
 Із рейсового автобуса, 
який їхав із Тернополя до 
Івано-Франківська, на 
проїжджу частину випала 
56–річна Надія Кордуба. 
Станом на 28 березня, жінка 
і надалі в дуже важкому 
стані в лікарні
 Ми з’ясували, кому 
належить транспортний 
засіб, чи він був у належному 
технічному стані та чому 
дверцята відчинилися на 
ходу. Просимо відгукнутися 
очевидців
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ВИПАЛА З АВТОБУСА

ВІТАЛІЙ ДЕРЕХ — 
ГЕРОЙ УКРАЇНИ

ВІДІБРАЛИ У П'ЯНОГО 
БАТЬКА НАДВОРІ

 Просимо підтримати петицію 
про присвоєння звання «Героя 
України» нашому колезі-
журналісту Віталію Дереху 
(посмертно)

 Ми розбиралися, чи в 
безпеці дитина, яку патрульна 
поліція забрала у батька на 
вулиці. У родині не один 
малюкс. 8 с. 5
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на сходинці. Чому водій не побачив 
там пасажирку?

— Я не знаю, не бачив її. Усі були 
на місцях. На самому кільці зосе-
реджено дивився на дорогу, тому 
навіть не помітив, як усе відбулося. 
Одна пасажирка казала мені, що 

потерпіла раптово підбігла до две-
рей, та жіночка дуже поспішала, 
ще тримала сумку в руці. Для чого 
було бігти? Не розумію. Я зупиня-
юся одразу за кільцем, — говорить 
пан Василь. — Секунда… І така 
біда. Я помітив у дзеркала людину 
на асфальті, миттєво зупинився, тоді 
в мене в’їхав тягач.

Тримала вервицю 
Водій каже, що має 30 років ста-

жу, але такого з ним ніколи не тра-
плялося. Переживає, аби пані Надія 
одужала.

Редакції «RIA плюс» вдалося 
знайти двох пасажирок, які того дня 
були в рейсовому автобусі. Одна з 
них розповіла, що бачила.

— Ця жіночка сиділа біля мене 
спереду, у правому ряду. Вона 
біля вікна, а я біля проходу. Вона 
молилася всю дорогу, тримаючи 
у руках вервицю. Перед поворотом 
вона встала й підійшла до дверей. 
Напевно, вона одну ногу спустила 
на сходинку, а при повороті автобус 

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 лінії «20 хвилин» 

ч е р г у є  ж у р н а л і с т  Ю л і я  І н оз е м ц е в а .  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.
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Автобус, із якого випала пасажирка. Двері у 
транспорті можуть відкрити самі люди 

Надії Кордубі 56 років. Вона й досі у 
важкому стані

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Трагедія трапилася зранку 20 бе-
резня між селищами Дружба та 
Микулинці приблизно о 08.20. Із 
рейсового автобуса, який їхав із 
Тернополя до Івано-Франківська, 
на проїжджу частину випала 56–
річна Надія Кордуба. 

Станом на 28 березня, жінка і 
надалі в дуже важкому стані, пере-
буває в реанімаційному відділенні 
обласної лікарні.

Рідні потерпілої звернулися в ре-
дакцію «20 хвилин» із проханням 
допомогти знайти пасажирів, які їха-
ли того дня разом із нею та можуть 
розказати правду про те, що сталося.

— Біда в нашій родині. Молимо-
ся, аби мама одужала. Вона їхала 
у Микулинці, спізнилася на свій 
автобус, тому сіла на той, що їхав 
до Івано-Франківська. Мала вий-
ти на зупинці біля ресторанного 
комплексу одразу за кільцем. Але 
випала з автобуса прямо на кільці 
перед зупинкою. Сильно вдарилася 
головою. Зараз — у реанімації без 
свідомості. Її прооперували, але стан 
не покращився, вона в комі, — роз-
повідає син Віталій.

Хочуть знати правду 
Родина не знає, що точно стало-

ся, тому і розшукує очевидців, які 
можуть сказати більше.

— За словами водія, вона сама 
вискочила на ходу. Але як так? 
Може, несправні двері чи різко 
повертав? Як пасажири можуть 
просто випадати на дорогу під час 
руху? — продовжує невістка потер-
пілої Тетяна Кордуба.

За словами співрозмовниці, ззаду 
автобуса їхав ще і тягач Volvo. Він 
не дотримався безпечної дистанції і 
в’їхав у автобус, коли той зупинився, 
кажуть у поліції. Рідні навіть боять-
ся уявити, якби той автомобіль ще 
наїхав на пані Надію…

— Поки приїхала швидка, допо-
могу мамі на місці надавав водій 
іншого авто, він сімейний лікар, 
звати його Микола, якраз їхав 
на роботу, — розповідає пані Тетя-
на. — Ми щиро вдячні йому за те, 
що він зробив. Якби не він, навіть 
не знаємо, що було б.

Рідні моляться, аби мама одужала.
— Ми ніяких претензій нікому 

не висловлювали. Ми хочемо знати: 
як так із автобуса на ходу можуть 
випадати пасажири? — пояснює 
редакції син Віталій.

Наразі лікування пані Надії роди-
на покриває власним коштом.

Поліція також шукає 
свідків 

Не лише родичі, але й правоохо-
ронці відділення поліції № 3 (м. Те-
ребовля) шукають очевидців. Про 
це офіційно повідомили на сайті 
обласної поліції.

«Просимо відгукнутися очевид-
ців автопригоди, яка трапилася 
20 березня на дорозі М-19 Домано-
во-Ковель-Чернівці-Тереблече, між 
селищами Дружба та Микулинці. 
Залишити інформацію можна, за-
телефонувавши на лінію «102» або 
за номером 098 716 98 40», — йдеться 
у матеріалі.

Чому ж працівники поліції 
не могли опитати пасажирів, які 
їхали з потерпілою у автобусі, одразу 
на місці події?

— Усе тому, що повідомлення про 
подію ми отримали від медиків, які 
вже привезли жінку в лікарню. Це 
було близько 9–ої години ранку, — 
говорять тамтешні поліцейські. — 
Коли ми приїхали на місце події, 
то фактично нікого вже й не було. 
Ми провели всі необхідні слідчі дії. 
У водія відібрали кров для прове-
дення судово-медичної експертизи. 
За попередніми даними, як водій 
автобуса, так і водій тягача були тве-
резими. Ескпертизи як водія, так і 
автобуса тривають. Відкрили кри-
мінальне провадження за частиною 
1 статті 286 Кримінального Кодексу 
України. Триває розслідування.

На момент виходу газети в друк, 
поліції вдалося встановити і допи-
тати кількох очевидців. Але кожне 
нове свідчення може бути цінним.

Яка версія у водія?
Ми попросили прокоментувати 

ситуацію і водія автобуса — пана 
Василя (прізвище редакції відо-
ме — прим. авт.). Той запевняє, що 
не знає, як усе трапилося і не може 
повірити, що це не сон.

— У той день я не спав усю ніч. 
Постійно перед очима — людина 
на дорозі. Я не розумію, як усе 
трапилося. Все відбулося за секун-
ди. Я був на кільці, швидкість була 
малою, 10–20 кілометрів. В автобу-
сі на той момент перебували лише 
16 пасажирів, усі сиділи. Якби там 
справді був перебір. А то місця було 
вдосталь, — говорить він. — Двері 
в автобусі були зачинені. Конструк-
ція влаштована так, що їх може 
відкрити лише пасажир, піднявши 
ручку догори.

Надія Кордуба випала саме з пе-
редніх дверей. Щоб відчинити їх, 
ймовірно, треба було вже стояти 

«RIА плюс» просить 
відгукнутися 
очевидців: 097-
445-82-67. 
Бажаємо пані Надії 
одужання

Розслідування  Просимо 
відгукнутися тих, хто їхав в автобусі, 
звідки випала Надія Кордуба. Жінка зараз 
на межі життя і смерті. Ми з’ясували, 
кому належить транспортний засіб, чи він 
був у належному технічному стані та чому 
дверцята відчинилися на ходу

ВИПАЛА З АВТОБУСА НА ХОДУ.  
РІДНІ ШУКАЮТЬ ОЧЕВИДЦІВ

колихнуло, вона не втрималася, схо-
пилася за ручку дверей і випала, — 
каже пані Марія. — Людей не було, 
автобус не був повний.

Чи робив шофер зауваження па-
сажирці? Жінка сказати не може, 
бо, каже, не чула. Пасажирка готова 
розказати усе, що бачила, право-
охоронцям.

Відомо, що все сталося у автобусі 
«Еталон». Даний транспортний за-
сіб належить ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКЕ АТП 16127», яке зареєстро-
ване ще в 1998 році. 

Згідно з даними порталу 
https://youcontrol.com.ua, у корис-
туванні — 40 транспортних засобів, 
у власності — 29.

Чи справний 
автобус

У якому стані був транспортний 
засіб перед поїздкою, чи проходив 
технічний огляд, чи оглядали водія 
перед виїздом на маршрут? Про це 
все ми запитали у перевізника.

— Перед виїздом автобус оглядав 
механік, а водій пройшов медичний 
огляд, — розповідає керівник АТП 
Володимир Стець.

Журналістка «20 хвилин» побува-
ла в АТП, і перевірила, чи справді є 
документи, які підтверджують стан 
транспортного засобу. О 6.20 у по-
неділок, 21 березня, автобус виїж-
джав з АТП, про це дізнаємось із 
запису в журналі.

— Цей автобус «Еталон» — 2008–
го року випуску. Місяць тому він 
пройшов капітальний ремонт. Від 
виробника передбачена така кон-
струкція, що двері може відчинити 
сам пасажир, натиснувши ручку до-
гори, — додає заступник директора з 

безпеки руху Андрій Крушельниць-
кий. — Ми дуже переживаємо че-
рез цю ситуацію та вболіваємо, аби 
жінка одужала. У нас аварій таких 
не було давно, дуже прикро, що так 
трапилося. Ми готові допомагати 
рідним потерпілої фінансово.

«RIA плюс» також показали 
приблизно такі ж самі двері, як і 
у автобусі, який зараз перебуває 
на штрафмайданчику в Теребовлі.

— Бачите, ручку треба підняти 
догори, аби відкрити двері. Водій 
не може технічно ніяк їх заблокува-
ти. Якщо просто тиснути на двері чи 
донизу — дверцята не відчиняють-
ся, — демонструють в АТП.

Хай там як, а трагедія все-таки 
сталася, і очевидно, пасажирка теж 
не знала про всі нюанси функціо-
нування дверної ручки.

— Трапився нещасний випадок. 
Хоча ми не знімаємо відповідаль-
ності із себе. Ми розуміємо пере-
живання рідних потерпілої й самі 
всі бажаємо одужання жінці. Ми 
не знаємо, чому водій не помітив 
пасажирку, очевидно, на кільці він 
просто фізично не міг помітити, бо 
дивився на дорогу. А вона не втри-
мала рівновагу біля дверей і випа-
ла… — припускають в АТП.

 Як повідомили редакції у АТП, 
ще є чотири таких «Еталони», ручки 
у яких відкриваються догори. Чи 
будуть створені безпечні умови пе-
ревезення у таких автобусах? Про це 
ми також запитали у перевізника.

— Ми проведемо бесіди з усіма 
водіями. Крім того, думаємо, як далі 
працювати з такими дверними кон-
струкціями, аби запобігти подібним 
трагедіям у майбутньому, — говорить 
Андрій Крушельницький.
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Пасажирські перевезення 
в Тернопільській міській тери-
торіальній громаді здійснюють 
два комунальних підприємства 
«Тернопільелектротранс», «Місь-
кавтотранс», а також приватні 
фірми.

Що з автобусами
Комунальні маршрутки обслу-

говують одразу два КП — «Тер-
нопільелектротранс» та «Місь-
кавтотранс». За кожним підпри-
ємством закріплені маршрути та 
певна кількість автобусів.

Наприклад, «Міськавтотранс» 
відповідає за дев’ять маршрутів, зо-
крема: № 11, № 15, № 20, № 18 та 
інші. У будні Тернополем курсують 
44 маршрутки, а ось у вихідні та 
свята — лише 29.

Найбільше автобусів — 10 виїжд-
жають на маршрут № 18 «ТРЦ «По-
доляни» — містечко Шляховиків». 
Дев’ять автобусів — на маршруті 
№ 15 «вулиця Золотогірська — про-
спект Степана Бандери». Сім ав-
тобусів на маршруті № 20 «вулиця 
Київська — Автовокзал». По п’ять 
автобусів на маршрутах № 11 «ву-
лиця Довженка — Обласна пси-
хоневрологічна лікарня» та № 38 
«Центр — вулиця Лесі Українки».

— У комунальному підпри-
ємстві працюють три механіки. 
Працівники щоденно проводять 
передрейсовий та післярейсовий 
технічний огляд транспортних за-
собів. До обслуговування пасажирів 
не допускають несправні автобу-
си. Наразі проводимо капіталь-
ний ремонт орендодавцями двох 
автобусів, — розповідає директор 
комунального підприємства «Місь-
кавтотранс» Роман Торожнюк.

Раніше комунальне підприємство 
вже отримало в лізинг 15 нових ав-
тобусів марки «Еталон А08128», що 
обладнані для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можли-
востями. Мають 36 орендованих 
транспортних засобів малої паса-
жиромісткості. Проте на деяких 
маршрутах залишаються автобуси 
старого зразка, а отже є недоступ-
ними для маломобільних людей.

— Комунальне підприємство 
бере участь у реалізації спільно-
го з Європейським інвестицій-
ним банком проєкту «Міський 
громадський транспорт України» 
підпроєкту «Оновлення рухомого 
складу комунального підприємства 
„Міськавтотранс“. Ми запланува-
ли придбати для обслуговування 
пасажирів 15 нових низькопідло-
гових автобусів на загальну суму 
майже два мільйони євро. 400 тисяч 
євро виділять з місцевого бюдже-
ту на оплату податків на додану 
вартість, — у відповіді на запит 
повідомляє нам Роман Торожнюк.

Як дізнаємось із затвердженого 
бюджету Тернополя на 2023 рік, 
«Міськавтотранс» мають цього-
річ отримати з бюджету громади 
15 600 000 грн на оновлення рухо-
мого складу автомобільного парку.

Комунальне підприємство 
«Тернопільелектротранс» відпо-
відає за 10 автобусних маршрутів 
у місті: № 1 А, № 4 (виконанням 
рейсів по маршруту № 6), № 9, 
№ 37, № 21, № 23, № 29, № 31, 
№ 32, № 35. Кількість транспорту 
на кожному маршруті коливається 
від шести до двох.

Згідно із бюджетом громади, 
на придбання автобусів МАЗ (лі-

зингові платежі) у 2023-му запла-
нували виділити 1 947 300 грн.

Зауважимо, відповідно до вимог 
Європейського інвестиційного бан-
ку, на участь у тендері за проєктом 
«Міський громадський транспорт 
України» допускаються автобуси 
низькопідлогові, із місцем для 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та/або з місцем 
для мам із візочками, середньої 
та великої пасажиромісткості. 
Транспорт має бути довжиною 
від дев’яти до 12 метрів, із кон-
диціонером у салоні та в кабіні 

ГОЛОВНЕ

Щодня тернополян перевозять 59 тролейбусів. Деякі потребують ремонту та оновлення

Старі маршрутки мають замінити низькопідлоговими, з 
кондиціонерами та інформаційним табло

У 2023 році 
на оновлення 
транспорту 
планували 
виділити понад 
831 мільйон
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водія. Екологічні стандарти дви-
гуна не нижче євро п’ять, авто-
матична коробка перемикання  
передач.

Тролейбуси будуть 
низькопідлоговими 

Крім маршруток та автобусів, 
у Тернополі курсують і тролейбу-
си. Вони є більшими та комфорт-
нішими за маршрутки, та деякі 
далеко не в найкращому стані і 
потребують капітального ремонту 
або заміни.

Наразі на балансі комунально-
го підприємства «Тернопільелек-
тротранс» є 59 тролейбусів. Проте 
щодня пасажирів Тернополя обслу-
говує 45 машин. Якщо говорити 
за роботу транспорту у вихідні чи 
свята, то кількість зменшують і 
випускають на маршрути 29 тро-
лейбусів.

— Середній вік транспортних 
засобів складає 28 років. Ремонт 
та обслуговування машин ми про-
водимо регулярно. У нас є затвер-
джений графік, і всі працівники 
з ним ознайомлені. Також варто 
враховувати, що транспорт може 
вийти з ладу і тоді вже потребує 
проведення позапланового ремон-
ту. Тролейбуси, які не придатні 
до використання, та відновлення 
яких технічно неможливе, підля-
гають списанню, — каже директор 
«Тернопільелектротранс» Андрій 
Мастюх. У комунальному підпри-
ємстві наголошують, попри війну 
автопарк оновлювати планують. 
Про точну кількість тролейбусів 
поки не говорять. Натомість пе-
реконують, транспорт буде низь-
копідлоговим, що відіграє важливу 
роль для пасажирів.

— Враховуючи обмеженість 
у фінансових ресурсах в умовах 
воєнного стану та високу вартість 
нового рухомого складу, наше 
підприємство бере участь у під-
готовці документів для отримання 
кредитних коштів від європей-
ського банку на закупівлю нових 
тролейбусів. Крім того, проводи-
мо заходи щодо підготовки для 
придбання транспорту, який був 
у користуванні. Пріоритетом для 
придбання є тролейбуси, що при-
значені для обслуговування осіб 
з обмеженими можливостями, — 
додає Андрій Мастюх.

Однак про те, чи будуть купу-
вати нові тролейбуси цьогоріч, 
нам поки що не кажуть. Так 

само і в затвердженому бюджеті 
на 2023-ий ми не знайшли пункту 
про заплановані суми на оновлен-
ня тролейбусного парку. «Терно-
пільелектротранс» отримає лише 
1 058 300 гривень, аби провести 
реконструкцію тролейбусних  
ліній.

Нагадаємо, що раніше в Терно-
полі розробляли Програму роз-
витку пасажирського транспорту 
на 2021–2023 роки. Відповідно 
до неї, у 2023 році на утримання 
транспортного господарства пла-
нували виділити понад 831 міль-
йон гривень. Однак, як бачимо 
зараз із затвердженого бюджету 
громади, про такі серйозні ви-
датки мова не йде.

Транспорт  Частина транспорту в 
місті розвалюється, десь абсолютно 
некомфортні умови перевезення, мало 
низькопідлогових автобусів, якими 
можуть скористатися маломобільні 
верстви населення. Чи зміниться щось 
цього року? Ми дізналися

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

Також ми поспілкуватися з трьо-
ма приватними перевізниками і 
дізналися, у якому стані наразі їх 
автобусний парк, чи потребують 
маршрутки термінового ремонту? 
І взагалі, чи планують вони попри 
повномасштабне вторгнення онов-
лювати транспортні засоби.  

Фізична особа підприємець Лагіш 
Юрій Ігорович обслуговує маршрути 
№27 «Обласна психоневрологічна 
лікарня – вулиця Симоненка» та 
№8 «вулиця Бродівська – містечко 
Шляховиків». Зі слів директора фір-
ми Юрія Лагіша, на маршруті №8 
наразі курсують вісім автобусів, а 
на маршруті №27 – шість.

– Замінювати транспорт ми по-
чали ще раніше. Наприклад, на 
маршруті №27 вже взимку курсу-
вали чотири великі зелені автобу-
си «Богдан», також на маршруті 
№8 – кілька нових. Попри війну 
ми повністю оновили свій громад-
ський транспорт. Закуповували 
автобуси, займалися підготовкою 
документів, водії практикувалися 
на нових машинах. З березня 2023 
року на наших маршрутах курсують 
сучасні машини, – кажуть у фірмі 
перевезень.

Оновлені автобуси низькопідлого-
ві, тож ними зручно користуватися 
людям з інвалідністю. Крім того, в 
транспорті є спеціальні майданчики 
для фіксації людей на візках, табло 
з назвами зупинок.

– Якщо говорити детально про 
назву та марку автобусів, то на 27 
маршруті курсують  машини «Бог-
дан А 60110». А ось на маршруті 
№8 трохи менші. Це наш приват-
ний транспорт. Ми його замінюємо 
за власні кошти, а не з бюджету 
Тернопільської міської ради. Коли 
ми проходили конкурс на обслуго-
вування маршрутів, то в договорі 
був пункт, у якому зазначили: за 
три роки обов’язково оновити ма-
шини. Три роки минули, ми маємо 
дотриматися умов, – наголошують 
у фірмі. ПАТ «Тернопільське АТП 
16127» обслуговує маршрут №22 
«ТРЦ «Подоляни» – Автовокзал». 
Наразі від фірми систематично кур-
сують до 10 транспортних засобів.

– Розумієте, зараз не дуже такий 

Які зміни планують приватні перевізники?
час для оновлення транспорту, та 
і треба на це мати кошти. Ми пе-
ревозимо пасажирів на автобусах 
«Еталон», вони не низькопідлогові. 
Ті машини, що потребують ремон-
ту, ми забираємо по одній чи дві з 
маршруту і робимо все необхідне. 
Ми хочемо замінити, але будемо ба-
чити, яка буде далі ситуація в Украї-
ні та місті, – каже голова наглядової 
ради Леонід Шильман. Також пан 
Леонід наголошує, низькопідлогові 
автобуси коштують чимало, а їх об-
слуговування обходиться значно до-
рожче. Якщо говорити за спеціальне 
мастило, шини та інші запчастини.

А ось ТОВ «Менс Авто» обслу-
говує маршрут №19 «ТРЦ «Подо-
ляни» – вулиця Лучаківського». Зі 
слів директора Андрія Намаки, зараз 

на маршруті курсує вісім одиниць 
транспортних засобів.

– У нас частина транспорту вже 
оновлена, частину ще варто осучас-
нити. Деякі машини ми віддали на 
фронт. Ми раді були б оновити в 
цьому році, але немає ніяких кре-
дитних програм. У нас є один низь-
копідлоговий автобус, а ще один ми 
переробили, щоб був зручним для 
людей з інвалідністю. Там зробили 
таку підйомну площу, щоб легше 
було заходити чи заїжджати візоч-
ком, – каже пан Андрій.

Низькопідлоговим автобусом 
майже не користуються, адже для 
нього потрібно багато палива. Зараз 
ціни на паливо трохи знизилися, 
тож можливо машину повернуть 
на маршрут.
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27 березня в міській раді відреа-
гували на нашу публікацію і пояс-
нили, яким чином люди зможуть 
потрапити під час тривоги, в ті 
укриття, де встановили решітки.

«Тепер захисні решітки будуть 
відкривати під час тривоги», по-
відомили в Тернопільській міській 
раді.

Ключі до захисних решіток ма-
ють двірники прилеглих територій 
та працівники технагляду які, у ви-
падку сигналу «Повітряна тривога», 
відкриють укриття, щоб мешканці 
могли сховатися від небезпеки. А 
на час відсутності тривоги укриття 
будуть закриті.

Щодо відновлення деяких укрит-
тів, де є декоративні пошкодження 
фасаду, то вони будуть відновлені 
за рахунок виробника.

Як повідомляють у відділі тех-
нічного нагляду, усі укриття у на-
лежному санітарному стані та їх 
регулярно прибирають.

А решітки на укриття встанови-
ли, бо деякі особи навмисно смі-
тили в укриттях, використовували 
споруди не за призначенням. Тому, 
з метою вирішення цих проблем, 
на двох укриттях було встановлено 
захисні решітки, які будуть відкри-
вати під час тривоги.

Нагадаємо, 10 мобільних спе-
ціалізованих укриттів встанови-
ли у Тернополі поблизу зупинок 
громадського транспорту, де 
спостерігається велика кількість 
людей та поряд немає захисних 
споруд. Тут громадяни можуть 
перебувати під час повітряної  
небезпеки.

Як у міськраді відреагували на публікацію 
«20 хвилин» про решітки та сміття в укриттях

нак це не найгірше, що ми тут 
побачили. Всередині — порожні 
пляшки з-під алкоголю, сміття. 
У кутку — калюжа. Лавки теж 
брудні.

Вулиця Мазепи 
А тут залишки штукатурки за-

чистили, оскільки вона обсипа-
лась. На бетонній споруді є лише 
табличка. Всередині на підлозі 
було багато недопалків, сірни-
ків. Лежало сміття, а під лавкою 
був віник. Самі ж лавки вкриті 
шаром пилу.

Міська лікарня № 2 
Це було одне з найчистіших 

укриттів. Всередині нема сміт-
тя чи інших «сюрпризів». Стіни 
зовні не облущені.

Універсам 
Всередині ми побачили жовту 

калюжу в одному з кутків. Одну 
з лавок вже розмалювали. Сміття 
на підлозі не помітили.

Бродівська 
У січні у цій захисній споруді 

ми побачили сміття, недопал-
ки, залишки з медпрепаратів та 
презерватив. Тепер тут чистіше, 
ніж було, хоч і не ідеально — 
на лавках та підлозі було сміття 
та недопалки. У деяких місцях 
відшаровується штукатурка.

Кооперативний 
коледж 

Тут не було брудно. Помітно, 
що нещодавно всередині при-
брали. Зовні укриття виглядає 
краще, ніж інші. Штукатурка 
поки тримається.

Автовокзал 
Всередині на лавках лежало 

багато сміття — пакети, папір-
ці, порожні пляшки. На одній 
зі стін — коричневі сліди.

Церква святого Іллі 
Зовні штукатурка почала від-

падати. Тут була найбрудніша 
підлога. У кутку — жовта ка-
люжа. Брудні лавки. На одній 
зі стін — купа слідів підошви. 
Хтось, імовірно, бив ногами 
в стіну.

ВА
Д

И
М

А
 Є

П
У

РА

Біля залізничного вокзалу та на Київській ґрати на укриттях

Сміття та пляшки з-під алкоголю в укритті біля 
Автовокзалу

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

На прохання читачів, журна-
лісти редакції «RIA плюс» в січ-
ні перевіряли мобільні укрит-
тя на зупинках і виявили там 
купи сміття, залишки фекалій 
та шприців.

Після того, як ми опубліку-
вали матеріали, відповідальне 
управління міської ради нарешті 
прибрало там.

За два місяці журналісти знову 
перевірили, чи наводять поря-
док в укриттях. Побачили, що 
подекуди посадовці вирішили 
«стримувати» вандалів… гратами.

У Тернополі біля зупинок 
громадського транспорту ще 
в грудні минулого року облашту-
вали десять бетонних мобільних 
укриттів. Сюди нібито можуть 
сховатися тернополяни під час 
загрози ракетного обстрілу.

Читачі повідомили нас, що 
деякі споруди просто перетво-
рилися на туалети. Натомість 
у міськраді запевняли, що 
за укриттями стежать і мають 
прибирати щодня.

Проте ми виявили фекалії, 
залишки препаратів і презер-
вативи.

Після публікації нашого мате-
ріалу на сайті міської ради пока-
зово написали, що всі мобільні 
укриття у місті щоденно приби-
рають та тримають у належному 
санітарному стані. На цьому на-
полягав і начальник відділу тех-
нагляду Олег Вітик. Ми ще раз 
побували на зупинках і вкотре 
показали на відео: як не при-
бирають, а розтирають фекалії 
по підлозі віником.

Лиш після того, як все оп-
рилюднили на сайті та наших 
соцмережах, в укриттях нарешті 
прибрали, а журналістів нашої 
редакції запевнили: за дотри-
манням порядку будуть стежи-
ти уважніше, до того ж — ще й 
муніципальні інспектори.

Однак це було на словах. А як 

на ділі? З того часу минуло вже 
понад два місяці. Журналісти 
«RIA плюс» 23 березня в обі-
дню пору вкотре перевірили всі 
10 пунктів. Що побачили?

Залізничний вокзал 
Як розповідали у відділі тех-

нагляду міськради, укриття біля 
залізничного вокзалу є одним 
із найбільш проблемних. Саме 
тут ми побачили розмазані 
по підлозі фекалії та жахливий 
сморід. Як змінилась ситуація? 
На вході з’явились грати! Те-
пер сюди так просто не зайти. 
Як розповіли тернополяни, які 
чекали на транспорт, укрит-
тя нібито відкривають під час 
повітряної тривоги. Решту часу 
воно зачинене. Але як швидко 
це відбувається — ми не знаємо. 
Який сенс у захисній споруді, 
яка замкнута на ключ?!

Вулиця Київська 
Це укриття теж «модернізува-

ли». На вході встановили грати. 
Однак воно було відчинене, хоча 
повітряної тривоги не було.

Як розповів мешканець одного 
з будинків поруч — її закрива-
ють на ніч. Коли саме з’явилась 
решітка — чоловік не знає.

Всередині не було брудно. 
На підлозі лише лежало кілька 
недопалків.

Проспект Степана 
Бандери 

Наступне укриття неподалік 
«Збаразького кільця». Штука-
турка вже обсипається, хоча 
минуло не так багато часу. Од-

Укриття біля 
залізничного 
вокзалу є одним із 
проблемних.Тепер 
на вході з’явились 
грати! 

Укриття   Журналісти «RIA плюс» знову 
перевірили, чи наводять лад в укриттях 
біля зупинок транспорту. Побачили, 
що подекуди посадовці вирішили 
«стримувати» вандалів… ґратами

УКРИТТЯ БІЛЯ ЗУПИНОК ТЕПЕР ЗА  

ҐРАТАМИ. У ДЕЯКИХ БРУДНО

Скільки коштів 
витратили 

Як свідчать дані на сайті дер-
жавних закупівель — загалом мі-
сто витратило 2 975 000 гривень 
за 10 захисних споруд. Це майже 
по 300 тисяч за укриття.

Виконавець замовлення — 
Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Тернопільбуд». 
Це єдиний учасник конкурсу. 
Як свідчать дані сайту держза-
купівель, оголосили закупівлю 
24 листопада. У цей же день 
його і завершили, обравши пе-
реможця.

Як йдеться в умовах договору, 
виконавець замовлення гарантує 
якість укриттів протягом 60 мі-
сяців. Також постачальник зо-
бов’язаний замінити неякісний 
товар або виправити недоліки, 
якщо такі виявлять.

Як розповів начальник управ-
ління технагляду міськради Ві-
тик, обслуговуючі організації 
не отримують додаткові кошти 
за прибирання мобільних укрит-
тів.

Також, каже, не виділяють 
кошти для сплати електрое-
нергії.

— Мобільні укриття під’єднані 
до ліній вуличного освітлення, 
відповідно, у денний час світла 
та електроенергії там немає. Ок-
ремо кошти на електроенергію 
мобільних укриттів не виділя-
ються, вони входять у витрати 
за вуличне освітлення, — пояс-
нює.

У відділі Технічного нагляду 
закликають тернополян дбайли-
во ставитися до комунального 
майна, а якщо ви стали свідком 
вандалізму — повідомляти про 
це правоохоронців.
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не мав свідоцтва про народження. 
У родині виховують чотирьох дітей. 
До батьків є претензії щодо догля-
ду за малими. Проте цю інформа-
цію, посилаючись на делікатність 
теми, не коментують ні у поліції, 
ні у службі у справі дітей, ні в місь-
краді.

Малюк у лікарні 
Христина Білінська, начальни-

ця управління сім'ї, молодіжної 
політики і захисту дітей міськради 
повідомила, що малюка доправили 
до лікарні, де він зараз і перебуває.

— Працівниками поліції разом 
із працівниками служби у справах 
дітей управління сім’ї, молодіжної 
політики та захисту дітей доставле-
но в дитячу лікарню для медичного 
обстеження малолітню дитину, яку 
вилучили у двох чоловіків, що пе-
ребували в неадекватному стані, — 
запевнила Христина Білінська. — 
Працівники служби у справах дітей 
з’ясували місце перебування матері, 
умови її проживання та спромож-
ність нею виконання батьківських 
обов'язків.

Питання повернення на вихо-
вання дитини матері та виконання 

ЦИФРА
У Тернопільській 
громаді діє мобільна 
бригада допомоги 
жертвам домашнього 
насильства. За 2022 рік із 
неблагополучних сімей 
було вилучено 8 дітей, 
повідомила начальник 
відділу зв’язків з 
громадськістю Управління 
патрульної поліції в 
Тернопільській області 
Олександра М’ялковська.

ДІТИ

Якщо ви володієте інформа-
цією про порушення прав ди-
тини або про їхнє неналежне 
виховання чи життю дитини 
щось загрожує, звертайтеся в 
поліцію за номером 102, або у 
службу у справах дітей за тел. 
(098) 180-71-30. 

Довідка

Соціальне  Ми розбиралися, чи в 
безпеці зараз дитина, яку нещодавно 
патрульна поліція забрала у батька на 
вулиці. Той ледь тримався на ногах

ДЕ ЗАРАЗ 1,5-РІЧНИЙ МАЛЮК, 
ЯКОГО ВИЛУЧИЛИ В БАТЬКА 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Двоє чоловіків, що ледве трима-
ються на ногах, намагаються котити 
візочок із маленьким хлопчиком. 
Про це поліцію повідомив небай-
дужий чоловік ще 16 березня.

Малюка забрали поліцейські, 
викликали представників служби 
у справах дітей. Як нам стало відомо, 
дитину вилучили у батьків, і зараз 
дорослі вирішують долю малюка. 
Ми дізнались, де зараз хлопчик, 
як почувається і як покарали його 
батьків.

Склали протоколи 
на батьків 

— На спецлінію 102 звернув-
ся небайдужий громадянин, який 
повідомив, що на проспекті Злуки 
двоє нетверезих чоловіків, які ледь 
тримаються на ногах, намагаються 
котити візочок із маленьким хлопчи-
ком, — повідомила речниця управ-
ління патрульної поліції в області 
Катерина Метельська 16 березня. — 
Інспектори оперативно прибули 
за вказаною адресою, перевірили 
прилеглу територію, й у дворі однієї 
з багатоповерхівок побачили гро-
мадян, схожих за описом заявника.

Поліцейські тоді спробували по-
спілкуватися з чоловіками та з’я-
сували, що один із них є батьком 
дитини. Більше пояснень інспектори 
не отримали, адже громадяни мали 
явні ознаки сп’яніння та не могли 
змістовно висловити свої думки, 
повідомили у поліції. Та викли-
кали на місце працівників служби 
у справах дітей та карету швидкої. 
Звідти малюка доправили до лікарні.

— На нетверезих чоловіків па-
трульні склали відповідні адмін-
матеріали, повідомили про подію 
соціальні служби та працівників 
ювенальної превенції, які надалі 
з'ясовуватимуть всі обставини цієї 
події, — повідомили у поліції.

Поліцейські, за власною інформа-
цією «20 хвилин», виїжджали також 
додому до хлопчика. І мама тоді була 
також у не зовсім адекватному стані.

— На батьків склали протокол 
за ст. 184 Кодексу про адмінпра-
вопорушення, — повідомив началь-
ник відділу ювенальної превенції 
поліції Тернопільщини Петро Ти-
хович. — Йдеться про невиконання 
батьками або особами, що їх замі-
нюють, обов’язків щодо виховання 
дітей. Рішення за цим протоколом 
прийматиме суд. А подальшу долю 
хлопчика вирішуватиме комісія 
служби у справах дітей.

Як вдалось дізнатися «20 хвилин» 
від власних джерел, родина прожи-
ває на «Сонячному», недалеко від 
місця, де вилучили малюка. Хлоп-
чик, за нашою інформацією, навіть 

Окрім маленького, 
якого наразі 
забрали у батьків, 
у родині ще є діти. 
Що з ними – не 
коментують

Патрульні 16 березня вилучили на вулиці у нетверезого батька 1,5-річного хлопчика і 
відвезли в лікарню, де медики перевірили стан його здоров’я

Пакунок малюка певним категоріям жінок видають 
безкоштовно

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

Тернополянки мають можливість 
додатково отримати бейбі-бокси 
для своєї малечі. Благодійну до-
помогу передала благодійна ор-
ганізація «Синьо-Жовтий хрест» 
(Blau-Gelbes Kreuz) з німецького 
містечка Кельн. Отримати можна 
з понеділка по п’ятницю за адресою: 
вулиця Миколи Лисенка, 8.

Днями Тернопіль отримав першу 
масштабну допомогу від Blau-Gelbes 
Kreuz у вигляді бейбі-боксів. Всьо-
го в місто доставили 108 таких па-
кунків. Зі слів уповноваженої особи 
проєкту BABY-BOX від Blau-Gelbes 
Kreuz в Тернополі Юлії Скибін-
ської, пакунок розрахований як 
на немовля, так і породіллю.

— Пакунки великі та гарні за на-
повненням. Наприклад, для матусі 
там є гігієнічні прокладки, засоби 
гігієни. А ось для малюка там «чо-

ловічки» із закритими руками, аби 
дитинка себе не подряпала, термо-
метр, ножиці, засоби гігієни, бряз-
кальце, соски. Якість речей гарна, 
я знаю, що обирали для української 
малечі неабищо, а найкраще. Раніше 
такий набір вже отримувала наша 
захисниця Мар’яна Мамонова, яка 
народила дівчинку через кілька днів 
після звільнення з полону, — каже 
пані Юлія.

Пакунок розрахований на одну 
породіллю та немовля. У нього на-
магалися зібрати всі необхідні речі 
від перших днів життя і до пів року. 
Важливо! Цей «Пакунок малюка» 
не має жодного стосунку до того, 
який надає держава у пологових бу-
динках. Це йде додаткова підтримка 
матусь та дітей.

Наразі у Тернополі на допомогу 
можуть розраховувати лише жителі 
Тернопільської області, які наро-
дили дитину після першого лютого 
поточного року. Також жінка має 

відноситися до однієї з чотирьох 
категорій, а саме:

  військовослужбовці або дру-
жини військовослужбовців;
  внутрішньо переміщені особи;
  малозабезпечені;
  багатодітні.

— Якщо говорити за місцевих 
багатодітних, малозабезпечених, 
військових та переселенок, то їм 
просто треба звернутися до Терно-
пільського міського територіального 
центру соціального обслуговування 
населення, що на вулиці Миколи 
Лисенка, 8. Під час звернення мати 
при собі особисті документи, до-
кументи на дитину та довідку, що 
засвідчує ваше відношення до од-
нієї з вищевказаних категорій. Пра-
цівники все перевірять і віддадуть 
пакунок, — каже Юлія Скибінська.

А ось, якщо бейбі-бокс бажає от-
римати захисниця з іншого регіону 
України, у такому випадку треба на-
пряму звертатися до представників 

У Тернополі видають бейбі-бокси від благодійників

нею батьківських обов'язків винесли 
на розгляд комісії з питань захисту 
прав дитини, запевнила Христина 
Білінська.

За попередньою інформацією, 
яку нам повідомили у міськраді, 
комісія мала засідати у п’ятницю, 
24 березня. У понеділок, 27 березня, 
ми намагалися дізнатися, що ж ви-
рішили посадовці і чи вилучатимуть 
дитину із сім’ї. І що з рештою дітей 
цієї родини, чи вони зараз у безпеці? 
Проте у службі у справах дітей нам 
відмовили в інформації.

Має алергію 
Півторарічний малюк зараз почу-

вається добре і, попри ті обставини, 
за яких його вилучили, є абсолютно 
здоровим і доглянутим, запевняють 
нас медики.

— Хлопчик доглянутий, якби 
в поліклініці його побачили у черзі з 

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.

іншими дітками, не сказали б, що це 
саме цей малюк, — каже міський пе-
діатр Олена Федорова. — Він не був 
брудний, недоглянутий. Здорова ди-
тина з незначними проявами діате-
зу. Наразі отримує лікування щодо 
алергічного дерматиту. Ми чекаємо 
на рішення служби у справах дітей.

Малюк контактний, йде до всіх, 
хто його покличе, грається, — роз-
виток за віком у нормі, запевнила 
Олена Федорова.

Blau-Gelbes Kreuz.
— Захисниці можуть написати 

нам на електронну пошту: @e. v.
blaugelbeskreuz або в приватні по-
відомлення у соціальних мережах. 
Писати можна українською. Під час 
звернення треба надати наступну 
інформацію: ПІБ, фото свідоцтва 
про народження дитини, місто та 
фото військового посвідчення. При 

передачі Пакунка малюка потрібно 
буде підписати документи про от-
римання. Десь за тиждень цей па-
кунок доходить до матусь, — додає 
пані Юлія.

Важливо! Пакунок малюка вида-
ють абсолютно безкоштовно. Якщо 
ви хочете детальніше дізнатися про 
акцію, то звертайтеся за телефоном: 
067 461 10 75.
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2021 року) містобудівні умови та 
обмеження забудови ділянок на-
дали громадянці Семененко Софії 
Олександрівні. Міська рада дозво-
лила будівництво торгової будівлі 
«Бізнес-центр «Парковий».

Хто контролює 
будівництво 

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт на вказаних ділянках на вули-

ці Бережанській замовнику Софії 
Семененко, а ще ТОВ «Терноклас», 
видала Державна інспекція архі-
тектури та містобудування. А сам 
об’єкт будівництва відноситься 
до класу наслідків (відповідально-
сті) — СС3, пояснили у міськраді.

До будівель і споруд класу СС3, 
як правило, відносять об’єкти під-
вищеної небезпеки, житлові, гро-
мадські або багатофункціональні 
будівлі заввишки понад 100 метрів, 
які можуть загрожувати здоров’ю і 
життю понад 400 осіб (які постійно 
перебувають на об’єкті) у випадку 
надзвичайної ситуації.

Втім, із містобудівних умов та 
обмежень на сайті міської ради 
дізнаємось, що гранично допу-
стима висота цього бізнес-центру 
буде до 30 метрів від планувальної 
відмітки землі до найвищого еле-
менту будівлі.

Інформація про 
забудовників 

Рішенням вересневої сесії Терно-
пільської міської ради у 2021 році 
громадянці дали дозвіл на укладан-
ня договору земельного сервітуту 
терміном на 5 років на земельну 
ділянку у 0,0670 га «для права 
проходу, проїзду і паркування 
автотранспорту по вулиці Бере-
жанська».

За даними аналітичної систе-
ми YouControl, Софія Семененко 
вказана як фізична особа-підпри-
ємець у селі Гаї Шевченківські, 
а також пов'язана з компанією 
ТОВ «Ювітас», є її засновником і 

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.

РЕЗОНАНС

Інфраструктура  «RIA плюс» 
поцікавилась, що будуть зводити на вході 
в Парк Здоров’я і чи законна ця справа. 
Чи належить ділянка до зеленої зони, 
хто контролює будівництво та чи мають 
відповідну документацію?

ЩО БУДУЮТЬ БІЛЯ ПАРКУ ЗДОРОВ'Я 
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, 098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

На вулиці Бережанській — від 
входу у Парк Здоров’я до Храму 
Успіння Пресвятої Богородиці, 
стартувало нове будівництво. Те-
риторію обгородили парканом і 
сіткою. Наші читачі просять розпо-
вісти більше, що тут відбувається.

Щоб перевірити, у кого на ба-
лансі знаходиться територія, 
яка нас цікавить, ми знайшли її 
на кадастровій карті України. На-
гадаємо, що у зв’язку з воєнним 
станом сервіс довгий час не пра-
цював, однак у травні відновив 
роботу для більшості регіонів. 
Отож, ділянка, на якій, за словами 
містян, починають нове будівниц-
тво — не одна. Їх дві, розміщені 
одна біля одної впритул, поблизу 
продуктової крамниці на Бере-
жанській, на вході у Парк Здо-
ров’я. Кадастровий номер першої 
ділянки — 6110100000:13:001:0146; 
другої — 6110100000:13:001:0147. 
За даними карти, обидві належать 
до земель житлової та громадської 
забудови і перебувають у комуналь-
ній власності міста.

Для містян ця територія — ча-
стина Парку Здоров’я. Така думка 
виникає у більшості, адже там ро-
стуть дерева й кущі. Та чи нале-
жить до паркової зони за містобу-
дівною документацією? Одними з 
основних документів, якими міська 
рада керується у земельних рішен-
нях, є Генеральний план міста та 
План зонування території. За чин-
ним планом зонування (затвердже-
ним у 2018 році), обидві ділянки є 
зоною Г-6 — «Торговельні зони». 
До слова, у попередньому плані 
(за 2010 рік), вони теж відносились 
до Г-6. Щодо чинного Генплану, 
території на ньому позначені чер-
воним кольором, ця земля нале-
жить «установам і підприємствам 
обслуговування». Аналогічна ситуа-
ція й на Генплані міста за 2010 рік. 
Тобто, якщо вірити документам, 
вже щонайменше 13 років земель-
ні ділянки не є частинами Парку 
Здоров’я!

Немає паспорта 
об’єкта будівництва 

Наша журналістка двічі побу-
вала на місці нового будівництва 
і зафіксувала, що там відбуваєть-
ся. Вперше ми відвідали локацію 
27 лютого. З боку парку ділянку 
обгородили високим бляшаним 
парканом. З цієї частини сфото-
графувати щось неможливо. Нато-
мість від дороги, на момент наших 
відвідин, лише поставили метале-
ві конструкції (теж, вочевидь, для 
огорожі), але не до кінця. На те-
риторії, де запланували будівельні 
роботи, є велика кількість зелених 
насаджень — багато дерев, кущів, 
лежать купи зламаних гілок. Вид-
но, що ділянку ще не зачищали. Зі 
сторони Храму Успіння Пресвятої 
Богородиці видніється купа камін-
ня, є стос бляхи для майбутнього 
паркану. Робітників на місці ми 
не зустріли. Обійшовши територію 
вздовж і впоперек, ми не побачи-
ли й паспорта об’єкта будівництва, 
який обов’язково мав би висіти.

Вдруге «20 хвилин» побували тут 

майже через місяць — 21 березня. 
За цей час на локації трапилось 
багато змін. Великими металеви-
ми конструкціями обнесли майже 
всю ділянку по периметру. Зробили 
це нещодавно, бо цемент, яким їх 
укріплювали, ще свіжий. Уздовж 
вулиці на половину протяжності 
каркасу також натягнули волокно. 
Зелені насадження, як ми помі-
тили, ще не прибирали, зокрема 
дерева ніхто не зрізав, гілки теж 
лежать не зачеплені. Однак зі сто-
рони храму видно, що територію 
почали помалу вирівнювати під 
будівельні роботи — засипають 
камінням. Також з’явились дві 
купи піску та ще каміння. Жодні 
активні дії (тобто зведення будів-
лі) тут поки не починають, лише 
готують ділянку під подальші бу-
дівельні роботи. Паспорта об’єк-
та будівництва на цій локації ми 
вкотре не виявили.

Біля парку буде 
бізнес-центр 

То що за будівлю зводять на Бе-
режанській, хто її забудовник та чи 
має він дозвільну документацію від 
органів місцевого самоврядуван-
ня для старту будівельних робіт? З 
усіма запитаннями ми звернулись 
до Тернопільської міської ради. 
Запит журналістка відправила ще 
1 березня, а відповідь на нього 
надійшла 16 березня. Відповідно 
до статті 20 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», 
установа мала б надати її протя-
гом 5 робочих днів із дня отри-
мання запиту. У нашому випадку 
лист від міської ради прийшов аж 
на 12 робочий день! Крім того, нам 
додатково не повідомляли про про-
довження строку розгляду запиту 
через великий обсяг запрошеної 
інформації.

Заступниця міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих органів 
ради Вікторія Остапчук повідоми-
ла, що на облаштованій території 
Парку Здоров’я жодних об’єктів 
будівництва не проводиться. А зе-
мельні ділянки із кадастровими но-
мерами 6110100000:13:001:0146 та 
6110100000:13:001:0147 не входять 
до паркової зони та ніколи не на-
лежали до неї. Вони дійсно пере-
бувають у комунальній власності. 
Перша має площу 0,06 гектара, 
друга — 0,0626 га. Їхнє цільове 
призначення — «землі житлової 
та громадської забудови», а за так 
званим КВЦПЗ (класифікатором 
видів цільового призначення зе-
мельних ділянок від Кабміну) вони 
відносяться до пункту 03.07 та ви-
ділені для будівництва й обслуго-
вування будівель торгівлі.

Від Тернопільської міської ради 
вказали, що Парк має й суміжних 
землекористувачів — конкретних 
суб’єктів господарювання. Зокре-
ма, право оренди на ці дві ділянки 
шляхом земельних торгів (у фор-
мі аукціону) 25 жовтня 2019 року 
отримали громадяни — Сидо-
рук М. В. (користується першою) та 
Вереха С. В. (користується другою). 
А далі у відповіді на запит йдеться, 
що наказом начальника управлін-
ня містобудування, архітектури та 
кадастру № 566 (від 8 листопада 

Забудовник планує 
здійснити сучасний 
благоустрій 
території Парку 
Здоров’я, а також 
зупинки поруч

Ще у лютому місце для будівництва обгородили високим парканом. У березні почали 
розрівнювати місце під фундамент майбутньої будівлі

бенефіціаром. Компанія, згідно з 
КВЕД-ами, займається допоміж-
ним обслуговуванням наземного 
транспорту, будівництвом житло-
вих і нежитлових будівель, а ще 
оптовою та роздрібною торгівлею 
продуктами харчування, напоями і 
тютюновими виробами, діяльністю 
у сфері інжинірингу, геології тощо.

Натомість інший замовник бу-
дівельних робіт біля Парку Здо-
ров’я — ТОВ «Терноклас». Ком-
панія знаходиться у Тернополі, 
основний її вид діяльності — ор-
ганізація будівництва будівель. 
А єдиним власником і директором 
«Тернокласу» є підприємець Свист 
Віталій Михайлович. Що цікаво, 
Софія Семененко не вказана, 
як співвласниця, і за YouControl 
взагалі немає жодного стосунку 
до компанії. Хто ця жінка та чи 
дійсно у Парку Здоров'я будують 
бізнес-центр? Ми запитали у за-
будовника.

Проведуть 
благоустрій парку?

— ТОВ «Терноклас» планує нове 
будівництво торгової будівлі «Біз-
нес-центр «Парковий» на двох зе-
мельних ділянках із кадастровими 
номерами 6110100000:13:001:0146 та 
6110100000:13:001:0147, — підтвер-
джує керівник компанії Віталій 
Свист. — Вони віднесені до земель 
житлової та громадської забудови. 
Права оренди на вказану терито-
рію строком на 10 років продали 
на земельних торгах у формі аук-
ціону згідно із двома рішеннями 
Тернопільської міської ради від 
24 липня 2019 року.

За словами пана Свиста, «Біз-
нес-центр «Парковий» повністю 
відповідає цільовому призначенню 
земельних ділянок та існуючій мі-
стобудівній документації. І додає: 
споруда сприятиме створенню 
нових робочих місць і залученню 
інвестицій у розвиток громади. 
А ще бізнес-центр матиме під-
земний паркінг. ТОВ «Терноклас», 
за словами керівника, є однією з 

компаній, яка буде здійснювати 
будівництво. При цьому вико-
ристовуватимуть торгову марку 
«Будівельної компанії «Там де дім». 
Будівництво реалізують на підставі 
дозволу на виконання будівель-
них робіт від 1 березня 2023 року 
№ІУ013230221638. Його видала 
Державна інспекція архітектури 
та містобудування України. А на-
данню дозволу, каже Віталій Свист, 
передувало розроблення проєктної 
документації відповідно до чин-
ного законодавства. А також ця 
документація пройшла експертизу.

Віталій Свист розповів, що Со-
фія Семененко є суборендарем 
земельних ділянок та виступає 
замовником вказаного об’єкта 
будівництва.

— Крім цього, між Семенен-
ко Софією та ТОВ «Терноклас» 
у квітні 2022 року було укладе-
но «інвестиційний» договір. Цей 
документ регламентує відносини 
між сторонами щодо організації і 
здійснення забудови вищезазначе-
них земельних ділянок біля Парку 
Здоров’я, — додає Віталій Свист.

Пояснили нам і те, чому на те-
риторії, де стартували будівельні 
роботи, наразі немає паспорта 
об’єкта будівництва. Мовляв, його 
виготовлення замовили разом з ін-
шою рендерною продукцією, і це 
зайняло певний час. А поліграфічне 
підприємство при друку допустило 
декілька технічних помилок.

— Однак хочемо вас запевнити, 
що Товариство обов’язково перед 
початком виконання будівельних 
робіт встановить паспорт об’єк-
та на будівельному майданчику 
в доступному для огляду місці. Ми 
зазначимо на ньому інформацію, 
передбачену вимогами законодав-
ства, — обіцяє керівник компанії.

Забудовник також додає про своє 
зобов’язання перед тернополянами 
здійснити сучасний благоустрій те-
риторії Парку Здоров’я та провести 
роботи з реконструкції зупинки 
громадського транспорту на вул. 
Бережанська.
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ПЕРЕБОРЩУЮТЬ ІЗ ЦИМ  
ГАННА, 18 РОКІВ, СТУДЕНТКА: 

— Є товари, на яких військова 
та патріотична символіка ви-
глядає доречно. Але вже зараз 
помічаю, що деякі підприємці 
переборщують із цим і просто 
використовують сьогоднішнє 
становище. Погодьтеся, вій-
ськова тематика на спідній бі-
лизні має недоречний вигляд. 

ПИТАННЯ В ЕТИЦІ  
ВАСИЛЬ, 66 РОКІВ, ПЕНСІОНЕР:

— У нас високий рівень па-
тріотизму. Тому я думаю, що 
використання військової та па-
тріотичної тематики десь навіть 
допомагає реалізувати товари. 
Тут вже питання у тому, наскільки 
етичні ті наліпки на продукції. 
Щодо обмежень, то я скажу так: 
на горілці можна прибрати.

БУВАЄ, ЩО НЕДОРЕЧНО 
ОЛЬГА, 40 РОКІВ, ТУР АГЕНТКА: 

 — Наче з символікою воно 
має добрий вигляд, але інколи 
продавці переходять всі межі. 
Якщо це патріотична тематика 
на пакуванні з насінням редису 
чи іншими продуктами, то це 
недоречно. А коли сувенірна 
продукція, то воно виглядає 
краще. Я за адекватність.

Я НЕ КУПЛЮ ТАКІ ТОВАРИ  
ІГОР, 19 РОКІВ, СТУДЕНТ: 

 — Мені здається, що це погано, 
коли використовують наліпки 
такої тематики на продукції. Як 
на мене, люди наживаються на 
крові. От нещодавно бачив редис 
із підписом «Азовсталь». Ну до 
чого там згадувати «Азовсталь»? 
Це справжній сором. Я не купую 
такі товари. 

ТОВАРИ Й ТАК КУПУВАТИМУТЬ 
НАТАЛІЯ, 41 РІК, ПІДПРИЄМНИЦЯ:

 — Думаю, це ніяк не впли-
ває на прибутковість. Є той  
український прапор на карто-
плі чи нема, але товар будуть 
купувати. Якщо підприємці 
ставлять або наклеюють Дер-
жавний Прапор України, Дер-
жавний Герб України на товар, 
то нічого страшного немає. 

МЕНЕ ЦЕ ДРАТУЄ  
АНДРІЙ, 25 РОКІВ, ДИРИГЕНТ:

 — Насправді я дуже скептично 
ставлюся до таких речей. От не 
розумію, чому саме до горілки 
приплітають козацький дух, 
цінності. Мене це дуже нервує. 
Я зрозумію, якщо кошти від 
продажу товарів із такою сим-
волікою віддадуть на армію, тоді 
доречно. 

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Як ви ставитеся до патріотичної символіки на товарах?

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

ються, вони знайшли нових дру-
зів. Мені приємно бачити, як вони 
трохи забувають про свій сум, — 
каже волонтерка.

Добра традиція проєкту — 
спільне святкування дня народ-
ження кожного учасника. Таємно 
від іменинника інші учасники 
обирають йому подарунок, інколи 
навіть місце святкування і роблять 
справжній сюрприз.

— Коли для дитини робиш 
сюрприз — вдвічі приємно. Бо 
вони з такою цікавістю заходять, 
розпаковують ті подарунки, посмі-
хаються. Це справжнє щастя. Але 
я хочу наголосити, ці всі подарунки 
та допомога — крапля в морі, що 
ми можемо зробити. І вони не за-
мінять рідного батька. Розумуєте, 
батьки цих дітей — Герої. Вони 
залишили жінок, малечу і пішли 
на фронт, щоб захистити нас із 
вами, щоб витягнути нашу Бать-
ківщину з лап ворога. Так вийшло, 
що ці люди загинули. І зараз ми з 
вами маємо подбати про їх дітей. 
Ми маємо подарувати їм ті приємні 
моменти, що міг подарувати батько 
та мама, — наголошує жінка.

Також родини захисників нава-
жилися на перші зйомки корот-
кометражних фільмів під назвою 
«Ротація душі». Кожна жінка та ди-
тина поділилася своїми історіями, 
пов’язаними з війною. Обов’язко-
во згадали про своїх чоловіків, які 
захищали чи досі захищають нас.
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У рамках проєкту діти відвідали Львів та Буковель

Головна мета – подарувати дітям трохи радості та щастя

МІСТО

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

Ініціаторкою проєкту «Мій 
тато — Герой» виступає тер-
нопільська волонтерка Юлія 
Слободян. Раніше ми вже роз-
повідали, як через війну її гараж 
перетворився на гуманітарний 
штаб, а також змінилося життя 
в цілому.

Цей проєкт тернополянка на-
зиває своєрідним ковтком пові-
тря для маленьких діток наших 
захисників. Адже вже понад рік 
малеча чекає на повернення татусів 
із фронту, а деякі більше ніколи 
не дочекаються, бо клята війна 
забрала життя рідної людини…

Діти потребують 
справжньої казки 

За кілька днів від старту проєкту 
Юлія Слободян отримала десятки 
повідомлень у соціальних мережах 
від людей. Майже одразу вдалося 
сформувати перелік діток, яким 
наразі надсилають або привозять 
допомогу.

— Ми маємо у такій сірій буден-
ності подарувати цим дітям радість 
і щастя. Розумієте, є хлопці, які 
пішли добровольцями на війну, 
вони могли просто працювати, 
бути вдома з дітьми, дружиною. 
Але їм болить за нашу країну. Діти 
не обнімуть більше свого батька 
і від цього прикро. Я хочу, щоб 
ми всі об’єдналися і подарували 
цим дітям усмішки. Щоб ми трохи 
розвіяли цю сіру реальність, в якій 
вони зараз живуть, — каже терно-
полянка.

Наразі вже під опікою волон-
терки 150 родин захисників, які 
продовжують нас захищати, або 
загинули під час виконання бо-
йових завдань. Зі слів волонтерки, 
історія кожної родини особлива 
і хочеться обійняти кожну дити-

ну, яка через це повномасштабне 
вторгнення залишилася без батька.

— Ми всі розуміємо, що дорослі 
здебільшого переймаються за гідні 
умови проживання, одяг, взуття, 
харчування та заклади освіти для 
дітей. Проте малеча потребує ще 
й іграшок, розваг, цікавих подоро-
жей. Зараз наш проєкт набув чи-
малого масштабу, я цьому радію, 
адже це дозволяє не лише дару-
вати одяг, іграшки, влаштовувати 
цікаві вечори та майстер-класи, 
а й подорожувати Україною. Дітки 
у захваті, коли дізнаються, що на-
ступні вихідні ми разом проведемо 
в іншому місті, особливо, якщо 
вони там мріяли побувати, — роз-
повідає пані Юлія.

Учасники проєкту вже побували 
в ДиноПарку, в Буковелі, відвідали 
містечко Вінтервілл, що у Львові, 

а також ексклюзивний SPA-комп-
лекс. Поки діти бавляться і розва-
жаються, матусі можуть знайти час 
для себе, поділитися одна з одною 
корисними порадами чи новими 
успіхами.

— Я пам’ятаю, як наш проєкт 
тільки стартував, то ми зустріча-
лися з дітками раз на тиждень. І 
переважно це був Тернопіль, міс-
цеві заклади. Зараз ми з ними зу-
стрічаємося десь тричі на тиждень. 
Наприклад, у п’ятницю ми відвіда-
ли дитячу лазерну ігрову кімнату, 
в суботу ми йдемо у цирк, а в неді-
лю діти будуть робити свічки, а ми 
з жінками підемо на бранч. У цих 
діточок горять очі, вони посміха-

Волонтерка 
систематично 
допомагає  
150 родинам 
військових. Історія 
кожної — особлива

ТЕРНОПОЛЯНКА ЗАКЛИКАЄ 
ПІДТРИМАТИ ДІТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ
Підтримка  Головна мета проєкту 
– подарувати дітям захисників трохи 
радості та щастя у такий важкий період 
для всіх українців. Разом із мамами та 
організаторами діти відвідують різні 
цікаві локації, майстер-класи. Родини 
захисників охоче діляться приємними 
емоціями із журналістами
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У свій віковий день народжен-
ня поважна іменинниця отрима-
ла багато подарунків, квітів і за-
дула свічки на святковому торті.

Жителі і гості громади висло-
вили пані Марії щиру вдячність 

та шану за багаторічну сумлінну 
працю, мудрість та досвід:

«Вклоняємося Вашій життєвій 
мудрості, багатому досвіду, нез-
ламності перед воєнними лихоліт-
тями, які випали на Вашу долю. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
щастя, радості, гараздів та ще до-
вгих років у хорошому настрої».

НОВИНИ

100-РІЧЧЯ ВІДЗНАЧИЛА МАРІЯ 
КАЧОР ІЗ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Марія Качор із Чортківщини пережила цілу епоху, бачила не одну війну, відчула на 
собі голод і радянські тортури, побачила переможний світанок і відбудовувала країну

Пані Марія сумлінно працювала все  життя, тому її 
глибоко шанують

Іменинниця отримала багато подарунків, квітів і задула 
свічки на святковому торті

Віталій Дерех для всіх нас залишився 34-річним, 
усміхненим колегою, який завжди допоможе

ВИДАВНИЦТВО РІА.

Марія Качор пережила цілу 
епоху, бачила не одну війну, 
відчула на собі голод і радянські 
тортури, побачила переможний 
світанок і відбудовувала країну 
після руїн, в її очах – океан сліз 
радості і горя, вона – взірець му-
дрості і життєлюбства. Своєю 
стійкою довгожителькою Марі-
єю Качор пишається вся грома-
да. Тому і прийшли всі разом, 
декількома поколіннями, при-
вітати її до відділення стаціонар-
ного догляду для постійного або 

тимчасового проживання Центру 
надання соціальних послуг.

Про визначну подію для Тов-
стенської селищної ради пові-
домили працівники соціального 
закладу.

У цей визначний день шанов-
ну ювілярку вітали представни-
ки селищної ради, Управління 
Пенсійного фонду України в 
Тернопільської області, а також 
місцеві школярі. Для підростаю-
чого покоління бабуся Марія – 
жива легенда, з якою вони мали 
честь познайомитись.

Ювілей  22 березня мешканці 
Товстенської селищної ради вітали 
свою землячку з визначною подією. 
Довгожителька Марія Качор відзначила 
100-річний ювілей Довгожителькою 

пишається вся 
громада, тому і 
прийшли привітати 
її кількома 
поколіннями
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Підтримай 
петицію —  
скануй qr-код

Захисник Віталій Дерех заслуговує звання «Герой України»
ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Друзі пізнаються в біді, а Ге-
рої — у битві. Наш колега, плас-
тун і захисник України Віталій 
Дерех саме таким і був — муж-
нім, неординарним та відважним. 
Просимо підтримати петицію 
щодо присвоєння йому звання 
«Героя України».

Автор петиції Едуард Ростков-
ський просить Президента України 
Володимира Зеленського розглянути 
петицію і присвоїти Віталію Дере-
ху звання «Героя України». Чоловік 
переконаний, його побратим заслу-
говує увійти в історію України як 
вірний син, котрий завжди був го-
товий нищити ворога і відстоювати 
інтереси країни.

«Він влучно керував розрахунком 
ПТРК, з яким ліквідував не одну 
одиницю ворожої техніки та осо-
бового складу рф. Був прикладом 
для всіх військовослужбовців, котрі 
несли службу поруч із ним. Викла-
дав військову справу усім, хто того 
бажав, від вибухової справи до так-
тичних переміщень. Виконував 
завдання не тільки свого підрозді-

лу, неодноразово ходив у розвідку 
на позиції ворога. Знищував вибу-
хові загородження ворога на шляху 
українського війська, хоча і не був 
сапером. Ефективно нищив воро-
га та у вільний час навчав інших 
досягати аналогічних результатів. 
Він любив Україну і знав, що ми 
переможемо», — пише Едуард Ро-
стковський.

Станом на 23 березня петиція на-
брала 1013 голосів із 25000 необхід-
них. Збір підписів триває.

Віталія Дереха пам’ятають як жур-
наліста, майданівця, добровольця, 
воїна, пластуна. Він завжди виріз-
нявся з-поміж інших. Його проєкти, 
статті завжди чіпляли та привертали 
увагу. Він не боявся жодних викли-
ків ні в професії, ні в житті. Пра-
цював журналістом газети «20 хви-
лин». У 2013 році від редакції їздив 
в експедицію в Південну Африку 
та на Мадагаскар.

Ті, хто знав Віталія, кажуть — він 
ніколи не злився, не ображався та 
не пліткував. Завжди був на пози-
тиві, навіть якщо у його житті були 
труднощі.

У 2014 році пішов добровольцем 

у батальйон «Айдар» Збройних 
сил України, воював у його складі 
до липня 2015 року. У 2016–2018 ро-
ках працював у Муніципальній варті 
м. Івано-Франківськ, був рятуваль-
ником.

З початком російського втор-
гнення в Україну 2022 року вступив 
до 1-ї окремої бригади спеціально-
го призначення імені Івана Богуна, 
в складі якої брав участь у боях під 
Києвом, опісля на Луганщині. Ке-
рував розрахунком протитанкових 
засобів, з яким ліквідував не одну 
одиницю ворожої техніки та осо-
бового складу. Загинув 28 травня 
2022 року.

Редакція «20 хвилин» і досі пам’я-
тає той недільний ранок 29 травня 
2022 року. Саме тоді ми дізналися, 
що наш Віталік, який так любив 
жити, мандрувати та свою Україну, 
загинув. Він назавжди для всіх нас 
залишився 34-річним, усміхненим 
колегою, який готовий до авантюр 
та завжди допоможе. Поховали за-
хисника на Алеї Героїв на Микули-
нецькому кладовищі. Тоді попро-
щатися з нашим Героєм прийшли 
сотні тернополян.

Редакція «20 хвилин» закликає чи-
тачів також підписати петицію. Ми 
переконані, майбутнє покоління має 
знати, хто виборював для них мир 
та свободу, хто віддав своє життя 
за Незалежність України.
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Для тих, хто полюбляє свіжу сви-
нину, теж є що подивитися і придба-
ти. Ось за кілограм сала просять від 
50 до 65 гривень. М’ясний бочок — 
140 гривень за кілограм.  

За кілограм коропа просять 
100 гривень, а товстолоба — 70 гри-
вень. Для тих, хто хоче вже готову 
їжу, пропонують мойву — 80 грн/кг.

Один літр соняшникової олії кош-
тує 55 гривень, а два — 110 гривень. 
Це не домашня, звичайна розфа-
сована. За кілограм гречки про-
сять 55 гривень, булгур коштує 60, 
а якщо в поєднанні з макаронами, 
то 65 гривень. Кілограм зеленого 
гороху можна придбати за 22, а зви-
чайний жовтий — 20 гривень.

Вулиця Лесі 
Українки, 39 

На другій локації прилавки пе-
реповнені різною продукцією. На-
томість тут більше овочів, фруктів 
та м’яса. Трапляється також трохи 
молочної продукції, але теж не так 
багато.  

Зокрема, із молочного пропону-
ють два види бринзи на овечому 
молоці: запечена та звичайна. Ціна 
за кілограм — 280 гривень. Пів кі-
лограма домашнього сиру коштує 
50 гривень, а літр молока — 30 гри-
вень. Також пропонують твердий 
сир — 200–279 гривень за кілограм.  

Щодо овочів, то ціни на стару ка-
пусту коливаються від 12 до 20 гри-
вень за кілограм. Все залежить від 
розміру та щільності. А ось пекінська 
коштує дорожче — 50 гривень/кіло-
грам. За кілограм моркви просять 
35 гривень, а буряка — 20. Цибуля 
як завжди — 50–55 гривень за кі-
лограм. Картопля по п’ять гривень.

— Я не думаю, що ціни на цибулю 

меду. Зі слів продавця, мед продає 
по 70 гривень за літр.  

А ось яйця є чи не на кожному 
прилавку. І скрізь переконують, що 
вони домашні. Ціни коливаються від 
50 до 75 гривень за 10 штук.

— Це я сама збирала в курнику. 
Все домашнє, не думайте, що купила 
в магазині й виставила. Якщо вам 
треба більші за розміром, то кош-
тують 75 гривень. А як менші, 
то можу за 60 гривень віддати. Але 
якщо будете брати 20 штук. Всере-
дині жовтенькі. Як на випічку чи 
просто підсмажити — буде супер, — 
каже жінка.

Інші продавці готові віддати яйця 
за 45 гривень, але виключно за умо-
ви, що купуєте не менше 20 штук.  

Небагато цього разу привезли й 
молочної продукції. У двох про-
давців є бринза, домашнє масло, 
молоко коров’яче та домашній сир.

— Кілограм плавленого сиру 
коштує 250 гривень. Є різні па-
кунки: і менші, і більші. Є бринза 
в мене, також 250 гривень за кіло-
грам. Можете взяти звичайну або зі 
спеціями. Масло домашнє віддам 
за 300–350 гривень. Це все робимо 
вдома самостійно. Я приїжджаю 
сюди з міста Косів. Люди мене вже 

знають, — розповідає продавець.  
— 1,5-літрова пляшка молока 

домашнього коров’ячого коштує 
40 гривень. Сметану можу віддати 
за 70 гривень, це якщо баночка 0,5 л. 
Є домашній сир, кілограм продаю 
за 80 гривень, — розповідає прода-
вець Сергій.

Також на ярмарок привезли м’яс-
ну продукцію. Найбільше це готові 
ковбаси, запечені рульки, ребра та 
інше. Щодо цін, то рулет поляд-
виця коштує 300 гривень, теляча 
шинка — 330 гривень, а свиня-
ча — 300 гривень. Ребра запечені 
190 гривень, бочок — 220 гривень, 
а сардельки — 190 гривень, домашня 
ковбаса — 240 гривень. Ціни вказані 
за кілограм продукції.  

Щоразу на ярмарку 
можна придбати 
різну домашню 
продукцію, інколи 
навіть речі власного 
виробництва краян
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ПОЛІНА ДАЙНЕГА, POLINADAINEHA@ 
GMAIL. COM, 095– 077-01-80 

Суботні ярмарки почали 
проводити після початку пов-
номасштабного вторгнення 
росії. Така ініціатива сподоба-
лась підприємцям та звичайним 
тернополянам. Адже там можна 
купити продукцію від місцевих 
виробників дешевше, ніж у ма-
газинах.

Ми завітали на ярмарки і поба-
чили, яку ж продукцію сьогодні 
пропонують тернополянам. Та го-
ловне — чи реально отримати хоча б 
якісь знижки.

Перетин вулиць 
Миру та Дружби 

На цій локації чималий вибір 
товару. Продавці привезли як до-
машню продукцію, так і крупи, со-
лодощі, спеції. Ми обійшли ярма-
рок, поспілкувалися з продавцями 
і дізналися в них ціни на товари.  

Зелені на ярмарку небагато. Лише 
одна пара привезла на продаж і ща-
вель, і кінзу, руколу, шпинат та різні 
салати. Продавці кажуть, сезон до-
машньої зелені тільки починається, 
тому задарма не віддають.

Наприклад, 100 г щавлю кош-
тує 25 гривень, пучечок кінзи — 
20 гривень, салати та шпинат також 
по 20 гривень за 100 г.

— То дорого для вас? А як ви 
думали? Це ж посіяти, виростити 
треба. Не робиться все за раз-два. 
Поки ще холодно, то нижчих цін 
на зелень не очікуйте. Навпаки, 
ціни на продукти та зелень будуть 
зростати, бо незабаром свята. Це ж 
так завжди. Тому думайте, чи варто 
зараз відмовлятися від таких про-
позицій, — розповідає продавець.  

Також лише в однієї жінки на яр-
марку ми помітили редис. Каже, 
виростила на власному городі під 
плівкою. За один пучечок просить 
30 гривень.

Ціни на овочі майже не змінили-
ся. Кілограм картоплі може обійтися 
від 5 до 10 гривень. Морква кош-
тує 26 гривень, буряк — 20 гривень. 
А ось ціни на цибулю коливаються 
від 35 до 50 гривень за кілограм.  

Маленькі яблука продають 
за вісім гривень. Трохи більші — 
10–12 гривень. Також поряд із 
яблуками помічаємо контейнери 

Продукти   Традиційно 
сільськогосподарські ярмарки 
розгортають на двох локаціях: перетин 
вулиць Миру та Дружби, вулиця Лесі 
Українки, 3. Місцеві кажуть: щось тут 
дешевше, але на деякі товари ціни 
кусаються

ЩО МОЖНА КУПИТИ НА ЯРМАРКАХ 

СПОЖИВАЧ

За кілограм цибулі продавці просять 50-55 гривень 

Попри дощ, тернополяни активно купували продукти 

Зелень продають у грамах, ще не сезон За 10 домашніх яєць — від 50 до 75 гривень 

Більшість людей привозять домашню продукцію, віддають зі знижками

будуть менше. Можливо вже після 
наступного урожаю, якщо він буде 
гарним. Помідори та огірки купу-
ють, але не сильно, бо не всім подо-
бається такий смак. Ми пропонуємо 
людям скуштувати шматочок і тоді 
вже кожен вирішує для себе, — каже 
продавець.

Редис продають по грамах — 100 г 
коштує 12 гривень. Також у грамах 
продають шпинат — 100 г коштує 
15 гривень. Кілограм огірків обій-
деться у 115 гривень, а помідорів 
у 80 гривень. Також на прилавках 
ми помітили червонокнижну че-
ремшу, за пучечок якої просять 
10 гривень.  

Рибу ми побачили тільки в одні-
єї продавчині. Кілограм карасиків 
коштує 85 гривень. Жінка каже, 
риба свіжа. Також у продажу є со-
няшникова олія. П’ять літрів коштує 
240 гривень. Більше тут домашньої 
консервації. Бабусі принесли різне 
варення — 0,5 л коштує 25–50 гри-
вень. Є різні консервовані салати, 
цілі помідори, огірки. Велика банка 
яблучного соку без цукру коштує 

100 гривень.  
Ціни на яйця коливаються від 

45 до 75 гривень. З м’яса на по-
лицях переважно свинина, інколи 
трапляються кролі.

— Кілограм сала можу віддати 
за 145 гривень. Якщо треба вам 
фарш, то в мене є зі свинини та 
яловичини. Віддам вам за 140 гри-
вень/кг. Є також кролик. Привез-
ла з Озерної. Зараз поки продаю 
по 190 грн/кг. До свят буде дорожче. 
Якщо треба на холодець, то беріть 
ніжки свині. Коштують по 12 гри-
вень за кілограм. Якщо запікати 
хочете, то беріть полядвицю — 
195 гривень за кілограм, — каже 
продавчиня.

На іншому прилавку помічаємо 
ребра свинні за 149 гривень, поляд-
вицю за 179. Сало з м’ясом віддають 
за 149 гривень.

Ярмарки працюють з 8.00 до 
15.00, однак продавці кажуть, що 
найбільш активна торгівля до обі-
ду. Дехто встигає продати товар ще 
зранку і до 15.00 багато продавців 
вже їдуть.
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

Навесні алергії загострюються. Вони можуть виникати на цвітіння дерев чи трав, або ж просто 
посилюватися на фоні авітамінозу

СПІВПРАЦЯ

— Алергія — це, по суті, бурх-
лива реакція дитячого організму 
на вплив чужорідних чинників, 
тобто алергенів, які в нормі не ви-
кликають шкідливих реакцій ди-
тячого організму, — розповідає 
лікар–педіатр Мирослава Мель-
ничук.

Всесвітня організація охорони 
здоров'я зазначає, що за пошире-
ністю алергічні захворювання по-
сідають друге місце серед дитячих 
хвороб та виявляються у 25–30% 
дітей. Одним із найпопулярніших 
алергічних захворювань є атопіч-
ний дерматит у дітей. З кожним 
роком збільшується кількість тяж-
ких алергічних реакцій, а прояв 
симптомів захворювання стає 
більш раннім. Викликати алер-
гію можуть продукти харчуван-
ня, пил, пилок рослин, медичні 
препарати, сонячне проміння. 
Найбільш ймовірне виникнення 
алергії у дітей, які мають генетич-
ну схильність до розвитку захво-
рювання, коли один або обидва 
батьки страждають на алергію.

— Часто батьки не знають, як 
надати кваліфіковану допомогу 
малечі, недуга може не лише зни-
жувати якість життя дітей, але й 
призводити до інвалідності, — ак-
центує пані Мельничук. — Тож 
у разі появи симптомів алергії 
необхідно звернутися до лікаря, 
який проведе огляд, призначить 
необхідну діагностику та підбере 
правильне лікування.

Алергія у дитини може про-
являтися по-різному, залежно 
від причини, що її викликає, та 
індивідуальної реакції організму. 
Поширені симптоми алергії:

  вербіж, висипання на шкірі, 
іноді набряк;
  закладеність носа, нежить, 
часте чхання;
  почервоніння очей та сльо-
зотеча;
  блювання, біль у животі або 
діарея.

Причиною виникнення хвороби 
може бути як спадковий фактор, 
так і умови, у яких живе дитина. 
Багато залежить від способу хар-
чування, побутових звичок тощо.

— При будь–якому зверненні 
ми запитуємо в батьків про сі-
мейний та алергічний анамнези, 
чи мають у родині схильність 
реагувати на цвітіння чи вжи-
вання якихось продуктів, побу-
тових засобів тощо, — пояснює 
лікар–алерголог міської дитячої 
лікарні Ганна Матвеєва. — Важ-
ливо вчасно визначити, на що 
у дитини алергія. Необхідно 
звернутися до алерголога, який 
збере інформацію про перебіг за-
хворювання, уточнить особливос-

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Весна — час зміни образів, кра-
си, розквіту та алергій. Особливо 
прикро, коли насолоджуватися 
весною та прогулянками алер-
гія заважає дітям. Лікарі можуть 
зменшити прояви алергії, по-
легшити симптоми. А от не до-
пустити потрапляння алергену 
в дитячий організм можуть тільки 
батьки. Саме вони виступають 
у ролі «детективів», які повинні 
аналізувати, що могло викликати 
небажану реакцію малюка.

Як і кожну хворобу, алергію 
легше попередити, аніж лікувати. 
Молода мама Наталія Аврамен-
ко розповіла про основні захо-
ди профілактики. За її словами, 
впроваджувала їх у життя ще 
до народження малечі.

Висипання і 
не тільки 

— Під час вагітності я уника-
ла всіляких екзотичних страв, — 
каже вона. — Менше їла ци-
трусові, оскільки в мене самої 
на апельсини часто з’являється 
висипання. Практично не їла шо-
коладу, хоча дуже його люблю. 
Будь-які лікарські препарати 
приймала тільки в разі крайньої 
необхідності, і то попередньо 
проконсультувавшись із лікарем.

Продовжуючи, мама зауважує, 
що алергія — не таке вже й без-
печне захворювання. Адже, якщо 
її вчасно не виявити та не запо-
бігти контакту дитини з алерге-
нами, можуть виникнути важкі 
ускладнення. Із часом у малюка 
можуть з’явитися алергічний ри-
ніт, бронхіальна астма, розлади 
кишкового тракту та погіршення 
роботи інших важливих систем 
організму.

— Сучасні мами досить часто 
відмовляються від грудного виго-
довування, — продовжує тернопо-
лянка. — Мотивують це тим, що 
груди втратять привабливу форму, 
або з інших причин. Але, якщо 
ми хочемо, щоб наші діти були 
здоровими, мусимо чимось жер-
твувати. Оскільки саме тривале 
грудне вигодовування захищає 
дитячий організм від алергічних 
захворювань. До введення при-
корму ми взагалі не знали, що 
таке алергія. Але я й сама стежи-
ла за своїм харчуванням. Перші 
чотири місяці після народження 
дитини я не вживала продуктів 
харчування, які збільшують ри-
зик розвитку алергії (шоколад, 
яйця, риба, цитрусові, прянощі 
тощо). Коли дитина стала стар-
шою, то уникнути неприємних 
висипань все ж не вдалося.

Які симптоми і як 
діяти 

Алергія у дитини може виник-
нути у будь-якому віці і, якщо її 
не лікувати, буде прогресувати, 
спричиняючи погіршення якості 
життя всіх членів сім'ї, наголо-
шують медики міської дитячої 
лікарні.

Діти  Перерости алергії можна, але 
ті можуть турбувати вже в дорослому 
віці. Що робити, аби вчасно помітити 
небезпечну реакцію організму, 
розповідають медики

АЛЕРГІЯ – ПІДСТУПНА. ЧОМУ НЕ 
МОЖНА ЛЕГКОВАЖИТИ?

Можуть виникати 
задишка, 
задушливий 
кашель, набряки 
гортані, втрата 
свідомості 

ті харчування, наявність у сім'ї 
тварин та інші фактори, здатні 
спровокувати алергічну реакцію.

Гострі стани і 
небезпеки 

Якщо є гострі реакції на алер-
гію, зволікати дуже небезпечно, 
адже до «класичних» проявів 
можуть додаватися задишка, за-
душливий кашель, набряки гор-
тані, втрата свідомості, зниження 
артеріального тиску тощо. Щоб 
не допускати критичних ситуа-
цій — пам’ятайте про ці «черво-
ні прапорці», коли треба одразу 
дзвонити 103.

Для остаточної діагностики 
проводять алергопроби та/або 
імунологічний тест на алергени.

Проби — це підшкірне вве-
дення невеликої кількості най-
більш поширених алергенів. 
За реакцією організму лікар ви-
значає, до якої речовини у ди-
тини спостерігається чутливість. 
Проби проводять дітям із 3-х 
років, за один раз можна зроби-
ти алергопроби не більше, ніж 
на 12 алергенів.

Імунологічний тест — це ана-
ліз крові, який показує реакцію 
організму на більшу кількість по-
дразників і може з високою ймо-
вірністю показати, що викликає 
алергічну реакцію.

Давати дитині ліки при алергії 
можна лише за призначенням лі-
каря. При появі симптомів алергії 
необхідно виявити її джерело та 
усунути його.

— Лише лікар допоможе визна-
чити, на що алергія, складе гіпо-
алергенний раціон для дитини та 
призначить антигістамінні (про-
тиалергічні) препарати, які допо-
можуть зняти симптоми: свербіж, 
почервоніння, порушення роботи 
ШКТ. Не завжди ми можемо ви-
писати таблетки, за потреби при-
значають введення гормональних 
ін’єкцій. До приїзду швидкої 
можна дати антигістамінні ліки. 
Але головне в терапії — усуну-
ти джерело. Ізоляція дитини від 
впливу алергенів дає можливість 
імунній системі відновитися та 
підготуватися до нової зустрічі 
з подразником, — продовжує лі-
кар–педіатр Мирослава Мель-
ничук.

Самолікування може 
бути небезпечним

— Ви можете сплутати хвороби. 
Часто батьки стикаються із ситу-

ацією, коли до кінця не можуть 
розібратись чи це у дитини про-
яви алергії, чи застуди. Алергію 
часто можуть запідозрити, коли 
дитина «довго не одужує від за-
студи». Частина проявів дійсно 
можуть бути однаковими, проте 
є і свої відмінності, — говорить 
алерголог Ганна Матвеєва.

Тривалість застуди зазвичай 
до 7–14 днів, на відміну від алер-
гії, яка може тривати тижнями і 
навіть місяцями. Алергія не ліку-
ється і не полегшується прийо-
мом ібупрофену, парацетамолу 
чи антибіотиків. Прояви алергії 
нерідко можуть бути в один і той 
самий період (наприклад, кожної 
осені або навесні).

Чи можна 
перерости?

Чи можна перерости алергію? 
Питання, яке цікавить багатьох 
батьків. У 85% дітей до 10 років 
перестає проявлятися алергічна 
реакція на молоко, яєчний білок, 
злаки та сою. Але найчастіше, 
якщо у дитини в ранньому дитин-
стві розвинулася алергія на арахіс, 
горіхи і рибу, то вона зберігаєть-
ся протягом життя. Передбачити 
появу толерантності до алергенів 
неможливо, кажуть медики. Чи 
«переросте» дитина алергію за-
лежить від виду алергену, віку, 
з якого почався контакт із ним, 
обсягу та частоти впливу антиге-

ну на організм, стану імунітету. 
Навіть при зникненні симптомів 
може залишитися схильність, яка 
вимагатиме періодичного контро-
лю та обстежень, що дозволяють 
уникнути повернення симптомів 
або виникнення перехресної 
алергії.

— При виникненні будь–яких 
симптомів батькам необхідно 
звернутися до свого педіатра, 
записавшись онлайн або че-
рез реєстратуру. Розповідають 
скарги, ми ставимо попередній 
діагноз та записуємо на безоп-
латний прийом до алерголога. 
Записати до вузького спеціаліста 
можна і самостійно, але в такому 
випадку прийом у лікаря буде 
платним, — говорить педіатр Ми-
рослава Мельничук. — З направ-
ленням лікаря батькам не по-
трібно шукати лабораторій, щоб 
здати аналізи. У нас вони також 
безоплатні. Усі дослідження ви-
конують на якісному сучасному 
обладнанні.

Своєчасна діагностика, вияв-
лення та лікування алергії доз-
воляють повністю позбутися 
захворювання або досягти три-
валої ремісії. У такому разі алергія 
не впливатиме на якість життя 
дитини, дозволивши їй повно-
цінно зростати та розвиватися. 
Тож бережіть себе та своїх діток, 
будьте уважними до своїх звичок 
та способу життя.
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наполягати на госпіталізації.
Завдання виявилося непро-

стим, адже чоловік в міру сво-
їх суб’єктивних обставин від 
неї відмовлявся. Жінка була 
категорична і використала усі 
можливі способи переконан-
ня, адже не могла залишити 
людину, життя якої було під 
загрозою. В результаті терно-
полянина було госпіталізовано 
до місцевої комунальної лікарні 
швидкої допомоги, де швидко 
провели всі необхідні обсте-
ження.

Стан був критичний 
Гострий некротичний пан-

креатит, панкреонекроз, ме-
таболічна кардіоміопатія, хро-
нічний гастродуоденіт у стадії 
загострення. Все це діагноз 
пацієнта і якщо розумітися 
на термінології, то і критич-
ність його стану із загрозою для 
життя в найближчому майбут-
ньому, якби доля, чи швидше 
працівник оперативно-диспет-
черської служби не направили 
до нього такого ангела-охорон-
ця у червоному спецодязі.

Пані Катерина в той день і 
для тієї сім’ї стала тендітною, 
але сильною духом і професій-
ною героїнею, а для колективу 
КНП «Центр екстреної медич-
ної допомоги та медицини ка-

Катерину Фрищин називають ангелом-охоронцем.  
Вона врятувала багатьох пацієнтів

ВИДАВНИЦТВО РІА 

— Повірте, коли вам стане по-
гано, то ви точно захочете, щоб 
поряд із вами опинився не су-
пергерой із кіно, а фельдшерка 
Катерина Фрищин, яка зробить 
все можливе і неможливе, щоб 
витягнути вас із будь-якої 
біди, — розповідають у Центрі 
екстреної медичної допомоги 
Тернопільщини. — Це меди-
киня, яка у цьому величезно-
му світі можливостей і виборів 
звернула саме на ту стежку і 
знайшла саме своє місце. Вона 
живе своєю роботою і готова 
пробити будь-яку стіну, щоб 
повноцінним і здоровим жит-
тям жили всі її пацієнти.

До речі, за нещодавній ви-
падок подяку фельдшерці ви-
словили і її пацієнт, і його 
родина, і сімейний лікар, яка 
була присутня під час виклику. 
І навіть персонал лікарні, куди 
згодом прибула карета швидкої 
допомоги, вражений рішучістю 
і компетенцією молодого спе-
ціаліста.

Скаржився 
на гострий біль 

Того дня швидка приїхала 
до чоловіка 1990-го року народ-
ження, який скаржився на го-
стрий біль у животі.

При прибутті бригади швидкої 
допомоги у складі фельдшера 
Катерини Фрищин та водія Ми-
коли Тицького було виявлено, 
що пацієнт у важкому стані, 
про що свідчила блідість шкі-
ри, висока пітливість, посилене 
тремтіння та інші симптоми.

Глибокі знання, досвід та 
інтуїція допомогли медикині 
оцінити складність ситуації і 

Допомога  Медиків швидкої часом 
порівнюють із супергероями. Коли вони 
вирушають на виклик, то часто вирішують 
долю людини шляхом титанічних як 
інтелектуальних, так і фізичних чи 
моральних зусиль

Глибокі знання, та 
інтуїція допомогли 
фельдшерці 
оцінити складність 
ситуації, наполягти 
на госпіталізації
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тастроф» ТОР — гордістю. Але 
для себе вона просто прожила 
ще один день із натхненням і 
так, як підказувало їй серце. 

А серце у неї надзвичайно ве-
лике! — розповідають у Центрі 
екстреної медичної допомоги 
області.

ГЕРОЇ В ЧЕРВОНІЙ УНІФОРМІ

РЕКЛАМА

517920_inf

Буде здорова 
прогулянка
 На Здорову прогулянку у 
суботу, 1 квітня, запрошують 
усіх бажаючих навчитися 
скандинавській ходьбі та 
перевірити своє здоров`я. 
Оздоровчий захід відбудеться 
в парку ім. Т.Шевченка, на 
набережній біля причалу.
 Заняття зі скандинавської 
ходьби будуть проходити кож-
ні 30 хвилин з 13.00 до 17.00.  
Щоб потрапити у групу та 
обрати зручний час, потрібно 
обов’язково зареєструватися: 
https://bit.ly/40xaTvS
Усі охочі зможуть відвідати 
медичну зону та перевірити 
своє здоров'я: артеріальний 
та внутрішньоочний тиск; 
рівень цукру в крові; зробити 
флюорографію; проконсульту-
ватися з сімейним лікарем та 
психологом; зробити тест на 
ВІЛ, гепатит С; вакцинувати-
ся проти COVID-19.
Щоб турбуватися про здоров'я 
було приємніше, впродовж 
заходу організатори розігрува-
тимуть подарунки!
Центр громадського здоров'я 
чекає на вас із родиною чи 
друзями — буде здорово!

Нові технології 
операції серця
В Тернопільській обласній 
лікарні вперше в області ви-
конали процедуру черезшкір-
ної імплантації аортального 
клапана – TAVI (Transcatheter 
aortic valve implantation) .
Про це повідомили в Терно-
пільській обласній клінічній 
лікарні.
Такі втручання виконують 
тим пацієнтам, кому протипо-
казана відкрита кардіохірур-
гічна операція. 
Ця процедура дозволяє 
замінити критично звужений 
аортальний клапан серця, не 
відкриваючи грудну порож-
нину. Втручання виконується 
через 6-міліметровий розріз в 
стегновій артерії. Тож паці-
єнти можуть повернутися до 
звичайного життя швидше, 
ніж при традиційній операції.

КОРОТКОКОРОТКО
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

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

 ВИШИВАЛЬНИЦЯ (РОБОТА З ВИШИВ. МАШИНКОЮ), 
БАЖАНО ТЕХН ОСВ., ВІДПОВІД., ВМІННЯ РЕТЕЛЬНО І 
СВОЄЧАСНО ВИКОН. РОБОТУ, З/П ВІД  9000 ГРН (050) 
377-30-05, (067) 145-78-88  

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

 ВОДІЙ З ВЛАСНИМ ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ, В/П ДО 
700 КГ. (067) 676-19-31  

 ВОДІЙ НА ПЕКАРНЮ, ГОТОВИЙ МАРШРУТ, МОЖНА З 
ВЛАСНИМ А/М ТИПУ «ДОБЛО», АБО ВОДІЙ НА А/М ФІР-
МИ, МОЖНА ПЕНС. ВІКУ, З/П ВИСОКА. (067)679-60-46  

 ВОДІЇ ТАКСІ (096) 803-74-86  

 Доглядальниця (096) 739-47-31  

 ЕКСКАВАТОРНИКИ НА ЕКСКАВАТОРИ «АТЛАС» І МІНІ, РОБОТА 
В ТЕРНОПОЛІ, З/П ВИСОКА. (067) 354-63-61, (068) 231-60-39  

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

 КУХАР В БАР БІЛЯ С.ДОВЖАНКА, ТИЖД./ТИЖД., 10-22 
ГОД., РОЗВОЗКА ПІСЛЯ РОБОТИ, МОЖЛ. ПРОЖИВАННЯ,  
З/П 700-800 ГРН./ДЕНЬ (096) 352-60-81  

 Кухар, посудомийниця-прибиральниця, офіціант в 
бар. (098) 224-16-91  

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

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

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

 ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ЧПК, З/П ВИСОКА. (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  

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

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

 ОФІЦІАНТ В БАР, (098) 808-77-75  

 ПОМІЧНИЦЯ ВИШИВАЛЬНИЦІ (РОБОТА НА ВИШИВАЛЬ-
НІЙ МАШИНЦІ), ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, ХОР.КОЛЕКТИВ, 
БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, З/П 9 000-12 000ГРН (050) 
377-30-05, (067) 145-78-88  

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ В БАР (098) 808-77-75  

 ПРАЦІВН. БУД.ПРОФ. РІЗНОРОБОЧІ, МУЛЯР, ШТУ-
КАТУР, БЕТОНУВАЛЬНИК, ВОДІЇ ФУРИ А/М КАМАЗ, 
МАШИНІСТИ ЕКСК, ГРЕЙДЕРИСТ, КРАНІВНИК (067) 
352-53-80  

 ПРАЦІВНИК ДЛЯ НІЧНОЇ ПОРІЗКИ ХЛІБА, НАВЧАННЯ, 
ТІСТОМІС-ФОРМУВАЛЬНИК НА ПЕКАРНЮ, З/П ВІД 9 000 
ГРН. (067) 679-60-46  

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

 ПРАЦІВНИК ПЕКАРНІ. (097) 142-59-15  

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

 ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ, МОЖНА 
БЕЗ ДОСВІДУ, РОБОТА ОФІЦІЙНА, З/П  ДОГОВІРНА, (9-
17 ГОД.). (098) 688-85-21  
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 ПРИБИРАЛЬНИЦІ, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

 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, обвалювальник м’яса, гр.7/7, з/п 8 
000 - 15 000 грн.+премії, своєчасна оплата; м.Тер-
нопіль, вул. 15 Квітня, 1е/6, (068) 928-35-35  

 Продавці в кіоски (автовокзал, парк ім.Шевченка), 
тижд./тижд. (097) 892-74-14, (050) 377-60-29  

 РІЗНОРОБОЧА У ШВЕЙНИЙ ЦЕХ, БЕЗ ШКІДЛ ЗВИЧ, ВІДПО-
ВІД., ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, ДОСВІД ВІТАЄТЬСЯ, ПРИ ПОТРЕБІ 
НАВЧ., З/П 9000-12000 ГРН. (050) 377-30-05, (067) 145-78-88  

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

 ТОКАР, З/П ВИСОКА. (067) 352-72-89  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Шукаю доглядальницю за жінкою, з переписом 
квартири. (067) 881-38-09  

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

7.3 ШУКАЮ  

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

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

8. ОХОРОННІ СИСТЕМИ  
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  

15. МЕДИЦИНА  
15.2 ПРОДАМ  

 Коляски інвалідні, різні моделі, нові, недорого. 
(097) 105-36-10  

 ОБЛАДНАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ,  ШАФА СУХОЖАРОВА, 
ІНШЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ, ДЕШЕВО (098) 068-92-72  

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, торцов-
ки, лобзики, фени, кархери, болгарки, ключі, фрезери,бен-
зопили,ремонт,сервіс (097)484-20-46, (099)094-45-22

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА ТА 
УПАКОВКА  
24.3 КУПЛЮ  

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

 МАКУЛАТУРА, ПОЛІЕТИЛЕН, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА, ВИ-
ГІДНО (ЦІНА ЯКІСТЬ), ВУЛ.ГАЙОВА 30. (067)350-20-60, 
(068) 060-13-88  

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

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

 Зачистка дачних ділянок, зрізання дерев, 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., гос-
под., 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  

 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  

 Коляска дитяча, санки, фільтр водяний, електро-
рибочистка, кабель ТВ, приставка Т2, степлер бу-
дівельний, текстоліт, фторопласт. (097) 307-80-70  

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

 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, холодильник, 
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  

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

 Чоловік, 51/171/71, познайомиться для серйозних 
стосунків з жінкою (097) 813-20-12  

 ЧОЛОВІК, 55 Р., ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ ДЛЯ ПО-
СТІЙНИХ, ТРИВАЛИХ СТОСУНКІВ, (098) 847-08-28  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

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

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК (ТИМЧАСОВЕ ПО-
СВІДЧЕННЯ) №008406 НА ІМ’Я ХЛІБОРОБ А.І. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НА ІМ’Я КАПЕЛЮ-
ШЕК Д.А. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НК №5952413 ВИД. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ ОМТЦК НА ІМ’Я БІЛИК С.В. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ  

 Загублений військовий квиток НК №6406147 на 
ім’я Сохарев В.В. вважати недійсним  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ КРТЕ №12925648 ВИД. ВПУ 
№4 М.ТЕРНОПОЛЯ, АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ ТЕ №12925450 НА ІМ’Я ТКАЧУК Р.В. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМИ  

 ЗАГУБЛЕНУ ЗАЛІКОВУ КНИЖКУ ІТМТ/ПІГ 120920 НА ІМ’Я 
ЛЕНЧУК І.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНУ ЗАЛІКОВУ КНИЖКУ №ІТМТПІГ-1239/20 ВИД. 
ВСП «ТФК ТНТУ ІМ.ПУЛЮЯ» ВІД 2020 Р. НА ІМ’Я ШУСТИК 
Д.С. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНУ КАРТКУ ВОДІЯ UAD 0000004G35001 НА ІМ’Я 
РОМАШОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНУ ЧІП-КАРТКУ ВОДІЯ UAD №0000009RDU000 
НА ІМ’Я БІЛИЙ О.С. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ  

 ЗАГУБЛЕНІ ПОЛІСИ АТ «СГ «ТАС» ОСЦПВВТЗ: АТ – 
1820327, -3062247, -3062295, -1683051, -1683055, 
-1683056, -1820950 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 6/9/ц 45 кв.м н/б 25 000 (068) 447-
25-77 

 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.Карпенка 3/5/ц 22 кв.м х/ст,м/п,б.з,агенц 20 
000 (098) 718-74-98 

 вул.Київська 2/9/м 42 кв.м і/о,є/р 37 500 (097) 
405-48-35 

 вул.Макаренка 4/5/ц 12 кв.м меб., м/п,блок 8 500 
(097) 405-48-35 

 вул.Над Яром 10/10/ц 45 кв.м і/о,є/р,меб,тех 46 
500 (097) 405-48-35 

 вул.Савури 2/5/ц 24 кв.м м/п,б.з,х/ст 19 000 (098) 
718-74-98 

 вул.Самчука біч. 1в/6/ц 55 кв.м є/р,і/о, кім+н. 46 
500 (067) 215-03-32 

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

 вул.Тарнавського 1/9/ц 45кв.м і/о,є/р,тер 46 500 
(068) 605-89-47 

 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 

 вул.Тарнавського 4/5/ц 30/18/6 м/п,б.з. 25 000 
(098) 943-63-90 

 вул.Тарнавського 9/9/ц 29 кв.м і/о,є/р,меб,тех 30 
700 (068) 605-89-47 

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

 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 Вишнівецького 6/7/ц 65 кв.м і/о,є/р,меб 55 
000 (068) 692-15-37 

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

 Варшавський 5/9/ц 58 кв.м і/о,є/р,кух 63 000 (097) 
405-48-35 

 вул.15 Квітня 8/9/п 50/30/9 і/о,є/р,меб. 47 500 
(098) 943-63-90 

 вул.Галицька 8/9/ц 67 кв.м і/о, є/р,меб,тепл. підл 
79 000 (098) 943-63-90 

 вул.Глибока 8/9/ц 78 кв.м і/о,є/р,меблі,техн 75 
000 (097) 405-48-35 

 вул.Гузара 1/5/п 45 кв.м не кут, ч/рем.,доб 30 000 
(067) 215-03-32 

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

 вул.Золотогірська 5/5/ц 54 кв.м 2б.з.,о/к 34 000 
(068) 605-89-47 

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

 вул.Київська 7/9/ц 41кв.м рем.,меб,гурт 17 500 
(068) 605-89-47 

 вул.Лепкого 1/5/п 75 кв.м рем.,доб.,окр.вх 52 000 
(068) 605-89-47 

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

 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.Мазепи 2/5/ц 45 кв.м кол., озеро 28 500 (068) 
692-15-37 

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

 вул.Тарнавського 7/10/ц 66,7кв.м і/о,сира 42 000 
(068) 605-89-47 

 пр.Микулинецький 4/5/ц 50/30/8 і/о,м/п,о/к 33 
500 (068) 605-89-47 

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

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 вул.15 Квітня 1/9/п 65 кв.м рем., можна п/ком 45 
000 (067) 215-03-32

 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.Корольова 2/9/п 64 кв.м і/о,меб,тех 44 500 
(068) 447-25-77 

 вул.Купчинського 1/9/п 64 кв.м рем., меб, тех 41 
000 (068) 605-89-47 

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

 вул.Тарнавського 6/9/п 64 кв.м меб 35 000 (097) 
405-48-35 

 вул.Хмельницького 1/3/ц 73 кв.м м/п,і/о 52 000 
(097) 405-48-35 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 БУДИНОК-ДАЧА ЛЬВІВСЬКА ТРАСА, 2-ГІ ДАЧІ -СВІТЛО, КРИНИ-
ЦЯ, ОГОРОЖА, САД, ДОГЛЯНУТА,ДОГОВІРНА (068) 483-25-69 

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

 Будинок с.В.Гаї -новобудова, гот. до проживан-
ня, відм.ст., все зроблено дорого зі смаком, 0,14 
га167 000 у.о. (099) 080-99-95 

 БУДИНОК С.ДРАГАНІВКА 64,5КВ.М2 КІМ., КУХ., ВЕРАН-
ДА, ПІДВАЛ, ГОСП. БУД., САД, ГОРОД, 0,2 ГА, ПРИВА-
ТИЗ16 000 У.О. (068) 874-77-72 

 Будинок с.Лозова 62 кв.мчастково рем., 2 види 
опалення, 0,25 га, центр, асфальт42 500 у.о. (067) 
215-03-32 

 Будинок с.Озерна -старий глин. буд., газ, вода, 
світло, 0,55 га,- (097) 152-63-81 

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

 Будинок с.Чернихів 80 кв.мсирий, накр., старий 
буд., надв. буд., 0,56 га, центр, асфальт.10 000 
у.о. (067) 215-03-32 

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

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

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

 Ділянка дачна с.Підгороднє -0,07 га, рівна6 000 
у.о. (068) 692-15-37 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА 2 КМ ВІД «ПОДОЛЯН» -0,25 ГА, ПІД 
ЗАБУД., ДЕРЖ. АКТ, ВЛАСНИК, МАЛЬОВН. МІСЦЕ, БІЛЯ 
ЛІСОПОСАДКИ, ТОРГ24 500 У.О. (097) 185-65-44 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА КАРПАТИ 0,5 ГАБУДИНОК НЕЗА-
ВЕРШЕНИЙ, ЗАТИШНЕ, ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ МІСЦЕДО-
ГОВІРНА (095) 162-72-42 

 Ділянка земельна р-н газопроводу -0,14 га, під за-
будову, власникнедорого (097) 105-36-10 

 Ділянка земельна с.Байківці -0,08 га, фундамент, 
2 заїзди, кам‘яна дорога, вул.обжита, є проєкт на 
будинок27 000 у.о. (098) 943-63-90 

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

 Ділянка земельна с.Н.Івачів 0,06 га-- (067) 881-38-09 

 ДІЛЯНКА ЗЕМЕЛЬНА С.ІГРОВИЦЯ -0,23 ГА, ПІД ЗАБУДО-
ВУ, 300 У.О./0,01 ГА, ТОРГ- (068) 026-63-34 

 Котедж львівська траса, 1-ші дачі 120 кв.мвлас-
ник- (067) 208-50-33 

 Частину будинку вул.Бандери 1 пов 63 кв.мі/о, є/р, 
3 кім., кух., с/в, подвір’я,85 000 у.о. (097) 405-48-35 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 1-кім. квартиру, «Аляска», 45 кв.м, і/о, є/р, меблі, 
поб.техніка, 230 у.о.+послуги (068) 447-25-77 

 1-кім. квартиру, вул 15 Квітня, 3/5ц, 30 кв.м, ме-
блі, поб.техніка, 6 000грн+ком. (068) 447-25-77 

 1-кім. квартиру, вул.Вербицького, 2/9п, 34 кв.м, 
рем., меблі, бойлер, техніка, 6 000грн+ком. (098) 
943-63-90 

 1-кім. квартиру, вул.Морозенка, 9/9/ц, 36 кв.м, 
є/р, і/о, ніша, меблі, поб.техніка, 170 у.о.+к.п. 
(067) 215-03-32 

 1-кім. квартиру. Старий Парк, 55 кв.м, і/о, є/р, ме-
блі, поб.техніка, 320 у.о.+послуги (068) 447-25-77 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, Б-Р ВИШНЕВЕЦЬКОГО, І/О, МЕБ., 
ПОБ. ЬТЕХ., 7 000 ГРН. (068) 514-47-34 

 2-кім. квартиру, вул.Злуки, 5/9п, 50 кв.м, меблі, 
поб. техніка, 8 000 грн.+ком. (068) 447-25-77 

 2-КІМ. КВАРТИРУ, ВУЛ.ТЕРНОПІЛЬСЬКА, Р-Н «МОНАКО», 
54 КВ.М, ВЛАСНИК. (097) 830-77-17 

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

 3-кім. квартиру, вул.Захисників України, 4/9ц, 65 кв.м, 
і/о, є/р, меблі, поб.техніка, 350 у.о. (098) 943-63-90 

 3-кім. квартиру, вул.Торговиця, меблі, техніка, 8 
000грн+послуги (068) 447-25-77 

 Візьму в кімнату в гуртожитку працевлаштовану 
жінку, можна з дитиною, біля озера, (8-21 год.). 
(066) 634-94-90 

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

 Візьму на квартиру в окрему кімнату хлопця, при-
ватний сектор, Східний. (097) 291-88-56 

 ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ ОДНУ 
ЛЮДИНУ, ЦЕНТР. (068) 148-52-17 

 Візьму на кварттиру хлопців або дівчат (066) 634-94-90 

 ГУРТОЖИТОК, ДРУЖБА, НЕПОГАНІ УМОВИ, НЕДОРОГО 
(096) 389-75-28 

 Квартиру, вул.Рєпіна, 45 кв.м, і/о, є/р, меблі, поб.
техніка, 300 у.о.+послуги (068) 447-25-77 

 Кімнату в 2-кім. квартирі, Дружба, 2 пов., і/о, всі 
умови, 5 000 грн.+ком. (063) 131-45-80 

 Кімнату в 3-кім. квартирі, р-н автовокзалу, для мо-
лодої сім’ї, 1-2 дівчат, з господинею, 4 000 грн. 
(095) 826-60-75, (067) 859-87-86 

 Окрему кімнату в приватному будинку, с.Біла, є/р, 
всі зруч., камін, без господарів, побл. зупинки 
(097) 545-40-07 

 Приміщення, Центр, 41 кв.м, 1-кім, квартиру, 
Центр, 47 кв.м, н/б, всі зручності, власник. (066) 
507-49-06 

4.9 КУПЛЮ 

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

 1-кім. квартиру, Дружба. (067) 751-59-24 

 2-кім. квартиру, Східний, (067) 751-59-24 

 3-кім. квартиру, «Канада», Сонячний. (067) 751-59-24 

 Будинок, біля Тернополя, розглянемо усі пропози-
ції. (096) 473-67-66 

 Дачу з будиночком, розгляну усі пропозиції (096) 
473-67-66 

 Ділянку земельну під забудову, біля Тернополя, 
розглянемо всі пропозиції (096) 473-67-66 

4.10 ЗНІМУ 

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

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

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

4.11 РІЗНЕ 

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

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

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

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

 Продається приміщення нежитлове, майстерня 
тракторної бригади, Зборівський р-н, с.Оліїв, до-
говірна (096) 374-51-58 

 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 то-
варом, вул.15 Квітня, р-к «Оріон», 15 кв.м, договір-
на (067) 128-51-71  
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3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г ТЕХНІКА, 
ПОСЛУГИ  
3.2 ПРОДАМ  

 ГАЗ-52, ПРИЧІП ДО А/М, БЕЗ ДОКУМЕНТІВ, 12 000 ГРН. 
(097) 237-22-36  

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

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

 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 
ТРАНСПОРТ, 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, ВИВІЗ 
СМІТТЯ, КВАРТИРНО-ОФІСНІ ПЕРЕЇЗДИ, ДОСТАВКА БУ-
ДМАТЕРІАЛІВ, 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 гранітного 
щебеню, нові, різні розміри, можлива доставка, роз-
вантаження, монтаж (097)979-86-31, (050)234-67-25  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Керамзит фасований в мішках та насипом, 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.)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 РЕМОНТ КВАРТИР, ЯКІСНО, ДОСТУПНІ ЦІНИ, ШТУКАТУР-
КА ГІПСОВА, ШПАТЛЮВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, СТЕЛІ, 
ГІПСОКАРТОН. (098) 734-57-89  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ, ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, БЕЗГОТІВКОВИЙ 
РОЗРАХУНОК. (067) 351-46-56  

 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ:ЗОВНІШНЯ, ВНУТРІШНЯ ШТУКА-
ТУРКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛОМ, ПОМІРНІ ЦІНИ, 
МОЖЛИВА ОПЛАТА ПО ПЕРЕРАХУНКУ. (067) 452-27-67  

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

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

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

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

 Інформація: бригада виконує мурування з блоків, 
цегли. каменя., заливання сходів, зварювання ме-
талевих сходів, можливі знижки. (098) 773-26-52  

 Інформація: бригада виконує мурування з блоків, 
цегли. каменя., заливання сходів, зварювання ме-
талевих сходів, можливі знижки. (098) 773-26-52  

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

 Інформація: електрик, заміна, ремонт проводки, 
світильників, вимикачів тощо, відбійні роботи, зне-
сення 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: ремонт, вагонка, гіпсокартон, штукат., 
шпатл., рідкі шпалери, фарбув., плитка, сантехні-
ка, спаювання металопл.,електр. (068) 137-73-25  

 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  

 Перетягування, ремонт м»яких меблів, заміна пру-
жин, поролону. (097) 484-60-02  
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Відкрити кафе «Друг» у Терно-
полі – неочікуване рішення для 
переселенки із Сум. Вона сміється і 
каже, мабуть, це така доля зробити 
в новому місті те, що планувала 
зробити вдома. До того ж, є люди, 
які готові її підтримувати й розви-
ватися разом.

— Я почала проводити у Терно-
полі різноманітні заходи, під час 
яких познайомилася зі своїм тепер 
вже бізнес-партнером Віктором. 
Він мені запропонував разом роз-
виватися у напрямку ресторанного 
бізнесу і все якось так закрутилося. 
Ми довго думали над концепцією, 
спочатку робили лише каву і де-
серти. Потім зрозуміли, що наші 
гості хочуть трохи більшого і ви-
рішили запустити меню основних 
страв. Важко було знайти кухаря, 
з яким би у нас збігалися погля-
ди. Та одного разу ми зустрілися 

з Олександром Ліпком і він нам 
запропонував те, що ми і хотіли. 
Також у нас інший кухар розробляв 
десерти, — розповідає переселенка. 
— Не скажу, що займатися закла-
дом легко. Це дуже непросто. Ми з 
партнером Віктором трохи новачки 
у цьому бізнесі. Зараз ми будуємо 
цей бізнес не задля грошей, а щоб 
створити простір, де тобі класно, 
де тобі раді. Це місце, де можна 
проводити заходи, цікаві лекції, 
завдяки яким ти розвиваєшся. Ми 
розуміємо, що далі це за собою 
потягне прибуток. Але поки для 
нас це не головне. 

Для команди важливо, аби 
«Друг» був не лише закладом, де 
можна смачно поїсти чи випити 
кави, а й місцем, якому можна до-
віряти, куди хочеться повертатися 
і де тобі дійсно раді. Саме тому 
під час дії стабілізаційних графі-

ків відключення світла, власники 
кафе виділили зону для роботи 
відвідувачів.

— У нас є генератор і ми про це 
відкрито говорили. Це просто треба 
було бачити ту кількість людей з 
ноутбуками. Всі приходили прове-
сти онлайн-зустріч, попрацювати. 
Інколи навіть не вистачало місця 
звичайним людям, які прийшли на 
каву чи пообідати. Тому ми виді-
лили таку собі зону, де дозволяли 
людям працювати. Але ставили 
часові обмеження, щоб нікого з 
бажаючих не образити. Знаєте, я 
хочу, щоб люди приходили до нас 
не тільки тому, що наш заклад по-
ряд з ними або тут нормальні ціни. 
Хочу, щоб люди приїздили з різ-
них мікрорайонів, бо в нас реально 
смачно, класно. Хочу, щоб люди 
казали, що це нереально смачні 
салати, випічка та кава. 

Кожен із нас потребує свого «Друга»

ПЕРЕСЕЛЕНКА ВІДКРИЛА КАФЕ 
ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

До команди приймають молодих, креативних та 
позитивних спеціальністів

У закладі смачно нагодують та пригостять ароматною 
кавою

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

Олександра Родіна — відкрита 
та легка у спілкуванні. Дівчина 
зустрічає нас у своєму закладі 
на першому поверсі та запрошує 
ознайомитися з роботою, колек-
тивом. У вічі одразу впадають ко-
льорові стільці та панорамні вікна, 
за якими видніється краса місце-
вого парку. Бізнес-леді зізнається, 
з першого погляду закохалася у це 
приміщення, але є деталі, які все 
ще хоче змінити.

— На місці нашого «Друга» завж-
ди були якісь заклади, де люди мог-
ли прийти і випити каву, перекуси-
ти. Ми знаходимося у приміщенні 
бізнес-центру «К15», тому логічно, 
що люди шукають місце для обіду, 
для проведення зустрічей. Проте 
наше кафе не лише про їжу. Воно 
більше про здоров’я, про ставлення 
до себе, про дружбу та насолоду. 
Я переконана, не варто сприймати 
страви як просто їжу. Вони мають 
приносити задоволення та користь. І 
взагалі, кулінарія — своєрідна твор-
чість, яка також потребує креати-
ву, — каже дівчина.

Я завжди у пошуках 
себе 

За освітою Олександра програ-
містка, тож першим місцем роботи 
дівчини була ІТ-компанія. Пропра-
цювавши там кілька місяців, сум'ян-
ка зрозуміла, робота в офісі — не для 
неї. Адже душа завжди потребува-
ла креативу та розвитку. Попри всі 
сумніви вона ризикнула і не лише 
змінила рід діяльності, а й відкрила 
власну агенцію.  

— Бували дні, коли я просто пла-
кала на роботі. Спочатку я трима-
лася в компанії, бо там працювали 
мої друзі, а потім вони пішли і мені 
взагалі стало нудно. Мій тоді ще 

хлопець казав: «Сашо, зміни на-
прям роботи. Відкрий щось своє. 
Подумай, що тобі до душі». І так 
я згадала, що все дитинство писала 
сценарії на свята, змушувала рідних 
брати участь у цих домашніх заходах. 
Якось так закрутилося і я вирішила 
стати організатором весілля. Тобто, 
люди до мене приходили, казали, що 
вони хочуть і як це бачать. А я вже 
мала знайти фотографа, декоратора 
і таке інше. За роки активної робо-
ти у мене була своя команда. Ми 
ходили майже на кожну церемонію 
і плакали від милості, — згадує пе-
реселенка.  

Організації церемоній та масових 
фестивалів дівчина присвятила п’ять 
років. А далі знову зміна діяльно-
сті. На цей раз жителька Сум мала 
відкривати власний цех та заклад 
харчування. Разом із подругою вже 
продумували концепцію, навіть за-
просили технолога з Києва та дали 

завдаток. Але 24 лютого вся родина 
прокинулася від жахливих новин та 
вибухів.

— Я пам’ятаю, як повертала кош-
ти своїм замовникам. Надавала їм 
поради і казала, що більше не за-
ймаюся організацією весілля. Це був 
гарний період у моєму житті, мені 
дійсно подобалося, що я робила. Але 
завжди хотілося зростати, робити 
більше. Тому, мабуть і вирішила 
спробувати себе в іншому бізнесі. 
Хто ж знав, що 23 лютого ми обго-
ворювали нашу концепцію, вчергове 
думали, як будемо відкривати заклад 

Історії  Знайомтеся, це переселенка з 
міста Суми Олександра Родіна. У свої 27 
років дівчина встигла попрацювати в ІТ, 
створити агенцію з організації свята та 
провести десятки різноманітних заходів. 
У Тернополі вона реалізувала давню мрію 
– відкрила власне кафе «Друг»
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у рідних Сумах, а вже 24 лютого 
наша увага буде прикута до зовсім 
іншого — повномасштабного втор-
гнення, — розповідає Олександра 
Родіна.

Тернопіль закохав 
мене в себе 

Олександра разом із родиною 
до останнього відмовлялася на-
віть думати про виїзд із рідних 
Сум. Вони навпаки робили «кок-
тейлі Молотова» та розвозили їх 
на блокпости, де стояли українські 
захисники. Проте коли військові 
країни-агресорки почали масово 
обстрілювати житлові квартали і 
вибухи лунали у сусідніх будинках, 
було дійсно не до героїзму.

— Батьки категорично відмовля-
лися їхати і казали, щоб ми виїж-
джали самостійно. Але був такий пе-
ріод, коли прилетіли ракети у сусідні 
будинки: спочатку в один, а потім 
в інший. Пам’ятаю, що там загинули 
цілі родини. Було страшно і тоді ми 
вже не роздумували. У нас восьмого 
березня організували «зелений ко-
ридор» і казали, що він функціону-
ватиме до 18.00. Ми сиділи-сиділи 
вдома, а потім читаємо, що люди 
виїхали, з ними все нормально. 
То ми о 17.00 все необхідне запхали 
в машину і поїхали. Ми не знали, 
куди саме будемо їхати. Дорогою 
залишалися в рідних, а потім вже 

Дівчина мріє,  
аби «Друг»  
був не просто 
кафе, а чудовим 
простором для 
крутих зустрічей 

Олександра Родіна переконана, варто шукати себе і робити те, що приносить задоволення

батько домовився про тимчасове 
проживання у Чернівцях, — розпо-
відає переселенка.

Олександрі з чоловіком вистачило 
трохи більше тижня у Чернівцях, аби 
відійти від вибухів і скучити за робо-
тою. Тож, як тільки чоловік отримав 
пропозиції у Львові та Тернополі, 
одразу вирушили знайомитися з 
новими містами.

— Дійсно, спочатку у мене не було 
енергії на якісь заходи, проєкти. Але 
згодом розумієш, що сумуєш і треба 
повертатися до активного способу 
життя. Ми спочатку поїхали з чо-
ловіком у Львів, там ознайомилися 
з пропозицією по роботі, а потім 
у Тернопіль, — згадує співрозмов-
ниця. — Коли ми приїхали у Файне 
місто, я зрозуміла, це невелике, але 
таке затишне і класне місце. Пам’я-
таю, тоді ще було зимно на вулиці і 
весь Тернопільський став покривала 
крига. Краса нереальна. Так вийшло, 
що чоловікові сподобалися умова, 

а мені саме місто і майже рік жи-
вемо тут.  

Від своїх колег та знайомих пере-
селенка неодноразово чула питан-
ня: «Чому саме Тернопіль? Чому 
не Львів? Не Київ?» Натомість 
вона переконана, маленькі міста 
теж заслуговують на розвиток, а їх 
жителі на якісний сервіс, сучасні 
торгові центри та комфортні місця 
для відпочинку.

— За рік проживання у Тернополі 
я ще жодного разу не пошкодувала, 
що ми обрали це місто. З одного 
в інший кінець міста можна доїха-
ти за кілька хвилин. Якщо проїхати 
20 хвилин за місто, то можна опини-
тися в лісі і насолодитися природою. 
Також тут немає такої шаленої кон-
куренції в бізнесі, чого не скажеш 
про Львів та Київ. Я один період 
свого життя жила у Лондоні і там 
реально втомлюєшся через те, що 
витрачаєш багато часу на дорогу, — 
наголошує Олександра.
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Бідний, бідний дядько… 
Хотів позбирати сочку… 
Стільки пляшок! Де він їх 
стільки поназбирував?! Біз-
несмен недороблений! Поса-
ди собі свої берези, доглянь, 
вирости, а потім знущайся 
над ними! Мене ще в школі 
в початкових класах учили, 
що не можна збирати сік бе-
резовий, це дуже шкідливо 
для дерева. Тим більше зараз 
нема дощів, води підземної 
мало. Ті дерева з останніх 
сил ростуть. Попривикали 
все тільки нищити в тих лі-
сах і парках. Самі смітиноч-
ки не приберуть, деревця не 
посадять!

 Kosovska Inna 

Крадуть вагонами,вони не 
бачать а тут бідного впіймали 
,ганьба такій поліції

Марта Лісова

Які ж дибільні в нас закони 
і ті хто їх приймає

Вадим Ковальчук
Скоро неможна буде і на 

гриби піти
Вася Перец 

Наші чиновники подуріли, 
в мене нема слів

Тетяна Небелюк

А те,що парки забудовують 
то все гаразд?

Олександр Левчук

Джеймс Бонд -- отдихає, 
нагороди приймайте

Олександр Безсальский

Леонід Хлистов Вони ні на 
що не дають відповіді. Нара-
ховують абсурдно, як хочуть, 
доб'ються того, що більшість 
перестане подавати взагалі 
показники, тому що кожно-
го місяця тим, хто вчасно і 
правдиво надає показники, 
тим ще більше дораховують 
по загадковому загальнобу-
динковому!!!

Dariya Hryntus

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ

КП "Тернопільводоканал" 
ви не дали чіткої відповіді як 
ви визначаєте втрати води по 
загально будинковому лічиль-
нику як що частина спожи-
вачів в будинку вчасно не 
платять за воду???

Леонід Хлистов 

Єдине зрозуміло,що водо-
користувачів мають за лохів і 
нараховують додаткові кош-
ти  мешканцям Тернополя з 
метою особистого збагачен-
ня начальником Водоканалу 
який в долі з першими по-
садовими особами.Гребуть 
гроші лопатою до власних 
рахунків, кишень. Куди ди-
виться прокуратура. Хто захи-
стить Тернополян від шахраїв 
Тернопільської міської ради. 
Голови Осбб ви що воду в 
роті тримаєте. Де суди, ад-
вокати, слідчі. 

Єдине зрозуміло,що водо-
користувачів мають за лохів і 
нараховують додаткові кош-
ти  мешканцям Тернополя з 
метою особистого збагачен-
ня начальником Водоканалу 
який в долі з першими поса-
довими особами.Гребуть гро-
ші лопатою до власних рахун-
ків, кишень. Куди дивиться 
прокуратура.  Хто захистить 
Тернополян від шахраїв Тер-
нопільської міської ради. Го-
лови Осбб ви що воду в роті 
тримаєте. Де суди, адвокати, 
слідчі.

Читач72

Dariya Hryntus скоріше 
всього ,що ніяких підтвер-
джуючих актів підпис кимось 
із мешканців в них немає,за-
ганяють різницю яку треба по 
тих буд де встанов загально-
буд лічильники але таке ,як 
у вас....без слів…

Олег Петришин

Олег Петришин Це жах! А у 
нас зовсім не знімали, а про-
сто нараховували, при чому 
за показниками, як вони пи-
шуть, останнього пів року, 
коли ще більше було людей, 
тай використання більше!!!! 
В лютому тупо поміняли за-
гальнобудинковий лічильник!

Dariya Hryntus

КП "Тернопільводоканал" 
так от в тих будинках де є 
високі показники будинко-
вих лічильників. І перевірте 
додатково наявність магнітів

Galyna Malkevych

КП "Тернопільводоканал" ...і 
просто блокуєте, якщо вказу-
ють вам на ваші ж помилки!!! Я 
ж, використовуючи лише нада-
ні ВАМИ цифри, показала, за 
рахунок чого вийшла різниця 
між загальнобудинковим та 
сумою квартирних водомірів 
конкретно у січні і запитала 
чи перерахуєте цей абсурд, а 
ви заблокували!!!! Гарно розби-
раєтеся в нарахуваннях!!!

Dariya Hryntus
КП "Тернопільводоканал" 

Абсурдна відповідь в приват-
них повідомленнях: оскільки 
при відсутності електропоста-
чання загальнобудинковий 
лічильник не коректно пра-
цював, то за листопад - січень 
нараховували показники за-
гальнобудинкового як серед-
ній за останні 12 місяців!!! Це 
тоді, коли маса людей виїхало 
якщо не цілими сім'ями то 
частково у зв'язку з війною!!!! 
Оці ваші придумані показни-
ки і створюють недооблік, а 
людям за це платити??? Та це 
грабунок людей, які є сумлін-
ними платниками послуг!!!! 
Чи ви так не вважаєте?

Dariya Hryntus
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Стандартні теми: продаж 
підсніжників під церквою 
(хоча вже давно не секрет, що 
вони ростуть плантаціями у 
власних  садах чи городах), сік 
тягнуть з беріз (хоча насправ-
ді березам від того нічого не 
стається), бабів ганяють біля 
вокзалу... головне стабіль-
ність… далі буде

Alex Kaluzhnyi

Піпец.... Як це не закон-
но ,а хто  таке придумав, що  
збирати сік   незаконно ? Ра-
ніше було законно ..

Скоро скажуть платити 
за те що дихаємо у лісі чи 
парку …

Марія Якимів 

Хочу все збирати законно, 
тому що всі надра і всі ре-
сурси належать народу Укра-
їни.А всім тим що крадуть і  
вивозять десятками а то і 
сотнями вагонів зась.

Іван Жовтий

Чому пилить можна, а сок 
не можна? У нас  під вікном  
пів берези  зрізали і ніхто не 
сказав що.не можна. Даже  
якщо сік  не можна літрами 
,то узаконити 1 чи 10 півтора 
літрових флажок і все.

Лилия Городенская

Води забруднюють то нічо-
го, а людина соку, от поліція 
працює знайшли злодіїв, а 
насправді ті, що крадуть мі-
льярди вони нешукають бо 
дістануть по мордяці, то не 
поліція, а бандити настоящі, 
що мають захищати вони на 
оборот нема права на базарі 
продавати своєї продукції, бо 
штраф треба робити реформи

Міша Глов'як

А це така служба стоїть 
стовп у полі, підходить, “чого 
ти тут стоїш,,

Галина Бровчук 

Восени ще зробіть рейд хто 
гриби збирає... А вирубувати 
парки, ліси це законно.

Ростислав Опанасо-
вич Посвятовський 

А з яких це пір треба доз-
віл на збирання березового 
соку???

Ваня Соколенко 

Страшний злочин.Цікаво 
скільки років дадуть, амо-
же відпустять як Одеського 
митника..

Люба Дибач

Колись  березовий сік заго-
товляли,та. Переробляли на 
заводах ,відправляючи  в тор-
гові мережі (дешевий,корис-
ний).Якщо правильно забира-
ти сік- нічого березі не шко-
дить(після завершення забору 
,всі дірки закрити коликами 
,та заробити глиною,ось і вся 
процедура).Сьогодні Украї-
на воює ,йде літо,хлопцям в 
окопах хочеться пити(про-
стий рецепт  - свіжозабра-
ний  сік залити  в 3-5 літрові 
пластмасові харчові банки,в 
кожну банку   закинути 3-4 
кружальця порізаного лимо-
ну(лимон виконує функцію 
- консерванта)термін збе-
рігання- більше року.Через 
волонтерів -відправляємо на-
шим захисникам  на фронт.
Корисно ,смачно,дешево.
Скоро сам виготовлю ,та від-
дам в. Центр на відправку.
Проілюструю в Ф.Б.Дякую. 

Володимир Геда

Де такі закони що не мож-
на сік піти нічим їм більше 
заннятись

Марина Пупена 

Чим більше збираєш соку з 
берези, тим краще вона роз-
вивається, для берези краще, 
коли її доять.

Марина Пупена 

Стаття зібрала понад 300 ко-
ментарів.

Пропонуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Наразі перерахунок за воду проведуть поки що єдиному 
будинку в Тернополі

У ПАРКУ «ЗАГРЕБЕЛЛЯ» НЕЗАКОННО 
ЗБИРАЛИ БЕРЕЗОВИЙ СІК

Перевірили лічильники води у 20 будинках із 
1650. Бо… люди не звертаються

У парку «Загребелля» муніципальні інспектори виявили 
факти незаконного збирання березового соку

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

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

Стаття зібрала 29 коментарів.
Пропонуємо найцікавіші комен-
тарі, зберігаючи орфографію до-
писувачів.
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Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні 
видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєк-
ту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не 
обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

Профілактика захворювання
Профілактика протидії тубер-

кульозу починається з обізнано-
сті населення про хворобу. Люди 
повинні періодично приходити на 
огляд до сімейного лікаря, навіть 
якщо почуваються здоровими. Ді-
тям слід робити щеплення на 3-5 
день після народження. Це від-
бувається у пологовому будинку. 
За останній час рівень вакцинації 
населення впав. Це сталося через 
воєнний стан та те, що багато жи-
телів області вимушено покинули 
Україну і виїхали за кордон, каже 
генеральна директорка Тернопіль-
ського обласного центру контролю 
та профілактики хвороб Міністер-
ства охорони здоров’я України 
Оксана Чайчук. 

Вона додала, що при Тернопіль-
ській ОВА створили Координа-
ційну раду, куди входять фахівці 
різних структур. Вони розробляють 
план, як побороти туберкульоз у 
нашій області. Вже мають резуль-
тати. Заклади, які лікують хворих 
на туберкульоз, забезпечені облад-
нанням. Приміром, у регіональ-
ному фтизіопульмонологічному 
медичному центрі мають кисневі 
концентратори, кисневу станцію, 
балони тощо. Адже, як відомо, па-
цієнти з туберкульозом – залежні 
від кисню. 

– Наше завдання – проінфор-
мувати населення про симптоми 
й нові метод виявлення туберку-
льозу. Хочемо заохотити людей, 

які підозрюють у себе цю хворо-
бу, пройти обстеження, а також 
спонукати хворих дотримуватись 
рекомендацій лікарів у процесі 
лікування. Кожна людина не по-
винна бути байдужою до свого 
здоров'я, – завершила Оксана 
Чайчук.

Директорка Департаменту охо-
рони здоров’я Тернопільської 
облдержадміністрації Ольга Яр-
моленко наголосила, що сьогодні 
поширюється захворюваність на 
туберкульоз, тому потрібно ін-
формувати про те, який пакет 
медичної допомоги пропонує 
громадянам держава, а також 
більше уваги приділяти амбула-
торному лікуванню хворих.

ЗДОРОВ'Я

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Туберкульоз — це інфекційна й соціально небезпечна 
хвороба

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

Упродовж 2020–2021 років за-
хворюваність жителів області 
на туберкульоз значно знизилась 
(з 40 до 21,7 випадку на 100 тисяч 
населення, тобто на 50%).

Це пояснюють карантинними 
обмеженнями через пандемію ко-
ронавірусу, а також тим, що грома-
дяни рідше зверталися до медичних 
закладів за допомогою, і, відповідно, 
лікарі не могли виявити нові ви-
падки захворювання. Однак мину-
лого року ситуація щодо реєстрації 
хворих у Тернопільській області 
кардинально змінилася. Темпи за-
хворювання набирають обертів.

Про боротьбу з туберкульозом 
в області, реальну епідеміологічну 
ситуацію захворювання, нові методи 
лікування пацієнтів розповіли під 
час круглого столу «Так. Ми зможе-
мо ліквідувати туберкульоз». Його 
провели у КНП «Тернопільський 
регіональний фтизіопульмоноло-
гічний медичний центр». На заході 
побувала й наша журналістка.

Статистика 
захворювання 

За 2022 рік на Тернопільщині 
зареєстрували 281 випадок впер-
ше діагностованого туберкульозу. 
Для порівняння, у 2021 році таких 
випадків було всього 200, тобто 
захворюваність суттєво збільшила-
ся. Медиків турбує і той факт, що 
190 осіб, у яких виявили хворобу, 
були «бацилярними». Їхня частка 
становить 75,1% від загальної кіль-
кості випадків. Такі захворілі несуть 
небезпеку для оточення, адже пере-
дають туберкульоз, розповіла мед-
директорка закладу Тетяна Романів.

— У понад половини випадків 
нові захворілі на туберкульоз — це 
жителі сільської місцевості. Не змі-
нилася й ситуація реєстрації реци-
дивів (коли хвороба повернулася). 
У минулому році ми виявили 59 ви-
падків. Важкість перебігу хвороби 
збільшується, а ефективність ліку-
вання знижується, — додала вона.  

Серед хворих із вперше діагнос-
тованим туберкульозом переважа-
ють незахищені верстви населен-
ня. За словами Тетяни Романів, це 
найчастіше люди працездатного 
віку — понад 50%. Також пенсіо-

нери, робітники і службовці, рід-
ше — студенти, особи без постійного 
місця проживання, військовослуж-
бовці, медичні працівники, особи, 
які зловживають алкоголем та ін’єк-
ційними наркотиками тощо. Хво-
ріє невелика частка дітей, зокрема 
шкільного віку.

— Нас непокоїть картина захво-
рюваності на ко-інфекцію (коли 
особа має туберкульоз й вірус іму-
нодефіциту людини). Показник зріс 
з 1,62 до 2,78 на 100 тис. населен-
ня. Минулоріч ми взяли на облік 
29 таких хворих. У 2021 році їх було 
менше. Найбільше таких пацієнтів 
ми зафіксували у Тернополі й ра-
йоні, — повідомила Тетяна Романів.

За даними лікарів, від початку 
2023 року на Тернопільщині на ту-
беркульоз захворіли 120 осіб.

Зросла смертність 
від туберкульозу 

Захворюваність на туберкульоз се-
ред дітей на Тернопільщині залиша-
ється на одному з найнижчих рівнів 
в Україні. У 2022 році було виявлено 
4 випадки захворювання серед малих 
дітей та 3 випадки серед підлітків. 
Для порівняння, у 2021 році серед 
малих дітей випадків хвороби вза-
галі не було, а захворілих підлітків 
зареєстрували п’ять. За два місяці 

2023 року туберкульозну інфекцію 
діагностували в одного підлітка, 
розповіла заступниця медичного 
директора центру з поліклінічної 
роботи Світлана Мадич.  

— Для дітей профілактика тубер-
кульозу починається зі щеплення 
на третю добу після народження. 
Минулого року відсоток планових 
щеплень для дітей до року в області 
склав 82%. У 2023 році показник 
вакцинації покращився і вже пере-
вищив 100%, — додала працівниця 
комунальної установи.

Для покращення епідеміологічної 
ситуації в області потрібно на ран-

Хвороби  Ситуація з туберкульозом 
на Тернопільщині залишається 
напруженою і непередбаченою. Про 
це розповіли фахівці регіонального 
фтизіопульмонологічного медичного 
центру. Який відсоток смертності і 
одужання? Як вберегтися від недуги? 
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ніх етапах виявляти туберкульоз. Це 
дозволяє зменшити ризик інфіку-
вання контактних осіб. Світлана 
Мадич каже, є визначені групи 
ризику, які повинні регулярно об-
стежуватися на наявність інфекції 
у сімейного лікаря. До них належать: 
діти і дорослі, які мали контакт із 
хворими або живуть із ВІЛ-інфі-
кованою особою; люди, які пере-
бувають під вартою та працівники 
установ; особи із захворюваннями, 
які послаблюють імунітет; ті, хто 
зловживає наркотиками та алкого-
лем; мігранти та ВПО, люди за ме-
жею бідності тощо.

— Для виявлення хворих на ту-
беркульоз сьогодні застосовують но-
вітні методи діагностики, зокрема 
пристрої Gene Xpert. Ними наша об-
ласть забезпечена. На Тернопільщи-
ні вони функціонують у лабораторі-
ях на базі Бучацької, Бережанської, 
Кременецької, Чортківської міських 
лікарень, Тернопільської міської лі-
карні № 2, а також у нашому ме-
дичному центрі. Всього пристроїв 
для скринінгу є шість, — розповіла 
Світлана Мадич.

Ефективність 
лікування — 75% 

Як і де лікують хворих на тубер-
кульозну інфекцію? Чи дає пози-
тивні результати лікування й у яких 
випадках? Медична директорка 
закладу Тетяна Романів зауважи-
ла, що Україна першою в Європі 
оновила стандарти надання ме-
дичної допомоги при туберкульозі 
за рекомендаціями ВООЗ. Завдяки 
ним тривалість лікування пацієн-
тів скоротилася втричі. Стан хво-
рого стабілізується за 6–9 місяців, 
а не 18–24 місяці (як раніше). 
Окрім того, шанси на одужання 

У понад половини 
випадків нові 
захворілі на 
туберкульоз – це 
жителі сільської 
місцевості

збільшились (до 90%).  У пріорите-
ті амбулаторне лікування осіб, які 
страждають від туберкульозу. Про-
тягом минулого року амбулаторно 
лікувалися 528 хворих. У 2023 році 
ця кількість зросла. Пацієнти отри-
мують належний супровід лікаря і 
повністю забезпечені протитубер-
кульозними препаратами.

Натомість у стаціонарі регіональ-
ного фтизіопульмонологічного цен-
тру у 2022 році пролікували 239 па-
цієнтів. Як сказала Тетяна Романів, 
госпіталізували у заклад лише тих 
хворих, які становили загрозу для 
оточення. Всіх їх лікували під суво-
рим меднаглядом. Фахівці області 
надають допомогу хворим на тубер-
кульоз і з інших областей. Зокрема, 
станом на 1 січня 2023 року лікуван-
ням забезпечили 30 переселенців.

— Ефективність лікування се-
ред вперше діагностованих хворих 
на Тернопільщині становить 75%, 
серед рецидивів — 60%. Тобто, 
контрольоване лікування пацієнтів 
амбулаторно дає позитивні резуль-
тати, — пояснила пані Тетяна.

Оскільки Тернопільщина невели-
ка за кількістю населення, а за по-
казниками захворюваності на тубер-
кульоз входить у трійку областей, 
де найменше хворих, на даний мо-
мент у нас є лише один обласний 
заклад, який займається лікуван-
ням і оздоровленням пацієнтів із 
такою інфекцією. Раніше установ 
було більше, функціонували й два 
санаторії. Однак за останні роки 
інші протитуберкульозні заклади 
закрили. А «Тернопільський регіо-
нальний фтизіопульмонологічний 
медичний центр» став багатопро-
фільним, каже його генеральний 
директор Вадим Рудик.

— А щодо туберкульозу — у на-
шому стаціонарі всього 28 пацієнтів, 
які становлять загрозу для оточення. 
Всі інші «неактивні» хворі лікуються 
амбулаторно, тобто у домашніх умо-
вах. Ми розписали їм курс лікування 
і люди його дотримуються самоту-
жки. Звісно, періодично відвідують 
наш заклад для обстежень і щоб 
отримати безоплатні ліки, — каже 
Вадим Рудик.

Про ситуацію з туберкульозом фахівці у сфері охорони здоровя розповіли у 
Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі
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легше, бо мають наочні приклади 
«побачень» на своїй сторінці.

— У нас широкий вибір лю-
дей для зустрічей — від вуличних 
музикантів до блогерів та ін-
флюенсерів з аудиторією у понад 
100 тисяч. Наприклад, активний 
гурт Red Side. Люди вже «купи-
ли» з нього всіх і кожного, — смі-
ється співорганізатор Михайло 
Сулятицький. — А ще хлопці за-
пропонували за донат продати 
шанс відвідати їхню репетицію, 
поринути у неймовірну музичну 
атмосферу. Так само відмічу во-
каліста Ярослава Зембу із гурту 

Reiva. Музиканти не лише під-
тримали нашу ідею, але й у час 
війни співпрацюють з фондами, 
які допомагають ЗСУ. А загалом, 
можу з упевненістю сказати, що 
тернополяни сприйняли ідею по-
зитивно і тепло. Інколи гортають 
Інстаграм і натрапляють на нашу 
сторінку «Побачимось in Терно-
піль», пишуть, цікавляться, як 
взяти участь в аукціонах…

Організатори також додають, 
що окрім жителів Тернополя, 
до їхньої ініціативи планують 
долучитись кілька гостей й з 
інших регіонів України. Зокре-
ма, на зустріч з невідомим бла-
годійником погодився Дмитрик 
Ернест — один із популярних 
українських стронгменів, Ігор 
Гутник (відомий під псевдонімом 
«Гоня»), який нещодавно висту-
пав із концертом у креативному 
кластері «Na Пошті» і погодив-
ся стати новим «лотом» проєк-
ту «Побачимось». А ще скоро 
на сторінці з’явиться допис про 
тернопільську стендап-команду 
«В активному пошуку». Хлопці 
перемогли в останньому телесе-
зоні «Ліги сміху».

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

Ідея проводити «Аукціон поба-
чень» (або зустрічей — називайте, 
як душа забажає) і так фінансово 
підтримувати наших захисників, 
виникла у Коломиї. Місцеві акти-
вісти реалізували її на місцевому 
рівні у 2020 році. Згодом цей фор-
мат підтримки військових розлетівся 
по всій Україні, й у різних містах 
почали з’являтися нові регіональні 
осередки «Побачимось». Проєкт 
очолює коломиянин Олег Виши-
ванюк. У січні цьогоріч, оскільки 
повномасштабне вторгнення ворога 
триває, чоловік вирішив залучити 
до ініціативи більше людей. Так про 
неї випадково дізналась Яна Бриль 
із Тернополя.

— У волонтерський чат написала 
моя подруга, розповіла, що її зна-
йомий шукає представників для 
своєї організації в обласних цен-
трах, зокрема, й у нашому місті. Він 
хотів проводити невеликі локальні 
аукціони. Так я познайомилася з 
Олегом, який очолює організацію 
«Побачимось». З того моменту ми 
співпрацюємо. Тернопільська ко-
манда проєкту маленька, над ним 
працює двоє осіб, — каже дівчина.

Як відбуваються 
аукціони

Суть «аукціонів зустрічей» макси-
мально проста, розповідає співор-
ганізатор Михайло Сулятицький. 
Вони з Яною шукають і попередньо 
домовляються з учасниками «По-
бачимось» — людьми, які чимось 
цікаві для інших, погодилися взяти 
участь у «торгах» чи самі вийшли 
на контакт і проявили ініціативу. 
Від них потрібні лише фото і ко-
роткий опис про себе. Далі в со-
цмережі Instagram публікують допис 
про конкретну особистість. За добу 
«виставляють» на аукціон не біль-
ше 4–5 учасників. Під дописом 
у коментарях абсолютно всі охочі 
можуть торгуватися.

Люди залишають суму, яку го-
тові виділити на потреби ЗСУ, 
в обмін на зустріч із тим, хто їм 
імпонує. Найменша ставка стартує 

від 200 гривень, а торг становить 
100 гривень «зверху». Один лот, тоб-
то допис про учасника, залишається 
на сторінці 5 днів.

— Далі ми обираємо переможця. 
Ним стає той, хто залишив найбіль-
ший донат. Інколи, за умови, якщо 
під дописом розгоряються запальні 
торги, продовжуємо цей процес ще 
на 3–4 дні. Були деякі лоти, під яки-
ми люди потужно торгувалися, ми 
їх відтермінували і зібрали більше 
коштів для бійців. Від «аукціонів зу-
стрічей» всі залишаються у виграші: 
ви платите за побачення з тим, хто 
вам імпонує, учасники отримують 
класні знайомства, а гроші йдуть 
для військових, — додає Михайло.

Крім аукціонів, час від часу орга-
нізатори ініціативи публікують лінк 
на «банку», куди кошти можуть ски-
нути ті, хто не має змоги вступити 
у торги чи не хоче брати участь 
в аукціоні, але бажає підтримати 
армію. Яна і Михайло переконані, 
що донати маленькими не бувають, 
кожна гривня важлива. Адже якщо 
тисяча людей пожертвує по грив-
ні — за цю суму вийде щось суттєве!

Коли у лютому «Побачимось» 
у Тернополі тільки запустили, 
його першими учасниками стали 
ті, з ким Яна і Михайло особисто 
товаришують, адже налагодити з 
ними комунікацію було найшвидше. 
Пощастило, що обоє мають велике 
коло різних знайомих. Адже Яна 
раніше організовувала масштабні 
проєкти, а Михайло донині працює 
ведучим на подіях.

Ступінь знаменитості людини, її 
робота чи вид діяльності не мають 
особливого значення для аукціо-
ну. Головне — аби ця особистість 
сподобалась містянам, і знайшовся 
хтось, хто б перекрив бодай міні-
мальну ставку, щоб з нею зустрітись. 
За словами Яни Бриль, найбільше 
часу йде саме на пошук таких ціка-
вих людей і домовленість із ними.

Один із «лотів» 
коштував 30 тисяч 

Буває, що доводиться говорити зі 
40–50 учасниками на день й уточ-
нювати всі деталі проєкту. Хоча, 
додає дівчина, тепер стало набагато 

Організатори «аукціонів зустрічей» у 
Тернополі — Яна та Михайло

Співорганізатор «аукціону зустрічей» Михайло (справа) 
та співак Гоня

Візитки цікавих людей публікують на 
сторінці проєкту

Всього за кілька 
тижнів «аукціони 
зустрічей» 
принесли для 
військових  
75 592 гривні

«АУКЦІОН ЗУСТРІЧЕЙ»: ЯК 
ТЕРНОПОЛЯНИ ДОПОМАГАЮТЬ ЗСУ
Ініціатива  Перші «торги» в Instagram 
стартували наприкінці лютого. Менше 
ніж за місяць креативні тернополяни 
заробили на потреби ЗСУ солідну суму, 
та на цьому не зупиняються. Більше про 
«лоти», відомих людей, яких запросили, і 
мету ініціативи – розповіли «RIA плюс»

Запитуємо в Яни та Михайла, 
у скільки коштів обійшовся покуп-
цю найдорожчий «лот». Цікаво, що 
за найбільшу ціну продали зустріч 
із Христиною Христенко — автор-
кою кількох книг, психотерапевт-
кою і співачкою за сумісництвом. 
За неї у коментарях під дописом 
зав’язалась справжня боротьба, 
згадує Михайло. Суми пішли 
не просто у тризначних цифрах, 
а у валюті! Врешті, перемогла став-
ка у 850 доларів за «побачення» з 
Христиною. Це рекорд серед регі-
ональних аукціонів «Побачимось», 
а ще друга найбільша за розміром 
ставка за час проведення аукціонів 
на всеукраїнському рівні з 2020-го.

Куди спрямовують 
кошти

Усі філії проєкту «Побачимось» 
між собою незалежні, у кожного є 
власні часові рамки й особливос-
ті. Однак локальні аукціони тісно 
пов’язані з головним всеукраїн-
ським, адже працюють на єдину 
мету — закрити потреби військо-
виків 77-го батальйону 102 окремої 
бригади Сил територіальної обо-
рони. Більшість виручених від «по-
бачень» грошей витрачають саме 
на їхнє забезпечення. Приміром, 
каже тернополянин Михайло Су-
лятицький, за першу хвилю «аукці-
онів зустрічей» у минулому році їм 
гуртом вдалося зібрати 340 312 гри-
вень. На офіційному акаунті про-
єкту (https://pobachymos.in.ua/) є 
усі фінансові звіти, правила участі, 
інформація про те, що придбали 
за цю суму, квитанції й фотографії.  

Приміром, 66 778 гривень ви-
тратили на купівлю зарядної 
станції Eco Flow River із соняч-
ною панеллю, семи матраців з 
подушками та насосом, чотирьох 
газових комплектів, десятка по-
тужних повербанків та інші вкрай 
необхідні речі, для 77 батальйону 
102 бригади ТрО. Ще у 50 тисяч 
гривень обійшовся монокуляр для 
хлопців, а майже 7 тисяч пішло 
на нічний приціл. Ще 62 000 гри-
вень організатори ініціативи по-
жертвували на іншу добру спра-
ву — закрили збір на дрони для 

10-ї гірсько-штурмової бригади 
ЗСУ. За цю суму також закупили 
паливо, форму, плитоноски тощо.

Другий рік поспіль проєкт «По-
бачимось» діє саме задля забез-
печення захисників. Минулого 
року у Тернополі локальних аук-
ціонів, на жаль, не проводили. Та 
ініціатива на повну стартувала з 
20 лютого. І попри те, що Яна з 
Михайлом розвивають її менше 
ніж місяць, вона вже дала непогані 
результати.

— Ми наповнюємо нашу «бан-
ку» окремо. Вона розрахована 
на 100 тисяч гривень, і це наша 
ціль на найближчий час. Будемо 
збирати донати, допоки не закри-
ємо її. Станом на 14 березня ми 
вже маємо 75 592 гривні! (тобто, 
всього за кілька тижнів «аукціони 
зустрічей» у Тернополі принесли 
для військових стільки коштів — 
прим.) Крім того, є ще кілька 
переможців, які ось-ось повинні 
скинути ставку за зустріч. Щодня 
додаються нові учасники, «торги» 
продовжуються, а під деякими з 
дописів суми вже по 2–3 тися-
чі гривень. Тому думаю, що ми 
швидко зберемо решту суми. 
А якщо матимемо ще учасників — 
відкриємо ще «банку» і почнемо 
все спочатку! — діляться планами 
друзі.

На завершення цікавимось, як 
креативним тернополянам вда-
ється поєднувати і свою роботу, 
і волонтерство у «Побачимось». 
Яна Бриль каже, що комбіну-
ють із Михайлом ці дві справи 
завдяки підтримці одне одного і 
розподілу обов’язків. А ще дуже 
допомагає розуміння того, для 
чого це роблять — проводять «аук-
ціони зустрічей». Вони з Мішею 
хочуть докласти всі зусилля для 
пришвидшення Перемоги Укра-
їни і подолання спільного воро-
га. Це дає величезну мотивацію. 
«Інколи треба пожертвувати сво-
їми справами, інколи — посидіти 
вночі, аби все організувати. Але 
це того варте! Це приносить тобі 
задоволення, адже потім бачиш 
віддачу людей», — говорить Яна  
наостанок.
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Яка відповідальність?
Черемшу також називають ди-

ким часником, ведмежою цибу-
лею. Рослина перебуває на межі 
зникнення, а у Червону книгу 
України вона потрапила ще у 1980 
році. Аби запобігти винищенню 
рослини, на території України 
триває операція «Первоцвіт-2023». 
Про це повідомляють на сайті 
Державної екологічної інспекції 
в Тернопільській області.

— До проведення заходів при-
пинення збору, перевезення та 
торгівлі зникаючими первоцвіта-
ми, залучаються працівники На-
цполіції, громадські інспектори з 
охорони довкілля, державна лісова 
охорона та представники органів 
виконавчої влади. Оперативна ро-
бота зосереджена не лише в місцях 
збору, де зростають ці рослини, 
але й у місцях збуту рослин. Це 
можуть бути стихійні ринки, ав-
товокзали, алеї тощо. Операція 

триває до 15 травня 2023 року, — 
переконують у Держекоінспекції.

Громадян, які незаконно зби-
ратимуть і реалізовуватимуть 
первоцвіти, притягуватимуть до 
адміністративної відповідальності. 
За порушення вимог природоохо-
ронного законодавства передбаче-
на відповідальність за частиною 
першою статті 881, статтею 90 Ко-
дексу України про адміністративні 
правопорушення.

— Відповідно до частини першої 
статті 881 Кодексу України про 
адміністративні правопорушен-
ня, придбання та збут об’єктів 
рослинного світу тягне за собою 
накладення штрафу від 510 до 1700 
гривень. Згідно з частиною другою 
цієї статті збір та продаж рослин, 
що перебували в межах територій 
та об’єктів природно-заповідно-
го фонду, занесених до Червоної 
книги України, або які охороня-

ються відповідно до міжнародних 
договорів України – тягнуть за со-
бою накладення штрафу від 1700 
до 3655 гривень. В обох випадках 
зірвані рослини конфіскують, — 
кажуть в екоінспекції.

Фахівці Державної екологічної 
інспекції Тернопільщини зверта-
ються до жителів міста та області 
з проханням відповідально поста-
витися до ситуації і відмовитися 
від збирання рослин, занесених до 
Червоної книги України.

Якщо ви помітили продаж чер-
вонокнижних рослин – у місь-
краді закликають повідомляти про 
порушення муніципальну інспек-
цію, правоохоронні органи або 
Державну екологічну інспекцію.

Муніципальна інспекція
+38 073 015 1481 (Viber)
+38 067 447 3186
+38 067 447 3278

На ринку багато місцевих купують насіння
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Насіння для розсади можна купити на ринку і в магазинах
ВАДИМ ЄПУР, 068-066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

З настанням весни багато тер-
нополян купують насіння для 
власних городів та дач. Ми діз-
налися, скільки воно коштує та 
де вигідніше купувати? 

На ринку вже багато продавців 
торгують різним насінням. Роз-
сади поки немає. Серед терно-
полян є попит. У відділі ринку, 
де продають усе для садівництва, 
чимало людей. Купують томати, 
перці, огірки, капусту для розсади. 
Також є попит і на інші овочі. 

– Зараз багато людей купують 
насіння, бо потепліло. Хороша 
погода. Багато людей перед ви-
хідними купують, щоб їхати на 
дачі, – каже одна з продавчинь.

Що продають на ринку?
Серед насіння – найдешевші 

петрушка та різні салати. Залежно 
від сорту та виробника вони кош-
тують в середньому 6-15 гривень. 
Салат «Сніжинка» коштує 6 гри-
вень, «Австралійський» – 10 грн. 

Капуста коштує дорожче – в се-
редньому 20 гривень за упаковку. 

Кабачки коштують від 6 до 20 
гривень за упаковку. Продають 
різні сорти – «Золотинка», «Ае-
ронавт», «Кущовий» тощо. Від 6 
гривень коштує і редиска та дині.  

Упаковка моркви коштує від 15 
грн – «Карлена», «Долянка», «Ко-
ролева осені».Огірки в середньому 
коштують 25 гривень. Горох – по 20.

АТБ
У супермаркеті АТБ вибір не 

такий великий. Салат, томати, 

червоний перець, огірки кошту-
ють по 3,9 грн. 

Кукурудза, гарбузи, морква – 
по 8,9 грн.

Сільпо
Ціна на упаковку насіння від 

6 до 18 гривень, залежно від ка-
тегорії насіння, яка вказана на 
упаковці. 

Насіння кропу, фенхелю, ба-
зиліку, петрушки, руколи, салату 
коштують по 6 грн. Стільки ж 
коштують деякі сорти помідорів, 
капусти, гороху та кабачків. Є інші 
сорти цих овочів по 18 гривень. 

NOVUS
У супермаркеті можна придбати 

насіння від 7,59 гривні. Залежно 
від виробника, є різні цінові ка-
тегорії. 

Найдорожче насіння коштує 38 
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я чула, але поки ніхто до нас 
не підходив і не було жодних 
претензій. Тому нічого сказати 
не можу. Поки продаємо, а як 
будуть розганяти, то вже буде 
видно, — додає жінка.

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

Журналісти «RIA плюс» по-
цікавилися, скільки коштує 
один пучечок, звідки продавці 
привозять рослину та чи знають 
про штрафи — для цього наві-
далися на невеликий стихійний 
ринок, що на вулиці Митрополи-
та Шептицького. Це місце всім 
відоме і купити тут можна будь-
яку домашню продукцію. Серед 
продавців, як завжди, переважно 
літні жителі Тернопільщини.

Питати про черемшу нам на-
віть не довелося. Тільки-но ми 
зупинилися поблизу однієї з 
продавчинь, аби дізнатися ціни 
на зелень, як нам запропонували 
купувати не кріп чи петрушку, 
а саме черемшу.

— А чому ви дивитеся тільки 
кріп і петрушку? Вас черемша 
випадково не цікавить? Це ж 
також зелень, її гарно додавати 
до салатів. У нас в родині зараз 
тільки і їмо її. А можна навіть 
просто помити і їсти, тобто як 
вам заманеться. Ви не бійтеся, 
ніяких отруєнь не буде. Цю рос-
лину на Тернопільщині знають і 
вживають всі, — переконує нас 
продавчиня Ганна.

Скільки просять за рослину?
Проходимо вздовж стихійно-

го ринку і бачимо, що дійсно, 
ажіотаж на черемшу чималий. 
Її пропонує чи не кожен дру-
гий продавець. Люди роблять 
це відкрито і навіть називають 
місця, де її зрізають. А ось ціна 
за один пучечок червонокнижної 
рослини у кожного різна.

— Я приїжджаю сюди із села 
Настасів. Вдома самостійно ви-
рощую цю рослину, не вирізаю 
її в лісі, як це роблять інші. 
Я можу продати вам два пучеч-
ки за 15 гривень. Беріть, не по-
шкодуєте. Вона дуже корисна. 
Я роблю салати і сама їм. Люди 

активно зараз купують, — каже 
продавчиня.

В інших жінок ціни колива-
ються від п’яти до 10 гривень 
за пучечок. Нас переконують, 
це лісова черемша, а отже вона 
смачніша та краща для організ-
му.

— Ми збираємо рослину в лісі 
поблизу міста Копичинці. Вона 
дуже файна, свіженька. Та, що 
вирощують вдома — зовсім 
не така. Та ще й невідомо, що 
вони туди підливають чи додають 
для росту. Один пучечок лісової 

коштує вісім гривень, — розпо-
відає продавчиня.

— Я продаю один пучечок 
за 10 гривень. Це не вдома ви-
рощую, збираю в лісі. Частину 
вдома залишаю, щоб поїсти, 
а частину — на продаж. Люди 
беруть, але не дуже. Може не всі 
знають. Інколи плутають зі ща-
влем. Але це зовсім не те, — пе-
реконує жінка.

Також ми поцікавилися, чи 
знають продавчині, що в Україні 
забороняють продавати черво-
нокнижні рослини. І вони мо-
жуть отримати чималі штрафи. 
Натомість відповіді деяких лю-
дей нас дуже здивували.

— Ми не завдаємо шкоди 
навколишньому середовищу. 
Бо просто зрізаємо листочки, 
а не вириваємо рослину з корін-
цями. Вона потім відростає і все. 
До того ж, вона корисна, в ній 
стільки вітамінів. І про штрафи 

Одні продавчині вирощують черемшу вдома, інші – зрізають в лісі. Ціни на 
червонокнижну рослину коливаються від п’яти до 10 гривень за пучечок

На стихійному 
ринку ажіотаж на 
черемшу чималий. 
Її пропонує чи 
не кожен другий 
продавець

ЗА ПРОДАЖ ЧЕРЕМШІ, НАВІТЬ ІЗ 
ВЛАСНОГО ГОРОДУ — ШТРАФ
Сезон  На стихійних ринках Тернополя 
почали реалізовувати черемшу. Листя 
рослини зв’язують і продають переважно 
невеликими пучечками. І це попри те, 
що продавати червонокнижну рослину 
категорично забороняють

— Так, я читала інформацію 
про штрафи та заборони. Але 
поки нас ніхто не чіпає. Та 
я вирощую вдома і не думаю, 
що мені за це щось буде. Ось, 
наприклад, жінка продає кар-

топлю, моркву та капусту. Вона 
виростила на городі і її ніхто 
не чіпає. То чому ж мають штра-
фувати мене? Я вважаю, це така 
сама продукція з дому, — каже 
продавчиня.

грн – щавель, огірки. Різні сорти 
моркви коштують по 31 грн. 

Редис та буряк – по 25 грн. Ква-
соля по 16 грн. 
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кінотеатр 

 «Злата»

29 березня

кінотеатр 

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

КІНО

Мавка. Лісова пісня
анімація — 11.00, 15.30, 
17.30

(вул. І. Франка, 8)
Тел. для довідок 073-73-73-699 
Середа — день глядача.   
Усі квитки по 90 гривень.

Мавка. Лісова пісня
анімація — 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 (різні 
кінозали)

Шазам! Лють богів
фантастика — 10.10

Людина-Мураха та Оса: 
квантоманія 
3Д, фантастичний екшн — 
10.10, 16.05

Підземелля і дракони: 
честь злодіїв
фантастичний екшн — 10.50, 
13.40, 16.20, 19.00

Аватар: шлях води
3Д, фентезі, екшн — 12.35, 
18.35

Астерікс і Обелікс: підне-
бесна імперія
сімейний, комедія, пригоди 
— 12.40

Життя на межі
документальний — 14.50

65
науково-фантастичний — 
16.55, 20.00

Памфір
драма — 18.50

Крик VI
жахи, слешер — 19.10

Шазам! Лють богів
фантастика — 13.00

Підземелля і дракони: 
честь злодіїв,
 фантастичний екшн — 19.30

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

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

ZSUF Благодійний 
концерт
31 березня, 
18.00, 
Na пошті. 
Креативний кластер
Виступи груп ZSUF, 
«Неймлес». Усі зібрані 
кошти нашим друзям — 
воїнам ЗСУ
Вхід 200 грн

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.

День народження 
стендапу!
1 квітня, 18.00, Na пошті. 
Креативний кластер
Стендап-комедія у Тер-
нополі відзначає своє 
шестиріччя!
Сумувати точно не до-
ведеться!Вас чекає гу-
мористичний марафон.
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 

Стендап до Дня 
гумору
2 квітня, 19.00, Na пошті 
креативний кластер
Джейхун Сафаров — 
комік та сценарист з 
незвичними поглядами.
*безкоштовний вхід для 
бійців ЗСУ та ТРО за по-
передньою реєстрацією!

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.

Сергій Асафатов
18 квітня, 
19.00
Тернопільський драма-
тичний театр імені Т. Г. 
Шевченка
Сольний концерт укра-
їнського артиста АСА-
ФАТОV.
Квитки: 300-630 грн

Настя Каменських. 
Благодійний тур 
 «Я — Україна»
24 квітня, 19.00.
ПК «Березіль»
На концерті не тільки нові 
пісні, присвячені Україні 
та міцності нашого наро-
ду, а і улюблені хіти 
Квитки: 390-990 грн

КОНЦЕРТИ

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

Вар-Сава, 
29 березня, навколофілософ-
ський перформанс, 17.00

2 квітня, 11.00, 13.30
«Веселе мишеня, казка-комедія, 
3+

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

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

«Івасик Телесик»
2 квітня,  музична казка

Мадемуазель, негайно 
одягніться! 
29, 30 березня, 2 квітня, 
l’amourна комедія, прем'єра. 
Квитки від 200 грн

Події

запис подкасту від 
AIESEC «Унікальний код 
нації: 
що характеризує нас як 
українців»
29 березня, 19.00, 
На пошті, 
Вхід: донат

«Тернопіль крізь призму 
часу»
2 квітня, 
екскурсія 
Запис за тел. 098 0520 720 
або вул. Грушевського, 2, 
Тернопільський туристич-
но-інформаційний центр

Навчання  

Проєкт «Дитяча точка «Спіль-
но» від БО «Українська освітня 
платформа» ЮНІСЕФ
Тернопільський ліцей №21 спе-
ціалізована мистецька школа ім. 
Ігоря Герети, (проспект Злуки, 
51), щовівторка та щочетверга, 
12.00-14.00 

Розмовний клуб для внутріш-
ньо переміщених «Слово»
школа №5, вул. Камінна, 2,  щові-
вторка та щоп’ятниці, 15.00-17.00

Як за допомогою соціальних 
мереж збільшити продажі?
29 березня, 15.00, Avalon Palace, 
пр. С. Бандери, 2 (новий зал)
Вартість —  500 грн

Квитки та афіша 
на кожен день. 
Скануй qr-код

Майстер-класи  

Пасхальний майстер-клас 
«Христос Воскрес — Во-
скресне Україна!»
Щонеділі по 9 квітня, з 10.00 
до 14.00 працюватиме май-
стер-клас «Христос Воскрес – 
Воскресне Україна!»
Екоцентр, вул. Микулинецька, 
21
Для роботи необхідно мати з 
собою 2-3 сирих білих курячих 
яйця.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 11

 Дуже шановний клієнт входить 
до кондитерської.
— Доброго дня, мені потрібен 
торт до дня народження дру-
жини.
— Скільки свічок?
— 30, як завжди...

***
Після чергової сварки, Роза 
Львівна грізно сказала:
— Сьомо, збирай свої речі й 
котись звідси до біса!
Семен Маркович схопив, що 
трапилося під руку, і вислизнув 
за двері. І, вже з балкона, вона 
продовжує:
— І щоб ти все життя мучився!
— Розо, я тебе не розумію: то ти 
женеш, то знову хочеш, щоб я 
повернувся!

***
— Я не стверджую, що твоя мати 
погано готує, — каже нарече-
ний, — але я здається починаю 
розуміти, чому ви молитеся 
перед їдою.

***
Дружина, повернувшись із 
поїздки, виявила на кухні безліч 
порожніх пляшок.
— Звідки вони взялися?
— Сам дивуюсь! Я ніколи не 
купував порожніх пляшок.

***
— Ви часто розходитесь у думках 
із дружиною?

— Дуже.
— А що вона про це каже?
— Що вона може сказати, коли 
вона про це нічого не знає?

***
— Тату, я дівчина, а не посудо-
мийка!
— Та що ти говориш? Я теж тато, 
а не банкомат!

***
Справжні жінки не виходять 
заміж за справжніх чоловіків, бо 
справжня жінка з першого разу 
не погоджується, а справжній 
чоловік двічі не пропонує...

***
Донька просила день народжен-
ня у стилі «Попелюшки». Ми так і 
зробили. Самі пішли святкувати, 
а її залишили хату прибирати!

***
Дзвінок у студію:
— Вітаю! Представтеся, будь ла-
ска, розкажіть трохи про себе.
— Добридень! Мене звати Петро! 
В мене не життя, а казка! У 
мене є красуня-дружина Марія, 
передаю їй гаряче привітання! 
Марічко, сонечко, цілую тебе! 
Є в мене троє діточок: синок 
Миколка та дві донечки, Катруся 
та Світланка! Рідні мої, цілую вас і 
обожнюю! Окремий привіт моїй 
улюбленій тещі Тамарі Іванівні, 
найкращій тещі на світі! Мамо, 
я вас люблю! Загалом, не життя, 

а рай!
— Дуже раді за вас! Яку пісню 
вам поставити?
— Поставте, будь ласка, пісню 
«Розбігшись, стрибну зі скелі».

***
Нотаріус:
— Перш ніж оголосити запо-
віт покійного пана, я хотів би 
запитати його вдову. Пані, чи 
не погодитеся ви вийти за мене 
заміж?

***
Чоловік дружині:
— Уявляєш, вчені з'ясували, що 
чоловік щодня вимовляє 4000 
слів, а жінка — понад 8000.
Дружина кричить із кухні:
— Це тому, що вам все двічі треба 
повторювати!
Чоловік:
— Що?

***
Прийшовши раніше з нічної 
зміни додому і побачивши 
напіводягнену дівчину, що 
виходить із ванної, я прокрутила 
в голові всього три думки: син 
подорослішав, чоловік охренів 
чи дід повірив у себе?  

***
На передачі «Детектор брехні» 
Сергій зізнався, що зрадив дру-
жині та виграв мільйон. Дружина 
образилася, але не пішла.

***

Суворий начальник автосервісу 
вперше вирішив зробити при-
ємне своїм підлеглим і відпустив 
усіх додому раніше на 4 години, 
тим самим зруйнувавши не одну 
сім'ю.

***
Якось за сніданком дружина 
каже чоловікові:
— Ти сьогодні вночі говорив уві 
сні.
— Сподіваюся, я тебе не пере-
бивав?

***
— І що це за новий Славик у тебе 
на телефоні? Я зателефонувала 
туди, а там жіночий голос! І як це 
розуміти?!
— А дуже просто! Там така сама 
дурепа схопила телефон, щоб 
послухати, що за новий Сергій у 
Славика у телефоні.

***
— Ну, як тобі заміжжя?
— Непогано. Однак мені здаєть-
ся, що він одружився вдаліше, 
ніж я вийшла заміж.

***
Одружитися — це як отримати Ін-
тернет з необмеженим доступом 
— довго добиваєшся, отримуєш, 
і — не знаєш, навіщо тобі це було 
треба.

***
Загуляв я якось із дівчатами й 
шлю дружині смс-ку:

— Сьогодні додому не чекай! 
Отримую відповідь:
— Гарантуєш?

***
Дівчинка 7-класниця, при-
йшовши зі школи, каже:
— Мамо, я така дурепа... така 
дурепа.
— Що трапилося, сонечко? 
Чому?
— Ну, дівчата у нас такі 
просунуті, знають значення 
багатьох слів, а я… ні. Тому що 

ти зі мною не говориш на ці 
теми!
— Наприклад…
— Хто такі коханець, коханка?
— Коханець — це класний 
мужик, друг сім'ї, помічник 
тата... (і т. д. в тому ж дусі).
Дочка:
— Зрозуміла. А хто така 
коханка?
Мати скрушно:
— Ох, дочко... Це — злодійка.

***



СЕРЕДА,

29 БЕРЕЗНЯ

-3°С     3°С -2°С     2°С

ЧЕТВЕР, 
30 БЕРЕЗНЯ

0°С     9°С -1°С      10°С

П’ЯТНИЦЯ, 
31 БЕРЕЗНЯ

8°С     7°С 6°С     11°С

СУБОТА, 
1 КВІТНЯ

9°С     12°С 7°С     14°С

НЕДІЛЯ, 
2 КВІТНЯ

8°С     8°С 7°С     11°С

ПОНЕДІЛОК, 
3 КВІТНЯ

6°С     9°С 4°С     8°С

ВІВТОРОК, 
4 КВІТНЯ

2°С      4°С 2°С     4°С

ОВЕН У першій полови-
ні квітня Овнам потріб-
но акумулювати свою 

енергію, радять зірки. Уже в 
другій половині місяця вона 
вам дуже знадобиться, щоб 
домогтися давно поставлених 
цілей. Не бійтеся ризикувати 
— все складеться належним 
чином. Потрібно бути обереж-
ним у питаннях витрат. 

ТЕЛЕЦЬ На вас чекають 
великі зміни, які ви не 
дуже любите. Астроло-

ги радять не хвилюватися, а 
сприймати все, що відбуваєть-
ся, як благо. Можете сміливо 
покладатися на свою інтуїцію — 
вона не підведе. Зміни можуть 
торкнутися кар'єри.

БЛИЗНЮКИ Вам 
доведеться підлашто-
вуватися під швидку 

зміну обставин. На роботі не 
бійтеся пропонувати незвичай-
ні рішення та ідеї — вас оцінять 
і навіть, можливо, підвищать 
на посаді. Удача буде супрово-
джувати у всьому і скрізь. 

РАК Ракам у квітні слід 
бути більш наполегли-
вими в досягненні своїх 

цілей — покладайтеся на свій 
талант, не бійтеся проявляти 
ініціативу і у вас все вийде. 
Зірки обіцяють вам достатньо 
сил, щоб реалізувати найсмі-
ливіші мрії. 

ЛЕВ У Левів може 
з'явитися бажання змі-
нити роботу. Астрологи 

радять все добре обміркувати: 
в цей період ваш настрій буде 
змінюватися то в одну, то в 
іншу сторону, і справи можуть 
вийти з-під контролю. Тому 
будьте обережні.

ДІВА Діви в квітні 
будуть зайняті своєю 
кар'єрою. Слід перегля-

нути свій звичайний уклад і 
можливо трохи поміняти його, 
щоб не загрузнути в рутині, а 
швидко реагувати на зміни, що 
відбуваються. Більше часу за-
лишайте для коханої людини. 

ТЕРЕЗИ Квітень для 
Терезів обіцяє бути дуже 
навіть успішним. Справи 

підуть вгору, покращиться 
матеріальне становище. Це той 
самий час, коли не потрібно 
сумніватися в чому-небудь, 
а слухати внутрішній голос. У 
тому числі і в стосунках.

СКОРПІОН У квітні у 
Скорпіонів на першому 
місці, як і раніше, будуть 

сім'я і стосунки. В цілому, це 
сприятливий час для змін в 
особистому житті: самотні 
Скорпіони зможуть зустріти 
другу половинку, а ті, хто в сто-
сунках — узаконити їх. Можете 
розраховувати на дохід.

СТРІЛЕЦЬ Для непостій-
них Стрільців квітень 
стане періодом сталості: 

всі незавершені справи — вони 
завершать, бізнес буде працю-
вати, як годинник, і приносити 
стабільний дохід. У цьому 
місяці ви просто станете улю-
бленцями долі. Зірки не радять 
змінювати місце роботи. 

КОЗЕРІГ Ваші зусилля 
оцінять  на роботі і, 
крім цього, з'являться 

нові можливості для саморе-
алізації. В особистому житті у 
Козерогів — вдалий період для 
нових знайомств, будьте більш 
відкритими і цілком можливо, 
що незабаром станеться доле-
носна зустріч. 

ВОДОЛІЙ Квітень для 
Водоліїв можна оха-
рактеризувати одним 

словом — успіх. Або двома — 
суцільний успіх, але це в першу 
чергу стосується роботи. Всі 
проєкти та ідеї, які до цього 
були нереальними, зрушать 
з мертвої точки, і ви зможете 
втілити їх у життя. 

РИБИ У квітні Рибам 
зірки радять зберігати 
спокій. Ситуації будуть 

різними і навіть виходити з 
берегів, це не привід паніку-
вати. Вам, як і раніше, слід 
прислухатися до своєї інтуїції. 
Новий місяць приготував вам 
нові можливості в роботі і 
професійній сфері. 

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

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

Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКМЕТЕО

ВІДРЕСТАВРУВАЛИ БУДИНКИ

ОНОВИЛИ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР

БУЛО:
Корпус Медичного університету є 
пам’яткою архітектури

БУЛО:
Торговий центр, де колись було кафе 
«Нептун», був у занедбаному стані

СТАЛО:
Фасад оновили та 
відреставрували

СТАЛО:
Будівлю осучаснили та 
відремонтували

З одного ракурсу

Як змінилася вулиця 
Руська за вісім років
ЗНИК РОСІЙСЬКИЙ БАНК

БУЛО:
У 2015 році у центрі міста було 
відділення російського банку

СТАЛО:
На його місці тепер відділення 
іншого банку 

Цього тижня  
іменини святкують

АНЕКДОТИ

29 березня: 
Олександр, Денис, Омелян, 
Іван, Павло, Роман, 
Трохим, Еміль, Юліан, Ян.
30 березня: 
Олександр, Олексій, Павло.
Віктор, Гавриїл, Макар,
31 березня: 
Данило, Дмитро, Кирило, 
Трохим, Наталя.
1 квітня: 
Дарія, Дмитро, Іван, 
Інокентій, Софія.
2 квітня: 
Іван, Клавдія, Марія, 
Василь, Віктор, Віссаріон, 
Герман, Максим, Мирон, 
Микита, Олександра, 
Парасковія, Світлана, 
Севастян, Сергій, Уляна.
3 квітня: 
Володимир, Кирило, 
Серафим, Фома, Яків.
4 квітня:  
Василь, Василина, Дарина, 
Ісаакій, Таїсія.

***
— Доню, ну чому ти не хочеш 
за нього заміж?
— Маам, ну він рудий!
Батько з дивана:
— Та це ж дурниця — рік життя 
з тобою і він буде сивим.

***
— Багато радіослухачів-чолові-
ків хвилює питання: «Чи варто 
зізнаватись дружині в зраді?»
Сьогодні в прямому ефірі на 
цю тему висловляться два го-
ловні фахівці в цьому питанні 
— травматолог і патологоана-
том нашого міста.

***
Син запитує у батька:
— Тату, які жінки менше зра-
джують чоловікам? Білявки? З 
темним волоссям, з каштано-
вим? Чи руді?
— Бачиш, синку, відносну га-
рантію може дати тільки сиве 
волосся.

***
— Мам, схоже, я ніколи не 
одружуся...
— Та, гаразд тобі. Хто-небудь 
та лоханеться... 

***
Дружина сидить біля ліжка 
вмираючого чоловіка. Він їй 
каже:
— Сарочко, ти пам'ятаєш, коли 
мене забрали до армії, ти 
була зі мною?
— Так, Ізечко!
— А пам'ятаєш, як мене звіль-
нили з роботи і я потім кілька 
років не міг нікуди влаштува-
тись, тоді ти була зі мною?
— Звичайно, Ізечко!
— А пам'ятаєш, як я потрапив 
під машину і пролежав у лі-
карні три роки? Ти й тоді була 
зі мною.
Дружина, плачучи:
— Так, мій скарб!...
— І зараз, коли я вмираю, ти 
сидиш поряд зі мною.
Дружина починає ридати...
— Таки я подумав — це, 
мабуть, ти приносиш мені 
нещастя!

***
Одіссея — приклад того, які 
казки може вигадати мужик, 
пояснюючи дружині, де він 
пропадав п'ятнадцять років.


