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Сторінка
редактора

З

неймовірним щастям і радістю вітаю вас, дорогі читачі, на сторінках
нового глянцевого періодичного
видання «Дзеркало»!
У перший прем`єрний номер колектив
журналу вклав багато роботи, сил і душі. Аби
бути для вас цікавими, корисними і потрібними! Ми принципово відрізнятимемося від
інших глянців нашого регіону, у нас – інші
цілі, пріоритети, інший шлях. Лише професійні тексти про важливі події, про особливих і цікавих, неймовірних людей, які
роблять важливі речі! Наш слоган – «Про
людей і про події, які мають значення».
Наш новий глянцевий проект – це дзеркало суспільства, дзеркало нашого з вами
життя з усіма його трендами і вимогами, з
його попитом і пропозицією.
В дзеркалі ми щодня бачимо правду, бачимо себе тут і зараз, бачимо те, чим пишаємося і що потрібно змінювати. Саме таким
ми задумали наш журнал «Дзеркало» - правдивим, професійним, корисним, актуальним.
Безмежно дякуємо усім, хто долучився
і став частинкою нашого першого номеру.
Усім щиро – здоров`я, міцного імунітету,
розвитку у бізнесі і в усіх справах.
Уже століттями глянець залишається цікавим і актуальним медіа у всьому світі. Це
підтверджують такі мега потужні представники індустрії, як Vogue, Forbes, Fortune,
Time, Harper`s bazaar, Elle, Cosmopolitan та
інші. Попри світову діджиталізацію і над-

Інформаційно-рекламне видання «Дзеркало» «Dzerkalo»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації - ІФ 586-354 Р від 06.08 2020 року.
Засновник і видавець – Янусь Валерій Степанович.
Періодичність – 4 рази у рік.
Друкарня – ТзОВ «Перша експериментальна друкарня»,
м. Харків, вул. Конєва, 21

швидкий ритм життя, перенасичене інформаційними потоками, ми вибираємо друковану книгу, живу зустріч, справжні емоції і
відчуття. У цьому контексті глянець – чудовий спосіб відпочити від метушні і інформаційного шуму, за чашкою кави чи бокалом
улюбленого вина погортати яскраві глянцеві сторінки, очима відпочити від екранів
комп`ютера і телефона. І в цьому - секрет
успіху!
Глянцевий журнал «Дзеркало» розповсюджується безкоштовно по юридичних
адресах Тернополя і області, а також част-

Мова – українська
Адреса редакції – м. Тернопіль,
вул. В. Великого, 7а, студія «Dzerkalo»
Тел. +38 098 377 00 22, +38 098 722 76 19, +38 050 670 29 27
Головний редактор – Наталія Янусь
Фотограф – Андрій Фігурський
Відділ реклами – Світлана Конащук, Людмила Лукіян.

ково – за кордон, в країнах, де проживає
українська діаспора. Інформацію про вас
обов`язково побачать і прочитають ваші потенційні клієнти. Наша аудиторія – це активні
люди, які працюють і відпочивають, які шукають нову інформацію і нові можливості, які
шукають саме вас! Тому щиро запрошуємо
вас на сторінки нашого журналу!
Адже ми - «Про людей і про події, які мають значення»!

З повагою,
редактор Наталія Янусь.

Дизайн і верстка – Юлія Смірнова
Тираж – 2000 екз. Розповсюдження – безкоштовно.
Повний або частковий передрук матеріалів, статей, фото,
опублікованих в журналі «Дзеркало» забороняється без
згоди редакції і без посилання на джерело.
Редакція не несе відповідальність за зміст у наданих матеріалах, за зміст реклами несе відповідальність рекламодавець.
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А Ви вже були тут?

"ГОРНЯ" - КАВ’ЯРНЯ
З ХАРАКТЕРОМ!

А

тмосферний заклад з ароматною італійською
кавою!

Історія виникнення. Понад 20 років тому у засновника кав’ярні «Горня» Віталія Федорчука вперше виникла
думка про власний невеликий ресторанчик, як в Італії.
Мрія протягом багатьох років не зникала, а навпаки,
бажання її втілити ставало все сильнішим. Так почала
працювати невелика кав’ярня 5 років тому на вулиці Фабричній, 2, а згодом і на 15 квітня, 16-а («Диканька»).
«Горня» - українське слово, яке обрав засновник для
назви. Саме з горня найсмачніше пити гарячі напої.
Кав’ярня. Заклад створювали з душею та любов’ю.
Це помітно у кожній дрібничці – дизайн, стиль інтер’єру
та навіть ексклюзивна велика картина, написана спеціально для «Горня». Власник Віталій часто спілкується з
гостями особисто та прислухається до думки кожного,
реагуючи на побажання.
Напої. За весь час роботи кав’ярні для гостей кава
залишається незмінною – одна й та сама марка, свіжа,
справжня італійська кава. На її основі готують і кавові
напої в асортименті (капучино, лате, мокачино…)

Також є великий вибір чаю: трав’яний, чорний, зелений, з різноманітними домішками та справжній каркаде.
У спеку можна освіжитися холодними напоями власного приготування (мохіто, макіято, мілк-шейк, капучино...).
Перекус. Щоб втамувати голод «Горня» пропонує італійське паніні та хот-дог з різними начинками на будьякий смак. Готуються страви одразу на місці, тому вони
завжди свіжі та неймовірно ситні.
Для любителів солодощів є смачні десерти власного
приготування (тістечка, печиво, вафлі). Всі продукти свіжі - їх можна купувати діткам.
Зручність. Час роботи кав’ярні «Горня» ідеально підходить для гостей (8:00 - 22:00)
Один заклад розташований на вул. Фабричній, 2
(близько до Центру і є парковка та лавочки для гостей
на свіжому повітрі). Другий - на вул. 15 Квітня, 16а - у
зручному місці для під’їзду на авто.
Замовлення можна взяти з собою. Упакування в екопакетах, з турботою про природу та довкілля.
Запрошуємо вас на смачну каву з Італії.

м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 16 а, вул. Фабрична, 2, тел. +38 098 820 69 89
gornya_coffee
Горня Кав'ярня
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Комфортний дім починається
з надійних дверей.

Р

Салон "МАНАЗ" - вибирати тут легко

емонт та зміна інтер’єру починаються з нових дверей і підлоги. Якщо ви ще не визначилися, яка у
вас має бути модель, які виробники надійні та як
правильно обрати двері чи підлогу, хочете побачити вигляд матеріалів «вживу», отримати консультацію спеціалістів, то запрошуємо до нас в салон-магазин «Маназ».
Ми працюємо 10 років і за цей час обрали для співпраці
найкращих виробників. Наш салон є дилером відомих фабрик міжкімнатних дверей: Woodhouse, Rodos, Status, Art
Door, Papa Carlo, WakeWood, Мкоеранті, Новий стиль. Також
представлені вхідні двері: Страж, Rodos, Термопласт.
В салоні є великий вибір дверних ручок – понад 200
одиниць (від простих за 200 грн. до ексклюзивних за 5000
грн). І кожну позицію можна поєднувати, складаючи як
конструктор (дверне полотно різних виробників, ручки,
плінтуси і підлога під ваш стиль, колір та фінанси).
Для кожного клієнта діє унікальна пропозиція: безкоштовний замір для уточнення параметрів і прорахунку вартості, а також – безкоштовна доставка при встановленні.
Після встановлення надаємо гарантію на товар і на мон-

таж. Ми впевнені у якості, адже всі представлені в салоні
позиції - сертифіковані.
За чашкою ароматної італійської кави у нас в салоні вибирати двері чи підлогу - легко і приємно.
Салон-магазин «Маназ» комфортний вибір якісних дверей та підлоги:
• Зручний заїзд, парковка
• Професійна консультація і підбір варіантів
• Великий вибір якісних товарів кращих виробників
• Безкоштовні заміри без жодних зобов’язань
• Акційні пропозиції на виставкові зразки та різні групи
товарів
• Безкоштовна доставка
• Гарантія на товар та монтаж
manaz.te.ua
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 34 а
+38 067 455 75 99

▪ ДВЕРІ: вхідні та міжкімнатні, розсувні
▪ ПІДЛОГА: ламінат, паркетна дошка, плінтуси
▪ РУЧКИ, ДВЕРНА ФУРНІТУРА
▪ РОЗСУВНІ ЗАХИСНІ РЕШІТКИ НА ДВЕРІ ТА ВІКНА
manaz.te.ua
▪ ПІДВІКОННЯ
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 34 а, тел. +38 067 455 75 99
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ЮРІЙ
КОСТИШИН
учасник АТО, про війну,
про родину, про мрії

«Хотілося б, щоб
війну закінчило наше
покоління і щоб
дітям не довелося
місити криваве
багно. Але це лише
бажання. Ворог
завжди близько, як
хижак у засідці.
Нам треба бути
напоготові. І коли
треба буде, брати
зброю до рук».
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Чи змінилося життя на твою думку
в Україні, через війну?
Життя, мабуть, не змінилося. Дотичними до війни залишаються досі ті, хто був обпалений її вогнем ще з 14 року. В принципі, так і має бути. Війна
залишається за териконами тільки завдяки воїнам,
що боронять наш край від зухвалої агресивної російської нечисті, а також тим, хто їм допомагає в силу
можливостей та обставин.
Чому люди добровільно йдуть на ризик,
йдуть на війну?
Мотивація у кожного своя. Для мене це був патріотизм, як би це пафосно не звучало, також бажання
випробувати себе, що ти зможеш, чи ти вартий чогось, чи ні, бажання врятувати чиїсь життя, бажання
побачити справжнє життя без прикрас, а ще це була
найбільша моя пригода.
Чи підтримала сім`я рішення йти на війну?
Сім’я, друзі - підтримали всі. Та й мови про те,
щоб “відкосити”, не було. Мама дуже боялася за моє
здоров’я. Лише на її прохання я погодився лягти на
медичні дообстеження і нічого не приховувати від
медкомісії. Підтримка важлива і зараз, особливо
зараз.

Коротко про себе
Мені 43 роки. Вища педагогічна освіта. Зараз працюю продавцем-консультантом. Дружина Люда та
донечка Даринка. Дружина працює викладачем англійської мови, а дочка навчається у 10 класі школи
номер 6. Надзвичайно люблю свою сім’ю.
Скільки загалом часу Ти був на війні?
Мобілізований у ‘15 році. Відслужив майже півтора року. Другий раз підписав контракт на півроку.
Де саме довелося бути
і які завдання виконувати?
Загалом це були і Донецька, і Луганська області.
Під час служби в артилерійському дивізіоні 93 бригади, на той час тільки сформованому, ми стояли на
другій лінії оборони: чергування, тренування і так по колу. Вдруге, коли служив в артрозвідці нашої
44 бригади, випало виконувати бойові завдання на
“0”. Вели спостереження за діями ворожої сторони.
В разі, чого були готові і давали адекватну відповідь.
Яка перша думка спонукала йти на війну?
Отримав повістку. Думок чітких не було - лише
емоції, багато емоцій. Від дикої, неадекватної радості до суму та бентеги. Вир почуттів. Химерні і
каламутні дні, які всотали в себе сльози, обійми, непорозуміння, тривогу, підтримку.
Що було найважче - фізично, і морально?
Найважчим було полишити рідних, дім, друзів,
місто. Знаючи себе, переживав, чи зумію впоратися
з усім. Хотів і знайшов там щирих, справжніх друзів, бойових братів, які допомагали завше порадою,
плечем, куском хліба. Без таких Людей було б дуже
важко. Важко на початках було розібратися з бойовою машиною, ладнати з командою, фізичні та психологічні навантаження теж давалися взнаки.
Як змінилося твоє життя після АТО,
як змінився світогляд ?
Після служби змінився однозначно. Став агресивнішим, став різкішим у діях та висловлюваннях,
почав недолюблювати фальшивих людей, більше
став цінувати життя, особливо рідних мені людей,
втратив трохи здоров’я, погіршилася дуже пам’ять і
при цьому всьому стараюся не губити оптимізму та
вміння прицільно стріляти.
Війна змінює. І якщо тілесні рани майже завжди
видимі, то душевні маскуються всередині тебе. Світогляд, однозначно, змінюється. Змінився він і у
мене. Став більш справедливоорієнтований, якщо є
таке словосполучення в українській лексиці. Також
з’явилася якась творча енергія, напевно із якихось
прихованих досі схронів. Полюбив тишу, люблю спостерігати за природою, ціную життя, а Кістляву
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перестав боятися, бо вона стала мені сестрою.

Чи не було образ чи шкодування за це рішення, коли тут люди живуть звичним життям
– сім`я, робота, відпочинок, розваги, а там інше все - війна, поранення, загиблі?
Образи на людей не було і не має. Кожен торує
свій шлях.
Яке майбутнє ти бачиш в Україні для себе, для дочки?
Хочу, щоб у наших дітей було достойне майбутнє
з великими можливостями і безліччю шляхів до їх
реалізації. Майбутнє, де вони живуть у величній, захищеній державі.
Що допомагало на війні у найважчі моменти?
Допомагали дзвінки додому, голос людей, котрих
я люблю більше за усі скарби світу, за сотні кілометрів доносили тепло і затишок дому. Підтримка
друзів, їх всіляка допомога. Особливо запам’ятався
тактичний рюкзак, вщенть наповнений цукерками.
Книги були своєрідним порталом у інші виміри, де
можна було полишити утому і війну та зануритися у
вигадані кимось світи. Рятували довгі розмови біля
багаття за обідом чи вечерею, розмови про все на
світі. Але, як завжди, війна вносила свої корективи.
КОЛИ закінчиться війна, Хто має її закінчити?
Хотілося б, щоб війну закінчило наше покоління
і щоб дітям не довелося місити криваве багно. Але
це лише бажання. Ворог завжди близько, як хижак у
засідці. Нам треба бути напоготові. І коли треба буде,
брати зброю до рук.
Про мрії
Мрію, щоб наша країна виборола нарешті незалежність, щоб праця попередніх поколінь не канула
в Лету, а цінувалася нащадками. Це якщо глобально. Якщо локально, то мрію, щоб у моєї доньки все
вийшло в житті, щоб рідні були здоровими. Мрію
про маленький дерев’яний будиночок у горах, де я
міг би насолоджуватися заходом сонця, почитуючи
книжки..
Дякую за щиру розмову, за те, що захищав
країну і нас всіх, і бажаю, щоб все здійснилося!
Розмовляла – Наталя Янусь
Фотограф – Андрій Шкварко
Фотостудія «DZERKALO»
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ДОВІДКА
Олександр Миколайович Богомол
народився 10 лютого 1977 року
у Тернополі.
Закінчив Харківський університет
внутрішніх справ (1998, спеціальність
— юрист).

Ексклюзивне інтерв`ю для журналу «Дзеркало»

Працював:
• слідчим та заступником начальника
слідчого Тернопільського міського
відділу міліції (1994—2014),
• першим заступником начальниканачальник слідчого управління УМВС
України в Тернопільській області
(2014—2015),
• начальником Управління МВС
України в Тернопільській області (17
березня 2015—червень 2016).
З червня 2016 — начальник Головного управління Національної поліції в
Тернопільській області. Генерал поліції
3-го рангу.
Одружений, виховує трьох синів
та доньку.

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
Національної поліції в Тернопільській області

ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛ:

«Якщо ми всі разом, кожен на своєму місці, зможемо
досягнути того, що наші діти будуть хотіти жити
в Україні, тоді все у нас буде добре!»
- Олександр Миколайович, Ви сьогодні відома особистість в Тернопільській області і в Україні, а ким Ви
мріяли стати у дитинстві?
- Військовим юристом. Про це я вже знав десь у 8 класі. Хоча мрій було багато, мене цікавила військова юриспруденція. Проходив в 10 класі медкомісію, і хлопці, які
були зі мною, порадили ще, як варіант - міліцію. Коли я
прийшов у відділ кадрів тоді ще Управління внутрішніх
справ Тернопільської області, саме в це приміщення, де
ми і зараз, мені запропонували навчання у Харкові. В
1994 році я поступив у Харківський інститут внутрішніх
справ, мене півтора року готували до цього мої вчителі з
історії і української мови з 27 школи, за що їм вдячний,
бо поступив безкоштовно, а тоді це було важко.
Навчання закінчив з дипломом з відзнакою. В 1998
році я вже був призначений на посаду слідчого у Тернополі. Пів року - практика, моїм наставником був заступник начальника слідчого відділу Боднарчук Тарас
Дарійович, зараз він працює адвокатом, дуже розумний
чоловік, я багато чого у нього навчився. У нього перейняв перший важливий досвід, розслідував різні категорії злочинів.
- Як Вас виховували батьки – строго в дисципліні чи
більш лояльно?
- Дитинство було цікаве, всі жили в однокімнатній
квартирі – тато, мама, я і моя молодша сестра.
10 Батьки обоє працювали на тернопільській швейній

фабриці. Виховувався я в демократичній ліберальній
сім`ї, не було в нас строгих обмежень. Вихованням більше займалася мама, вона була досить строга, але добра
і справедлива. Юристів в династії не було. Я перший. Але
були військові. Батько, коли проходив строкову військову службу, воював в Єгипті, обидва діди воювали в другу світову війну, прадід – у першу світову війну. Батько
лише в 98 році зізнався, що він в Єгипті воював, тому що
в нього було зобов`язання 25 років не розголошувати цю
інформацію, участь наших військ в ту швидку арабськоєгипетську війну була засекречена.
Розумію, що до військової справи тягнулися всі представники нашої родини. Ще з ранніх років я чув розповіді від обох дідів про те, як вони воювали. Чув розповіді
про прадіда, який воював за російську імперію, а, будучи
в австрійському полоні, працював, отримував заробітну
плату і допомагав сім`ї, яка тут знаходилася, про те, як
йому передавали передачі за ті ж гроші. Листи про всі
ці події залишилися досі і є реліквією нашої родини.
Двоюрідний брат діда 10 років збирав факти про історію
родини, з семи поколінь, і видав дуже цікаву книгу. Це
дуже хороший приклад для всіх, щоб люди зберігали історію і пам`ятали свій рід, знали звідки і хто вони.
- Яким далі був кар`єрний шлях до сьогоднішньої посади?
- Коли я починав працювати, були важкі 90-ті роки, великі (до року часу) затримки по зарплаті, молодим спе-

ціалістам було важко, мені допомагали батьки. (Зараз я
часто це розказую молодим працівникам, які приходять
на роботу, щоб розуміли і цінували ті умови, які є у них).
Робота слідчого - важка інтелектуально, тут ти не можеш
працювати наполовину, бо кожна справа – це людська
доля, і твоя справедливість і чіткість в роботі впливає
на життя людини. Я три роки працював слідчим у міському відділі, потім старшим слідчим – це були найважчі
роки в роботі. Я розслідував важкі справи різної категорії, також економічні злочини. Мене запросили в слідче
управління в економічний відділ, тут працював два роки,
розслідував важкі злочини, організовані злочинні групи,
розкрадання коштів. В 2002 році мій перший наставник,
будучи начальником слідства в місті, запросив мене до
себе заступником. Через рік він пішов на іншу роботу і
рекомендував мене на його місце начальником слідчого
підрозділу в міському відділі міліції. Два роки роботи
з великим навантаженням. Багато кримінальних проваджень, багато процесів, які потрібно контролювати,
багато підлеглих, комунікація з іншими структурами –
прокуратура, суди, де ми супроводжували справи. Цей
період мене дуже загартував до труднощів і навантаження, це - неймовірний досвід. 2005 рік - я перевівся в
слідче управління, 9 років я був на різних посадах – від
начальника відділу по розслідуванню особливо важливих справ, організованих злочинних груп, до контрольно-методичного відділу, на посаді заступника.
В 2014 році, після революції гідності і зміни керівни-

цтва в державі, в березні я став начальником слідчого
управління. В жовтні – вже виконував обов`язки начальника тоді ще УМВС, а також начальника слідчого
управління і першого заступника - півроку виконував
роботу 3-х посад. Війна, щомісячні поїздки на схід, ротації – важкий період.
На посаді керівника поліції Тернопільської області,
враховуючи період тимчасового в\о, я з жовтня 2014
року. В червні 2016 вже було моє призначення на постійну посаду.
- За що любите свою роботу?
- В роботі поліцейського люблю її необхідність. Люди
потребують захисту, справедливості, реагування держави на будь-які процеси. Прості пересічні громадяни з
багатьма своїми проблемами звертаються до поліції, навіть якщо це не компетенція поліції (а таких звернень на
лінію 102 десь половина), ми повинні відреагувати, направляємо в інші правоохоронні структури, органи державної влади, місцевого самоврядування, щоб ці проблеми все-таки вирішувати. Бо ми розуміємо, що якщо
залишити їх без уваги, це може спровокувати більш важкі наслідки, тому треба втручатися і допомагати.
- Що найважче в роботі?
- Найважче – це людський фактор. Внутрішній і зовнішній. Спілкування з людьми - вислухати, зрозуміти,
знайти правильне рішення. У штаті у нас 2200 працівників, з них 2000 атестованих працівників. До реформи
було десь на 40% більше. Це велика кількість людей, які
потребують уваги, контролю і організації їх роботи. Найважливіше в роботі керівника – це організація роботи
і контроль. І відчуття процесів, які відбуваються, щоб
передбачити, проаналізувати і зрозуміти слабкі місця,
де і що треба коригувати. Свою роботу люблю. Але розумію, що нічого вічно не триває. І треба бути готовим
до змін. Колись один мудрий чоловік мені сказав, що з
того моменту, коли тебе призначили на посаду, починається відлік часу, коли ти з неї підеш. Я бачу, що поліція
в Тернопільській області є на доброму рахунку в Україні
по показниках, ми робимо свою роботу добре. Це відображається на рівні довіри населення до поліції, на рівні
злочинності, профілактики. Робота поліції дуже багатогранна. Те, що бачать люди, це лише малий відсоток, від
того масштабу, який ми робимо.
- Як вплинула війна, АТО на Ваше життя, на роботу?
- Є моменти, за які я вдячний Богу! По перше, гордий
за те, що жодна людина у нас не звільнилася за власним
бажанням, коли був наказ їхати в зону АТО. У всі періоди,
починаючи 2014 року, і до сьогодні. Зараз в нас досить

пасивна участь в роботі операції об`єднаних сил. 30 чоловік раз у два місяці їдуть на ротацію, блокпост у Лисичанську і участь в рейдових групах по відпрацюванню
сірих зон. Це мінімальна участь. На початку в нас була
участь 300 – 350 чоловік, постійні ротації в зоні АТО. В
тому числі, робота на блок-постах, розвідувальних груп
спецназу, відпрацювання рейдових груп, відпрацювання
криміналітету, слідчі експерти, вибухотехніки, кінологи,
"даїшники" - всі категорії професій, які є в поліції, були
задіяні на Сході.
Ще один важливий момент - нас Бог милував, у гарнізоні тернопільської поліції не було загиблих. Були 14
поранених. Були випадки, коли по 5-6 днів наші люди
потрапляли в оточення, але всі живі повернулися додому. Зведені загони тернопільської поліції півтора року
знаходилися на першій лінії в Попасній. Були бойові зіткнення, обстріли, поранення. Важкий період для мене,
як керівника. По-перше, матеріальне забезпечення,
по-друге, бойовий дух людей, по-третє, постійне хвилювання за їхнє життя. Одне розуміння, що хтось все одно
це має робити, допомагало триматися всім. В 2016 році
міністр збирав начальників зі всіх областей, кожен доповідав про загиблих, поранених, про їхні проблеми, забезпечення. Я, сидячи в черзі між начальниками Іванофранківська і Волині, зрозумів, наскільки Бог милував
нас, що ми не маємо загиблих. У них була дуже сумна
статистика. Коли були бойові зіткнення у Вуглегорську,
далі Іловайський котел, у них виїжджали на ротацію 50
чоловік, а поверталися - 35… Уявіть собі, як він, як начальник, має зібрати наступну ротацію, наступних 50
чоловік і відправити тим на заміну, коли цих 35 повернулося. Це важко. Вони, звичайно, зараз пам`ятають цих
загиблих людей, підтримують сім`ї.
- Про рівень злочинності на Тернопільщині сьогодні,
яка у нас ситуація?
- Зараз робота поліції оцінюється рівнем довіри населення до поліції. Ми на сьогодні - в трійці найкращих
по Україні. Тут також відображається і рівень злочинності, і ставлення поліції до виконання своїх професійних
обов`язків, і всі інші процеси. За останніх 5 років в нас
залишилося не розкритим одне вбивство підприємця в
Бучачі. І по одному вбивству ми шукаємо організаторів і
співвиконавців. Це категорія найважчих злочинів, на які
реагує суспільство. Маємо хороші досягнення і показники роботи поліції, у нас хороша тенденція зменшення
крадіжок на 20%, зменшення загиблих у ДТП. Це результати профілактичної роботи поліції. Я бачу, що місто Тернопіль стає стабільним і спокійним. І це показник того,
що ми – на правильному шляху.

- Поговоримо про Вашу сім`ю - чим займається Ваша
дружина?
- Дружина працює юристом в службі судової охорони,
була підприємцем, була двічі в декреті.
- Ви строгий батько?
- Кажуть всі, що ні. Діти мене поважають, бо слухають.
- Хтось з них мріє про роботу в поліції?
- Всім пропонував юриспруденцію, бо хто, як не батьки, відверто про все розкажуть і допоможуть. Ніхто зі
старших дітей не захотів. Ще маю двох молодших - 6 і 4
роки, то надіюся на них.
- Як любите відпочивати?
- Особистого відпочинку у мене практично немає. Бо
всі наші діти потребують уваги, і старші, і молодші. Тому,
мій вільний від роботи час належить їм. Люблю волейбол. Нещодавно я очолив громадську організацію федерації волейболу в Тернопільській області. Розвиток спорту дуже потребує уваги і підтримки. В нас з цим реальні
проблеми. Взяти навіть тих кандидатів, які йдуть до нас
на роботу, їх фізична підготовка у більшості слабка.
- Робочий графік у Вас не нормований, коли починається і коли закінчується Ваш робочий день?
- О 8 годині я вже на роботі. У нас започаткована гарна
практика – селектор з кожним районом області щоранку,
і я вже вранці знаю про всю оперативну обстановку в області. І, якщо все спокійно, до 19 – 20 години я на роботі.
Субота, неділя теж робочі. Вихідних у мене немає.
- Про що мріє головний поліцейський області і про що
мріє просто людина - Олександр Богомол?
- Головний поліцейський мріє про те, щоб у нас було
менше злочинів, особливо - важких злочинів, мрію про
те, щоб люди могли спокійно ввечері чи вночі йти по вулиці, щоб були в безпеці - на вулиці, на дорозі, вдома.
Цій роботі віддаю всі свої сили щодня. Щодо іншого мрію, щоб мої діти жили тут, в моїй Батьківщині. Щоб
їм тут було комфортно жити, розвиватися, працювати.
Якщо ми всі разом, кожен на своєму місті, зможемо досягнути того, що наші діти будуть хотіти жити в Україні,
тоді все у нас буде добре!
- Дякую велике за розмову і хай всі ці мрії обов`язково
будуть реальністю.
Спілкувалася – Наталія ЯНУСЬ.
Фото – з особистого архіву
Олександра БОГОМОЛА. 11

КЛУБ ОБОРОННОЇ СТРІЛЬБИ
«ЛЮТІ ЇЖАКИ» - ПРО ЗБРОЮ
І САМОЗАХИСТ
У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
Правильне і безпечне поводження зі зброєю
цивільних людей, оборонна стрільба з метою
самозахисту, тренування – про це розповідає
Костянтин Басараб, керівник ГО "Клуб оборонної
стрільби "ЛЮТІ ЇЖАКИ", ГО "Тернопільська обласна федерація прикладних стрілецьких видів
спорту" ,
- Про клуб – як давно створений, ким і звідки
з`явилася така ідея?
- Ідея створення клубу виникла давно. Оскільки я
- колишній військовослужбовець, то зброя і все, що з
нею пов’язано, для мене близьке і цікаве. За порадою
мого товариша Володимира Луцишина – «роби те, що
вмієш!», вирішив спробувати навчати цивільних людей
поводженню зі зброєю з метою самозахисту. З початку
ми проводили теоретичні вишколи для молоді на базі
ГО «Шураві та побратими». Влітку 2013 року ми вперше
отримали змогу провести практичне заняття зі стрільбою в тиру 44-ої бригади. Вже в листопаді 2014року
була створена Громадська Організація «Клуб оборонної
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стрільби «Люті Їжаки». Символом клубу був обраний
їжак, як традиційний символ самозахисту - ми маємо
зброю, тренуємося і можемо її застосувати при крайній
потребі, а «люті» – це натяк на те, що ми рішуче налаштовані, якщо посягати на наше життя і життя близьких.

- Яке завдання, місія клубу?
- Місія клубу – це формування культури поводження
зі зброєю цивільними громадянами.
Багато людей, які купують зброю, не є мисливцями,
і оборонна стрільба має свої особливості, ми поставили
собі за мету - організацію і проведення тренувань з дотриманням усіх вимог чинного законодавства, а також
максимальним дотриманням техніки безпеки.
Завдання, які ми ставимо перед собою – навчання
правильному і безпечному поводженню зі зброєю з
можливістю отримання практичних навиків, а також
дати змогу людям, які не мають зброї, але мають намір
її придбати, зрозуміти, що таке зброя, і чи вона справді
їм потрібна. Також ми консультуємо з питань вибору і купівлі зброї, умов її зберігання, тюнінгу і догляду за нею,

організовуємо і проводимо змагання.
Ви ж розумієте, що недостатньо купити зброю, покласти її у сейф і «нехай буде», тому що без вміння нею
швидко скористатися, щоб захистити себе з одного боку,
а з іншого - не наробити біди, потрібно з цією зброєю
тренуватися і чітко усвідомлювати, що робити і які наслідки можливі.

- Як і де проходять тренування?
- Зараз в нас є можливість кожної суботи проводити тренування на військовому полігоні 44 бригади в с.Біла. За що
хочу висловити подяку командуваню бригади, а особливо
полковнику Баранову С.М. за розуміння і підтримку.
Тренування відбуваються наступним чином:
● інструктаж з техніки безпеки,
● короткий огляд зброї і боєприпасів до неї,
● інформуємо про завдання для конкретного тренування з врахуванням рівня володіння зброї стрільця чи
групи,
● практичне заняття,
● підбиття підсумків.

- Хто приходить до вас на тренування? Чи є
обмеження?
- Нашими клієнтами є як чоловіки, так і жінки, в нас
немає жодної упередженості щодо гендерних ролей.
Якщо говорити узагальнено, то тренування відвідують
люди, які є власниками зброї, або ті, хто має намір її
придбати, оскільки ми можемо надати зброю в оренду
для тренування.
Вікова категорія від 18 років, підлітки з 14 років - в
присутності батьків, за умови що батьки - власники
зброї.
- З якою зброєю працюєте?
- На тренуваннях працюємо зі всією зброєю, яку мають стрільці. Клуб для тренування може надати змогу
ознайомитися з наступними видами зброї:
● пристрій для відстрілу еластичної кулі (пістолет
травматичної дії) ;
● рушниця 12 калібру;
● малокаліберна гвинтівка;
● карабін 7,62 на базі АК.

- Що потрібно мати для тренувань?
- На тренуванні обов’язково (наголошую!) при собі
повинен бути дозвіл на зберігання і носіння зброї для
власників зброї, а також зброя і боєприпаси, захист для
очей (окуляри), захист слуху (навушники, беруші), спорядження (підсумки, патронташ, бандол’єра, розгрузкавсе те, де розміщуються боєприпаси для тренування) ,
ремінь для зброї , чохол кобуру, одяг та взуття по погоді,
оскільки працюємо на відкритому полігоні.
Громадяни, які не мають власної зброї, повинні мати
довідку про стан здоров’я або права на керування автомобілем, паспорт, одяг та взуття для занять на вулиці.
Усе інше ми надаємо.
- Які навички можна отримати?
- На заняттях в нашому клубі стрільці навчаються безпечному поводженню зі зброєю - що і як можна робити,
що ні; отримують знання про будову зброї і роботу, а також про методи догляду та обслуговування зброї; набувають первинних навичок та вдосконалюють вже існуючі
навики в стрільбі, приміром, пристрілка, вивірка, стріль-

ба в русі, з різних положень під стресом; отримують
знання по долікарській допомозі, розглядаємо правові
питання щодо зброї та її застосуванню.

- Ваші плани щодо розвитку клубу, можливо,
мрії?
- Дуже хотів би створити в нашій області цивільне
стрільбище, за прикладом Києва і Дніпра, де б могли
займатися усі власники зброї, в тому числі мисливці і
спортсмени, а ще - дитячу школу стрільби, що б дало
змогу дітям пояснити усю серйозність зброї, що це не
іграшка і вона потребує знань і вмінь.
Щодо планів, хочемо провести змагання з прикладної
стрільби.
Реєстрація на тренування за телефоном:
+38 096 879 77 32 (Костянтин).
Спілкувалася Наталія ЯНУСЬ
Фото – з архіву клубу.
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Ліц. Серія АЕ №292926

НАЙБІЛЬШИЙ МИСЛИВСЬКИЙ
МАГАЗИН У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

- все для вдалого полювання!

М

агазин відкрився ще у квітні 2009 року. Персонал «Вепру» - це професійні фахівці, які,
до того ж, самі є завзятими мисливцями. Головна ціль - максимально задовольнити потреби наших
клієнтів, тому ми постійно розширюємо наш асортимент.
Для наших клієнтів діє система знижок. Дисконтну
накопичувальну картку можна отримати при покупці від
1000 гривень одним чеком будь-якого товару у магазині.
Ми цінуємо нашу репутацію та постійних клієнтів. У
нас - високоякісний і широкий асортимент товарів, найкращий рівень сервісу, грамотні і кваліфіковані консультації, індивідуальний підхід до кожного покупця.
Спеціалізований магазин "Вепр" - найбільший мисливський магазин у Західній Україні. Більше 200 одиниць мисливської зброї завжди в наявності!

Пропонуємо широкий асортимент:

- мисливської зброї провідних світових виробників:
Blaser, Sauer, Breda, Beretta, Ata Arms, Fabarm, Hatsan,
Benelli, Franchi, та інші;
- боєприпаси від таких брендів: RWS, S&B, Blaser,
Rottweil, Hornady, RIO, Zala, B&P, Clever, та інші;
- пневматична зброя представлена: Norica, Beeman,
BSA, Diana, Zbroya, Cometa…;
- оптика і біноклі: Zeiss, Swarovsky, Nightforce, Vortax,
Nicon, Kahles, Hawke, Air Precision, та інші;
- ножі і точила: Helle, Opinel, Spyderco, Coldsteel,
Boker, Fox, Mora, Skif, Ganzo, та інші;
- ліхтарики: OLight, Nitecore, Sure-Fire, Fenix,..;
- мисливське обмундирування: Riserva, Blaser,
Chevalier, Hallyard, Seeland, Chiruca, Euro PM.

Сучасний одяг для мисливця

Тривалим часом перебування на природі (дощ, вітер,
активне сонце чи надокучливі комарі) справжнього мисливця не здивуєш. Якщо мисливець одягнений неправильно, то концентрації на процесі полювання не буде, а
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отже і задоволення від нього теж. І навпаки, якісні костюми для мисливців, у яких враховано навіть найменші
деталі, допоможуть уникнути будь-яких неприємностей і
катаклізмів природи. Економія на зовнішньому вигляд ні
до чого доброго не приведе, а тому робити це не варто.
Дуже важливо, щоб ці речі були максимально зручними,
не обмежували рухів тіла. Особливу увагу варто приділити практичності костюма чи взуття. Правильний одяг
- це пошаровий принцип, тобто складається з декількох
шарів, які виконують різні функції. Першим шаром, як
правило, є термобілизна, яка служить для захисту від
холоду і виводить піт, тим самим не допускаючи переохолодження тіла. В якості другого шару, що запобігає
тепловтраті, зазвичай виступає флісова кофта. І, нарешті, третій шар обов'язково повинен бути водонепроникним, здатним захистити мисливця від вітру, дощу і підвищеної вологості. Перевагу слід віддати синтетичним
тканинам, які безпосередньо не стикаються зі шкірою,
але при цьому є максимально легкими, вологостійкими,
непродувними, стійкими до механічних пошкоджень.

З одягу у магазині «Вепр»
представлені такі виробники:

Blaser Active Outfits- відома німецька компанія, особлива своєю довговічністю, функціональністю, елегантністю та неповторним стилем.
Chevalier - шведська компанія, яка за 68 років існування неодноразово доводила, що мисливський одяг
повинен поєднувати якість і зручність. На виробництві
використовуються мембрани Core-Tex компанії W.L.Core,
а також мембрани власного виробництва. Вироби
Chevalier проходять ряд випробувань перед продажем,
одне з них - випробування під штучною зливою протягом декількох годин. Chevalier – сумки, взуття, одяг для
полювання, що підкорили якістю багатьох мисливців.
Seeland (Данія). Одяг і взуття спеціально розробляються з урахуванням потреб досвідчених, професійних

мисливців, які постійно тестують продукцію, щоб вона
відповідала вимогам використання в різних погодніх
умовах. Зручний крій, що не обмежує рухи мисливця,
мембранні, дихаючі, непродувні і непромокальні матеріали роблять сучасну екіпіровку дуже комфортною. Кожна деталь, кожна дрібниця продукції Seeland продумана
досконало.
Hallyard – це успішна голландська компанія, яка виробляє одяг і взуття для мисливців. У виробництві одягу
компанія Hallyard використовує такі відомі технології
як: Cordura®, Kevlar®, Thinsulate®, Teflon®, а також
ряд власних розроблених технологій. Використовуючи
мембрани з проклеєними швами, одяг абсолютно вітроі водонепроникний, залишаючись при цьому дихаючим.
Одяг Hallyard продуманий до дрібниць, щоб ви могли
безтурботно та комфортно прогулятися та пополювати.
Silent Hunter (Польща) – представлена широким вибором мисливських сорочок та футболок для стильних
чоловіків.
Chiruca (Іспанія) - світовий лідер у виробництві мисливського взуття. Взуття серії Chiruca Hunter завжди
продумане до найменших деталей. Мембрана Gore-Tex
запобігає потраплянню вологи всередину, водночас зберігаючи повітропроникні властивості. Міцна, але гнучка
підошва вироблена з натурального каучуку (Vibram)
чи легкого поліуретану забезпечує чудове зчеплення
з поверхнею. Амортизаційні властивості підошви максимально захищають ваші суглоби від навантажень.
Кільця і гачки H.R.T. з нержавіючої сталі прослужать не
один сезон разом з високоміцними шнурками. Устілка
складається з двох шарів різної щільності.

+38 098 820 35 00, +38 (0352) 23 57 93.
Графік роботи:
Понеділок - п'ятниця 10:00 - 19:00,
субота 10:00 - 17:00, неділя - вихідний.

ПРО НОВИНИ
ЗАКОНОДАВСТВА,
ЯКІ СПРОЩУЮТЬ
РОБОТУ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ
ТА ІНШІ ПИТАННЯ З
БУХГАЛТЕРСЬКОГО І
ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
– від фахівця Оксани Захарчук,
керівника компанії
«Фінансовий простір»

C

прощення взаємодії платників податків із податковими органами, вдосконалення роботи
електронного кабінету – таке завдання має
новий Закон №786-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного
кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців", який 05 серпня 2020 року підписав Президент
України, Закон вступив в силу з 08.08.2020 року.
Зміни, прописані у новому Законі, суттєві як для
підприємців, так і для юридичних осіб, тому важливо їх
проаналізувати.
- Скасовується договір про визнання електронних
документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків. Якщо раніше для подання звітів через
електронний кабінет необхідно було спочатку подати
Заяву про приєднання, то тепер, все набагато простіше.
Платник податків стає суб'єктом електронного документообігу одразу після подання будь-якого електронного документа.
- прогнозується, що в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення. Наразі, контролюючі органи будуть вести листування з платниками
податків в електронній формі, якщо вони подали заяву
про бажання отримувати документи через е-кабінет.
- скасовується ведення Книги обліку доходів для
ФОП. Більшість підприємців не до кінця зрозуміли суть
і одразу призупинили заповнення Книги. Проте, слід
зауважити, що в силу вступає Закон з 01.01.2021 року,
тому, як мінімум до кінця цього року, Книгу заповнювати
необхідно.

Що ж буде з 1 січня 2021 року?

Буде нова форма відображення доходу ФОП, звітування буде щомісячне. Можливо Книга видозміниться,
але однозначно вести облік доходів будемо в будьякому випадку.
Пункт 296.1.1. нового Закону звучить так: «Фізичні
особи-підприємці - платники єдиного податку першої і
другої груп та платники єдиного податку третьої групи,

які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі
шляхом помісячного відображення отриманих доходів».

Отже, поради:

● якщо використання РРО є обов’язковим з 1 січня
2021 року - книгу заповнюємо по 31 грудня 2020 року
включно.
● якщо ж використання РРО припадає на 1 квітня
2021 року - краще заповнювати її по 31 березня 2021
року.
Тому з нетерпінням чекатимемо інформацію щодо
помісячного звітування й відображення доходу.
Наступне питання, яке потребує роз`яснення - помилково/зайво сплачені податки.
З досвіду й практики, найпоширенішою є така ситуація: все сплачуємо вчасно, на ті ж реквізити, що й завжди,
проте прийшов лист з податкової про наявний борг.
Причина: реквізити змінюються мінімум раз на рік,
а сплата здійснюється за старими.
Або ще цікавіше: ФОП впевнений, що він платник
єдиного податку, хоча давно за борги переведений на
загальну систему оподаткування.

Тут потрібно діяти за формулою:

усі доходи - усі витрати = від цієї суми маємо сплатити ПДФО (18 %) й ВЗ (1,5 %).
- В нагоді буде Електронний кабінет платника
податків-

https://cabinet.tax.gov.ua/login

У ньому можна знайти актуальні реквізити зі сплати
податків. Також протягом 3-х днів після сплати необхідно перевірити чи зарахована ця сума за кодом 101.
- Необхідно повторно платити на правильні реквізити й паралельно можна підготувати лист до податкової
(або подай в Електронному кабінеті) на повернення цих
коштів на поточний рахунок (особисту карту). Необхідно
прикріпи до листа копію платіжки про помилкову сплату.

У листі зазначаються:

● ідентифікаційний код;
● причину повернення коштів (переплата, чи сплачено на помилкові реквізити);
● суму.
Податкова протягом 5-ти днів розгляне лист, підготує висновок й надасть Казначейству на повернення
переплати.
Або потрібно написати лист на зарахування цих
коштів на правильні реквізити, що буде переплатою на
наступні періоди.
Якщо є борг, такий варіант повернення коштів буде
неможливим поки не буде погашено попередній. Лише
після погашення, сплачена сума буде в переплаті й тоді
можна діяти за описаною інструкцією.
З такими та іншими питаннями чи не щодня стикаються підприємці і керівники фірм. Законодавство
змінюється, з`являються доповнення і уточнення, за
якими необхідно слідкувати. Іноді, людині взагалі важко вникнути і розібратися з тонкощами і вимогами законодавства щодо бізнесу, ведення бухгалтерського та
податкового обліку. Тому варто консультуватися з професіоналами, які щодня моніторять зміни, оперативно
реагують на них, правильно ведуть усі бухгалтерські
справи. Фахівці компанії «Фінансовий простір» готові
вам допомогти. Наша робота - аутсорсингові бухгалтерські послуги фірмам та приватним підприємцям. В
основному ми обслуговуємо малий та середній бізнес.
Бухгалтерський аутсорсинг в Україні стрімко розвивається, оскільки дозволяє оптимізувати бізнес-процеси
та підвищити продуктивність діяльності фірми чи організації будь-яких розмірів за рахунок залучення до бухгалтерського обліку професіоналів своєї справи, яких не
обов’язково наймати на роботу на постійній основі. Ми
надаємо також безкоштовні консультації в сфері бухгалтерського обліку..

З нами ваша бухгалтерія –
в надійних руках!

Директор та засновниця ТОВ "Фінансовий простір" Оксана Захарчук,
телефон для консультації: +38 068 118 79 97
15

ДОЛАЄМО ПАНДЕМІЮ РАЗОМ!
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

з перших днів спалаху COVID-19 допомагає
медикам у боротьбі з коронавірусом

Б

лагодійний фонд Петра Порошенка спільно з компанією
«Рошен» і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних
костюмів для медичних п рацівників України, 10 тисяч антивірусних окулярів, близько 50 тисяч високоякісних швейцарських
ІФА-тестів La Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники
понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ ОТРИМАЛА:
` 3 800 ІФА-тестів;
` 4 200 захисних костюмів;
` 170 пульсоксиметрів;
` 230 захисних окулярів
«Захворюваність на COVID-19 дуже висока. Станом на 17 серпня на Тернопільщині, за результатами ПЛР, виявлено 3 тисячі 817
позитивних результатів, медиків захворіло 507, померло 47 осіб. У
цей складний час нам дуже допоміг Фонд Петра Порошенка і партія
«Європейська Солідарність», які спільно з волонтерами і компанією «Рошен» придбали для медичних працівників України понад 130
тисяч захисних костюмів та інших засобів. Допомога, яку отримала
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Тернопільська область, – а це захисні костюми, окуляри,
ІФА-тести, пульсоксиметри, – є дуже важливою для роботи і захисту кожного медика. Дякуємо благодійникам
за підтримку», — каже головний експерт, спеціаліст- інфекціоніст управління охорони здоров’я Тернопільської
обласної державної адміністрації Олена Герасименко.
«Це найкращі по якості засоби захисту, що за весь
цей період пандемії привозили благодійники. Вони
хорошого ґатунку, добре прорезинені і дають кращий
захист», - наголошують медики у Козівській районній
лікарні, яка є одним з опорних медзакладів у боротьбі із
пандемією. Тут лікують пацієнтів не тільки з Козівщини,
а також зі Зборова, Підгайців, Залізців, Тернополя, Березовиці і Смиківців. «Фонд Порошенка передав дуже
хороші окуляри, з чотирма клапанами. Вони не запотівають, в них дуже комфортно працювати. Ніде таких
окулярів не було і немає досі. Костюми були вакуумно
запаковані. Якісніші ніхто ще не привозив. Від якості засобів захисту залежить безпека медичних працівників, а
безпека і здоров’я медиків - це безпека пацієнтів. Пригадую перші дні пандемії, не було забезпечення. Якби
не благодійники, довелось би працювати і боротися із
коронавірсною інфекцією практично голими руками. Дякуємо за підтримку, турботу і захист, — каже головний
лікар Козівської районної лікарні Богдан Маркевич.
«Підтримка «Європейської Солідарності» завжди
була там, де її найбільше потребували. Після спалаху інфекції в Монастириськах представники партії привезли

найбільш постраждалому району засоби індивідуального захисту, а саме: захисні костюми, халати, маски
медичні, респіратори та ІФА-тести. — Коли погіршилась
ситуація на Кременеччині, команда «Європейської Солідарності» направилась туди із гуманітарною місією і
надала району необхідну допомогу, — наголошує голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук («Європейська Солідарність»).
За словами Віктора Овчарука, завдяки допомозі
«Європейської Солідарності» Тернопільський край подолав першу хвилю пандемії і готується до другої хвилі
небезпечної хвороби: «На Тернопіллі працюють три лабораторії, які здійснюють аналізи за допомогою високоякісних ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до
COVID-19, це - Тернопільська обласна університетська
лікарня, друга міська лікарня Тернополя, Теребовлянська центральна районна лікарня. У цих закладах є всі
умови, щоб максимально швидко за один, максимум, за
два тижні провести обстеження. ІФА-тести виробництва
швейцарської корпорації LaRoche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій, доправлені в Україну
Фондом Петра Порошенка. 19 липня п’ятий президент
України відвідав Тернопільщину і передав медзакладам
нашої області 1800 високоточних швейцарських ІФАтестів. Ще 2 тисячі тестів за сприяння «Фонду Петра Порошенка» було придбано і доставлено у Тернопільську
область у червні.

Після спалаху коронавірусу в Кременецькому районі
Почаївська лікарня стала першим медзакладом, в якому
було організовано інфекційний госпіталь. Команда «Європейської Солідарності» неодноразово передавала допомогу цьому медичному закладу. — У нас одночасно
знаходилися на лікуванні 44 пацієнти, хворі на Covid-19.
Досить складно було зорганізуватися і створити належні
умови. У цьому дуже допоміг «Фонд Петра Порошенка».
Також консолідувалися місцеві депутати від «Європейської Солідарності». Ми закупили матеріали. У районній
раді покійний Володимир Стефанський, який був головою райради та районного осередку «ЄС», організував
пошиття масок, захисних засобів. Він практично очолив
боротьбу із COVID-19 на Кременеччині. Згодом йому
підтвердили коронавірус, хвороба дала ускладнення на
серце і Володимира Ананійовича не стало у 49-річному
віці. Засоби захисту, які ми отримали від Фонду Петра
Порошенка, дуже допомагають у боротьбі з пандемією.
Окрім захисних костюмів, нам передали також пульсоксиметри і маски, — каже головний лікар Почаївської районної лікарні, депутат Кременецької районної ради від
фракції «Європейська Солідарність» Богдан Кучер. Нині
ми стоїмо на порозі другої хвилі коронавірусу. Тому на
сьогодні важливо, щоб центральні органи влади забезпечили регіони всім необхідним для боротьби з пандемією, а не тільки обмежилися найпростішим заходом – зонуванням територій на «червону», «помаранчеву» тощо.
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«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
ЙДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ,
ЩОБ ЗАХИСТИТИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ТА ЗБУДУВАТИ
ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

П

артія «Європейська Солідарність»
йде на місцеві вибори з командою,
яка об’єднала патріотів з різних
політичних сил, професійних, рішучих і проєвропейських лідерів. Від результату цієї
загальнонаціональної кампанії залежить
доля країни – про це говорили учасники
з’їзду партії, який відбувся у Києві.
На місцевих виборах об’єднуємо патріотів і професіоналів
«Європейська Солідарність» стає центром об’єднання демократичних сил – досвідчених та нових політиків, які поділяють
ідеологію партії. Команди «Європейської
Солідарності» в обласні та міські ради очолять знакові особистості – зокрема, ті, хто
добре знає, що таке європейські цінності,
бо надто сильно відчули на собі російську
реальність. Серед них – політв’язні Кремля
Роман Сущенко та Володимир Балух.
Задля боротьби з проросійським реван18

шем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» Михайло Забродський та Іванна
Климпуш-Цинцадзе.
«Наша команда продемонструвала, що
за підтримки активних громадян ми здатні
захищати ті цінності, які за п’ять років покладені в основу державного будівництва. І
армію, і мову, і віру. І ми дуже вдячні людям за підтримку і спільну боротьбу. Без
вас ми б нічого не добилися», – зазначив
Порошенко.
«Європейська Солідарність» йде на
місцеві вибори для того, щоби захистити
одну із ключових реформ нашої команди
– децентралізацію, результати якої втілені
в нові дороги, новий транспорт, відремонтовані школи та дитячі садки, освітлені вулиці,
тощо. Це відбувається тому, що ініційована
нашою командою децентралізація дала гроші на місця в інтересах місцевих громад.

Замало вступити до Європейського Союзу – важливо
європейські стандарти впровадити і забезпечити в Україні. У великих і малих містах, в об’єднаних громадах»,
– наголошує Порошенко.
Місцеві вибори – це шанс витягнути країну з прірви
Для нас надзвичайно важливо, щоб європейський
вектор нашої держави, виходячи з того, що ми пережили майдани, зупинили російського окупанта, мав продовження. На цьому акцентував також під час з’їзду партії
керівник Тернопільської територіальної організації партії
«Європейська Солідарність» Степан Барна.
«Сьогодні команда Європейської Солідарності у
Тернопільські області забезпечує участь майже півтори
тисячі кандидатів у депутати органів місцевого самоврядування, на голів громад, і ми здатні запропонувати
альтернативну програму розвитку Тернопільщини, яка

дасть можливість найближчим часом показати свій результат. Ми знаємо як збільшити бюджет. Знаємо як
створити умови для соціального захисту людей і жителів
Тернопільської області. Знаємо як допомогти медикам,
вчителям і звичайним людям у захисті від пандемії коронавірусу. Ми знаємо як продовжити стратегію децентралізації і забезпечити розвиток європейський громад.
Ми повинні побудувати Європу в Україні», – підкреслив
Степан Барна.
На тому, що Європейська Солідарність – єдина опозиційна сила країни і політична сила, котра може говорити про конкретні справи, що були зроблені протягом
2014-2019 років, наголосив також член ради партії «Європейська Солідарність» Тарас Юрик.
«Ми знаємо як працювати в органах місцевого самоврядування для того, щоб розвивалася інфраструктура,

реалізовувався проект децентралізації. «Європейська
Солідарність» – це команда дій. Це команда людей, які
знаю і вміють, які довели всьому суспільству яким чином повинна рухатися і розвиватися країна», – зазначив
Тарас Юрик.
«Нині «Європейська Солідарність» – найбільша
проукраїнська політична сила, – продовжив керівник
Тернопільської міської організації партії «Європкйська
Солідарність» Віктор Шумада. – Це українська національна опозиція. В наших лавах об’єдналось надзвичайно багато фахівців, професіоналів, ветеранів російськоукраїнської війни, громадських активістів. І ми йдемо
на місцеві вибори для того, щоб змінити цей режим у
країні, для того, щоб витягнути нашу країну з прірви. І ми
закликаємо всі політичні сили об’єднатися і працювати
спільно разом для України!».
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Приватний нотаріус Тернопільського
міського нотаріального округу

Серкізовська Тетяна Леонідівна
Основний принцип нашої роботи — це уміле поєднання кращих традицій
юридичного професіоналізму, майстерності та досвіду.
Ми дотримуємось принципів справедливості та прозорості. Прозорість полягає в тому, що всі дії юриста, наміри та зміст заходів є відкриті для клієнта та за його побажанням можуть бути пояснені та обґрунтовані. В процесі надання послуги юрист намагається якогомога досконаліше та зрозуміліше надати
всю інформацію клієнтові.
Приватний нотаріус Серкізовська Тетяна Леонідівна вміє знаходити найкращі рішення проблеми, знає
та розуміє алгоритми повсякденних задач.
Вибудовуючи взаємини з клієнтами, ми керуємось принципами відкритості, чесності та партнерства.

Наші пріоритети — це довіра та небайдуже ставлення до спільної справи.

Надаємо нотаріальні послуги:
● посвідчення договорів
(купівлі-продажу, дарування,
застави, іпотеки тощо;
● посвідчення довіреностей;
● посвідчення заповітів;
● спадкові справи;

● засвідчення справності підпису
(на заявах, банківськівських
картках);
● засвідчення копій з документів
тощо.

А також виконуємо нотаріальні переклади
та засвідчуємо копії документів.

Наші переваги:
● взаємоповага;
● довіра;
● взаємодопомога;
● творчий підхід;
● співпраця з клієнтами;
● інтелектуальний потенціал;
● небайдужість;
● професіоналізм;
● відкритість та чесність;
● вирішення поставлених
задач будь-якої складності.

46008, м. Тернопіль, Микулинецька, 3А, каб. 212 (на "рогатці" ("Добробуд").
Тел. +38 (0352) 40 07 55, +38 098 597 02 62.
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УКРАЇНСЬКА
ЮРИДИЧНА
ФУНДАЦІЯ

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПІДПИСУВАТИ БУДЬ-ЯКИЙ ДОГОВІР,

проконсультуйтеся з адвокатом!
С

аме так радять робити кожному, опираючись на
свій багаторічний досвід захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, адвокати Української
юридичної фундації.
Життя сучасної людини насичене різними подіями,
кожен з нас рано чи пізно має справу з юридичними
питаннями, і не фахівцю важко розібратися у правових
нюансах без допомоги юриста.
Це елементарні питання як особистого, так і робочого
характеру: з трудового кодексу, шлюбного, адміністративного, кримінального, дозволи, створення пакету документів для підприємців, перевірки та правильно складені договори і умови роботи з клієнтами, партнерами,
кредитні договори, розписки, нормативно-правові акти...
Багато питань доводиться вирішувати і розбиратися самостійно, але швидше і надійніше зробити це з допомогою професіоналів.
І, якщо мати в штаті юридичний відділ чи юриста
можуть дозволити собі не всі, то проконсультуватися у
фахівця або перейти на пакетне абонентське обслуговування може кожен (в т.ч. фізична особа).

УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ФУНДАЦІЯ

Ідея створити юридичну фундацію виникла у двох
практикуючих юристів Василя Михалюка та Юрія Франківа. В процесі багаторічної роботи партнери побачили,
що ринок юридичних послуг потребує такого нового
формату обслуговування.
Система роботи фундації унікальна: вона є гнучкою
під потреби кожного клієнта – це може бути і одноразова
допомога, і абонентське тривале обслуговування.
Українська юридична фундація надає весь спектр
правових послуг юридичним і фізичним особам, зокрема - абонентське обслуговування, з повною фаховою
підтримкою в режимі 24\7. Клієнт має право звернутися
цілодобово і без вихідних!

мога 24/7 гарантована на 100%, адже немає прив’язки
лише до одного юриста, який може захворіти чи поїхати
за кордон в той час, коли він вам терміново потрібен для
захисту інтересів.
Адвокати мають великий досвід роботи у справах з
податковою поліцією, інспекцією, кримінальних справах,
відкриття фірми під ключ (підготовка документів для
реєстрації в усіх державних інстанціях, отримання дозвільних документів), супровід справ та проведення консультацій. Також, за необхідності, можна залучати інших
вузькопрофільних галузевих фахівців при виникненні у
клієнта відповідних питань: аудиторські, бухгалтерські,
консалтингові послуги.
Бізнесу вигідно співпрацювати з юридичною фундацією, бути на абонентському обслуговуванні, а не тримати в штаті кілька юристів. Пакетне обслуговування
виходить дешевше. Вартість послуг залежить від умов
співпраці, є різні пакети, в яких все прописано. (Включно
із захистом інтересів власника бізнесу та його родини)
Також часто фірми замовляють для своїх працівників правові зустрічі, семінари, щоб вони були обізнані у
юридичних тонкощах для спілкування з клієнтами.

Юрій Богданович Франків - адвокат,
сертифікований тренер. Свідоцтво № 661
КДКА України в Тернопільській області.
Василь Ігорович Михалюк - адвокат, має другу
вищу економічну освіту, також займається
вузькою галузю - медичним правом.
Свід. № 000345 НААУ
Юристи мають багаторічний досвід, а за потреби фундація має можливість на контрактній основі залучати
більшу кількість адвокатів, тобто є можливість професійно представляти інтереси клієнта одночасно в різних
місцях, а такі ситуації трапляються в бізнесі часто. Також
при співпраці з фундацією невідкладна юридична допо-

ПОРАДА ВІД АДВОКАТІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ФУНДАЦІЇ – перед
тим, як будь-що підписувати, дайте вичитати
документ чи договір вашому адвокату. Це
значно полегшить і захистить ваше життя
від непередбачуваних неприємностей, які
можуть дорого коштувати.
+38 (068) 68 00 500
+38 (068) 811 96 58 (Василь Ігорович Михалюк)
+38 (097) 720 44 29 (Юрій Богданович Франків)
ukrayinskaiuridichna
Українська юридична фундація
u.j.found@gmail.com
м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 17 (3 пов.). 21

Ріелторська компанія

об’єднання практикуючих фахівців
з багаторічним досвідом роботи у сфері нерухомості.
Мета – новий рівень співпраці та довіри ріелтора і клієнта!

Ч

ому «Твоя» ? Ми є доступними для кожного, працюємо у всіх сегментах- від найдешевшої до елітної нерухомості.

Сьогодення диктує нові правила, які вимагають партнерства та постійного розвитку. Саме тому у нас виникла
ідея об’єднатись і відкрити спільний філіал для більш
ефективної роботи та кращої якості надання послуг.
Наша ціль- вивести ріелторську послугу в нашому місті
на якісно вищий рівень. Наша мета- ефективне рішення
всіх питань з нерухомістю «під ключ» в межах одного
офісу компанії. Віримо, що спільні цілі та цінності є надійною основою для досягнення успіху.
Наші клієнти отримують повний комплекс послуг,
професійну допомогу, індивідуальний підхід та гарантований результат. У нас найбільша база об’єктів нерухомості та покупців, що дозволяє отримати потрібний Вам
результат затративши для цього мінімум свого часу. У
своїй роботі ми постійно удосконалюємось та впроваджуємо нові технології, знання та навички, що дозволяють пришвидшити роботу з інформацією та підвищити
ефективність і якість роботи наших працівників.
Кожен наш ріелтор є спеціалістом в окремому вузькому сегменті, що дозволяє охопити весь ринок
22 нерухомості Тернопілля. На сьогоднішній день

працюємо у всіх сегментах ринку: - міська нерухомість
(квартири, будинки); - приміська (позаміська) нерухомість (будинки, ділянки); - комерційна нерухомість;
- оренда. Також додатково надаємо супутні послуги в
дотичних галузях.
Систематичне навчання та безперервна практика дозволяють досконало володіти ситуацією на ринку нерухомості. Адже ріелтор- це саме професійний продавець
нерухомого майна, який досконало володіє технологією
та процесом продажу, відслідковує кон’юктуру ринку та
добре знає свій сегмент.
Ринок послуг постійно змінюється. Це вимагає постійного вдосконалення та впровадження нових технологій.
Більшість засновників нашої компанії є також співзасновниками Ріелторської спільноти «MLS Ternopil».
Майбутнє - за партнерством і ми готові та відкриті до
діалогу.
Ми працюємо за новою для нашого міста системою
партнерських продажів нерухомості MLS Ternopil, яка
уже рік працює і успішно розвивається у нашому місті. Основою роботи є довіра між клієнтом та ріелтором,
результатом якої є підписаний ексклюзивний договір на
обслуговування. Перевагою є те, що Ви отримуєте персонального ріелтора, який вже працює з іншими фахівцями у місті. Ваш об’єкт буде проданий в короткі терміни

за максимально можливою ціною на ринку. А покупець
отримає найкраще житло з існуючих пропозицій. Ми
знаємо, як визначити правильну стартову ціну, підготувати об’єкт до продажу, сформувати попит, утримувати
і керувати ним. Впевнено будуємо довірливі стосунки з
нашими клієнтами та партнерами, орієнтуючись на довРІЕЛТОР ДЛЯ НАС - це не тільки професія,
це покликання зробити людей щасливими
у власних домівках. Рекомендації, вдячність
та довіра наших клієнтів є найціннішим
результатом роботи нашого колективу.
В СКЛАД КОМПАНІЇ ВХОДЯТЬ АГЕНЦІЇ :
1. «Оранта», директор - Лисак Любов
2. «Еталон», директор - Свистун Наталія,
3. «Євробуд», директор - Безкоровайна Марія
4. «Аргумент» директор - Остяк Оксана
5. «Ніка», директор - Сова Марія

м. Тернопіль, вул. Живова, 15 б,
ТЦ «Кристал», офіс 12, 3 пов.
+38 098 066 11 00,
tvoya.nerukhomist@gmail.com

ДОСТАВКА АВТО ІЗ США

Команда професіоналів якісно підбере та доставить авто із США.
● Підбір авто на аукціонах
● Перевірка історії автомобіля
● Викуп авто із аукціона
● Доставка авто в Україну

● Розмитнення автомобіля
● Ремонт авто ( за домовленістю)
● Сертифікація та
реєстрація авто.

+38 067 608 13 11
+38 097 942 31 02
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Забезпечене
і достойне життя
на пенсії можливе,
якщо про це
почати дбати
вже сьогодні!
І не варто це питання «вішати» на своїх дітей, чи очікувати
від держави. Сучасний цивілізований світ давно знайшов вихіднедержавні пенсійні фонди.Незалежний посередник в галузі
страхування – компанія «EULIFE GROUP» займає лідерські позиції
на ринку страхових посередників України.

П

роблеми забезпечення людей старшого віку,
які вийшли на відпочинок, турбують людство
вже дуже давно. Вперше запровадили свого
роду «пенсії» ще за часів Стародавнього світу, коли в
Римській імперії військові начальники гарантовано отримували від імператора, за вірну службу, певні блага –
від грошей до маєтків. Таку традицію утримання своїх
соратників за кошт державної казни і дарування їм на
старість різних привілеїв монархи зберігали дуже довго. Безумовно, це був вибірковий, а не загальний спосіб
«пенсійного» забезпечення.
Попри уявлення про обов’язковість сучасного пенсійного забезпечення, у світі все ще є країни, де пенсії
отримують далеко не всі. Зокрема, в Іраці та Афганістані
пенсійна соціальна допомога відсутня як така. В Індії,
Пакистані, Таїланді і навіть Китаї – право на пенсію має
тільки частина населення країни, головним чином ті, хто
відпрацював певний час на державній службі.
Пенсії для більшості громадян почали з’являтися
лише в ХІХ ст. Уперше в 1889 р. її запровадив у Німеччині канцлер Отто фон Бісмарк. Була вона загальною і
обов’язковою для робітників та службовців по досягненню ними 70 років. Саме в Німеччині склалася так
звана «солідарна» пенсійна система. Пізніше її почали
застосовувати в різних державах світу. У США державна
пенсія була введена в період Нового курсу президента
Рузвельта у 1935 р. У Радянському Союзі загальні пенсії
для робітників і службовців були введені в 1956 р., для
колгоспників – у 1964 р.
Утім, із часом почали проявлятися вади «солідарної»
системи через загострення демографічної ситуації у світі, коли кількість тих, хто працює і відраховує пенсійні
внески, почала скорочуватися, порівняно з тими, хто має
отримувати пенсію. Державні пенсійні фонди дедалі
більше почали відчувати брак коштів, що призводило
до зменшення розмірів пенсійного забезпечення. Тож у
більшості країн світу паралельно з державним активно
почали розвиватися добровільні та обов’язкові накопичувальні пенсійні рівні. Чи не найголовнішими гравцями
на цьому полі стали недержавні пенсійні фонди, які
24 і створили основу накопичувальної пенсійної систе-

ми.
Проблему нестачі державних коштів для виплати пенсій літнім людям Україна відчула вже давно, уникнути
введення у нас обов’язкового накопичувального рівня
пенсійного забезпечити не вийде.
Українська середня пенсія сьогодні становить менше
30 % від середньої зарплати, тоді як у розвинутих європейських країнах цей показник – від 60 % і вище. Істотно підвищити пенсії в Україні – можливо, тільки після
введення накопичувальної пенсійної системи. З 19 млн
людей працездатного віку в Україні єдиний соціальний
внесок платить 10 млн, а 9 млн – це трудові мігранти, які
не сплачують ЄСВ. Сьогодні в Україні – 11,5 млн пенсіонерів, пенсії яким виплачуються з поточних відрахувань
працюючих за принципами солідарної системи. Окрім
того, сьогодні в трудову діяльність вступають люди,
народжені в 90-х роках, коли спостерігалася величезна
демографічна яма. Цифри говорять про те, що загальна
кількість коштів, що надходять до Пенсійного фонду, постійно зменшується. Тож поки ми не запустимо накопичувальну систему другого рівня, на думку експертів, пенсії у нас будуть на рівні не більше 25–30 % від зарплати.
Для вирішення гостро посталої в Україні проблеми
дефіциту державного Пенсійного фонду і небезпеки

залишення без фінансового забезпечення майбутніх
пенсіонерів варто уважно вивчити світовий досвід і вже
сьогодні приймати рішення.
Недержавні пенсійні фонди у всіх країнах світу визнані важливими соціальними інститутами щодо поліпшення матеріального становища непрацездатних членів
суспільства і мають високий рівень довіри громадян до
пенсійної накопичувальної системи.
В Україні пенсіонерів більше, ніж їхніх онуків. За
останні 60 років частка населення у віці 60 років і старше
зросла більш ніж удвічі — з 10% за даними перепису
1959 року до 23% у 2018 році за даними Держстату.
Водночас частка населення до 19 років скоротилася
з 34% до 20%.
Точну чисельність населення України не знає ніхто,
оскільки останній перепис проводився у 2001 році. Крім
падіння народжуваності, "внесок" у депопуляцію зробили анексія Криму, війна на Донбасі і масштабна трудова
міграція.

Що таке накопичувальне пенсійне
страхування і чому це так важливо!

Страховий поліс включає в собі дві функції – це фінансове страхування вашого життя та здоров’я, а також

Більшість міжнародних експертів визнала найкращою системою пенсійного забезпечення пенсійну систему Данії. Ця система має два основні елементи – це пенсія від
держави і пенсія, яку людина отримує з пенсійного накопичувального фонду. Державна
пенсія вираховується у такий спосіб: якщо людина мала велику зарплатню, і відповідно,
у неї є великі накопичення, її пенсія буде нижчою. І навпаки, якщо людина не заробляла
багато, або взагалі не працювала, то держава платитиме їй більше.
Окрім державної пенсії, на яку можуть розраховувати всі літні данці, у країні існує накопичувальна система. Механізм працює таким чином: до спеціального пенсійного фонду
відраховується 12 % від заробітної плати, з яких 4 % платить працівник, а 8 % – роботодавець. Але це добровільні внески, тож підприємці, власники маленьких компаній або їх
працівники можуть не мати накопичувальних коштів, відтак, у літньому віці мають розраховувати лише на державну пенсію. Однак і вона забезпечує заможний рівень життя.

накопичення коштів.
Страхування –це фінансова компенсація у таких випадках, як травмування, важкі хвороби і загибель, у випадку страхування життя, а також пошкодження авто,
ДТП та пожежі у квартирах чи будинках. Кожна клітинка
тіла має свою ціну, тому навіть за зламаний мізинець ви
отримаєте кошти.
Саме ж накопичення працює аналогічно банківському
депозиту, відсоток сьогодні – 16% річних. Проте, накопичення у страховій компанії має величезну перевагу
перед банківським депозитом – яким би потужним банк
не був, він може збанкротувати будь-якої миті, на відміну від страхових компаній, в яких у статуті прописано,
що вони не мають права збанкротувати, тобто є більш
захищеними і надійними.
Розміри страхових виплат і накопичення інвестиційного доходу залежать лише від трьох чинників: розміру
щорічних вкладень (від 5000 гривень), а також від терміну дії договору (від 10 до 30 років), а також від вибраного вами полісу.
Важливим фактором є те, що при летальному випадку
страхувальника, тобто людини, яка робить щорічні внески в поліс, компанія безперечно виплачує за це компенсацію вигодонабувачам (спадкоємцям), що обов’язково
вказується при підписанні заяви на страхування, у розмірі від 100 до 300% страхової суми, в залежності від
умов смерті людини, а також зобов’язується замість
нього до кінця терміну договору оплачувати щорічні внески. І по закінченню дії контракту усі кошти виплачують
відповідно тим же вигодонабувачам.
Компанія не виплачує кошти лише двох випадках –
коли страхувальник припинив робити щорічні внески,
або коли при підписанні заяви була вказана неправдива
інформація.

Падіння народжуваності, яке призвело до скорочення кількості дітей у майже
половині країн світу, збільшення тривалості життя і зниження смертності – такі причини
старіння населення у всьому світі.
(2016-2020), Всеукраїнський огляд успішних підприємств України (2016-2020), Аналітичний центр Україні та
International business community (2017-2020).
Компанія «EULIFE GROUP» співпрацює із трьома потужними страховими компаніями – це українська «ТАС»,
яка на ринку уже 20 років, словенська «KD Life», якій понад 130 років і вона визнана однією із провідних в європейський державах, а також польська «PZU», яка заснована ще у 1803 році і є мастодонтом у сфері страхування.
Брокери «EULIFE GROUP» проходять постійне навчання і володіють повною інформацією, аби професійно консультувати і вирішувати важливі питання клієнтів
щодо страхування і накопичення.

Чому довіряють компанії
«EULIFE GROUP»:

- співпраця з страховими компаніями, які гарантовано забезпечують захист клієнтів 24 години на добу в

будь-якій точці світу
- страхові внески накопичуються на рахунок клієнта
і приносять
додатковий інвестиційний прибуток з урахуванням
інфляції
- високий професіоналізм та корпоративна єдність,
які забезпечують
довіру клієнта
- забезпечення конфіденційності отриманої від клієнта інформації
Уже у 2021 році очікується проведення в Україні пенсійної реформи за польським зразком 1998 року, що
передбачає залучення брокерських і страхових компаній. На разі страхування життя як у Польщі, так і у всіх
цивілізованих західних державах, є обов’язковим, що
дозволяє європейським пенсіонерам гідно і в достатку
жити, відпочивати, подорожувати. Завдання кожного
українця сьогодні подбати про своє майбутнє вже зараз,
і для цього є всі можливості.

Незалежний посередник
в галузі страхування – компанія
«EULIFE GROUP» --

з моменту заснування і по сьогоднішній день займає
лідерські позиції на ринку страхових посередників України.
Щороку компанія отримує нагороди і відзнаки від
незалежних міжнародних та українських рейтингових
агентств! Наприклад, Національний бізнес-рейтинг
(2014-2020), Міжнародний рейтинг "Ліга кращих" (20152020), Міжнародна асоціація ICCA, Нідерланди (20162020), Національний рейтинг якості товарів та послуг

За докладнішою інформацією звертайтеся:
вул. Руська, 16а, 2 пов., каб 3.
Тел. +38 098 363 00 60, +38 067 483 08 65.

«EULIFE GROUP» свідоцтво про державну реєстрацію № 725589 від 07.03.2008р,
видано Шевченківською районною державною адміністрацією в м. Києві.
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НЕ БУТИ БАЙДУЖИМ ДО ЧУЖИХ
ПРОБЛЕМ, АКТИВНА УЧАСТЬ
І ДОПОМОГА ЛЮДЯМ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ БІДИ
– ОСНОВНА МІСІЯ ВОЛОНТЕРІВ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ПАМ’ЯТЬ І ЛЮБОВ"

З

аснований у 2019 році Андрієм Савчуком
Благодійний фонд "Пам’ять і любов" сьогодні
веде кілька напрямків роботи.

Основна діяльність фонду:

- відновлення пам’яток архітектури, культурної, духовної історичної спадщини України.
- допомога бійцям Операції Об’єднаних сил і їх
сім'ям;
- допомога дітям-сиротам, дитячим будинкам, малозахищеним верствам населення;
- проведення екологічних акцій.
Від початку 2020 року працівники фонду волонтерами тричі їздили на схід, 7 тон допомоги відвезли
захисникам у січні, ще 7 тон - у лютому і в липні. Понад тонну допомоги передали на схід в рамках акції
"Великодній кошик захиснику".
Окрему увагу Андрій Савчук приділяє потребам дитячих будинків і їх вихованців. Волонтери Благодійного
фонду "Пам'ять і любов" передали іграшки для дітей з
ДЗДО №3 «РОМАШКА», в школу Попасної.
Центральний військовий санаторій "Приморський",

що в місті Дніпро, отримав від мецената 9 холодильників.
Директор Благодійного фонду "Пам'ять і любов"
Андрій Савчук особисто переказав чималу суму коштів
на закупівлю захисних костюмів для інфекційного відділення Збаразької лікарні.
Закуплено та проведено електропроводку у "Домі
ветерана" для добровольців у Тернополі. Передали допомогу до Центру ранньої допомоги "Світло надії" для
незрячих дітей та дітей з ДЦП.
Зібрано кошти на операцію для доньки добровольця з Тернопільщини.
Волонтери Благодійного фонду "Пам'ять і любов"
розчистили 10 храмів та цвинтарів області. Одразу
декілька костелів Тернопільщини отримали шанс на
збереження.
Це частковий перелік справ, реалізованих працівниками фонду і його волонтерами за короткий період.
Далі, ще більше планів і роботи. Андрій Савчук запрошує усіх небайдужих долучатися до реалізації наступних кроків, адже допомоги і участі потребують чимало
людей, у чиє життя прийшла біда чи проблеми.

ПриватБанк 5169 3305 2108 3698
Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 16 А (2 поверх).
Тел +38 050 775 21 98
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Шукаєте
офіційну
роботу за
кордоном?
Компанія
«LENICOR
GROUP»
гарантує
Вам її!
У

пошуках роботи за кордоном українці часто натрапляють на посередників, які не виконують свої зобов`язання,
і клієнт, зрештою, залишається без робити і без грошей,
або змушений погоджуватися на не найкращий варіант, аби хоч
щось заробляти. Тому при виборі агента з працевлаштування потрібно дуже ретельно вивчити і перевірити його репутацію і досвід,
а також рекомендації.
Тернопільська компанія «LENICOR GROUP» вже п`ять років
успішно займається пошуком роботи за кордоном та наданням допомоги в оформленні робочої візи, бізнес- і гостьової візи. Також
філії «LENICOR GROUP» працюють в Закарпатті і у Києві.
Лише надійні і перевірені партнери, прямі договори з європейськими промисловими та сільськогосподарськими підприємствами, будівельними та логістичними компаніями, дозволяють
впевнено гарантувати клієнту хорошу роботу з гідними умовами,
офіційно і легально працевлаштовувати людину за кордоном.
Фахівці "LENICOR GROUP" також допомагають з оформленням
документів, якщо людина хоче продовжити термін перебування за
кордоном. Вакансії кожному клієнту підбирають індивідуально, з
врахуванням всіх його побажань і можливостей. Протягом всього
періоду перебування за кордоном компанія підтримує з людиною
зв'язок, допомагає у вирішенні поточних питань.
"LENICOR GROUP" пропонує надійний варіант оформлення візи
в консульствах та візових центрах Польщі, Чехії та інших країн Європи.
Один з офісів компанії знаходиться в Чехії, це дозволяє навіть
у форс-мажорних обставинах, як, наприклад, цьогорічний карантин (коли багато фірм збанкрутували і люди втратили свої робочі
місця ) швидко забезпечити людей іншою роботою.

У нашому офісі , який знаходиться у м. Тернопіль, вул. Руська, 16 А, 2 поверх,
у робочі дні ( понеділок-п'ятниця) працюють для вас:
ліцензія № 1239 від 27.10.2016 р.
Ольга 067-483-08-65 і Наталя 067-490-76-14.
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Як і сотні років раніше, дерево
сьогодні є унікальним матеріалом
для будівництва, виробництва
меблів, а також, як оздоблювальний
елемент в інтер'єрі. Але дерево
вимагає особливої обробки і догляду.
Про це говоримо з директором
компанії «ЯРЕШ» Юрієм Решетухою

Д

30

ерево цінують за його легкість та міцність.
Природний, а значить екологічний матеріал,
який має свою енергетику і тепло, цікаво поєднується в інтер’єрі з багатьма іншими матеріалами.
Крім того, дерево дуже хороший звуко - та теплоізолятор.
Сьогодні з деревини створюють практично будь-які
деталі інтер'єру: сходи, паркет, меблі, підвіконня, паркани, вікна і двері. Дерево часто використовують для
виробництва стельових та стінних панелей, карнизів,
колон, арок, багетів, плінтусів, декоративних елементів
та аксесуарів.
А ще дерево дуже добре реставрується. Якщо ви випадково його подряпали, то хвилюватися особливо не
варто: відновити поверхню дерева не лише можливо,
але і не дуже складно.
Але поряд з усіма беззаперечними перевагами, дерево вимагає особливої обробки і догляду, аби предмети, виготовлені з нього, не втрачали вигляд і функціональність і залишалися предметом гордості господарів
довгі роки.
Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує
великий асортимент засобів для догляду за деревиною, які допомагають легко вирішувати усі ці питання.
Важливо лише правильно вибрати необхідний матеріал
і виконати умови його нанесення. Якщо роботу ви вирішили зробити самостійно, без допомоги кваліфікованого консультанта не обійтися.
Правильно підібрати професійний матеріал для
конкретної породи деревини дуже важливо. Оскільки
фірма «Яреш» вже не перший рік займається реставрацією дерев’яних будинків в Україні, всі матеріали, які
пропонують консультанти в магазині «Adler», пройшли
випробування в роботі самими фахівцями компанії.
Тому про властивості і особливості нанесення нададуть
вичерпну інформацію, покажуть і навчать, як працювати з конкретним матеріалом. До речі, не менш важливо, за словами директора компанії «ЯРЕШ» Юрія
Решетухи, знати максимум інформації і про роботу з
тим чи іншим матеріалом. Адже від правильного використання матеріалу залежить і якість виконаної роботи,
і тривалість експлуатації предметів.

- Який досвід у компанії «ЯРЕШ»
на ринку будматеріалів?

- Вже понад 10 років компанія “ЯРЕШ” продає професійні лакофарбові і будівельні матеріали. Працюємо
з гуртовими та роздрібними клієнтами. У нашому магазині «ADLER», що на Західному ринку, продавці-консультанти професійно консультують і допомагають з вибором необхідних матеріалів. Це, зокрема, різноманітні
декоративні штукатурки, дерево-захисні покриття (як
для зовнішнього, так і для внутрішнього оздоблення), а
також широкий вибір фарб з можливістю закольорувати
їх по каталогах: RAL. NCS та ін. в колір студії в будь-який
відтінок.

- Чим ви відрізняєтесь
від інших?

- Ми працюємо лише напряму із заводами виробниками, є офіційним дистриб’ютором таких виробників як:
Adler, Element, Байріс, Янтар, Altax та ін. Оскільки компанія “ЯРЕШ” реалізовує свій товар як у великі мережі,
так і в маленькі магазини районних центрів – магазин
«ADLER» створений, в першу чергу, для взірця, як працювати з клієнтами. Працівники-консультанти щокварталу проходять професійне навчання як в Україні, так
і за її межами. Придбавши товар в магазині «ADLER»,
Ви маєте право повернути його протягом року, а не двох
тижнів. Безкоштовне виготовлення взірців для Ваших
потреб, навчання щодо нанесення покриття - корисні
додаткові можливості. Також можемо порекомендувати
майстрів, які спеціалізуються на тих чи інших роботах.
За бажанням покупця, його дані вносять в клієнтську
базу, і навіть через десять років знайдуть інформацію,
яким кольором Вам потрібно поновити покриття.

- Чому варто обирати
компанію “ЯРЕШ”?

- У нас вигідні ціни та гарантія на покриття. Товариство працює безпосередньо із заводами-виробниками, завдяки чому вдається утримувати максимально
низькі ціни на всі товари. Якщо у Вас є сумніви щодо
якості продукції або хотіли б спробувати товар в дії, в

магазині «ADLER» готові надати пробні взірці, зробити
викраси. Продавець надає Вам технологічну карту використання продукту, допоможе розрахувати необхідну
кількість фарби чи іншого продукту для вашого об’єкту.
Працівники компанії “ЯРЕШ” завжди готові допомогти
у виборі товару, у вирішенні питань на всіх етапах роботи, пов'язаних як з вузькоспеціалізованими товарами, так і з товарами широкого використання. Компанія
“ЯРЕШ” постійно слідкує за новинками, які з’являються
на ринку, регулярно проводить моніторинг нових товарів, як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Щороку оновлюємо свій асортимент лише перевіреними і
якісними товарами. І перш, ніж запропонувати новинку,
наші працівники проходять навчання, тестують новий товар і тільки тоді пропонують його клієнтам. В магазині
«ADLER» постійно проводяться семінари та навчання
для майстрів, на які запрошуємо технолога. Він надає
інформацію про технологію створення продукту, техніки нанесення та іншу важливу інформацію для роботи з
продуктом. Окрім семінарів та навчань наші виробники
проводять презентації своїх нових продуктів.
Щомісяця в магазині «ADLER» для всіх покупців діють акції, а для постійних клієнтів передбачена гнучка
система знижок. Ми пропонуємо Вам не лише товар, але
й супровід впродовж всієї нашої співпраці.

- Чим ви займаєтесь, окрім
продажу будматеріалів?

- Це капітальне будівництво; комплектація об’єктів
різної складності; фасадні роботи всіх типів; реставрація фасадів, інтер’єрів; утеплення та малювання дахів;
заливка промислових підлог; заливка залізобетонних
конструкцій; електро-статичне фарбування металевих
конструкцій; ремонти квартир, приватних будинків; нанесення декоративних штукатурок всередині та ззовні
приміщень.
ПОНАД 10 РОКІВ КОМПАНІЯ “ЯРЕШ” СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТЯХ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ І РЕСТАВРАЦІЇ ДЕРЕВ’ЯНИХ БУДИНКІВ
Спеціалізовані бригади, багаторічний досвід робітників з деревиною, постійне підвищення кваліфікації, ви-

користання новітніх технологій, професійний інструмент
– все це забезпечує якість виконаних робіт на найвищому рівні.

Як правильно підібрати матеріал
для покриття деревини?

В залежності від того, яка порода деревини, який це
виріб (стіна, підлога, стіл, тераса та ін.), де стоїть і який
функціонал він виконує – підбирається матеріал для
покриття. Це може бути фарба, масло, лак та ін. Підбір
фарби є вкрай важливим аспектом, так як є і підготовка
деревини до фарбування.
Отож, поділимо умовно деревину на два види: тверду (дуб, ясен, …) і м’яку (сосна, смерека, …). Кожен
вид деревини та виріб з неї потребує певної послідовності в обробці. Розглянемо, наприклад, дерев’яний дім
чи альтанку, які зазвичай виготовлені з м’якої породи.
Якщо ця деревина була оброблена фарбою декілька
років тому і покриття не виконує своєї захисної функції,
тобто відлущується фарба, сіріє чи темніє деревина під
покриттям, такий дім потрібно терміново відновлювати,
реставрувати. В більшості випадків, коли покриття на
стіни дерев’яного будинку повторно не наносили протягом п’яти років, лігнін, який знаходиться в деревині,
вигорає і деревина стає беззахисна. В лісі деревину
захищає кора, а на виробі - покриття, яке Ви наносите.
Чудес у світі немає, тому яке б Ви покриття не придбали,
пам’ятайте про те, що його потрібно з часом оновлювати. Якщо Ви перший раз підготували і покрили дерево
технологічно правильно, Вам залишається тільки вчасно
його поновити, в іншому випадку, Вам необхідно механічним способом знімати покриття та зайвий шар деревини. Як це відбувається? Перш за все підбирається
правильна зернистість шліфувального паперу. Зазвичай
для м’яких порід ми використовуємо круги шліфуваль-

ні зернистістю 36-60. Цю процедуру ми виконуємо за
допомогою кутових шліфувальних машин. За рахунок
високих оборотів машин рука у майстра повинна бути
адаптована, в іншому випадку можуть утворитись нерівності на деревині. На перший погляд Ви їх не помітите,
але при нанесенні покриття відразу будуть помітними
всі нерівності. Щоб уникнути цього, Ви можете використовувати ексцентричні машинки, але час виконання
робіт збільшується в декілька разів. Для зовнішніх робіт
бажано останнє шліфування виконувати зернистістю 60,
максимум 80. В іншому випадку, відбудеться полірування деревини і фарба, яку наноситимете, не проникне в
дерево. Розхід фарби, повинен складати приблизно 100
грам на 1 м. кв. при одношаровому покритті.
Який не був би виробник фарби, необхідно двічі наносити покриття, оскільки фарба в деревину проникає
не рівномірно за рахунок твердих і м’яких волокон. Якщо
деревина зашліфована, фарба не проникає і 200 грам
на квадрат за два рази не нанесете. Ви її зможете нанести за 3-4 рази, утворивши поверхневу плівку, і коли
деревина даватиме мікро-тріщини, ця плівка рватиметься. А якщо нанесете меншу кількість фарби, вона
не виконуватиме своїх властивостей і покриття не захищатиме деревину від ультрафіолету. Тому, підготовку до
шліфування деревини потрібно виконати правильно. На
зовні ми рекомендуємо використовувати не плівкоутворюючі матеріали. Все це стосується покриття зовнішніх
стін з матеріалу сосна, смерека, тощо. Горизонтальну
поверхню потрібно готувати по-іншому, всередині приміщення підготовка деревини інша, на м’які породи йде
одна фарба, на тверді – інша. З деревиною працювати
не легко, але жоден пластик чи штучний декор не зрівняється з якостями і перевагами деревини у житловому і
комерційному просторі.

Докладніше про матеріали для деревини
і роботу з ними можете дізнатися у наших фахівців.
Директор компанії “ЯРЕШ” Юрій Решетуха, тел. +38 067 769 72 27.
вул. Об’їзна, 12, ринок "Західний", магазин Adler
yaresh.com.ua
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9 ПОМИЛОК
ПРИ
ФАРБУВАННІ
СТІН

Фарбування поверхні – робота, яка вдається не всім та яка має певні нюанси: процес може затягнутись через неправильно обрану фарбу, валик чи
невчасно нанесений шар. А також має значення час дня та погода, коли Ви берете до рук інструмент. Розглянемо ряд типових помилок, уникнувши яких,
Ви завжди зможете зробити Ваші стіни ідеальними.
Помилка №1:
фарбування непідготовлених стін
Дрібні дефекти, пил, піщинки, ворсинки від щітки
при попередньому фарбуванні можуть опинитись під
фарбою та негативно вплинути на результат. Під шаром
фарби будуть помітні всі недоліки – залишиться або
змиритися, або очистити стіну й пофарбувати наново.
Можуть з’явитися плями, скількома б шарами Ви не
вкривали поверхню. Особливо помітними дефекти будуть, якщо Ви використовуєте глянцеву фарбу.
Що робити: аби уникнути подвійної роботи та неприємних сюрпризів, підготуйте стіну заздалегідь. Візьміть
наждачний папір або спеціальний штукатурний інструмент для шліфування та пройдіться по нерівностях і
дефектах. Після цього змахніть пил щіткою чи віником.
Помилка №2:
ігнорування ґрунтовки
Не використовуєте ґрунтовку перед фарбуванням
стін? Не дивуйтесь, якщо в результаті отримаєте нерівномірно пофарбовану стіну чи перевитрату фарби.
Справа в тому, що ґрунтовка забезпечує більш низьку гідроскопічність поверхні, що дозволяє економити
засіб для фарбування. Також основа допомагає «зчепленню» поверхні з фарбою, що покращує профарбовування стін.
Що робити: обирайте правильну ґрунтовку для стін.
Нанесіть її щіткою вертикально невеликими смугами,
а потім горизонтально – перпендикулярно до першого
шару. Після висихання основи можна покрити поверхню першим шаром фарби.
Помилка №3:
фарбування без тестування
Вибір кольору – досить складний процес, особливо якщо відтінок доводиться поєднувати з іншим
тоном або малюнком. Невдалий колір доведеться перефарбовувати, і так процес можна повторювати до
нескінченності.
Що робити: виберіть ділянку стіни, на якій нанесете колір перед загальним фарбуванням кімнати,
32 і переконаєтеся, що відтінок вас влаштовує.

Помилка №4:
неправильний вибір інструмента
Використання правильної щітки або валика не менш
важливе, ніж вибір фарби. І справа тут не у питанні смаку. Для того, щоб рівномірно профарбувати стіну, Вам
необхідно придбати пару валиків та щітку. Першими Ви
будете «закатувати» поверхню, а щіткою – фарбувати
кути та важкодоступні місця.
Що робити: для першого шару фарби краще обрати
валик з довгим ворсом – 1-1,5 см. Він набере більше
фарби, що дозволить швидше та легше отримати рівномірне фарбування. Для повторного фарбування краще
підійде валик с коротким ворсом – 6-7 мм, він допоможе
використати фарбу більш економно і точно не залишить
«потьоків». Обирайте щітку з натуральною щетиною –
вона не буде залишати ворсинки на поверхні.

Помилка №7:
фарбування стіни, яка ще не висохла від
попереднього покриття.
Звичайно, кортить закінчити фарбування швидше та
насолоджуватись результатом. Тому часто ми не задумуємось про наслідки фарбування по «сирій» стіні.
В результаті шар, який не висох, починає відриватись,
налипати на щітку чи валик. Масляна фарба, в свою
чергу, може піти бульбашками – всю роботу доведеться
починати знову, дочекавшись, коли фарба висохне, та
відшліфувавши місця з дефектами.
Що робити: наберіться терпіння. Доки фарба сохне,
займіться будь-якою іншою справою. Зверніть увагу на
інструкцію на банці, де вказано, скільки часу необхідно
для повного висихання фарби.

Помилка №5:
нанесення фарби «в різні боки»
Якщо Ви наносите фарбу вертикально, далі – горизонтально, а потім і зовсім, як вийде, сподіваючись, що
після висихання стіна буде мати пристойний вигляд, Ви
помиляєтеся. Всі мазки можуть проявитися, особливо
якщо Ви працюєте пензлем або щіткою.
Що робити: оберіть один варіант фарбування – вертикальний або горизонтальний – фарба ляже рівномірно,
і результат не буде виглядати безглуздо через хаотичні
мазки. При фарбуванні в декілька шарів можна чергувати методи, наприклад, перший шар пофарбувати вертикально, другий – горизонтально.

Помилка №8:
фарби не вистачило на всі поверхні
Це може стати серйозною проблемою. По-перше,
тому що за час поїздки до магазину вже нанесений шар
може висохнути (після висихання стик між свіжою та
вже нанесеною фарбою буде помітним). По-друге, важко підібрати потрібний відтінок, якщо Ви додавали тонер
до фарби самостійно.
Що робити: довірте розрахунок кількості матеріалу
фахівцю, який саме продає його.

Помилка №6:
нанесення фарби в один шар
При нанесенні фарби в один шар результат може виявитись нерівномірним, а якщо Ви хочете змінити колір
поверхні кардинальним чином, швидко закінчити роботу
точно не вдасться. Навіть якщо Ви змінюєте світлий відтінок на більш темний, перший колір буде проявлятися.
Що робити: для отримання інтенсивного відтінку нанесіть два, а краще три шари. Перший дозволить розподілити фарбу по поверхні; другий і третій – краще розтушувати її, вирівняти колір та заповнити дрібні нерівності.

Помилка №9:
неправильний вибір часу для фарбування
Нанесення фарби при яскравому сонячному світлі
може загрожувати тим, що вона буде занадто швидко
висихати – ще до того, як Ви розподілите її рівномірно. Також фарба може почати пінитися або лущитися.
А якщо фарбувати при світлі електричної лампочки, всі
похибки будуть ледь помітними.
Що робити: оптимальний варіант для фарбування поверхні – денний час, без потрапляння у вікно прямого
сонячного проміння. Південну сторону краще фарбувати
вранці або ввечері, коли сонце світить не так яскраво.

Салон будматеріалів і декору

“СТИЛЬНА ХАТА” новий погляд на ремонт

“Стильна хата” - це не стандартний магазин будівельних
матеріалів.
Це Салон нового формату, простір, який створено для всіх
клієнтів, майстрів та дизайнерів.
Наша робота - у задоволення!
Кожного дня ми працюємо і допомагаємо вам зробити
свою хату стильною, а життя - більш комфортним.
І ми сформували власне бачення роботи, в процесі якої вирішуємо багато питань і до кожного запиту підбираємо оптимальне рішення: консультуємо та продаємо різні будівельні
матеріали, декоративні штукатурки, фарби, інструменти та
матеріали для утеплення будинків.

Для клієнтів:
● консультації та підбір будматеріалів, фарб та декоративних штукатурок (великий вибір в наявності на складі)
● підбір кольорів, колорування фарб (із збереженням “рецепту”, який можна відтворити повторно).
● представлення великої кількості взірців декоративних
штукатурок та різних ефектів.
● продаж будівельних матеріалів для зовнішніх та внутрішніх робіт.
● утеплення будинків, приміщень - продаж матеріалів та
проведення робіт (працюємо з Державною програмою: кредитування та повернення коштів на тепломодернізацію).
● проведення семінарів для представників ОСББ (нюанси
роботи ОСББ та підтримка програми тепломодернізації).
Для майстрів:
● вигідні умови співпраці.
● допомога у виборі та розрахунку необхідних матеріалів.
● надання взірців, каталогів.
● навчання та майстер-класи з нанесення декоративних
штукатурок для майстрів від технологів Caparol.
● професійні консультації.
● підбір та продаж професійних інструментів для роботи

з декоративними штукатурками (пензлі, шпателі, валики ... ).
● наші рекомендації для клієнтів-майстрів, які співпрацюють з “Стильною хатою”.

Для дизайнерів:
● вигідні умови співпраці.
● послуга “офіс” в нашому Салоні “Стильна хата”, Ви можете прийти зі своїми клієнтами для обговорення роботи. Ми
безкоштовно надаємо зручне робоче місце: диван, каталоги,
TV, Wi-Fi, можливість одразу показати взірці клієнту, колорувати індивідуальний відтінок фарби (“на пробу”)
● навчання, семінари в нашому Салоні та в Києві від спеціалістів компанії Caparol.
● каталоги та інформація про модні тенденції у дизайні
приміщень.
Соціальна відповідальність:
● підтримуємо громадські та соціальні проекти.
● беремо участь у втіленні креативних і творчих ідей (мурали на стінах, проведення свят, дитячі малюнки... ).
● допомагаємо молодим дизайнерам (студентам) дізнатись про перспективи майбутньої роботи, про матеріали та
отримати практичні навички нанесення декоративних штукатурок. Готові підтримати в роботі, підказувати та консультувати.
Завітайте в магазин та Салон “Стильна хата”,
щоб Ваш ремонт був у задоволення!
Ми любимо створювати красу!

Салон “Стильна хата”
м. Тернопіль
вулиця С. Будного, 28
(“Набережний
квартал”)
+38 (067) 357-05-69
styla_hata

Магазин “Стильна хата”
м. Тернопіль
вулиця Об’їзна, 12
(Ринок “Західний”, 1-й
ряд ліворуч)
+38 (068) 305-70-70
Стильна Хата
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УТЕПЛЕННЯ
БУДИНКУ –
ЦЕ ЕКОНОМІЯ
ТЕПЛА ДО 60%
В

итрати на опалення житла сьогодні є чималим
навантаженням на сімейний бюджет багатьох
українців. Ціни на комунальні послуги помітно
підвищуються вже не перший рік. В структурі тарифу на
опалення 64 % - це вартість газу. І ріст тарифів не зупиниться, переконані фахівці галузі.
Оскільки наші будинки далекі від енергоефективних,
а ціна на газ постійно зростає, енергозбереження стало
дуже актуальним. Багато тепла просто виходить назовні.
Аналіз ситуації з тепловтратами в багатоквартирних будинках показав, що до 50% теплової енергії втрачається
через зовнішні стіни, до 20% - через перекриття горищ і
підвалів, і до 50% може виходити через віконні і дверні
прорізи. Але, ретельно продумана система теплоізоляції
дозволить зменшити втрати тепла восени та взимку на
50–60% і зменшити суми у квитанціях за опалення на
20–35%.
Від якості утеплення фасадів залежить і комфортний
мікроклімат в будинку. Це дозволяє підняти температуру в
квартирі на кілька градусів. Зовнішнє утеплення стін — це
найефективніший спосіб збереження в приміщенні тепла
взимку та прохолоди влітку. Крім того, утеплення стін збільшує термін служби будівлі, усуває корозію арматури в бетонних стінах і скорочує витрати на обслуговування будинку.
Завдяки утепленню стін покращується і звукоізоляція житла, що теж актуально для будинків поряд з дорогами, де
чималі транспортні потоки.
Для зовнішнього утеплення найчастіше використовують
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пінопласт. Цей теплоізоляційний матеріал має чимало переваг - хороші показники теплопровідності, не вбирає вологу, у ньому не живуть і не розмножуються мікроорганізми
та цвіль, легкий матеріал, не деформується, довговічний,
за помірною ціною. Крім того, якість утеплення залежить
від підрядника, який виконує роботи.
Бажаючих працювати в цій галузі сьогодні чимало.
Але не всі фірми, які надають послуги з утеплення будинків, дотримуються технології, вибирають якісні і перевірені матеріали. Тому і зустрічаються випадки, коли
після утеплення стін власники житла мають нові проблеми. Це і значне погіршення властивостей фасадних систем, зниження терміну їхньої експлуатації, руйнування і
навіть загроза життю та здоров'ю людей. Тому обираючи
підрядника для виконання фасадних робіт поцікавтеся
наявністю ліцензії, досвідом роботи і рекомендаціями,
які і де об’єкти були зроблені і яким є результат, чи задоволені, зрештою, мешканці будинку і чи відчули зміни
в своїх оселях.
А ще дуже велике значення має вибір матеріалів для
утеплення. Аби здешевити вартість утеплення і запропонувати клієнтам конкурентно нижчу ціну, чимало будівельників використовують дешеві неякісні матеріали.
А це призводить до погіршення теплотехнічних характеристик фасадної системи, конденсації вологи у товщі
утеплювача і на поверхні стін, появи цвілі та зменшення
терміну експлуатації конструкції. Лише перевірена в роботі сертифікована система утеплення може гарантувати
хороший результат.
Будівельна компанія «ТЕРБУДВЕЙ» працює з матеріалами торгової марки «Ферозіт». Розумні і доступні ціни
на матеріали дозволяють утеплити житло людям різного
достатку. Рекомендації і відгуки щодо цих матеріалів і
від будівельників, і від власників житла, яке утеплювали,
лише позитивні.
Система утеплення «Ферозіт» включає повну комплектацію якісних матеріалів – клеї, пінопласт, дюбелі,
армувальну сітку, декоративні штукатурки. Пінопласт від
«Ферозіта» має хороші тепло – і звукоізоляційні властивості, він міцний, екологічний, пожежо- та вологостій-

кий, довговічний, простий у монтажі, доступний за ціною
вид утеплювача. При виробництві пінопласту «Ферозіт»
не використовує жодних шкідливих сполук, тому він є
екологічно чистим, ніяк не шкодить здоров’ю та навколишньому середовищу. Екологічність і пожежна безпека
підтверджені відповідним висновками і сертифікатами.
На виробництві запроваджений багаторівневий контроль
якості, кожна партія відповідає європейським стандартам і ДСТУ.
Саме пінопласт не даремно визнаний у світі чи не найкращим матеріалом для утеплення. У Європі пінопласт
використовують з 1953 року. А, наприклад, Німеччина
використовує 48 % світового об’єму полістиролу, 87 %
всіх фасадів там утеплюють саме за допомогою полістирольних плит. Утеплення пінопластом - оптимальний
спосіб зменшення витрати енергії на обігрів, забезпечення хорошого мікроклімату в середині приміщення,
захисту огороджувальних конструкцій та покращення
зовнішнього вигляду фасадів.
Утеплювати варто і багатоповерхівки, і приватні будинки.
Експерти рекомендують власникам квартир у багатоповерхівках не утеплювати тільки свій шматок, а домовлятися
з сусідами, при потребі брати кредит, і утеплювати фасад
всієї будівлі відразу. Це значно ефективніше з точки зору
зберігання тепла.
ТОВ «ТЕРБУДВЕЙ» будує приватні будинки і котеджі,
здійснює усі ремонтні роботи – зовнішні і внутрішні –
будь-яккої складності. Професійно, якісно, з гарантією.
Професійний супровід до моменту здачі об`єкту в експлуатацію. Зовнішні ремонтні роботи – термомодернізація багатоквартирних і приватних житлових будинків ,
утеплення фасаду пінопластом або мінеральною ватою,
реставрація фасадів. Внутрішні ремонтні роботи – всі
етапи ремонту в житловому чи комерційному приміщенні. Вчасно доставляємо всі будівельні матеріали на
об`єкт, гарантуємо кращі якість і ціну, індивідуальний
підхід до кожного об`єкту – ми цінуємо час і довіру наших замовників!

Докладніше про утеплення будинку, розрахунок вартості і підбір матеріалів, терміни виконання робіт
дізнайтеся у фахівців за тел. +38 098 033 54 70, +38 050 372 59 92.
terbudway.com.ua

ЛАМІНАТ,
ПАРКЕТНА ДОШКА
500 кольорів,
найкраща виставка.
60 торгових марок,
експертна консультація
м. Тернопіль,
пр-кт С. Бандери, 33,
тел. +38 096 422 55 22
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Наталія Балабан,

текстильний декоратор і
власник салону штор "Sofi"
розповідає про
зачаровану тканину

Я переконалась, що в нас є така собі "зачарована" тканина.
Можливо, вона не така вже і зачарована, а, насправді, вона чарує...
Посудіть самі: тканина класу BREND, відповідно, вартість також
вища середньої. З мінімального відрізу 1,2 метри виходить 2-3
подушки високої вартості. Ще й очікувати з фабрики США цей відріз
потрібно 6-8 тижнів.

Тепер сама історія.

У

всіх буває таке відчуття, що ти вже ніби це бачив, ніби цей момент вже колись був, ніби ти вже ці слова чув...
Так і в нас неодноразово із замовниками відбувається підбір тканини на декоративні подушки / для акценту /. Я
показую нашу "ЗАЧАРОВАНУ" тканину.
- О, вона ідеальна!!! Прорахуйте, будь ласка.
- Вартість вища середньої.
- Дорогувато, давайте підберемо щось подібне і дешевше.
- Добре, давайте. Але точно такого не може бути, можна спробувати щось схоже.
І я починаю пропонувати інші тканини. Вибираємо декілька варіантів, їдемо на об'єкт, розкладаємо, прикладаємо,
розвішуємо і т.д.
Результат. Замовник: - Ні, це все не те що потрібно!!! Давайте таки зупинимося на тканині, яку ви запропонували першою. Не можливо замінити те, що ідеально підходить.
Висновок. Тканина може і трішки "зачарована", але хіба тільки тим, що я знаю, коли вона буде в інтер'єрі ідеальною!

Чим ми можемо бути вам корисні

В

ід найпростішого декорування вікон (карнизи, тюль, штори) -до автоматизованих систем і брендових тканин (автоматика для "розумного дому", тканини VIP і PREMIUM класу). У нас - все компетентно, чітко, надійно. Ми працюємо для вашого спокою.
З нами ви зберігаєте свій час і примножуєте свій затишок.

Аргументи для вас, чому вам - саме до нас:

• знайдете в нас все, що потрібно для декору вікон в одному місці
• зможете підібрати для себе тканини від бюджетного до premium класу
• підберете карнизи - від простих стельових до автоматизованих, з різними системами керування
• ваше замовлення у нас буде під авторським супроводом текстильного декоратора
• вам буде зручно і комфортно використовувати наші вироби у побуті
НАША ЛОКАЦІЯ
Не гайте часу, нам з вами потрібно ще
підібрати і обговорити нюанси ваших
елегантних вікон за адресою:
м. Тернопіль, проспект С. Бандери 45
(2 поверх) , тел. +38 096 560 39 20.
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ГАРАНТІЇ ДЛЯ ВАС:
гарантійне і післягарантійне обслуговування карнизів і ролет, послуги
з догляду за текстилем, прикладемо
максимум зусиль, щоб ви були задоволені результатом співпраці з нами.

Найголовніше правило –
ваш інтер`єр, і штори у ньому
зокрема, мають подобатися саме
вам, відповідати вашим смакам і
внутрішньому світу!

ЯКІСНО, НАДІЙНО, ОПЕРАТИВНО
Готові взяти на себе всі турботи щодо забезпечення чистоти
простору, що оточує Вас. Професіоналізм працівників, сучасна
техніка і новітні методи дозволяють нам виконувати роботи
з прибирання з традиційно високою якістю.

МИ З РАДІСТЮ НАДАМО ВАМ УСІ ВИДИ КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ:

www.clining-akva.te.ua

Щоденне
комплексне
прибирання
приміщень і
територій

Прибирання
після закінчення
будівництва. Прибирання виробничих приміщень

Генерльне
прибирання
приміщень.
Миття вікон

Виїзд фахівця обов’язковий!
При замовленні послуг необхідно ознайомитись з об’єктом.
Увага! Виїзд менеджера для оцінки обсягу та вартості робіт - безкоштовний!

сleaning-aqua@ukr.net
cleaning__aqua
Клінінг Аква

м. Тернопіль.
Телефони:
(067) 351-83-30,
(050) 377-69-50

Свій найкращий інтер’єр
створити легко, коли
працюють професіонали

М

еблеві салони «Світ меблів Софія», «Ecma
home» та «Світ кухонь Софія» утворюють єдину
мережу магазинів, яка зайняла достойне місце
на ринку меблів, дизайну, посуду та аксесуарів не лише
в Тернополі, але й по всій Україні і за її межами.
Завдяки наполегливій праці колективу, салони постійно
оновлюються та розвиваються, виконуючи побажання
найвибагливіших клієнтів.
Асортимент мережі дозволяє представити увазі покупців широкий вибір меблів від виробників України,
Європи та Азії.

Проте, вибір цим не обмежується – до уваги відві
Салон «Світ кухонь Софія»
дувачів представлені численні каталоги, за якими можна
пропонує такі товари та послуги:
зробити індивідуальні замовлення.
- кухні провідних вітчизняних та закордонних фабрик;
Консультанти магазину допоможуть зорієнтуватися у
- побутова техніка та кухонні аксесуари;
багатому виборі та обрати найкраще для вашого інтер’єру.
- меблі відомих європейських фабрик;
Окрім меблів, салон пропонує велику кількість супутніх
- корпусні меблі власного виробництва з індивідуальтоварів – елементи декору, текстилю, люстр та посуду.
ним
проектуванням;
Наша компанія – це команда креативних висококвалі- дизайн інтер’єрів
фікованих фахівців, які працюють для того, щоб кожен
- доставка та професійний монтаж меблів
відвідувач отримав якісну продукцію, широкий асортимент та відмінний сервіс!
- ремонт приміщень «під ключ».

Світ кухонь "Софія"
м. Тернопіль,
вул Киівська, 8б
+38 095-273-60-00
sofiakuhni.com.ua
sofia.svit@ukr.net
sofiakitchen@gmail.com
sofia.kitchen
світ кухонь "Софія"
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Ecma home
м. Тернопіль ,
вул. Киівська, 8 г.
+38 096 057 58-95
ecma.home
ECMA home

"Якість і стиль - без зайвих слів"
Світ меблів "Софія"
м. Тернопіль,
вул.Тролейбусна, 17.
+38 067 678 00 95
sofiamebli.com.ua
sofiamebli@ukr.net
svitmeblivsofia
Світ меблів "Софія"
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Людмила ЛУКІЯН, маркетолог

«Якщо вас немає
в Інтернеті,
значить, скоро вас не
буде в бізнесі»,колись сказав Біл Гейтс.
Насправді, не все так категорично,
але під час карантину важливість бути
присутніми в інтернеті відчули майже всі.

Н

е будемо говорити зараз про розробку власного
сайту, інтернет-магазину, про SЕО, таргетинг,
про публікації на новинних сайтах та реєстрації
на довідкових. Найбільш доступним і зрозумілим варіантом «бути в інтернеті» для багатьох є соцмережі.
Часто люди, які починають самостійно просувати
свій бізнес, персональний бренд, роблять «відкриття»:
виявляється, що читати пости, лайкати фото інших та
працювати в соцмережі – це зовсім різні речі. І вони не
знають, з чого почати.
Я підготувала поради для людей, які планують самостійно працювати в соцмережі, щоб допомогти проаналізувати свій профіль в фейсбук і за потреби внести зміни:

Але, насамперед, уточню поняття,
які часто плутають:

Профіль – це ваш особистий акаунт.
Сторінка – окремо створена бізнес-сторінка, якою
можуть керувати кілька людей і з якої налаштовується
платна реклама в соцмережах. Інформація, що сторінку
створили ви, не показується іншим.
❶ Ваше ім’я (нікнейм) в профілі має бути реальним,
українською мовою або латинкою. Мережа фейсбук
може запросити ваші дані (фото паспорту або іншого документу). В інакшому випадку ваш профіль заблокують.
Буде дуже шкода втратити підписників та напрацювання
(називати профіль по типу «Віктор Перевезення» і «Наталя Одяг» ризиковано).
А от сторінку варто називати так, як і бізнес. Наприклад, «магазин Золото» або ваш особистий бренд – Ім’я
та Прізвище.
❷ Фото профілю (аватар) – на ньому маєте бути
особисто ви, з відкритим обличчям. На сторінці можете
поставити логотип або фото товару.
❸ Обкладинка – її не всі використовують, а це ваш
безкоштовний банер в соцмережі. Пишіть про свої товари, послуги, акції, події. Дизайн можна зробити самостійно на безкоштовних он-лайн платформах або
40 поставити візитку.

❹ Біографія або короткий опис про себе – текст під
вашим фото. Напишіть одним реченням, чим можете
бути корисним підписникам. Також там можете вказати
свій телефон для швидкого зв’язку.
❺ Відкритий профіль – якщо ви плануєте просувати
свій бізнес, то не робіть профіль закритим, адже людям
буде цікаво познайомитися з вами ближче, отримати
корисну інформацію з ваших публікацій. Якщо бажаєте
іноді писати для своїх, то налаштувати показ лише для
друзів легко.
❻ Друзі – не приймайте в друзі всіх, хто дає запит.
Аналізуйте, чи це реальна людина, чи не бот. Наявність
великої кількості ботів у друзях буде негативно впливати
на покази ваших публікацій реальним людям, адже від
фейкових акаунтів не дочекаєтесь ніякої активності.
❼ Публікації – це фото, відео та тексти, які ви розміщаєте.
Рекомендую чергувати пости корисні, продаючі та
розважальні. Пишіть не лише про товар чи послугу, яку
ви надаєте. Цікаві факти та події з вашого життя можна
також розміщати. Плануйте, що ви будете публікувати, та
звертайте увагу на створення і підтримку вашого іміджу.
Якщо ви позиціонуєте себе, як серйозна людина, то розмістити результат тесту, яка ви тваринка, або ким були в
минулому – не кращий варіант. Так само, як поширювати
тексти формату «алгоритм фейсбук змінився… тримайте палець на тексті, копіюйте і вставте на своїй сторінці».
Повірте, це часто роблять навіть викладачі, лікарі та
адвокати. Активуйте критичне мислення, не поширюйте
старі фейкові статті.
Так само контролюйте фото з відпочинку та вечірок
- думайте, які варто ставити, адже були випадки, коли
відверті світлини псували кар’єру та життя людей.
❽ Відео – більш привабливий формат публікації,
який привертає увагу аудиторії. Якщо ви думаєте, що
відео має бути лише професійним, то це не завжди так.
Сучасні телефони мають якісні камери, які дозволять
знімати досить гарні відео. І навіть монтувати відеоро-

лики можна в телефоні за допомогою різних програм.
Мені найбільше подобається InShot.
❾ Прямий ефір - чудовий інструмент, який дозволяє
охопити вашу аудиторію максимально і безкоштовно.
Створюйте цікаві, актуальні теми ефірів та проводьте
трансляції на своїх сторінках.
❿ Фото у ваших публікаціях мають бути якісними.
І чим дорожче ваш продукт чи послуга, тим якісніше має
бути матеріал. Сьогодні не лише відомі блогери чи великі фірми влаштовують фотосесії для соцмереж. Все
частіше люди, які просувають свої товари, послуги чи
персональний бренд, замовляють рекламні фотосесії.
Такі фото можна використовувати протягом тривалого
часу (кілька місяців), комбінуючи відео та якісні фото з
телефону.
За годину фотосесії можна отримати близько 50 різних фото. Особливо комфортно організовувати фотосесію в студії, адже там є можливість швидко переодягнутися та опрацювати всі локації. Наприклад, в фотостудії
Dzerkalo є більше 300 м.кв. різних локацій та багато реквізиту і ваші фото будуть різнопланові та цікаві.
Отож, проаналізуйте свій профіль за цими основними пунктами, підготуйтеся та використовуйте всі можливості безкоштовного, малобюджетного та платного
просування.

Якщо у вас є питання щодо
упакування профілю та організації
професійної фотосесії - звертайтеся.
Людмила ЛУКІЯН, маркетолог
Агентство комунікацій «РеклаМіст»
(067) 743 32 73
ludmila_lukiyan
Людмила Лукіян

ОДНЕ З
НАЙПОШИРЕНІШИХ
ЗАПИТАНЬ ДО
SMM-ника –
ЦЕ ПРОСУВАННЯ
І це гарне питання. Я радію, що все більше людей усвідомлюють, що мало упакувати
продукт та створити красивий профіль в соцмережах, не менш важливо розповісти про
свій профіль та зібрати підписників. Зазвичай саме тут починається справжня робота.
Звісно є і безкоштовні
способи просування:

① Хештеги;
② Геолокації;
③ Взаємопіар;
④ Крос-постинг в інших соцмережах;
⑤ Просування офлайн;
⑥ Згадки на сайті;
⑦ Розіграші (умовно безкоштовний,
беручи до уваги вартість призу)…

Якщо говорити про найдієвіший зараз
спосіб з умовно безкоштовних (умовно
безкоштовний, остільки потребує багато
часу на втілення), то я б порадила – взаємопіар.
Суть в тому, щоб знайти компанії/блоги,
які мають в підписниках вашу цільову аудиторію і при цьому ви не є конкурентами.
З цими сторінками можна обмінюватися
експертними постами чи рекомендаціями,
щоб таким чином обмінятися аудиторіями.

Якщо ми говоримо про
платне просування, то тут
також є кілька варіантів:

① Таргетована реклама в соцмережах;
② Реклама в блогерів;
③ Участь в великих гівеях.

Я з острахом ставлюся до розіграшів,
а от перші два способи раджу спробувати, щоб оцінити їхню ефективність. Адже
обидва ці способи мають плюси та мінуси,
і працюють по-різному для різних компаній.
Наприклад, особисті блоги важче просувати через таргетинг, але зручніше через
рекомендації блогерів. Акцію, тим більше,
коли у вас є продаючий сайт, буде зручніше просувати через рекламу в соцмережах. Особливо беручи до уваги той факт,
що в налаштуваннях ви маєте безліч можливостей обрати саме свою цільову аудиторію: детальний таргетинг за інтересах
та подіями з життя, геолокація, девайс з
якого переглядають соцмережі…
Хочу наголосити, що для кожного бізнесу, як і для кожного офферу, залежно від
часу запуску реклами (внаслідок різної
конкуренції на аукціоні), будуть різні результати. Тому тестуйте, тестуйте і ще раз
тестуйте.
І нехай соцмережі тішать бюджетними
лідами.
Діана Малолєткіна, SMM-ник,
маркетолог, професійна школа
Marketing HUB Ternopil
diana_malolietkina Діана Малолєткіна
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ТОП-5 ПОРАД,

як втратити клієнта
Каріна Семенова, медичний маркетолог, засновник
першої онлайн конференції для лікарів MedSMM, про
антипоради у роботі з клієнтами.
❶ Не піднімайте трубку і не передзвонюйте. Ну то й
що, що ви розмістили свій номер на сайті та соцмережах, ви ж теж людина і маєте право на приватне життя
без телефону.
Що робити?
Чітко пропишіть на сайті поряд з номером телефону
графік роботи, наприклад з 9:00-19:00 з понеділка по
суботу. І в ці години беріть трубку не пізніше 5 гудка!
Ви не встигаєте? Найміть асистента. Немає грошей на
асистента? Підніміть ціни на свої послуги та надавайте
якісний сервіс.
❷ Працюйте підпільно.
Не ведіть сторінки у соціальних мережах, не оновлюйте сайт, хай працює на версії 2015 року, а то й старше.
Навіщо? Ми ж по сарафанному радіо клієнтів отримуємо. Друзі друзям порекомедують, от і все. Майже, як
закритий клуб.
Будьте відкритою людиною. Як? Зареєструйтесь і
ведіть свої сторінки Instagram, Facebook, Google Мій
бізнес.
Під час пандемії світ змінився, трансформувались
пріоритети, вектор довіри від бренду перейшов на довіру до людини.
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Раніше я та інші маркетологи говорили про B2B
(business-to-business - бізнес для бізнесу) і B2C
(business-to-consumer - бізнес для споживача). Тепер
акцентуємо на B2H або H2H, тобто business to human бізнес до людини або human to human - людина до людини. У такій концепції ринку на успіх приречений лише
відкритий бізнес і власник. Наприклад, показуйте виробництво не у відфотошоплених фото, а у прямих ефірах
Instagram. Не позувати у статичних кадрах на фотосесій,
а промовляти наживо у сторіс.
❸ Не хваліться. Не виставляти фото з відпустки, з
гарним чоловіком, доглянутими дітками. Ні, і ще раз ні.
Позаздрять, наврочать, збитків нароблять.
Заздрість стара, як світ, і якщо її боятись, то не варто
ні дітей до школи віддавати, ні нові речі купувати. З іншого, щоб вберегти себе від шахраїв і злочинців зробіть
наступне: не відмічайте геолокацію школи, в яку ходить
ваша дитина; не фотографуйтесь вдома чи у друзів на
фоні дорогоцінних предметів та антикваріату.
Клієнтам приємно обслуговуватись в успішних людей.
Якщо мій адвокат, косметолог, стоматолог може собі дозволити гідний відпочинок там-то-і-там, відповідно він
добре заробляє. Якщо добре заробляє, значить у нього
черга з клієнтів. А якщо черга - це хороший спеціаліст.
Не дозволяйте страхам чи стереотипам стати на заваді успіху. Показуйте у соцмережах життя, відпочинок,
роботу з позитивного ракурсу і отримаєте трафік нових
клієнтів.

❹ Соромтесь брати фото і відео відгуки, особливо
якщо ви лікар.
Навіщо?
Нехай ваші пацієнти ваших конкурентів хвалять в
Instagram і розповідають, як одужали за допомогою Іван
Іванича.
Відгук - рекомендація, яку не купиш за гроші, а відео
відгук продає краще реклами. Одного разу мене запросив дерматолог, щоб зняти на відео відгук пацієнти, яка
вилікувала екзему. Жінка так захопилась, що почала
розповідати, що в цій клініці крім дерматолога лікувалась ще і у проктолога, одужала і забула про геморой,
який багато років турбував її після пологів.
❺ Не вкладайте гроші у навчання, розвиток, рекламу. Навіщо? Краще купити нове обладнання, на якому
працюватимете і воно принесе гроші. Або шубу дружині,
буде лагіднішою і не виносити мозок, вдома спокійніше.
Навіщо вам розвиватись, то хай конкуренти вкладаються
в рекламу, вони ж 2-3 роки на ринку, їм треба, їх мало
хто знає.

ЯК ВЕСТИ СТОРІНКУ В ІНСТАГРАМ,
ЩОБ І ГАРНО, І НЕ НАХАБНО
І ПРОДАЖІ БУЛИ?
ЗАПРОШУЮ НА БЕЗКОШТОВНИЙ
МАРАФОН, ЯКИЙ СТАРТУЄ 7 ЖОВТНЯ.
Деталі на моїй сторінці

@karina_semenova.ce

ЗАХВОРЮВАННЯ ЯСЕН
ВНЕСЕНІ В КНИГУ РЕКОРДІВ
ГІННЕСА, ЯК НАЙПОШИРЕНІШІ
НА ПЛАНЕТІ
Вчасний візит до пародонтолога збереже ваші зуби!

М

ікроорганізми, які викликають запальні процеси
в порожнині рота, можуть привести і до втрати
зубів, і до розвитку серйозних захворювань –
хвороби Альцгеймера, атеросклерозу та ін.

Ми поспілкувалися про здоров’я ясен із лікаремпародонтологом Юрієм Гринюкою. Він є засновником
першої і єдиної у Тернопільській області вузькоспеціалізованої клініки - «Студія пародонтології»
- Пародонтологія – досить
специфічна і вузька галузь стоматології.
Чому виникла ідея заснувати клініку із такою
вузькою спеціалізацією?
Після закінчення інтернатури у мене виникло запитання: захворювання ясен – найпоширеніші, тоді чому
нема вузьких спеціалістів? Чому так мало приділялося
уваги предмету пародонтологія під час навчання, яке
я закінчив у 2010 році? І після 9 років роботи у стоматологічній клініці лікарем хірургом-пародонтологом я
побачив масштаб проблеми у нашому регіоні і вирішив
створити власну вузькоспеціалізовану клініку - «Студію
пародонтології». Я довго шукав однодумців, які б розділяли мої погляди. Зараз моя команда складається із 12
осіб, кожен з яких є спеціалістом у вузькій галузі.
Моя місія – змінити стоматологічну культуру, покращити якість життя наших пацієнтів. Оскільки наявіність
запальних процесів у ротовій порожнині і хороша якість
життя - речі не сумісні.

- Наскільки серйозний пародонтоз
і як його лікують?
Насправді, пародонтозу, як діагнозу не існує! Так
само, як не існує пасти від пародонтозу (є лише пасти,
які звужують судини у порожнині рота та сприяють розвитку хронічного запального процесу)
Запальні процеси в ротовій порожнині викликаються
групою анаеробних мікроорганізмів, які є у кожного з
нас у невеликій кількості. Часто передумовою виникнення запалення є погане чищення зубів, що сприяє розвитку патогенної флори.
Ці мікроорганізми впливають не лише на порожнину
рота, а й на весь організм в цілому. Так, наприклад, може
розвинутися атеросклероз, хвороба Альцгеймера, а у вагітних може спостерігатися гіпертонус матки, передчасні
пологи або мала маса плоду.
У нашій Студії пародонтології проводять діагностику з використанням американської системи Florida
Probe. Система працює на основі електронного зонда
яким лікар вимірює глибину ясеневих кишень і рівень
прикріплення пародонтальної зв’язки. За результатами
даного обстеження лікар складає індивідуальний план
та кошторис лікування.
- Чи важлива робота пародонтолога для
роботи інших стоматологів?
- Так, звичайно, я тісно співпрацюю з іншими стоматологами. Пародонтолог створює фундамент для проведення успішної імплантації, якісного терапевтичного лікування, протезування, ортодонтичного лікування. Така
співпраця різних спеціалістів направлена на вирішення
одного завдання – зберегти зуби пацієнта.

- Коли варто звертатися до пародонтолога?
- З метою профілактики — кожні 6 місяців слід приходити на огляд та робити професійну гігієну, це допоможе уникнути розвитку патогенної флори та розвитку
запальних процесів. Професійна гігієна є найкращою
профілактикою карієсу.
Раджу терміново звернутися до пародонтолога,
якщо у вас є такі симптоми:
• Кровоточивість ясен;
• Набряк чи зміна кольору ясен;
• Неприємний запах з рота;
• Зуби покриті темним нальотом;
• Оголені шийки зубів;
• З’явилася рухливість зубів;
• Пломби «не тримаються».
№ 2303/03-М від 23.03.2018

СТУДІЯ ПАРОДОНТОЛОГІЇ

"Центр здорових ясен",
м. Тернопіль,
вул. Січових Стрільців, 1 (3 пов.),

тел. +38 098 601 50 33.
Гринюка Юрій
parodontology_center_ternopil

ОСТЕОХОНДРОЗ, СКОЛІОЗИ, КІФОЗИ, МІЖХРЕБЦЕВІ ГРИЖІ,
ПРОТРУЗІЇ - ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ
ХРЕБТА – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ "ЦЕНТРУ ЄВМІНОВА"!

Тут допомагають людям бути здоровими!
"Центр Євмінова" — це філія міжнародної мережі медичних центрів, які працюють за авторськими методиками лікування, відновлення та профілактики захворювань
хребта та суглобів – кінезотерапія на похилій площині. У
Тернополі працює вже більше 10 років.
Багатьом тернополянам «Центр Євмінова» відомий,
як медтехніка на вулиці Медовій.
Засновник «Центру Євмінова» в Тернополі - Вадим
Холоденко з дитинства займався спортом, закінчив
фізкультурний факультет педагогічного університету.
Заняття важкою атлетикою зробили свій вплив на хребет і спортсмену довелося шукати можливості для відновлення у столиці. У Києві Вадим відчув ефективність
методики Євмінова на собі та вирішив відкрити філіал
у Тернополі. Тим більше, що досвід роботи у медтехніці
вже був. Так, буквально за один місяць склалися всі обставини для відкриття Центру.
І з самого початку роботи «Центр Євмінова» допомагає людям бути здоровими. Саме тут проводять лікування та профілактику захворювань хребта (остеохондроз,
сколіози, кіфози, міжхребцеві грижі, протрузії…). В
центрі пропонують відвідувати заняття на профілакторі
Євмінова (т.з. «дошка»), а також – придбати його для
дому чи офісу. Кваліфікований методист консультує дорослих і дітей, розписує методику, за якою необхідно займатися та показує, як правильно робити вправи.
Також спеціаліст Центру, який пройшов спеціалізовані курси у Києві, виконує усі види масажу -загальний,
оздоровчий, загально-зміцнюючий, лікувальний, антицелюлітний.
«Систематичне виконання вправ щодня!» Саме це є
запорукою успішного відновлення, за словами Вадима
Холоденка. Тому найкращий варіант – придбати абонемент на 20 занять за доступною вартістю. А для людей,
які мають серйозні захворювання хребта та суглобів і потребують тривалого курсу занять для лікування, відновлення та підтримки результату, Вадим радить придбати
профілактор Євмінова додому та займатися щодня – це
вкрай важливо і необхідно.
Окрім занять на профілакторі Євмінова та масажу, в
медтехніці є асортимент практично всіх необхідних товарів медичного призначення, які допомагають контролювати і покращувати здоров’я, а також все для роботи лікарів та медичних центрів. Від апаратів для вимірювання
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тиску, цукру в крові, ортопедичних устілок, компресійних панчох до засобів захисту, дезінфекції та медичної
апаратури для лікувальних закладів. Все для здоров’я,
лікування та профілактики.

Методика Євмінова
запатентована, ухвалена МОЗ
України, Академією медичних
наук та рекомендована до
використання в лікувальнопрофілактичних закладах різного
профілю, спортзалах та в
домашніх умовах.
Профілактор Євмінова - ортопедичний тренажер для
занять за методикою Євмінова, який представляє собою
дерев'яну панель, оснащену рухомими рукоятками двох
рівнів, що робить його універсальним і для дорослих, і
для дітей. Профілактор Євмінова встановлюється під
кутом до стіни (від 8° до 90°), залежно від виду вправ.
Тренування коротких м'язів спини, що підтримують
хребет, збільшує кількість міжклітинної рідини, яка покращує дифузне живлення міжхребцевого диска і пульпозного ядра. Це запускає процес самовідновлення, активізує обмінні процеси і формує розвинений м'язовий
корсет, що захищає хребет від просідання, вигинів і
робить більш стійким до травмуючих впливів повсякденного життя.
Автор методики Вячеслав Євмінов - заслужений тренер України з академічного веслування. До створення
унікальної методики, яка відома у всьому світі, його привела особиста серйозна травма хребта і ризик бути все
життя прикутим до інвалідного візка. Підбираючи заняття з різним навантаженням, різним кутом нахилу та
відслідковуючи власні відчуття, Євмінов зміг відновити
свій хребет. Так започаткувався новий медичний метод
- кінезотерапія на похилій площині, який допоміг Вячеславу Євмінову без ліків і операції назавжди позбутися
важкого захворювання хребта, повернутися до повноцінного життя та допомагати багатьом людям.

«Мені не допомагало нічого. Я випробував на собі
практично всі можливості медицини, які сьогодні пропонуються для лікування хвороб хребта. Від запропонованої операції з результатом 50% на 50% відмовився.
І тоді я зрозумів, що допомогти собі зможу тільки сам».

Докладніше про послуги і асортимент –
за адресою: м.Тернопіль, вул. Медова, 6
beemed.com.ua
+38 067 350 12 98
+38 096 440 03 30

Олена Якимчук:
«РОЗВИТОК ВАРИКОЗУ
КРАЩЕ ПОПЕРЕДИТИ,
АЛЕ ЯКЩО ВІН ВЖЕ Є НЕ ВАРТО СТРАЖДАТИ,
СУЧАСНА МЕДИЦИНА
ВИРІШУЄ
ЦЮ ПРОБЛЕМУ
ЗА 1 ГОДИНУ!»
Олена Якимчук 15 років працює судинним
хірургом. За роки праці, постійного навчання та самовдосконалення, очевидно,
що відповідей у неї є точно більше, ніж ми
зможемо придумати запитань!
Але спробуємо! Отже:
Розкажіть, чому ви вирішили
стати лікарем?

Як сказав Гіпократ: «Медицина - найшляхетніша з
усіх мистецтв», це та професія, в якій можна творити.
Не знаю, чи буду я оригінальною у відповіді, але про
цю професію мріяла змалечку, батьки-лікарі були прикладом. Зараз практикую судинну хірургію, є доцентом
кафедри, викладаю студентам 5-6 курсу, займаюся
приватною медичною діяльністю. Основні сфери мого
професійного інтересу – малоінвазивне лікування
варикозної хвороби та мікрохірургія (формування артеріо-венозних фістул у діалізних пацієнтів). Регулярно
відвідую вузькоспеціалізовані конференції в Україні і
за кордоном. Особливо мені подобається отримувати
нові знання у Європі, коли бачиш реальні можливості
сучасної медицини - розширюється світогляд.

Що основне у вашій роботі?

Чіткість і акуратність. причому це стосується не лише
роботи в операційній, але і в спілкуванні з пацієнтом,
коли є надзвичайно важливо деонтологічно пояснити
про усі особливості хвороби, Адже ціна помилки –
здоров’я людини.
Також завжди намагаюсь дбати про косметичну сторону – не залишати після хірургічного лікування огидних
рубців та шрамів, використовувати сучасні малоінвазивні методи.

Як варикоз лікують сьогодні?

Після 15 років хірургічного стажу з приємністю і захопленням відкрила для себе нові методики лікування,
перебуваючи на стажуванні у Словаччині. Вони дозво-

ляють лікувати варикозну хворобу без крові, без болю та
відносно швидко (до 1 години перебування в медичному
закладі). Після проведення операції на судинах пацієнт
одразу може приступати до роботи, без лікарняного і
перелаштування свого робочого графіку.
На сьогодні є три сучасні методики,
які рекомендують лікарі:
РЧА (радіочастотна абляція) – метод, коли вену запаюють зсередини радіочастотним катетером і вона поступово розсмоктується. Для мене РЧА - це естетика!
ЕВЛК (Лазер) – при якому частина вени спалюється
лазером, частина видаляється мікроінструментами.
Метод менш комфортний і потребує відновного періоду
після операції.
Медичний клей – безопераційний варіант лікування,
коли під контролем УЗД в вену вводиться спеціальна суміш. Цей варіант лікування дорожчий, але він ідеальний
для пацієнта, оскільки зовсім відсутній відновний період
і не потрібно носити компресійну білизну.
Принципова різниця між описаними методиками і
«старою» хірургією в тому, що кількість рецидивів від
останньої в рази вища, адже тіло людини не любить
роз’єднаних судин. Коли вена не розрізана, а «запаяна»,
то організм не бачить її і немає повернення захворювання.

- спорт. Найкращими є ті види спорту, що стимулюють
м’язи всього тіла - плавання, пілатес, дозована хотьба.
Якщо ж вибір впав на заняття в спортзалі- варто використовувати профілактичні гольфи аби захистити судини ніг від перенавантажень.
- здоровий сон 7-8 годин. Варто пам’ятати про мелатонін, гормон молодості, що виділяється з 23.00 до 2.00
і не пропускати сон в ці години.
Ну і безпосередні поради від судинного хірурга:
- Якщо у вас є тривалі перельоти/переїзди, тривала
робота на ногах - варто одягати компресійні панчохи чи
гольфи
- Під час вагітності також носити компресійну білизну
- Контрастний душ має чудовий вплив на судини і загартовує організм. Якщо ви ще не практикуєте його, то
почніть.
- зверніть увагу на взуття, воно має бути з ортопедичними устілками, не тісне, високі підбори носити не
довше, як 2-3 години на добу.
То ж знаходьте час на себе та бережіть здоров’я.
Mens sana in corpore sano.
Медичний центр "Віта сана",
вул. Шпитальна, 2, тел. +38 097 909 81 08.

Де черпаєте сили для такої
відповідальної і складної роботи, що
вас мотивує?

Мотивує результат роботи, особливо, коли пацієнт позбувся болю, неприємних відчуттів та проявів хвороби.
Наприклад, коли трофічна виразка, яка турбувала людину 15 років, після лікування проходить за 1 місяць. Чи
варто було стільки років терпіти та страждати?

Ваші поради читачам, щоб попередити
варикозну хворобу.

Дійсно, захворювання краще попередити, а якщо
воно вже виникло, то не затягувати з лікуванням.
Поділюся рекомендаціями, які варто виконувати, щоб
судини залишалися здоровими:
Чотири основних чинники,
які є запорукою здорового життя:
- збалансоване харчування, з трьома основними
прийомами їжі та двома перекусами, щоб останній був
за 3 години до сну.
- водний баланс - основна формула 30 мл • масу тіла
= добова норма води, та кількість, яку має отримувати
організм для свого функціонування і це забезпечуватиме рідкий стан крові;
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ПОСМІХАЙТЕСЯ ЧАСТІШЕ!

Вам це дуже личить!

Красива і здорова посмішка –
це запорука успіху сучасної
людини.
Пацієнтам від малого до
великого допомагають у
стоматологічній клініці
Олексюка.

Щ

е під час навчання Артем Олексюк мріяв про
власну стоматологічну клініку.
І він втілив свою амбітну мрію у життя та
вже більше 7 років очолює успішну клініку, розвивається
та прагне ще більшого.
- Чому саме стоматологія?
Із вибором професії допомогли батьки. Був вибір між
офтальмологією та стоматологією. Спочатку були репетитори з хімії та біології, завдяки яким я освоїв ці науки, починаючи з азів. А далі питання вирішилось коли у
ТНМУ відкрилась спеціальність стоматологія, саме коли
я поступав до вишу.

- Що допомогло втілити мрію
про власну клініку?

Амбіції. Праця. Вдосконалення. Звичайно, підтримка близьких. Ще будучи студентом, планував відкрити
власну клініку. І щоб досягнути бажаного, багато вчився, практикував та стажувався у кращих стоматологів
України, Німеччини, Польщі, США…. Також викладав
на кафедрі стоматології та придивлявся до талановитих
студентів. Команду з людей, які люблять свою справу,
практично сформував ще до відкриття клініки.

- Розкажіть про вашу клініку сьогодні і
якою бачите її у майбутньому?

Наша клініка оснащена найсучаснішим обладнанням:
комп’ютерний томограф, мікроскопи, апарат для сканування 3Shape, апарат для інгаляційного знечулення та ін.
Проте, техніка працює лише в руках професіоналів. На
сьогодні у стоматології Олексюка є висококваліфіковані

спеціалісти з усіх галузей стоматології: терапії, ортопедії,
хірургії, дитячої стоматології, парадонтології та ортодонтії. Кожен, хто працює у нас, є професіоналом та фанатом своєї справи, проте, постійно вдосконалюється, це
стосується як лікарів, так і асистентів та адміністраторів.
Разом ми робимо неможливе задля наших пацієнтів.
У найближчих планах, які вже майже реалізовані – це
розширення клініки та створення окремого дитячого відділення, що дозволить надавати маленьким пацієнтам
стоматологічну допомогу у ще більш комфортних умовах. Окрім того, будуть створені можливості для лікування маленьких пацієнтів в умовах медикаментозного сну.

- Що допомагає так активно працювати?

Улюблена робота завжди захоплює та надихає. А
відпочинок та сили дає час, проведений з сім’єю та друзями. Заняття спортом надають можливість по-новому
подивитись на те чи інше робоче завдання. Також захоплююсь дайвінгом та люблю подорожувати.

- Робота займає багато часу.
Як сім’я на цереагує?

Звичайно, хотілося б більше часу проводити з дружиною та сином, проте, це наша спільна справа і вони мене
підтримують у всіх моїх починаннях. Намагаємось частіше виїжджати за межі Тернополя (Карпати, Львів,Київ),
оскільки, як тільки залишаюсь вдома, обов’язково йду
на роботу.

- Що побажаєте нашим читачам?

Частіше посміхайтеся!
А щоб ваша посмішка була ідеальною, пам’ятайте,
у цьому вам допоможе стоматологія Олексюка.

+38 (098) 130 13 71
м. Тернопіль, вул. Глибока, 25
info@clinicdenta.com
clinicdenta
@clinicdenta
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ЗДОРОВ`Я ДИТИНИ – ОБОВ`ЯЗОК
І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ!
Вакцинація – єдиний шлях до
здорового життя і розвитку малечі!

Ольга ДУТЧАК, лікар-педіатр, медичний
директор дитячої клініки ''МАЛЕЧА'' відповідає на найактуальніші питання батьків щодо
вакцинації.

Я

із дитинства мріяла бути лікарем-педіатром.
Моя мама працювала в дитячій поліклініці і розповідала про різні випадки. Я тихенько прислухалася до розмов про те, що пізно звернулися батьки і
маленька дівчинка померла від якогось там менінгіту. Я
запитувала мами: «Чому люди не створять “чудо” ліки,
щоб діти не хворіли”? І ще тоді мати відповідала мені,
що такі ліки є – це вакцини, але від менінгіту вакцини
немає. Тоді в далекому дитинстві я вперше почула про
вакцини.
У своїй лікарській практиці в дитячій клініці ''Малеча''
я і мої колеги щоденно стикаюся із батьками, які мають
багато запитань щодо вакцинації, наприклад, ''Ми хоче48

мо робити лише таку вакцину, але не хочемо цю іншу.
Може ми почнемо вакцинацію, коли дитина підросте і
її імунна система стане сильнішою. Може ми зробимо
лише один раз і все, буде достатньо''. І можна багато,
ще наводити прикладів. Отже, все по порядку про вакцинацію.
ЩО ТАКЕ ВАКЦИНА?
Вакцини в сучасній медицині бувають різними. Це
частинки клітин вірусів чи бактерій або ослаблені штучно
вирощені штами збудників, чи їх анатоксини. Більшість
вакцин вводять внутрішньом’язево чи підшкірно. Імунна
система розпізнає антигени, тобто чужерідні білки, і починає виробляти антитіла. При попаданні частинок збудника чи ослаблених мікроорганізмів в організм дитини
захворювання не розвивається, а антитіла утворюються.
Можна сказати, що ми обманюємо імунну систему, минаючи стадію хвороби, одразу починає утворюватися
імунітет.

МОЖЕ КРАЩЕ ПЕРЕХВОРІТИ ІНФЕКЦІЙНИМИ
ХВОРОБАМИ, А НІЖ ВАКЦИНУВАТИСЯ?
Насправді, вакцини створили від тих смертельно небезпечних інфекційних захворювань, від який немає
ліків, або які важко проходять і дають ускладнення. Є
частина дітей, які мають важкі захворювання і не можуть
бути вакциновані. Тому так важливо, щоб оточення було
вакциноване. І тоді ці діти теж будуть у безпеці. Я пригадую хлопчика, якому було 10 років і який перехворів
коревим енцефалітом. До захворювання – це був зви-

чайний гарний хлопчик, а після перенесеного енцефаліту дитину паралізувало і тепер під сумнівом, чи хлопець
буде ходити, вже не говорячи про його інтелектуальний
розвиток. Тому не варто хворіти, якщо можна не хворіти.

ЄДИНИМ ЗАСОБОМ ВБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я
ВАШИХ ДІТЕЙ Є ЩЕПЛЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЯКОГО СТАНОВИТЬ 95-100%.
Обов’язковою є вакцинація від 10 небезпечних захворювань: кашлюк, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, гемофільна інфекція типу b, поліємієліт, гепатит В. Було б дуже добре, якби для формування
стійкого імунітету вистачило б однієї дози вакцини, але
це, нажаль, не так. В більшості випадків потрібно вводити кілька доз через визначений інтервал. Дотримуватися кратності введення та інтервалів дуже важливо для
формування стійкого імунітету, а також це безпечно для
здоров’я малюків. Тому розрізняють первинну імунізацію і ревакцинацію (підтримуючу імунізацію).
Окрім обов’язкових, існують рекомендовані щеплення. Наша держава їх не може закупити за державні
кошти, але в медичних наказах рекомендує проводити.
Це щеплення від: ротавірусної інфекції, вітряної віспи,
пневмококової інфекції, гепатиту А, менінгококової інфекції, грипу, папіломавірусної інфекції.
ЧИ ВИКЛИКАЮТЬ ВАКЦИНИ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ?
Вакцини можуть викликати деякі реакції. Наприклад:
цільноклітинна вакцина від дифтерії, правця та кашлюка

може викликати припухлість в місці введення, почервоніння, болючість, підвищення температури тіла, але ця
реакція є прогнозованою. Оскільки це відповідь імунної
системи на цільноклітинний кашлюковий компонент.
Або коли на 8-10 день після введення КПК підвищується
температура тіла або виникає плямистий висип. Чи після
введення вакцини проти вітряної віспи можуть з’явитися
поодинокі везикули. Тобто, коли лікар проводить вакцинацію, батькам озвучуює всі можливі реакції організму
дитини на введення вакцини. Щодо алергічних реакцій, то
вони трапляються 1 випадок на 1 000 000. Коли проводять
вакцинацію, медичний персонал має бути завжди готовий
надавати допомогу при анафілаксії. А от ризик захворітинабагатовищий.
Під час останнього спалаху кору три роки тому захворіло близько п’ятсот тисяч людей в Україні, з них - півтисячі
померло. Чи ви знаєте стільки ж негативних випадків від
вакцини проти кору? Тому ризик ускладнень від інфекційних хвороб значно більший, аніж введення вакцини.

А ХІБА МОЖНА ВВОДИТИ ВАКЦИНИ
ІЗ БАГАТЬМА КОМПОНЕНТАМИ І ДЕКІЛЬКА
ВАКЦИН В ОДИН ДЕНЬ?
Так, однозначно можна. Чи уявляєте ви із кількома
бактеріями і вірусами контактує ваш малюк, через
повітря, брудні руки, продукти харчування? Це тисячі
збудників, а імунна система працює завжди. Вона має
розпізнати чужерідну бактерію і виробити захист - антитіла. І от в момент введення вакцини імунна система
як працювала, так і працює. І їй все одно, чи це на
1 більше чи менше збудників. І чи ця дитина взяла
брудні руки до ротика чи їй ввели вакцину, імунна
система виробляє антитіла. Отже, кілька щеплень
зроблених одночасно, не перевантажують імунну систему, не шкодять дитині і не роблять імунну систему
слабшою. А от перенесений кір, дифтерія, кашлюк,
ротавірусна інфекція та інші ще тривалий час мають
ті чи інші наслідки на організм із зниженням імунної
системи.
Одночасно можна ввести в чотири ділянки чотири
різні вакцини. Ми надаємо перевагу, згідно з світовими рекомендаціями, багатокомпонентним вакцинам.
Це зменшує кількість ін’єкцій та не потребує додатко-

вих відвідувань малюка лікувального закладу.
КОЛИ КРАЩЕ РОЗПОЧИНАТИ ВАКЦИНАЦІЮ?
В Україні є національний календар щеплення, затверджений медичними протоколами і у відповідності
із ним щеплення потрібно проводити з народження. Але
якщо дитина не була за будь-яких причин вакцинованою,
тоді розпочинають щеплення у будь-якому віці. Ми дотримуємося одного важливого правила – розпочати і
завершити календар щеплення із чітким дотриманням
мінімальних інтервалів, а от максимальних інтервалів
не існує. Тобто, якщо дитину провакцинували в 2 місяці лише один раз, а на даний момент дитині 2 роки, то
продовжуємо щеплення, а не розпочинаємо заново. В
таких випадках лікар розписує батькам індивідуальний
календар щеплення. Звісно, краще чітко дотримуватися
календаря щеплення, оскільки доведено, що власне в ці
терміни і в такій кількості в дитини виробиться найкращий імунітет.
І ще одне, дуже важливе! Багато батьків вважають,
що вони розпочнуть вакцинувати дитину після 1 чи 2 років. То я хочу чітко ствердити, як лікар, власне із багатьма інфекціями дитина може стикнутися ще до 2 років.
Так, наприклад, кашлюк, менінгококцемія, ротавірусна
інфекція, які можуть дати набагато більше ускладнень
чи навіть смерть дитини, аніж хибний страх батьків перед вакцинацією.
Якщо ваша дитина перехворіла на кашлюк чи кір, то
всеодно їй будуть вводити багатокомпонентну вакцину із
антигеном кору чи кашлюку, тільки тому, що немає однокомпонентних вакцин і кількість антигену, що є у вакцині,
не нашкодить вашій дитині, а допоможе виробити антитіла до інших інфекційних збудників, що є у вакцині.

ЧИ БЕЗПЕЧНО ВАКЦИНУВАТИ ДІТЕЙ ПІД ЧАС
ПАНДЕМІЇ СОVID-19?
Так. Проведення планової вакцинації необхідно продовжувати, але із дотриманням стандартних заходів інфекційного контролю. Тобто, відвести окремі години на
вакцинацію, окрему кімнату для проведення вакцинації,
дотримання всіх епідеміологічних правил. Уявіть, що на
фоні пандемії до коронавірусної інфекції у нас може початися нова хвиля кору, вітряної віспи, кашлюку і тоді
точно кількість ускладнень і нещасних випадків стане

набагато більше. Тому Всесвітня організація охорони
здоров'я рекомендує проводити планову вакцинацію
відповідно до Календаря щеплень навіть в час пандемії,
особливо дітям до 2 років.
Щодо сезонних щеплень. Однозначно я і мої колеги
з клініки “Малеча” рекомендуємо додатково щепитися
від грипу і пневмококової інфекції. Акцентую вашу увагу,
що пневмокок викликає запалення легень, носоглотки і
вуха, що є дуже актуальним під час падемії covid 19. Ми
маємо із вами максимально захистити себе і наших дітей від можливих інфекцій.

І НА ЗАВЕРШЕННЯ! 7 ПРИЧИН ВАКЦИНУВАТИ
СВОЇХ ДІТЕЙ І РІДНИХ В НАШІЙ КЛІНІЦІ:
❶. Ви маєте унікальне право сьогодні вибрати якісні
і сертифіковані вакцини.
❷ Ви можете бути впевнені, що дотримується холодовий ланцюг від виробника до потрапляння вакцин у
наш холодильник.
❸ В нас, як завжди, ви відчуєте себе у безпеці:
окремі години, відведені для вакцинації; окрема вакцинально-оглядова кімната; відсутність черг і контактів із
іншими дітьми.
❹ Перед вакцинацією лікар ретельно огляне дитину
і дасть відповіді на всі ваші запитання.
❺ Якщо ви не вакцинуєтеся за календарем щеплення, лікар складе індивідуальний календар щеплення.
❻ Після щеплення протягом 30 хвилин спостерігаємо за пацієнтом. У випадку виникнення складної реакції
лікар надасть допомогу.
❼ Після вакцинації ви отримаєте офіційне заключення про вакцинацію.
Бажаю вам здоров’я і ще раз наголошую, що ми
живемо в унікальний час, коли можемо захистити своїх
дітей від багатьох смертельно небезпечних інфекцій.
Ваші вакциновані діти будуть здоровими і матимуть
можливість на власний розвиток, творчість, захоплення,
навчання, досягнення. Здоров`я вашої дитини - це ваш
обов`язок і відповідальність!
Давайте дбати про здоров’я наших дітей разом.
вул. Тролейбусна, 15а, вул. 15 Квітня, 37а,
тел. +38 096 710 21 33, +38 096 168 14 07,
malecha154@gmail.com
Ліц. АГ №598394
malecha_pediatr

malecha.pediatr
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ЛЮДМИЛА ПІДКУЙМУХА,
лікар - невролог, психотерапевт
та рефлексотерапевт
МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»:

«Не можна нехтувати навіть найменші ознаки
проблем у здоров`ї. Здоровий спосіб життя найкраща профілактика від багатьох недуг».
- З якими питаннями до вас
часто звертаються?

- Найактуальнішими проблемами, з якими люди звертаються до невролога, є головні болі, запаморочення,
безсоння, болі в хребті, невралгії, невропатії, тремор і т.д.
Взагалі тема болю є дуже актуальною. Бо якщо гострі больові синдроми лікуються медикаментозно, то
причинами хронічних болей дуже часто є не патологія, а
психоемоційний стан пацієнта, на фоні якого болі стають
хронічними.
Хронічний біль часто маскує депресію, невротичні
стани…
Водночас, як лікар психотерапевт, можу сказати, що
часто звертаються пацієнти з панічними атаками, тривожними та депресивними розладами. В лікуванні таких
станів використовую метод когнітивно-поведінкової психотерапії.

- Коли варто звернутись до невролога?

- На консультацію до невролога варто звернутися,
якщо вас турбують:
• Головні болі;
• Лицеві болі та розлади міміки на обличчі;
• Втрата чутливості в різних ділянках тіла;
• Головокружіння;
• Безсоння;
• Тремор;
• Болі в шийному, грудному, поперековому відділах;
• Втрата свідомості та судомні напади;
• Тривога, напади паніки та страху;
Обов‘язково зверніться до лікаря, якщо у вас є хоча б
один симптом з вищеперерахованого.

- А з якими проявами варто
звернутися до психотерапевта?

- Часто більшість проблем у цьому напрямку виникають внаслідок психотравмуючих подій, хронічних
стресів, неправильного реагування на зовнішні події та
внутрішньо особисті конфлікти.
До психотерапевта важливо звернутись, коли ви відчуваєте:
• Зниження настрою, апатію, безініціативність більше
14 днів підряд;
• Постійну тривожність та передчуття лякаючих жахливих подій;
• Панічні атаки;
• Нав‘язливі думки;
• Хронічну втому;
• Страх перебувати в людних місцях;

- Які додаткові методи обстеження
і лікування ви використовуєте при
роботі з пацієнтами?

- В неврологічному відділенні медичного центру «Оксфорд Медікал» можна зробити якісні обстеження та
пройти курс лікування. Ми проводимо електроенцефалограму головного мозку( ЕЕГ), УЗД судин шиї та голови, курс медикаментозних блокад, за необхідності лікування в денному стаціонарі, курс голкорефлексотерапії,
гірудотерапії, а також пройти курс фізіотерапевтичних
лікувальних процедур методом електрофорезу, фонофорезу, магнітотерапії, лазеротерапії. Окрім того у нас
консультує лікар епілептолог.
ліц. № 703 від 29 жовтня 2015 р. вид. МОЗ України

- Найкраще для здоров’я – це
профілактика. Що порадите?

- Для того, щоб нервова система була здоровою, достатньо дотримуватися простих порад:
• Спати потрібно не менше 7-8 годин;
• Чергувати раціональной час праці та відпочинку;
• Збалансовано харчуватись;
• Займатись спортом;
• Мати свій особистий час: коли можна почитати, або
просто побути на одинці з думками;
• Намагатись не стресувати;
• Вчасно звертатись до лікаря.
Як бачите, це прості речі, але вони є важливими для
нашого організму. Любіть себе, дотримуйтеся порад і
будьте здорові!

МЦ « Оксфорд Медікал» м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 41 та вул. Качали, 5.
@dr_lyudmila_pd
@oxford_medical_ternopil

Відома практикуюча лікарка
і популярна блогерка Лілія Левенець –

Л

ілія Левенець, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, понад
17 років працює в жіночій консультації у другій міській лікарні Тернополя, а також веде прийом у приватній
клініці.
А ще, Лілія Левенець відома україномовна блогерка в instagram, яка має мету:
донести важливу і потрібну інформацію
до найбільшої кількості людей. Її блог
на сьогодні має 145 тисяч підписниць і
їх кількість продовжує збільшуватися.
Кожна жінка чекає на корисну інформацію та поради від практикуючого лікарягінеколога.

- Лілія, у вас чималий досвід
роботи, розкажіть, з чого все
починалося?

- Я з дитинства мріяла стати лікаркою,
завжди хотіла допомагати жінкам, приймати пологи. Спочатку навчалася в медичному училищі, яке закінчила з відзнакою. Потім вступила до Тернопільського
медичного університу.
На сьогодні, маючи стаж 17 років, я
працюю в жіночій консультації другої
міської лікарні, чергую у пологовому залі
та гінекології за графіком, а також приймаю у приватному кабінеті та надаю приватні консультації.
Я за те, щоб між лікаркою і пацієнткою завжди було взаєморозуміння, довіра. Тому пояснюю всі направлення та
призначення, щоб кожна жінка розуміла
важливість їх виконання та лікування
було ефективним.

- Чому вирішили стали
блогеркою?

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ЇЇ ПРОФЕСІЇ
І НЕОБХІДНІСТЬ СОЦМЕРЕЖ
- З самого початку я не думала про це.
Шлях до блогерства був поступовим. Я
почала писати в соцмережах на актуальні
теми і побачила, що це потрібно аудиторії.
Часто дівчата і жінки соромляться, бояться прийти на огляд до гінеколога, запускаючи захворювання, яке можна легко
пролікувати на початкових етапах. А в
соцмережі вони вільніше себе почувають,
можуть задати запитання, і тоді перший
контакт з лікарем не буде напруженим.
Звісно, гінекологія передбачає персональний огляд, тому після спілкування
он-лайн, запрошую жінок на консультацію в кабінет.
Зараз я серйозно підходжу до свого
блогу, планую, пишу, вкладаю багато
зусиль і часу. Тому що бачу, що людям
потрібен такий формат, просто і доступно
пояснювати. Мені постійно пишуть жінки
із різними запитаннями, з проханням допомогти, проконсультувати. Але ще раз
хочу зауважити, що дистанційно я не
можу надати повноцінну консультацію,
адже відповідальність за рекомендацію
кожній жінці лягає на мене. Виключенням є питання від пацієнток, яких я вже
оглядала особисто, які мають результати
додаткових аналізів, обстежень.

все більше людей, вони зрозуміли, що це
дає результат. Тепер я все частіше отримую від колег запитання, як це зробити,
що важливо насамперед і як досягнути
такої кількості підписників. Я особисто
постійно вчилася і зараз продовжую це
робити, щоб розвивати свій інстаграм.
Часто люди щиро дивуються, почувши
відповідь та зрозумівши, наскільки треба
вкладатися в цю справу і по часу, і коштами, звісно. Не вірте, коли блогери вам
розповідають, що підписники їм «впали»
на голову, і блоги вони розкрутили нативно, це точно неправда. Всі знають про такі
методи просування у гівах, як рекламу у
блогерів, розіграші машин, подорожей,
квартир... Але щоб зацікавити і втримати
цих підписників- треба бути цікавим. Тоді
і підписники залишаться з вами. Цільова
аудиторія це дуже важливо.
Я залюбки ділюся своїм досвідом і виступаю на спеціалізованих заходах. Так,
на самому початку карантину я виступала
спікером на он-лайн конференції для лікарів MedSMM. Часто мене запрошують
до спільних ефірів блогери, які зацікавлені у наданні корисної інформації своїм
підписникам.

- Як ставляться колеги
до вашої популярності в
інтернеті?

- Як у вас вистачає часу на
все: працювати і в лікарні, і в
приватному кабінеті, а ще –
вести блог?

- Спочатку ніхто серйозно інстаграм не
сприймав. Зараз, коли маю 145 тисяч підписників, коли моїм блогом цікавляться

- Насправді, іноді важко поєднувати
це все. Тому важливо ефективно розпо-

діляти час. Щодня багато оглядів, різні
пацієнтки, розмови та запитання, відповідальність за кожну з них. Але я виконую важливу роботу, від якої залежить
здоров’я і життя жінки та її майбутньої
дитини. Повірте, це надихає і дає сил!
У свій блог я вкладаю не лише свої
багаторічні знання, досвід, особистий
час, енергію, кошти, а і свою душу. Це як
дитина, яка потребує постійної уваги та
підтримки.

- Які у вас плани на
майбутнє?

- Моя місія: надавати правильну професійну інформацію про акушерство і
гінекологію для жінок та дівчат, вчити
їх, формувати культуру, адже огляд у
гінеколога має стати профілактичним і
регулярним. Тому я і надалі буду вести
просвітницьку роботу. Також у мене є в
задумах нові проєкти, адже необхідно
придумувати щось нове, актуальне, щоб
бути попереду.
Для швидкої та ефективної комунікації я запровадила телеграм-бот, який
надає швидкі відповіді на найчастіші
запитання, які цікавлять багатьох жінок.
Якщо маєте запитання - приєднуйтесь
t.me/levenets_bot.
Підписуйтеся на мій блог в інстаграм
та дбайте про своє здоров’я!
dr_levenetslilia
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СТАТИ ДОНОРОМ
І ДОПОМОГТИ
ВРЯТУВАТИ
ЧИЄСЬ ЖИТТЯ –
МОЖЕ КОЖЕН!

БФ «УКРАЇНСЬКИЙ РЕЄСТР ДОНОРІВ КІСТКОВОГО
МОЗКУ» ЗАПРОШУЄ ДОЛУЧАТИСЯ ДО ВАЖЛИВОЇ
І ДУЖЕ ПОТРІБНОЇ СПРАВИ!

Завдяки донорству стовбурових клітин, хворі на рак
крові отримують шанс повністю одужати. Ніхто не застрахований від захворювання, проте кожен може зробити внесок, щоб його побороти.

Б

агато українців з такими захворюваннями, як
рак крові, імунодефіцити, лімфоми, апластична
анемія та ін., які потребують трансплантації кісткового мозку (ТКМ), залишаються без шансу на життя
в Україні. Вони змушені шукати порятунку за кордоном,
втрачаючи дорогоцінний час на пошук донора та клінік,
які готові їх прийняти. Однією з причин, чому не проводять трансплантацію кісткового мозку від неродинного
донора в Україні, є відсутність діючого реєстру українських донорів кісткового мозку та доступу до Світового
реєстру.

Що таке трансплантація
кісткового мозку (ТКМ)?

Насправді за цією назвою стоїть трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин! Це клітини, які мають унікальні властивості: самовідновлюються протягом усього
життя та утворюють інші клітини крові.
Одним із джерел стовбурових клітин є перифе52

рична кров донора. Людина-донор ділиться невеликою
кількістю стовбурових клітин, які виділять з крові. Це
схоже на звичайне донорство крові, але триває близько
4-5 годин. Перед забором клітин, донор кілька днів приймає препарат, що стимулює вихід стовбурових клітин з
кісткового мозку в периферичну кров.
Кількість виділених клітин становить не більше 1-5%
від загального обсягу кісткового мозку. Такої кількості
цілком вистачає, щоб забезпечити кровотворення пацієнта на все життя! Кістковий мозок у донора повністю
відновлюється протягом декількох тижнів.
Донорство кісткового мозку є безкоштовним, добровільним та анонімним.

Історія виникнення реєстру

БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку»
створений тернополянами Романом та Юлією Куць та
їхньою сім’єю у 2018 році. Коли Юлія захворіла, вона та
її близькі стикнулись з проблематикою трансплантації
кісткового мозку в Україні. Жінці довелось лікуватись
за кордоном. Після цього подружжя вирішило допомогти у цьому напрямку, розвивати український реєстр
та сприяти розвитку трансплантації кісткового мозку в
Україні.

Що робимо ми?

БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку»
(UBMDR) проводить пошук донорів для важкохворих пацієнтів, які потребують трансплантації кісткового мозку.
Ми співпрацюємо з німецькою лабораторією DKMS LAB,
яка проводить аналіз донора в найвищій якості. В лабораторії аналізують ДНК, отримане з мазка внутрішньої
сторони щоки, для визначення генів сумісності людини.
Це дасть шанс українському пацієнтові підібрати донора
і успішно здійснити ТКМ, а також наповнити реєстр українських донорів кісткового мозку, що стане хорошим початком для швидкого запуску трансплантації кісткового
мозку від неродинного донора в Україні.

Разом - проти раку крові

Ніхто не застрахований від цього захворювання,
проте кожен може зробити внесок, щоб його побороти.
Завдяки донорству гемопоетичних стовбурових клітин,
хворі на рак крові отримують шанс повністю одужати.
Проблема: для успішної трансплантації пацієнт та донор
мають співпадати майже на 100%-саме це робить пошук
таким важким. Імовірність мати донора серед рідних
братів чи сестер-25%. Для інших пошук потрібно проводити у спеціальних реєстрах. І навіть там, імовірність

знайти ідеального донора в межах 1:20000/кілька
мільйонів. Чим більше донорів у реєстрі, тим більший шанс для пацієнта знайти свого рятівника.

Кожен може допомогти

Кожна людина у віці від 18 до 35 років може
зареєструватись як потенційний донор кісткового
мозку. Головна умова-хороший фізичний стан та
відсутність хронічних захворювань. За допомогою
мазка з внутрішньої сторони щоки визначається
Твій генетичний код, далі йде процедура підпису
інформованої згоди, після чого Тебе зарахують до
числа потенційних донорів Українського реєстру донорів кісткового мозку. Далі - очікування, що саме
Твої клітини врятують комусь життя! Ідея донорства
настільки поширена в Європі, що там реєструються
цілі сім’ї, колективи, з метою подарувати шанс на
життя іншій, навіть зовсім чужій незнайомій людині.
Допомагати насправді легко, потрібне лише бажання.

Нам потрібен саме ТИ!

Вирішальним в ТКМ є співпадіння генотипів.
Комбінації генів настільки складні, що шанс знайти
донора у Світовому реєстрі, де зареєстровано 37
мільйонів людей, в межах 70%. Для українського
пацієнта цей відсоток ще нижчий, оскільки в світовому реєстрі немає українців, а ми з Вами генетично
спорідненіші!

Це означає, що десь в Україні чи світі є пацієнт,
хворий на рак крові, якому можуть підійти саме Твої
стовбурові клітини. Приєднуйся до реєстру, адже
ліки від раку крові в середині нас!

Досягнення реєстру

За 2 роки роботи реєстр UBMDR (Український
реєстр донорів кісткового мозку) налічує 1300 потенційних донорів кісткового мозку, і є ще багато
людей, бажаючих приєднатись.
UBMDR є в списку світових реєстрів WMDA та має
доступ до пошуку донорів у світовій базі.
Також підписано договір про співпрацю з клінікою ОХМАТДИТ, реєстр проводить пошук донорів
для маленьких пацієнтів. Завдяки чому, 1 квітня
2020 року була проведена перша в історії України
трансплантація кісткового мозку від неродинного
донора. Донором став молодий хлопець з Німеччини. Нещодавно була проведена ще одна така трансплантація.

Врятувати життя

Дуже важливою також є і фінансова підтримка
Українського реєстру донорів кісткового мозку. Реєстрація одного потенційного донора вартує організаторам реєстру 40 euro. Будь-яка пожертва - важлива,
бо кожна гривня наближає нас до перемоги над раком крові.

ubmdr.org
Приватбанк - 5169 3305 1257 6833 (кратка БФ на ім'я голови фонду - Куць Роман)
Наш рахунок :БФ«Український реєстр донорів кісткового мозку
«ЄДРПОУ 41961160, МФО 338783 ПАТ КБ Приватбанк, р/р UA563387830000026000055123973.
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Я продовжую
справу
свого батька
і це робота,
яку дуже
люблю!

Галина Безкоровайна-Хара - чарівна
жінка, професійний лікар, успішний
керівник Центру здорової шкіри.
Коли вдається це все поєднувати, як працювати
керівником і для чого лікарю друга економічна освіта? Дізнаємося історію Галини Олександрівни на
наших сторінках.
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- Розкажіть, з чого почалась ваша
кар’єра лікаря дерматовенеролога,
успішного керівника?
- Я з дитинства хотіла стати медиком, беручи
приклад з батьків, які працювали лікарями. Батько
був відомим дерматологом і я перейняла його роботу. І вже з третього курсу навчання в медичному
університеті почала працювати в ОШВД. Мені було
цікаво буквально все в роботі дерматолога. І я пройшла шлях від медичної сестри до лікаря, а зараз
– керівника власного медичного центру. Після закінчення університету я одразу почала працювати
дерматологом. Моя спеціалізація – дерматовенеролог, дитячий дерматолог, маю 13 років досвіду
роботи.
Центр здорової шкіри я очолила 3 роки тому після смерті батька. Це наша сімейна справа, в яку я
вкладаю душу та роблю все можливе і неможливе
для її розвитку.
- Що для вас Центр здорової шкіри?
- Це для мене, як другий дім. Разом з батьком
кожен куточок Центру продумувався, ми обирали
колір стін, планували, де що буде, який кабінет, яке
обладнання. Він мріяв про створення Центру, жив
цією справою і я тепер продовжую задумане і навіть більше. Думаю, що батько пишався би моєю
роботою.
У нас чудова команда лікарів, які теж отримують
задоволення від роботи, для яких дерматологія це
покликання! Штат ретельно підбирався, я їм довіряю на всі 100%. І з такими людьми легко працювати.
Я не лише продовжую справу батька, а далі розвиваю її. В найближчих планах – створення лекцій-

ного залу, в якому можна буде проводити просвітницьку роботу для пацієнтів, для людей, які дбають
про своє здоров’я, також проводити навчання для
колег, щоб вони ділилися досвідом, вдосконалювалися та знали і використовували сучасні можливості
лікування шкірних захворювань.
Також планується школа материнства, адже майбутнім матусям є що розказати та навчити.
- Чому вирішили отримати другу
економічну освіту?
- Після того, як я очолила клініку, довелося вирішувати багато «не лікарських» питань: адміністрування бізнесу, медичний маркетинг, юридичні
питання, робота з персоналом… Виникла потреба
навчитися і цьому, тому отримала ще й економічну
освіту.
Окрім того, я постійно і далі вчуся: відвідую
вузькопрофільні навчання в Україні та за кордоном,
щоб дізнаватися про нові можливості у лікуванні
шкірних захворювань. Стажування та навчання за
кордоном дають цікавий досвід (як, наприклад, був
крутий досвід роботи з моряками в Італії).
Також я виступаю як спікер на міжнародних і
Українських конференціях (з темами атопічні дерматити, педіатрія..)

- Що подобається у вашій справі?
- Я люблю свою роботу і найбільше мені подобається працювати з дітками.
А ще я хочу популяризувати дерматологію, пояснити людям, що краще робити, як правильно доглядати за шкірою. Тому періодично пишу публікації
в соцмережах на такі теми. В Тернополі з однодумцями почали впроваджувати волонтерський рух,
благодійні акції, безкоштовні обстеження шкіри.
- Як знаходите сили, щоб встигати все?
Що мотивує?
- Я отримую кайф від ідеї і її реалізації, мене живить сам процес. Відпочинок на природі, подорожі,
спілкування з рідними – це також дає мені сили.
Моя основна опора в житті – це сім’я. Чоловік не
медик, він працює в ІТ сфері. У нас двоє синів 8 і
13 років.
А встигати все допомагає чітке планування.

5 років тому
«Центр Здорової шкіри»
Ліцензія на медичну практику Наказ МОЗ України від 21.06.2018 #1186

відкрив свої двері, аби
прийняти першого пацієнта

"За цей час змінилось чимало. І зараз ми досягли того рівня, про який свого часу разом
з Олександром Хара не могли і мріяти. Ми не лише продовжуємо справу
нашого засновника, але й розвиваємо її», - Галина Безкоровайна-Хара.

Я

кщо «очі – дзеркало душі», то шкіра, можна
сказати, показник стану нашого організму. Здорова доглянута шкіра, нігті, волосся формують
позитивне враження та впевненість у собі. Тому захворювання шкіри - це не лише косметична проблема, їх
наявність впливає також і на психологічний стан людини
будь якого віку.
Центр здорової шкіри - це сучасний медичний центр
дерматології, у якому працюють кращі вузькопрофільні
спеціалісти. В роботу Центру введені найновіші методи
діагностики та лікування. Наша основа - це команда лікарів, які постійно вчаться, розвиваються, вдосконалюються, вони є найкращими.
Принцип нашої роботи – дотримуватися принципів
доказової медицини.
В Центрі дерматології пацієнтам проводимо діагностику і лікування захворювань шкіри, нігтів та волосся.
Косметологічні та естетичні процедури, які зроблять
вашу шкіру здоровою та сяючою.
-Консультація лікаря-дерматовенеролога, дитячого
дерматолога
-Консультація дерматоонколога
-Повний спектр діагностичних дерматологічних методик, мікроскопія матеріалу
-Дерматоскопія новоутворів шкіри
-Видалення доброякісних новоутворів шкіри, новоутворів в косметичних зонах без рубців

-Забір матеріалу на гістологічне дослідження. За потреби – біопсія з відправкою матеріалу в Київ на гістологію
-Лікувальна косметологія, лікування акне, розацеа,
куперозу, гіперпігментацій
-Ін’єкційні естетичні методики
-Робота з рубцями
-Лазерні технології
-Трихологія
-Апаратні процедури для тіла (пресотерапія, лімфодренаж, RF ліфтинг)
-Лікувальна подологія (корекція та лікування врослих
нігтів, змозолілостей, підошовних бородавок, тріщин
стоп)
-Консультації по догляду за шкірою
-Підбір доглядової, лікувальної косметики
У Центрі здорової шкіри ми приймаємо на консультацію, діагностування та лікування як дорослих, так і діток,
віком із самого народження. 50% звернень до наших
спеціалістів з дітками і серед них найчастіше захворювання - атопічний дерматит.
В Центр здорової шкіри їдуть пацієнти з різних міст
(Львів, Хмельницький, Рівне) і це показник, що ми працюємо правильно, якісно і ефективно проводимо лікування різних захворювань шкіри. У кожного спеціаліста
Центру здорової шкіри вузька ніша. Це забезпечує якісне обслуговування кожного пацієнта. Особливо акуратно

працюємо з обличчям, щоб не було рубців. Лікування на
ділянці обличчя проводиться у декілька етапів і це, можна сказати, ювелірна робота.
Щоб поставити точний діагноз та призначити ефективне лікування, ми проводимо пацієнтам дерматоскопію, за потреби робимо додаткові обстеження, співпрацюємо з надійними лабораторіями.
Під час призначення лікування кожному пацієнту пояснюємо, що відбувається, чому виникло захворювання,
який прогноз, як лікуватися, чіткий план дій та графік
огляду. Ефективність лікування також залежить і від самої людини, від того, наскільки буде виконувати призначення та дотримуватися всіх рекомендацій.
Основний акцент на правильний догляд за шкірою та
профілактику
Ми піклуємося про пацієнтів, стараємося йти назустріч кожному, тому проводимо акції, робимо знижки,
для учасників АТО надаємо – 50%, а діток з особливими
потребами приймаємо безкоштовно

м. Тернопіль,
вул. Лучаківського, 6
+38 097 206 36 01
healthskincenter
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МАСАЖ - НАЙДАВНІША ФОРМА МЕДИЦИНИ

В основі тайської оздоровчої системи лежить уявлення про певний
рід універсальної енергії

З

нання тайської традиційної медицини передаються у їхніх родинах
поколіннями. І сьогодні є поширеними вже у всьому світі, довівши свою
ефективність при профілактиці і лікуванню багатьох недуг.
Відчути колорит цієї країни можна і у
Тернополі - тайський традиційний масаж
від професійних масажистів СПА-салону
«Орієнт SPA», цілющий і ароматний
тайський чай, косметика і засоби для догляду з Таїланду, спокійна атмосферна
зустріч з цією країною – кращий спосіб
оздоровлення і релаксу.
Фундамент традиційного тайського масажу будується на теорії про наявність у
тілі невидимих енергетичних ліній, на яких
розташовані важливі акупунктурні точки,
що відповідають за роботу внутрішніх органів і систем організму. В основі тайської
оздоровчої системи лежить уявлення про
певний рід універсальної енергії, представленої в двох протилежних сутностях,
які доповнюють один одного - Інь і Янь. Як
і у всій неосяжності Всесвіту , так і в різноманітних точках людського організму,
Інь і Ян повинні знаходитися в рівновазі.
Мета практики тайського масажу полягає
у приведенні організму до гармонійного
стану, через глибоке розслаблення та інтенсивний приплив життєвих сил. Один
із популярних масажних процедур у тайському салоні Орієнт SPA - це масаж ніг.
У східній філософії стопу називають
головним інструментом контакту людини
з життям. Під час ходьби ми стаємо одним цілим з землею і природою. Масаж
стоп почали практикувати ще в Дав56 ньому Китаї біля трьох тисяч років

тому, і зараз він займає вагоме місце у
китайській медицині. Останнім часом цей
вид масажу набуває популярності і в нас.
Завдяки масажу стоп усуваються застійні явища у кровоносних судинах та
відновлюється амортизаційна функція
стопи. Відзначають позитивний вплив такого масажу при хворобах серцево-судинної, травної, нервової та дихальної систем
нашого організму. Стопу називають своєрідним дисплеєм у тілі, на якому можна
визначити стан здоров’я людини.
Записатися на сеанс масажу стоп до
спеціаліста варто також, коли турбує біль
у хребті. Ортопеди рекомендують робити
масаж стоп дітям при плоскостопості, як
доповнення до основного комплексу лікування.
У СПА салоні "Орієнт SPA" працює інфрачервона сауна - надзвичайно приємна і
корисна процедура. Інфрачервоні промені проникають глибоко в тіло, прогріваючи всі органи, м'язи, кістки і суглоби,
значно прискорюючи рух лімфи і крові.
Це підвищує імунітет і є профілактикою
простудних захворювань, навіть в холодну і сиру погоду. З використанням інфрачервоної сауни вилікувати вже наявні
бронхіти, нежить, пневмонію значно легше і швидше, навіть після пари сеансів
інтенсивного прогрівання організму інфрачервоними променями. Інфрачервона
сауна корисна і для шкіри. Інфрачервоні
промені зменшують біль від опіків і прискорюють процес загоєння шкіри, знищують вугрі і кропивницю, значно полегшують перебіг екземи та псоріазу, в цілому
покращують стан шкіри.

Її також активно застосовують при порушеннях діяльності серцево-судинної
системи (наприклад, після інфарктів та
інсультів), розладах нервової системи і
проблемах з сечовивідними шляхами,
при артритах і спайках, травмах і розтягненнях, набряках, захворюваннях вух
і горла, безсонні, для полегшення менопаузи.
Тайський трав'яний масаж – ще одна
родзинка салону. Масаж спрямований на
посилення імунітету і боротьбу з простудними захворюваннями. Розігріті трав'яні
компреси використовуються для масажу
спини і грудей. Масаж допоможе швидко
відновитися після захворювань і підсилить імунітет організму.
Професійного і досвідченого майстра масажу з Таїланду Нок, яка працює
в Тернополі від відкриття салону у 2014
році, знають вже постійні клієнти «Орієнт SPA». Саме вона найкраще виконує
тайський традиційний масаж, масаж ніг
та дитячий масаж. Має успішний досвід
роботи з дітками з ДЦП. Загалом у СПА

– салоні сьогодні працюють троє професійних масажистів з Таїланду.
Тайський масляний арома масаж поєднує в собі вплив на м`язи і точки тіла
разом з спеціальною технікою масажу
по маслу. Використовуються натуральні
масажні масла, аромати ефірних масел.
В процесі масажу йде робота з біологічно
активними точками і лініями меридіан.
В результаті – знімається напруга, проходить біль і втома, поліпшується кровообіг. Масла покращують стан шкіри,
наповнюють організм життєвою енергією.
Тайський масляний масаж позитивно
впливає не тільки на тіло, а ще й допомагає відновити духовний баланс і психічну
рівновагу, позбутися стресу, який часто
супроводжує життя сучасної людини.
Стоун-масаж за допомогою теплих та
холодних каменів, також один із улюблених у салоні «Орієнт SPA», знімає хронічні
болі в спині і шиї, допомагає м`язам розслабитися і звільнитися від шлаків і токсинів. Під впливом тепла розширюються

капіляри, посилюється обмін речовин,
покращується кровообіг, що особливо
ефективно при лікуванні артриту і остеохондрозу. Крім того, камені допомагають
зняти напругу і стрес, позитивно впливаючи на виснажену нервову систему. При
цьому нейтралізується негативна енергія,
настає гармонія тіла і духу.
Стоунтерапія виконується спеціальними каменями вулканічних порід. Вони
формувалися на схилах діючих вулканів.
Ці камені містять величезну кількість
корисних мікро- і макроелементів, володіють високою щільністю і здатні довгий
час зберігати тепло.
Масаж живота від професіоналів з Таїланду - це покращення роботи підшлункової, жовчного, шлунку і кишківника.
Покращення процесів травлення. Корисна
лікувально- профілактична процедура.
Масаж голови з використанням вушних свічок - це користь та задоволення
одночасно.
Вушні свічки мають вигляд циліндричних труб, виготовлених з бджолиного воску та натуральних тканин, які запалюються з одного боку, як ладан.
Іншим боком свічку ставлять у вухо –
тепло сприятиме розм’якшенню сірки, яка

накопичилася всередині вуха, полегшуючи її видалення.
Багато лікарів надають перевагу цьому
методу чищення вух природним способом, уникаючи застосування агресивних
засобів, що мають побічні ефекти.
У СПА-салоні «Орієнт SPA» працює
медичний кабінет, де лікар-рефлексотерапевт Ірина Гричук практикує акупунктуру (класична, по кисті і стопі, по вушній
раковині), стимуляцію біологічно активних точок природними методами – аплікації насіння рослин, мінерали, срібні і
золоті голки, вакуум терапію – лікування банками, лікувальне обгортання. А
також вперше в Тернополі новий і дуже
цікавий напрямок - корекційну хірографію. Це ексклюзивний метод, який
працює на поєднанні древніх і сучасних знань, із хіромантії вийшла наука
дерматогліфіка (пальцеві малюнки), за
допомогою яких можна визначити психічний і фізичний стан людини, її здібності, таланти, профорієнтацію і дати
прогноз на майбутнє.Особливої уваги
заслуговує гірудотерапія - біологічний
метод лікування медичними п`явками –
ефективний і безпечний. Застосовується
курсами з 5-10 процедур у пацієнтів від 7
років. П`явки лікують: головні болі, шум у
вухах, зниження імунітету, гіпертонічну і

серцеву хвороби, захворювання суглобів,
хвороби щитоподібної залози, варикозне
розширення вен, геморой, атеросклероз,
поблеми хребта – протрузії дисків, грижі,
безпліддя, ендометріоз, міоми, мастопатії, патологічний клімакс, аденому простати, імпотенцію, хвороби очей, ЛОР
органів, печінки, підшлункової залози,
кишківник, дерматити, піодермію, енцефалопатію, ДЦП, постінсультні стани.
П`явки омолоджують, очищають кров і
організм, зміцнюють імунітет, попереджують інсульти, інфаркт міокарду, відновлюють енергетичне поле людини.
Ірина Гричук також впроваджує експрес
програми, швидкі та ефективні процедури
для виведення токсинів, лімфодренажу,
регуляції вуглеводного та ліпідного обмінів, покращення контурів і стану шкіри,
зниження збудливості при стресах та
підвищеному навантаженні. Також ці процедури піднімають настрій, сприяють виділенню бета- ендорфінів, відновлюють
енергетичний баланс організму, активізують роботу клітин головного мозку, активізують синтез колагену та еластину.
У СПА-салоні «Орієнт SPA» - неймовірний вибір ексклюзивної натуральної
косметики з Таїланду: шампуні, кондиціонери, гелі для душу, зубна паста, олії,
креми і багато іншого.

Не знаєте, що подарувати близькій людині на день народження чи іменини???
Подарунковий сертифікат на сеанс у
СПА салоні «Орієнт SPA» обов`язково
сподобається кожному!
Адреса чудового місця
для відпочинку і оздоровлення –
м. Тернопіль,
ТРЦ «Подоляни», 1 поверх.
Тел.: +38 050 437 69 68,
+38 (0352) 477824.
Заходьте! Вам сподобається!
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Естет студія «MIRA краси» –

С

краса не вимагає жертв,
краса вимагає уваги

ьогодні б`юті сфера пропонує такий арсенал
найрізноманітніших процедур та препаратів, що
вік залишається лише цифрою і станом душі, а
зовнішній вигляд насправді залежить лише від бажання
приділяти собі увагу.
Вже 4-й рік у Тернополі успішно працює естет студія
«MIRA краси» - заклад з медичною ліцензією та сертифікованими фахівцями. У переліку послуг найефективніші процедури, щоб ваші внутрішні відчуття були
в гармонії з зовнішністю та якісні, високотехнологічні
апарати, які зберігають молодість, красу та здоров`я вашого обличчя і тіла. Кваліфіковане поєднання методик,
послідовність їх проведення та індивідуальний підхід до
кожного дозволяє отримати стабільний та позитивний
результат.
В останні роки популярність серед б’юті-процедур
впевнено завойовують ін`єкції краси. Естет студія «MIRA
краси» пропонує весь спектр ін`єкційних процедур для
обличчя та тіла: мезотерапію для відновлення шкіри обличчя, біоревіталізацію для зволоження шкіри, ін’єкції
краси для підтяжки овалу, шиї, блокування мімічних
зморшок, збільшення губ та інші.
Ін`єкційні процедури рекомендує і проводить кваліфікований лікар після огляду та консультації. Всі препарати
сертифіковані і найвищої якості. А тому, безпечні!
Серед багатьох процедур естет студії «MIRA краси»
особливої уваги заслуговують такі:
- Лазерна епіляція. Діодний лазер LightSheer Desire
(2018 року випуску). Апарат - новітній винахід американської компанії Lumenis, який став справжнім проривом в
сфері лазерної епіляції. Унікальна технологія вакуумного підсилення High Speed забезпечує абсолютну безболісність і комфорт під час сеансу. Апарат підходить для
всіх фототипів шкіри і будь-якої пори року. Видаляє не
тільки темне, а й русяве і тонке, а також вросле волосся.
Технологія контактного охолодження за допомогою сапфірової оптики захищає шкіру від перегрівання та опіків.
Повний курс в середньому – 8-10 процедур.
- Лазерна біоревіталізація. Одна з найефективніших процедур для експрес-омолодження шкіри обличчя і тіла. Апарат Vitalaser 500 infusion - це апарат для
безін`єкційної лазерної біоревіталізації та лазерофорезу
косметичних засобів. Широкий спектр процедур, єдина
технологія, яка працює з рухомою верхньою та нижньою
повіками, хороший варіант для тих, хто боїться ін`єкцій
і реабілітаційного періоду – переваги даної процедури
перед ін’єкційною біоревіталізацією.
- Кріоліполіз - сучасна, безпечна і неінвазивна
58 методика для видалення жирових відкладень та

швидкої і безболісної корекції фігури. Апарат Кріоліполіз MBT-340, німецького виробництва - найкращий у
своєму напрямку дії. Кріоліполіз інтенсивно охолоджує
локалізовані жирові відкладення шляхом всмоктування
під високим тиском, що викликає апоптоз адипоцитів і їх
елімінацію через лімфатичну систему. З кріоліполізом
чудово поєднується вакуумно-роликовий масаж Starvac
для максимального ефекту корекції фігури.
- Вакуумно-роликовий масаж апарат Starvac (Франція). Це сучасний та ефективний спосіб боротьби з целюлітом, проблемами кровопостачання, локальними
жировими відкладеннями, набряками та зайвою вагою.
Шкіра підтягується, відновлюється її пружність та еластичність.
Апарати для цих процедур – оригінальні, сертифіковані, найвищого рівня якості!
Є ряд процедур, які особливо актуальні на осінь,
коли сонце вже не таке активне. Це, зокрема, лазерна
епіляція, хімічні пілінги, а також процедури для корекції
фігури, щоб до новорічних свят бути у чудовій формі!
Більше інформації про сучасні та ефективні процедури
краси дізнайтеся у фахівців естет студії
«MIRA краси» за адресою: м. Тернопіль,
вул. Грушевського, 7, тел. +38 067-128 80 80,
+38 (0352) 22 01 21.
█ Лікар дерматолог-косметолог
█ Кріоліполіз
█ Ферментотерапія
█ Карбоновий пілінг
█ Is Clinical (процедура "вогонь і лід" )
█ Чистки, догляди, пілінги
█ Ультразвук, фонофорез
█ Депіляція (віск)
█ Пірсинг, прокол вух
█ Кріотерапія азотом
█ Електрокоагуляція судин та новоутворів
█ Корекція, фарбування вій, брів
█ Масаж тіла, стоп, рук
█ Starvac (вакуумно-роликовий масаж)
█ Ліполазер
█ Обгортання, Т-shok 31
(бинтове б`юті –обгортування)
█ Турбо-солярій з фітнес-ефектом
█ Підбір і продаж косметики
█ Педикюр, манікюр
█ Vitalaser (безін`єкційна мезотерапія)
█ Золотий стандарт лазерної епіляції
Lumenis LightSheer Desire (США)

20 років на ринку!

ТЕТЯНА ОКОНСЬКА
– ПРО СЕКРЕТ
УСПІХУ САЛОНУ
КРАСИ «АДЕЛЬ»

З

асновниця салону краси
«Адель» Тетяна Оконська в
індустрії краси працює вже 19
років. Сотні красивих і довершених образів, створених спеціалістами салону,
перемоги на всеукраїнських конкурсах,
участь у різних телевізійних проектах,
задоволені клієнти, які щоразу повертаються – все це досягнення Тетяни
Оконської і її команди.
«Адель» є одним з найстарших
салонів краси у Тернополі. За ці роки
чимало клієнтів вже стали постійними.
Сьогодні салон краси «Адель» пропонує різноманітні послуги жінкам, чоловікам, а також діткам. Професійні перукарі-стилісти, майстри манікюру та
педикюру, візажисти втілюють красу у
реальність. Використовуючи виключно
високоякісні матеріали з ретельним
дотриманням технології, спеціалісти
салону гарантують найкращий результат і безпеку кожної процедури.
Салон краси «Адель» користується
виключно професійною косметикою,
яка успішно зарекомендувала себе
на світових ринках, - говорить Тетяна
Оконська. - Наші послуги доступні для
широкого кола відвідувачів. Ми знаємо: якість обслуговування — це ваш
і наш успіх!»

В чому секрет успіху
салону «Адель»,
який майже 20 років
успішно працює
у б`юті галузі?

Тетяна Оконська: «Ми обираємо
тільки індивідуальний підхід до кожного клієнта — вважаємо, що це одна
з ознак найкращого сервісу. Тим паче,
що кожен наш клієнт - для нас особливий та важливий;

- ми пропонуємо лояльну цінову
політику, то ж бути красивою — може
кожна;
- наших клієнтів завжди обслуговують кваліфіковані та досвідчені майстри. Штат салону складається лише
з справжніх професіоналів, які завжди
прислухаються до побажань клієнтів
та творчо підходять до вирішення завдань;
-ми подбаємо про те, щоб ви були
впевненими у безпеці всіх процедур,
адже до всіх санітарних норм та методів дезінфекції ми ставимося з усією
відповідальністю.
Спеціалісти салону «Адель» творили справжнє перевтілення у програмах місцевих телеканалів «Lady
SP», «Коліжанка», «Територія краси».
З останніх проектів – реаліті-шоу «Ти
красива» на телеканалі «Тернопіль 1».
Жінки-учасниці програми наважувалися на кардинальні зміни в зовнішності,
аби побачити себе іншими, довіряли
майстрам «Адель». У досвіді Тетяни
Оконської і її команди – участь в конкурсах краси, зокрема міні-міс Тернопіль, де майстри створювали чудові
образи для маленьких красунь, а Тетяна оцінювала конкурсанток. Крім того
Тетяна Оконська працює над стилем
журналістів і ведучих місцевих медіа.
Зовнішність людини у наш час є
важливою запорукою успіху і в особистому житті, і в кар`єрі. І це стосується і жінок, і чоловіків. Наскільки
людина доглянута і красива щодня,
настільки ж вона впевнена у собі, і
це додає стимулу і сил розвиватися і
досягати нових успіхів. Тому, Тетяна
Оконська впевнена, попри швидкий і
напружений темп життя, важливо знаходити час для себе, для відпочинку і
краси!

Салон краси «Адель», м. Тернопіль, вул. Руська, 23.
тел. +38 (0352) 52-38-85, +38 067 352 33 18.

59

Тетяна
Фількевич,
ЕКСПЕРТ Б`ЮТІ
ГАЛУЗІ ВІД КОМПАНІЇ
«МЕРІ КЕЙ»
- ПРО СВІЙ ШЛЯХ ДО
КРАСИ І ФІНАНСОВОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ!

З

Компанією «Мері Кей» я познайомилася більше
20 років тому. Все почалося з розповіді моєї подруги про косметичну компанію, яка допомагає
жінкам бути красивими і фінансово незалежними. Мені
це дуже сподобалось, але от ціна на той час ( 10 доларів за помаду, 2000 рік!) - не дуже… Проте, вирішити
питання ціни допоміг статус Консультанта з Краси, який
я отримала, підписавши угоду з Компанією, викупивши
стартовий набір і розмістивши замовлення!
«Мері Кей» стало моїм хобі, адже на той час я була у
пошуках роботи за спеціальністю.
За плечима вже був досвід скорочення на державній
посаді, досвід роботи, яка дозволяла забезпечити собі
лише їжу, а в кишені - диплом з відзнакою – Львівська
Політехніка, радіотехнічний факультет. Старанна студентка, яка любила вчитися, той і наука давалась легко,
і не проспала жодної пари. І я хотіла РОБОТУ!!! Посилаєш запит – приходить відповідь! Звільнилась вакансія,
мене взяли. Щастя безмежне – РОБОТА!!!
Однак життя вносило свої корективи. І працюючи за
спеціальністю, я не могла вирішити необхідно-важливих
питань, які виникли. Це було питання житла, фінансів,
вільного графіку!
І тоді я подумала: «Таня! В тебе є «Мері Кей»! Пробуй!» Все закрутилось, все по-іншому і, головне, - все
вийшло!
Компанія «Мері Кей» заснована жінкою Мері Кей Еш
в Америці, в Далласі в 1963 році і вже 57 років більше,
ніж у 35 країнах світу веде свою діяльність за Золотим
Правилом «Стався до людей так, як би ти хотів, щоб
60 ставились до тебе».

• Місія Компанії - покращувати життя жінок.
• Пріоритети Компанії : Віра, Сім`я , Кар`єра.
• Принцип Компанії – спробуй, перед тим, як купити.
Це компанія прямих продаж з унікальними можливостями для жінок.
Вже 15 років я веду свою діяльність з компанією
«Мері Кей» у статусі Лідера Бізнес-Групи. На уроках з
краси та індивідуальних консультаціях я підбираю системи догляду для обличчя і декоративну косметику,
навчаю жінок робити це самостійно і ділюся можливостями, які дає Компанія! А також навчаю цьому Консультантів своєї Бізнес-Групи.
Від зустрічі до зустрічі, від класу до класу я навчаю
і навчаюся, відкриваю потенціал жінок і свій власний.
Адже кожна жінка - чарівна, особлива і неповторна!
Мої два великі досягнення за час співпраці з Компанією - це житло, придбане з доходу у «Мері Кей», і
поїздка у «серце» Компанії в Даллас у складі делегації
від України!
Але найбільша цінність – це мій ріст, розвиток, мої
бачення, моя краща версія самої себе і моя Віра в себе і
в людей! В жінок, які прийшли вибрати помаду, а наше
спілкування переросло у стосунки довжиною в життя!
Подяка Господу, що все складається саме так!

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД ФАХІВЦЯ
На дворі - осінь! Ми змінюємо свій гардероб, так само я
рекомендую змінювати догляд за обличчям.
Незмінним залишається класична система догляду,
яка включає в себе для Вашого віку і Вашого типу шкіри
• Очищувальний засіб;
• Тонізуючий засіб;
• Зволожуючий (живильний) крем;

• Крем для шкіри навколо очей;
• Захист ( тональний крем, пудра).
Сонце стає менш агресивним, однак не слід нехтувати
засобами з SPF фільтрами.
Осінь - благодатний час для програм, які висвітлюють тон шкіри (Сироватка для корекції тону шкіри, маска
TimeWise, яка поліпшує колір обличчя). Також добре
розпочинати боротьбу з пігментацією. Для цього добре
використовувати поліпшену систему оновлення шкіри
TimeWise, а також пілінг для обличчя TimeWise Repair
Revealing Radiance.
Завжди на допомогу прийдуть засоби, які містять вітаміни А, С, Е, антиоксиданти, пептиди і т.д.
Щодо макіяжів, то в тренді сезону - здорова сяюча
шкіра, не обтяжена косметичними засобами, тональними засобами. І живий здоровий рум`янець, якого не
може бути в надлишку.
Червона помада – вічний тренд! Вона личить кожній
жінці. Якщо Ви ще не обрали свій відтінок червоного,
запрошую вас до себе – разом знайдемо саме ваш найкращий варіант!
Темні помади, такі як слива і баклажан, теж в моді
цієї осені.
А золоті тіні і стрілки різних фасонів, як - домінант!
І взагалі, восени завжди модні ті відтінки, які дарує
золота осінь, і ті, які личать саме Вам, з якими ви почуваєтесь гармонійно і впевнено!

+38 067 352 76 94

Даруємо студійну фотосесію за креативне фото з журналом «Dzerkalo»!
Умови участі:
1. Підпишись на наш профіль в instagram fotostudio.dzerkalo
2. Зроби креативне фото з журналом «Dzerkalo»
3. Відміть у своєму пості або сторіс @fotostudio.dzerkalo
4. 1 грудня наша команда визначить найкреативніше фото і обере переможця.
Бажаємо натхнення!

fotostudio.dzerkalo
Фотостудія Dzerkalo

знакова будівля у центрі Тернополя, улюблене
для багатьох місце шопінгу і відпочинку

«А

тріум» – це сучасний торговельно-відпочинковий
центр, розташований у самісінькому серці міста
Тернополя на затишній вулиці кардинала Йосипа
Сліпого. Він гармонійно вписується в архітектурний ансамбль
старої частини міста та надає їй особливого шарму.
Сучасна, обладнана за останнім словом техніки будівля
загальною площею 3500 квадратних метрів. У ній є умови,
необхідні для забезпечення комфорту покупців і продавців:
відеоспостереження, комплексна система охоронної сигналізації та контролю доступу, дві сходинкові клітки, ліфти. Комплекс має необхідне оснащення для гостей з обмеженими фізичними можливостями та мало -мобільних груп населення
– всі поверхи об’єднані просторими ліфтами, що дозволяє
комфортно переміщатися відвідувачам на спецзасобах пересування. Торговельно-відпочинковий центр «Атріум» був номінований на нагороду «Краща споруда України 2010 року».
ТВЦ «Атріум» працює у форматі «LifeStyle», передбачає
поєднання усіх різновидів торгівельної, розважальної, відпочинкової та оздоровчої діяльності у єдиний функціональний комплекс, усі складові якого злагоджено працюють для
спільної мети – абсолютного задоволення потреб усіх відвідувачів та споживачів. Провести день в «Атріумі» - легко
і цікаво. Тут можна отримати повний спектр послуг, зокрема
підібрати собі одяг від відомих брендів і визнаних українських
дизайнерів, придбати найкращу парфумерію, косметику та
побутову хімію, ювелірні вироби, зробити майстерну зачіску,
візаж.

Б

ільше 20 років ретельних пошуків. Майже 5000 рідкісних
старовинних артефактів народної
творчості, автентичні зразки ужиткових
речей: українські строї, прикраси, скрині,
ікони, трійці, рушники, кераміка, килими,
сорочки, предмети побуту, фотоінсталяції тощо з різних регіонів України. Усе
це – етногалерея «Спадок» із приватної
колекції родини Тараса та Ірини Демкур,
що у місті Тернопіль. Колекція, яку збирали відомі меценати і підприємці понад
20 років, представлена експонатами і
тематичними підбірками життя українців
Галичини і Поділля, в основному тут унікальні речі. Експонується вона у формі
виставкової галереї.
Багатьом із цих речей – від ста до
двохсот років. А почалося все зі знаменитих борщівських чорновишитих бавняних рукавних сорочок із домотканного
конопляного полотна, особливість яких у
тому, що їх здавна вишивали у селах пів62

Отримати юридичні консультації та послуги у приватного
нотаріуса та адвоката, а також придбати у туристичній фірмі
путівки на відпочинок.
Нещодавно відкрилася нова лазерна арена «ЛАЙТ ФАЙТ»,
де можна змістовно провести час з дітьми і відсвяткувати
корпоративні заходи.
До послуг ділових людей у будівлі є сучасний бізнесцентр новітніх технологій, який відповідає вимогам часу та
конференц-зал.
Великий бізнес-центр новітніх технологій поєднує студію
здоров’я, стилю, краси «BeautyArtStudio» та професійного
догляду за волоссям і екологічний проект соціального підприємництва «Життя в стилі ЕСО». Це сучасна комунікаційна
платформа, де кожен може стати успішним, здоровим та красивим, отримавши професійну консультацію від експертів.
Тут існують чіткі інструменти і реальні можливості.
Конференц-зал комфортно розміщує понад 60 гостей, обладнаний швидкісним WiFi, сучасним проектором, двома
мікрофонами, телевізором з можливістю підключення через
HDMI, кондиціонером, відпочинковою зоною.
До вашої уваги магазини верхнього одягу «Dipol»; бутик
модного дому CAT ORANGE™; салон-магазин ексклюзивного жіночого одягу, бутик брендового одягу «LEVІS», магазин
взуття і сумок українського виробника «Пасаж» та неперевершений салон вишиваного та автентичного одягу «Вишиванка». Офіційний дистриб`ютор компанії «SiemensAT»
в Україні - магазин слухових апаратів Smilaaudio. Тут допо-

можуть підібрати слуховий апарат, який сертифікований фірмою-виробником, компанією Siemens Audiologishe Technik
GmBH (Німеччина). Крім того, тут нададуть комплекс послуг
з налаштування слухових апаратів.
Працює в «Атріумі» автошкола «Актив Драйв» — навчання відбувається за новою вдосконаленою програмою підготовки водіїв усіх категорій.
Родзинкою «Атріуму» є Етногалерея «Спадок» - галерейний простір унікальної приватної колекції автентики Ірини та
Тараса Демкур, експонати кращих елементів української автентичної спадщини.
ТВЦ «Атріум», як і весь соціально-відповідальний бізнес
сьогодні, долучається до благодійності і меценатства. Уже
декілька років є співорганізатором різноманітних ініціатив,
підтримує різні культурно-мистецькі проекти, допомагає вихованцям дитячих будинків.
ТВЦ має і туристичний імідж, біля будівлі містяни та
численні гості міста охоче фотографуються на фоні цікавих
скульптурних витворів – пам’ятників людині-невидимці та
сантехніку, а також із задоволенням вмощуються на стілець з
відомої книги Ільфа і Петрова «Дванадцять стільців».
Запрошуємо до ТВЦ « АТРІУМ» провести чудовий день у
хорошому товаристві!

світ, що єднає

дня Тернопільської області бавовняними
(шерстяними) нитками в основному чорного кольору, використовуючи спеціальні
техніки вишивання, які на сьогодні частково втрачені. Ірина Демкура, яка родом
із Борщева, отримала у спадок Борщівську вишиванку. Тоді в родини виникло
зацікавлення автентичними українськими
речами, бажання колекціонувати і зберігати їх, не дати їм зникнути у вирі часу,
розуміння цінності цих речей.

Спочатку Тарас та Ірина Демкури
збирали пам’ятки з Поділля і Галичини.
Згодом до їхньої колекції додалися старовинні експонати з Буковини, Львівщини, Покуття, Київщини, Чернігівщини,
Слобожанщини і не тільки.
Місія етногалереї «Спадок» – це розвиток культурної дипломатії, як у світі,
так і в Україні. Участь у міжнародних і
всеукраїнських виставках, фестивалях,
презентаційні виїзди з експонуванням

за кордони країни, прийоми і екскурсійні
огляди для іноземних делегацій, участь
у популярних проектах, спонсорська підтримка інших напрямків розвитку теми
збереження історико-культурної спадщини українців. Етногалерея «Спадок» – це
тематичні екскурсії, під час яких ви дізнаєтеся, чому дівчата на території Гуцульщини одягали майже 10-кілограмове
намисто, які таємничі записи в давнину
робили на віку скрині і не тільки. Для дітей і підлітків тут проводять цікаві майстер-класи. В етногалереї відбуваються
зустрічі з сучасними колекціонерами і
митцями. Тут ви зможете придбати оригінальні сувеніри, календарі, авторські вироби відомих українських майстрів – Роксоляни Шимчук, Олександри Теліженко
та інших. В етногалереї вам створять
яскравий автентичний образ і влаштують
незабутню фотосесію, проконсультують
щодо вибору того чи іншого строю, дадуть одяг напрокат.

НАШІ КОНТАКТИ: м. Тернопіль, вул. Кардинала Й. Сліпого, 7, ТВЦ «Атріум» (5 поверх),
тел. +38 097 209 59 74, +38 050 609 76 05. НАША СТОРІНКА на ФБ: spadokgallery

ІСТОРІЯ НА КОЛЕСАХ.
РАРИТЕТНА КРАСА,
ЯКА НЕ ЗАЛИШАЄ
БАЙДУЖИМ НІКОГО

Відомий підприємець, громадський діяч та меценат
Тарас Демкура здійснив свою дитячу мрію. Його приватна колекція ретро-автомобілів вже давно вийшла
за рамки хобі. Музей відкритий для відвідування з 19
травня 2016 року.

В

иставка-музей налічує близько 30 старовинних
авто і мото-моделей, повну колекцію ретро міні-машин та іграшкових машинок, технічні конструкції з металу «джанк - арт», старожитні автомобільні
атрибути, світлини, фото-колажі у стилі ретро-елеганції.
ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МРІЇ
Як завжди, все у житті починається з мрії. З придбання маленьких іграшкових та колекційних машинок Тарас
Демкура розпочав свою колекцію. Cьогодні у музеї - унікальна колекція ретро-автомобілів та мотоциклів, деякі
з них мають захоплюючу історію та не мають аналогів
в світі. Гордістю та найціннішими скарбами колекції є
автомобілі: Майбах 1939 року випуску, Мерседес-бенц
1933 року, Опель-Адмірал, ЗІМ, відреставрований у
2017 році автомобіль Ягуар та інші.
ІСТОРІЇ ЗНАХІДОК
Автомобіль Майбах був придбаний випадково – його
знайшли в старого дідуся в гаражі і планували здати на
металобрух, але, вмілі руки майстрів – реставраторів
зробили абсолютний оригінал.
Більше, ніж пів століття тому, автомобілем Ягуар їздив сам Президент Америки, а пізніше автомобіль подарували Леоніду Брежневу, і ось тепер він в колекції
музею.
Також є цікавий оригінальний дизайн автомобіля,
так званий «горбатий» Запорожець з мотоциклом плюс

джакузі - це багатогранна фантазія реставраторів.
Найдорожчим для колекціонера спадком є автомобіль УАЗ, на якому ще їздив батько Тараса Володимировича. У довгих пошуках, віднайшов авто і повернув у
родинну колекцію. До речі, вперше за кермо цієї машини
пан Тарас сів в чотири роки і заїхав у скирту сіна.
На виставці представлені цікаві та оригінальні ідеї
реставраторів-любителів. Наприклад із Москвича 401
зробили – кабріолет, із Волги – Пікап, із 6–ти «горбатих» Запорожців – «Хамер» 6 на 6, який і називають
«Сороконіжка».
У 2014 році удосконалений на базі «Волги» автомобіль із колекції переданий представникам батальйону
«Збруч» і відправлений на передову, де і до нині служить бійцям. Між собою вояки з ніжністю називають
його «Ольга Іванівна», бо ця машина, як турботлива
мама, годує і захищає.
ДІЯЛЬНІСТЬ НА «РЕТРОКОЛЕСАХ»
Виставка-музей ексклюзивних ретро-автомобілів
«Ретро-кортеж» реалізовує проекти, що популяризують туристичну галузь регіону, а також соціальні проекти для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, що опинилися в складних життєвих
обставинах.
Запам`яталося тернополянам і гостям 6-те і 7-ме міжнародне туристичне ралі старожитніх ретро-автомобілів
«Золота підкова – 2015», «Золота підкова - 2016». Показати своїх раритетних залізних коней приїхали гості з
Польщі, Білорусії та Америки. Більше 30-ти старовинних
автівок витягнули з гаражів і українці. Ретро-карами
учасники міжнародного ралі проїхали туристичними
маршрутами та відвідали історичні перлини Тернопільщини. Родзинкою дійства була демонстрація ретроеле-

ганції та ретро-моди, на якій були не лише ретро-автомобілі, а ще й костюмоване вбрання 1930-1940 років.
Чималий успіх і зацікавлення мала і виставка військової техніки та озброєння періоду Другої світової війни,
а також сучасних подій на Сході України. Фото із особистих архівів наших земляків -учасників бойових дій
в зоні АТО, волонтерів, капеланів обговорювали гості і
учасники.
Виставка - музей стала місцем національно-патріотичного виховання дітей та молоді, осередком військово-вишкільних зустрічей і підготовки. Особлива увага в
центрі приділяється волонтерській діяльності, організації благодійних акцій.
Організатори виставки-музею ексклюзивних ретроавтомобілів «РЕТРО-КОРТЕЖ» запрошують до співробітництва у сфері розвитку туристичного бізнес-потенціалу транскордонних областей, проведення міжнародних
туристичних ралі, виставкової діяльності, проведення
фестивалей, ретро-пробігів, до співпраці з європейськими ретро-клубами автолюбителів, реконструкції історичних подій, подорожей історичними місцями на ретрокарах, трансферту делегацій, організації туристичних
мандрівок «старими кордонами» Східної Галичини у
рамках реалізації проекту «Тransimperia. Мандрівка
старим кордоном», організації святкових маршрутів, романтичних рандеву. Надаються послуги з прокату, фотовідео зйомка, організація урочистих подій.
НАШІ КОНТАКТИ:
М.ТЕРНОПІЛЬВУЛ. ЙОСИПА СЛІПОГО,7 ,
ТВЦ «АТРІУМ»+38 097 209 59 74,
+38 050 609 76 05.
НАША СТОРІНКА В ФБ:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RETROKORTEG/
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ЕКО-САДИБА «ГОЛІГРАДИ»:
більше, ніж просто відпочинок

Коли потрапляєш у село Голігради, Заліщицького району на півдні
Тернопільщини, здається, що каньйон річки Серет приготував для тебе
свої найкращі краєвиди. Чарівність скелястих берегів і водного плеса
складно передати словами.
А на схилі каньйону росте кам’яний сад. У цьому мальовничому місці хочеться
хоча би на кілька днів заховатися від сірої щоденної круговерті,
насолодитися природою та отримати бонус від життя.
Для цього варто завітати до екосадиби «Голігради»:
нав’язливі будні просто не мають сюди доступу.
Для довідки: Еко-садиба «Голігради» розташована
на березі річки Серет, притоки Дністра на території
Касперівського ландшафтного природного заказника.
Село знаходилося у долині нижнього каньйону річки,
на базі якого у 1963 році побудовано Касперівське водосховище. На базі водосховища у 1977 році створено
Касперівський ландшафтний заказник площею 818
га. Це унікальний ландшафт Поділля з мальовничим
Касперівським водосховищем (18.8 км у довжину, площею 212 га, середньою глибиною 4,6 м), скелястими
берегами з незвичайними формами та розмаїттям фауни і флори. Річка Серет – одна з найбільших приток
Дністра, протікає через всю територію Тернопільської
області. У нижній своїй течії вона йде через глибокий
мальовничий каньйон, що є характерним і для деяких
інших річок Тернопільщини – лівих приток Дністра.
Особливо цікавою є ділянка від с. Більче-Золоте
Борщівського до с. Касперівці Заліщицького району.
Тут можна побачити оригінальні форми вивітрювання
вапняків (т.зв. “кам’яні гриби”, “Касперівські сфінкси”
тощо). Саме тому традиція сплавів у цих місцях сягає
понад 70 років. Бажання “пройтися” по Серету приваблювала і й донині приваблює мандрівників, не вимагає особливої фізичної підготовки і витривалості. На
відтинку близько 25 км можна зустріти кам`яні гроти,
які знаходяться у вапняках. Їх химерний вигляд з рівня
річкового плеса вражає. А невеликі водоспади – “Дівочі сльози”, що збігають по зарослих густими мохами
скелях, які зустрічаються по всьому маршруту, є унікальної краси видовищем.
«Голігради» - це відпочинок, сертифікований товарним знаком «Життя у стилі еко», після якого ви повертаєтеся до звичного життя, сповнені сили та енергії.
Екосадиба привітно зустріне вас затишним дерев’яним
котеджем із просторими дво- та тримісними номерами, збудованому у класичному карпатському стилі. В
оздобленні кімнат використано екологічний матеріал
- деревина з ялини, модрини, берези, клена та бука.
Тут по-особливому смакує домашня їжа, яку готують із
еко-сертифікованих місцевих продуктів, вирощених у
кліматі, наближеному до субтропічного.
Неймовірна краса річки Серет буде зовсім поруч.
Але можна не просто милуватися нею з берега, а й
отримати справжнє задоволення від катання на човні. Любителі порибалити піймають тут окуня, коропа,
сома, щуку і не тільки. А взимку можна зайнятися підльодним ловом. Цікаві етно-розваги занурять у світ
барвистих українських традицій.
Для Довідки: Назва села Голігради сягає у далекі
1530 роки, пов’язана з першою писемною згадкою про
село. Є три версії походження. Згідно з літературними
даними село виникло в часи козацької доби. Тоді по
всій Україні стояли вишки зі смоляними бочками. При
нападі турків чи татар сторожовий козак, який отримував наказ «НА ГОРІ ГЛЯДИ», мав запалити смолу,
даючи повідомлення про небезпеку. З часом прийшла
трансформація у виразі і в кінцевому результаті виникла назва села «Голігради», де і розташоване у долині
села місце відпочинку.
Природа околиць садиби і села Голіград багата і різноманітна. Вона має певні свої особливості, які характеризуються не тільки розмаїттям флори і фауни,
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але і своєю геологічною будовою. На схилах каньйону
можна побачити відслонення давніх геологічних епох девону і силуру.
Особливість відпочинку тут – він актуальний весь
рік, навесні і влітку засмагаємо, купаємося, ловимо
рибу, восени збираємо гриби і знову ловимо рибу, а
зима нам дарує катання на ковзанах і санчатах, а ще
підльодний вилов риби.
Еко-садиба «Голігради» – це не тільки цікаві прогулянки, а й захопливі виїзні екскурсії. Поблизу Голіград
в урочищі «Вигушів» знайдено археологічні пам’ятки
пізнього палеоліту, трипільської, гава-голіградської,
давньоруської культур. У печері «Дятел» досліджено
поховання 17 століття. Вхід до печери в урочищі на висоті 3,5-4 м, довжину її ніхто не знає. Навколо входу
є наскельні вирізьблені хрести православного обряду.
За переказами старожилів у печері ховались місцеві
жителі від нападів турецько-татарських завойовників.
Також є стара церква святого Михаїла (1849 р., мурована) та нова (1996), капличка (1995), кам’яні хрести
17-18 ст. На території села знаходиться кладовище
козацької епохи. Про це свідчать особливі нагробні
пам`ятники. Вони гарно збереглися до наших часів в
урочищі Вівошів. Через околиці села проходив один з
трьох великих торгових шляхів Крим — Прибалтика.
Один із них - Чунгуйський, за спогадами старожилів,
проходив околицею с. Голігради через хутір Богородиця, дальше в брід через ріку Серет і у теперішній Турин.
Недалеко від еко-садиби розташувалося гірське
село Монастирок. Обов’язково завітайте сюди, щоб
відвідати загадковий скельний храм, який ченці-відлюдники заснували ще в ІХ ст. у старовинній вапняковій печері. Незабутні враження тут викликають
незвичайна ікона, древній камінь-жертовник і казкові
краєвиди долини Серету, обрамленої густим лісом. У
цьому місці відчуваєш чудодійний спокій, натхнення
і приплив енергії, які залишаються з тобою надовго.
Також у Монастирку в теплу пору року можна зустріти
рідкісних сірих і рудих чапель.
Еко-садиба «Голігради» запрошує до співпраці в
сфері розвитку зеленого і екологічного туризму.
ПРОПОНУЄ і ОРГАНІЗОВУЄ: виїздні екскурсії на
Джуринський водоспад, Червоногородський замок,
оглядову панораму Дністровського каньйону, печери
Кришталева, Оптимістична, Вертеба Борщівського району, м. Камянець-Подільський, Хотин, інше, які знаходяться на відстані до 40-60 км. від садиби, забезпечуючи трансфер, харчування.

Відпочинок на еко-садибі «Голігради»
– це і яскравий екстрим. На вас чекають
сплав річкою Серет і таборування на
його мальовничих берегах.
БІЛЬШ ДОКЛАДНО ПРО ВІДПОЧИНОК
В ЕКО-САДИБІ «ГОЛІГРАДИ» ЗА ТЕЛ +38 097 209 59 74, +38 050 609 76 05.
М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КАРДИНАЛА Й.СЛІПОГО,7,
ТВЦ «АТРІУМ». НАША СТОРІНКА У ФБ:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GORYGLJADY/

«КОЛИСОЧКА»
дитячий магазин

● ліжечка, колиски;
● коляски дитячі;
● все для новонароджених;
● постільні набори;

● годувальні крісла;
● дитячі ванночки;
● набори для хрещення;
● автокрісла

Дитячий магазин «КОЛИСОЧКА» - це великий асортимент
дитячих товарів за доступними цінами.

У нас комфортні дитячі ліжечка - трансформери, овальні та круглі колиски.
Якщо вам потрібні пеленальний столик, столики для годування дитини,
тоді вам в наш дитячий магазин.
Також тут можна придбати дитячі ванночки, нічники та інші дитячі товари.
В наявності є дитячі постільні набори та набори для хрещення.
Це може бути чудовим варіантом подарунку для ваших близьких.
Подбайте про комфорт вашого малятка, придбайте якісні
товари за приємними цінами в Тернополі.
Більший асортимент товарів можете оглянути на інтернет-сторінці в Instagram

Магазин відкритий з 10:00 до 20:00 год.

Завітайте у дитячий
магазин
«КОЛИСОЧКА»
за адресою:
вул. Будного, 28,
масив Дружба
("Набережний квартал").
dytyacyj_magazyn_ternopil

Тел. +38 (098) 687-19-14
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, фотограф Андрій Фігурський
Фотостудія

,
КРОЛИКИ,
які здійснюють бажання
АВТОРСЬКІ
ІГРАШКИ
ОЛЬГИ ЛИС
– чудовий
подарунок і
для дітей,
і для
дорослих!
Т

ернополянка Ольга Лис моделює і
власноруч створює неймовірні іграшки!
Ці зайчики, ведмедики, ляльки стали
улюбленими іграшками і приємними подарунками у багатьох сім`ях в Україні і закордоном.
Авторські колекційні іграшки Ольга створює
з любов`ю і трепетом до кожної з них. Кожна
іграшка – унікальна, не схожа на інші, і навіть зі
своїм характером!
За освітою економіст, Ольга багато років працювала за фахом. Захоплення авторською лялькою та іграшкою почалось в 2013 році з хобі ,
яке переростає у власну справу.
Перші ляльки були створені для дочки і на

подарунок для подруги. Сьогодні в колекції авторки – вже понад тисячі різнопланових робіт.
Це м’які іграшки, портретні ляльки, створені по
фотографії, колекційні ведмедики Teddy і ексклюзивні Сімейні Кролики з нової колекції та
Кролики Кохання.
«На ідею створення Сім’ї Кроликів надихнула
клієнтка, яка замовила таку сім’ю у подарунок, розповідає Ольга Лис. - З цим у мене пов’язана
цікава історія. Під час створення, я випадково
виготовила на одного кролика більше і незабаром в родині народилась чарівна дівчинка.
Ще один випадок, який мене вразив, одна незаміжня жінка довго не могла зустрітити чолові-

ка. Придбала парочку Кроликів і дуже швидко
вийшла заміж .
Мабуть, ці кролики більше, ніж просто іграшки - вони здійснюють бажання».
У планах в Ольги ще багато різних колекцій
на різну тематику, всі Кролики створюються в
одному екземплярі та за бажанням замовника.
Створення колекції починається з теми. Потім
ескізи, підбір кольорів, тканини. Іграшки дуже
подобаються дітям, а ще вони безпечні для їхнього здоров`я, всі деталі міцно прикріплені,
тканини – натуральні, наповнення - гіпоалергійний холлофайбер. Тому якість цих іграшок
– беззаперечна.

Замовити та придбати Кроликів та інші ігашки можна у авторки

olga.gasay. Тел. +38 098-627 60 85.

Такі чудові іграшки обов`язково сподобаються і діткам, і дорослим!
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ІЯ СІНЬКЕВИЧ художник-дизайнер, арт-директор
салону –магазину та
арт-дизайн-студії «ВЕРНІСАЖ»

створює авторські оригінальні подарунки,
які несуть особливу енергетику і тепло
Ще з університету почала займатися творчістю, вивчати та вдосконалювати різні техніки. Має вищу
педагогічну і художню освіту.
«В мене дідусь був музикантом, композитором, а також писав картини (я, до
речі, теж маю музичну освіту), думаю
мої творчі гени - від нього», - розповідає Ія.
Перші роботи – картини в техніках:
олія та графіка, які і на сьогодні залишаються улюбленими. Згодом додався
бісер, коли люди почали більше ним
цікавитися, а українська вишивка та
орнамент стали модним фешн-трендом,
адже це не тільки патріотично і красиво,
це - символ нації, наша ідентичність.
Отримавши благословення на вишивку ікон від відомого в Тернополі
священника та ієромонаха Йосафата
(церква Різдва Пресвятої Богородиці), Ія
створює Ікони.
Зокрема, Вінчальні ікони – це пара
ікон Спасителя і Пресвятої Богородиці,
які виконані в однаковому стилі, вони
необхідні для благословення батьками і
вінчання молодої пари. «Вінчальна пара
– ікона на весілля, яка благословить
шлюб молодих і зробить його щасливим.
Вінчальні ікони – основа домашнього
іконостасу молодої сім`ї», - пояснює
художниця. Пара ікон, подарованих
на весілля, - найцінніший подарунок і
оберіг союзу двох люблячих сердець.
Вінчальна пара ікон – родинна святиня,
передається від батьків – дітям, тому
важливо вибрати їх такими, які до душі,
вони стануть запорукою щастя в сім`і,
символом єдності подружжя. Також у
мене часто замовляють ікони своїх Анге-
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лів – Охоронців ( Іменні), ікони Архангелів та Чудотворні ікони . Для створення
ікон потрібні: натхнення, благословення
від священника, обов’язкова молитва перед початком роботи, а також чисті руки
і чисті думки. Тоді ця ікона матиме силу.
Є аспекти у вишивці, які майстер повинен знати, наприклад, не можна робити
вузлики під час кріплення нитки, для
цього використовується інший метод.
Наші предки вважали, що вузлики та
сплутані нитки в роботі негативно впливають на захисні сили такого оберегу.
Тому виворотня сторона роботи вважалась головним показником її якості! Це
все дуже важливо. Я вважаю, що взагалі
варто знати людину, яка створюватиме
вам ікону, яка енергетика і душа в неї».
«Я працюю і з чеським популярним
бісером, і японським, з яким мало хто
працює, хоча він вважається найкращим
у світі за своїми властивостями, але складний у роботі, оскільки майже вдвічі
менший від чеського. Тому легше буде з
ним працювати, якщо використовувати
спеціальну професійну лупу для вишивання. Тоді трішки менше буде навантаження на очі.
Вироби, які створює Ія, складні,
оскільки майже в кожній роботі художниця застосовує по 2-3 техніки вишивки –
лінійна, вприкреп, монастирський шов та
інші. Оформлення в раму і натяжка готової роботи теж авторська – вона об`ємна
і не закривається склом, адже бісер - це
і є скло. А ще дуже важливо коли до ікони можна доторкнутися рукою і відчути
тактильний контакт і енергетику роботи.
Авторська розробка під вишивку по
фотографії – ще один чудовий варіант
подарунку для близької людини, які ви-

конує Ія. На замовлення це може бути
фотографія особиста, сімейна, весільна,
дитяча метрика, чи будь-яке бажане зображення.
Діамантовий живопис - також оригінальна техніка, яка прийшла до нас зі
Сходу і набула популярності серед майстрів. Ія створює картини, використовуючи скляні або акрилові стрази, розміром
2,5 мм, які клеяться пінцетом з частковою або повною викладкою. Направду,
ювелірна робота!
В усіх виробах художниця використовує високоякісні матеріали, завдяки
чому вони не втрачають цінність довгі
роки і передаються з покоління в покоління. Зокрема: бісер Preciosa(Чехія),
Miyuki (Японія), стрази Swarovski, кристали, натуральні камені, перлини, бусини, стеклярус, паєтки та інше.
Актуальними до новорічно-різдвяних
свят є ялинкові прикраси з вишивкою –
авторські роботи художниці, які теж не
мають аналогів.
Нещодавно у салоні – магазині
«Вернісаж» з`явився і прокат дитячих
карнавальних костюмів, суконь: випускних, для Першого Причастя, фотосесії,
різноманітна атрибутика та аксесуари до
різних урочистостей, авторська розробка
і виготовлення оригінальних головних
уборів, обручів для довершеного святкового образу.
Зустрітися і поспілкуватися з художницею, а також замовити неповторний
авторський подарунок від Ії Сінькевич
можна у салоні – магазині «Вернісаж»,
за адресою
м. Тернопіль, вул. Коновальця, 15.
+38 068 507 50 70, +38 050 734 00 36.

Вишиванка
завжди в
тренді!
С

алон-магазин «ЗахідМода»-це Ваш неповторний стиль і чудовий
зовнішній вигляд. Ми пропонуємо
широкий вибір вишиванок для
жінок, чоловіків та дітей. Це вишиті вечірні сукні, сорочки, костюми. Наші вироби виготовлені

з якісних тканин, які не псують
вигляду речей одразу після прання. В асортименті салону є багато
вишиванок ручної роботи. Ми гарантуємо індивідуальний підхід,
якісне обслуговування, доступні
ціни. Вишиванка завжди в тренді!

м. Тернопіль,
вул. Метрополита Шептицького, 6-а
(ТЦ «Будь Ласка», 2 поверх),
тел. +38 098-855-12-95
yakymovychtania@gmail.com
zaxid_moda

Наш одяг
приносить удачу!
Магазин - салон
жіночого одягу

«SHADE»
Молодіжний
та класичний
одяг з нових колекцій.
Шубки з натурального та еко хутра,
куртки, парки
та пальта.
Розкішні вечірні
сукні, святковий,
діловий одяг та
костюми.
Повсякденне
стильне вбрання
для офісної роботи
та навчання.
«Молодіжка»,
джинси,
світшоти
та спортивні
костюми, спорт-шик.
Взуття
класичне та
спортивне,
сумки, клатчі,
шарфики та
аксесуари .

М

агазин SHADE працює з часу відкриття ТРЦ Подоляни, а це вже 13 років.
Асортимент одягу та аксесуарів для
магазину обирає особисто власниця Анжеліка,
яка відвідує покази, слідкує за модними новинками та пропозиціями відомих виробників. Якісні, модні речі, надійні виробники, доступні ціни
на одяг і взуття – саме за цим клієнти повертаються в Магазин SHADE.
Кваліфіковані продавці–консультанти працюють, як стилісти, допомагають підібрати кілька
варіантів цілісного ідеального образу (одяг, взуття, аксесуари, сумочки). Сформувати стильний
гардероб на всі випадки та події легко і комфортно у SHADE.
«Ми любимо одягати жінок, робити їх стильними і красивими. Для кожної з нас працювати
в SHADE – це не робота, а задоволення робити
щасливими наших жінок. Щирі слова та відгуки наших покупців стимулюють та мотивують
робити більше. Особливо приємно, коли підростають діти і мами разом з доньками приходять
в магазин за модним одягом, передаючи гарний
смак та формуючи індивідуальний стиль. Ми
робимо жінок красивими, піднімаємо настрій та
впевненість в собі».
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м. Тернопіль,
ТРЦ «Подоляни»,
1-й поверх
(біля кав’ярні «Цукерка»)
+38 098 922 12 54
підписуйтеся на наш
інстаграм shade_ukraine
та отримуйте при купівлі
картку знижок.
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День весілля - це час, коли оживають усі дитячі малюнки ще тієї
маленької дівчинки , що мріяла про казкову сукню, наче у принцеси!
Це магія початку захоплюючої подорожі!
У El Lirio ми точно знаємо , що твоє нове життя починається з
нової сукні! Дозвольте нам бути причетними до Вашої казки!
Салон весільного вбрання "El Lirio",
вул. С. Крушельницької 66. Тел. +38 097 979 66 82.
Наша партнери: dimkrasyolesishkljar
nataliayanchur
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ВАРЕНИКИ ТА ПЕЛЬМЕНІ,

як мистецтво

А ви любите домашні вареники,
пельмені чи млинці?

Кожному з нас іноді не вистачає часу, сил чи бажання
зробити смаколики власноруч. Особливо, зайнятим людям, мамам маленьких діток. А магазинні напівфабрикати зовсім не такі і за смаком, і за якістю.
Ми знаємо, де роблять неймовірно смачні, справжні
домашні вареники, пельмені, налисники, голубці, і поділимося з вами історією створення пельменів «як витвору мистецтва».

Надія Князевич, засновниця бренду
«Домашні традиції», відкрила у Тернополі
два магазини з продукцією власного
виробництва.
- Як виникла ідея створити
«Домашні традиції»?

- Все почалося, коли я була в декреті і чоловіку з собою на роботу ліпила домашні вареники, пельмені. Його
колеги теж захотіли куштувати мої страви, вперше замовили, і відтоді стали купувати. Я створила сторінку в
мережі Фейсбук і за 4 години отримала 2 замовлення!
Це надихнуло робити більше, розширити асортимент
виробів, знаходити нових покупців. Я орендувала приміщення, відкрила два магазини «Домашні традиції».

74

- Чому «пельмені, як мистецтво»?

- Ще на початку діяльності для своїх дітей я зробила
перші кольорові полосаті вареники. Вони настільки незвичні, цікаві, що діти з’їдають все!
Тісто фарбую в різні кольори натуральними барвниками (свіжовичавлені соки, трави…) Якщо дітки мають не
дуже гарний апетит, то кольорові вареники, налисники
хочуть спробувати всі, такі страви значно цікавіше їсти.
На моїй сторінці в фейсбук є фото та вказаний асортимент виробів: полосаті, різнокольорові, чорні, різної форми. Кожне замовлення я створюю, як витвір мистецтва.

- Як формуєте асортимент?

- Спочатку я робила традиційні вареники, пельмені,
тепер люблю експериментувати і разом з дітьми ми придумуємо нові начинки для вареників, млинців. Одразу
робимо і пробуємо. Натхнення часто приходить в процесі і тоді фантазія підказує, що ще можна додати, як
поєднати різні смаки.
Також враховую індивідуальні побажання замовників:
наприклад, вареники з вишнею без цукру (для діабетиків, людей, які не вживають цукру), з цільнозернового

борошна, з різноманітними начинками… Я готова до
експериментів на кухні та готувати за індивідуальним
замовленням. Періодично відвідую тренінги та майстер
класи, щоб дізнатися більше і впроваджувати новинки.
Зауважу, що під час приготування я використовую
лише натуральні і свіжі продукти, барвники, начинки.
Тому сміло можете купувати і замовляти все з асортименту для своїх діток.
В стандартному асортименті «Домашніх традицій»
зараз близько 18 видів вареників, 12 видів пельменів,
млинців близько 10 видів, сирники, голубці, чебуреки, а
також страви за індивідуальним замовленням.

- Де можна купити вашу продукцію?

- Можна зробити замовлення, обравши серед запропонованого асортименту на сторінці у фейсбук.
Також можете замовити мені особисто, вказавши ексклюзивні начинки і я все зроблю, враховуючи побажання
щодо форми, кольору тіста, смаку..
А якщо не хочете чекати, то можна завітати в один з
магазинів та обрати з наявного в асортименті.

Адреси магазинів в Тернополі: вул. Київська, 9 а, вул. 15 Квітня, 6,
+38 097 976 95 70 domashnitraditsiyi Домашні Традиції

Зроблено з любов’ю
ІРИНА МАТЕЙКО – КАЛІЩУК
РОЗПОВІДАЄ ПРО СВІЙ ШЛЯХ ДО УЛЮБЛЕНОЇ СПРАВИ!
ІРИНА МАТЕЙКО - КАЛІЩУК – за освітою бухгалтер. Працювала за спеціальністю в Петриківському дитячому будинку-інтернат до 2009.
- З чого і коли почали займатися кондитерською справою? Що стало поштовхом
змінити професію?
- Після народження другого сина на
роботу не повернулась, почала захоплюватись випічкою. Пекти з любов’ю почала
дякуючи колишній свекрусі, яку я люблю
і поважаю.
- Де навчалися новій справі?
- Почала їздити на різні кондитерські
семінати, виставки, курси. Зрозумівши,
що це моє - поступила в Комерційний коледж і здобула освіту Технолога. Почала
більше розвиватись. Відвідувала майстеркласи різних українських, французьких,
італійських шеф-кондитерів. Навчатись у
них було мрією. Працювала кондитером
в кав`ярнях Тернополях і кондитерському
цеху. Запропонували працювати майстром
виробничого навчання в ВПТУ №10. Тут
навчала учнів кухарської і кондитерської
справи, а також бармена і офіціанта. Коли
замовлень ставало чим раз більше, за-

лишила роботу і почала працювати суто зі
своїми замовленнями. Починала з весільних коробочок, фруктових композицій,
козацького столу на різні святкування.
Родзинкою звичайно був солодкий фуршет на дні народження, весілля, дитячі
святкування.
- Який асортимент сьогодні пропонуєте?
- Виготовляю різні види тортиків - тематичні, дитячі, святкові, весільні. Різні види
десертів. Солодких пирогів. Чізкейки.
- Які продукти використовуєте?
- Звичайно завжди працюю з якісними
продуктами. Якщо шоколад, то натуральний. Масло - лише високої якості. Якщо
начинки -це фруктові пюре. Більше працюю з продукцією із-за кордону (вершки,
сири, горіхи).
- Хто є вашим клієнтом?
- Мої клієнти - це люди, які звертаються
найчастіше за рекомендацією, або пробували мої вироби на різних святкуваннях і їм
сподобалося. Я щиро вдячна тим людям,
які зі мною від самого початку моєї справи,
які робили перші замовлення на дні народження, потім весілля і хрестини. Це мотивує ще більше працювати і розвиватись,

завжди радувати їх чимось новеньким.
- Що найбільше любите у своїй справі?
- Люблю працювати з мусовими тортиками, поєднувати різні начинки, експерементувати.
- Найбільше замовлення, яке доводилося робити, чи найцікавіше, що це було?
- Найбільше замовлення - це 3 великих
весілля на один день. Більш, ніж 1000
десертів. А останнє найцікавіше замовлення - це на дитяче свято, тематика якого
були клоуни і циркові персонажі... Замовлення відправляли в Італію. Доїхало
все гарно. Клієнти щиро дякували і були
задоволені.
- Які ваші улюблені солодощі?
- Люблю шоколад і шоколадні цукерки.
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WINETIME – ДЛЯ
ТИХ, ХТО ВІДЧУВАЄ
РІЗНИЦЮ.

Кожен продукт на полицях WINETIME ексклюзивний, якого не знайти в інших магазинах.
І це основна стратегія мережі – якість і ексклюзив!

WINETIME — національна мережа гастромаркетів,
заснована у 2010 році. В 14 регіонах України працюють
28 магазинів на сумарній площі понад 5000 м. кв. та інтернет-магазин. Всього — більше 10 000 найменувань
продукції:
- Близько 600 виробників, представлених у категорії
«алкоголь».
- Близько 200 виробників, представлених у категорії
«гастрономія».
Ми пропонуємо ексклюзивні напої та гастрономію з
усього світу – від Польщі до США та Нової Зеландії. Ми
особисто знайомі з усіма виробниками продукції, яку
імпортуємо до України. WINETIME – це понад 50 видів
сиру і 100 видів м’ясних делікатесів, оливки, соуси, бакалія, чай, кава, солодощі.
Ми підтримуємо українське та шануємо місцеві фермерські господарства. Вони – наше захоплення та натхнення. Тернопільська філія WINETIME - другий магазин у мережі, який працює вже 10 років і попри всі кризи
та події в країні, залишається улюбленим магазином багатьох поціновувачів якості та смаку. 99 % товару, який
є у мережі, привезено власними силами. Всі продукти
завозять офіційно, на все є сертифікати якості.
Прямі контракти з виробниками і постачальниками
з-за кордону, своя налагоджена логістична компанія
дозволяють обирати унікальні продукти, доставляти
їх у короткі терміни з дотриманням правильного температурного режиму, а також пропонувати найкращу
ціну на алкоголь і гастрономію найвищої якості. Вино у
WINETIME – ексклюзивне, такого ви не купите в інших
магазинах. І це стосується усіх цінових груп – від 100
гривень за пляшку до преміум класу. Більшість асортименту – іноземне вино. Українське вино, за словами
Романа Семчишина, старшого сомельє тернопільської
філії WINETIME, зараз починає активно розвиватися.
З’являються нові виробники, маленькі локальні виноробні. Вони чітко дотримуються усіх правил і технології
виноробства, основна догма яких – природа сама робить
вино, людина лише легенько допомагає. Так, зокрема,
зовсім скоро на наших полицях з’явиться новинка – продукція крафтової виноробні з Гусятина Тернопіль76 ської області «Father`s wine».

«Дійсно радує, що українське законодавство стало
трохи лояльніше, - говорить Роман Семчишин, - і такі
маленькі сімейні бренди отримали шанс вийти на ринок.
Раніше кількість документів, яку потрібно було зібрати,
щоб почати виробництво і гуртову торгівлю, доходила до
130 різних довідок та дозволів, а також податок в пів
мільйона гривень за ліцензію. Зараз – це 3-4 довідки
і зовсім інша, зменшена сума оподаткування. Маленькі
виробники отримали реальну можливість розвитку. Їх
насправді багато і вони дуже цінні».
Сьогодні WINETIME активно розвиває напрямок гастро. На полицях магазинів постійно з'являються нові
категорії продуктів та бренди. Увага приділяється найрізноманітнішим сирам з усіх куточків світу: пармезан,
рокфор, грюєр, демуаль, з часником, трюфелем, розмарином, горіхами і навіть з лавандою; овечий, козячий,
коров`ячий, мікс... Форматів і видів сиру дуже багато! Як
і сиров`яленого м`яса - хамон, прошуто, салямі; консервації і бакалії - оливки, соління, перці, артишоки тощо.
Наша команда знає смак кожного продукту на полицях
маркету.
Але окрема розмова стосується свіжого м’ясо у
WINETIME. Такого рівня м’яса, мабуть, немає у магазинах Тернополя. «Під Києвом у нас є своя органічна
ферма «Тростинка», - розповідає Роман Семчишин, - це
органічне сільське господарство, розташоване в екологічно чистій місцевості — селі Тростинка. Працюємо
у двох напрямах — рослинництво і тваринництво. Вся
продукція реалізується виключно в нашій мережі, а отже
проходить найприскіпливіший контроль якості. Яловичина, телятина, свинина, козлятина, баранина — м’ясо вищої категорії.
У той час, коли на ринку і в магазинах переважають
молочні породи корів, які не є кращим варіантом для,
наприклад, стейків, ми пропонуємо м’ясо легендарних
Абердино-ангуських корів, виведених у Шотландії, та
корів породи Герефорд, виведених у Британії. Обидві
породи з чистим генофондом та ідеально підходять для
стейків: дарують необхідну мармуровість, смак і соковитість.
Для того, щоб стейк був справжнім, він має ферментуватися мінімум 21 день. Витримка може бути сухою

і вологою. Суха відбувається в спеціальних камерах з
контрольованою температурою і триває від 21 до 40 діб.
Під час дозрівання навколо відрубу утворюється досить
грубий сухий шар – він зрізається. Крім того, випаровується волога – м’ясо втрачає до 55% власної ваги.
Під час вологої витримки м’ясо зберігається у вакуумі. В результаті такої витримки яловичина стає більш
ніжною, але не набуває настільки вираженого смаку, як
при сухому дозріванні.
Також на фермі ми вирощуємо натуральні овочі і
фрукти - їжу без гербіцидів, гормонів, стимуляторів росту. Томати, огірки, салати, шпинат, кінза, спаржа, рукола,
петрушка, кукурудза, жито, ячмінь, соя, пшениця, яблука, малина, лохина, полуниця… Ферма має дві органічні
теплиці, ґрунти для яких завезені з Європи. Це сертифікована земля, яка відповідає європейському стандарту
Еко, яка не бачила хімічних добрив і шкідливих культур.
Українські поля в більшості не адаптовані до таких вимог. Наш холдинг вже над цим працює. Це довгий і витратний процес. Мало фермерів йдуть на це, бо хочуть
швидкий прибуток».
Кожного ранку у мережі WINETIME можна придбати
свіжий, смачний, корисний хліб. Його випікають у власній пекарні «Жорнова». Всі інгредієнти - натуральні,
ферментація - природна. Зовсім відсутні будь-які хімічні
інгредієнти та синтетичні підсилювачі смаку. В більшості рецептур тут використовують власне цільнозернове
борошно, змелене на кам’яних жорнах за традиційною
технологією. Органічне зерно вирощується на полях
ПСП імені Т.Г. Шевченка. Для свого хліба «Жорнова»
використовують пшеничне і житнє борошно шести видів
помелу, пшеничну крупу, вівсяні пластівці та натуральні
прянощі.
Але головне (на противагу поширеній думці) – не розмір помелу, а якість: коли розмелюють незбиране зерно,
в борошні залишаються всі його складові (зародок і
оболонка). А з ними – і вітаміни, мінерали та клітковина, необхідні для нормального травлення та підтримки
мікрофлори кишечника.
Хліб «Жорнова» випікають не на промислових дріжджах, а на лактобактеріях і диких дріжджах, які формуються природним шляхом, потрапляючи в борошно

з повітря. Це і є так звана закваска. Культуру закваски
зберігають роками: для підтримки життя цього «організму» його «годують» щодня свіжою порцією борошна.
Закваска для кожної партії хліба дозріває за 12-24
годин до початку замісу.
Багато людей не знає, як відрізнити справжній цільнозерновий хліб від фабричного. Наприклад, хліб з
додаванням висівок неправильно вважати цільнозерновим, тому що в його основі лежить борошно, отримане
на вальцьовому млині з 10% домішкою висівок (тільки
оболонка). Цільнозернове борошно може бути змелене
лише на жорнах. Після замішування тісто ділиться на заготовки і викладається для вистоювання на невибілену
лляну тканину та у форми з лоз.
Величезна дров`яна піч, виготовлена за особливою
технологією, є гордістю пекарні. Її змайструвала французька сім`я пічників у третьому поколінні. Ця піч - не
зовсім одне й теж саме, що електропіч з таймером і
виставленою температурою, яку можна підтримувати в
потрібному режимі хоч цілий день. Конструкція представляє собою величезний акумулятор вагою 100 т. У
спеціальний отвір закладаються і підпалюються дубові дрова. Рівень вологості всередині печі регулюється
резервуарами з водою. Коли все готово, на заготовки
наносять розрізи і садять в піч - прямо на камені. Приготування в дров’яній печі дає можливість хлібу насититися енергією дерев та вогню. “Жорнова” випікає хліб
за власними рецептами. У WINETIME ви можете спробувати: пшеничний хліб Леван, Кейп код, Алма, гречаний
хліб Баквіт, традиційні Багет та Чіабату, житній Рогенброд, Вестфалія. Хліба з додаванням льону та злаків
–Альпійський, Соняшник-Льон, хліб з гірчицею Ажен,

Італійський хліб з сиром Гауда, який ми ексклюзивно
імпортуємо в Україну.
І, звичайно, солодощі на десерт. Основні постачальники WINETIME — маленькі столичні кондитерські, які
не виготовляють великі об'єми для масмаркету, але
роблять продукцію якісною, душевною, здоровою та
смачною, з дуже правильним натуральним складом без
розпушувачів, барвників та консервантів. Це справді
корисні смаколики. Поряд з цим у мережі WINETIME є
вузькоспеціалізована, але дуже затребувана продукція:
діабетична, безлактозна і безглютенова. Шоколад, печиво та цукерки без цукру, веганські сири та рослинне
молоко різних брендів – молоко чіа, соєве, кокосове,
мигдальне, вівсяне та з лісового горіха.
Гастромаркети WINETIME — це ексклюзивна і смачна
гастрономія та напої, які миттєво полюбляться та стануть
незамінними на столах багатьох родин. Карта клієнта
мережі дозволяє отримувати спеціальні пропозиції та
бонуси, а також постійно актуальну інформацію про всі
акції. А вони тут постійно! Кожні два тижні — знижки на
нову групу товарів, і щоденно — до -30% на близько 20
позицій алкоголю.
Під час карантину в мережі WINETIME запровадили
адресну доставку, вона працюватиме й далі. Все, що є в
магазині, можна замовити додому чи в офіс, отримавши
консультацію сомельє в телефонному режимі.

WINETIME - не тільки про шопінг, це, перш за все, про
враження та емоції. Тому в магазинах також проходять
дегустації (алкоголю, кави, чаю), фуршети та гастрономічні вечори. Їх можна замовити як елемент програми
на своє свято або ж як окрему подію для корпоративних
клієнтів. Такі програми розраховані на 1 годину і на приблизно 50 гостей.
У тернопільській філії WINETIME працює три професійних сомельє, які завжди допоможуть знайти бажаний
продукт. Щодо правил вибору вина, пояснює Роман Семчишин, сьогодні чітких рамок немає. Традиційне правило: червоне вино – до м`яса, біле – до риби, звичайно
працює, але, наприклад, у постмодерній кулінарії воно
майже завжди нівелюється. Тут шукають нові поєднання
смаків, експериментують і не зважають на правила. Вино
обирається під настрій, під пору року, під кухню. Літом
хочеться білого чи освіжаючого ігристого, взимку – червоного чи розе. Шампанське, звісно, класика на Новий
Рік (та й у будь-який час). Міцний алкоголь не так залежить від сезону. Він має своїх постійних поціновувачів.
До речі, у Тернополі існує один з найпотужніших в Україні
віскі-клубів – закрите коло шанувальників цього напою,
зі своїми традиціями і правилами. Щодо культури вживання алкоголю, Роман вважає, що вона розвивається.
Люди хочуть розбиратися у напоях, шукають свої смаки,
купують вибірковіше. І WINETIME у цьому допомагає.

Адреса: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 51, тел. +38 050 471 39 58
winetime.ua
winetime.ternopil
winetime.ternopil

Музичний салон

"ШЛЯГЕР"-

все, що потрібно музиканту!

М

узичний салон «Шлягер» - це не просто великий магазин музичних інструментів та обладнання. Це атмосферне місце, де втілена
справжня любов до музики, перевірена часом.
«Шлягер» працює з 1995 року, розпочавши з невеликої студії звукозапису та пошуку під замовлення для
музикантів якісних музичних інструментів відомих світових виробників, які в той час було важко знайти на ринку.
Сьогодні «Шлягер» - це великий салон, в якому є всі
категорії музичних інструментів для клієнтів різного рівня: від початківця, студента, до професійного музиканта
чи музичної школи, студії, DJ.
Якщо ви плануєте придбати музичний інструмент, але
ще не визначилися з моделлю чи виробником, продавці-консультанти салону вам допоможуть з вибором (всі
працівники салону – музиканти). У «Шлягері» можна
отримати консультацію і поради, протестувати інструменти, зіграти на кожному, відчути звучання та отримати
всю інформацію.

Найпопулярніші музичні інструменти, які часто тестують у салоні, це - гітари. У «Шлягері» їх великий вибір акустичні, класичні, електрогітари та бас-гітари відомих
брендів: Fender, Gibson, Yamaha, Ibanez, Epiphone, Cort.
Тут легко можна придбати такий самий інструмент, як у
вашого кумира!
Великий вибір звукового і світлового обладнання, аксесуарів від відомих та популярних світових виробників
– на всі випадки життя:
• Звукове обладнання
• Гітари
• Гітарне обладнання
• Гітарні аксесуари
• Клавішні інструменти
• Духові інструменти
• Смичкові інструменти
• Ударні інструменти та перкусія
• Народні інструменти
• Світлове обладнання, ефекти
• Відеообладнання
• Кабельна продукція та роз'єми
• Аксесуари
Сервісний центр музичного салону «Шлягер» проводить обслуговування, налаштування, ремонт звукового,
світлового обладнання та музичних інструментів.
Все необхідне обладнання та інструменти можна також взяти в оренду. Прокатний відділ надає послуги з
технічного забезпечення різноманітних масових заходів:
сцена, подіуми, світлодіодний екран, світлове та звукове
обладнання, генератори диму, конфетті, вогню, бульбашок…
Монтаж "під ключ" звукового і світлового обладнання
для магазинів, офісів, торгово-розважальних центрів,
закладів відпочинку. Фахівці «Шлягера» підберуть
найкращий варіант відповідно до приміщення і потреб
замовника.
Засновник та власник музичного салону «Шлягер»
Василь Кулак – бас-гітарист, займається музикою ще
з шкільних років, має музичну освіту. Починав грати у
гурті «Еверест», був керівником та бас-гітаристом гурту
«Анна Марія», гастролював з концертами по всій Україні.
« Особливо приємно, коли в салон приходять дорослі люди та купують інструмент, про який мріяли ще з
дитинства, - говорить Василь. - Це йде від душі і дуже
зворушливо, коли вони шукають і обирають «своє».

Причому інструмент купують якісний, адже думку про
нього плекали багато років. Зараз досить популярними
є укулеле – невеликі гавайські гітари, які легко брати з
собою. Вони привабливі, легкі, яскраві, голосні. Часто
укулеле беруть на подарунок. Ми спочатку взяли «на
пробу» в салон 1 гітару, потім ще кілька. Зараз у нас в
наявності є багато укулеле різних виробників, яскравих
кольорів та різної цінової категорії (від 575 грн.)».
На сайті салону shlyager.te.ua – завжди актуальна
інформація про наявні товари, їх характеристики, ціну
а також про акції та пропозиції . Замовити обраний інструмент чи обладнання можна з доставкою у будь-який
куточок України.

Заходьте! Тестуйте! Обирайте!
м. Тернопіль, вул. Ярослава Стецька, 20а,
+38 067 340 08 96
+38 073 386 16 17
shlyager.ua
store_shlyager

● Готель
● Ресторан
● Сауна
● Басейн
● Хамам
● Караоке-бар
● Ігрова кімната

versal.te.ua
hotelvesal.te@gmail.com

м. Тернопіль,
вул. Львівська, 34
Готель (097) 002 21 29
Ресторан (097) 925 03 46
Караоке-бар (097) 925 03 46
Ігрова кімната (097) 325 16 17
Сауна (068) 325 16 17

, фотограф Андрій Фігурський
Фотостудія

КЛЬОВА ПАРА
ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ

БРЕНД, ЩО
СТВОРЮЄ КРАСУ
ДЛЯ ВАШОГО СВЯТА!
Вже 10 років Олена Карачко створює красу для декорування різних свят.
Перший виріб – це був весільний бокал, вручну оздоблений розписом
і декоративними елементами. Згодом асортимент розширювався.
Після тривалої співпраці з весільними салонами Олена створила
власний бренд «Кльова пара».

С

ьогодні в асортименті Олени весільний, різдвяний і великодній
декор, але улюбленою темою залишається оздоблення для
весілля, оскільки тут величезний простір для творчості, використовуються різні матеріали ( мереживо, декоративні квіти, брошки, камінці) і техніки. Оскільки кожна річ створюється власноруч, ідеї часто народжуються і розвиваються вже в процесі. Весільні аксесуари - бокали,
пляшки шампанського, кошики, скрині, бутоньєрки для наречених, родини і гостей, запрошення - кожна деталь важлива і є частиною загальної
картини свята. Щороку змінюються тренди і мода на дизайн, кольори в
оформленні, і більшість наречених дотримуються їх. "А ми, вже знаючи

стиль і колір, який обрали наречені, створюємо всі деталі", - розповідає
Олена. - Звісно, враховуємо думку і побажання клієнта". Для того, щоб
ваше свято виглядало довершено і гармонійно і ви не витрачали багато
часу на пошуки, були задоволені результатом, радимо отримувати послуги комплексно. "Слухайте тільки себе і обирайте те, що вам до душі,
що виражатиме саме ваші смаки. Бо це ваше свято, ваш день".Термін виконання замовлення - близько тижня, але Олена рекомендує організацію
свята починати заздалегідь, аби не упустити жодну важливу деталь, без
поспіху насолоджуватися самим процесом вибору і підготовки, і тоді ваш
головний день буде особливо красивим і святковим.

ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ:
ПРОДАЖ ТА ВИГОТОВЛЕНЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
м. Тернопіль, вул. Живова, 9 ("Центральний ринок"),
+38 096 541 12 75
@klova_para
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Як організувати
весілля чи будь-яке
інше свято без зайвих
турбот і витрат?

Вибрати правильний заклад!
«Dzerkalo» рекомендує,

ресторан «ОСКАР»!

Вже 7 років ресторан «Оскар» є одним з найулюбленіших закладів тернополян для святкування всіх родинних
свят, корпоративів, конференцій. Уже кілька років поспіль
«Оскар» отримує визнання Бренд року у своїй номінації.
Довіра гостей, вважає керівник ресторану Наталія Станько,
це найважливіша нагорода і відзнака для закладу. Репутація – головна ціль і мета.

С

ьогодні «Оскар» впевнено займає лідируючі позиції в сфері ресторанного бізнесу Тернополя.
Весілля, дні народження, новорічні корпоративи, бізнес-зустрічі і презентації – усе проходить на
найвищому рівні. За цим стоїть величезна робота досвідченої команди, любов і відповідальність кожного до
спільної справи.
Замовляючи бенкет в ресторані «Оскар», ви повністю
позбавляєте себе від усіх організаційних турбот, і лише
з гарним настроєм насолоджуєтеся відпочинком і власним святом. «Оскар» пропонує весь комплекс послуг
для організації будь-якого свята. Два зали з літніми
терасами комфортно розміщає по 200 гостей.
В команді «Оскара» працюють творчі і досвідчені
декоратори, які вміють прикрашати будь-яке свято – весілля, дитяче чи доросле день народження. Для дитячих
свят в ресторані облаштовують розважальний дитячий
майданчик, де малеча грається, а батьки в цей час спокійно відпочивають. Креативні фотозони і весь декор
свята обов’язково сподобається вашим гостям, а вам не
доведеться на це витрачати зайві кошти і час.
Музикантів «Оскара» знають і люблять гості ресторану. Вони працюють на дуже високому рівні і вміють
створити настрій на святі! Одна пара музикантів ще й
працює як ведучі свята!
Фуршети від ресторану «Оскар» вже давно і стабільно завоювали любов гостей. Красиві, вишукані, смачні

– вони справжня окраса і родзинка свята. Європейські
десерти, торти, всі інші смаколики готуються безпосередньо в ресторані, тому за ціну і якість їх так люблять
постійні гості. Фуршет, як і робота декораторів, можуть
бути як для свята в ресторані, так і виїзними. Фуршет на
600 осіб – це, мабуть, було найбільше виїзне замовлення, пригадує Наталя Станько. І «Оскар» його виконав на
найвищому рівні!
Замовити свято додому – дуже зручно і легко. Ви не
будете перейматися продуктами, годинами стояти на
кухні, бігати з тарілками біля гостей. А будете святкувати
разом з усіма! Ви лише вибираєте меню, до вас додому
приїде повар і офіціант, які все зроблять за вас. Це ж
ваше свято! А не турбота!
Є гості, розповідає власниця ресторану, яким потрібне ексклюзивне меню і обслуговування. Колектив має
досвід роботи такого рівня і може догодити найвибагливішим гостям.
Дуже часто в ресторані «Оскар» проводять ділові
зустрічі, конференції, презентації та інші офіційні події. Для цього ресторан забезпечує всім необхідним
технічним обладнанням, а також смачним фуршетом чи
обідом.
Щодня в «Оскарі» можна смачно і недорого пообідати. Комплексні обіди – смачні і різноманітні. Забігти
на обід в «Оскар» - це швидко і зручно. Працює також
адресна доставка всіх страв з меню ресторану. А меню
сьогодні – дуже різноманітне. В «Оскарі» - одні з найсмачніших і шашлик, і піца, і суші, і ще багато улюблених
страв. Якість продуктів, які потрапляють на кухню ресторану - це особлива відповідальність і контроль працівників, і тут не припустимі помилки, наголошує власниця
закладу.
Красива викладка страв, сервірування столів, смачна
і різноманітна кухня, затишна атмосфера, уважне став-

лення до кожного гостя – ці та інші моменти формують
репутацію закладу, тут не має дрібниць, кожна деталь
- важлива, щоб ніщо не зіпсувало настрій гостям і загальну картину свята, вважає Наталія Станько.
Поряд з рестораном «Оскар» працює свій міні готель.
Це дуже зручно, коли, наприклад, на весілля чи ділові
презентації, приїжджають гості з інших міст і залишаються на ніч у Тернополі.
Оскільки всі складові будь-якого свята тут пропонують комплексно, загальна вартість свята виходить значно меншою. А ще ви суттєво економите свій час і зусилля. І лише насолоджуєтеся спілкуванням і відпочинком!
Цього року бізнес, і особливо ресторанний, зазнав
величезних збитків, економічна криза і карантин зробили свою негативну справу. Чимало закладів закрилися,
багато – скоротили працівників. В таких умовах лише за
рахунок власних резервів, напрацьованої репутації, довіри і прихильності постійних гостей, відданості працівників, якості послуг, яка не змінилася попри все, можна
працювати і навіть розвиватися далі, впевнена Наталія
Станько. Особлива цінність бізнесу – це працівники!
Кожного потрібно розуміти, цінувати, підтримувати.
Тоді у вас буде команда, яка справиться з будь-якими
труднощами. А ще беззаперечна віра в свій успіх, в свою
справу, і навіть найменшого сумніву в голові не повинно
бути, що щось не вдасться, що це не можливо, що зараз погані часи. Як тільки зявляються сумнів і невневненість, починаються проблеми в бізнесі. Це відчувають і
працівники, і гості.
Тому, думками і діями – лише вперед!

Адреса ресторану «Оскар»: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18.
Телефон для бронювання: 098-797-50-79.
Телефон доставки: 096-111-22-20.
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РУСТАМ
ДАВЛЄТОВ:
«Ми, насправді, не
вчимо малювати, ми
показуємо, наскільки
це легко і цікаво,
хочемо привити
любов до мистецтва
і впевненість, що це
може робити кожен!»

Р

устам Давлєтов - за фахом економіст, закінчив
ТНЕУ, спеціальність економіка і управління. Багато років працював за спеціальністю – податкова інспекція, підрозділ по роботі з конфіскатом в міліції,
службовець у банку. Каже, що свою роботу любив завжди. Разом з тим, малювання, як хобі, у житті було присутнє постійно. Блокнот з нарисами завжди був поряд.
Рішення – кардинально змінити професію - не було
спонтанним. Перші роботи мали непогані відгуки серед
співробітників. Потім Рустам пробував себе у такому напрямку, як аерографія - розпис фарбою за допомогою
стислого повітря, розмальовував автомобілі, мотоцикли.
Це було хобі, якесь психологічне розвантаження, згадує
художник. Пензлик вперше взяв у руки в 2012 році.
Не маючи класичної художньої освіти, сьогодні Рустам вважає це своїм позитивним фактором, який не
створює рамок і правил у творчості, допомагає розвивати уяву і нові можливості в художньому мистецтві, що
іноді важко митцям з класичною освітою. Лише практика, експерименти, досвід інших художників – так Рустам
Давлєтов розвивався, як художник.
Виставка картин в 2014 році поділила його життя на
до і після. «Мене познайомили з директором художнього музею Ігорем Дудою, - згадує художник. - Він дуже
авторитетний експерт у світі живопису не тільки в Тернополі, а в Україні і за кордоном. Коли він побачив мої
роботи, запропонував зробити авторську виставку. На
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той момент у мене було 27 робіт. Символічно виставку
я назвав «Віра в себе». Коли я отримав хороші відгуки
від глядачів і від інших художників, це стало реальним
поштовхом змінювати життя. Зараз вже мене, як художника, запрошують відвідувати виставки інших колег, і це
дуже приємно, це - певне визнання у світі мистецтва.
Я тоді зрозумів, що потрібно більше часу і уваги
приділяти своєму улюбленому заняттю і розвиватися в
тому, до чого тягнуло з дитинства. Ще з садочка любив
малювати і добре пам`ятаю один з перших моїх малюнків - село, маленька церква, природа. Далі все життя я
себе пригадую з пензлем чи олівцем.
2014 рік дійсно став для мене переломним, почав
більше уваги приділяти мистецтву, малюванню картин.
Тоді і з`явилася думка - створити свою майстерню.
Перша майстерня - на вулиці Руській. Не будучи раніше в жодній майстерні художників, створював свою
так, як я це уявляв, як мені це виглядало правильно і
комфортно. Ця стара квартира має свій шарм, будинок
зі своєю історією ще з 1910 року. Тут колись жив старий
дід, який любив на балконі грати на гармошці, збирав
багато старих речей. Я намагався зберегти цю енергетику, додати якісь творчі елементи».
Сьогодні тут представлено більше 40 авторських картини Рустама Давлєтова. «Під час карантину спонтанно
прийшла ідея зробити виставку на балконі, щоб розбавити сторінки в соцмережах, де домінував коронавірус,

паніка, негатив, і додати трохи позитиву. Я почав виставляти свої картини на балконі, на той момент мав 30 готових робіт. За час карантину їздив на весняні етюди, на
природу, брав з собою мольберт і усамітнюючись далі
малював. Вийшло 43 дні виставки – щодня по одній новій роботі я виставляв на своєму балконі. Завершальна
картина виставки – порожня без людей і машин вулиця
Руська – центральна вулиця Тернополя, де завжди, як
правило, вирує життя. Картина присвячена карантину.
Людям сподобалося, багато хороших відгуків я отримав.
Люди фотографували і з дороги, і з будинку навпроти.
Потім почали звертатися журналісти за коментарями, і
ця інформація розійшлася в новинах навіть на всеукраїнському рівні. Десь через 3 тижні я побачив в інтернеті,
що німецька галерея почала робити виставку картин на
балконі».
У роботах Рустама Давлєтова зараз домінує реалізм,
природа. На майстер-класах, які проводить Рустам і для
дорослих, і для дітей, тематика картин різнопланова.
«Ідея проведення майстер-класів виникла тоді, коли
до мене приходили колеги в кінці робочого тижня відпочити, поспілкуватися. І для того, щоб ми спілкувалися не
тільки про роботу, хотілося додати чогось мистецького.
Ми почали малювати. Далі це почали розвивати серед
своїх друзів. На першому майстер-класі було лише троє
людей, ми пили вино і малювали одну картину 3 години.
Впевненості, що це буде мати успіх, не було. Тоді ми ма-

лювали, як я це зараз усвідомлюю, символічну картину
– море і маяк. Цю картину згодом я подарував. Вважаю,
що з речами треба легко розлучатися, бо попереду у
кожного багато нових досягнень».
І з часом люди самі почали цікавитися наступними заходами і майстер-класи у майстерні Рустама Давлєтова
стали регулярними. «Я зрозумів, що - це цікаво, людям
потрібнен відпочинок від буднів і стресів, новий досвід
і враження».
Сьогодні громадська організація «Арт-студія ДР»,
яку створив і очолює Рустам Давлєтов, проводить різнопланові заходи з метою розвитку мистецтва, багато
соціальних проектів, безкоштовні майстер-класи для
людей похилого віку, діток з особливими потребами,
з малозабезпечених сімей. В «Арт-студії ДР» разом з
Рустамом працює Людмила Синякова, яка займається
з маленькими дітками в групі «Мій спектр» - це діти з
особливими потребами.
В планах у художника – створення галереї, мистецького простору для художників-початківців зокрема. А
також періодичне проведення художнього конкурсу у
різних вікових групах. Перший такий конкурс вже відбувся минулого року, у ньому взяли участь більше 60
людей у різних категоріях. «Конкурс провели за власний
кошт, був призовий фонд, організовували у нашій студії.
Для того, щоб зібрати ці кошти, я влаштовував аукціон
картин, які ми малювали на майсер-класах. Людям дуже

сподобалося і плануємо продовжувати цю роботу, - розповідає Рустам. - Хоча Тернопіль в мистецькому плані
не є дуже активне місто, я вважаю, що такі проекти тут
реалізовувати досить цікаво і не складно. Люди дуже
хочуть цікавих подій, проектів, де можна гарно провести час, побачити чи спробувати щось нове для себе. І
оскільки місто маленьке, майже всі один одного знають,
тому інформація легко і швидко поширюється, що суттєво зменшує витрати, наприклад, на рекламу, працює
«сарафанне радіо». Тому Тернопіль вважаю перспективним для розвитку будь-якого цікавого проекту, головне,
що він має бути цікавим, щоб люди робили його з відданістю, щиро, а не лише з розрахунком на прибуток.
Такі тонкі речі люди відчувають. І, звичайно, репутація
має значення».
Щодо конкуренції у свої сфері, Рустам говорить, що
вона присутня, але всі, хто починав щось схоже робити, більше розраховують на заробіток, не враховуючи
скільки у справу потрібно вкласти душі і часу. Тому і не у
всіх є результат. Про свій успіх говорить так: «Чому моя
справа набрала такого розголосу і популярності? Я думаю, що людям легко в нашій студії, тут немає пафосу,
всім затишно, люди часто повертаються. Ми не тільки
малюємо картини, ми знайомимся, дружимо, знаходимо
спільні інтереси. У нас всі рівні перед полотном, не має
значення, чи є хист до малювання, чи в чому ви одягнені
прийшли. Все дуже легко і просто».

Майстер-класи зараз почали замовляти і як елемент
на якесь свято – на день народження, дівич-вечори, корпоративи. Це може бути в студії, або виїзним у замовника, в приміщенні чи під відкритим небом. «Як правило,
це проходить дуже душевно, і люди не хочуть розходитися, - говорить Рустам. -. Кожен гість іде зі святкування додому з своєю картиною, яку сам намалював і яка
може прикрашати інтер`єр дому чи офісу».
Щотижня у студії Рустама Давлєтова проходять тематичні художні вечори. «Малюєм картини, п`єм вино,
спілкуємся. Щотижня - нова тема, нова картина на стандартному полотні 35 на 45 см. Тему оголошуємо на нашій
сторінці в соцмережах. Також є майстер-класи «Велике
полотно», малюємо великі картини 60 на 60 або 50 на 70
см, тут переважно беруть участь люди, які хочуть розвиватися у малюванні. Окремо працюють групи з дітками –
від 5 років і старше. Ми, насправді, не вчимо малювати,
ми показуємо, наскільки це легко і цікаво, хочемо привити любов до мистецтва і впевненість, що це може робити
кожен! І цей посил можна перенести на всі сфери життя
– повертайтеся до ваших не реалізованих з дитинства
мрій, пробуйте і у вас вийде. Успішним ви можете стати
тільки в тій справі, яку щиро любите!».
Текст і фото - Наталія ЯНУСЬ
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fotostudio.dzerkalo
Фотостудія Dzerkalo

Фотостудія
«Dzerkalo» -

комфортний
простір для ваших
найкращих фото!
Переваги фотосесії у студії!
Чому це зручно!

• Тому, що це завжди контрольований процес і передбачуваний, запланований результат;
• Тому, що це комфортно для моделей – немає «зівак», які відволікають, є можливість зробити перерву на чай/каву, можливість змінювати образи/переодягатися в
облаштованому гардеробі.
• Тому, що ми не залежимо від погоди чи часу доби, а плануємо зйомку, коли вона
комфортна моделі і фотографу. В студії є професійне обладнання, яке гарантує бездоганний результат.
• Тому, що у нашій фотостудії завжди гарна атмосфера для творчості фотографа і
приємного часу для моделі.
• Тому, що у нашій студії в один час працює лише одна знімальна команда, вас
ніхто не відволікатиме.

Фотостудія «Дзеркало» - це 330 квадратних метрів площі для творчості, різнотематичні локації, декорації і реквізит для ваших найкращих фото! Усі лоції і фотозони
– мобільні, це дозволяє будувати кадр на ваш смак і творчий задум.
• окремий душ для моделей після «брудних» зйомок (шоколад, фарба, глина і тд).
• Зйомки «модель в повітрі» з використанням професійного альпспорядження для
двох осіб
• Генератори снігу, диму, вітру, бульбашок – для супер креативних фото!
• Професійне обладнання для фотографів, Wi-Fi
• Обладнана гримерна кімната, тут же можна попрасувати і переодягнутися.
• Безкоштовний асистент для фотографа (наш адміністратор – це ще одна пара рук
для фотографа, адже так важливо під час зйомки економити час для зміни світлового обладнання, переміщення декорацій)
• Погодинна оренда всієї студії без додаткових умов
Зручне розміщення студії, добиратися сюди комфортно з усіх точок міста, відразу
біля студії – парковка.
Слідкуйте за нами у соцмережах, ми будемо для вас корисними професійною інформацією, новинками, акціями, цікавими подіями у нашій студії.
Фотостудія «Дзеркало» - комфортний простір для проведення:
• вебінарів, майстер-класів, тренінгів, виставок, презентацій, зустрічей фотографа
з клієнтом, і, навіть, невеличких святкувань. Захід будь-якого формату допоможемо
організувати і провести, при потребі разом із фуршетом, репортажною фотозйомкою
та іншими вашими ідеями.

Інформація для фотографів. Наше професійне
обладнання – для вашої якісної роботи, творчості і
реалізації найскладніших ідей!

• Студійний спалах Mircopro EX-400FSS , - 1 шт.,
це новинка серед серії EX, в якій підтримується висока швидкість синхронізації і
роботою TTL. Ця модель імпульсного світла має потужність 400 Дж, є плавне регулювання від 1/1 до 1/32. Час перезарядки становить 0,5-1,0 с. Потужність пілотного
світла в розмірі 150 Вт, досить для оцінки майбутнього Вашого кадру. Для підтримки
швидкісної синхронізації є радіо передавачі Mircopro EX-818TX або для камер Canon
або Nikon. Завдяки високій швидкості перезарядки (0,3 с до 100%) Ви можете знімати серіями і не пропустити жодного моменту, при цьому зберігається стабільність як
швидкості перезарядження, так і колірної температури під час тривалих навантажень.
• Студійний спалах Mircopro EX-400 FSS зручний в роботі, дозволить знімати не тільки в звичайному режимі портретної, ростовой модельної зйомки, предметної зйомки
і зйомки в інтер'єрі, а й рухомих предметів, активних стрибків, переливання води і
багато іншого.
• Спалах Mircopro EX-400SLR – 4 шт
це студійний спалах потужністю 400 Дж з вбудованим приймачем радіо синхронізатора і управлінням LR. Студійне світло Mircopro EX-400SLR дозволить знімати як
портрети так і повний зріст, як предмети так і інтер'єрні рішення. Потужність спалаху
плавно регулюється в діапазоні від повної потужності 1/1 до 1/32. Час повної перезарядки від півсекунди до секунди - і саме це вигідно відрізняє його від конкурентів.
Незначний час перезарядки стабільно зберігається навіть під час тривалого навантаження.Поширений байонет BOWENS дає можливість застосовувати різні насадки з
контролю світла (від простих рефлекторів, до великих портретних тарілок, октобоксів
і ін.). Для шанувальників експериментувати з синхронізацією, з'явилася можливість
регулювати затримку спрацьовування в межах 10 мс, що дозволяє реалізувати різні
творчі завдання.
• Постійне студійне світло Mircopro EX-100LED – 2 шт
Дозволяє спокійно моделювати світлову сцену, враховуючи деталі, при цьому спостерігаючи реальну картину. Їх використовуємо і для зйомок відео. Є чимало фотографів - прихильників саме постійного світла у студійній роботі. Вирішальною перевагою
постійного світла вони називають саме можливість контролювати світлову картинку в
процесі побудови кадру. Тут, звичайно, більше моментів, які належать до творчості, а
не до технічного забезпечення.

Крім того, до ваших послуг:

• 2 шт. октобокси Mircopro 120см + соти
• 2 шт. софтбокси Mircopro 140x70см
• 2 шт. стріпбокси Mircopro 120x30см + соти
• 1 шт. срібна портретна тарілка Mircopro 55см. + соти + розсіювач
• 1 шт. тубус Mircopro + соти + фільтри
• 1 шт. шторки + соти + кольорові фільтри для стандартного
рефлектора Mircopro SF-610
• 7 шт. стійки Mircopro LS-8006
• 1 шт. стійка-журавель Mircopro
• 2 шт. радіосинхронізатори Mircopro EX-816TC
(передатчик на камеру)
• 2 шт радіопередавач Mircopro EX-818TX для камер Canon
або Nikon для підтримки швидкісної синхронізації
• ВІДБИВАЧ 5в1 Mircopro 92x122см
• Зйомки «модель в повітрі» 2 комплекти професійного альпспоряждення.

• генератор вітру;
• генератор диму;
• генератор снігу;
• генератор бульбашок;
• кольорові паперові
і тканинні фони;
• циклорама.

м. Тернопіль,
вул В. Великого, 7а
(«Аляска»), 3 пов.
Бронювання за тел:
+38 098 377 00 22

Фото-проект
«Мама&Дочка»

Наталя і Вікторія Янусь
фотограф Настя Костюк

Аліна Грицаєнко і Таня Бас
фотограф Наталія Янусь
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Оксана і Катруся Захарчук
Фотограф – Андрій Шкварко
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NUDE
з ефектом
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TATTOO
R

MAKE-UP I HAIR

ocKrisS підготували для тебе зразки з кольорів,
фактур, ідей, сміливих та повсякденних make-up/
hair образів.
Але, перед тим, як оцінити картину, потрібно
зрозуміти про що вона, тому продовжуй читати!
Чи думала ти про те, щоб зробити собі татуювання? Зробила? Можливо передумала, або і не хотіла. Насправді, це питання було риторичним, важливо те, які емоції
ти відчуваєш, коли оцінюєш свою відповідь. Нам же цікаво,
яка ти: смілива, впевнена у собі, своїй красі, любиш книги і
джаз, чи більше, гучні вечірки та смачні коктейлі?
Питання щодо тату популярна тема, яка асоціюється зі
сміливістю, захватом, цікавістю, але паралельно ідуть невпевненість, ризик та страх. Зробила ти тату, чи ні - рівень
адреналіну та дофаміну в твоєму організмі лише при одній
думці зростає! Пропонуємо зараз налаштувати себе на ці
відчуття і продовжувати читати далі!
За ідеєю та канонічними правилами ми сприймаємо

NUDE в макіяжі та зачісках, як те, що максимально відображає природну красу, кольори та форми. Проте, при додаванні акценту, «родзинки» в образ ми створюємо цікавий
трендовий варіант. RocKrisS не змінює канони, лише пропонує додати в твій щоденний Nude «ефект сприйняття тату».
Уяви, що сьогодні ти зробила щось незвичайне для себе,
намалювала чорні класичні стрілки і додала до них кольорові блискітки, замість звичних коричневих тіней, розтушувала неоновий жовтий та промалювала вії до ефекту «Твіггі».
Як почуваєшся? Все, як з тату - потрібно обрати ескіз та розмір, а дальше, тобі обов’язково повинен сподобатись результат! В будь-якому випадку, make-up можна зняти, а зачіску
- розплести чи змінити, це ж не справжнє тату! Спробуй,
додай ще щось у свій повсякденний NUDE!
Гример - Роксолана Ковалюк.

НЕЗВИЧАЙНI СТРIЛКИ
Ти можеш зробити їх симетричними чорними, можеш навіть малювати на нерухомій повіці, або рожевими, витягнувши лінію геть за класичні межі. Можеш одягнути асиметричні
сережки та поєднати з різними формами стрілок, але в одному
кольорі. Малюй так, як подобається. Залиш глітер на літо, а зараз використовуй стрази на місці веснянок, або в макіяжі очей.
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СПАЛАХ КОЛЬОРУ
Яскраві відтінки в макіяжі
очей - найпомітніший тренд.
Кольорові вії. Матові текстури
витісняють глянцеві. Від жовтого та помаранчевого до яскравозеленого, колір обираєш лише ти.
Додай на губи трохи блиску і
створи ефект «зацілованих губ».
Або ж залишай макіяж в тілесних відтінках, але доповни
образ яскравими прикрасами,
або ж, як зробили це ми, анімалістичними деталями в волоссі.

НАД ПУБЛIКАЦIєЮ ПРАЦЮВАЛИ:
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Команда візажистів та стилістів RocKrisS
Фотограф «та_що_малює_світлом»
Ювелірні прикраси «Sribloff»
Локація, фотостудія «Dzerkalo»

У ФОТОГРАФІЯХ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
СПОГАДИ, ЇХ ЦІННІСТЬ
РОЗУМІЄШ З РОКАМИ
ФОТОЗЙОМКИ:

АНДРІЙ
ФІГУРСЬКИЙ

• урочисті події
• сімейні
• дитячі
ФОТОГРАФ
• виїзні
• репортажні
• рекламні
• предметні
• студійні
• весільні
• портфоліо
• випускні класи
• для соціальних мереж

ВИГОТОВЛЕННЯ АЛЬБОМІВ
ТА ФОТОКНИГ

• весільні
• шкільні
• випускні
• рекламні
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angel-foto.pp.ua
Angel_foto@ukr.net
+38 098 265 40 40
#фотограф_Fihurskyi

НАТАЛІЯ НАЦЮК, ЗАСНОВНИК МАЙСТЕРНІ NATAN,
за фахом художник, у 2009 році заснувала власний бренд
ексклюзивних речей із натуральної шкіри - NATAN LEATHER GOODS.

А

починалося у Наталії все, як і у багатьох творчих
людей, із захоплення, хобі. Вишивала на шкірі
бісером, робила сценічні костюми. Перша створена річ - це була дипломна робота в академії на 4 курсі – прикраси з поєднанням кераміки і шкіри. Вже на 6
курсі – це були сумки, дуже творча робота з елементами
кераміки. Далі - перша сумка для себе, гаманець - на
подарунок. І поступово хобі переросло у власну справу.
Сьогодні в асортименті - авторські шкіряні вироби

ручної роботи– рюкзаки, жіночі і чоловічі сумки, маленькі аксесуари, гаманці, вечірні жіночі сумки, барсетки, поясні сумки і багато іншого.
Всі вироби ексклюзивні і якісні, багато з них створюються на індивідуальне замовлення клієнта.
Особливе задоволення для Наталії – створювати красиве оздоблення для жіночих сумок, наприклад, шкіряні
квіти. Це творчий довготривалий процес, своя авторська
техніка, тому кожна річ – неповторна!

Постійний пошук нових ідей і технік, матеріалів допомагає розвивати справу і створювати красиві і якісні
речі. Особлива увага вибору фурнітури, яка повинна
бути дуже якісною і надійною. У виробах від NataN
Leather goods використовується фурнітура італійського
виробника.

Всі вироби бренду –
практичні, функціональні і красиві.

Побачити і вибрати свою найкращу сумку від NataN Leather goods можна в ТРЦ «Орнава», 55 відділ,
а також на сторінках бренду в cоцмережах
@natanleathergoods
natan crafts handmade
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ГОТЕЛЬ
«GOLDEN RING»:

головна наша ціль – комфорт
наших гостей і їхнє бажання
повернутися до нас знову

Г
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отель відкрився лише у жовтні 2019 року. За короткий час став улюбленим місцем відпочинку для гостей міста. Сьогодні це 39 комфортних номерів з усіма зручностями різних
категорій. Дизайн усіх номерів - у витриманих пастельних кольорах, стиль хай-тек. Два
номери мають неперевершений панорамний вигляд на місто. Найбільший номер з панорамними
вікнами має площу 64 квадратних метри. Також є номер обладнаний для людей з обмеженими фізичними можливостями. Готель розташований на перехресті великих транспортних доріг,
проте для любителів тиші і спокою тут є затишні номери з вікнами у двір, де зовсім не чути
активності міського життя. Це може бути важливо для сімей із дітками. До речі, діти до 6 років
проживають в готелі безкоштовно. Також безкоштовно до послуг гостей - Wi-Fi на всій території
готелю.
Чистота і комфортне проживання, за відгуками гостей, у готелі «Golden ring» - на найвищому
рівні.
У вартість проживання входить сніданок. У ресторані «Za sklom» гості за бажанням також
можуть смачно обідати і вечеряти. Можлива і доставка замовлення в номер.
Інфраструктура поряд з готелем дозволяє комфортно провести тут час. Вона розвивається і
розширюється. Сьогодні тут - ресторан, магазини, цілодобовий супермаркет, аптека.
Ввічливий і уважний персонал готелю з радістю виконує індивідуальні побажання гостей.
Локація готелю дуже комфортна , Збаразьке кільце – перетин основних транспортних шляхів.
Парковка перед готелем знаходиться під цілодобовим відео наглядом і фізичною охороною.
В планах є підземний паркінг.
Також незабаром у готелі буде працювати конференц зал на 50 місць, обладнаний всім необхідним для проведення семінарів, конференцій, інших ділових зустрічей.

Забронювати номер можна через ресурси booking.com, hotels24.ua
або за номером телефону на рецепцію +38 068 07 07 717. Рецепція працює цілодобово.
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фотограф
Богдан Крик
bogdan_kryk
модель
Поворознік Олена
leeeonaaa

про людей і події, які мають значення
№1 осінь 2020

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

ОЛЕКСАНДР
БОГОМОЛ:
«Якщо ми всі разом,
кожен на своєму місці,
зможемо досягнути того,
що наші діти будуть хотіти жити в Україні, тоді все
у нас буде добре!»

10-11
стор.

РУСТАМ ДАВЛЄТОВ:

«Ми, насправді, не вчимо малювати,
ми показуємо, наскільки
це легко і цікаво,
84-85
хочемо привити
стор. любов до мистецтва і
впевненість, що це може
робити кожен!»

ВАКЦИНАЦІЯ – ЄДИНИЙ
ШЛЯХ ДО ЗДОРОВОГО
ЖИТТЯ І РОЗВИТКУ
48-49
МАЛЕЧІ!
стор.

ЮРІЙ
КОСТИШИН,
fotostudio.dzerkalo
Фотостудія Dzerkalo

учасник АТО,
про війну, про
родину, про мрії

6-9
стор.

