці зупинки 
був базар з штучними вінка-
ми.

Толян Швейк

Марія Лілякевич  так я і 
вашу думку заперечую: місто 
рокрадається  невідворотно, 
а не розвивається

Оксана Теребуха
Ніякого смаку. Проте ра-

йон ринку (Шептицького) 
ніколи не був красивий (за 
моєї пам'яті).

Красивий Тернопіль був до 
другої світової, це факт.

Oleksandr Yavorskyi 

На старих фото ще видно 
дерева. На нових все забудо-
вано і забетоновано.

Iryna Edwards 

Стаття зібрала 21 коментар.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

У статті йшлося, що вулиця 
Митрополита Шептицького 
названа на честь предстоятеля 
Української греко-католицької 
церкви. Тут є чимало різних 
магазинів, аптек та торгових 
центрів. Всього за кілька років 
тут побудували чимало нових 
будівель. Ми пропонували роз-
дивитися фото і порівняти, як 
змінилася ця вулиця. Адже ми 
відтворили фото 2015 року. Хоча 

У Заліщиках чоловік їздив на дивані з дитиною проїжджою частиною. Тримався правого 
краю дороги

З’ЯВИЛИСЯ ТОРГОВІ ЦЕНТРИ ТА 
ЕЛІТНІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ

У Заліщиках чоловік із дитиною їхав по дорозі 
на дивані. Що говорять про винахідника?

Вулиця Митрополита Шептицького названа на честь предстоятеля Української греко-
католицької церкви. Тут є чимало різних магазинів, аптек та торгових центрів. Всього за кілька 
років побудували чимало нових будівель 

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

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

Ще трішки правління -тих 
недопатріотів-перевертнів і 
спогади про парки та затиш-
ний Тернопіль,будите тільки 
на фото з бабусиних альбомів 
дивитись!

Viktor Aleksandrovich Ka

минуло не так багато часу, вули-
ця значно змінилася. Раніше тут 
було багато старих одноповерхо-
вих будинків. У них працювали 
різні магазини. Багато зникли, 
а на їх місці з’явилися сучасні 
споруди.
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Що каже закон
Відповідно до Закону України 

«Про поховання та похоронну 
справу»,  перепоховання остан-
ків померлих допускається у ви-
няткових випадках за рішенням 
виконавчого органу сільської, се-
лищної, міської ради на підставі 
письмового звернення особи, яка 
здійснила поховання, висновку 
органу санітарно-епідеміологічної 
служби, лікарського свідоцтва про 
смерть, дозволу виконавчого орга-
ну відповідної сільської, селищної, 
міської ради на поховання останків 
на іншому кладовищі.

Перепоховання останків помер-
лих, воїнів із братських і одиноч-
них могил здійснюється з дотри-
манням вимог законів України.  У 
законі «Про увічнення Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років» йдеться, що Україна 
в рамках міжнародних договорів 
сприяє виявленню поховань часів 
Другої світової війни 1939-1945 ро-
ків, розташованих на її території, 
спорудженню і збереженню пам’я-
ток у місцях поховань, відроджен-
ню гуманістичного ставлення до 
них.

Що думають тернополяни? Ми запитали
У соціальних мережах терно-

поляни активно обговорюють 
ексгумацію та перенесення остан-
ків. Переважна більшість людей 
– проти того, аби переносити 
останки людей.  

«Навіщо турбувати кості захо-
ронених, дайте їм спокій, вони на 
кладовищі. Яка може бути ексгума-
ція, їхніх нащадків вже теж немає 
в живих», – пише Надія Дереш.

«Це має бути обговорено з гро-
мадою міста, не формально, а по 
справедливому. Не так як з пе-
рейменуванням вулиць, прийняли 

рішення, а мешканців вулиць не 
питали, хоч на папері, обгово-
рювали», – обурюється Галина  
Бровчук.

«Кому вона заважає? Для чого 
рухати кості людей, яких уже не 
повернути? Вони також воювали, 
захищаючи нас і наших батьків, ді-
дів, прадідів», – обурюється Ірина 
Луцик-Пономаренко.

«Не чіпайте мертвих. Вашим рід-
ним було б добре, якби вас викопу-
вали з гробу? Ви що, антихристи? 
Нехай люди спочивають», – пише 
Теодор Сисак.

«Дуже хочеться вірити, що таке 
страшне рішення міська  влада не 
прийме», – пише Галина Данилюк.

Лиш дехто підтримує рішення 
про ексгумацію та перепоховання.

«Давно то пора було зробити і 
також прибрати могили зі Ста-
рого Парку», – пише Олександр 
Лисенко.

У опитуванні на сайті «20 хви-
лин» більшість читачів проголосу-
вали за те, що не підтримують таке 
рішення влади. Ми продовжимо 
стежити за ситуацією. Більше – 
згодом. 

РЕЗОНАНС

МОГИЛИ ПЕРЕНЕСУТЬ НА ПУСТИР?

Тернополяни приносять квіти та свічки до могил

Місце, де мають перепоховати останки військових, 
розташоване на краю цвинтаря, заросле бур’янами

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

Про те, що останки загиблих 
воїнів Другої світової виріши-
ли ексгумувати та перепохова-
ти на новому місці, повідомили 
нещодавно у міській раді. Таке 
рішення прийняли на засіданні 
виконавчого комітету. Як йдеть-
ся у повідомленні, мова йде про 
братську могилу на території Ми-
кулинецького кладовища.

Ми побували тут та побачили, 
у якому стані наразі монумент. 
Він знаходиться біля центральної 
алеї. На передньому плані — ра-
дянський військовий. Навколо — 
плити з іменами загиблих.  

Монумент потребує реставрації. 
Він не в найкращому стані. Багато 
імен вже не видно. Бетонні пли-
ти та постамент зі словами «Ніхто 
не забутий, ніщо не забуто» по-
тріскані та обсипаються.  

На плитах — сотні імен, звання 
та дати загибелі військових. Лі-
воруч від меморіалу десятки оди-
ночних могил військових. Вони 
теж не в кращому стані, оскільки 
бетон, з яких зроблені плити, руй-
нується та обростає мохом.

Однак ми помітили, що хоча 
братська могила і занедбана, тер-
нополяни приносять сюди квіти 
та лампадки. Ми побачили свічку, 
яку хтось нещодавно запалив.  

Перенесуть не лише 
з Микулинецького 

Начальник СКП «Ритуальної 
служби» Сергій Тлумацький за-
значив, що організацією перепо-
ховання займається управління 
ЖКГ міської ради. Однак йому 
відомі деякі деталі.

Зокрема, планують перенести 
не лише меморіал та братську мо-
гилу з території Микулинецько-
го кладовища. Також ексгуму-
ють останки з території Старого 
парку. Там захоронення відкри-
то 1944 року. На його території 
поховані чотири військовослуж-
бовці, які мали звання «Герой Ра-
дянського Союзу» — Олександр 
Максименко, Микола Карпенко, 
Анатолій Живов, Григорій Танцо-
ров та ще 226 солдатів. Є шість 
братських та 13 індивідуальних 
могил.

Пан Тлумацький розповів, що з 
території Микулинецького кладо-
вища перенесуть лише меморіал 
та братську могилу, а індивідуальні 

могили залишаться. За його сло-
вами, у братській могилі поховані 
приблизно 140 осіб.

Новий меморіал загиблим 
у Другій світовій на новому місці 
наразі встановлювати не плану-
ють, а лише перенесуть старий.

— Старий меморіал перенесуть. 
Тут складна ситуація і весь процес: 
погодження Міністерства інфра-
структури, інститут львівський 
розробляє проєктно-кошторисну 
документацію. Поховання буде 
в такому ж вигляді, тільки його пе-
ренесуть на новий цвинтар на вул. 
Батьківського. Скільки часу це 
триватиме — сказати не можу, 
бо є багато чинників. Можливо 
шість місяців, можливо — рік, — 
зазначив він.

Де буде братська 
могила 

За інформацією міської ради, 
радянських військових перепо-
ховають на кладовище на вулиці 
Петра Батьківського, 46. Однак 
за цією адресою розташований 
дитячий садок, а не кладовище.

Начальник управління ЖКГ 
міської ради пояснив, що на-
справді місце перепохован-
ня — цвинтар біля Довжанки. 
Неточність з адресою — через 
перейменування вулиць.

На Довжанці кладовище розді-
лене на сектори. Місце, де буде 
братська могила радянських 
воїнів, знаходиться у секторі 
№ 32. Біля перших по порядку 
секторів є стовпчики з номерами. 
Однак знайти сектор 32 вияви-
лось не так просто. Працівники 
кладовища розповіли — його ще 
не існує.

— Цього сектора ще немає, 
його поки тільки формально 
«нарізали». Зараз є тільки сек-
тор № 31 на краю кладовища, 
там вже почали ховати людей, 
а поруч має бути № 32. Там ще 
немає позначок, тому їх важко 
знайти, — розповів працівник 
кладовища.

Перепоховання  Міська влада 
повідомила, що має намір перенести 
братську могилу радянських воїнів, які 
загинули у Другій світовій війні, на нове 
місце. Чому не запитали думку громади 
та родичів? Ми розповідаємо, де саме 
планують розмістити могили
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Нам показали, де шукати міс-
це. Воно на самому краю цвин-
таря, заросле бур’янами. Веде 
до нього грунтова стежка.  

Тернополяни, яких ми зустріли 
на кладовищі, розповіли — впер-
ше чують, що тут буде братська 
могила і меморіал.

— Не знала, що тут хочуть зро-
бити перепоховати військових, — 
каже тернополянка Людмила. — 
Я до цього негативно ставлюся. 
Я розумію, коли знаходять остан-
ки загиблих і їх ховають. Але нащо 
зачіпати могили на кладовищі? Це 
чиїсь батьки, дідусі. Нехай спо-
чивають. Та ще й перенести їх 
на самий край кладовища.

До слова, як ми помітили, на те-
риторії кладовища є вільні секто-
ри, де або немає захоронень, або є 
лише кілька могил на центральній 
алеї. До прикладу — сектор № 13. 
Навпроти кілька могил загиблих 
Героїв російсько-української 
війни.  

Вільні ділянки є також і далі 
на центральній алеї та неподалік 
входу на цвинтар. Чи не доречні-
ше перенести меморіал на ці міс-
ця? Ми запитали про це у міської 
влади, як і власне про те, які ще 
варіанти розглядали. Також ми 
запитали, чому не проводили 
громадських обговорень та не за-
питали думки тернополян. Наразі 
ми очікуємо на відповідь.

Варто залучати 
істориків

В Україні є кілька громадських 
організацій, які займаються пошу-
ком останків та перепохованням 
тіл загиблих під час Другої світо-
вої війни. Ми поспілкувалися з 
керівником ГО «Вічно Живим» 
Віталієм Іванюком. Він каже — 
перенести братську могилу з одно-
го місця на інше — можна, однак 
це нелегка процедура.

Монумент на 
Микулинецькому 
кладовищі 
занедбаний, але 
сюди приносять 
квіти

— Перенесення існуючих брат-
ських могил можливе, але це до-
сить складна процедура, — каже 
він. — Необхідно зібрати чимало 
дозволів, документів. Міськви-
конком може затвердити таке 
рішення та доручити проведення 
цих заходів управлінню, у даному 
випадку — ЖКГ. Ексгумацію та 
перезахоронення дозволяє Закон 
України. Однак тут є і інша сторо-

на — для яких цілей це роблять, 
чи є в цьому необхідність, чи до-
стойно проведуть перепоховання. 
Я вважаю, що цим мали б займа-
тися не лише комунальні служби, 
а й історики чи пошуковці, які 
вміють це робити правильно, які 
змогли б провести дослідження, 
можливо, встановити особу за-
гиблих або виявити важливі зна-
хідки.

Меморіал та братська могила на Микулинецькому розташована на центральній алеї
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Дізнайся біль-
ше про еSIM, 
скануй qr-код
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ки», людина може одночасно 
користуватися двома SIM-кар-
тами: звичайною і електронною; 
підключити більше 5 номерів 
на смартфон, та поширити 
тариф на свій планшет, тому 
не доведеться більше шукати 
WI-FI.

— Ваш номер завдяки послу-
зі еSIM можна перенести у те-
лефон. Послуга безкоштовна, 
достатньо лише обрати у засто-
сунку «Мій Київстар» перехід 
на електронну сім-картку. Після 
виконання інструкцій номер пе-
ренесеться на вбудовану сімку. 
Він залишиться без змін, як і 
тарифний план. За бажанням, 
тариф реально змінити на той, 
що передбачає еSIM. Це теж 
робиться самостійно. А дізна-
тись, чи ваш смартфон під-

тримує цифрову карту, можна 
в Інтернеті, або глянути на на-
шому сайті. Список постійно 
змінюється, — розповів оператор 
довідкової служби «Київстар» 
Дмитро (номер — 466).

Vodafone 
Оператор пропонує замінити 

звичайну сім-картку на електро-
нну для існуючих номерів. Для 
цього слід перевірити девайс 
на підтримку eSIM, купити її 
для заміни, пройти авториза-
цію і додати картку на теле-
фон. Також можна підключити 
її до нового номера. У такому 
разі слід купити eSIM зі спеці-
альним тарифом і активувати 
його. Схема підключення легка: 
зайти у «Параметри», натисну-
ти «Стільникові дані», «Додати 
стільниковий план», відскану-
вати QR-код і дотримуватись 
вказівок.

На сайті Vodafone є список де-
вайсів, які підтримують цифрову 
«сімку». Серед них: iPhone 11 і 
вище, Pixel 3 і вище, Samsung 
Galaxy S20 і вище, Motorola Razr 

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

Сьогодні порівняно невели-
ка кількість мобільної техніки 
підтримує цифрові «сімки». Це 
здебільшого дорожчі моделі 
смартфонів. Однак, поширен-
ня цієї сучасної технології — це 
питання часу, адже її купують 
все більше і більше користувачів 
мобільних послуг.

Зокрема, за даними компа-
нії lifecell, у 2022 році попит 
на електронні SIM-картки зріс 
у п’ять разів порівняно з попе-
реднім роком. Кожний десятий 
абонент оператора підключився 
до мережі через eSIM. Найбіль-
ше підключень спостерігали се-
ред тих, хто опинився у ворожій 
окупації (наприклад, мешканці 
Херсонщини), та українців, які 
вимушено покинули свої домів-
ки і виїхали за кордон.

Також частка проданих циф-
рових «сімок» дуже зросла під 
час масштабних вимкнень елек-
троенергії. Це тому, пояснюють 
у дослідженні компанії, що 
електронні SIM-картки дають 
чимало зручностей. Приміром, 
не треба шукати офлайн-точку 
продажу, якщо картка вийшла з 
ладу, цифрова «сімка» захищена 
від фізичних пошкоджень, у разі 
втрати телефону зловмисник 
не скористається даними, а ще 
на пристрій можна встановити 
не одну еSIM.

Серед тернополян новинка 
поки не популярна. Можливо, 
жителі міста не знають про неї 
і де її можна придбати. Корис-
тувач Фейсбуку Alexandr Sasha 
залишив коментар: «Мало хто 
у Тернополі користується елек-
тронною «сімкою», або й зовсім 
ніхто, бо треба, щоб телефон 
підтримував технологію. А ціна 
її дешевша, ніж звичайної».

Що таке еSIM і кому 
вона доступна?

Електронна SIМ-картка — це 
вбудована на материнську плату 
смартфона «сімка», яка знахо-
диться всередині пристрою. Її 
не можна втратити і вона не по-
требує заміни.

Щоб купити віртуальну 
сім-карту, не обов’язково йти 
в магазин стільникового зв’яз-
ку. Оператори дають змогу ко-
ристувачам зробити це через 
мобільний додаток або на їхніх 
сайтах. Треба замовити картку 
та одержати QR-код. Крім того, 
можна оперативно переключа-
тись на інших операторів, якщо 
перестали подобатись послуги 
вашого.

Проте, не всі смартфони під-
тримують цифрову сім-карту. 

Вона доступна для підключен-
ня в iPhone X, Google Pixel 2, 
Samsung Galaxy S20, Huawei 
P40 та Huawei P40 Pro та нові-
ших моделях техніки. Та позитив 
є — список постійно оновлю-
ється. Якщо хочете дізнатись, 
чи підтримує ваш телефон 
сім-карту, найлегше запитати 
про це у представника вашого 
оператора — зателефонувати 
у call-центр, або відвідати ма-
газин. Також на сайтах опе-
раторів можна ввести модель 
пристрою — і вам покаже, чи 
підключиться до нього «сімка».

Журналісти «RIA плюс» поці-
кавились, які моделі телефонів 
підтримують підключення вір-
туальної сім-картки, як акти-
вувати її на вашому пристрої, 
яким ви користуєтесь, де можна 
купити таку «сімку» та скільки 
це коштує. Ми розпитали по-
пулярних мобільних операторів, 
які впроваджують нову техно-
логію в Україні — «Київстар», 
Vodafone і lifecell.

«Київстар» 
Компанія підключає еSIM 

онлайн. Крім смартфона, картку 
можна під’єднати до планшета й 
інших гаджетів. Вона повністю 
замінить звичайну. Перевірити, 
чи підтримує телефон еSIM, 
можна на сайті «Київстар» — 
ввести бренд та модель. Цей 
оператор пропонує два варіанти 
переходу на цифрову «сімку»: 
або підключити новий номер 
за допомогою тарифів, або купи-
ти смартфон, у якому вміщений 
крихітний чіп.

Стосовно першого. Спо-
чатку перевірте телефон, він 
обов'язково має підтримувати 
електронну сім-картку та бути 
сертифікований в Україні. Далі 
придбайте тариф з eSIM на сай-
ті «Київстар». Після оплати на-
дійде QR-код, який допоможе 
активувати тариф. Завершіть 
активацію за підказками на при-
строї. Тарифи платні, а пере-
вести номер зі звичайної «сімки» 
на цифрову — безкоштовно!

Для eSIM компанія пропонує 
три тарифи. «eSIM LOVE UA 
На максимум» передбачає безлім 
на дзвінки в мережі оператора, 
15 ГБ інтернету, 150 хвилин 
на інші номери, додатки без 
плати за трафік тощо. Вартість 
підключення 150 гривень. Та-
риф «eSIM СуперГіг» включає 
безлімітний інтернет та інші 
зручності. Вартість — 300 гри-
вень. І «eSIM LOVE UA Без 
меж» — це безлім на дзвінки 
у мережі, на інтернет, 275 хви-
лин дзвінків на інші номери і 
другу SIM-картку для планшета. 
Вартість — 275 гривень.

Щодо переваг цифрової «сім-

Електронні сім-карти помалу витісняють звичайні

Електронну сім-
картку можна 
підключити онлайн 
за хвилини. «Сімку» 
має підтримувати 
ваш смартфон 

ЧИ ПОПУЛЯРНІ ЦИФРОВІ СІМ-КАРТИ
Технології  Мобільні оператори 
пропонують підключити електронну SIM-
картку. Послуга поширилась у час війни, 
адже дає переваги для спілкування з 
рідними за кордоном і можливість не 
купувати нову фізичну «сімку» на зміну. 
Така карта вже вбудована у деяких 
смартфонах, які продають магазини, 
або її можна встановити на телефон, 
яким ви користуєтесь. Ми дізнались про 
переваги технології і чи можна купити її у 
Тернополі

і Razr 5G, Huawei P40 та P40 Pro, 
Xiaomi 12T Pro і вище, Nokia 
G60 та багато інших. Також 
можна під’єднати електронну 
сім-картку до iPad 5 та вищих 
моделей. Раніше eSIM ще можна 
було встановити у смарт-годин-
ники, та це наразі неможливо.

Щодо цін. Віртуальна eSIM 
для заміни звичайної SIM-кар-
ти обійдеться вам у компа-
нії Vodafone в 100 гривень. Та-
рифний план залишається без 
змін, абонплата також. Цифрову 
картку надішлють на вашу елек-
тронну пошту протягом години 
після оплати.

Натомість замовити віртуальну 
eSIM з тарифом «Joice Pro Рей-
тинг» коштує 200 гривень. Абон-
плата становить 230 грн/4 тижні. 
Цифрову «сімку» відправлять 
на електронну пошту. Придба-
ти eSIM можна в інтернет-ма-
газині Vodafone, в онлайн-сер-
вісі IВox, у магазинах, або ж 
вона буде вбудована у новому 
телефоні.

Перевагами електронної «сім-
ки» у компанії вказують мож-
ливість мати кілька карт у при-
строї, простоту підключення 
(купуєте eSIM дистанційно і 
самі її налаштовуєте), високий 
рівень безпеки і турботу про 
природу — адже у картці немає 
жодного пластику.

— Всі ціни на сайті актуаль-
ні. Серед «плюсів» eSIM те, 
що вона знаходиться у самому 
телефоні, тобто її не можна 
втратити. А так від звичайної 
«сімки» цифрова не відрізня-
ється. Ще коли ви перенесе-
те номер на електронну карту, 
у вас звільниться слот, і можна 
вставити «сімку» іншого опе-
ратора. Дійсно, не всі моделі 
телефонів підтримують техно-
логію. Раджу вам перевірити це 
у налаштуваннях пристрою, або 
зайти на сайт Vodafone, і у роз-
ділі «Послуги» наведено спи-
сок девайсів, які підтримують 
функцію, — пояснює оператор 
call-центру оператора Артем.

lifecell 
У цього оператора мобільного 

зв’язку дещо відмінна позиція 
щодо встановлення електронної 
сім-карти. В першу чергу, від 
компанії кажуть, що це чудовий 

лайфхак. «Адже якщо у вас усі 
комірки для SIM та карт пам'яті 
зайняті, eSIM — ідеальний спо-
сіб користуватися перевагами 
зв'язку lifecell нічого не міня-
ючи!». Ваш номер зберігається 
за вами, лише переноситься 
на цифрову «сімку».  

Від компанії можна купи-
ти й телефон із уже вбудова-
ною eSIM. Її підтримують по-
над 20 смартфонів Samsung, 
понад два десятки від Apple, 
Google-смартфони, різноманітні 
пристрої брендів Xiaomi, Huawei, 
Microsoft Surface Pro, Motorola 
тощо. Повний перелік є на офі-
ційному сайті lifecell. Там же 
можна прочитати, чи є шанс 
додати таку функцію на ваш 
смартфон. Крім того, поста-
вити віртуальну «сімку» можна 
на Apple планшети і ноутбуки та 
на смарт-годинники від Xiaomi, 
Huawei, Google Pixel…

У разі, якщо не знайшли свій 
телефон у списку, пам’ятай-
те, що деякі пристрої можуть 
не підтримувати eSIM на тери-
торії України у зв’язку з обме-
женнями від виробника.

Від «Лайфселл» можна при-
дбати електронну сім-карту, яка 
коштує 25 гривень. Далі на ви-
бір можна взяти тариф. А ще 
є варіант купити тариф «eSIM 
Бонус». Він дорожчий і обій-
деться у 150 гривень, але має 
багато різних «додатків». Достав-
ка цифрової карти відбувається 
на «електронку» після онлайн 
оплати. Вона безкоштовна. Ми 
кілька разів упродовж двох днів 
намагались додзвонитись на «га-
рячу» лінію lifecell, аби уточнити 
ще нюанси у працівника ком-
панії, однак нам це не вдалось.

Серед переваг eSIM на сайті опе-
ратора виділяють те, що користу-
вач може встановити декілька карт 
в один пристрій, і ще й з вибором 
номера. Не потрібно нікуди ходи-
ти, адже знадобиться 2 хвилини, 
щоб замінити карту на електронну. 
А ще вона цілком захищена від 
фізичних пошкоджень.
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кінотеатр 

 «Злата»

22 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.

65
фантастика — 20.30

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

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

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

Шазам. Лють богів, 
пригоди, екшн, кінокомікс — 
11.50, 14.20, 16.50, 19.20

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

Астерікс і Обелікс: підне-
бесна імперія
сімейний, комедія, пригоди 
— 17.30

Крик VI, 
жахи, слешар — 19.35

23 березня
Підземелля і дракони: 
Честь злодіїв, 
фантастичний екшн — 16.20, 
19.00

Шазам. Лють богів, 
пригоди, екшн, кінокомікс — 
18.00

Олесь Пінчук. Соль-
ний стендап «Зміни»
23 березня, 19.00
Nа поштi
(вул. Коперника, 4)
За даними соціології, 
більшість людей боїться 
змін. Але цей рік змінив 
наш світогляд.Особам 
від 18 років.
Квитки: 250 грн

Дизель Шоу.  
«Буде весна!»
25 березня, 17.00, 19.30, 
ПК «Березіль»
Попередню весну в 
українців нахабно вкра-
ли загарбники. Але за 
допомогою своєї зброї – 
гумору – команда зможе 
подарувати емоції
Квитки: 380-1190 грн

Spring Metal Gig
25 березня, 19.00
Na пошті. Креативний 
кластер
Благодійний концерт 
Spring Metal Gig спрямо-
ваний на купівлю тепло-
візора Pulsar Hellion 2. У 
програмі виступи різних 
гуртів. Вартість 200 грн | 
300 на вході.

Дитяча опера  
«Коза-Дереза»
29 березня, 14.30, фі-
лармонія (вулиця Князя 
Острозького, 11)
Виконує академічний 
камерний хор «Бревіс». 
Диригент – Святослав 
ДУНЕЦЬ
Довідки за тел.: (0352) 
25-07-48; 097-942-02-88

Настя Каменських. 
Благодійний тур 
 «Я — Україна»

30 березня, 19.00.
ПК «Березіль»

Квитки: 390-990 грн

З кожного квитка донат 
на допомогу Україні.

Молюсь за тебе, 
Україно!
30 березня, 18.30, фі-
лармонія
У концерті беруть участь 
мистецькі колективи та 
солісти Тернопільської 
обласної філармонії
Довідки за тел.: (0352) 
25-07-48; 097-942-02-88

СКАЙ, «Напролом»
1 квітня, 18.00, 
Тернопільський драмте-
атр (б-р Т. Шевченка, 22)
«НАПРОЛОМ» – назва 
7-го альбому команди 
Олега Собчука. Реліз 
заплановано на весну 
цього року. 
Квитки: 295-1195 грн.

Анна Трінчер
2 квітня, 19.00, ПК «Бе-
резіль», (вул. Миру, 6)
Анна Трінчер не тільки 
популярна співачка та 
улюблениця молоді, а 
й акторка, яка набула 
успіху після ролі в україн-
ському серіалі «Школа». 
Квитки: 280-820 грн 

Степан Гіга, Золоті 
хіти
20 квітня, 19.00
ПК «Березіль»
Разом із музичним бен-
дом Степан Гіга презен-
тує нову концертну про-
граму «Золоті шлягери 
України».
Квитки: 290-650 грн.

FIINKA  
«Гуцулія рулить»
25 квітня, 19.00
Креативний кластер 
«Na пошті».Франківська 
співачка презентує Укра-
їною альбом «Гуцулія 
рулить» для збору коштів 
нашим військовим.
Квитки: 375—450 грн

КОНЦЕРТИ

ТЕАТР 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  
ОБЛАСНИЙ ТЕАТР  
АКТОРА ТА ЛЯЛЬКИ
(вул. Січових Стрільців,15). 
Вар-Сава, прем’єра, 8+
22 березня, 17.00 

Театр Братика Кролика,
29 березня, 17.00
 комічні оповідання, 4+
Веселе мишеня, 
2 квітня, 11.00, 13.30
казка-комедія, 3+

ДИТЯЧА ВИСТАВА
Дитяча вистава «Хагі Вагі»
24 березня, 17.00 ПК «Березіль»

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

Мадемуазель, негайно 
одягніться! 
25, 26, 29, 30 березня, 
l’amourна комедія, прем'єра. 
Квитки від 200 грн

Нічна зміна або Мужики 
не танцюють стриптиз 2 
31 березня, 18.00
Сучасний театр з Віталієм 
Протасовим
Квитки: 180-400 грн

для дітей  
Пригоди смурфиків
31 березня, 16.00
Квитки: 100-200 грн

Одного разу в морзі 
22 березня, чорна коме-
дія, мала сцена

СТУС: ПЕРЕХОЖИЙ | КАМЕР-
НА ОПЕРА ЦСМ «ДАХ»
24 березня, 18.30
Простір 48SPACE, Тернопіль, 
Березова, 54.
Квитки: ранні пташки 250 грн, 
наступні 300 грн, в день заходу 
350 грн
Кількість місць обмежена! 

Події

Презентація збірки 
авторських пісень, 
поезій та ілюстра-
цій вихованців 
ЦТДЮ «На крилах 
мрій»
23 березня, 15.00, 
Український Дім

Реколекції для 
подружніх пар
Зарваниця, 24 берез-
ня, 18.00 – 26 березня 
- 15.00 

Хресна дорога 
вулицями мікрора-

йону «Пронятин»  
спільно із церквою 
«Преображення Го-
споднього» за участю 
вокального ансамблю 
«Березівки»
25 березня, 13.00. КУ 
БК «Пронятин»

Танцювальний фес-
тиваль «Dens Portal 
Fest»
26 березня, 11.00, ПК 
«Березіль»

Молодіжний Істо-
ричний Форум
28 березня, Центр 
Науки Тернополя

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 
внутрішньо переміщених 
«Слово»
школа №5, вул. Камінна, 2,  
щовівторка та щоп’ятниці, 
15.00-17.00

Іконописна школа
27 бер. О 10.00 – 2 квіт. 
О 13.00 . Церква Успіння 
Пресвятої Богородиці 
Тернопіль-Редемпторис-
ти
Вартість: 1500 грн для 
дітей, 1800 грн для до-
рослих.
Деталі та запис за теле-
фоном 380964154237 

Майстер-класи  
Школа писанкарства 
«Намалюю Писаноч-
ку»,
БК «Кутківці»

24 березня, 16.00, 25 
березня 12.00, 31 берез-
ня 12.00.

Пасхальний май-
стер-клас «Христос 
Воскрес — Воскресне 
Україна!»
Щонеділі по 9 квітня, з 
10.00 до 14.00 працюва-
тиме майстер-клас «Хри-
стос Воскрес – Воскрес-
не Україна!»
Екоцентр, вул. Микули-
нецька, 21
Для роботи необхідно 
мати з собою 2-3 сирих 
білих курячих яйця.

Квитки та афіша 
на кожен день. 
Скануй qr-код

Вистави
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вікна, як у справжніх машинах, та 
фарбує їх у ті ж кольори та тією 
фарбою, що і справжні бандеро-
мобілі.

На діорамах можна побачити 
не лише автівки, а й моделі на-
ших воїнів та залишки техніки  
окупантів.

– Спершу ми думали продавати 
ці моделі, – розповідає Роман. – 
Але врешті вирішили дарувати їх 
тим, хто зробив найбільші внески. 
Наразі ми подарували першу мо-
дель пікапа польській фундації. 
Вони допомогли із закупівлею 
медичного обладнання на понад 
20 тисяч доларів.

Ще одна компанія зацікавилась 
однією діорамою і хоче обміняти 
її на комплекс безпілотних лі-
тальних апаратів. Тож таким чи-
ном ми заохочуємо меценатів по 
всьому світу допомагати нашим  
воїнам.

Перші моделі машин вже відправилися меценатам. Всі машинки та діорами – ручної роботи.
Розмальовані тубуси продають на аукціонах за десятки тисяч гривень 

Усі машинки та діорами – ручної роботи Розмальовані тубуси продають за десятки тисяч гривень 

МОДЕЛІ БАНДЕРОМОБІЛІВ 
ОБМІНЮЮТЬ НА СПРАВЖНІ ДЛЯ ЗСУ

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

Моделі бандеромобілів, розма-
льоване військове спорядження 
тернопільські волонтери обміню-
ють на потрібну для військових 
техніку. Від початку російсько-у-
країнської війни з 2014 року тер-
нополяни допомагають нашій 
армії. Як розповів знаний у місті 
волонтер, військовослужбовець 
ЗСУ Роман Мельник, позивний 
«Мамонт», вони запустили чима-
ло проєктів. Для наших хлопців 
купують необхідне спорядження, 
техніку, безпілотники та автомо-
білі. Шукають меценатів, які мо-
жуть допомогти із забезпечення. 
Одним із найвідоміших проєктів 
– створення бандерамобілів, які 
допомагають нашим військовим 
на передових позиціях.

Щоб заохочувати меценатів по 
всьому світу – запустили новий 
проєкт. Створюють масштабні мо-
делі автівок. Їх готові обмінювати 
на дороговартісне обладнання та 
автомобілі.  

– Ми придбали та відправили на 
передову чимало бандеромобілів, 
які потрібні військовим, –  каже 
Роман «Мамонт». – Нам допома-
гали різні меценати та донатори по 
всьому світу. Ми вирішили дару-

вати благодійникам, які найбільше 
допомагають, масштабні моделі. 

Як розповів пан Роман, він із 
дитинства захоплюється колек-
ціонування моделей машин. Так 
у нього виникла ідея створювати 
копії моделей бандеромобілів. Вже 
виготовили кілька десятків таких 
машинок та кілька діорам. Скоро 
вони відправляться до меценатів, 
які підтримують армію.

Як створюють 
моделі

Фактично модельки ручної 
роботи обмінюють на справжні 
автомобілі або потрібну техніку – 
розповідає «Мамонт». Створити 
таку – кропітка робота.

– Ми купуємо масштабні мо-
делі автомобілів. Це моделі таких 
машин, які ми відправляємо на 
фронт. Мій друг Анатолій Табас 
захоплюється колекціонуванням. 
Він повністю їх розбирає, тонує 

На діорамах можна 
побачити не лише 
автівки, а й моделі 
наших воїнів та 
залишки техніки 
окупантів

Допомога ЗСУ  Меценати та 
небайдужі люди по всьому світу готові 
віддавати тисячі доларів або купувати 
спорядження для наших військових, 
а взамін отримують справжні витвори 
мистецтва. Як тернопільські волонтери 
вигадали обмінювати іграшкові машинки 
на справжні для наших військових – про 
це у матеріалі
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Розмальовують 
гільзи з гранатометів

Щоб збирати кошти та техніку, 
волонтери розмальовують гільзи, 
труби та тубуси від гранатометів, 
ящики від боєкомплектів тощо. З 
цим допомагають місцеві художни-
ки, дружини та діти наших бійців.

– Ми розмальовуємо викори-
стані гільзи, короба, труби з гра-
натометів, та багато іншого вико-
ристаного спорядження. Їх нам 
допомагають продавати команда 
«VIP Тернопіль». На своїх концер-
тах вони проводять аукціони. За 
одну таку трубу можуть виручити 
кілька десятків тисяч гривень. На 
ці кошти ми вже купуємо квадро-
коптери, тепловізори, автомобілі 
та усе необхідне.

Також труби та гільзи дарують 
меценатам, які купують необхідне 
обладнання. Як пригадує волон-
тер, одного разу польський фонд 

зміг продати на аукціоні корпус 
від NLAW, який розмалювала ху-
дожниця зі Збаража, а на виру-
чені кошти придбали автомобіль 
NISSAN Navara. 

Він відправився на передові по-
зиції, де служить взводу саперів.

Їх можна використовувати в 
різних місцях — від походів до 
надзвичайних ситуацій, а особли-
во вони цінні для військовослуж-
бовців. 

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 
холодом, і підвищити моральний 
дух наших відважних солдатів, — 
каже Євген Лоза. Просимо до-
помогти нам фінансово, аби ми 
мали можливість виготовити їх для 
наших воїнів



СЕРЕДА,

22 БЕРЕЗНЯ

6°С     +13°С +4°С     +12°С

ЧЕТВЕР, 
23 БЕРЕЗНЯ

8°С     +13°С +6°С      +16°С

П’ЯТНИЦЯ, 
24 БЕРЕЗНЯ

10°С     +14°С 10°С     +17°С

СУБОТА, 
25 БЕРЕЗНЯ

7°С     +11°С +10°С     +12°С

НЕДІЛЯ, 
26 БЕРЕЗНЯ

+6°С     +15°С +7°С     +12°С

ПОНЕДІЛОК, 
27 БЕРЕЗНЯ

+3°С     +10°С +6°С     +12°С

ВІВТОРОК, 
28 БЕРЕЗНЯ

+1°С      +4°С +1°С     +2°С

ОВЕН Найкращі пер-
спективи та фінансові 
можливості в Овнів 

будуть до середини весни 
— матимете змогу проявити 
себе у всій красі, продати себе 
якнайдорожче і довести всім 
«я можу». Беріть за барки нові 
можливості і вперед. Прийшов 
час визначитися, що саме вам 
треба.

ТЕЛЕЦЬ Ваш успіх буде 
крутитися навколо теми 
однодумців, треба 

створити свою тусовку або 
долучитися до такої, спілкуйте-
ся з неординарними людьми. 
Залучайте сучасні технології, 
витрати плануйте, будьте від-
критим для можливостей.

БЛИЗНЮКИ Широко 
застосовуйте власний 
життєвий досвід і 

звертайтесь по допомогу до 
офіційних, впливових осіб, 
вони допоможуть на шляху до 
фінансової стабільності. Будуй-
те глобальні плани, займайтеся 
саморозвитком.

РАК Проявляйте себе 
в роботі, вас будуть 
відвідувати вдалі та 

креативні ідеї та плани, які 
сприятимуть покращенню 
професійного становища — не 
соромтесь їх. Удача на вашій 
стороні в питаннях покупок.

ЛЕВ Треба буде попра-
цювати над тим, щоб 
завоювати собі місце під 

сонцем — треба буде завжди 
мати на оці кілька планів про 
запас. Зусиль доведеться 
докласти хороших, не слід 
очікувати миттєвих результатів, 
але все це буде приправлено 
дрібкою удачі.

ДІВА Треба навчитися 
тримати баланс між 
тим, що хочу я, і що я 

можу зробити для цього світу, 
бо можна буде залишитися 
без останньої сорочки. Якщо 
будете впевнено і наполегливо 
працювати — фінансове стано-
вище покращиться.

ТЕРЕЗИ Удача з вами 
йде за руку. Можливі 
вигідні контракти, по-

купки. Беріть участь у конкур-
сах, не стримуйте амбіції, а от 
у фінансах тримайтесь балансу 
— не будьте скнарою, але і не 
витрачайте все до останньої 
копійки.

СКОРПІОН У фінансах 
треба більше приділя-
ти уваги виваженому 

підходу, не йти на ризиковані 
операції, все робити по закону, 
без чорної каси, здоровий 
глузд править балом. Приділіть 
увагу придбанню нерухомості, 
не економте на відпочинку та 
здоров’ї.

СТРІЛЕЦЬ Для досяг-
нення успіху доведеться 
систематично повторю-

вати ті самі дії для результату. 
Сприятливий час для перемо-
вин, договорів. Вдалий час, 
щоб спробувати відкрити свою 
справу, якщо ж ви вже підпри-
ємець — подумайте добре над 
делегуванням повноважень.

КОЗЕРІГ Козерогам 
треба буде працювати 
на піку своїх можливо-

стей, брати на себе додаткові 
зобов’язання. Невдовзі буде 
час, щоб трішки перевести дух, 
набратися сил, а далі — вперед 
до звершень. Буде можливість 
проявити свої творчі  
здібності.

ВОДОЛІЙ Можливі 
гарні зміни, але тільки 
за умови, що ви маєте 

чітку картинку та уявлення кін-
цевих цілей. Досягнути омрія-
ного результату буде нелегко, 
але дисципліна, наполегли-
вість, здатність ловити хвилю 
постійно змінюваних обставин 
принесе свої плоди.

РИБИ Можливі гло-
бальні зміни у розумінні 
ділового та фінансового 

життя, важливо намагатися не 
потрапити в інтриги. Чудові 
шанси на початок своєї нової 
справи, чи успішно продовжи-
ти ту, що є, якщо перестанете 
ділити світ на чорне та  
біле.

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

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

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКМЕТЕО

ПРАЦЮВАВ БАНК

ПОБУДУВАЛИ БАГАТОПОВЕРХІВКИ

БУЛО:
У одному з будинків було 
відділення банку

БУЛО:
На перехресті Шептицького-
Торговиці були магазини

СТАЛО:
Тепер тут продають декор та 
подарунки

СТАЛО:
Тут тепер будівництво 
багатоповерхівки

З одного ракурсу

Як змінилася вулиця 
Шептицького
ПЕРЕНЕСЛИ ЗУПИНКУ

БУЛО:
Раніше зупинка була всередині 
торгового приміщення

СТАЛО:
На її місці тепер магазин, а 
зупинка тепер на вулиці

Цього тижня  
іменини  
святкують

АНЕКДОТИ

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

23 березня: 
Віктор, Георгій, 
Денис, Дмитро, Єгор, 
Іван, Леонід, Марк, 
Михайло, Павло, Ян, 
Анастасія, Василиса, 
Галина, Ніка.

24 березня: 
Василь, Георгій, Єгор, 
Юхим, Іван, Ян, Сабіна.

25 березня: 
Олександр, 
Володимир, 
Вольдемар, Григорій, 
Дмитро, Іван, 
Костянтин, Семен, 
Сергій, Ян.

26 березня: 
Олександр, Григорій, 
Михайло, Микола, 
Христина.

27 березня: 
Михайло, Ростислав.

28 березня: 
Олександр, Олексій, 
Денис, Михайло, 
Тимофій, Еммануїл.

— Сьогодні на кухні поставив 
нову раковину…
— А стара чим не догодила?
— Надто маленька! Розумієш, 
щоб води в чайник набрати, 
доводилося спочатку весь 
посуд перемити.

***
Моя бабуся любить перегляда-
ти мої дитячі фото, і при цьому 
тихо шепоче під ніс: «Де ж ми 
тебе, зараза, не догледіли...»

***
Якщо холостяк купив пральну 
машину, посудомийку, мульти-
варку та робот-пилосос… — все… 
шанси його одружити практич-
но рівні нулю…

***
— Моя дівчина раніше думала, 
що я їй зраджую. Пішла до 
бабці, приворожила мене.
— Ну і як?
— Нормально, тепер думає, що 
я їй не зраджую.

***
Важко переконати колишню 
коханку, яка стала твоєю дру-
жиною, що одружені чоловіки 
не зраджують своїх дружин.


