
ЩО НАС ЧЕКАЄ У 
2023-МУ: ПРОГНОЗ

 Василь Лазарчук 
вирішив подарувати 
авто військовим і 
шукав волонтерів, 
які йому допомогли 
б. Ми знайшли 
небайдужих, які 
взялися за цю 
справу
 Цей світ буде 
існувати доти, 
поки є добрі люди 
і добрі вчинки. І 
неважливо, що ви 
даєте, головне – що 
ви робите це від 
щирого серця!

РЕКЛАМА
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

НОВИНИ

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

Надія батьків на новий метод лі-
кування цієї хвороби – пересадка 
стовбурових клітин. Цю процедуру 
виконують грузинські лікарі. Давиду 
вже провели три пересадки і наразі 
триває курс відновлення головного 
мозку. 

Лікарі дають надію – якщо про-
довжити комплексне лікування, 
то вже через два роки дитина буде 
повністю здорова.

Зі слів мами хлопчика Світлани 
Ревнюк, результат лікування вже по-
мітний. Дитину не впізнати. Хоча 
попереду ще довгий та важкий шлях 
до одужання.

– Ми закінчили третій курс від-
новлення клітин головного мозку. 
Це комплексне використання різ-
них медикаментів, які підбирають 
лікарі, фізіопроцедури. Наш Давид 
зараз набагато краще себе почуває, 
він більше чує. Хлопець став кра-
ще себе поводити, він вливається 
в ритм життя. У нього змінюються 
бажання і я бачу, що він дорослі-
шає. Він став таким наполегливим, 
посидючим. Лікування важке, але 
є результат і ми не можемо зупи-
нятися, – розповіла пані Світлана.

У лютому на хлопця очікує чет-
вертий курс лікування, що стане 
черговою сходинкою до одужання. 
Він коштуватиме 684 000 гривень. 

Така сума непосильна для родини, 
тому відркивають благодійний збір.

Більше того, дива трапляються і 
завдяки іноземним благодійникам у 
родини з’явилася можливість подво-
їти благодійні внески, що надійдуть 
на рахунки протягом трьох днів.

– Дуже важко все йде, адже один 
збір закривається, а другий відкри-
вається. Люди не розуміють, як 
так. Ми знайшли благодійників із 
Польщі, які завтра подвоять суму. 
Ті кошти, що зайдуть на рахунок 
від 23 до 25 грудня, благодійники 
їх подвоять. Тобто, якщо буде 100 
тисяч, то нам подвоять на 100 тисяч. 
За вчора ми зібрали 50 тисяч гри-
вень. Я вірю, що люди відгукнуться 
і ми зможемо за ці три дні зібрати 
якомога більше грошей, – зверта-
ється Світлана Ревнюк.

До Вас звертається Левкович-Косенко Олеся Пав-
лівна, мама хлопчика Косенка Олександра, який про-
ходив лікування у поліклініці «Медікус».

У хлопчика у серпні 2022 року встановлено наяв-
ність проблем із зором, а саме складний гіперметро-
пічний астигматизм обох очей, амбліопія середнього 
ступеня обох очей. Дитина бачила лише 20 та 30 від-
сотків. Лише при зверненні до поліклініки «Медікус» 
ми отримали дієву допомогу. За два тижні лікування 
у дитини зір значно покращився і Сашко почав бачити 
на два ока 80 відсотків. Чудова клініка, професійні 
лікарі, професійне обладнання. Дуже вдячна за те, 
що мій синочок знову може бачити світ своїми ко-
льорами, а не жити як в тумані!!!

Особлива подяка Керівнику поліклініки «Медікус», 
Головному Лікарю ШВЕДУ АНДРІЮ МИКОЛА-
ЙОВИЧУ за відмінно проведене лікування. У Вас 
золоті руки та чарівне серце. Надзвичайна людяність 
та велике терпіння!!!

Висловлюю подяку Лікарю ГЕРИЧ НАТАЛІЇ ІГО-
РІВНІ за підтримку та професійне надання допомоги.

Ви ЛІКАРІ з великої букви!
Завдяки добросовісній роботі медичних працівників 

поліклініки «Медікус» мій синочок знову бачить і 
може радіти життю.Дякую за Ваш професіоналізм!!!
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Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

Давид потребує 
дороговартісного лікування 
та процедур для реабілітації
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Малюк з'явився на світ здоровим. Щасливої долі малюку

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

У Тернопільському обласно-
му клінічному перинатальному 
центрі «Мати і дитина», що на 
вулиці Замковій, 1 січня 2023 
року народились двоє малюків.

Першою дитиною, яку ново-
річна ніч подарувала Файному 
місту, став хлопчик, розповіли 
для газети «RIA плюс» у при-
ймальному відділенні закладу.

– У Новорічну ніч, після опів-
ночі, у нашому перинатальному 
центрі з’явились на світ двоє ма-
люків. Першим був хлопчик, який 
народився о 1.15 із вагою 3,550 
кілограма. Пізніше також народи-
лася дівчинка. Діти міцні й здорові, 
– повідомили у перинатальному 
центрі «Мати і дитина».

А у пологовому відділенні Тер-
нопільської комунальної міської 
лікарні №2 у перший день 2023 

року народились два хлопчики. Ра-
дісною звісткою з нами поділилася  
медичний директор з дитинства 
та пологової роботи цієї лікарні 
Ольга Сидорчук.

– Майже одночасно з’явились 
на світ два малюки. Обидва – 
хлопчики. Перший народився о 
6.40 із вагою 3,5 кілограма, а дру-
гий – о 6.45 із вагою 4,3 кілограма, 
– каже Ольга Сидорчук.

Тож загалом 1 січня 2023 року 
у Тернополі народились четверо 
немовлят.

Зауважимо, що торік у новоріч-

Першим о 1.15 
народився 
хлопчик, його вага 
3,550 кілограма. 
Минулоріч була 
дівчинка

Діти Першого січня 2023 року у 
Тернополі народилися четверо малюків. 
Подробиці читайте у нашому матеріалі

ХТО ПЕРШИМ НАРОДИВСЯ  
В ТЕРНОПОЛІ В НОВОРІЧНУ НІЧ

ну ніч у нашому місті народилися 
четверо малюків, всі у Перина-
тальному центрі Тернопільської 
міської лікарні №2. Перше не-
мовля з’явилося на світ 1 січня 
2022 року о 00.45. Новонароджені 

у перший день нового року – всі 
дівчатка. Натомість в обласному 
перинатальному центрі «Мати і 
дитина», що на Замковій, у но-
ворічну ніч 2022-го діти не на-
роджувались.

Редакція «RIA Плюс» щиро ві-
тає новонароджених малюків та 
їхні родини! 

Нехай діти ростуть здорові і 
щасливі, мають добру долю й ве-
селе дитинство!

Шанс вижити є! Допоможіть 
врятувати малого Давида

ПОДЯКА

PrivatBank 4731 2191 2327 8743  Ревнюк Світлана Вікторівна
IBAN:UA143052990000026202746468127
Ревнюк Світлана Вікторівна
4149 6293 5609 2304 Ревнюк Роман Васильович
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN: UA103052990262056400929081717
Ревнюк Роман Васильович
MONO BANK
4441114416357877 Ревнюк Світлана Вікторівна

Реквізити для збору допомоги:
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ЯК ЗМІНИЛАСЬ ВАРТІСТЬ РІЗДВЯНОЇ КУТІ ВАРТІСТЬ ПІСНИХ СТРАВ  
У 2023 РОЦІ

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

У кожній родині є власні тра-
диції святкування. Переважно 
на Святвечір готують 12 страв, 
які символізують 12 апостолів. 
Головна — різдвяна кутя, її їдять 
чи не в кожній родині. Серед 
інших страв — різні види варе-
ників, каші, борщ, калач, узвар 
тощо. Головна умова — їжа має 
бути пісною.

Кутя подорожчала 
Почнемо з головної стра-

ви Святвечора. Класична кутя 
складається з шести інгреді-
єнтів — пшениця (400 г), мак 
(100 г), волоські горіхи (150 г), 
родзинки (200 г), мед (100 г) та 
цукор (50). Є й інші рецепти. 
Хтось додає у кашу цукати або 
ягоди, хтось — шоколад замість 
меду, а дехто замість пшениці 
кладе рис.

У супермаркетах міста упаков-
ка пшениці для куті коштує в се-
редньому 24 грн за 400 г. Мак — 
28 грн, тоді як минулого року 
його продавали по 18–20 грн.

Мед продають в маленьких ба-
ночках по 170 грамів. Він вартує 
від 61,5 грн. Минулого року був 
по 46 гривень. Найдешевший на-
туральний — соняшниковий та з 
різнотрав'я. Є також мед у стіках 
по 20 грамів. Він коштує 7 грн.

Волоські горіхи в одно-
му з супермаркетів знайшли 
по 38,6 гривні (90 грамів). В ін-
шому упаковка горіхів (100 гра-
мів) коштує 41,9 грн.

Цукор коштує в середньому 
31 гривню за кілограм.

На інфографіці можна поба-
чити, як змінилися ціни за рік.

Вартість інгредієнтів на 1 кіло-
грам куті коштуватиме приблиз-
но 206 гривень. Це на 36 гривень 
дорожче, ніж минулого року.

Можна купити і готовий набір 
для приготування. Там вже є все 
необхідне. Треба лише відварити 
пшеницю та додати інші інгре-
дієнти з коробки. В АТБ такий 
набір (420 грамів сухих інгредієн-
тів), наприклад, коштує 34,8 грн 
без урахування знижок.

У «Сільпо» набір вагою 
260 грамів коштує 42 гривні. 
У супермаркеті NOVUS набір 
вагою 800 грамів коштує 40 грн.

У скільки обійдеться 
приготування 

На Святвечір тернополяни го-
тують 12 пісних страв до столу. 
Єдиного «стандарту», що саме 
повинно бути на столі, немає. 
Це залежить від уподобань і тра-
дицій кожної родини.

Ми склали список із 12 піс-
них страв, які можна приготувати 
на Святвечір. 

Крім куті — вареники з кар-
топлею, вареники з грибами, 
вареники з вишнею, пісний 
борщ, вінегрет, запечений ко-
роп, горохова каша, тушкована 
капуста, пампушки, калач з ма-
ком та узвар.

Живий короп у магазинах 
коштує приблизно 12,6–13,9 грн 
за 100 грамів. Риба, вагою 
1,5 кг, обійдеться щонайменше 
у 189 грн. Для приготування 
потрібні і деякі інші інгредієн-
ти — спеції, олія, лимон тощо. 
Ця страва обійдеться щонаймен-
ше у 210 грн.

Вареники дешевше зробити 

СКІЛЬКИ ЗАПЛАТИМО ЗА СТРАВИ? 
ГОТУЄМОСЬ ДО СВЯТВЕЧОРА

Гаманець  Ми порахували, як 
змінилися ціни на продукти за рік. У 
скільки обійдеться кутя та набір основних 
продуктів. Про це у матеріалі
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Вартість страв на 
Святвечір за рік 
зросла на 22%. 
Дивіться,  
де дешевше 
купувати

самому, ніж купувати готові 
напівфабрикати. Кілограм най-
дешевшого борошна коштує 
15,8–16,3 грн. Картопля — 8 грн 
за кілограм.

Капуста білокачанна вартує 
цього року в середньому 11 гри-
вень, тоді як минулого року — 
15 гривень. А квашена капуста 
подорожчала. Упаковка (500 г) 
обідеться у 53,5 грн, а минулого 
року — 35 грн. Гриби печериці 
коштують 99–103 гривні за кіло-
грам. Торік — 58–60 грн.

Для вареників з вишнею тісто 
потрібно на кефірі. Упаковка 
400 г коштує в середньому 19 грн. 

Заморожена вишня без кісточ-
ки — 57 грн (400 г).

Для вінегрету потрібна мор-
ква — 24 грн/кг, буряк — 
11 грн/кг, горошок — 31 грн 
(400 г), цибуля, олія.

Горохова каша коштує 15–
28 грн за кілограм. Для смаку 
можна додати піджарку з цибулі 
та моркви.

Набір сухофруктів для узва-
ру — від 60 гривень. Пампуш-
ки та калач можна купити вже 
готові.

Приблизну вартість страв 
на Святвечір дивіться на графіці. 
Ціни вказано за кілограм страви. 

Ціна калача вказана за 500 гра-
мів. Пампушки — 320 грамів.

Загалом стіл на Святвечір, 
за нашими підрахунками, обій-
деться у 859 гривень. Це на 22% 
дорожче, ніж минулого року. Тоді 
такий же самий набір продуктів 
коштував 702 гривні.

Як ми помітили, вартість бага-
тьох овочів цього року не зміни-
лась. Дещо навіть подешевшало 
за рік. Однак морква та цибуля 
подорожчали майже втричі. Зараз 
вони в середньому по 23–25 гри-
вень за кілограм. Подорожчала 
консервація, молочні продукти, 
сухофрукти та горіхи.
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Ягнята народилися у Різдвяній шопці за кілька днів до Нового року 

Новонароджені тваринки привертають увагу містян 

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

У Різдвяній шопці, яка вста-
новлена перед драмтеатром на 
центральній площі нашого міста, 
народились двоє ягняток. Про це 
28 грудня 2022 року повідомили 
на офіційному сайті «Тернопіль 
житлово-комунальний».

«Ця подія є проявом Господ-
ньої благодаті, вважають терно-
поляни, які стали її свідками. 
Двоє новонароджених ягняток 
та їхні матусі перебувають під 
наглядом ветеринарів і не по-
требують додаткової уваги від 
містян. Народження в таких 
умовах є природним для тва-
рин, тому завдяки теплій погоді 
малята продовжують перебувати 
на вулиці та тішити перехожих», 
– написали там. 

Різдвяна шопка здавна є 
справжньою окрасою Театраль-
ного майдану. Більшість людей, 
гуляючи центром міста, хоч на 
хвильку зупиняються біля неї, 
спостерігають за овечками,  

роблять фотографії на пам’ять, 
знімають відео. 

Зокрема, вдень 31 грудня, коли 
наша журналістка гуляла Терно-
полем, біля шопки було людно. А 
ввечері вона освітлена яскравою 
ілюмінацією.  Найдужче ново-
народженим ягняткам тішить-
ся дітвора. Для них насолодою 
є виманити тварин із їхнього 

«будиночка» та поглянути, як ті 
ніжаться або сплять на соломі. 
Одне з ягняток має повністю 
білу шерсть, а інше – темнішу, 
а голова у нього чорна. 

У повідомленні від «Тернопіль 
житлово-комунальний» також 
йдеться про те, що представники 
КП «Об’єднання парків культури 

Ця подія є проявом 
Господньої 
благодаті, 
вважають 
тернополяни, які 
стали її свідками

НОВИНИ

Тварини  Традиційно перед святами 
на тернопільському Театральному 
майдані облаштували Різдвяну шопку. 
Атмосфери у ній щороку додають вівці із 
зоокутка парку «Сопільче». Нещодавно 
у них з’явились на світ малята. Радісна 
подія трапилась за кілька днів до Нового 
року. Як себе почувають ягнята і як стали 
окрасою шопки – у матеріалі

У РІЗДВЯНІЙ ШОПЦІ НАРОДИЛИСЯ 
ЯГНЯТКА. ЦЕ ДОБРИЙ ЗНАК!

і відпочинку міста Тернополя» 
цінують турботу тернополян про 
малят, але наполегливо просять 
не годувати малих і дорослих 
тварин. Пояснюють: це наш-
кодить овечкам. 

– Овечки забезпечені хар-
чуванням, передбаченим їхнім 
раціоном, а всі зайві продук-
ти спричиняють лише шкоду. 
При хаотичному підгодовуванні 
відповідальним особам складно 
прослідкувати, що, коли і в яких 
кількостях тварини споживали, а 
окремі продукти (яблука, чипси, 
сухарики, цукерки тощо) можуть 
нанести серйозні наслідки для 
їхнього здоров’я, – наголосили 
людям.
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90–річний Василь Лазарчук передав авто ЗСУ
НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Святе письмо вчить нас відда-
вати, не чекаючи нічого отримати 
взамін. І неважливо, що і скільки 
ти даруєш. Важливо, з якою ду-
шею ти робиш це. Тоді починає 
діяти закон, якому підпорядкову-
ється весь Всесвіт. Ти віддаєш – і 
життя обов'язково винагородить 
твою щедрість.

Однак наш Герой, 90–річний 
Василь Лазарчук з Тернополя, не 
чекає від долі ніяких дарунків. Він 
просто від чистого серця хоче до-
помогти ЗСУ.

Авто для воїнів
Нагадаємо, у редакцію звернув-

ся постійний читач газети, для ба-
гатьох знаний тернополянин (він 
свого часу був директором 17–ої 
школи) Василь Лазарчук. Першого 
січня йому виповнилося 90. На-
родився в один день зі Степаном 
Бандерою. Це неспроста! Попри 
поважний вік, дідусь досить ак-
тивний, читає газети, слухає радіо 
та вболіває за майбутнє України. 
Саме тому вирішив віддати своє 
стареньке авто на потреби армії. 
Ще до весни минулого року, каже, 
їздив на ньому. Але зараз ні, тож 
чому машина даремно має сто-
яти в гаражі? Нехай вона слугує 
нашим захисникам. Подумав Ва-

силь Дмитрович і попросив нас 
про допомогу.

Ми, звісно, відгукнулися і вирі-
шили написати про це. Скажімо, 
реакція людей була приголомшли-
ва. Багато хто підтримував ста-
ренького у коментарях. Бо добрі 
справи неодмінно знаходять пози-
тивний відгук у людських серцях. 
Вчинок Василя Дмитровича – це 
навіть не про патріотизм і не про 
щедрість, це про єдність, якої ми, 
українці, досягнули в цій війні.

Було чимало дзвінків, пропози-
цій. Але ми вирішили, що хочемо 
простежити, аби авто справді по-
трапило туди, де воно буде слу-
жити нашим військовим. Хоч, 
зізнаємось, дехто досить скеп-
тично налаштований – мовляв, 
кому потрібен старий «Жигуль». 
Розвіюємо стереотипи. Адже сам 
Всесвіт сприяє тому, щоб авто 
було помічним.

Хто відгукнувся
Нам вдалося сконтактувати з 

місцевим волонтером, військо-
вослужбовцем ЗСУ паном Рома-
ном, позивний «Мамонт». Його 
ім’я точно на слуху для багатьох 
тернополян. Адже чоловік і сам 
брав участь у бойових діях, і на-
вчає військовослужбовців, органі-
зовує вишколи, а також активно 
волонтерить.

Ми організували зустріч Васи-
ля Лазарчука та пана Романа. І 
самі на ній побували. Дідусь роз-
повів про авто, скільки спогадів 
з ним пов’язано. Виявляється, 
машина раніше була записана на 
дружину – Людмилу Лазарчук. 
На жаль, вона відійшла в інший 
світ минулої осені. Подружжя 
прожило разом понад 60 років.

З теплою усмішкою на устах 
літній тернополянин згадує свою 
кохану. Натомість пан Роман обі-
цяє зробити все можливе, аби 
авто справді прислужило нашим 
захисникам.

– Ми завеземо авто до спеці-
алістів, які оглянуть та оцінять 
технічний стан. При можливо-
сті все відремонтуємо. Якщо 
машина буде на ходу, її можуть 
використовувати військовослуж-
бовці під час несення служби, 
для транспортування особового 
складу, зміни з нарядів тощо. 
Ми розуміємо, що на фронті 
більш потрібні повнопривідні 
автомобілі, які будуть виїжджа-
ти у складних погодних умовах. 
Але ми зробимо все, щоб це авто 
справді було помічним для ЗСУ. 
Навіть якщо машина через сер-
йозні поломки не зможе їхати, 
ми її зможемо використовувати 
в тренінговому центрі, де на-
вчаємо, як робити огляд авто, 

На фото Василь Дмитрович і Роман, «Мамонт». А також 
– головна редакторка газети «RIA плюс» Наталія Бурлаку

як швидко визволити людину 
з машини, як працювати групі 
швидкого реагування. Тобто вона 
в будь–якому випадку буде допо-
магати, а не просто собі стояти, 
– запевняє пан Роман.

Перед новим роком авто забра-
ли та відвезли майстрам. Ми по-
стійно тримаємо зв'язок із паном 
Романом. І щойно ремонт завер-
шать, разом із Василем Дмитрови-

чем поїдемо та передамо машину 
тому підрозділу, де вона найбільше 
потрібна.

Підсумовуючи, скажемо: цей 
світ буде існувати доти, поки є 
добрі люди і добрі вчинки. І не-
важливо, що ви даєте, головне – 
що ви робите це від щирого серця.  

Дай Боже нашому Герою довгих 
років життя і міцного здоров’я, аби 
разом святкувати нашу Перемогу.
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ВИДАВНИЦТВО РІА

27 грудня 2022 року Кабінет Мі-
ністрів України переглянув зміни 
щодо надання державних соціальних 
допомог та пільг на період введення 
воєнного стану з 01 січня 2023 року.

Відтак подати заяву та докумен-
ти в січні 2023 необхідно одержу-
вачам тільки деяких видів допомог 
та пільг, термін призначення яких 
закінчився під час воєнного стану 
та які не поновили своє право на 
отримання, а саме:

  державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям;
  допомоги на дітей одиноким 
матерям;
  тимчасової державної соціаль-
ної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату;
  пільг, які було призначено 
раніше з урахуванням доходу 
сім’ї.
  З першого січня 2023 року 
автоматично продовжено такі 
соціальні виплати:
  на дітей, над якими встановле-

но опіку чи піклування;
  на дітей, хворих на тяжкі за-
хворювання;
  дітям, батьки яких ухиляються 
від сплати аліментів;
  особам з інвалідністю з дитин-
ства та дітям з інвалідністю;
  особам, які здійснюють догляд 
за особами І чи II групи внас-
лідок психічного розладу;
  особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інва-
лідністю.
  Також зберігається автома-
тичне нарахування всіх видів 

державних допомог для осіб, 
які проживають на окупованих 
територіях, або де ведуться бо-
йові дії.

Продовжено виплату до 31 грудня 
2023 року особам, які отримують 
компенсацію відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
26.07.1996 №832 «Про підвищення 
розмірів державної допомоги окре-
мим категоріям громадян», а також 
фізичним особам, які надають со-
ціальні послуги й отримують ком-
пенсацію, призначену відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2022 №558 «Про 
затвердження Порядку призначен-
ня і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні по-
слуги».

газопостачання, а це автоматично 
призведе до зростання цін на все, 
зокрема й на продукти харчуван-
ня. Тобто в час війни потрібно це 
робити не за рахунок громадян, 
а держава має використовувати 
власні резерви.

Проте на електрику і газ для 
тернопільських споживачів поки 
що тарифи також не змінились. 
У цьому запевнили у Тернопілье-
лектропостач та йдеться на сто-
рінці Нафтогаз.

Нагадаємо, що постановою від 
29.04.2022 № 502 Уряд рекоменду-
вав органам, уповноваженим вста-
новлювати тарифи, не підвищува-
ти тарифи для населення на такі 
комунальні послуги як — поста-
чання теплової енергії, постачан-
ня гарячої води, централізованого 
водопостачання та централізова-
ного водовідведення, впродовж дії 
воєнного стану в Україні.

19 серпня 2022 року набрав 
чинності Закон № 2479-IX «Про 
особливості регулювання відно-
син на ринку природного газу та 
у сфері теплопостачання під час 
дії воєнного стану та подальшого 
відновлення їх функціонування», 
яким держава забороняє протягом 
дії воєнного стану та шести місяців 
після його завершення підвищува-
ти тарифи на послуги з розподілу 
природного газу, теплову енергію 
(її виробництво, транспортування 
та постачання) і послуги з поста-
чання теплової енергії та поста-
чання гарячої води.

Тарифи на газ і 
електрику 

Ціни на газ у січні 2023 року 
для побутових споживачів, так 
само, як і перелік постачальників 
природного газу для населення, 
не змінилися. Про це повідомля-
ють на сторінці Мінфіну.

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

Національна комісія, що здійс-
нює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП), скасувала по-
станову про підвищення тарифів 
на водопостачання, яку ухвалила 
27 грудня. Відповідне рішення 
було схвалене на засіданні регу-
лятора 30 грудня 2022 року.

Мали підвищити 
на 10–17 грн 

Нагадаємо, від 1 січня за 1 куб. 
м води тернополяни мали вже 
сплачувати 44,46 грн, а з липня 
ціна мала підскочити ще майже 
на 7 грн і вартувати 51,38 грн. Про 
це йшлося у Постанові НКРЕКП 
про встановлення тарифів на цен-
тралізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення.

Серед чинників, які впливали 
на зростання вартості за воду, 
у документі зазначали: збільшення 
витрат на реагенти, на податки, 
на оплату кредитної програми 
«Другий проект розвитку міської 
інфраструктури». А в постанові 
Національної комісії, яка здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та компослуг, окрім 
затвердженого тарифу, зазначено 
також: «збільшення фонду оплати 
праці пріоритетно спрямовувати 
на підвищення заробітної плати 
виробничо-технічному персоналу».

Це відбувається через те, що 
структура тарифів на водопоста-
чання і водовідведення складаєть-
ся з супутніх витрат, які постійно 
змінюються. У структуру тарифів, 
наприклад, входять: вартість елек-
троенергії, витрати на оплату праці 
і податки та амортизація облад-
нання. До того ж, у 2022 році мі-
німальна зарплата підвищилася з 
6,5 тис. грн до 6,7 тис. грн. Подо-
рожчали й інші витрати.

Чому НКРЕКП 
скасувала постанову?

У пресслужбі КП «Тернопільво-
доканал» усно нам підтвердили 
інформацію, що тарифи поки 
що залишаються на рівні мину-
лорічних. А от детальніше роз-
повісти, де братимуть гроші, аби 
компенсувати витрати, що зросли 
від початку 2023 року, відповісти 
відмовились. Проте запропонували 
надіслати запит, що «RIA плюс» 
і зробила. Щойно ми отримаємо 
відповідь, опублікуємо її.

У НКРЕКП пояснили, чому 

скасували постанову про збіль-
шення тарифів на водопостачання 
і водовідведення.

— Під час оформлення рі-
шення щодо вказаного питан-
ня з’ясувалося, що у зв’язку з 
великою кількістю зауважень та 
пропозицій до проєкту рішень, 
тривалого їх обговорення, почат-
ку повітряної тривоги, рішення, 
які було запропоновано для го-
лосування, члени комісії зрозу-
міли по-різному та, відповідно, 
голосували за різні проєкти. Крім 
цього, запропоноване рішення 
суттєво відрізняється від проєкту, 
який був оприлюднений на сайті, 
тому при їх оформленні виникли 
непорозуміння щодо розмірів та 
структури цих тарифів, — зазна-
чив голова НКРЕКП Костянтин 
Ущаповський.

Проєкти рішень про встанов-
лення тарифів на централізоване 
водопостачання та централізо-
ване водовідведення Комісія 
відправила на доопрацювання.

Коли йшлось про підняття та-
рифів на водопостачання і водо-
відведення у Тернополі, міський 
голова Сергій Надал також за-
значив, що вперше на засідан-
ня комісії не запрошували ані 

міських голів, ані представників 
органів місцевого самоврядуван-
ня. І що тарифи були ухвалені 
без громадського обговорення. І 
що це стало можливим тому, що 
на них не поширюється морато-
рій, введений на інші комунальні 
послуги з початку повномасштаб-
ного вторгнення РФ в Україну. 
Мовляв, у Національній комісії 
пояснюють намір підвищити та-
рифи збільшенням обсягів реа-
лізації, видатків на оплату пра-
ці, збільшенням амортизації та 
подорожчанням електроенергії.

— Якщо говорити про мою по-
зицію, то піднімати будь-які тари-
фи під час війни, коли в людей 
не зростає заробітна плата, — є 
неправильним, — заявив Сергій 
Надал. — Є вже інформація про 
підняття тарифів на електрику та 

Тернополяни рахують, скільки доведеться платити за комуналку. І приємного: тарифи 
поки що на минулорічному рівні

Із січня ми і далі 
будемо платити за 
старими цінами. 
Яка буде ситуація 
далі — поки що не 
прогнозують

ЯКІ ТАРИФИ НА ГАЗ, СВІТЛО І ВОДУ

НОВИНИ

Комуналка  У матеріалі ми зібрали всі 
тарифи на газ, електрику і воду, які діють 
з нового року. Зберігайте собі, щоб бути в 
курсі
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Детальніше про тарифи Тер-
нопільелектропостач https://
tepo.com.ua/consumer-tariffs 
Детальніше про тарифи КП 
Тернопільводоканал http://
www.vodokanal.te.ua/spozhiva

Довідка

Консультації можна отримати 
за телефонами управління со-
ціальної політики Тернопіль-
ської міської ради: (067)398 
45 37, (067) 354 71 09 та 
(067) 395 88 62.

Довідка

Зміни щодо виплат державних соціальних допомог

Постачальник (газопо-
стачальна компанія)

Місячний тариф 
(грн за 1 м2, з ПДВ)

Річний тариф, (грн 
за 1 м2, з ПДВ)

Постачальник остан-
ньої надії («Нафтогаз 
України»)

7,9569

ТОВ ГК «Нафтогаз 
України» 7,9600

Місячний обсяг споживання 
для індивідуальних побутових 
споживачів:

Фіксована ціна на електричну 
енергію, (в грн за 1 кВт·год, з 
ПДВ)

до 250 кВт·год (включно, за 
весь обсяг споживання) 1,44

понад 250 кВт·год (за весь 
обсяг споживання) 1,68

Місячний обсяг споживання 
для гуртожитків (за весь обсяг 
споживання)

1,68

Роздрібні ціни на природний газ  
для населення в м. Тернопіль

Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових 
споживачів з 1 жовтня 2021 року до 31 березня 2023 

року включно

— Ціни для непобутових спо-
живачів (промислових підпри-
ємств) у січні 2023 року у деяких 
постачальників трохи змінилися 
у бік зниження, — повідомили 
у Міністерстві фінансів. — Вар-
тість доставки газу, затверджена 
НКРЕКУ, поки що залишаєть-
ся без змін, та має, як і раніше, 
сплачуватись окремо.

Тарифи на електроенергію для 
побутових споживачів не зміню-
ватимуться, принаймні до 31 бе-
резня 2023 року. У цьому запев-
нили у ВАТ «Тернопільелектро-
постач».

Розрахунки з населенням за від-
пущену електроенергію здійсню-
ються за тарифами, згідно з по-
становою Кабміну від 5 червня 

2019 року № 483 (зі змінами від 
28.10.2022 № 1206) «Про затвер-
дження Положення про покла-
дення спеціальних обов’язків 
на учасників ринку електричної 
енергії для забезпечення загаль-
носуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку електрич-
ної енергії».
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Очільник швидкої поділився сімейним фото

Пан Ріпка хоче, аби в медицину інвестували

го очільника швидкої, скажімо, 
на нормативи прибуття бригади 
на виклик. Чи впорався новий 
очільник швидкої із тестами і чи 
володіє інформацією, що коїть-
ся в екстреній медичній службі 
Тернопільщини та що їй зараз 
потрібно передусім — читайте.

— Вам закидали відсутність дос-
віду в медичній галузі та керівного 
стажу, зокрема й те, що робота 
на ПП «Галіт», яка займається 
стоматологічним обладнанням, 
на посаді менеджера навряд чи 
можна рахувати за керівну ро-
боту. Ви працювали заступником 
начальника теплокомуненерго, очо-
лювали ТОВ «Тернопільтепло» та 
управління з питань комунального 
майна та природних ресурсів Тер-
нопільської обласної ради…

— Так, про довідку з ПП «Га-
літ» — я там працював, але довідку 
звідти можна було і не надавати. 
А саме її вирвали з контексту. Ця 
довідка додаткова, за нею до кон-
курсу не допускали. Я припус-
тився помилки, подавши її, мені 
і без цього місця роботи цілком 
вистачало керівного стажу. На-
певне, хотів показати, що я успіш-
ний менеджер віддавна. На фірмі, 
яка вже випускала обладнання для 
стоматкабінетів, очолив напрямок 
лабораторій.

На комісії брали до уваги стаж 
директора «Тернопільтепло». Те-
пер, до речі, дуже приємно і ко-
тельні на торфі у час енергетичної 
кризи опалюють дитячу обласну 
лікарню, інфекційне відділення 
дитячої міськлікарні і повністю 
2-гу міську лікарню.

Також взяли до уваги роботу за-
ступника начальника «Теплокому-
ненерго» і начальника управління. 
Керівний стаж — близько 6 років, 
а вимагалось за умовами конкурсу 
5. Так що все нормально.

— А медична освіта і досвід ро-
боти в медичній галузі у вас є? Це 
питання неодноразово поставало, 
і досить гостро, перед обранням 
вас на посаду.

— Медична освіта в мене є, 
у 1992 році я закінчив Львівське 
базове медичне училище за фа-
хом «Стоматологія ортопедична». 
Це зараз точаться такі розмови… 
Десь більше в лікарні медик — це 
лікар. У цьому закладі (швидка 
допомога — прим. авт.) зокрема 
й допомогу надають фельдшери, 
а вони мають таку саму освіту, як 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, 
IRYNA. BELYAKOVA@GMAIL. COM 

Його приходу на посаду переду-
вали якщо не скандали, то чимало 
розмов зі шлейфом. Зокрема, за-
кидали, що не має вищої медичної 
освіти, жодного дня не працював 
у профільній екстреній медицині, 
а стаж на керівних посадах ви-
кликав чимало питань. Додало 
дьогтю ще й те, що на комісії, 
яка визначала переможця кон-
курсу на посаду генерального 
директора КНП «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф», «утримались» за кан-
дидатуру Ріпки із чотирьох пре-
тендентів саме чинні представники 
медичної галузі. А на сесії облради, 
де голосували за кандидата-пере-
можця конкурсу, депутати майже 
одностайно проголосували «за». 
А от начальниця департаменту 
охорони здоров’я ОВА Ольга Яр-
моленко — утрималась. І єдиним, 
хто був проти призначення пана 
Ріпки на посаду, був голова ОВА 
Володимир Труш.

Нагадаємо, попередній керів-
ник Центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 
Михайло Ярославович Джус по-
мер 8 жовтня 2022 року на 64-му 
році життя.

27 грудня Олександра Ріпку вже 
представили колективу. В ексклю-
зивному інтерв’ю він поділився 
планами роботи швидкої допомо-
ги, зізнався, чи заведе у службу 
«своїх» людей та що змінюватиме 
передусім. А також розповів про 
родину, що сам із сім’ї медиків, 
дружина теж дотична до ме-
дицини. І чи продовжать їхні з 
дружиною четверо дітей медичну 
династію?

Чи має медичну 
освіту та досвід?

Зізнаємось, готуючись до ін-
терв’ю, ми вже знали відповіді 
на більшість питань — і щодо 
попередніх місць роботи, зокре-
ма й «скандальних» — тих самих 
горезвісних котелень на торфі, 
проти роботи яких свого часу 
організовували мітинги та прово-
дили протести. Що двічі, у 2015 і 
2020 рр. обирався до облради від 
партії «Свобода», але не пройшов. 
Проте в 2020 р. став депутатом 
до райради і очолив фракцію.

Ми навіть протестували ново-

ШВИДКУ ОБЛАСТІ ОЧОЛИВ 
ОЛЕКСАНДР РІПКА 
Ексклюзив   Про перші кроки на 
посаді та особисте — спеціально для «RIA 
плюс» Олександр Ріпка, який вже офіційно 
очолив швидку Тернопільщини

ІНТЕРВ'Ю

і я. Хоча, зазначу, зараз медична 
освіта не вимагається для посади 
генерального директора.

Коли провели медичну реформу, 
це однаково для всіх медичних за-
кладів, розділили повноваження: 
генеральний директор — це мене-
джер, і є ще медичний директор. 

Якими будуть перші 
кроки на посаді 

— Ви вже кілька днів на посаді. 
Що встигли зробити?

— Почав з об’їзду та інспекту-
вання підстанцій, особливий кон-
троль за четвертою підстанцією 
у мікрорайоні «Дружба». У нас досі 
цей мікрорайон обслуговує під-
станція, що у Центрі. Самі розумі-
єте, це, передусім, втрата часу, аби 
дістатись до пацієнта. Це було од-
нією з моїх ініціатив, коли ще пра-
цював начальником управління, — 
надати в оперативне управління 
приміщення для підстанції, яка 
обслуговуватиме західну частину 
міста та прилеглі території, а також 
гаражі для автомобілів. Зараз там 
завершують ремонт, встановлюють 
автономну електрику та системи 
водопостачання і водовідведення. 
Це приміщення буде за швидкою. 

— Зазвичай, новий начальник при-
водить за собою своїх людей. Чи 
змінюватиме своїх заступників, 
адміністрацію, медперсонал?

— Таких планів немає. І намі-
рів когось звільняти і на це місце 
приводити нових людей немає. 
Зараз вивчаю глибше кадровий 
потенціал.

— Якими є найближчі плани?
— Відкрити підстанцію № 4. 

Досі всі тіснились у центрі. По-
тім на її базі відкрити ще й на-
вчально-тренувальний відділ, де 
проводитимуться тренування, се-
мінари, тренінги для медпрацівни-
ків, заняття з тактичної медицини, 
всеукраїнські змагання з екстреної 
меддопомоги тощо.

Потрібно оформити передусім 
правовстановлюючі документи, 
провести реєстрацію оформлен-
ня майна та земельних ділянок. 
Зараз вони здебільшого належать 
громадам. Кожна лікарня має 
якісь плани — відкрити новий 
відділ, оновити обладнання. І 
де є можливість, передати при-
міщення облради швидкій. Тоді 
ми зможемо вкладати кошти в ре-
конструкцію, ремонти. Не треба 

буде щоп’ять років переукладати 
договори. Як є майно — можна 
вже говорити і реалізувати інвес-
тиційний проєкт для покращення 
умов, реконструкції, капремонту. 

Дуже важливо забезпечити мак-
симально всі підрозділи гаража-
ми — багато по районах автомобілі 
швидкої стоять просто неба, або 
в не пристосованих для цього при-
міщеннях. Це не є критично для 
самих авто, а для обладнання і для 
всього, що в них — дуже важливо. 
Я знаю резерви облради — десь 
можливо зробити ремонт, десь є 
гаражі, куди вже поставити авто-
мобілі. Тільки оформити належ-
ним чином, — надання в опе-
ративне управління нерухомого 
майна. Я маю досвід у тій сфері 
і хочу почати з фундаментально-
го — передати майно, а потім вже 
організаційні моменти. Бо поки 
що, ніби людина живе в орен-
дованій квартирі. І робити там 
євроремонт недоцільно. А коли 
свій будинок — це інша справа. 
А далі в тому майні — і медицина, 
і розвиток — далі все буде.

Що найбільше 
потрібно швидкій 

— Які найнагальніші потреби 
зараз у швидкої? Зокрема й у час 
військового стану, енергетичних 
реалій.

— Є чимала проблема зі зв’яз-
ком. У нас автомобілі не забез-
печені раціями, індивідуальним 
зв’язком, ми користуємось мобіль-
ним. А сама знаєте — вимикають 
світло, часто пропадає і зв’язок. 
Задача: вирішити це питання. 
За які кошти? Є бажання зро-
бити, а кошти будемо шукати. 
Сьогодні дуже актуальні гран-
тові підтримки. Для цього треба 
проєкт, розуміння, чи ми будемо 
працювати автономно, чи разом із 
поліцією і рятувальниками. Поки 
що, коли виникають проблеми зі 
зв’язком, нас підтримують ряту-
вальники. Вони приймають дзвін-
ки і передають нам інформацію. 
Це дуже складне питання, але його 
потрібно найоперативніше вирі-
шити. Зробити проєкт. А потім із 
ним знайти гроші. Гроші можна 
просити і з обласного бюджету, бо 
це вкрай необхідна річ. Але зараз 
час, коли добре працюють грантові 
програми. Про часові рамки гово-

рити завчасно — якщо це питання 
не вирішене роками, то що ж ми 
можемо зараз говорити?

— Що ще нового плануєте вті-
лити на підприємстві?

— Ще з важливих речей, які 
я хотів би втілити на підприєм-
стві, пов’язано із залученням ін-
вестицій для розвитку. Стенд для 
перевірки і діагностики стартерів 
та генераторів. Це для оператив-
ного ремонту автомобілів. Зараз 
швидкі ремонтуємо на СТО. У нас 
є своя база, там проводять ремонт 
коліс, балансування, заміну з літ-
ніх шин на зимові і навпаки — все 
це ми робимо на підприємстві. 
А складніші ремонти, що стосу-
ються діагностики — на СТО. Це 
час і кошти. Робити в нас було б 
дешевше і швидше.

Тести журналістів 
пройшов 

— А ви знаєте норму, за скільки 
швидка має прибути за викликом?

— Зараз норма 10–20 хвилин. 
У місті, поза містом — це минула 
градація. Зараз інші критерії: кри-
тичний стан пацієнта — до 10 хви-
лин, екстрений виклик, коли 
немає загрози життю — до 20 хв, 
а невідкладний випадок — до го-
дини часу. І не обов’язково певна 
бригада певної підстанції має виї-
хати на виклик. Диспетчер дивить-
ся, де розміщена машина, і кому 
знадобиться найменше часу для 
прибуття на місце. Зазвичай цей 
час менший, ніж прописано у ви-
могах. Але ви ж розумієте, є багато 
чинників, які впливають: затори, 
якість доріг, погодні умови.

— А на скільки швидкій допомозі 
вистачає коштів, які виділяє дер-
жава?

— Їх вистачає. Хотілося б до-
купити авто більшої прохідності, 
повнопривідні, в деяких районах 
медикам доводиться діставатися 
до пацієнтів у досить екстремаль-
них умовах. Там потрібно вже ав-
томобілі більшої прохідності, та й 
обладнання. Власне, у час війни 
це на часі. Залучати державні і 
грантові кошти. Я маю до кого 
і буду звертатись за кордон для 
допомоги, щоб отримати авто, 
обладнання. Процес створення 
медицини катастроф вже запуще-
ний, і шукати все необхідне для 
реалізації треба вже.

Новий очільник 
швидкої розказав, 
чи продовжать 
четверо дітей 
традиції та чи 
стануть медиками

Ріпка Олександр Миколайович народився 1 січня 1968 р.  
у м. Львів. З родини лікарів. Освіта вища, за фахом менеджмент. 
Навчався в Тернопільському національному технічному університеті 
ім. Пулюя, там закінчив і бакалаврат, і магістратуру. Одружений, 
разом із дружиною Наталею виховують чотирьох дітей. 

 Довідка
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Кримінальний кодекс України
Стаття 201-2. Незаконне використання з метою отримання прибут-
ку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги
Ч. 3 Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або викори-
стання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання 
інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою 
отримання прибутку, вчинені організованою групою або в особливо 
великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, 
—  караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Юридична довідка

ФЕМІДА

ТОРГУВАЛИ БРОНЕЖИЛЕТАМИ

Брати Козаки на двох внесли 545 тис. 820 грн застави і 
принаймні до вироку суду перебуватимуть на волі

Справа Ігоря Г. , який торгував бронежилетами з гуманітарки, у суді

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

Дві найгучніші «волонтерські» 
справи, коли ділки торгували вій-
ськовою амуніцією, уже в судах.

Брати Козаки на двох внесли 
545 тис. 820 грн застави і принайм-
ні до вироку суду перебуватимуть 
на волі. Або поки не порушать умов, 
за яких їх відпустили. Але у справі 
з’явився новий поворот: перед судом 
постане ще й жінка організатора.

Справа Ігоря Г. теж у суді. «Броні-
ки», у торгівлі якими чоловіка зви-
нуватило слідство, вже захищають 
воїнів ЗСУ на передовій.

Нагадаємо, восени Андрій та Іван 
Козаки, які від травня перебували 
під вартою, внесли заставу і вийшли 
із СІЗО.

Ще у травні суд, обираючи міру 
запобіжного заходу обом, визна-
чив альтернативу — заставу понад 
1 млн грн з кожного. Проте тоді 
гроші в держказну брати Козаки 
не внесли. В останній день літа суд 
в 3–4 рази зменшив суму застави.

Було понад два 
мільйони на двох 

— Козаку Андрію Васильовичу 
визначити заставу в розмірі 100 про-
житкових мінімумів для працездат-
них осіб, що становить 248 100 гри-
вень, — повідомили у пресслужбі 
Тернопільського міськрайсуду. — 
Козаку Івану Васильовичу визна-
чити заставу в розмірі 120 прожит-
кових мінімумів для працездатних 
осіб, що становить 297 720 гривень.

Брати внесли заставу та вийшли 
із СІЗО, повідомила речниця Тер-
нопільської обласної прокуратури 
Леся Долішна.

Андрій, за попередньою домов-
леністю з братом Іваном, міг ви-
користати 2 млн 45 тис. 680 грн 
благодійних пожертв, призначених 
для потреб Збройних сил України. 
Такою є версія слідства, яка лягла 
в основу обвинувачення двох бра-
тів-волонтерів.

Десятого травня 2022 року в по-
рядку ст. 208 КПК України братів 
затримали, а наступного дня їм по-
відомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 201–2 КК 

України. Йдеться про незаконне 
використання з метою отриман-
ня прибутку благодійних пожертв 
у складі організованої групи, в осо-
бливо великому розмірі під час воєн-
ного стану. Санкція інкримінованої 
статті передбачає позбавлення волі 
на строк від 5 до 7 років із позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю 
строком до 3-ох років, із конфіс-
кацією майна. Згідно зі ст. 12 КК 
України, це є тяжкий злочин.

У міськрайсуді після затримання 
обрали міру запобіжного заходу: 
Андрія Козака поміщено під вар-
ту строком на 60 днів і призначе-
но 1 млн 116 тис. 450 грн застави. 
Івана — на 58 днів із правом вне-
сти 1 млн 17 тис. 210 грн застави. 
Адвокати намагались оскаржити 
ці ухвали в апеляційному суді. І 

просили домашнього арешту для 
своїх підзахисних. В апеляції зали-
шили чинною ухвалу суду першої 
інстанції.

Досудове розслідування справи 
про братів-шахраїв завершило-
ся, — повідомили у Тернопільській 
обласній прокуратурі. — В процесі 
слідства виявилось, що вони діяли 
не самі — перед судом постане ще 
й жінка організатора. Матеріали 
справи слідчі передали до суду.

Брати та дружина одного із них 
постануть перед судом, згідно із 
ч. 3 ст. 201–2 ККУ (Використання 
благодійних пожертв з метою отри-
мання прибутку, вчинене у велико-
му розмірі, за попередньою змовою 
групою осіб, під час воєнного стану).

Санкція статті передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
на строк від 5 до 7 років з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років та з конфіска-
цією майна.

Резонанс  Братів Козаків затримали 
у травні. Андрій, за попередньою 
домовленістю з братом Іваном, міг 
використати 2 млн 45 тис. 680 грн 
благодійних пожертв, призначених для 
потреб ЗСУ. Такою є версія слідства, яка 
лягла в основу обвинувачення братів. У 
справі з’явився новий поворот

Затримали Ігоря 
Г., який торгував 
бронежилетами, 
отриманими 
як гуманітарна 
допомога
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49 «броників» 
за 620 тис. грн 

У серпні 2022 р. міру запобіжного 
заходу обрали ще одному тернопо-
лянину — Ігорю Г. Випустити його 
під заставу 781 тис. 515 грн просив 
прокурор. Адвокати наполягали 
на особистому зобов'язанні.

Чоловіка, якого звинуватили 
у продажу бронежилетів, не затри-
мували. Він вільно, без охорони і 
конвоїв, прийшов у суд, і так само 
вільно вийшов із зали судового за-
сідання, коли суд обрав для нього 
міру запобіжного заходу. То хто ж 
цей чоловік?

Нагадаємо, у Тернополі затри-
мали псевдоволонтера, який тор-
гував бронежилетами, отриманими 
як гуманітарна допомога. Чоловіка 
викрили, коли продавав 49 «брони-
ків» за 620 тис. грн.

— За процесуального керівництва 
Тернопільської обласної прокура-
тури викрили тернополянина, 
який продавав військову амуні-
цію, ввезену в Україну як гумані-
тарну допомогу (ч. 3 ст. 201–2 КК 
України), — повідомила речниця 
Тернопільської обласної прокура-
тури Леся Гурецька. — За версією 
слідства, тернополянин спільно з 
іншими особами ввозив в Україну 
бронежилети, кошти на які збирали 
у США.

За версією слідства, амуніцію 
на пожертви з-за кордону купував 
брат організатора схеми. Її доправ-
ляли зі США до Польщі літаком, 
а далі переправляли в Україну як 
гуманітарну допомогу місцевому 
благодійному фонду. Проте по-
трапляла вона на склади організа-
тора схеми. А той її вже продавав. 
Вилучену військову амуніцію пере-
дали на потреби ЗСУ, повідомили 
у прокуратурі.

«Це якась помилка, 
або непорозуміння» 

12 серпня у міськрайсуді підо-
зрюваному обрали міру запобіжного 
заходу.

Захисники під час засідання нази-
вали ситуацію з продажем бронежи-
летів для військових нічим іншим, 
аніж «це якась помилка, або прикре 
непорозуміння». Такої ж позиції до-
тримувався і підозрюваний у про-
дажі військової амуніції.

Нам стали відомі всі персональні 
дані чоловіка, однак у матеріалі ми 
називатимемо лише ім’я. Принайм-
ні поки що — до вироку, яким би 
він не був. Чи то виправдальним, 
а на це сподіваються адвокати та 
їхній клієнт. Чи то обвинувальним, 
на чому наполягають слідчі та про-
курор у справі.

Чоловіка звуть Ігорем Г., він 
уродженець одного з сіл колиш-
нього Теребовлянського району. 

Йому 35 років, він одружений і має 
на утриманні чотирьох неповноліт-
ніх дітей, молодший з яких наро-
дився у травні цього року. Чоловік 
очолює ТОВ, фактичною адресою 
якого, за даними «Юконтрол», є м. 
Зборів, вул. Хмельницького. Проте 
зборівські волонтери такого чоловіка 
ніколи, кажуть, і не бачили.

Адвокати стверджували у суді, що 
родина є не надто заможною, прибу-
ток фірми за останні півроку склав 
всього 50 тис. грн, а ще потрібно 
платити зарплату 6 працівникам. І 
що проживає багатодітна родина 
в двокімнатній квартирі у Терно-
полі, тому сума застави, яку просили 
призначити прокурор і слідчий, є 
не підйомною для підозрюваного. 
Натомість останні стверджували, що 
у Ігоря значно більше майна, серед 
яких будинок, квартира, щонаймен-
ше два авто та чимало іншого. Адво-
кат наголошував, що надприбутків 
немає, а все вище перелічене — по-
дарунок батьків.

Окрім того, адвокати наполягали, 
що визначення застави передбачає 
завдання збитків. Але кому Ігор їх 
завдав? Мовляв, збитків немає. А всі 
бронежилети придбав брат чоловіка. 
Ігор їх тільки привіз в Україну. Нам 
відома й назва благодійного фонду, 
до якого «не доїхали» вищезазначені 
бронежилети. Поки що, в інтересах 

слідства, ми її також не називаємо, 
скоротивши до однієї букви назву — 
«Ф». Фонд також зареєстрований 
в одному із сіл колишнього Тере-
бовлянського району.

— Це помилка і прикре непорозу-
міння, — в унісон своїм захисникам 
говорив Ігор Г. на суді.

Журналістка пробувала погово-
рити з чоловіком під час перерви 
в судовому засіданні. Пропонувала 
сказати будь-що на свій захист чи 
пояснити, в чому саме помилка. 
Бронежилетів не продавав? Вони 
не мали потрапити до благодійного 
фонду? Це все підстава? Чоловік ли-
шень знітився. І, послухавши своїх 
адвокатів, відмовився будь-що ко-
ментувати у цій справі. Принаймні 
поки що…

Прокурори Тернопільської об-
ласної прокуратури вже скерували 
до суду обвинувальний акт щодо Іго-
ря. Розслідування завершили. Чоло-
віка судитимуть за ч. 3 ст. 201–2 КК 
України (Незаконне використання 
з метою отримання прибутку гу-
манітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги).

«Волонтерові» загрожує поз-
бавлення волі на строк від п’яти 
до семи років з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до трьох 
років та з конфіскацією майна.

«Броніки», у торгівлі якими Ігоря Г. звинуватило слідство, 
вже захищають воїнів ЗСУ на передовій
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, JULIIIA.INOZEMTSEVA@
GMAIL.COM, 098– 821-01-51 

Новий 2023 рік є роком гонорової 
і всюдисущої сімки, яка проявляєть-
ся та діє виключно за своїми прави-
лами. Минулими подібними роками 
були 1942, 1978 та 2014, а наступним 
буде 2032 рік. Україна закодована 
під сімкою (стільки літер у її назві, 
ми межуємо з сімома державами 
тощо), тому події, які стаються через 
її вплив, відбиваються на нашій долі. 
Як саме — Іван Круп’як наводить 
приклади.

— Саме 14 жовтня 1942 року утво-
рилась Українська повстанська ар-
мія. 21 січня 1978-го на Тарасовій 
горі у Каневі Олекса Гірник спалив 
себе, протестуючи проти русифіка-
ції. 25 січня цього ж року народився 
юридично сьомий, а фізично шо-
стий президент України Володимир 
Зеленський, а 20 квітня прийняли 
Конституцію УРСР. 2014 рік теж був 
непростим: анексія Росією Криму, 
початок війни на Донбасі, утво-
рення так званих ДНР і ЛНР. Всі 
вищезгадані роки були роками Коня 
за Східним календарем, а кінь — це 
сьомий знак, — говорить він.

Символи і знаки 
нового року 

Астральна сімка оточує людину 
буквально звідусіль. Вона присут-
ня у природі, адже існує сім зву-
ків музики, сім кольорів веселки, 
сім зірок у Великій ведмедиці, сім 
днів тижня, 52 тижні року (у сумі 
сімка) та багато іншого. Ця цифра 
відбита і на нашому тілі: сім отворів 
на голові, які символізують планети 
Сонячної системи, сім енергетичних 
чакр, сім шарів шкіри тощо.

Важливими роками в житті кож-

ного є такі: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 
70. Вони змінюють нас щодев’ять 
літ (адже 16–7=9; 25–16=9 і так 
далі). 2023 рік, за словами астро-
лога, розпочинає свою ходу з неділі, 
9-ї місячної доби, яка вважається 
в астрології однією з неприємних. 
Зростаючий Місяць буде знаходи-
тись у знакові Тельця, під яким 
територіально перебуває наша 
Україна.

— У новому році буде багато 
світла та святковості, а ретроградні 
Марс і Меркурій, які припадають 
на цей час, стримуватимуть тих, хто 
рватиметься до авантюр і нехтувати-
ме загальнолюдськими законами, — 
розповідає Іван Круп’як.

У 2023 році — нагадаємо, році 
сімки — відбудуться чотири затем-
нення: два сонячних і два місячних 
навесні та восени. За календарем 
погоди, рік під опікою Марса. Це 
означає, що весна обіцяє бути сухою 
і морозною, літо дуже спекотним, 
осінь більш посушливою, а зима 
холодною. За зороастрійським (со-
нячним) календарем з 21 березня 
стартує рік Павича, а за слов’ян-
ським — вже 7531 літо.

Також досвідчений тернопіль-
ський астролог склав для наших 
читачів Європейський (Західний) 
гороскоп на 2023 рік для кожного 
знака Зодіаку!

Європейський 
гороскоп на 2023 рік 

Овен 
Підопічні знака можуть роз-

раховувати на досить непоганий 
рік. Досягнення та успіхи чекають 
багатьох як в особистому житті, 
так і в різних сферах діяльності. 
Вам захочеться глибше розібратись 
у своїх можливостях, проявити 
себе та показати власні вміння. 
Правильно сплановане бачення 
року підтримуватиме високий 
рівень активності. Одинокі знай-
дуть бажане щастя, а люди, які вже 
створили сім’ю, зміцнять любов.

Телець 
Вас чекає спокійний і продук-

тивний період без різних життє-
вих коливань, адже ви є ключиком 
року. Місяць у новорічну ніч буде 
у вашому знакові. Новорічний тост 
в компанії проголошувати повинні 
саме ви. Розраховуйте на особливе 
везіння в сердечних справах, бу-
дете насолоджуватись повнотою 
в діловій сфері і доведете, що 
наполеглива праця — це те, що 
зробить вас багатим та поважним.

Близнюки 
Ви допитливі і легкі на підйом, 

тому зможете швидше за інших 
реагувати на зміни, які вас ото-
чують, а тому успіх неминучий. 
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2023 рік буде 
роком динамічним. 
Життя і зірки 
підштовхуватимуть 
нас до різких 
кардинальних змін

Гороскоп   Яким для України та 
Тернополя буде 2023 рік? Які переломні 
для нашої держави події трапляться і 
коли настане довгоочікувана Перемога? 
Передбаченнями та ексклюзивними 
прогнозами на новий рік з читачами «RIA 
плюс» поділився відомий тернопільський 
астролог Іван Круп’як. Також він склав 
Європейський гороскоп для кожного 
знака Зодіаку! 

ПРОГНОЗ НА 2023 РІК ВІД 
АСТРОЛОГА ІВАНА КРУП’ЯКА

ГОЛОВНЕ

У наступному році зірки підготува-
ли для представників цього знака 
чимало різних сюрпризів. Серед 
них можуть бути і неприємності, 
з якими ви майстерно справитесь, 
а деякі труднощі загартують вас. 
Більше щирості і тепла отрима-
єте від коханих та тих, кому ви 
небайдужі.

Рак 
Це рік водяної стихії. А тому 

всі зміни йтимуть вам на користь. 
Здебільшого будете насолоджува-
тись повільною течією днів і ду-
ховним умиротворенням. Зможете 
правильно зорієнтуватись у бага-
тьох нових для вас подіях, брати 
в них активну і корисну для себе 
участь. Зміни поглядів і наста-
нов сприятимуть відмовитись від 
неефективних моделей поведінки. 
Романтика буде притаманна вам 
впродовж усього нового року.

Лев 
Загалом ваша активність має 

бути правильно спланована і мо-
тивована до тієї чи іншої події. Час 
працюватиме на вас і дасть вам 
можливість проявити себе і досяг-
ти успіхів у кар’єрі та особистому 
житті. Ви маєте постійно шукати 
ресурси і розвиватись, а прийня-
ті вами рішення повпливають 
на подальшу долю. Сподівайтесь 
знайомств з цікавими проєктами 
і блискучих особистих досягнень.

Діва 
Відповідальні, надійні Діви мо-

жуть скористатись результатами 
праці попередніх літ, або колиш-
німи зв’язками. Багатьом вдасться 
реалізувати колишні мрії, а набу-
тий діловий статус додасть більше 
волі і часу на особисте життя. Ви 
його зможете прикрасити новими 
захопленнями. Декого вони будуть 
надихати на зміну роботи, професії 
та навіть переїзд. Не розпорошуй-
теся на дрібниці!

Терези 
Не прості, але й цікаві завдан-

ня, приємні несподіванки, роз-
мірно-важку працю над собою 
пророкують Терезам зірки в но-
вому 2023 році. Соціальна актив-
ність принесе вам безліч нових 
відкриттів, з’являться міцні сти-
мули для професійного і духов-
ного зростання, розуміння справ 
і правильні орієнтири відкриють 
шлях до фінансового благополуч-
чя. Будь-які нові зв’язки підуть 
вам на користь!

Скорпіон 
Вам вдасться успішно завершити 

розпочаті в минулому році великі 
проєкти і ви зможете взятися за вті-
лення інших амбіційних планів. 
Вміння знайти шлях до заробітку 
покращать якість вашого життя. 
Деякі Скорпіони задумаються про 
переїзд за кордон, а іншим пред-
ставникам знака пасивний прибу-
ток дозволить менше працювати. 
Особисте поповниться багатьма 
приємними моментами.

Стрілець 
Свої зусилля спрямуйте на ділову 

сферу. Легких досягнень і несподі-
ваних прибутків очікувати не варто. 
Позитивні результати отримаєте від 
наполегливої праці. Особисте життя 
передбачається помірним, розрахо-
вуйте на любов і підтримку рідних, 
а якщо ви — досі вільні, на довго-
тривалу зустріч, яка принесе вам 
спокій і задоволення. Втішайтесь 
тим, чого досягли!

Козеріг 
Цікавий і насичений різними по-

діями і змінами чекає вас рік, що 
приходить. Вам вдасться багато змі-
нити в поглядах, думках, у своєму 
житті й навіть оточенні. Ви зможете 
результативно трудитися, розвива-
тися в особистій та професійній 
сферах, нарощувати авторитет і 
будувати стосунки. І не дивлячись 
на це все, будете знаходити час для 
близьких людей та любовних занять.

Водолій 
Рік змін — від застою до активних 

дій. Ви відчуєте волю від твердих 
обмежень та захочете взятися за все 
відразу, але це може відвернути вас 
від серйозних результатів. Якщо 
зможете налаштувати себе на ці-
леспрямовану працю, отримаєте 
все, що запланували. Без чіткого 
визначення планів на рік можете 
не досягти того, що обіцяють вам 
зірки.

Риби 
Це буде успішний рік, вас не по-

лишать ділові успіхи, матеріальне 
благополуччя, щастя в коханні та 
втілення творчих планів. Ви зможете 
легко завоювати авторитет як вмілий 
і талановитий спеціаліст, майстер 
своєї справи. Ви зміните багато по-
глядів та переконань, станете від-
повідальні і обережні, а в стосунках 
із близькими навчитеся слухати і 
довіряти. Комусь буде важко зло-
вити «Рибку» в каламутній воді 
подій року!

Іван Круп’як радить містянам у новому 2023 році не боятися кардинальних змін

Чого чекати від 2023 року?
На думку астролога Івана 

Круп’яка, новий рік буде роком 
кардинальних змін у всьому, а 
ще – роком України, хоча нас 
вже зараз обговорює весь світ. 
Чоловік додає: усі за кордоном 
знають і виконують дві україн-
ські пісні, які починаються з 
тридцятої літери алфавіту, що 
символізує тризуб. Це буква 
«Щ», а композиції – Гімн «Ще 
не вмерла Україна» та колядка 
«Щедрик». Саме Україна, до-
дає тернополянин, у 2023 році 
стане стартовим майданчиком, 
з якого народиться нове мис-
лення і розуміння життя. Та 
спершу ми повинні подолати 
усі проблеми.

– Які важливі події можуть 
трапитись у 2023 році, запиту-
єте? Найбільша подія, якої ми 
всі чекаємо – це припинення 

війни і Перемога. І я гадаю, що 
вона якраз припаде на новий 
рік, адже це рік сімки, а вона 
завжди для нашої долі знакова! 
Коли точно настане Перемога 
– напевно ніхто не скаже… Це 
важко прорахувати, події змі-
нюються не щоденно, а щого-
динно, – пророчить астролог.

Лютий 2023 року, за слова-
ми Івана Круп’яка, буде чи не 
найскладнішим місяцем. Це 
пов’язано із річницею повно-
масштабного вторгнення росії. 
Перша переломна подія, яка 
заспокоїть українців і дасть по-
зитив, має трапитись у період 
між зимовим сонцестоянням 
(22.12.2022 року) і весняним 
рівноденням (20.03.2023 року). 
А спокійнішим життя стане аж 
після літнього сонцестояння 
(22 червня)…

Що астролог 
нам бажає

Іван Круп’як наголошує – 2023 рік 
буде роком динамічним. Життя і зірки 
підштовхуватимуть нас до різких карди-
нальних змін. Тому їх не варто боятися. 
Хочемо ми того чи ні, але змінюватись 
будемо. Насамкінець, астролог щиро 
вітає читачів «20 хвилин» та тижневика 
«RIA плюс» з новорічно-різдвяними 
святами.

– Коли ми сидітимемо за святко-
вим столом, або якщо переступ років 
застане нас в інших умовах, давайте в 
першу чергу подумаємо про те, аби в 
нашій країні був спокій, була Перемога! 
Подумаємо про тих, хто її наближає… 
А наближати ми повинні всі – своїми 
думками, молитвами і ділами. Якщо 
українці гуртом у Новорічну ніч і на 
Святий вечір помоляться, то наблизять 
усі свої бажання, про які мріють! Всім 
спокою і приємних перемін. Шануй-
мося! – бажає Іван Круп’як.
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властива йому все життя. Хоча 
нерідко йому вдається повністю 
викорінити її.

Артем: ім’я має два тракту-
вання. Перше тлумачення без-
посередньо пов'язує його з ім'ям 
богині життя і родючості в Ста-
родавній Греції — Артеміди. Ді-
тей, названих «божественними» 
іменами, по життю чекав успіх 
і захист вищих сил від всякої 
нечисті, прихильність бога або 
богині, чиїм ім'ям була названа 
вона. Водночас прихильники 

іншого тлумачення визначають 
значення імені як «неушкодже-
ний, сильний, з міцним здо-
ров'ям людина». Вважалося, що 
власникові цього імені забезпе-
чені довголіття, бадьорість духу 
та міцне здоров'я. Власникам 
цього імені притаманні такі риси 
характеру, як прямолінійність, 
раціональність, товариськість.

Сьогодні на дитячих майданчи-
ках та у садочках можна почути 
невідомі нам імена. Інколи ви-
мовити їх складно не лише дітям, 

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

Поточний 2022 видався для 
українців нелегким, але тільки 
за цей рік на Тернопільщині 
народилися 6 458 дітей. Про це 
повідомляють у Південно-Захід-
ному міжрегіональному управлін-
ні Міністерства юстиції України.

Так як в Україні немає жодних 
обмежень та заборон на присво-
єння тих чи інших імен, батьки 
інколи називають дітей так, що 
потім…

Традиційні поширені 
імена 

Попри модні тренди, все ж є 
родини, які надають перевагу 
класичним іменам. Дехто взагалі 
називає малечу на честь бабусь, 
дідусів або більш давніх родичів. 
Так, у 2022 році найпопулярні-
шими жіночими іменами, якими 
жителі Тернопільщини називали 
новонароджених дівчаток, стали: 
Софія, Соломія та Анна. Що ж 
означає кожне з цих імен?

Софія: ім’я давньогрецького 
походження. Воно означає му-
дрість, премудрість, мудра. Тихе, 
сумне, шорсткувате ім'я, але зате 
ніжне, жіночне, легке і гаряче. 
Внутрішній світ цього імені, 
відстороненого від зовнішнього 
хаосу, створює почуття власної 
гідності і зростання. Софія — 
ім'я імпульсивне і глибоке. Од-
нак у ньому закладено недовіру 
до своєї чуттєвості і певна сер-
йозність. Не дарма, втім, в дав-
нину вибирали це слово для по-
значення мудрості, досягти якої 
не можна без глибини почуттів.

Соломія: ім’я староєврейсь-
кого походження, що озна-
чає — «мирна», «спокійна». Як 
правило, володарка цього імені 
часто є активною, діловитою і 
розважливою жінкою, яка завжди 
ретельно продумує свій вчинок, 
план і рішення. Соломія часто 
наділена сильною волею, але 
незважаючи на це, завжди дуже 

важко переживає різні невдачі. 
Також володарка цього імені 
не прощає зради і віроломства. 
Часто любить покритикувати 
інших, але без зла.

Анна: ім’я належить до числа 
«аристократичних», адже раніше 
так називали видатних історич-
них особистостей. У перекладі 
з івриту воно означає «при-
хильність» або «благовоління». 
Головна характеристика імені 
Анна — спокійний і відкритий 
характер. Вони старанні, слухня-
ні, розважливі. При цьому Анюти 
рано привчаються до самостій-
ності і звикають розраховувати 
тільки на себе. Доброта і чуйність 
по відношенню до інших людей 
дозволяє вважати її дуже приєм-
ною людиною.

Що стосується хлопчиків, 
то родини Тернопільщини най-
частіше називали малюків саме 
так: Матвій, Максим, Артем. Та 
звідки походять ці імена і кому 
найбільше вони підійдуть?

Матвій: ім’я Матвій має 
давньоєврейські коріння, ети-
мологія імені означає «дарунок 
від Бога», «Божий дар». В його 
основі лежить давньоєврейське 
слово Маттітьяху, що означає 
«Дарований Богом». Зарубіжний 
аналог імені Матвій — Матті-
ас. Зазвичай це довгоочікувана 
і улюблена дитина у своїх батьків. 
На нього покладаються великі 
надії. Те, що означає ім’я Матвій, 
проявляється в характері дитини 
з раннього дитинства. Як прави-
ло, він росте здоровим і міцним 
хлопчиком.

Максим: ім'я походить від 
римського родового імені 
Maximus, що означає «найвелич-
ніший». Максим зростає доброю 
і чуйною дитиною. Малюк ко-
мунікабельний і легко сходиться 
навіть з абсолютно незнайомими 
людьми. Хлопчик зростає актив-
ним і рухливим. На жаль, Мак-
сим часто сумнівається в своїх 
силах, що робить його нерішу-
чим. Нерішучість може бути 

Хлопців найчастіше називали Максимом, Матвієм та Артемом

Серед дівчаток лідирують Софія, Соломія та Анна
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Кожне ім’я 
особливе по-
своєму і має 
ексклюзивне 
значення. Які 
найпопулярніші

ЯК НАЗИВАЛИ ДІТЕЙ У 2022 РОЦІ
Цікаве  На Тернопільщині популярно 
давати новонародженим малюкам 
старовинні імена або ж запозичені 
з інших держав чи культур. Якими 
традиційними та рідкісними іменами 
називали дітей на Тернопільщині 
впродовж 2022 року — читайте у 
матеріалі

ДІТИ

а й дорослим. А ось з україн-
ським прізвищем та по батькові 
вони звучать ну дуже екзотично.

Діти з «екзотичними 
іменами» 

Одні батьки хочуть, аби за до-
помогою імені дитина просто 
виділялася серед колективу, 
а ось інші ретельно підбирають 
за релігією та різними забобона-
ми. Тож, якими «екзотичними» 
іменами цьогоріч назвали своїх 
дівчаток жителі Тернопільщини?

Дара: ім’я Дара поширене 
у євреїв і слов’ян, використо-
вується у мусульман. Про те, 
як утворилось ім’я Дара, існує 
кілька тлумачень. Є думка, що 
їм’я Дара походить від перського 
імені Дарій, що означає «влас-
ник блага». Є ще думка, що 
появі Дари як імені посприяло 
одне з географічних назв — про-
вінція Дараа в Сирії або форте-
ця Дару в Месопотамії. Кожна 
Дара — незалежна, волелюбна 
особистість, яка ніякій ситуа-
ції не дозволить перешкодити 
власному розвитку. Дарі зов-
сім не імпонує вибирати легкі 
шляхи, тому часто Дару можна 
порівняти з першовідкривачем.

Деля: це ім’я означає скром-
ність. Дівчина любить людей, 
тому йде на будь-які поступки 
заради збереження стосунків. 
У Делі високий інтелект, ве-
лика тяга до знань, вона при-
мудряється бути в курсі всьо-
го, що відбувається в світі. 
У дівчини прекрасна пам'ять, 
також дівчина здатна знайти 
вихід із будь-якого становища. 
У дівчини з цим іменем багато 
здорового глузду, проте справу 
до кінця вона доводити не лю-
бить. Деля не відзначає іменини, 
оскільки не входить до списку 
католицьких і православних 
святців.

Лючія: характер імені Лю-
чія визначається завзятістю і 
в той же час зовнішнім спокоєм 
та врівноваженістю. Число іме-
ні п'ять символізує особистість 
незалежну, сповнену прагнен-
ням свободи. Лючія скептично 
ставиться до думки оточуючих, 
найбільше цінує особистий жит-
тєвий досвід і нерідко спираєть-
ся на інтуїцію. Ім'я Лючія озна-
чає схильність до ризику і навіть 
авантюр, тому вони нерідко від-
чувають як успіх, так невдачу. 
Лючія любить подорожувати та 

робити нові відкриття. Схильні 
до роздумів, мають аналітичний 
склад розуму, знаходять вихід із 
будь-яких ситуацій.

Також серед незвичайних 
жіночих імен популярне Ар’я. 
Натомість значення цього імені 
нам віднайти не вдалося.

Від початку цього року серед 
цікавих та рідкісних чоловічих 
імен, які дають новонародженим 
хлопчикам на Тернопільщині, 
лідирують: Равид, Натанаїл, 
Ілай, Мартин.

Ілай: походження імені Ілай 
єврейське. Воно означає «чудо-
вий», «найвищий», «сповнений». 
Ілаєм звали одного з головних 
воїнів царя Давида. У тюркській 
мові також є це ім'я, тут воно 
перекладається як Місяць Бать-
ківщини. Значення імені Ілай 
несе у собі позитивні якості ха-
рактеру. Хлопчик легко заводить 
друзів, точно знає, як здобути 
авторитет у суспільстві і зазви-
чай з першого погляду викликає 
позитивне ставлення до себе.

Мартин: ім'я це латинського 
походження. Воно означає во-
йовничий, подібний до Марса. 
Хлопчики з таким іменем ще 
в дитинстві дивують однією 
якістю: вони дуже обов'язкові 
й усе, що починають, доводять 
до кінця, хоча багато хто з них 
замкнуті, нерішучі й боязкі. 
За натурою вони домосіди, віч-
но клопочуть по господарству. 
Люблять риболовлю, займаються 
спортом. Друзів підбирають із 
розбором. Скромні, прагматичні, 
розважливі. Беруться за будь-яку 
справу. «Зимові» — зі складним 
характером, люблять спереча-
тися через дріб'язки і доводити 
свою правоту. Багато читають.

Натанаїл: єврейське ім’я, що 
означає «даний Богом». Чоловік, 
названий так, легкий в спілку-
ванні, але дещо марнославний, 
що іноді відштовхує людей. 
Якщо закривати очі на само-
любування Натана, то з ним 
можна побудувати гарні сто-
сунки. Людина, що носить це 
ім’я, володіє такими рисами, як 
невибагливість і відстороненість. 
Він не женеться за комфортом 
у побуті, йому не потрібні ку-
лінарні шедеври, проте він 
досить бридливий. Для нього 
охайність — це дуже важлива 
риса, він ніколи не зблизиться з 
неакуратною людиною. Натан — 
щедрий і дбайливий одночасно.
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До шопки у церкві святого Апостола Петра щодня приходить багато місцевих

РЕПОРТАЖ

не вмикали, бо економлять елек-
троенергію. Достатньо й свічок, 
які палахкотять перед шопкою. 
Завдяки ним вона виглядає та-
ємничою і цікавіше розглядати 
її деталі  

У зведенні вертепу, який що-
річно встановлюють у церкві свя-
того Апостола Петра напередо-
дні Різдвяних свят, взяли участь 
не лише брати-францисканці, 
але й парафіяни — жителі Тер-
нополя. Процес розпочався ще 
на початку грудня і тривав чо-
тири тижні. За словами брата 
Партенія, приємно, що шопка 
стала місцем, де люди об’єдна-
лися. «Ми у церкві спонукаємо 
людей замислитися не лише над 
красою шопки, яка є найбіль-
шою в Україні, але й подивитися 
на духовність Різдва. Свято по-
лягає у тому, що Ісус Христос 
несе нам мир, любов та надію 
у майбутнє! І це все невдовзі 
буде…» — пояснює він. Шопка, 
зроблена у минулому 2022 році, 
згуртувала містян.

Які елементи 
додали 

Цьогоріч до неї додали особли-
ві деталі, які пророчать довгоо-
чікувану Перемогу над ворогом. 
Це три ангелики, розміщені над 
центральною частиною вертепу, 
прямо над фігуркою Ісуса Хри-
ста, а також дві будівлі у кольо-
рах національного стягу. Раніше 
не було такого, аби у компози-
цію Віфлеємської шопки у храмі 
вмонтували синьо-жовтий хма-
рочос, посміхається Партеній.  

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

Різдво Христове має свій 
неповторний характер і настрій. 
А цьогоріч минає вже 800-та річ-
ниця, відколи засновник като-
лицького чернечого релігійного 
ордену — Святий Франциск, 
вперше збудував святковий вер-
теп в італійському місті Греччо. 
Він складався лише з ясел, сіна, 
фігурки віслюка, а за основну 
мету мав прославити народження 
Ісуса Христа, який несе світові 
мир. Відтоді до 7 січня упродовж 
восьми століть послідовники 
Франциска, тобто брати-фран-
цисканці, з нагоди народження 
Господа нашого монтують шо-
пки у храмах. Тернопіль не став 
винятком. Величезний вертеп 
у церкві святого апостола Пе-
тра у нашому місті зводять вже 
понад двадцять років поспіль, 
розповідає нам брат Партеній.  

Що символізує 
вертеп 

— Вертеп — це видима Біблія, 
яку кожен може прочитати: як 
наймолодші, так і найстарші. 
Шопка наповнена різноманіт-
ними фігурками — тут бачимо 
ангелів, пастушків, королів, 
князя Володимира Великого, 
митрополита Андрея Шептиць-
кого, Йосифа Сліпого та інших 
визначних українців. Та ключо-
вою фігуркою є Ісус Христос. 
Він символізує мир, радість та 
єдність, — каже чоловік.  

Різдвяна шопка цьогоріч має 
30 метрів у висоту та 40 метрів 
у ширину. У центрі вертепу роз-
містили селище Вифлеєм, де на-
родився Ісус Христос. По обидва 
боки композиції — інші біблійні 
сюжети, які розповідають пара-
фіянам і відвідувачам церкви про 
життя Господа. Деякі фігурки 
підсвічуються, однак на момент 
відвідин храму ілюмінацію майже 

Свята  Найбільшу в Україні Різдвяну 
шопку вже встановили у церкві святого 
Апостола Петра. Цьогоріч до композиції 
додали нові деталі, які символізують 
перемогу у російсько-українській війні та 
швидку відбудову нашої держави

ПРОРОЧИТЬ ОМРІЯНУ ПЕРЕМОГУ
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Ісус Христос несе 
нам мир, любов та 
надію у майбутнє! 
І це все невдовзі 
буде… Переконують 
у церкві

— Ангели будуть сповіщати 
не лише славу новонароджено-
му Ісусу Христу, а й про мир 
в Україні. А фігурки українських 
будівель є символом тих зруйно-
ваних будинків, яких вже немає, 
але їх обов’язково відновлять. 
Ними ми хочемо показати, що 
війна, яка прийшла на нашу 
землю, скоро завершиться, — 
каже він.  

Офіційно Різдвяну шопку 
відкриють опівночі, під час 
Різдвяного богослужіння, з 
6 на 7 січня. Вона стоятиме 
у церкві до 15 лютого — тобто 
до свята Стрітення Господнього. 
Варто зауважити, що перед ком-
позицією встановили скляний 
ящик, куди відвідувачі шопки 
й храму загалом можуть пожер-
твувати кошти на потреби бій-
ців Збройних сил України. А ще 
тут можна помолитися, аби наші 
воїни якомога швидше поверну-
лися додому, до своїх рідних та 
близьких.

Цієї зими, зауважує брат Пар-
теній, відвідувачів церкви стало 
більше. Часто сюди приходять 
переселенці. А брати-фран-

цисканці у свою чергу запрошу-
ють і тернополян, і гостей міста 
на різдвяну коляду, яка скоро 
розпочнеться. Приходьте коля-
дувати та єднатися у світлій по-
дії — народженні Ісуса Христа…  

— Бажаю кожному українцеві, 
тернополянину, всім, хто відвіду-

ватиме цю шопку чи то у Фай-
ному місті Тернопіль, чи в інших 
церквах, аби пам’ятали, що по-
при труднощі, найважливішими 
для нас є Божественна літургія, 
святковий родинний стіл і різд-
вяна колядка, — завершує брат 
Партеній.

Тернополяни із задоволенням приводять сюди дітей і 
фотографуються 

Цьогоріч до вертепу додали фігурки українських будівель, зруйнованих у 
війні

Шопка складається з величезної кількості фігурок та дрібних деталей
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ному місті завдячує своїм існуванням 
саме персоналіям, які його творили. 
Одна із них — Стефанія Стефанівна 
Садовська, ім’я якої навіть сьогодні 
мало хто знає. Завдяки їй та музейна 
колекція, яка є зараз, збереглась та 
вціліла під час Другої світової війни.

У період зміни влади, тобто 
у 1939 році, музей вкотре був май-
же дощенту пограбований. А вже 
в грудні влада УРСР видала наказ, 
яким реорганізовувала його у Тер-
нопільський історико-краєзнавчий 
музей, до якого перейшли всі фон-
ди Подільського. У червні 1941-го 
його експонати та обладнання пе-
ревезли у триповерховий будинок 
на вулиці Брюкнера, 17. Нині це 
Валова, а на місці музею знаходиться 
Головне управління Національної 
поліції у Тернопільській області. 
Стефанія Садовська почала працю-
вати в установі якраз у час, коли 
розпочалась Друга світова війна. На-
віть під час німецької окупації заклад 
не закривали фактично до 1944 року. 
Та коли фашистські гестапо усві-
домили, що війна повертає у русло 
не на користь Німеччині, почали 
конфісковувати з музею найцінні-
ші речі. Вивезли колекції монет, 

а тоді взялися за твори мистецтва. 
Ще нацисти вкрали 49 із 300 кар-
тин визначних західноєвропейських 
художників…

— Все, що залишилось, Стефанія 
почала ховати. Будівля, де розмі-
стили музей, мала глибокі підвали, 
які переходили у підземелля. Тому 
жінка переносила все туди. Вона 
чудово знала німецьку мову, тому 
порозумілася з місцевою адміністра-
цією та військовими. Старт битви 
за Тернопіль — 1944 рік. Музей 
на Брюкнера був прямісінько біля 
тюрми, яка стала опорним пунктом 
фашистів, де розмістили війська і 
склади. Стефанія Садовська зали-
шила свою домівку і разом із се-
строю переселилась до музею, щоб 
зберегти його від знищення. Коли 
стало надто «гаряче», жінка зібрала 
всі цінні експонати, які могла, та 
спустилася з ними до підземель. Там 
вона перебувала до середини квітня, 
ціною життя захищаючи речі. Наш 
краєзнавчий музей чудом зберігся 
завдяки Садовській. За порятунок 

ІСТОРІЇ

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

Історію творять особистості. Ця 
фраза є крилатою для Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого му-
зею — найбільшого в нашій області. 
Від 1913 року, коли його заснува-
ли, він пережив численні грабунки, 
Першу і Другу світові війни, період 
пацифікації, десятки років пануван-
ня радянської ідеології. Тепер же він 
працює в умовах повномасштабного 
російського вторгнення. Завдяки на-
полегливій роботі науковців музей 
став ще й унікальним. 

Виник на початку ХХ 
століття 

У 1907 році в Тернополі кілька 
місцевих дослідників старовини 
об’єдналися в групу, маючи на меті 
створити музей, який би популяри-
зував історію нашого краю. Очо-
лив цей процес професор міської 
учительської семінарії Станіслав 
Сроковський. Зі своїми колегами 
він почав археологічні дослідження 
кам’яних гробниць, що відносять-
ся до культури кулястих амфор, 
у селах Застав’є і Застінка (тепер 
Великогаївська громади — прим.). 
Сроковського вважають першим ар-
хеологом у Тернополі. У Застав’є 
дослідники знайшли два старо-
винні поховання, які стали базою 
для експозиції тодішнього музею, 
відкритого у 1913 році. Він мав наз-
ву Подільський музей товариства 
«Народна школа», а розташовувався 
на першому поверсі будинку, що 
на вулиці Стефана Качали, 2. Зараз 
це бульвар Шевченка. Перші експо-
нати розмістили у чотирьох залах.

Аби зібрати їх, група дослідників 
кинули клич Тернопільщиною, аби 
мешканці сіл та містечок зносили 
непотрібні для них, але важливі для 
досліджень історії речі. Відгукну-
лись як прості люди, так і тодішня 
знать, як от графиня Юзефа Рей з 
Микулинець, яка подарувала музею 
вишуканий посуд. Чимало цікавих 

речей пожертвувала єврейська об-
щина.

— У першій кімнаті цього музею 
були знахідки археологів: рештки 
людських кісток, зокрема черепи з 
поховань у Застав’є, знаряддя пра-
ці, посуд. Усе зберігали під склом. 
У другій залі зібрали предмети, 
пов’язані з Листопадовим пов-
станням поляків і литовців проти 
Російської імперії 1830–1831 ро-
ків, також Січневим повстанням 
1863–1864 років, спогади людей, 
які стали свідками подій та їхні 
особисті речі. Третя кімната мі-
стила колекцію нумізматики, яку 
складали 44 римські монети, монети 
12–13 століття, які донині не збе-
реглися. Чимало експонатів були зі 
Сходу, як ось японські гроші XVІІ 
століття. Останню залу наповнили 
природними знахідками. Тут були 
30 гнізд птахів, які водилися на те-
риторії краю, метеорит з Бобулинець 
на Чортківщині, вагою у два кіло-
грами, — розповідає Олег Гаврилюк, 
завідувач відділу стародавньої історії.

Під час Першої світової війни, 
коли російська імператорська армія 
у 1916 році окупувала Тернопіль, 
вояки відверто пограбували Поділь-
ський музей: найперше розікрали 
монети, прикладами гвинтівок по-
били кераміку та порцеляну тощо. 
Установу відновлювали по крихтах. 
Та не все так печально. Важливіше 
те, що музей у нашому місті тоді був 
першим на Тернопільщині взагалі. 
А його розвитком займалась гро-
мадськість, адже влада Австро-У-
горської імперії на окраїнах своєї 
провінції, як от Тернопіль, не над-
то дбала про розвиток української 
культури.

Жінка врятувала 
музей від фашистів 

У 2023-му році музей святкува-
тиме не одну круглу дату. Не менш 
важливим буде день 13 квітня, коли 
додасться 110 рік у його літочислен-
ня. За понад століття музей у Фай-

Нове приміщення 
музею урочисто 
відкрили 30 грудня 
1982 року. Відтоді 
у будові більше 
нічого не змінювали

Пам’ятки   З часу відкриття нової 
експозиції Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею 30 грудня 2022 року 
минуло сорок років. Історію установи, 
відомої за межами України, пропонуємо 
послухати із уст людей, які долучились до 
її створення. Деякі деталі й цікаві секрети 
музею ви точно не знали

110 РОКІВ КРАЄЗНАВЧОМУ 
МУЗЕЮ. ЦІКАВІ ФАКТИ ТА СЕКРЕТИ

цінностей під час війни, її потім 
нагородили орденом «Знак По-
шани», — каже Роман Мацелюх, 
заступник директора музею з питань 
розвитку і комунікацій.

Не всі музеї мають 
власне приміщення 

Під час боїв за Тернопіль примі-
щення краєзнавчого музею сильно 
пошкодили. У 1944 році розпочались 
ремонтні роботи, а вже у вересні 
наступного року для відвідувачів 
відкрили експозицію відділу при-
роди. Повністю установу віднови-
ли ще за шість років. Однак після 
1950 року посадовці геть забули про 
музей, його ремонт ніхто не про-
водив, та й стояло питання, аби 
взагалі це не робити, адже фондові 
приміщення споруди не відповідали 
потребам великого об’єму експона-
тів. Через аварійний стан за 18 років 
експозицію музею взагалі закрили.

У 1976 році очільником установи 
став Венедикт Лавренюк. Завдяки 
своїй наполегливості та ініціатив-
ності новий директор зумів про-
лобіювати питання будівництва 
окремого приміщення для обласного 
музею перед партійними органами. 
Замовником проєкту споруди був 
облвиконком Тернопільської об-
ласної ради, а його виконавцем — 
Тернопільський філіал проєктного 
інституту «Дніпроцивільпромбуд». 

У січні 1978 року на зборах місцевої 
організації союзу архітекторів роз-
глянули сім проєктів фасаду краєз-
навчого музею у Тернополі. Після 
довгого обговорення до робочих 
креслень рекомендували роботу 
архітектора Олега Головчака. 

Будівництво нового приміщення 
музею стартувало у 1979 році. Його 
зводили робітники Тернопільського 
управління «Житлобуд-2», а керував 
процесами виконроб Богдан Костик. 
Для оздоблення фасадів використа-
ли крихту з відходів Тернопільсько-
го фарфорового заводу. Одночасно 
науковці проводили побудову но-
вої експозиції (та про це розповімо 
у наступній статті). Її розмістили 
на площі 1800 кв. м.

— При створенні нашого Терно-
пільського обласного краєзнавчого 
музею запланували три експозиці-
йні відділи, виставкову залу, кіно-
лекторій, службові приміщення та 
фондосховища. Архітектор Олег Го-
ловчак за проєкт отримав диплом ІІІ 
ступеня республіканського огляду 
творчості молодих архітекторів, — 
додає Сергій Куницький.

Нове приміщення музею у Фай-
ному урочисто відкрили 30 грудня 
1982 року. У наступному номері чи-
тайте про унікальні експонати му-
зею, які відомі люди оформлювали 
його експозицію, а також про те, як 
установа діє та волонтерить тепер.

Триває будівництво краєзнавчого музею у 
Тернополі, 1980-і рр.

Це варіант монументально-декоративного 
оформлення фасаду, який не затвердила влада

Архітектор Олег Головчак, якому належить проєкт споруди 
музею

Краєзнавчий музей у 1988 році. Поштова листівка, 
фото В. Балюха
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3. АВТОМОТОТЕХНІКА, С/Г 
ТЕХНІКА, ПОСЛУГИ  

3.4 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦЕН.)  

 АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ДО 5 Т, ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ, РІЗНІ ВИДИ 
ТРАНСПОРТУ.  Є ВАНТАЖНИКИ.СВІД. (097) 076-
83-71  

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУСОМ, ДО 2,5 Т, Є ВАН-
ТАЖНИКИ. 24/7 , СВІД. (068) 775-84-92  

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

5. БУДМАТЕРІАЛИ, 
САНТЕХНІКА  

5.2 ПРОДАМ  

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

 Паркани металев і ,  жалюзі-паркан,  ран-
чо-паркан ,  штахетник ,  металев і  пара-
пети ,  мет .шапки  на  стовпц і ,  вс і  комп-
лектуюч і ,  пом ірн і  ц іни  (096)132-84-04 , 
(067)381-45-08  

5.4 БУДІВ-РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ(ЛІЦ.)  

 ВИКОНУЄМО ЯКІСНО ТА ДОБРОСОВІСНО РЕ-
МОНТНІ РОБОТИ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАТ-
ЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН ТОЩО, ПОРЯДНІСТЬ, 
ЧЕСНІСТЬ (098) 370-75-44  

 Гіпсокартон, шпатлювання, фарбування, ла-
мінат, внутрішні роботи. (068) 510-74-50  

 Недорогий та якісний ремонт вашої кварти-
ри з гарантією, матеріали за цінами вироб-
ника з безкошт. доставкою, приступаємо 
відразу. (098) 223-62-98  

 ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАКЛІВКА, ГІПСОКАРТОН, 
ШПАЛЕРИ (096) 676-73-89  

 ПЛИТОЧНІ РОБОТИ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, 
ПІДГОТОВКА СТІН, ПІДЛОГИ, ГІПСОКАРТОН, 
СТЯЖКА, ШТУКАТ., ЛАМІНАТ, ЯКІСНО (098) 385-
10-84  

 Ремонт на радість вам: ванна, туалет, кух-
ня, багато іншого, стіни, стелі, підлоги, від-
коси, великий досвід, доступні ціни. (098) 
223-62-98  

 ІНФОРМАЦІЯ: ВИКОНУЄМО ЄВРОРЕМОНТ, КВАР-
ТИРИ «ПІД КЛЮЧ», ШПАТЛЮВАННЯ, ГІСПОКАР-
ТОН, ФАРЮБУВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА, ЕЛЕК-
ТРИКА, ДІПЕРЛА (096) 945-49-00  

 Інформац ія :  мурування грубок ,  ремонт 
груб, лежаків, димоходів, (Сергій) (068) 
067-94-30  

 ІНФОРМАЦІЯ: ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, 
ШПАКЛІВКА, ГІПСОКАРТОН, ШПАЛЕРИ. (096) 
700-92-04  

6. МЕБЛІ  
6.2 ПРОДАМ  

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

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

 ЛІЖКА ДЕРЕВ»ЯНІ. (097) 187-18-08  

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

6.4 РІЗНЕ  

 ВИГОТ. ЯКІСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛ., ОПТИМІЗ. 
ПРОСТОРУ, ІНЖ. КОНСУЛЬТ., КУХНІ, ПЕРЕДПО-
КОЇ, ГАРДЕРОБ,ДИТЯЧА,КОМОДИ,ШАФИ, ОФІ-
СИ,МАГАЗ. (050) 987-61-64  

 Перетягування, ремонт м»яких меблів, замі-
на пружин, поролону. (097) 484-60-02  
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7. РОБОТА, ЕМІГРАЦІЯ  
7.2 ПРОПОНУЮ  

 БАРМЕН АКВА-БАРУ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВН. ІН-
ЖЕНЕРА (ГОЛ. МЕХАНІК),  МАСАЖИСТКА, КУХАР 
РЕСТОРАНУ, ОХОРОННИК, ПІДСОБНИК, ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНІ (098) 709-85-76  

 ВЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ДЛЯ ПІДГОТ. ДО 
ШКОЛИ, ВЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙС. МОВИ, Д/Р ОБОВ., 
ЗМІН. ГРАФІК, ВІДПОВІД, КОМУН.,З/П ДОГОВІРНА 
(096) 605-63-95  

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

 ЗАГОТІВЕЛЬНИК МАКУЛАТУРИ, ВУЛ.15 КВІТНЯ. 
(067)350-20-60, (068) 060-13-88  

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

 Обвалювальник м»яса (свинина, курка) (097) 
477-40-51  

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

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

 ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ЕНЕРГІЙНА, ВІДПОВІДАЛЬНА, 
ОХАЙНА, (098) 498-41-27  

 ПРАЦІВНИКИ НА АВТОМИЙКУ-САМООБСЛУГОВУ-
ВАННЯ, ПОДОБОВО. (068) 251-88-36  

 ПРАЦІВНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО, З/П ВИСОКА. (067) 
352-72-89  
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Дійсний лише для подачі оголошення у №2 від 11.01.2023р.

 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ В МАГАЗИН ОДЯГУ, ТРЦ «ПОДОЛЯНИ», 
ПРИБИРАННЯ ТОРГ. ЗАЛИ, СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, 3 
ДНІ В ТИЖД. ПО 10 ГОД., ОФІЦІЙНО, (067) 829-47-90  

 ПРОДАВЦІ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, ДОБРОСОВІСНІ, 
ЧЕСНІ (096) 998-39-83  

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

 СТОРОЖ 52-20-52, (096)318-32-95  

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

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

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

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

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

11.3 КУПЛЮ  

 ТВ LET, LCD, ПЛАЗМА, НЕРОБОЧИЙ СТАН., ПОБИТІ 
ЕКРАНИ, НА З/Ч. (097)012-34-25, (093) 546-77-70  

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

13. ПОБУТОВІ ТОВАРИ  
13.2 ПРОДАМ  

 Сервіз столовий кавово-чайний,, 6 персон, но-
вий, терміново, недорого. (067) 794-81-12  

 Фільтр внутрішній до порохотяга «Ровента», 
180х80 мм, №49190163, недорого, (Ярослав) 
(068) 311-83-77  

17. МЕТАЛИ ЛІЦ.  
17.3 КУПЛЮ  

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

24. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ, ТАРА 
ТА УПАКОВКА  

24.3 КУПЛЮ  

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

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

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

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

26. ПОСЛУГИ  
26.1 ПОБУТОВІ  

 Антени для супутникового і Т2, підключення Viast, 
Xtra ТВ, смарт-ТВ приставки, ремонт обладнання, 
тюнерів, послуги електр., сантех (067) 605-08-30  

 МАЙСТЕР НА ГОДИНУ, РЕМОНТ КОРПУСНИХ ТА 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, САНТЕХНІКИ, ЕЛЕКТРИКИ, ДЕМОН-
ТАЖНІ РОБОТИ, ОББИВАННЯ БАЛКОНІВ ВАГОНКОЮ 
(067)712-93-11, (066)034-26-23  

 Послуги садівника, професійне обрізання дерев 
(омолодження, формування, підвищення плодо-
ношення), зрізання дерев. (068) 067-94-30  

26.2 ЮРИДИЧНІ  (ЛІЦЕНЗІЯ)  

 Автомобіл. адвокат: допом. у справах за ст.130 
КУпАП, ст.286,286-1 КК,при позбавл. водійс. 
посвідч., ДТП, страх. спори.Св.3335/10 (096) 
694-29-68  

 Адвокат: висококваліфікована правова допо-
мога у будь-якій галуз права. www.lawyer.te.ua. 
Св.№3335/10 (096)694-29-68, (097)700-90-03  

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

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

29. ХОБІ, ТВАРИНИ, 
АНТИКВАРІАТ  

29.3 КУПЛЮ  

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

30. РІЗНЕ  
30.1 ПРОДАМ  

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

 Дрова фруктових дерев (вишня, слива, яблуня) 
(098) 642-60-01  

 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, 6Х2,45 М, 20 ФУТІВ, 5 ФУ-
ТІВ, 3 ФУТИ. БУДКА НА А/М, БУДІВНИЦТВО, РІЗНІ 
ТОЩО (067)350-20-60, (068) 060-13-88  

 ЄВРОКУБ, ХАРЧОВИЙ, ПІД ДИЗПАЛИВО, СЕПТИК, 
КАС, ТОЩО, ВІД 2 200 ГРН.,  БОЧКИ ТЕХНІЧНА, 200 
Л, (067)350-20-60, (068) 060-13-88  

30.2 КУПЛЮ  

 Балон газовий, холодильник, колонка, котел. 
(097) 951-35-88  

 КОНТЕЙНЕР МОРСЬКИЙ, БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР 
ТА СТАН, АБО БУДУ АВТОМОБІЛЬНУ, ДОРОГО. 
(067)350-20-60, (068) 060-13-88  

31. ЗНАЙОМСТВА  
31.1 ВІН ПИШЕ  

 Самотній чоловік, 59/170/75, шукаю жінку для 
зустрічей та створення сім»ї (098) 357-78-44  

 Тернополянин, 38 р., шукає дівчину, жінку, для 
створення сім’ї. (096) 224-19-30  

 ЧОЛОВІК, 61/162/70, ПОЗНАЙОМИТЬСЯ З ЖІНКОЮ, 
ДО 60 Р., ДЛЯ СПІЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ. (096) 434-
87-56  

31.2 ВОНА ПИШЕ  

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

 Жінка, 53 р., познайомиться для створен-
ня сім’ї з порядним, надійним чоловіком, без 
шкідливих звичок, з серйозними намірами. 
(097) 449-80-06  

32. ВІТАЮ  
32.2 ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї НА 
ІМ’Я ЯГНЮК К.М., ТУРКЕВИЧ П.В. ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАН-
СПОРТНОГО ЗАСОБУ NISSAN-SUNNY НА ІМ’Я ЯГНЮК 
К.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕН-
НЯ №009663 НА ІМ’Я КІФ’ЯК Р.В. ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ (ВЗАМІН 
ВІЙСЬКОВОГО КВИТКА) №014221 НА ІМ’Я ЛЕХАН 
П.М. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  

 ЗАГУБЛЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК МО №713628 НА 
ІМ’Я ОПЛЕТА О.І. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ  
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4. НЕРУХОМІСТЬ 
4.0 КРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ (096) 670-59-05 

4.2 ПРОДАЮ 2-КІМН. 

 ВУЛ.ПОЛЬОВОГО 7/9/Ц 39 КВ.М Н/Б, НЕ КУТ 34 000 
(067) 350-21-06 

4.3 ПРОДАЮ 3-КІМН. 

 вул.Руська 5/5/ц 75/45/9 50 000 (096) 734-
68-47 

4.4 ПРОДАЮ 4-, 5-КІМН. 

 р-н «Подолян» 130/90/25 і/о,рем,меб 90 000 
(096) 734-68-47 

4.6 ПРОДАМ БУДИНОК 

 1/2 будинку с.Г.Шевченківські 250 кв.мстяжка, 
штукат., газ, світло, вода, 0,02 га, торг35 000 
у.о. (096) 734-68-47 

 Будинок-дача с.Лозова 2-пов -гараж, під-
вал, свердл., газ, світло, жилий, 0,06 га, ліс, 
торг21 000 у.о. (096) 734-68-47 

 БУДИНОК С.БУЦНІВ -САУНА, ТУЛЕТ, ВАННА В ПРИ-
МІЩЕННІ- (067) 370-64-50 

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

 Будинок с.М.Плавуча, Козівський р-н, 30 км 
від Терн. -газ, вода, підв., сарай, комора, 
огорожа сітка, 0,3 га, приват.5 200 у.о. (097) 
164-10-48 

 Будинок с.Чернихівці -2 кім., кух., літ. кух., 
підсоб. приміщ., газ, вода, світло,огоро-
жа,0,35га,річка17 000 у.о. (096) 734-68-47 

4.8 ЗДАМ В ОРЕНДУ 

 2-кім. квартиру, вул. Героїв Крут, інтернет, 
і/о, прал. маш., меблі, 7 200 грн. (097) 120-
80-90 

 2-кім. квартиру, вул.Будного, 75/45/15, є/р, 
все нове, 300 у.о., терміново (096) 734-68-47 

 2-кім. квартиру, вулш.Кривоноса, 3/5/ц, 52 
кв.м, кол., хор. ст., 7 000 грн. (096) 734-68-47 

 Візьму на квартиру сімейну пару, Дружба. 
(098) 648-20-84 

 Кімната в гуртожитку, Дружба. (067)276-26-
50, (098)787-93-99 

 Приміщення комерційне, «Канада», 75 кв.м, 
с/в, кім. персоналу, і/о, 1 пов., вихід на доро-
гу, 200 у.о.+ком. (096) 734-68-47 

 Приміщення комерційне, вул.Шашкевича, 1 
пов., 20 кв.м, 2 000 грн.+ком. (096) 734-
68-47 

 Приміщення комерційне, Дружба, 2 пов., 32 
кв.м, 3000грн., 1 пов., 32 кв.м, продуктовий 
м-н з обладнанням, 6 000 грн. (096) 734-
68-47 

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

 Приміщення, р-к «Західний», 240 кв.м, є/р, 1 
пов. 140 кв.м, 2 пов. 100 кв.м, с/в, є/р, 12 
000 грн. (096) 734-68-47 

 СТО, вул.Об’їзна, 2 підйомники, яма, мага-
зин, шиномонтаж, 1 200 у.о. (096) 734-68-47 

4.9 КУПЛЮ 

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

4.10 ЗНІМУ 

 1-, 2-, 3-кім. квартиру, гуртожиток або кім-
нату на підселення, розгляну всі пропозиції, 
терміново. (067) 424-26-05 

4.11 РІЗНЕ 

 АН «Перший центр нерухомості», б-р Шев-
ченка, 1, 1 пов., 9-16 год., продаж-оренда 
квартир, комерц.прим., діл.зем., будин 25-
57-57, (067) 354-37-89  
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ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА,098– 821-01-51, 
JULIIIA.INOZEMTSEVA@GMAIL.COM 

Картини продавала на алеях 
міста та онлайн. Так вдалось зі-
брати майже 30 тисяч гривень, 
які пожертвувала на допомогу 
жителям Херсонщини та Зброй-
ним силам України.

Поїхати — 
не значить покинути 

Через повномасштабне втор-
гнення та постійний терор з боку 
російських військових родина 
Вікторії Демченко-Горінової 
змушена була бігти з окупова-
ного Херсону до Тернополя. Нам 
розповідає, що по квартирах по-
чалися перевірки, а враховуючи 
проукраїнську позицію родини, 
добром це не завершилося.

— Ми ходили на мітинги, 
показували, що ми за Україну. 
До того ж, створили групу у ме-
сенджері під назвою «Взаємодопо-
мога Херсон» і намагалися активно 
допомагати тим, хто цього потре-
бує. Тож, коли вже стали читати 
новини про перші викрадення, по-
бачили всі жахи з Бучі, вирішили 
виїжджати задля своєї безпеки та 
безпеки власної дитини. Спочатку 
до Миколаєва, а вже потім пере-
їхали в Тернопіль. Як то кажуть: 
відкрили карту більш-менш без-
печних областей, тикнули пальцем 
і потрапили в Тернопіль, — роз-
повідає переселенка.

Переїхавши у безпечне місце, 
пані Вікторія бажала допомог-
ти своїм друзям та знайомим. 
І якщо в містах люди ще мали 
змогу дістати продукти та ліки, 
стоячи по кілька годин у чергах, 
то приїхати з невеликого села і 
закупити необхідні ліки було 
куди важче.

— Я виросла у селі Томина 
Балка, що поблизу Херсона, 
то навіть і зараз маю там бага-
то знайомих, вчителів. Під час 
спілкування вони всі казали, що 
є потреба в ліках для діток, хво-

рих на серце, та навіть звичайні 
заспокійливі. Тоді за допомогою 
знайомих мені вдалось зібрати 
лише 10 тисяч гривень. Але зараз 
це дуже мало, враховуючи весь 
перелік медикаментів, що про-
сили люди, — каже пані Вікторія.

Волонтерство через 
творчість 

Зняти стрес від новин та після 
тяжкого виїзду з окупації пере-
селенка вирішує за допомогою 
малювання. Вмовивши чоловіка 
на придбання одного полотна та 
кілька невеликих пакувань з фар-
бами, Вікторія береться за ство-
рення першого власного патрі-
отичного полотна у Тернополі.

— Мені важко усвідомлювати 
все те, що відбувається у нашо-
му Херсоні. Я не так переймаюсь 
за нерухомість, бізнес, який до-
велось покинути. Для мене куди 
важливіші люди і те, що через 
цю війну наші діти позбавлені 
приємних моментів життя. Коли 
малювала, цей стрес ніби трохи 
відходив, а весь біль за Україну 
переносився на полотно. Коли 

моя подруга побачила готовий 
результат, то неодмінно захотіла 
собі цю картину. Вона сказала, 
що готова її навіть купити. Ось 
тоді я вперше подумала про те, як 
перетворити звичайне захоплен-
ня на волонтерство, — додає пані 
Вікторія.

Взявши майже останні кошти 
із сімейного бюджету, переселен-
ка з Херсону закупила у магази-
ні декілька полотен, розміром 
40Х50, побільше патріотичних 
акрилових фарб і відправилася 
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

ВІКТОРІЯ МАЛЮЄ ВНОЧІ, АБИ 
ДОПОМАГАТИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ
Сила народу   За чотири місяці 
перебування у Тернополі Вікторія 
Демченко-Горінова створила 30 
картин. Кожне полотно пов’язане з 
війною в Україні та передає всю силу та 
незламність нашого народу

Кожен може долучитися до перемоги, яка неодмінно настане, вважає волонтерка

За виручені від картин кошти Вікторія купує необхідне 
для армії

Свої роботи художниця презентує прямо на вулицях 
міста. Перехожим її роботи подобаються

Ось таку новеньку військову форму можуть мати хлопці 
на передовій завдяки зусиллям небайдужих

Усі картини писала 
вночі, бо вдень 
просто не вистачає 
часу. Але я 
розуміла, що треба 
це зробити

полотно, було 20–30 номерків, і 
ось кожен мав придбати собі но-
мерки, а потім рандомно обирали 
переможця. Таким чином кілька 
картин вдалось продати і зібрати 
кошти, — додає Вікторія.

Наразі переселенка ще веде 
онлайн-заняття для дітей, знімає 
кіно, волонтерить у громадській 

організації, допомагає організо-
вувати благодійні концерти. Та 
попри це пані Вікторія відкрита 
для нової творчості і за необхід-
ністю готова написати ще не одну 
картину. Кошти й надалі спрямо-
вуватиме на ЗСУ, аби наблизити 
перемогу України у цій кривавій 
війні.

малювати. Жінка каже, чоловік 
був шокований, коли побачив всі 
ці набори, адже витратила тоді 
чималу суму.

— Усі картини писала вночі, 
бо вдень просто не вистачає 
часу. Але я розуміла, що треба 
це зробити, бо родинні кошти 
витрачені, а люди у Широкій 
Балці потребують допомоги. Впо-
равшись за кілька ночей, я вирі-
шила виставити частину картин 
на продаж в інтернеті, а іншу 
частину взяла в руки і понесла 
до тристороннього годинника, 
що поблизу тернопільського теа-
тру. Картини видалися до вподо-
би тернополянам і вони скупили 
у мене робіт майже на 20 тисяч 
гривень, — розповідає вона.

Найпопулярнішою роботою 
стало полотно із закликом людей 
до Президента України бороти-
ся з російськими військовими. 
Херсонці довелося малювати її 
10 разів і це попри відсутність 
художньої освіти.

— Так, я ніколи не займалась 
у художній школі, не малювала 
картини. Думаю, люди купували 
через те, що мої полотна пере-
дають такий патріотичний на-
стрій, любов до нашої України. 
Ось так мені вдалось дозбирати 
кошти на закупівлю медикамен-
тів і відправити їх людям у То-
мину Балку. І далі я планувала 
малювати тільки для себе. Але 
мені написав знайомий, який 
знаходиться в ЗСУ, і попросив 
про допомогу, — каже Вікторія.

Українські захисники потребу-
вали бінокль, саперні лопати та 
панами, тактичні окуляри. Аби 
допомогти хлопцям, Вікторія 
Демченко-Горінова знову витра-
чає ночі на малювання, після чого 
організовує в інтернеті благодійні 
лотереї.

— У людей вже було не так 
багато грошей, щоб витрачати 
1000 гривень на картини, про-
давались не так активно, а до-
помогти я мала. Один бінокль 
вартував понад 10 тисяч гривень, 
бо треба брати нормальної якості. 
Тому вирішила влаштувати аукці-
он, або як ще називають — бла-
годійні лотереї. Виставляла одне 
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Рецепт салату «Апельсинка» від 
продавчині квітів Василини Козак

— Це один з улюблених 
салатів моєї сім'ї. Дізналась 
рецепт, коли працювала в од-
ному з тернопільських закладів 
харчування. Спробувала зро-
бити вдома — вийшло дуже 
смачно. Тож ділюсь з вами 
і бажаю смачного і веселого 
нового року, — каже дівчина.

ЗНАДОБИТЬСЯ: 1 апель-
син, волоські горіхи, твердий 
сир, морква (відварити та 
натерти), родзинки, цибуля 
ріпчаста червона, філе курки 
(відварити).

ЯК ГОТУВАТИ:
У тарілку чи деко шарами 

викладати усі продукти в тако-
му порядку, як вони написані 
вище. Курку, цибулю, апель-

син ріжемо кубиками, а сир і 
моркву тремо на тертці. Кожен 
шар змастити майонезом. По-
тім перевернути на іншу та-
рілку так, щоб нижній шар — 
апельсин опинився зверху.

Для зручності тарілку, у якій 
викладаєте усе шарами, можна 
встелити харчовою плівкою.

Курка під моцарелою від журналістки 
Євгенії Цебрій

— Цей рецепт колись ви-
падково знайшла в інтернеті, 
інгредієнти дуже сподобались, 
тому вирішила спробувати. 
Відтоді ця страва стала одні-
єю з улюблених. Часто готую 
її для гостей, їм подобається. 
Куряче м'ясо під моцарелою 
та помідорами чері досить 
швидке та легке у приготу-
ванні, смачне, з апетитним 
виглядом, — ділиться дівчина.

ЩО ПОТРІБНО?
500–600 г курячого філе, 

300 г помідорів чері, 200 г 
моцарели, 2 зубчики часнику.

ЯК ГОТУВАТИ?
Філе ріжемо на невеликі 

шматочки, солимо, перчимо, 
обсмажуємо з двох сторін 
практично до готовності. Заби-
раємо м'ясо зі сковороди. Тим 
часом розрізаємо чері на дві 
частинки, дрібно нарізаємо 

часник та злегка підсмажує-
мо його у двох ложках олії, 
додаємо чері, кілька хвилин 
тушкуємо (вони дуже швидко 
готуються). Далі посеред по-
мідорів складаємо шматочки 
філе, нарізаємо пластинка-
ми моцарелу і викладаємо їх 
на кожен шматок м'яса. Страву 
накриваємо кришкою і туш-
куємо 5–6 хвилин, поки сир 
не розплавиться. Посипаємо 
все сушеним або свіжим ба-
зиліком. Смачного!

Сирні кульки з червоною рибою від 
голови «Просвіти» Наталії Турчин

ІНГРЕДІЄНТИ:
червона риба (солона), 

філе — 120–150 г, сир твер-
дий — 150 г, сир вершковий — 
60 г, цибуля ріпчаста червона, 
невеликого розміру — 1 шт., 
яйця — 2 шт.

ЯК ГОТУВАТИ?
Яйця відварити. Твердий 

сир і яєчний білок натерти 
на дрібній тертці. Черво-
ну рибку нарізати дрібними 
кубиками, а цибулю — дуже 
дрібними. Усі це перемішати, 
а відтак — сформувати сирні 

кульки з червоною рибою. 
Зверху посипати закуску на-
тертим на дрібній тертці жовт-
ком.

Печиво з кмином від Наталі Хамуляк
— Традиційно усі на Новий рік 

готують олів‘є, а цьогоріч мені 
страшенно захотілось шуби (страх 
як не люблю цієї назви!) Для шуби 
має бути багато доброго оселед-
ця — це головне! Терта морква, 
буряк і картопля (все відварене) 
викладені шарами (послідовність 
не має значення) і пересипані ци-
булею. Усе заправити майонезом 
(якщо мають бути гості, то ще мож-
на потерти зверху варений яєчний 
жовток) і на нічку в холодильник, 
а потім їсти-їсти-їсти, — емоційно 
розповідає Наталя.- А щеее, якщо 
встигну — приготую улюблене пе-

чиво з кмином. Я обожнюю до-
машнє печиво.

ЩО ПОТРІБНО?
100 г масла; 100 г твердого сиру; 

100 г борошна; 0,5 ч. л. солі; 1 жов-
ток.  

ЯК ГОТУВАТИ?
Масло натираємо на грубій терт-

ці. Окремо на дрібній тертці тремо 
сир. Змішуємо масло з борошном, 
всипаємо сир, перемішуємо, до-
даємо жовток і сіль. Замішуємо 
тісто. Накриваємо його харчовою 
плівкою і ставимо на 30 хвилин 
в холодильник. Потім розкачує-
мо тісто і вирізаємо трикутники 

і проколюємо дірочки, так ніби 
миші поїли, складаємо на деко для 
випікання та ставимо у розігріту 
духовку (180 градусів — 15 хви-
лин).

Овочевий салат із сирними кульками від Наталії Турчин
Інгредієнти: листя салату — 1 пу-

чок, помідори (бажано малень-
кі) — 200 г, солодкий болгарський 
перець — 200 г, оливки без кі-
сточок (чорні) — 20 шт., ріпчаста 
цибуля — 50 г.

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ЗАПРАВ-
КИ: оливкова олія — 2 ст. л., ли-
монний сік — 1 ст. л., сіль, чорний 
мелений перець за смаком.

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ СИРНИХ 
КУЛЬОК: кисломолочний сир 
(однорідний) — 120 г, часник — 
1 зубчик, сіль, чорний мелений 

перець за смаком, кріп — 1 пучок.
ЯК ГОТУВАТИ?
Помідори розрізати навпіл або 

на четвертинки, залежно від роз-
міру. Болгарський перець очи-
стити від плодоніжки і насіння 
та порізати короткою соломкою. 
Оливки розрізати навпіл або за-
лишити цілими. Цибулю тонень-
ко нарізати півкільцями, трішки 
посолити, скропити лимонним 
соком і трішки пом’яти рукою.

Для заправки в посудину нали-
ти оливкову олію, лимонний сік, 
додати сіль, перець та ретельно 
все перемішати.

У салатницю викласти підготов-
лені овочі (болгарський перець, 
помідори, оливки і цибулю), поли-
ти їх більшою частиною заправки, 
перемішати.

Щоб приготувати сирні кульки, 
розім’яти сир виделкою, посолити, 
поперчити, додати вичавлений че-
рез часникодавку часник і ретель-
но перемішати. Якщо сир надто 
сухий, — додати трішки сметани.

Зелень кропу дрібно посікти 
ножем. З отриманої сирної маси 
сформувати невеликі кульки та 
обкатати їх в подрібненій зелені 
кропу.

ПП-рулет з маком від редакторки «RIA плюс» Наталії Бурлаку

Корисна і дієтична страва, яка 
не завдасть шкоди вашій фігурі.

Ох, як я люблю випічку з маком, 
але коли мало тіста і багато соко-
витої начинки. Та ще й пишно, 
ніжно… Готувати такий пиріг дуже 
швидко, а їсти одна насолода, — 
розповідає вона.

Цю страву можете приготувати 
як на Святвечір, так і на Різдво.

ІНГРЕДІЄНТИ:
1. Лаваш класичний (краще — 

круглий) –5–6 шт.
2. Мак — 200 грамів (у мене 

перетертий) 
3. Вода — 100 мл (додаємо 

кип‘яток у мак) 
4. Вишня заморожена без кі-

сточки — 170 грамів 
5. Мед — 3 столові ложки 

6. Цукрозамінник за бажанням 

Для заливки:
Якщо ви постите:
Рослинне молоко — 130 г 
Вівсянка/висівки — 1 ст. ложка 
Клітковина льону для скріплення 
КЛАСИЧНО:
Кефір/йогурт — 130 г 
Вівсянка — 1 ст. ложка 
Яйце 

ПРИГОТУВАННЯ:
Уважно обирайте лаваші, щоб 

під час начинки не проривалися. 
Має бути нейтральний, не соло-
ний.

Мак беріть уже мелений — це 
дуже швидко. Може бути і ціль-
ний, але треба тоді добре пере-
терти з медом до білого кольору.

Запарюємо мак кипятком, 
додайте заморожені ягоди, мед 
чи цукрозамінник. Розтираємо 
на 5–6 лавашів 

Складаємо їх у фому. 
Викладайте на перамент у формі 

равлика, щоб було дуже щільно.
Заливаємо.
Час випікання — 35–40 х в. при 

180 градусах.

Солодка шуба від священника-блогера 
Олексія Філюка

ІНГРЕДІЄНТИ: законсервова-
на вишня, домашній сир, вершки 
збиті з цукром, яблука. 

ЯК ГОТУВАТИ?
 На тарілку викладаємо шар кис-

ломолочного сиру, потім тремо 
яблука, далі даємо вишню, знову 
яблука. Все встеляємо вершками. 
А зверху натираємо чорний шо-
колад. 

РЕЦЕПТИ НА РІЗДВЯНІ СВЯТА
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097-16-14-150,  
OLIATUR9@GMAIL.COM 

7 січня 2022 року православні 
християни відзначають Різдво. У 
Святвечір, 6 січня, щойно на небі 
з'являється перша зірка, вся родина 
сідає за стіл. 

За традицією, яка закріпилася в 
Україні, на столі в різдвяний Святве-
чір має бути 12 пісних страв - на 
честь 12 апостолів. Обов'язкові стра-
ви - кутя та узвар.

«RIA плюс» склала добірку оригі-
нальних страв за рецептами терно-
полян. Потіште своїх рідних.

Готуємо разом  На Різдвяні свята всі збираються за 
святковими столами. Чим будуть тішити рідних та що 
готуватимуть тернополянки, читайте нижче. Зберігайте 
рецепти та експериментуйте

Різдвяна паляниця від Євгена Клопотенка. Готуйте з любов'ю для своїх рідних
ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ПРИГО-

ТУВАННЯ РІЗДВЯНОЇ ПАЛЯ-
НИЦІ:

500 г борошна  
250 мл кефіру 
2 ст. л. соняшникової олії (+ 

2 ст. л. для змащування форми) 
2 ст. л. перебитих сухофруктів 

з копченою грушею 
2 яйця  
100 г цукру  
10 г ванільного цукру 
100 г волоських горіхів  
1 лимон (цедра) 

10 г розпушувача  
3 ст. л. цукрової пудри  
дрібка солі
 
ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ 

ПРИГОТУВАННЯ РІЗДВЯНО-
ГО ХЛІБА

У миску розбийте 2 яйця і до-
дайте 100 г білого цукру. Перемі-
шайте віничком до об’єднання, 
сильно збивати не треба. 

Сухофрукти викладіть у мис-
ку та перебийте занурювальним 
блендером. 

Викладіть на дошку 100 г во-
лоських горіхів та порубайте но-
жем, не дуже дрібно. 

У миску всипте 500 г борошна, 
10 г розпушувача та 10 г ваніль-
ного цукру. Додайте порубані 
горіхи та перемішайте. 

Додайте 2 ст. л. з гіркою пере-
битих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. 
соняшникової олії, яєчну суміш, 
250 мл кефіру та всипте дріб-
ку солі. Перемішайте спочатку 
ложкою, а потім перекладіть на 
підпилену борошном поверхню 

та добре вимісіть руками. 
Зробіть з тіста прямокутник 

та загорніть уздовж та впоперек. 
Покладіть в прямокутну форму, 
20 на 14 см, змащену соняшни-
ковою олією. 

Випікайте 40-45 хв у паровій 
печі за температури 180 градусів 
або скористайтеся духовкою, час 
і температура такі самі. 

Коли дістанете святковий хліб 
з духовки, дайте повністю остиг-
нути та посипте цукровою пу-
дрою та цедрою одного лимона 

за бажанням. Різдвяний хліб-па-
ляниця готовий!
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Стаття зібрала понад 50 комен-
тарів.

На думку астролога Івана 
Круп’яка, новий рік буде роком 
кардинальних змін у всьому, а ще 
– роком України, хоча нас вже 
зараз обговорює весь світ. Чоловік 
додає: усі за кордоном знають і 
виконують дві українські пісні, 
які починаються з тридцятої лі-
тери алфавіту, що символізує три-

зуб. Це буква «Щ», а композиції 
– Гімн «Ще не вмерла Україна» та 
колядка «Щедрик». Саме Україна, 
додає тернополянин, у 2023 році 
стане стартовим майданчиком, з 
якого народиться нове мислення 
і розуміння життя. Та спершу ми 
повинні подолати усі проблеми.

Крім того, астролог розповів 
гороскоп для кожного знака Зо-
діака.
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Черги були. Але, по-
годьтесь, зовсім не такий 
"аншлаг", як в минулі роки. 
І на автомийках та заправках 
також.

Ірина Белякова

Закупила всі продукти на 
свята заздалегідь, ще на по-
чатку тижня. Тому й не до-
велось стояти у величезних 
чергах у магазинах. А вони 
дійсно були. Чимало людей 
"спохватились" в останній 
момент.

Юля Іноземцева 

Я бачила, як в "Новус" 30 
грудня всі гребли продукти. 
Так смішно було. Всі ж весь 
грудень писали, що їм не 
до святкувань. То не треба 
тут брехати. Всі святкували. 
Особисто наша родина про-
сто замовила їжу і ніхто не 
переймався приготуванням

Polina Daineha 

Це кому, як  виходить і не 
треба завидувати

Коля Мручок

Тому варто все купувати за-
вчасно, а не проводити свята 
в чергах

Вадим Єпур 

Nazar Vladimirovichа наві-
що зразу ображати українців? 
Одні російські боти в комен-
тарях...

Stanislav Potocki 

Перед Новим роком то ще 
"квіточки". От напередодні 
Різдва будуть черги, особли-
во на ринку

Вадим Єпур 

Не дуже вірю в гороскопи, 
але чи не вперше настільки 
хочу вірити, що все справ-
диться. Особливо, що сто-
сується Перемоги... А вона 
однозначно буде нашою!!!

Ірина Белякова 

Я навіть не читав того 
місцевого шамана. Цікаво, 
скільки людей на це ведуться?

Віталій

Цікаво, що ще важкого під-
готував 2023 рік? Мені в 2022 
вистачило різного жаху. Спо-
діваюсь, 2023 буде класним

Polina Daineha 

я нічого проти не маю, це 
лучше чим слухати брехню 
від політиків. Я вчився в ПТУ 
коли він був завгоспом.

Іван Ониськів

Добре, що його припущен-
ня і  прогнози позитивні ..Що 
тим самим  на декого діють 
заспокійливо..

Mykola Fedoriy 

В гороскопи не вірю, але 
вірю в те, що новий рік буде 
кращий, з перемогою та но-
вими здобудками.

Вадим Єпур 

Варто сподіватися лише на 
свої сили і робити все, що 
можливо, а не сподіватися на 
випадок і прогнозни астро-
логів.

Вадим Єпур Не можна розслаблятись, 
потрібно далі працювати за-
для перемоги!

Файний Хлопака

Єдиний прогноз, якому 
можна вірити, може вислови-
ти астроном, ну, і, астрофізик!

Олександр Григорович 

Кожен рік один прогноз 
- "буде літо буде спека, а як 
прийде зима то буде зимно".

Танюшка Дудун.

Перечитала прогноз, не 
згідна, але не скажу з чим 
саме, хоча , майже зі всім, 
крім побажань((нажаль.

Наталія Станіславчик 

Не вірю всіляким гороско-
пам. Проста математика: або 
буде, або не буде. Так і тут. 
Нічого суттєвого. Може бути, 
а може, і не бути. Побачимо. 
Але ми всі щиро прагнемо 
перемоги. А якщо так багато 
людей мріють про це, точно 
має бути. 

ЛОРА

Олег Кушнір ...А частина 
людей люблять слухати і ві-
рити в  байки і сприймати як 
правду.. А також дивитись їх 
на екрані.. А байкарів вважа-
ти особами   знаменитими.. 
Кожен шукає нішу, де можна 
заробити гроші.. Ніхто нікому 
не заздрить  і не боронить 
стати байкарем..

Mykola Fedoriy 

Та війна буде іти роками

Ліля Боднар 

Матеріал зібрав 35 коментарів.
Нагадаємо, за кілька годин 

до святкування Нового року у 
місцевих магазинах та на ринку 
побували наші журналісти. Вони 
побачили, що чимало людей 
були готові вистояти у великій 
черзі, аби купити продукти на 
святковий стіл. До кас стояли 
десятки покупців. Як тернопо-
ляни готувалися до свят і що 
найчастіше купували? Де був 
найбільший наплив покупців і 
чи вистачає продуктів? Про це 
читайте у матеріалі, засканував-
ши qr-код.

Іван Круп’як наголошує – 2023 рік буде роком 
динамічним. Життя і зірки підштовхуватимуть нас до 
різких кардинальних змін

КУПУЮТЬ ВСЕ ПІДРЯД І ПОБІЛЬШЕ. 
ТЕРНОПІЛЬ ПЕРЕД СВЯТАМИ

«Перемога над ворогом буде у цьому році!» 
Прогнози на 2023 рік від Івана Круп'яка

За кілька годин до Нового року на ринку і в магазинах було людно — тернополяни ще робили покупки до святкового 
столу. Перед Різдвом буде не менший ажіотаж

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

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

В Тернополі не вистачає 
мережевих продуктових ма-
газинів. Новобудови- і жод-
ного магазину( ті,що "біля 
дому"не рахуються).Кількість 
населення не відповідає кіль-
кості магазинів.

Наталия Семенюк

Знаєте люди добрі не маєте 
ви на що жалітись, я як по-
дивився скільки люди наби-
рають треба воно чи нетреба 
був у великому шоці.

Ян Балога

Ага, за новус насмішили) 
в магазині небагато людей, 
звісно, бо магазин величез-
ний! А ви на паркінг поди-
віться! Це дурість неймовірна! 
На такий великий магазин та-
кий мізерний паркінг( жах! 
Заїхала 29.12, не знайшла 
місця для парковки і поїхала 
далі. От і всі закупи

Оксана Головань 

Щодо АТБ ,багато людей 
каси 3 з 8 працюють,одна 
каса де до 5 одиниць мож-
на оплатити. Тепер магазин 
Продлюкс,людей не хватає,-
на касі максимум дві люди-
ни(вул.Київська). Наскільки 
я бачила,(це я щодо Прод-
люкса)може ще одна досісти 
третя людина,але то винен 
власники,скорочує ,але не 
думає як людям працювати...
це свинство …

Танюшка Садовська

такий же економічний рі-
вень як в країнах Європей-
ського Союзу та США, то 
будуть і такі знижки як там. 
Поки з економікою в нас 
біда, тому і вахканалія така 
на ринку... 

Stanislav Potocki

Публікуємо коментарі читачів, 
зберігаючи орфографію допису-
вачів.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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було наше головне завдання, щоб 
емоційно вони могли насититись 
позитивом і відволіктись від того, 
що зараз відбувається в країні, — 
розповідає співрозмовниця.

Команда акторів щоразу збіль-
шується і зараз їх вже майже 
100 осіб. Аби дітям було цікаво, 
директорка намагається віднай-
ти незвичайні локації, музейні 
експонати, а інколи навіть дово-
диться годинами знімати в лісі.

— Локаціями слугують всі ці-
каві місця, що є в місті. Це мо-
жуть бути іграшкові магазини, 
театри, музеї, виставкові зали. 
Ми вже були в бібліотеках, і 
знімали в краєзнавчому музеї. 
Дітям подобаються незвичайні 
місця для зйомок. Найважли-
віше — тиша на знімальному 
майданчику, щоб перехожі люди 
не заважали. А зараз ще важливо, 
щоб було світло, з яким часто 
виникають проблеми. Загалом 
всі радо погоджуються на зйом-
ки в їх приміщеннях, особливо, 
коли чують, що це для дітей міс-
цевих та переселенців, — додає 
Вікторія Демченко-Горінова.

Сценарії на різну тематику, 
десь гумористичні і фентезі, є 
елементи жахів. Але всі вони ма-
ють повчальний зміст. У дітей є 
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Тематика фільмів різна, але всі мають повчальний характер 

У Тернополі відбулося вже дві прем’єри, наступну 
планують в лютому

До зйомок долучають як малих дітей, так і підлітків. Зйомки відбуваються в магазинах, 
музеях, бібліотеках. Задіюють експонати

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

Зйомки короткометражних 
фільмів відбуваються у рам-
ках кіножурналу «Байки». Він 
заснований у 2014 році в місті 
Горлівка Донецької області про-
дюсером Олександром Молодцо-
вим. У Горлівці вдалося відзняти 
кілька фільмів, а через бойові дії 
довелося переїхати до Запоріжжя.

Наразі представництва журна-
лу є в Харкові, Херсоні, Дніпрі, 
Одесі, Черкасах та Сумах. А від 
червня 2022 року фільми поча-
ли знімати і в Тернополі. За сім 
місяців активної роботи вже 
відзняли кілька десятків кіно-
стрічок та влаштували справжні 
кінопрем’єри.

Нічого не випадково 
Зі слів Вікторії Демченко-Горі-

нової, програмною директоркою 
у Тернополі вона стала випадко-
во. Адже все своє життя прожи-
ла в Херсоні і присвятила вчи-
телюванню та підприємницькій 
діяльності.

— Коли ми жили в Херсоні, 
то мені запропонували донь-
ку Валерію віддати на зйомки. 
Я тоді погодилася і просто після 
кожної зйомки спостерігала, як 
змінюється моя дитина. Вона стає 
більш впевнена, комунікабельна, 
розкривається її характер. Вона 
після цих зйомок навіть кра-
ще відстоює свою думку. Якщо 
раніше дитина, коли заходила 
у колектив, одразу соромилася, 
мовчала, то зараз проблем з цим 
немає, — каже Вікторія.

На 25 лютого у Херсоні були 
заплановані чергові зйомки, але 
повномасштабне вторгнення 
внесло свої корективи. А далі пе-
реховування у підвалах, постійні 
вибухи і вимушена евакуація. Для 
тимчасового прихистку родина Ві-
кторії обрала Тернопіль. А коли 
Валерія захотіла відновити участь 
у зйомках, то дізналися, що у Фай-
ному місті немає представництва.

— Мені сказали, можете возити 
дитину у Львів чи Хмельницький. 
А якщо не хочете, то чому б вам 
не стати нашим представником 
у Тернополі і не знімати фільми? 
Тоді я замислилася над цим і вже 
у червні ми знімали перші філь-
ми. Я була просто мама дитини, 
яка знімається у цьому кіножур-
налі. Чесно, я ніколи не думала, 
що ось так буду разом із дітьми 
знімати кіно. Це дуже захоплюю-
че і цікаво, — додає дівчина.

Лише за червень вони відзня-
ли п’ять фільмів. А вже в серпні 
зробили першу прем’єру в кіно-
театрі «Злата» і зібрали перші 
овації. Один сезон — 12 серій 
і знімається він орієнтовно два 
місяці. Тобто ми знімаємо шість 
фільмів, потім ще шість фільмів 
і прем’єра.

Кожна зйомка — 
друге дихання 

Головна мета відновлення 
зйомок під час воєнного ста-
ну — повернути дітей до нор-
мального життя, з веселощами, 
новими знайомствами та мріями 
у майбутнє. Особливо це наразі 
актуально для малечі, яка на влас-
ні очі бачила військові злочини 
росіян або пережила тимчасову 
окупацію.

— У зйомках беруть участь діти 
з Харкова, Херсона, Миколаєва. 
Також були з Києва, але вони 
вже повернулися додому. Ми хо-
чемо допомогти дітям не тільки 
залишити свої гаджети, TikTok 
чи Instagram, а й знайти їм друзів, 
якщо це діти з іншого міста. Це 

ПЕРЕСЕЛЕНКА ЗНІМАЄ ДИТЯЧЕ КІНО
Ініціатива   Підбір локацій, образів та 
багатогодинні зйомки. У такому шаленому 
ритмі живе переселенка з Херсона Вікторія 
Демченко-Горінова. Разом із внутрішньо 
переміщеними дітьми й тернополянами 
вона знімає соціальні короткометражні 
фільми. Головна мета зйомок – відволікти 
малечу від воєнних подій та негативу 

ХОБІ

Зйомки 
допомагають 
дітям розкритися 
і проявити себе, 
особливо в новому 
колективі

хороша можливість спробувати 
себе вперше в кіно. Кіножурнал 
показує закадровий світ кіно, 
вчить і готує юних акторів до ве-
ликих робіт у напрямку кінема-
тографа.

— Дітки завжди прагнуть роз-
виватись і показувати свій талант. 
Їм треба рости і хай буде у них 
хоч якесь дитинство. Ми не ка-
жемо, хто кращий, хто ні. Наше 
завдання — допомогти розкрити 
вміння, прищепити бажання вдо-
сконалюватися. На виході ми ма-
ємо результат — фільми. Ми дітей 
вчимо міміці, акторської майстер-
ності, поглядам, бо на великий 
екран можна потрапити завдяки 
праці над собою, а не народив-
шись у Києві чи Нью-Йорку, — 
запевняє програмна директорка.

Розширюємо 
кордони 

Зрозумівши, що у Вікторії до-
бре виходить, засновник кіно-
журналу запропонував відкрити 
представництва у Чернівцях та 
Івано-Франківську. А так як 
для дівчини не страшні будь-які 

авантюри, вона погоджується і 
вже на сьогодні збирає цілу ко-
манду акторів, знімає фільми та 
проводить перші прем’єри.

— Я не одна працюю з дітьми. 
У нас є режисер, оператор, мон-
тажер. Всі задіяні, всі працюють 
на результат. Хтось постійно зна-
ходиться на знімальному майдан-
чику, а хтось все робить віддале-
но, — каже пані Вікторія. — Я від-
відую міста, бо треба знайомитися 
з дітьми, трохи дізнатися про них 
і зрозуміти, чи готові вони вже 
бути нашими героями. Є дітки, 
які в чотири роки вже будуть гра-
ти на камеру і все виходить, а є 
діти, які в п’ять чи шість років 
не готові. Тут все індивідуально.

В Івано-Франківську вже від-
зняли 12 фільмів і зробили першу 
прем’єру, а ось інші п’ять підуть 
у наступний сезон. А щодо Чер-
нівців, то відзняли вже 17 філь-
мів, а ось шість інших готують 
на наступний сезон.

Продовжити роботу творча ко-
манда планує в січні. Аби вже 
в лютому показати вам свою нову 
творчість.
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Деякі зубні щітки також мають російське маркування

Майже у кожному магазині були засоби для епіляції з російським 
штрих–кодом

З полиць зникли майже всі засоби гігієни з росії, які були раніше

Також ми побачили на полиці 
ополіскувач «Лесной бальзам». 
На упаковці наліпка — «Укра-
їнський продукт», однак штрих-
код — російський та починається 
з цифр «460». На упаковці вка-
зано, що виробник — Україна, 
а потужності виробництва зна-
ходяться в Ужгороді.   

Сільпо 
У цьому супермаркеті ми 

знайшли смужки для епіля-
ції Veet. Штрих–код — росій-
ський та починається з цифр 
«468».   

Раніше ми знаходили у цьому 
супермаркеті також дезодоранти 
російського виробництва, однак 
тепер їх немає.

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

Журналісти «RIA плюс» побу-
вали у кількох мережах супер-
маркетів та магазинів побутової 
хімії. Чи продають там товари з 
країни–терористки? У травні, на-
приклад, на третій місяць війни 
на прилавках магазинів нам вда-
лося знайти російські товари. Це 
косметика, засоби догляду за ті-
лом, ротовою порожниною тощо. 
Чи змінилося щось з того часу?

АТБ 
У цьому супермаркеті ми по-

бачили одразу кілька товарів із 
російськими штрих–кодами. Це 
зубні щітки Colgate.    

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЧИ Є ДОСІ 
РОСІЙСЬКІ ТОВАРИ

Покупки   Від початку 
повномасштабного вторгнення росії в 
Україну минуло вже 10 місяців. З того 
часу на полицях магазинів поменшало 
товарів, які виготовляє країна-агресор. 
Однак чи залишились ще російські товари 
у магазинах Тернополя? Ми перевірили

СПОЖИВАЧ

NOVUS 

У цьому супермаркеті є чимало 
засобів для епіляції Veet з росій-
ськими штрих–кодами.   

Також був і ополіскувач «Лес-
ной бальзам» з українською налі-
пкою та російським штрих–ко-
дом.   

Eva 
Раніше тут можна було знайти 

продукцію ESTEL для догляду 
за волоссям. Тепер замість них 
українська продукція. З росій-
ського ми знайшли засоби Veet, 
промарковані російським 
штрих–кодом.  

Щодня 
У цьому магазині раніше було 

чимало засобів від російського 
виробника «Невская косметика». 
Це були переважно дитячі засоби. 
Однак тепер їх немає.

Але ми знайшли російські осві-
жувачі повітря. На упаковці вка-
зано, що їх виготовлено у місті 
Хімки, московської області.

Як визначати 
російські товари 

У Центрі протидії дезінфор-
мації https://bit.ly/3I6ILK5 за-
кликають бойкотувати товари 
російського виробництва та 
не підтримувати армію агресора.

— Товари виробництва рф 
в магазинах розпізнати дуже 
легко — вони промарковані 
штрих-кодом, що починаєть-
ся з цифр «46». Діапазон цифр 
на початку коду може бути від 
«460» до «469», — повідомляють 
у Центрі протидії дезінформа-
ції. — На допомогу програмісти 

Чи має бути маркування 
російських товарів

Ще 18 липня 2014 року депу-
тати Тернопільської міської ради 
підтримали рішення рекоменду-
вати магазинам спеціальне мар-
кування продуктів російського 
виробництва та відведення їм 
у магазинах спеціальних місць, 
щоб тернополяни бойкотом цієї 
продукції висловлювали свою 
громадську позиції.

Таке ж рішення знову підтри-
мували 5 жовтня 2018 року. Тоді 

депутати рекомендували магази-
нам маркувати товари російсько-
го виробництва та забрати їх з 
прилавків біля кас.

У міській раді пояснили, що ці 
рішення мають лише рекоменда-
ційних характер, то в магазинах 
можуть маркувати російські това-
ри, а можуть і не маркувати. На 
рівні держави теж немає вимоги 
до обов’язкового маркування ро-
сійських товарів.

Товари рф у 
магазинах легко 
розпізнати – вони 
промарковані 
штрих-кодом, де 
перші цифри «46»
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розробили додаток, що дозволяє 
сканувати та розпізнавати това-
ри на предмет їх походження 
не тільки за штрих-кодом, а й 
за QR-кодом. Треба лише, за-

пустивши додаток, навести ка-
меру смартфона на штрих-код 
або QR-код і отримати повну 
інформацію про походження  
товару.
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З 1 грудня 2022 року розмір прожиткового мінімуму підвищили з 2027 до 2093

Перерахунок пенсій для 
тих, кому нема 70

Відповідно до постанови від 
15 вересня 2021 року №  963 
«Про додатковий соціальний 
захист окремих категорій осіб 
у 2022 році та в подальшому» з 1 
грудня 2022 року Уряд вчергове 
підвищив пенсії громадянам.

В осіб, які не працюють і не 
досягли 70-річного віку, за на-
явності необхідного страхового 
стажу (30/35 років відповідно 
для жінок і чоловіків), розмір 
пенсії з 1 грудня 2022 року ста-
новить не менше 2500 гривень.

Якщо в такої категорії  осіб 
страховий стаж становить мен-
ше ніж 35 років у чоловіків і 
менше ніж 30 років у жінок, 

доплата до пенсії встановлюєть-
ся в розмірі, пропорційному до 
наявного страхового стажу, ви-
ходячи із суми 2500 гривень, — 
пояснили у Пенсійному фонді.   

Якщо це працюючий пенсіо-
нер, але вже є стаж 35 і 30 років 
відповідно, доплату проведуть з 
дня звільнення. 

Пенсіонерам Тернопільської 
області, яким не виповнилося 
70 років, з урахуванням змін 
у законодавстві, проведено 
перерахунок пенсії з 1 груд-
ня 2022 року. Всього провели 
перерахунок 42 680 особам, а 
середній розмір підвищення  
склав 71,47 грн.

Пенсії «чорнобильцям»: є 
зміни

З 1 грудня 2022 року набули 
чинності зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2011 року № 1210 
«Про підвищення рівня соці-
ального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» в частині 
визначення середньомісячного 
заробітку (зміна показника се-
редньої заробітної плати) учасни-
кам ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС та непрацездатним членам 
їх сімей при обчисленні пенсій 
по інвалідності та в разі втрати 
годувальника. Зазначене стосу-
ється тих випадків, якщо пенсія 
призначена із заробітної плати за 
період роботи в зоні відчуження 
впродовж 1986-1990 рр. 

З 1 грудня 2022 року при 
розрахунку середньомісячного 
заробітку буде застосовуватися 
показник середньої заробітної 
плати за 2014-2016 рр., збіль-
шений на коефіцієнти індекса-
ції, тобто 6 186,32 грн (3 764,40 
грн*1,17*1,11*1,11*1,14). До 
внесення змін цей показник 
становив 1 526,39 грн (928,81 
грн*1,17*1,11*1,11*1,14). 

У разі коли особа звернулася 
за призначенням пенсії з ураху-
ванням заробітної плати (доходу), 
одержаної (одержаного) за роботу 
в зоні відчуження в 1986-1990 рр., 
органи Пенсійного фонду Укра-
їни визначають два показники 
середньомісячного коефіцієнта 
заробітної плати, який врахову-
ється під час обчислення пенсії:

— обчислений з врахуванням 
заробітку із зони відчуження; 

обчислений, виходячи з п’я-
тикратного розміру мінімальної 
заробітної плати. 

Після визначення двох коефі-
цієнтів пенсія призначається з 
урахуванням вищого середньо-
місячного коефіцієнта заробітної 
плати.

Законодавством зобов’язано 
органи Пенсійного фонду Укра-
їни забезпечити здійснення пе-
рерахунку пенсій, призначених 
особам, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, 
за документами, що містяться в 
матеріалах пенсійних справ, з 1 
грудня 2022 року на найбільш 
вигідних умовах, — зазначили у 
Пенсійному фонді.

ПЕРЕРАХУВАЛИ ВИПЛАТИ ПОНАД 
200 000 ПЕНСІОНЕРІВ

ПЕНСІЇ

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

Із 1 січня 2023 розмір пен-
сії, яку ви отримували раніше, 
не зміниться. Востаннє її перера-
хували місяць тому — з 1 грудня 
2022 року. Коли планують чергові 
перерахунки, чіткої інформації 
у Пенсійному фонді не дають, 
проте припускають, що можли-
вий перерахунок не раніше бе-
резня 2023 р. Усе залежить від 
зміни прожиткового мінімуму.

Мінімум 2093 грн 
Відповідно до Закону Укра-

їни «Про Державний бюджет 
на 2022 рік», з 1 грудня 2022 року 
розмір прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб під-
вищили з 2027 до 2093 гривень 
або на 66 гривень, — повідомили 
у пресслужбі головного управ-
ління Пенсійного фонду України 
в області. — Виходячи з цього, 
мінімальний розмір пенсійної 
виплати з цієї дати не може 
бути нижчим, ніж 2093 гри-
вень. Відповідно, збільшується 
максимальний розмір пенсій 
до 20 930 гривень.

Вже в листопаді провели пе-
рерахунок складових пенсійних 
виплат з 1 грудня 2022 року, які 
базуються на розмірі прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втра-

тили працездатність: мінімальної 
пенсії за віком, доплати за по-
наднормовий стаж, підвищення, 
надбавок, інших пенсійних ви-
плат, установлених законодав-
ством.

Окрім того, провели перераху-
нок надбавки, призначеної, від-
повідно до Закону України «Про 
донорство крові та її компонен-
тів». Розмір надбавки з 1 грудня 
2022 року становить 258,90 грн.

Для різних груп 
інвалідності 

У зв’язку зі зміною прожит-
кового мінімуму збільшились 
також розміри пенсій в осіб з 
інвалідністю внаслідок війни та 
прирівняних до них осіб.

Зокрема, в осіб І групи — 
на 429 грн (з 13 175,50 грн 
до 13 604,50 грн; 650 відсотків 
прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб), в осіб ІІ 
групи — на 346,50 грн (з 10 641, 
75 грн до 10 988,25 грн; 525 відсо-

Усі перерахунки 
пенсійних виплат 
автоматизовані 
без додаткових 
звернень у 
Пенсійний фонд

Соціалка   У кого з пенсіонерів 
збільшились розміри пенсій у зв’язку зі 
зміною прожиткового мінімуму — читайте 
у матеріалі
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тків), в осіб ІІІ групи — на 237, 
60 грн (з 7 297, 20 грн до 7 534, 
80 грн; 360 відсотків).

З 1 грудня 2022 року в області 
у зв’язку з підвищенням показ-
ників прожиткового мінімуму 
загалом перераховано пенсії 
232 288 особам, — повідомили 
у пресслужбі Пенсійного фон-
ду. — Усі перерахунки пенсійних 
виплат проводять в автомати-
зованому режимі без додат-
кових звернень у Пенсійний  
фонд.
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Діти вірять, благодійний ярмарок допоможе наблизити перемогу

За чотири ярмарки малюки зібрали понад 60 тисяч гривень Всю продукцію діти виготовляли власноруч

ВОЛОНТЕРИ

ДІТИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ДОПОМАГАЮТЬ 
УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ
Нашими очима  Маленькі 
переселенці у Тернополі влаштували 
благодійний ярмарок. Це вже п’ятий 
захід на підтримку Збройних сил 
України. Продає малеча власноруч 
створені вироби, а кошти перераховує 
на благодійні фонди для придбання 
обладнання та теплих речей

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

На вулиці +2, а вони стоять за 
маленькими столиками просто 
неба. На столику розкладені речі, 
що виробляли власноруч протягом 
кількох місяців. Це група дітей, які 
через повномасштабне вторгнення 
вимушено змінили Харків, Марі-
уполь, Ізюм, Донецьк, Херсон на 
Тернопіль. Попри малий вік, вони 
успішно провели чотири благо-
дійні розпродажі, але на цьому не 
зупиняються.

Ми разом 
переможемо

Зі слів 10-річної Марини з 
Донеччини, кожен ярмарок, як 
свято. Адже вони знають, що речі 
продані, а отже можуть зробити 
внесок у перемогу.

– Так, ми ось тут на вулиці 
Слівенська, поблизу книжково-
го магазину, виносимо столик, 
розкладаємо свої вироби і про-
даємо. Все, що ви бачите, ми 
зробили своїми руками. Може 
трішки нам хтось допомагав, але 
більшу частину роботи робили 
ми. Наприклад, я розмальову-
вала ці чашечки, створювала ці 
іграшки на ялинку. Пекли разом 
печиво. Нам зовсім не холодно, 
адже ми знаємо, що робимо це 
для Збройних сил України. Для 
хлопців, які нас захищають, – 
розповідає вона.

Розмальовані кухлики, обгорт-
ки для паспорта, янголи-охорон-
ці, мішечки-обереги та навіть 
саморобні проукраїнські годин-
ники – вибір продукції чималий. 
Більше того, придбати можна і 
солодощі та трав’яний чай.

Якщо ви ще не визначилися, 
в якому стилі зробити новорічну 
ялинку, то діти з радістю допо-
можуть вам підібрати іграшки. Є 
як патріотичні, так і з бавовною. 
А також для ваших дверей знай-
деться різдвяний віночок.

– Я зробив килимок для миш-
ки та розмальовував чашки. У нас 
майже все в патріотичному стилі. 
Ми любимо нашу Україну, ми 

так хочемо, щоб вона перемогла. 
Ми зараз продамо товар, а зібрані 
кошти відправимо в благодійний 
фонд. Нехай куплять хлопцям зи-
мовий одяг, щоб вони не мерзли. 
Думаю, таких заходів має бути 
більше. Ну це ж зрозуміло, що 
так ми допомагаємо ЗСУ, так ми 
наближаємо перемогу, про яку 
всі так мріємо, – каже 10-річний 
Михайло з Харкова.

Діти збирають 
кошти на теплі  
речі та  
обладнання  
для ЗСУ. Як і всі, 
чекають перемоги

В єдності наша сила

Ярмарок не випадково прохо-
дить саме біля книжкової крам-
ниці на вулиці Слівенська. Адже 
в будівлі крамниці тернополянка 
Анна Добрянська відкрила для ді-
тей-переселенців кімнату дружби. 
Тут вони знайомляться між собою, 
знайомляться з місцевими та зна-
ходять нових друзів.

– Ця кімната створювалася з ме-
тою знайомства дітей між собою та 
повернення до живого спілкуван-
ня. Для мене та і для всіх батьків 
дуже важливо, аби діти не відчува-
ли себе самотніми, аби вони мали 
хобі, аби мали друзів і підтримку. 

Зараз як ніколи важливо, аби діти 
прийшли до тями після тих жахів, 
що вони бачили у рідних містах. І 
поступово нам це вдається, – каже 
власниця книжкового магазину.

Проте пані Анна постійно наго-
лошує, ці ярмарки – заслуга дітей. 
Якби вони не бажали цього ро-
бити і не створювали самостійно 
вироби, продавати було б нічого.

– Завжди кажу, організатор 
благодійної ярмарки ні я, ні бать-
ки. Організатори – діти. Колись 
вони на майстер-класах зробили 
багато поробок і запропонували 
продати. Ми погодилися. Коли у 
них купують, то дуже раді. Кош-
ти ми відправляємо на рахунки 

перевірених благодійних фондів. 
Але, якщо бачать військових, 
то хапають солодощі і біжать 
віддавати. Вони дякують їм за 
захист, за відважність. Вони ба-
жають скорішої перемоги нашій 
Україні і завжди просять прихо-
дити до них ще, – додає Анна  
Добрянська.

Ось так спільними зусиллями 
діти зібрали та передали на потре-
би Збройних сил України понад 60 
тисяч гривень. На цьому малеча 
зупинятися не збирається. 

Вони переконані, терно-
поляни обов’язково придба-
ють вироби і коштів стане  
більше. 
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №52

Напередодні йшов мокрий сніг, 
а вночі підморозило. І коли 
вранці я йшов на роботу, то 
зрозумів, чому в нас найкращі 
фігуристи...

***
Стало нудно? Просто відправ 
SMS: «Я вагітна!» на випадко-
вий номер.

***
Вранці 1 січня у винно-горіл-
чаному відділі магазину стоїть 
чоловік зі сльозами на очах. 
Підходить до нього інший:
— Ти чого? Горілки немає, чи 
що?
— Є.
— Грошей немає?
— Є.
— А чому ж тоді страждаєш?
— Не хочеться!

***
16-річна дівчина купила 
собі купальник, такий чисто 
символічний, який майже все 
залишає на виду. Одягнувшись 
у цей купальник, вона постає 
перед своєю мамою і питає:
— Ну, як тобі мій купальник?
— Якби я у твоєму віці одягла 
такий самий, то ти вже була б 
на 6 років старша.

***
Найкоротший день року — 1 
січня: прокидаєшся — за вікном 
уже темніє...

***
Під час польоту враз почувся в 
салоні скрегіт і скрип корпусу.
Один із пасажирів зблід, у 
нього виступив холодний піт на 
чолі, і він вчепився пальцями в 
крісло.
Чолов’яга, що сидить поруч із 
ним, говорить спокійно:
— Не треба так хвилюватися! Я 
часто літаю і можу вас завірити, 
що хлопці там у кабіні знають, 
що роблять!
Пасажир відповідає:
— Я пілот! Я знаю, що вони там 
роблять!

***
— А я ось машинку собі пригле-
діла класненьку, братиму!
— Нічого собі! Люсю, покажи 
місце, де ти гроші береш, я теж 
хочу!
— Нема, Сьомо, у тебе такого 
місця!

***
— Я вчора в окуліста був.
— І що він сказав?
— Сказав букви вчити!

***
З віком я стаю все сильнішою: 
сумку з продуктами на 500 грн 
носити все легше і легше.

***
Жіноче:
Є мужик — є купа проблем! 

Немає мужика — є лише одна 
проблема — немає мужика!

***
— Що сумна така?
— Трохи дитині ранок не зір-
вала.
— ?
— Напередодні зателефонува-
ла вихователька, сказала всім 
батькам бути у масках.
— І що? Вони ж у кожній аптеці.
— Ось усі такі розумні були! 
Одна я як дурепа: у масці кро-
кодила!

***
Дідусь виграв мільйон доларів 
у лотерею. Журналісти просять 
його поділитись відчуттями.
— Ну що я можу сказати... Я ра-
дий, що в мене тепер є велика 
родина, яка мене любить.

***
Сімейна сцена. У тата викрали 
гроші з гаманця.
Тато запитує у сина:
— Сину, навіщо ти взяв мої 
гроші?
— Тату, а чому ти питаєш мене, 
а не маму?
— Це виключено, у гаманці ще 
залишились гроші!

***
Хлопець мій — гуморист, 
трясця...
Ранок. Прокидаюсь від того, що 
він мене ніжно-ніжно цілує в 

губи, в щоки, в чоло. Ніжусь.
І раптом, його розчарований 
голос: «А чому ти не перетво-
рюєшся на прекрасну принце-
су?..»

***
Стоїть даішник під знаком 40 
км.
Повз їде «Запорожець» — 
швидкість 41 км.
Даішник свистить. «Запоро-
жець» зупиняється. Вилазить 
зачуханий дідусь.
— Ви перевищили швидкість. 
Будете платити штраф або я 
заберу права.
— Нема грошей у мене.
— Тоді заберу права.
Тут повз летить іномарка. 
Даішник свистить. Іномарка 
зупиняється.
Вилазить амбал:
— Ану, хто свистів?!
Даішник мовчить.
Дідусь — даішнику:
— Віддай права, а то скажу, хто 
свистів!

***
У мене був один знайомий. 
Політик та бізнесмен. Коли 
підлеглі піарники доповідали 
йому, що про нього в інтернеті 
розповсюджують недостовірну 
інформацію, він казав: «Це ще 
слава Богу, що достовірну не 
розповсюджують».

***
31 грудня зробили вихід-
ним, бо все одно ніхто не 
працював.
Тепер все одно ніхто не 
працює 30-го.
***
Високо в горах хлопчик за-
питує у грузинського дідуся:
— Дідусю, а скільки тобі 
років?
— Сто п'ятдесят вісім.
— Очманіти! А ти ж і п'єш, і 

куриш?
— Звичайно!!! Бо я так ніко-
ли не помру.

***
Початківцям собачникам на 
замітку: якщо ваш улюбле-
нець злегка пожував ваші 
нові туфлі, то як виховний 
захід змусьте його з'їсти їх 
до кінця. Туфлі все одно 
викидати, а от педагогіч-
ний ефект важко описати 
кількома словами!



ОВЕН Овну доведеться 
приділити особливу 
увагу професійній 

діяльності. Жодні перешкоди 
не зможуть зупинити вас на 
шляху до перемоги. На початку 
місяця представникам знака, 
можливо, доведеться зверну-
тися по допомогу до друзів. 

ТЕЛЕЦЬ Телець прагну-
тиме до змін у житті. Не 
нехтуйте можливістю от-

римати нові знання, освіту або 
вивчити іноземну мову. Хтось 
може серйозно замислитися 
про зміну роботи або навіть 
виду діяльності. Є шанс завести 
романтичні стосунки. 

БЛИЗНЮКАМ захочеть-
ся уникати великого то-
вариства або скупчення 

народу. Обстановка на роботі 
продовжуватиме залишати-
ся спокійною, але важливо 
уникати конфліктів із колегами. 
В особистому житті все буде 
складатися вдало. 

РАК Ракам варто більше 
співпрацювати з іншими 
людьми. Це допоможе 

знайти відповіді на питання, які 
вас турбують. Вдалий місяць 
для ведення бізнесу або щоб 
зануритися в соціальне життя, 
але потрібно проявити ви-
тримку і завзятість. У стосунках 
можуть відбутися певні зміни.

ЛЕВ Левам доведеться 
розібратися з невирі-
шеними проблемами і 

доробити дрібні справи, на які 
раніше не знаходилося часу. Не 
намагайтеся перекласти відпо-
відальність на когось іншого. 
Вдасться більше часу проводи-
ти зі своєю половинкою.  

ДІВА Діви відчува-
тимуть неймовірне 
піднесення. Якщо 

витрачати сили з розумом, ви 
зможете здійснити багато із за-
думаного. Діва перебуватиме 
в центрі уваги. Представники 
знака зможуть легко завести 
нове знайомство, зокрема 
романтичне.  

ТЕРЕЗИ Терезам 
гороскоп обіцяє, що це 
буде досить спокійний 

місяць. Можливі проблеми 
в сімейних стосунках, але 
наполегливість, завзятість, 
цілеспрямованість і оптимізм 
допоможуть впоратися з усіма 
перешкодами. 

СКОРПІОН На Скорпі-
онів очікує чимало по-
зитивних змін. Вдалий 

час для закордонної подорожі 
або для початку вивчення 
іноземної мови. Вас супрово-
джуватиме удача у вирішенні 
справ, але важливо не впадати 
в гординю.

СТРІЛЕЦЬ Січень 
Стрільцям доведеться 
присвятити поліпшенню 

свого матеріального станови-
ща. Якщо ви відмовитеся від 
ліні, то зможете домогтися 
успіхів. Важливо цього місяця 
завершити всі старі справи. 
Стрільці все більше думати-
муть про власний бізнес. 

КОЗЕРІГ Козерогам 
варто приділяти більше 
часу справам, які 

реально сприяють професій-
ному зростанню і поліпшенню 
матеріального благополуччя. 
У першій половині місяця не 
завжди вдаватиметься реалі-
зувати плани, але вже з другої 
половини справи підуть вгору.  

ВОДОЛІЙ На Водоліїв 
очікують несподівані та 
спонтанні події. Щоб 

впоратися, вам доведеться 
зробити справжній подвиг. 
Цього місяця представникам 
знака потрібно проявити 
витримку, завзятість, наполег-
ливість. Вас очікує знайомство 
з людиною, яка здивує своїми 
незвичайними здібностями.

РИБИ Риби актив-
но спілкуватимуться 
з іншими людьми, 

заводитимуть нові знайомства 
і укладатимуть угоди. Ви змо-
жете проявити себе на роботі 
й заслужити повагу колег. Вам 
навіть вдасться врегулювати 
конфлікт. Також очікується нова 
романтична пригода. 

СЕРЕДА,

4 СІЧНЯ

-1°С     +3°С 0°С     +3°С

ЧЕТВЕР, 
5 СІЧНЯ

+4°С     +8°С +4°С     +7°С

П’ЯТНИЦЯ, 
6 СІЧНЯ

-1°С     +3°С -1°С     +4°С

СУБОТА, 
7 СІЧНЯ

-1°С     +6°С -2°С     +1°С

НЕДІЛЯ, 
8 СІЧНЯ

+1°С     +5°С -2°С     +1°С

ПОНЕДІЛОК, 
9 СІЧНЯ

+1°С     +5°С 0°С     +4°С

ВІВТОРОК, 
10 СІЧНЯ

+3°С      +4°С +1°С     +3°С
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Гороскоп Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

АНЕКДОТИ
У купе поїзда:
— Чоловіче, ви ще довго 
мовчатимете? Я для кого тут 
соромлюся?

***
Пишу повідомлення дівчині: 
«Мені було дуже добре з то-
бою!» Отримую відповідь:
«Не тобі одному!» —... це ж 
двозначно якось... )

***

Службовець — начальнику:
— Якщо ви не додасте мені $100 
до зарплати, я всім розповім, 
що ви додали мені $200.

***
Глибока ніч. Дзвінок. Розлю-
чена дружина відчиняє двері, 
в руках у неї качалка. П'яний 
чоловік намагається обіймати 
дружину: «А ти все печеш, 
дорога, все печеш...»

4 січня: 
Дмитро, Теодор, Федір, 
Анастасія
5 січня: 
Василь, Давид, Іван, 
Макар, Павло, Ян
6 січня: 
Інокентій, Микола, Сергій, 
Агата, Євгенія, Клавдія
7 січня: 
Леонід, Марія
8 січня: 
Олександр, Василь, 
Григорій, Дмитро, Юхим, 
Костянтин, Леонід, 
Михайло, Микола, 
Августина, Агрипина, 
Анфіса, Марія
9 січня: 
Лука, Степан, Теодор, 
Тихон, Федір, Антоніна
10 січня: 
Олександр, Аркадій, 
Юхим, Гнат, Леонід, 
Микола, Петро, Симон, 
Агата

Цього тижня 
іменини святкують

ПОВЕРНУЛИ ГОДИННИК

БУЛА ГАЛЕРЕЯ

БУЛО:
З 90–х років вигляд церкви майже 
не змінився

БУЛО:
У 70–х всередині була картинна 
галерея

СТАЛО:
Під час реконструкції встановили 
годинник

СТАЛО:
Тепер тут знову церква і проходять 
служби

З одного ракурсу

Як змінився 
Домініканський костел
ПОШКОДЖЕНИЙ КОСТЕЛ

ПОРУЧ БУВ СКВЕР

БУЛО:
Під час Другої світової костел зазнав 
ушкоджень

БУЛО:
У 60–х навколо скверу був паркан та 
не було пам’ятників

СТАЛО:
Його, на відміну від костелу 
Парафіянського, зберегли

СТАЛО:
Тепер неподалік храму є пам’ятник 
Данилу Галицькому


