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сільських шкіл 
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ВІННИЦЬКА ВЛАДА ПРОДАЛА ГУРТОЖИТОК 
З ЛЮДЬМИ ДОНЕЦЬКОМУ СЕПАРАТИСТУ? 

Поневіряння людей почалися 
більш ніж 11 років тому. 
Саме тоді вони вперше 
дізналися, що будинок 

приватизували без їхнього відома 
та виставили на продаж
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«ПРАВДИ СИЛА» 
ВЖЕ ДОСТУПНА 

ДЛя ПЕРЕДПЛАТИ
Гарні новини! Газета «Правди 

сила» вже доступна для передплати.
З нового року ви зможете отри-

мувати наш тижневик просто додо-
му. А це означає, що ви не пропус-
тите важливих подій із суспільного 
життя та завжди матимете під ру-
кою актуальну інформацію.

Вартість передплати 

передплатний індекс: 97927

на 1 міс.        10 грн 85 коп.

на 3 міс.        32 грн 55 коп.

на 6 міс.        65 грн 10 коп.

на рік:           130 грн 20 коп.

котел, ЯкиЙ ВироблЯЄ 
електрику, ВинаЙшоВ 
селЯнин з ободіВки

мешканці гуртожитку, який 
колись побудувала Вінницька 
міська рада для дтсааФ, жи-

вуть у будинку-привиді. без їхнього 
відома дім продали, а більше сотні 
сімей працівників автошколи та олі-
єжиркомбінату позбавили прописки 
й права голосу. більше того, люди не 
отримують субсидій, а власник гур-
тожитку вимагає відключити дім від 
комунікацій. 

25 листопада під Вінницькою міською 
радою мешканці гуртожитку по вулиці Не-
мирівське шосе, 10 протестували проти 
бездіяльності місцевої влади. На плака-
тах люди написали, що в них відбирають 
житло, яке складає всього 14 квадратних 
метрів на сім’ю. У той же час на іншому 
плакаті люди вирахували площі, якими 
володіють сім’ї міських можновладців: 612 
квадратних метрів у родини мера Моргу-

нова, та від 210 до 722 квадратних метрів у 
родин його заступників.

Близько тридцяти людей разом з ді-
тьми о 10 ранку зібралися під стінами 
міськради. Вони розгорнули величезний 
банер з написом: «Гуртожиток разом із 
людьми міська влада продала донецько-
му сепаратисту! Ганьба!». 

Люди розповідають, що їхній буди-
нок продали без їхнього відома. Тепер 
вони офіційно не мають ані прописок, 
ані можливості законно мешкати в гур-

тожитку та оформляти на себе субсидії. 
Зокрема мітингувальники вимагали від 
міського голови звернутися до депутатів 
Верховної Ради, щоб ті підтримали зако-
нопроект №1076, який спрощує прива-
тизацію кімнат у гуртожитках.  

– Ми проживаємо в гуртожитку 27 ро-
ків. Невже ми тут ніхто? – скаржаться люди. 
До 9-поверхової будівлі, побудованої за 
кошти Вінницької міськради й введеної 
в експлуатацію в 1986 році, люди почали 
заселятися з кінця 80-х років минулого сто-

ліття. Тривалий час законодавство не до-
зволяло їм приватизовувати помешкання.

Поневіряння людей почалися більш 
ніж 11 років тому. Саме тоді вони впер-
ше дізналися, що будинок приватизува-
ли без їхнього відома та виставили на 
продаж. Зробила це фірма ТОВ «ДМС 
Інвест Кепітл», кінцевими власниками 
якої є люди, пов’язані з родиною ко-
лишнього Президента України Віктора 
Януковича.



ми продовжуємо відслідко-
вувати декларації вінниць-
ких посадовців. на сайті 

національної агенції з питань за-
побігання корупції давно з’явилися 
декларації посадовців теплицького 
району. 

допомога по безробіттю 
Й гроші за оренду 

Голова Тепли-
цької райдержад-
міністрації Люд-
мила Марцин, 
яка зайняла цю 
посаду наприкін-
ці 2015 року, за-
декларувала жит-
ловий будинок 
площею 97 кв. м 
та земельну ді-
лянку на 2 тис. кв. 
м. Ця нерухомість 
оформлена на її 

чоловіка Вадима Марцина. Загальний 
дохід родини Марцин у 2015 році склав 
148 608 грн. Готівки голова РДА не заде-
кларувала взагалі, натомість внесла до 
пункту доходів податкову знижку та до-
помогу по безробіттю. Більше жодного 
майна не задекларовано. 

Колишній голова Теплицької РДА, а 
з минулого року голова районної ради 
Василь Романюк, так само не здиву-
вав декларацією: він та його дружина 
володіють у селищі Теплик квартирою 

площею 56 кв. м. 
У 2009 році дружи-
на Романюка Ніна 
Федорівна набула 
право на володін-
ня земельною ді-
лянкою площею 
26 200 кв. м у селі 
Карабелівка Те-
плицького району. 
Також посадовець 
володіє трьома 
а в  т о м о б і л я м и : 

«Шевроле» 2007 року випуску вартістю 
138 тис. грн, та двома ВАЗами 1993 та 
2005 років. Їхня вартість у декларації не 
зазначена. Разом з дружиною Василь 
Іванович отримав за 2015 рік дохід у 
розмірі 94 473 грн. Також Ніна Романюк 
задекларувала 20 675 грн доходу від на-
дання в оренду майна ТОВ «Агросоя». 

зброЯ та кредити 
Голова Теплицького районного 

суду Олександр Герман, згідно з по-
даною декларацією, виявився за-
можнішим за керівників району. Він 
задекларував дві квартири у Вінниці: 
одна вартістю 50 тис. грн, а інша, при-
дбана якраз минулого року, 675 тис. 
грн. Це при тому, що загальний до-
хід родини Герман 2015 року склав 
247 877 грн. Окрім того, що Олек-
сандр Сергійович тримає в готівці 
12 тис. дол., він сплатив 62 298 грн за 
кредит, який брав у 2014 році. Суддя 
задекларував навіть мисливський 
карабін «Вулкан ТК».

Загалом серед керівників районних 
судів Вінниччини готівку внесли до де-
кларацій лише дев’ятеро. 

Керівник апарату Теплицького рай-
суду Людмила Синча також має кредит з 
12 листопада 2008 року, відколи вирішила 
придбати автомобіль марки «CHEVROLET 
AVEO». У 2015 році вона сплатила 12 992 грн 
за кредитом та 1509 грн відсотків за пози-
кою. При тому, що річний дохід її родини 
складав 107 359 грн. 

Кредитну істо-
рію вніс до елек-
тронної декла-
рації й головний 
поліцейський Те-
пличчини Віктор 
Пірус. Наприкінці 
минулого року 
він взяв кредит на 
суму 30 тис. грн. 
Цікаво, що заро-
бив він за мину-
лий рік 70 489 грн. 
Ані автомобіля, ані власного будинку 
керівник Теплицького відділення поліції 
не має. 

З-поміж інших державних службов-
ців кредит також взяв голова Теплицько-
го районного відділу державної вико-
навчої служби Євген Задорожний. Він 
отримав 24 615 грн. При цьому держ-
службовець також задекларував у 2015 
році на пару з дружиною Ларисою 
320 304 грн доходу, у тому числі, і від про-
центів на банківському рахунку, де вона 
тримає 92 683 грн. Сам Євген Павлович 
тримає готівкою 5 тис. дол. 

ту житлового господарства міськради 
Роман Фурман. 

– Проблема залишається в тому, що 
субсидії тим, хто живе за адресою Неми-
рівське шосе, 10, не нараховуються, оскіль-
ки відсутній тариф. Наразі мешканці кім-
нат гуртожитку не мають безпосередніх 
відносин з надавачами комунальних по-
слуг, – коментує ситуацію Фурман. – Ніякої 
діяльності не проводиться, немає навіть у 
кооперативу розрахункового рахунку. По-
слуги надаються безпосередньо будинку, 
тобто кооперативу, по ньому проводяться 
нарахування, а вже тоді відбувається збір 
коштів з кімнат.  

Роман Сергійович у розмові з про-
тестувальниками пообіцяв, що питання 
законного нарахування субсидій вирішу-
ватиме разом з департаментом право-
вої політики. 

– Уже наші онуки підросли, а вирі-
шення нашої долі немає, – розчаровано 
говорить старша по будинку Галина На-
зарова. – На фото з наших перших про-
тестів видно, як поруч з нами стоять ону-
ки. Тепер вони виросли, отримали 
паспорти без прописки. Кому ми в цьо-
му місті взагалі потрібні? 

Люди розповідають, що директор 
фірми офіційно знаходиться в розшуку 
СБУ за підозрою у фінансуванні терориз-
му, а власник надсилає листи до енерге-
тиків з вимогою відключити будинок від 
електрики. Хоча люди вчасно сплачують 
близько 1700 грн за 16 кв. м на місяць.

– Ми звернулися до Вінницької місь-
кої прокуратури, але там постійно пере-
носять зустріч, – каже старша по будинку 
Галина Назарова. – А Сергій Моргунов, з 
часу обрання міським головою, мені від-
писки поштою надсилає. 

На цей час люди без прописок 
знаходяться в «підвішеному» стані, 
оскільки міська влада не спромоглася 
вирішити проблему. Зокрема, вони 
встигли створити обслуговуючий ко-

оператив «Родина», але легалізації 
права на власність так і не можуть до-
битися. У будинку також мешкають 
діти-інваліди, одинокі матері, пенсі-
онери, які фактично не мають права 
оформити субсидію. 

До мітингувальників вийшов викону-
ючий обов’язки директора департамен-

Вінницький міський суд поставив 
крапку в розгляді справи за об-
винуваченням 23-річного вінни-

чанина в посяганні на територіальну 
цілісність та недоторканість україни. 

Під жіночим іменем обвинувачений К. 
розмістив інформацію влітку 2014 року 
в соціальній мережі та одному з новинних 
сайтів Вінниці про те, що вінничанам варто 
прийти на так званий «референдум» у ве-
ресні 2014 року та проголосувати за ство-
рення «Вінницької народної республіки».  

Така «новина» потрапила й в поле зору 
співробітників Служби безпеки України – 
вони відкрили кримінальне провадження 
за частиною першою статті 110 ККУ. 

– Він розповсюджував матеріали, 
які містили публічні заклики до зміни 
меж території чи державного кордону 
України. Мова йде про відокремлення 
Вінницької області від решти території 
України. Робив це умисно, – аргументу-
вав на суді прокурор Олексій Соловйов. 

Адвокат обвинуваченого просив ви-
правдання:  

– Передумов створення «Вінницької 
народної республіки» не було. Таке було 
на Сході та Півдні країни, але не в нас. 
Не було на той час антиукраїнських ви-
ступів, активістів чи громадських органі-
зацій, які б пропагували ідею відокрем-
лення області від України. 

Сам обвинувачений каже, що відпо-
відний вчинок здійснив влітку 2014-го... 
необдумано. 

– Я не змінював меж території України. 
У мене була інша мета: я хотів дізнатися 
думку вінничан про референдум. Я наро-
дився в цьому місті, живу в ньому й не хочу 
нічого міняти. Я патріот своєї країни, – про-
сив себе виправдати підсудний. А в розмо-
ві з нашим кореспондентом додає, що ця 
справа – порушення свободи слова, і його 
за це... переслідують. 

У підсумку, суд визнав винним обвину-
ваченного К. у вчиненні злочину, передба-
ченого частиною першою статті 110 ККУ 
«Посягання на територіальну цілісність та 
недоторканість України» та призначив 
йому покарання: позбавлення волі на три 
роки. На вирок може бути подана апеля-
ційна скарга протягом 30 днів. 

політика місЦеВа Влада

МИСЛИВСЬКА ЗБРОя, КВАРТИРИ 
У ВІННИЦІ ТА КРЕДИТИ – ЧИМ ВОЛОДІЮТЬ 
ЧИНОВНИКИ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЗА ТЕ, щО В ІНТЕРНЕТІ 
ЗАКЛИКАВ ДО 

ВІДОКРЕМЛЕННя 
ВІННИЧЧИНИ ВІД УКРАїНИ – 

НА ТРИ РОКИ ЗА ґРАТИ

НОВОРІЧНИЙ «СЮРПРИЗ» 
ВІД КАБМІНУ: АЛКОГОЛЬ 

ДОРОЖЧАє МАЙЖЕ 
НАПОЛОВИНУ

Кабмін деКларації

2

барська міська рада офіційно при-
єдналась до платформи «Від-
крите місто» від Фонду «східна 

Європа». для місцевих комунальних 
закладів провели тренінг щодо роботи 
із системою. нову платформу запустять 
за кілька тижнів, коли введуть усі дані 
комунальних служб міста. 

Система «Відкрите місто» дозво-
лить звертатися із своїми проблемами 
напряму до чиновників, від яких зале-
жить їх вирішення. Платформа дасть 

можливість описати проблему, позна-
чити її на карті та сформувати електро-
нне повідомлення.

Кожен мешканець, який звернув-
ся через даний ресурс до представни-
ка місцевого органу самоврядування, 
може самостійно переглянути, при-
йняте чи не прийняте до уваги повідо-
млення, а також вирішене воно чи ні. 

У представництві Фонду зазнача-
ють, що наразі такою системою взає-
модії громади й органів місцевого са-
моврядування користуються мешканці 
41 міста України.  

постанову кабміну про під-
вищення цін на окремі види 
алкоголю опублікували в газеті 

«урядовий кур’єр» 23 листопада, 
отже чинності вона набере з 2 грудня. 
таким чином, у населення є всього 
кілька днів на придбання алкоголь-
них напоїв за старими цінами.

Уже за три дні мінімальні ціни підні-
муться, в залежності від коду виробів. 
На горілку й лікеро-горілчані вироби 
відсоток підвищення складе 27,1–
27,86%, на віскі, ром і джин – 37–63%, 
на коньяк (бренді) – 24–27%, на вина – 
22,2–55,6%. Таким чином, мінімальна 
роздрібна ціна за півлітрову пляшку го-
рілки зросте з 54,90 до 69,78 гривень.  

Кабмін

місто

Продовження. Початок на стор.1

у мешканців будинку-привида 
вже виросли онуки

Богдан Новак

Людмила кЛіщук
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Богдан Новак

ВІННИЦЬКА ВЛАДА ПРОДАЛА ГУРТОЖИТОК 
З ЛЮДЬМИ ДОНЕЦЬКОМУ СЕПАРАТИСТУ? 

чиновниКи

БАРЧАНИ СПІЛКУВАТИМУТЬСя 
З ЧИНОВНИКАМИ ЧЕРЕЗ «ВІДКРИТЕ МІСТО» 

людмила марцин

Василь романюк

Віктор пірус



дерево. За його допомогою можна пере-
вірити, чи не прибуло воно з екологічно 
небезпечної території. За незаконно зру-
бані ялинки браконь єри муси тимуть спла-
тити штраф у розмірі від 85 до 170 гривень. 
Крім того, порушники мають оплатити за-
подіяну шкоду лісовому господарству. Роз-
мір відшкодування залежить від діаметру 
пенька зрубаного дерева й стартує від 355 
гривень. 
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У ХМІЛЬНИКУ ЛІКАР 
БРАВ ХАБАРІ 

ЗА «НЕПРИДАТНІСТЬ 
ДО ВІЙСЬКОВОї СЛУЖБИ»

яЛИНКОВИХ БРАКОНЬєРІВ шТРАфУВАТИМУТЬ 
МАЙЖЕ НА ПІВТИСяЧІ ГРИВЕНЬ

ГРОшОВА КОМПЕНСАЦІя 
НА ПРИДБАННя ЖИТЛА 

СТАЛА ДОСТУПНОЮ 
ДЛя ІНВАЛІДІВ АТО 

ТА РОДИН ЗАГИБЛИХ

оперативні новини

за підтоплениЙ город 
мешканеЦь козЯтина стрілЯВ 
по сусідоВі з дробоВика 

У Козятині нетверезий чоловік з 
обрізу мисловської рушниці прострелив 
ногу своєму сусіду. Про це повідомили в ГУ 
Нацполіції у Вінницькій області. Інцидент 
стався 20 листопада ввечері. 58-річний 
злочинець, у крові якого згодом виявили 
1,8 проміле алкоголю, вирішив у такий 
спосіб помстися сусідам з п’ятиповерхівки, 
які зробили відвід талого снігу на город 
його приватного будинку. 

Коли озброєний «стрілець» 
підійшов до п’ятиповерхівки для 
з’ясування стосунків з її жителями, 
першим на очі йому потрапив 33-річ-
ний сусід. Без жодних підстав право-
порушник вистрілив йому в ногу. За 
фактом злочину було відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 4 ст. 296 
КК України (хуліганство) та ч.1 ст. 263 
КК України (незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами). 

Правопорушнику загрожує до 
семи років позбавлення волі. Потер-
пілого прооперували, з його гомілки 
вилучили понад 20 дробин. Наразі 
стан його здоров’я задовільний.

Через побої чоловіка померла 24-річ-
на мешканка Козятинського району. Про 
це повідомляє прес-служба ГУ Націо-
нальної поліції у Вінницькій області. 

Як повідомляють правоохорон-
ці, інформацію щодо смерті моло-
дої жінки отримали 19 листопада. 
Оглянувши тіло потерпілої, експерти 
виявили численні синці та садна, які 
свідчили про побиття. 

Як згодом вдалось встановити 
працівникам поліції, напередодні 
співмешканець потерпілої сильно 
її побив. Між подружжям виник 
конфлікт на ґрунті ревнощів, коли 
обоє поверталися з гостей додому. 
Крики чули сусіди та випадкові пере-
хожі. Під час сварки обоє учасників 
знаходились під дією алкоголю. 
Чоловік дозволив собі рукоприклад-
ство та сильно побив жінку. Поблизу 
власного будинку потерпіла впала та 
не змогла підвестися. Тоді чоловік по-
кликав матір, й вони разом занести 
жінку додому та вклали в ліжко. 

Наступного дня вони виявили вже 
бездиханне тіло жінки. Як згодом 
встановив судмедексперт, причиною 
смерті став крововилив у мозок. 
У загиблої залишилось четверо 
малолітніх дітей. Наразі 28-річного 
вбивцю затримали. Йому загрожує 
до восьми років в’язниці. 
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ЧОГО ПОТРЕБУЮТЬ 
СОЛДАТИ НА ПЕРЕДОВІЙ?

повідомляйте нам про гарячі 
події, які відбуваються поряд 
з вами. спробуйте себе в ролі 

кореспондента. 

чекаємо ваших повідомлень 
за адресою: 21 000, м. Вінниця, 

вул. театральна,14, оф. 419. 
тел. (0432) 69-49-81, 
        (097) 769-85-68

Мирослава СЛоБодяНюк

Vlasno.info

Vlasno.info

волонтер

Корупція

ЗаКон

учасниКи ато
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Щоб допомогти солдатам у зоні АТО, вінницький волонтер 
залишив свій бізнес

Вінницький волонтер Валентин 
белінський організував уже 85 по-
їздок у зону ато. минулого місяця 

чоловік намагався охопити всю лінію 
фронту: відвідав мар’їнку, красногорів-
ку та авдіївку.

– Завезли солдатам багато яблук, капус-
ти та моркви – робили акцент на вітамінах, 
яких так сильно не вистачає на фронті, та 
домашніх стравах. Ні з чим не порівняти від-
чуття, яке виникає, коли хлопці, наче малі 
діти, починають набирати червоні яблучка 
та розбирати пиріжки. 
Найбільше радіють 
саме таким домашнім 
смаколикам. Коли я 
показав удома ці за-
доволені обличчя, моя 
мати та дружина самі 
почали випікати та пе-
редавати хліб і випічку 
на передову, – розпо-
відає Валентин Белін-
ський. – На сьогодні 
найнеобхідніше для 
солдатів – спілкування. 
Вони не просять нічо-
го, лише спілкування: 
щоб приїхали до них і 
розповіли, що тут від-
бувається. Шкода, що 
інколи розповідаєш, 
що тут усе добре й про них усі пам’ятають, 
а тоді дивишся, а тут люди живуть так, наче 
в нас зовсім немає війни.

За весь час бойових дій на сході України 
Валентин доправив на передову сім машин 
та велику кількість запчастин і автомобіль-
них шин. Постійно збирає гроші на теплові-
зори чи ремонт БТРів.

– Влітку 2014 року поїхав вперше. Їхав у 
містечко Щастя, аби притамувати людську 
цікавість: хотів подивитися, чи є там війна. 
Поки їхав у машині, кожні п’ять хвилин до 
мене дзвонила дружина й діти, молилися та 
хвилювались, – каже волонтер. – У той час 
першим питанням стояла вода. Викинув з 
машини всі сидіння й заніс дві тонни ван-
тажу. Їхав сам. Дуже боявся, бо не знав, що 
казати на блокпостах. Люди не розуміли, як 
звичайна, штатна людина з власної волі їде 
в зону АТО сама. 

Постійно долучалися нові люди: одні 
після першої поїздки отримували шок й 

більше туди не повертались, інші навпаки, 
перейнявшись духом допомоги, їздять і до 
сьогодні. 

– Спочатку, як почав їздити, постійно 
заправляв машину сам, останні двадцять 
разів з пальним допомагала міська рада. 
Раніше було набагато легше: люди допо-
магали всім, чим могли. Останні закрутки 
виносили з погребів й передавали на пе-
редову. Сьогодні ж люди трохи зморилися, 
не мають тих фінансів, що мали раніше та й 
зневірились. До того ж, свій злий жарт зігра-
ла соціальна реклама, у якій кажуть: «Йди 
служити в армію й отримаєш сім тисяч гри-
вень зарплати». Такі суми там не заробля-
ють, а люди задаються питанням, навіщо 

туди щось відправляти, 
коли в них такі суми на 
карточці, – говорить Бе-
лінський. 

Валентин залишив 
свій бізнес, коли почав 
допомагати військовим. 
Сьогодні перебивається 
випадковими заробіт-
ками та «халтурами», 
які йому «підкидають» 
друзі, щоб прогодувати 
родину. 

– Під час перших по-
їздок були дуже великі 
сварки в родині. Дружи-
на не хотіла мене відпус-
кати в кожну наступну 
поїздку. Старші діти дуже 
боялись, щоб я не пішов 

служити добровольцем. Пізніше звикли й 
почали мені допомагати. Навіть моя най-
менша донечка зібрала свій одяг і передала 
в дитячий будинок. Так цікаво було спогля-
дати, як вона перебирає свої речі й складає 
їх у мішок, а потім передає діткам. Це пре-
красно, коли відчуваєш справжню підтрим-
ку вдома – хочеться робити все більше й 
більше добрих справ, – додає Валентин. 

Перед кожною поїздкою волонтер 
обов’язково заїжджає в церкву, щоб отри-
мати благословення й освятити все, що 
везе солдатам. Можливо, саме тому вва-
жає, що перебуває під захистом: нещодав-
но по волонтеру стріляв снайпер – кулю 
витягли з колеса, а Валентина не зачепило. 

Редакція газети «Правди сила» має на-
дію, що з наступною поїздкою Валентина 
Белінського до захисників України потра-
плять і наші газети, тому передаємо щирі 
вітання всьому українському воїнству. Сил 
вам і найшвидшої перемоги! 

майже 24 тисячі гривень 
штрафу має сплатити 
лікар з хмільника, який є 

членом військово-лікарської комі-
сії з питань військово-лікарських 
експертиз об’єднаного районного 
військового комісаріату Вінниць-
кої області, повідомляє Vlasno.
info з посиланням на прес-службу 
обласної прокуратури. 

Лікар вимагав п’ять тисяч гривень 
від жителя Хмільника за те, що визнає 
його непридатним для проходження 
військової служби. Хмільницький місь-
крайонний суд визнав лікаря винним 
та присудив покарання у вигляді штра-
фу в розмірі 1400 неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян, що стано-
вить 23 тисячі 800 гривень. 

Вінничанам до нового року про-
дадуть 16 тисяч 300 ялинок. про 
це повідомили у прес-службі 

Вінницького обласного управління лі-
сового та мисливського господарства.

Лісогосподарства продаватимуть на-
ступні породи дерев: ялинку європейську, 
сосну звичайну, сосну кримську, ялицю 
білу. Торік вінницькі держпідприємства 
лісового господарства реалізували 16,3 ти-

сяч новорічних ялинок. Цьогоріч середня 
ціна на новорічні дерева складе 73 гривні. 
У Вінниці ялинки можна буде придбати 
біля кінотеатру «МИР», Будинку офіцерів, 
магазину «Корона» на проспекті Юності, 
на ринках «Лісопарк» та «Урожай». 

Варто звернути увагу, що на кожній 
ялинці повинен бути електронний чіп, 
який не знімається без пошкодження. 
У ньому є дані, звідки походить новорічне 

Середня ціна на ялинки 
у Вінниці складе 73 гривні

учасники ато, які отримали 
інвалідність при виконанні 
обов’язку, та члени родин за-

гиблих військових отримали право 
на забезпечення житлом уже давно, 
а от можливість забрати компенсацію 
грошима – лише півтора місяці тому.

19 жовтня на засіданні Кабінету Міні-
стрів України було прийнято постанову 
за №719 «Питання забезпечення житлом 
сімей загиблих військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, а також інвалідів І-ІІ 
групи з числа військовослужбовців, які 
брали участь у зазначеній операції, та по-
требують поліпшення житлових умов».

Цим рішенням уряд затвердив механізм 
надання цільової грошової компенсації 
сім’ям інвалідів війни та загиблих військо-
вослужбовців з числа учасників АТО за на-
лежне їм житло відповідно до Житлового 
кодексу. При цьому передбачено право 
зазначених осіб отримувати грошову ком-
пенсацію за їхнім бажанням.

Таким чином, сім’ї загиблих учасни-
ків АТО та інваліди війни з числа учас-
ників АТО зможуть самостійно обрати 
найбільш прийнятне для них житло та 
придбати його за рахунок наданої уря-
дом грошової компенсації.

Відповіді на питання людей з цього 
приводу мають надавати в управліннях 
праці та соцзахисту населення райдер-
жадміністрацій. Визначати розміри гро-
шових компенсацій повинні комісії при 
райдержадміністраціях.

Газета «Правди сила» перевірить та 
розповість читачам у наступному номе-
рі, у яких районах такі комісії вже утво-
рено та як їх знайти. 

чолоВік забиВ ЦиВільну 
дружину до смерті, коли 
поВерталисЯ з гостеЙ
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Валентин белінський



хідно звернутися до будь-якого відділен-
ня «Ощадбанку» чи «Укргазбанку», де 
нададуть перелік необхідних документів 
для отримання кредиту. У структурі Дер-
жавного агентства з енергоефективності 
та енергозбереження України створили  
«гарячу лінію», де також можна отрима-
ти всю потрібну інформацію: (044) 296-
71-60, 292-32-57. Також можна напи-
сати на e-mail: energoefect@saee.gov.ua.

– Людина сама обирає, у якому ма-
газині купуватиме необхідні матеріали. 
Лише необхідно, щоб магазин був офі-
ційно зареєстрований та міг дати чек із 
сумою, яку господар витратив, – гово-
рить  Іван Магдич.

На всеукраїнському рівні  програма 
енергоефективності діє з жовтня 2014 
року. За весь час її дії уряд надав учасни-
кам кредитування 1,068 мільярда гри-
вень фінансової допомоги на підвищен-
ня енергоефективності житла.

– Усі учасники програми продовжують 
виконувати свою чітко визначену роль: уряд 
знімає фінансове навантаження з домогос-
подарств під час впровадження енергоефек-
тивних заходів, а населення, отримуючи 
компенсації, активніше долучається до енер-
гозбереження: проводить роботи з утеплен-
ня, встановлює вузли обліку, ІТП, замінює ві-
кна тощо, аби в результаті зменшити 
енерго споживання та рахунки за комуналь-
ні послуги, – говорить голова Держенергое-
фективності Сергій Савчук. 

Враховуючи підвищення комуналь-
них тарифів та прогнози найлю-
тішої за сто років зими, утеплення 

осель стало ключовим питанням для 
багатьох українців. аби хоч якось до-
помогти населенню з вирішенням цієї 
проблеми, з 2010 року на території Ві-
нницької області діє державна програма 
компенсацій за утеплення будинків, за 
якою людям допомагають погасити кре-
дити на матеріали для утеплення. 

Як розповідає начальник відділу енер-
гетики та енергозбереження Вінницької 
ОДА Іван Магдич, за останні десять років в 
області видали пільгових кредитів на при-
дбання матеріалів для утеплення на за-
гальну суму 148 млн 919 тис. 800 грн. 

– Для того, аби зменшити залежність 
від природного газу, ми заохочуємо 
людей ставити твердопаливні котли, 
радіатори, енергозберігаючі вікна, уте-
плювати стіни. З цією метою й створили 
програму, – розповів Іван Магдич.

Минулого року облдержадміністраці-
єю була розроблена обласна програма  
енергозбереження для населення та ОСББ, 
яка передбачає компенсацію 8% кредиту 
на заходи з енергозбереження: утеплення, 
заміну вікон, придбання котлів тощо.

Кредит видають на термін до трьох 
років, але витратити гроші можна лише 
на енергозберігаючі матеріали. 

Можна двічі взяти участь у програ-
мі: спочатку придбати котел, а згодом – 
енергоощадні будівельні та ремонтні 
матеріали. Для участі в програмі необ-

СУБСИДІЇ

КОМУ 
ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ

ТЕРМІН СУБСИДІЇ

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО НАДАТИ

НАДАННЯ СУБСИДІЇ ПРИПИНЯЄТЬСЯ, ЯКЩО:

Одній із зареєстрованих
у житловому приміщенні
осіб.

• паспорт
• заяву про призначення
житлової субсидії (ЖС)
• декларацію про доходи й витрати
• довідку про доходи
• договір найму (оренди) житла (за наявності).

• змінився власник особового рахунку
• не сплачується ЖКП
• приховуються (подаються)
недостовірні дані про доходи
• у разі переїзду сім’ї
• у разі набуття права власності
на житло іншою особою
• за заявою уповноваженого
власника (співвласника) житла.

• на неопалювальний сезон –
з 1 травня по 30 вересня
• на опалювальний сезон –
з 1 жовтня по 30 квітня.

КОМУ 
ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ

моЄ праВо
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у самому центрі Вінниці, при 
монастирі під назвою «згро-
мадження дочок милосердя 

каносіянок», уже майже п’ять років 
функціонує «Вікно життя», де жінки 
можуть таємно залишати ново-
народжених дітей. специфіка дуже 
проста: жінка заходить з боку вулиці, 
відкриває віконце й кладе маля на 
спеціальний столик; у цей момент 
спрацьовує сигналізація й монахи-
ні з монастиря забирають дитину. 
у матері є п’ять хвилин, аби втекти 
й залишитись анонімною. про це 
кореспонденту газети повідомила 
секретар монастиря «згромадження 
дочок милосердя каносіянок» у місті 
Вінниці марина киричук.

– Взагалі, практика «Вікна життя» 
не нова. Місця, де можна було зали-
шити дитину, з’являлись ще у середні 
віки. Зазвичай, вони відкривались при 
жіночих монастирях. Відновили такі ві-
кна в XX столітті, – розповідає Марина 
Киричук. – Наше «Вікно життя» відкри-
ли на прохання єпископа Кам’янець-
Подільської дієцезії Леона Дубравсько-
го. За сприяння міської ради таке вікно 
з’явилося 14 лютого 2012 року. 

У кімнатці, де знаходиться це вікно, 
завжди тепло, там стоїть пеленальний 
столик, ліжечко, необхідний одяг, засо-
би для миття та підгузки. 

–  Коли монахині знаходять малюка, 
вони одразу телефонують у швидку до-
помогу та в поліцію, аби зафіксувати цей 
факт. Лікарі «швидкої» оглядають маля, 
дають заключення про його вік, стан 
здоров’я та відвозять у «Центр матері та 
дитини». Там дитина перебуває півроку, 
за цей час матір може одуматись і при-
їхати забрати немовля, – говорить Ма-
рина. – Якраз через рік після того, як ми 
відкрились, до нас принесли дитину. То 
була повністю здорова дівчинка.  Їй було 
лише кілька годин від народження. Така 
дитина була тільки одна за ці роки, але 
ми дуже щасливі, що її матір не залишила 
на вулиці, смітнику або лікарняних схід-
цях, як часто буває в нашій країні.

У наш час жінки бояться народжува-
ти: у когось страх мати клеймо самотньої 
матері, у когось скрутне матеріальне ста-
новище. Часто жінки йдуть на аборти. 
При вінницькому монастирі діє лікарня, 
у якій кожна жінка може отримати без-
коштовну консультацію лікарів, а також 
духовну або й матеріальну підтримку від 
монахинь центру «За життя, за сім’ю».

– У лікарню до нас можуть приходи-
ти всі люди, незалежно від місця прожи-
вання та віросповідання. Вони запису-
ються на прийом до лікаря й отримують 
консультацію чи лікування. Наразі в цен-
трі працюють лікарі-волонтери: педі-
атр, терапевт, масажист та стоматолог. 
Вони надають свої послуги абсолютно 
безкоштовно, і лише за бажанням люди-
на може залишити благодійний вне-
сок, – додає Киричук. 

Дитя уникло жорстокої долі 
завдяки вінницьким монахиням

дітей, які не потрібні 
батькам, можуть врятувати 
сестри цього монастиря

з 1 січня 2017 року ціни на лікар-
ські препарати від серцево-су-
динних захворювань, цукрового 

діабету іі типу та бронхіальної астми 
подешевшають. кабінет міністрів 
україни встановить максимальну 
можливу ціну на відповідні ліки, – 
повідомляє урядовий портал. 

Згідно з ухваленим рішенням, Каб-
мін встановить середню ціну на діючу 
речовину препаратів для лікування 
відповідних хвороб і, таким чином, 
вартість ліків у аптеках не зможе пе-
ревищувати встановленої. Десятки й 
сотні тисяч лікарських препаратів з від-
повідною діючою речовиною стануть 
значно дешевшими. 

Також з 1 квітня 2017 року запрацює 
державна програма з реімбурсації від-
повідних ліків, тобто, відшкодування 
вартості ліків для лікування серцево-су-
динних захворювань, цукрового діабету 
ii типу та бронхіальної астми при амбула-
торному лікуванні пацієнтів. Ліки, кошти 
за які відшкодовуватимуть, признача-
тимуть лікарі первинної ланки – сімейні 
лікарі, терапевти, педіатри. На відповід-
ну програму уряд виділив півмільярда 
гривень. Сімейні лікарі у вінницьких цен-
трах первинної медичної допомоги ще 
про ці нововведення не чули.

– Про цю програму ми поки не чули, 
але вже з 2012 року діє програма для лю-
дей хворих гіпертонією. Хворі приходять 
і ми їм виписуємо спеціальний рецепт з 
червоною печаткою, з яким вони мо-
жуть купити необхідні ліки зі знижкою 
50 % у муніципальних аптеках. Також ді-
ють програми для людей з інвалідністю – 
вони можуть отримати необхідні ліки 
або безкоштовно, або зі знижкою, – роз-
повідає заступник головного лікаря Цен-
тру первинної медичної допомоги №6 
Оксана Кушнір. – Про цю програму для 
хворих на діабет та астму ми вже давно 
говоримо, у нас готові всі необхідні спис-
ки, чекаємо тільки наказу керівництва.

Додамо, що Україна посідає друге 
місце у світі за кількістю смертей через 
серцево-судинні захворювання (понад 
65%). У 2015 році в Україні зареєстру-
вали близько 1 мільйона осіб, які 
страждають від цукрового діабету 
ІІ типу та 210 тисяч пацієнтів з бронхі-
альною астмою. 

права пацієнта

З НОВОГО РОКУ ПОДЕшЕВшАЮТЬ ЛІКИ
Астматики, гіпертоніки та діабетики отримають 50% 
знижки з квітня
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ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ 
КОМПЕНСАЦІЙ

ЗА УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ

планують закласти
у Держбюджеті�2017 на виконання 

ДЕРЖАВА 
КОМПЕНСУЄ: 

20%

12 тис. грн

14 тис. грн

14 тис. грн

35%

40%

Відповідно до умов програми

суми отриманого
кредиту, але
не більше 

позичальникам
ОСББ, житлово�
будівельних
кооперативів,
але не більше 

але не більше 

для фізичних осіб на придбання
негазового опалювального
обладнання

на впровадження енергоефек�
тивних заходів у одноквартирних
будинках та у квартирах
багатоквартирних будинків.

(12 тис. грн для субсидіантів)

на кожну квартиру на придбання
обладнання та енергозберігаючих
матеріалів.

400 грнмлн

Мирослава СЛоБодяНюк



сільські діти набагато рідше хво-
ріють плоскостопістю, ніж міські. 
Влітку вони мають змогу бігати 

босоніж по чистому піску, щебеню 
або землі, що допомагає укріплен-
ню та формуванню стопи.  про це 
кореспонденту газети розповів лікар-
ортопед Вінницької обласної дитячої 
лікарні іван зебченко.

Плоскостопість (якщо точніше – де-
формація стопи) найчастіше передаєть-
ся спадково від батьків або виникає че-
рез те, що дитина з перших днів починає 
ходити по пласкій підлозі з лінолеуму 
або плитки. 

– Щойно дитина починає ходити, її 
необхідно показати ортопеду, аби за-
побігти виникненню плоскостопості або 

розпочати лікування. Якщо батьки про-
пускають цей момент або не звертають 
уваги, як формується дитяча ніжка, вони 
втрачають дорогоцінний час, за який 
можна повністю позбутися захворюван-
ня, – розповідає Іван Зебченко. – Хворо-
бу видно одразу, найкраще вона підда-
ється усуненню у віці від одного до трьох 
років. Серед наших батьків та дідусів іс-
нує міф, що стопа дитини формується до 
трьох років, тому не варто звертати на 

це увагу. Наукою доведено, що розвиток 
стопи дійсно припадає саме на цей вік, 
тому варто займатись її становленням 
саме в цей період. У віці п’яти або семи 
років хворобу можна тільки призупини-
ти, певні її ознаки залишаться на все 
життя. 

Працездатність людей з плос-
костопістю на 40% менша, ніж у 
людей з нормальними стопа-
ми. Вони частіше втом-
люються, відчувають 
біль у стопі, який 
дуже загострюєть-
ся в похилому віці.

– Якщо в дити-
ни діагностували хворобу, 
приписуємо масажі та радимо купувати 
спеціальне взуття, яке утримує ніжку ди-
тини й допомагає їй правильно сформу-
ватись. Воно корисне не лише для дітей 
з хворою стопою, а й для малюків, які 

живуть у квартирах з лінолеумним або 
плиточним покриттям. Кілька годин у 
такому взутті перед сном або зранку до-
поможе сформувати в дитини правиль-
ну та гарну форму ніжки. Але для дітей 
із здоровою стопою це не обов’язково, 
для профілактики можна просто носити 
сандалики на твердій підошві, – гово-
рить ортопед. – Також дуже корисними 
для профілактики та лікування є різно-
манітні килимки з пластику та дерева, 
які імітують камінчики або пісок. Коли 
дитина ходить по них, її м’язи скоро-
чуються та укріплюються. Але все-таки 
найкраще в літній період дозволяти ма-
люкам ходити босоніж.

Ортопедичне взуття випускають тіль-
ки до 30 розміру, далі дітям або підліт-
кам виписують спеціальні ортопедичні 
устілки.

– Батькам варто пам’ятати, що 
дітей потрібно показувати ор-
топеду, а не хірургу, оскільки 
останній може не знати всіх 
тонкощів дитячої стопи й не 
зможе виписати необхідне 
взуття. Після прийому в орто-
педа лікар дає батькам реко-
мендації та, за потреби, випи-
сує необхідне взуття. До речі, у 
нашій лікарні в аптеках є дуже 

хороше взуття зі Словаччини, 
яке за якістю не поступається аналогам 
у магазинах, але коштує вдвічі дешев-
ше. Якщо в магазині такі сандалики ко-
штують від 1500 грн, то в нас до тися-
чі, – зазначив Іван Стахович. 

про це кореспонденту газети по-
відомила заступник директора 
департаменту освіти і науки 

Вінницької ода олена чорна.
– У новому навчальному році по 

всій Вінницькій області в школи взяли 
на роботу 84 молодих спеціаліста з пе-
дагогічних закладів, з них 51 прийшов 
на роботу за направленням від вузу 
та уклав тристоронній договір про 
співпрацю. За умовами цього догово-
ру, молодий спеціаліст зобов’язується 
відпрацювати за направленим місцем 
роботи три роки та отримує разову до-
помогу від держави в розмірі п’яти мі-
німальних зарплат, – розповідає Олена 
Чорна. 

Серед взятих на роботу молодих спе-
ціалістів найбільше вчителів англійської 
мови та математики.

– У школах немає гострої потреби у 
вчителях. Дуже багато людей працює 
не на повну ставку. Якщо, скажімо, 
ставка 18 годин на тиждень, то люди 
працюють на 10-годинних. Якщо хтось 
звільняється, дирекція школи намага-
ється його години роздати, щоб яко-

мога більше працівників могли отри-
мувати повну робочу ставку. До того 
ж, працівників пенсійного віку в наших 
школах лише 13%, цей рівень – один з 
найменших по всій Україні, – каже Оле-

на Афанасіївна. – Усі мають надію, що 
з нового року Верховна Рада ухвалить 
бюджет, у якому передбачено підняття 
заробітної плати педагогам до 50%. 

У селах Вінницької області закрили 
сім шкіл.

– Перед початком навчального року 
у Вінницькій області через брак дітей за-
крили сім шкіл, роботу ще трьох призу-
пинили. Вчителі в цих трьох школах ви-
йшли на роботу, а ось батьки вирішили 
перевести дітей до шкіл у сусідніх селах. 
Заборонити батькам таке робити ми не 
маємо права, оскільки вони самі вирішу-
ють, у якій школі краще будуть даватися 
знання їхнім дітям. До кінця року ми ви-
рішуємо долю вчителів, які там працю-
вали. Проводимо опитування: якщо 
вони мають бажання їздити до інших 
сіл – переводимо в найближчі школи, де 
потребують працівників, – говорить 
Олена Чорна. 

дітиосВітагромада
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В ОБЛАСТІ ЗАКРИЛИ СІМ СІЛЬСЬКИХ 
шКІЛ

дитсадоК

У БЕРшАДСЬКОМУ 
РАЙОНІ 
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днями на бершадщині відно-
вили роботу після ремонту 
два дошкільних навчальних 

заклади: днз «Веселка» в селі 
шляхова та днз «ромашка» в селі 
кошаринці. про це повідомила 
прес-служба бершадської район-
ної ради.

У «Веселці» переробили дах, 
утеплили фасад, оновили систему 
водогону, каналізації та опалення, 
замінили звичайні вікна та двері на 
енергозберігаючі. У приміщенні гру-
пових кімнат опустили стелі, встано-
вили теплу підлогу. Перепланували 
також ігровий майданчик. 

Дошкільний заклад уже давно по-
требував суттєвого відновлення через 
застарілі приміщення, комунікації, 
внутрішнє начиння. У першу чергу 
сільська рада вирішила взятись за ві-
кна – замінити їх на енергоощадні. На-
писали проект на обласний конкурс 
розвитку територіальних громад.

Тема виявилась актуальною, 
що й дало змогу отримати призо-
ві 200 тисяч гривень. На умовах 
співфінансування 70 тисяч гривень 
надійшло з обласного бюджету, 20 
тисяч – з районного, 40 тисяч – з 
бюджету сільської ради, ще 70 – від 
місцевого інвестора. Оглянувши бу-
дівлю дитсадка, благодійник, який 
очолює місцеве сільгосптовари-
ство, вирішив, що приміщення по-
трібно повністю реконструювати. 
Тож зробили каналізацію, водогін, 
опалення, збудували нову котель-
ню, встановили євровікна, замі-
нили внутрішнє та зовнішнє оздо-
блення, закупили меблі, техніку, 
іграшки. На все про все витратили 
3 мільйони 100 тисяч гривень. Ви-
трати взяв на себе меценат.

З 21 листопада 2016 року по-
новив свою роботу й дошкільний 
навчальний заклад «Ромашка» в 
селі Кошаринці. У закладі замінили 
13 вікон та 9 дверей на енергозбе-
рігаючі.

Залучили гроші місцевих сільсько-
господарських товариств та фермер-
ських господарств, а також кошти з 
бюджету сільської ради. Усього на ре-
монтні роботи витратили 141 тисячу 
998 гривень. 
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Щойно дитина починає ходити, 
її необхідно показати ортопеду, 
аби запобігти плоскостопості

Дошкільні навчальні 
заклади порадують діточок 

якісним ремонтом

«Правди сила», №5,  29 листопада 2016 р.

Випускники педагогічних вузів неохоче їдуть працювати в села, 
відмовляючись від направлень на роботу, які їм пропонують

у сільських школах часто не вистачає ставок для вчителів

недобудована школа в селі гопчиця погребищенського району

ортопедичний 
килимок – най-
кращий спосіб 
профілактики 
плоскостопості

дитсадок «ромашка» в с. кошаринці

діти нарешті дочекалися 
садочка в селі шляхова



тепер нам не страшна 
холодна зима та росій-
ський «газпром», – за-

певняє винахідник Володи-
мир попов із села ободівка 
тростянецького району. 

Він вигадав та запатентував 
піролізний котел, який ефек-
тивно працює на смітті та різ-
номанітних сипучо-горючих 
матеріалах. Опалює диво-котел 
більше двохсот квадратних ме-
трів. Унікальність пристрою в 
тому, що він може виробляти 
навіть електроенергію. 

– З нього можна забирати 
газ від згоряння й виробляти 
електроенергію. Котел дає ко-
ефіцієнт корисної дії, якого ще 
не було в світі – на ровах більше 
100%, – розповідає винахідник.

У цьому котлі відбувається 
одразу три процеси. Спочат-
ку тепло генерується від спа-
лення відходів, при цьому газ 
від спалення не вилітає в тру-

бу, а залишається для подаль-
шого згоряння. Крім того, на 
завершення, він швидко на-
гріває до 300 літрів води. 

За словами винахідника, 
прикро, що від держави на-
разі не отримав жодної допо-
моги, лише... палки в колеса. 

– У мене вже десь п’ять 
комісій було: і газова служба 
дзвонила, що відріжуть газ, і 

«Енергозбут» приїздив, і з по-
даткової, санепідемстанції, РДА 
– усі тут щось перевіряють. За-
ходили на подвір’я без мого 
дозволу, дивилися на котел 
зсередини, хоча він захище-
ний патентом як винахід, – го-
ворить Володимир Попов. 

Собівартість котла Попова 
становить близько 10 000 гри-
вень. Економія очевидна – оку-

питься обігрівач вже за два 
роки. Винахідник зауважує: газ 
з деревини можна буде задію-
вати і в масштабах усієї країни. 
Якби лише така економія була 
потрібна українській державі. 

радянська тоталітарна машина зни-
щувала й найвідданіших їй «псів 
режиму» та звичайних виконав-

ців. чимало керівників комуністичної 
партії не пережили «великий терор». 
журналісти Vlasno.info неодноразово 
писали на тему злочинів радянської 
влади на території україни й Вінниць-
кої області зокрема. сьогодні продо-
вжуємо тему голодомору. 

хто розпочинаВ 
голодомор В україні? 

– Голод вразив українські села ще во-
сени 1928 та навесні 1929 років внаслідок 
примусової колективізації, політики роз-
куркулення, а також вимерзання значної 
частини озимини, – наголошує історик Ва-
силь Марочко. – Ознаки голоду спостері-
галися вже в червні 1930 року на території 
Могилівської округи – адміністративно-те-
риторіальної одиниці Української РСР, що 
об’єднувала 14 районів на півдні сучасної 
Вінницької області. За тогочасними свід-
ченнями, людям дуже бракувало хліба, 
проте була можливість харчуватися карто-
плею.

Восени 1931 року та першій половині 
1932 року радянська влада розпочала ор-
ганізовано конфісковувати хліб і продо-
вольство, вилучати насіннєві фонди. Голова 
уряду УРСР Влас Чубар у листі від 10 червня 
1932 року писав про опухлих і померлих 
людей. На той час мова йшла про терито-
рію мінімум 100 районів, на якій мешкало 
близько дев’яти мільйонів осіб. 

Чубара згодом призначили наркомом 
фінансів СРСР, але навіть членство в Політ-
бюро ЦК КПРС не врятувало його від смер-
ті – його арештували в червні 1938 року та 
розстріляли 26 лютого 1939 року. 

Експлуатація сільського населення 
України поставила чимало населених 
пунктів на межу голодної смерті вже в 1932 
році. Але керівництво партії вважало, що 
будь-якою ціною треба виконати план. Ла-
зар Каганович, який разом з В’ячеславом 
Молотовим приїхав на ІІІ Всеукраїнську 
конференцію КП(б)У в липні 1932 року, 
різко розкритикував місцеве керівництво 
у зв’язку з провалом колективізації й від-
кинув їхні пропозиції щодо зменшення 
норм хлібозаготівель в Україні. 

Тоді ж Молотов та Каганович у листі 
до Сталіна звітували про підсумки пер-
шого дня в Україні: 

«Усі члени Політбюро ЦК КП(б)У, 
включно зі Скрипником, висловилися за 
зниження плану. Посилаються на недосів 
2,2 мільйонів гектарів зернових і гибель 
0,8 мільйонів гектарів озимих. Ми катего-
рично відмовилися переглянути план, ви-
магаючи мобілізації партійних зусиль для 
боротьби з втратами, розбазарюванням 
хліба й для укріплення колгоспів». 

Старого українського комуніста Ми-
колу Скрипника, зачарованого утопічни-
ми ілюзіями, призначили в жовтні 1932 
року відповідати за виконання хлібоза-
готівель на Дніпропетровщині. А згодом 
взагалі звільнили від політичної діяль-
ності. Він покінчив життя самогубством 
7 липня 1933 року в Харкові, передчу-
ваючи, що майбутні репресії неминуче 
торкнуться і його. 

долЯ керіВникіВ голодомору 
на Вінниччині 

27 лютого 1932 року Вінницький об-
ласний виконавчий комітет очолив Олек-
сандр Лісовик. Як і Микола Скрипник, 
й тогочасний секретар ЦК КП(б)У Панас 
Любченко, він починав політичну кар’єру 
в лавах Української комуністичної партії 
(боротьбистів). Пізніше цей рух підтримав 
більшовицьку окупацію України й влився 
до владних структур. Однак надовго затри-
матись при владі боротьбистам не вдало-
ся. Самого Лісовика, на той час першого за-
ступника наркома харчової промисловості 
УРСР, заарештували 2 липня 1937 року як 
учасника «антирадянської терористичної 
націоналістичної організації». Розстріляли 
колишнього очільника Вінниччини 24 жов-
тня 1937 року в Києві. 

Олександра Лісовика на посаді змі-
нив Олексій Триліський, також колишній 
боротьбист. У приватних розмовах, за 
спогадами його товариша Самутіна, Три-
ліський неодноразово висловлював осо-
бисту незгоду з політикою Москви: 

– Ти подивися, який галас здіймається 
першого серпня, коли потрібно заготовля-
ти хліб. Якби ставилися до справи хлібоза-
готівель інакше, ніж прагнучи висмоктати 
побільше з українського мужика, то з Укра-
їни можна було не тільки взяти, але й дещо 
вкласти в сільське господарство. 

Проте до порад колишнього агронома 
прислухались не для того, щоб викорис-
товувати його особистий досвід, а з ме-
тою «пришити справу». Розстріляли його 
25 листопада 1937 року. Так само недовго 
протримався на посаді перший секретар 
Вінницького обласного комітету КП(б)У 
Микита Алексєєв у 1932 році. Його аре-
штували 1937-го, коли він був секретарем 
легкої промисловості УРСР, а розстріляли 
на початку вересня. А його наступник Во-
лодимир Чернявський помер у 1939 році 
в ув’язненні. Роман Бегайло був другим 
секретарем Вінницького обкому КП(б)У з 
1932 по 1936 роки. Його заарештували вже 
після його призначення до Центрального 
комітету партії в 1937 році, а розстріляли 
наступного року. 

Усі ці люди так чи інакше були при-
четні до заходів, що сприяли Голодомору 
1932-33 років на Вінниччині. Як бачимо, 
вони самі стали мішенями тієї тоталітар-
ної машини, на яку колись працювали. 

господар

Мирослава СЛоБодяНюк

наш краЙ

туриЗм СЕЛяНИН З ТРОСТяНЕЧЧИНИ ВИНАЙшОВ 
УНІКАЛЬНИЙ ДИВО-КОТЕЛ, яКИЙ 
ВИРОБЛяє ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

ЦІЛЮщЕ ДЖЕРЕЛО 
БІЛя СЕЛА МАТЕЙКІВ 
СПОНУКАЛО ЛЮДЕЙ 
ВІДКРИТИ ЗАВОД
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село матейків барського 
району, що на Вінниччині, 
багате пам’ятками: у самі-

сінькому центрі села збереглась 
250-річна козацька церква, 
біля сільського клубу за кошти 
сільського голови встановили 
пам’ятник тарасові шевченку, 
а неподалік населеного пункту 
місцеві меценати спорудили два 
пам’ятники на могилах розстрі-
ляних євреїв. 

– Село розкинулось серед лісів 
та долин. Площа для обжинків була 
дуже хорошою. Люди мали вдосталь 
деревини, аби будувати помешкан-
ня для себе та свійських тварин. У лі-
сах, які й зараз оточують село, і досі 
можна побачити двохсотрічні дуби 
та сосни. На верхівці річки спочатку 
жив один лісник Матвій з родиною, 
потім біля нього почали будуватись 
люди. Але назва так й залишилась: 
до 1922 року село називали Матвій-
ків, а вже за радянських часів – Ма-
тейків, – розповідає місцевий жи-
тель В’ячеслав Кучерук. 

У селі всі люди бережуть історич-
ну спадщину: є два музеї, у яких істо-
рики та вчителі зібрали різноманітні 

експонати – від старовинних пред-
метів побуту до одягу. Зустрічаються 
навіть 300-річні знаряддя праці. 

У лісі неподалік села знахо-
диться криничка із цілющою во-
дою. До неї ще з весни починають 
з’їжджатися люди зі всього району, 
щоб набрати води, багатої сріблом 
та корисними мінералами. У само-
му селі функціонує завод з розливу 
води, який забезпечує мінералкою 
всю область. 

 – Дуже люблю рідне село й по-
стійно намагаюсь його реорганізу-
вати, відновлювати історію. Свято 
вірю в те, що без знання минулого 
ми не можемо розраховувати на 
світле майбутнє. Тому постійно зао-
хочую людей вивчати й зберігати 
культурні пам’ятки й будувати 
нові, – говорить сільський голова 
Петро Гребенюк. – Окрім цього, сам 
постійно намагаюсь його відновлю-
вати, шукаючи можливості й меце-
натів. Об’єднав у одному приміщен-
ні школу, яку планували закрити, і 
дитячий садочок. Нещодавно разом 
із спонсорами від  ре монтували це 
приміщення, купили два комп’ю-
тери в комп’ю терний клас. Планує-
мо відремонтувати будинок культу-
ри та провести водогін до кожної 
хати.   

ХХ століття

Богдан Новак

олена МоРТко

музей у селі матейків

в
и

н
а
Хо

д
и

ОРГАНІЗАТОРИ ГОЛОДОМОРУ НА ВІННИЧЧИНІ 
САМІ ЗАГИНУЛИ ВІД РУК БІЛЬшОВИКІВ 

колгоспники на судовому засіданні над коли-
шніми членами Якушинецької сільради, 1931 рік

діти збирають мерзлу картоплю в селі 
удачне донецької області (початок 1930-х)

Влас чубар під час виступу
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Володимир попов

Винахідник 
свій котел 
запатенту-
вав, але це 
не вряту-
вало від 
нашестя 
перевірок

сільський голова петро гребенюк 
(по центру) з односельцями

дивіться 
детальніше 

в сюжеті 
Vlasno.info

www.youtube.com/
watch?v=Juwz_efbYQA



часто трапляється так, що пара, 
яка очікувала на появу дитини, 
враз втрачає інтерес один до 

одного після народження малюка. 
чоловік може не помічати дружину, 
або жінка всіляко відсторонюватися 
від чоловіка, переключаючи свою 
увагу на дитя. у чому ж причина?

Народження дитини – це своєрідний 
виклик для будь-якої сім’ї. Адже з по-
явою малюка виникає необхідність пе-
ребудови сімейних стосунків, перегляду 
правил і внесення коректив у звичний 
уклад життя. Особливо помітно це від-
бувається після народження первістка.

Розглянемо найбільш поширені ситуації. 

ситуаЦіЯ №1: чолоВік 
самоусуВаЄтьсЯ Від проЦесу 

доглЯду за дитиною 
Чоловік може затримуватися на 

роботі, погоджуватися на далекі відря-
дження, тікати на зустрічі з друзями, та 
й просто боятися взяти малюка на руки 
або посилатися на банальну втому. 

Це може трапитися, якщо чоловік про-
сто боїться за життя дитини, не вміє себе 
поводити з малюком, або ж ревнує, що 
дружина приділяє дитині весь свій час.

Що ж робити молодій мамі в цьому 
випадку? 

1) Висипатися. Не хапайтеся за всі до-
машні справи, а викроюйте час для ден-
ного сну з малюком. 

2) Стежити за собою. Народження 
дитини – не привід себе запустити, а 
будь-якому чоловікові приємним буде 
товариство доглянутої жінки.

3) Спілкуватися з чоловіком. Не 
сприймайте чоловіка як ходячий банко-
мат. Він залишається живою людиною, 
яка потребує тепла, любові й підтримки. 

4) Просити чоловіка про допомогу. 
Просити, а не «пиляти»! Лагідно й не по-
спішаючи навчити новоспеченого тату-
ся, як поводитися з малюком. 

5) Радіти ій дякувати. Навчитися 
щиро радіти його приходу додому, його 
присутності й будь-якій допомозі по гос-
подарству або догляду за дитиною. 
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Наші читачі часто звертаються до нас з проблемами, 
які трапляються ледь не в кожній родині. Тепер на ваші 
запитання відповідатиме психолог, яка підкаже, як пра-
вильно реагувати й діяти в скрутних сімейних ситуаціях.

знайомтесь: анна катрук – психолог, пси-
хоаналітик, автор жіночих програм розвитку, 
автор скандально відомого тренінгу «Як спе-
речатися з чоловіком і заВжди вигравати», 
тВ-експерт, консультант друкованих видань, 
ведуча корпоративних тренінгів, експерт у 
питанні стосунків і особистісного зростання, 
член асоціації психотерапевтів і психоана-
літиків україни з досвідом практичної діяль-
ності понад десять років.

життєве кредо: «не пливи за течією, не 
пливи проти течії, пливи туди, куди тобі по-
трібно!» 

6) Викликати інтерес чоловіка до ди-
тини: розповідати, чим ви займалися, 
що малюк вміє, що він зробив вперше. 

ситуаЦіЯ №2: чолоВік ВзЯВ усе 
тільки під сВіЙ контроль. 

Чоловік кожну вільну хвилину прово-
дить з дитиною: купає, заколисує, граєть-
ся. Не підпускає молоду матусю до немов-
ляти. Він практично не приділяє уваги 
своїй дружині, і її це дуже турбує. Вона 
відчуває себе відкинутою й непотрібною, 
ревнує чоловіка до своєї дитини. 

Причинами такої поведінки можуть 
бути: страх за малюка, надмірна відпо-
відальність або недовіра до дружини та 
її стилю поводження з дитиною. Можли-
во, чоловік вважає дружину неготовою 
до материнства, або ж банально хоче 
розвантажити її.

Що робити жінці? 
1) Насолоджуватися! Бути щиро вдяч-

ною, що їй допомагають! 
2) Стежити за своїм здоров’ям і зо-

внішнім виглядом, щоб чоловікові хоті-
лося звернути свою увагу на дружину. 

3) Щиро цікавитися справами чолові-
ка, його самопочуттям і настроєм. 

4) Обговорити з чоловіком те, як ко-
жен з вас бачить майбутнє життя з дити-
ною: як ви будете її ростити та виховува-
ти, важливі та другорядні моменти.

5) Планувати спільні справи, прогу-
лянки. Запам’ятовувати якомога більше 
радісних моментів у житті вашої родини. 

ситуаЦіЯ №3: жінка не ВідчуВаЄ 
радості материнстВа

Вона намагається уникати дитини 
або доглядає за нею лише формаль-
но. Серед причин: важкі пологи, після-
пологова депресія, інші проблеми зі 
здоров’ям, важка психологічна травма, 
життєві потрясіння, крах, катастрофа, 
важке дитинство самої жінки тощо.

Що робити жінці та її родичам? 
Перш за все, налагодити здоров’я 

й психологічний стан. Звернутися до ліка-
ря (гінеколога, ендокринолога, психіатра, 
психолога або фахівця іншого профілю) 
і, не приховуючи нічого, описати свій стан. 

Рідним жінки варто допомогти їй 
у догляді за дитиною. Якщо ситуація має 

сімейні кризи часто трапляються в родинах після народження дітей

Від герпесу на губах найбільше 
страждають жінки, особливо 
в зимовий період. Що може 

спровокувати появу вірусу не лише 
на губах, а й на носі та в області 
бороди, кореспонденту газети роз-
повіла лікар-дерматолог оксана 
хода.

–  Мені здається, що в сучасному 
світі це одне з найрозповсюдженіших 
вірусних захворювань. Майже кожен 
хоча б раз в житті хворів герпесом, а 
зважаючи на те, що він невиліковний, 
колишні хворі стають переносниками 
вірусу протягом всього життя.  Сам по 
собі вірус нешкідливий й більшу час-
тину вашого життя може не давати 
про себе знати, – розповідає Оксана 
Хода. – На сьогодні існує кілька видів 
герпесу, але найбільш розповсюдже-
ні два. У першому випадку в людини 
з’являються легкі висипи на губах, які 
дуже швидко проходять. У другому – 
він прогресує, переходить на бороду й 
ніс та може стати лишаєм. 

Герпесом дуже легко заразитись, 
він виникає від контакту із зараженою 
частинкою шкіри. Найчастіше його 
можна підхопити в кав’ярнях, де мо-
жуть не досить добре протерти посуд, 
у компанії, коли всі п’ють з однієї по-
судини, або в центрах переливання 
крові.

– Дуже часто герпес виникає в 
жінок, які сидять на неправильних 
дієтах. Їхній організм дуже спустошу-
ється й імунітет не може боротися 
із вірусом, який почав розвиватися 
на губах або носі. У таких випадках, 
аби організму було легше перенести 
зараження, було б добре пропити 
комплекс вітамінів та включити в ра-
ціон більше фруктів, овочів та м’яса 
курки.

Розвиватись герпес може протягом 
трьох днів, ще кілька днів – загоюва-

тись. Якщо його вчасно лікувати й не 
застосовувати маскувальних засобів, 
менш ніж за тиждень від хвороби не 
залишиться й сліду.

– Дуже важливо почати лікування 
на першій стадії герпесу. Коли люди-
на відчуває в області губ чи носа 
свербіж або пекучий біль, їй одразу 
необхідно помастити вражене місце 
спеціальним лікувальним засобом, 
який допоможе обрати лікар. На 
другій стадії вже розпочинається за-
пальний процес: з’являються при-
пухлості, почервоніння та пухирці з 
рідиною, які нагадують маленькі 
опіки. У цей час людина найбільш 
заразна. Бажано ретельніше мити 
посуд з якого їсте та ніяк не маскува-
ти вражене місце. Якщо вже користу-
вались блиском для губ – його необ-
хідно викинути, бо він став пе ре- 
носником. Варто постійно застосову-
вати мазі, які мають противірусні 
компоненти, – каже Оксана. – Якщо 
правильно й вчасно доглядати за 
місцем, яке вражене вірусом, герпес 
дуже швидко переходить у третю 
стадію: пухирці лопають і покрива-
ються сухою шкіркою, яка відпадає, 
а ранки загоюються.  

Вітаміни та чаЙниЙ компрес
Якщо вищезазначені засоби вас не 

рятують, спробуйте наступне: купіть в 
аптеці «Валтрекс», «Вітамін Е» та «Іму-
нал». Приймайте двічі на день (інтер-
вал – 12 годин). Зробіть компрес з ро-
машкового чаю, змочіть ним серветку 
та прикладіть її до губ.

лід
Якщо захворювання досягло стадії 

«бульбашок» – допоможе лід. За-
горніть у серветку кубик 
льоду й притисніть до 
губ. Тримайте лід стіль-
ки, скільки зможете, 
але час від часу ро-
біть маленькі пау-
зи, щоб уникнути 
охолодження.

листЯ меліси

Залийте спиртом 10 г листя меліси 
й залиште на кілька днів. Коли насто-
янка буде готова, змочіть у ній сервет-
ку та кілька разів на день прикладайте 
до губ.

припіканнЯ
Наступний засіб – болючий, але 

ефективний. Чайну ложку опустіть в 
окріп. Коли ложка нагріється, прикла-
діть її до місця, яке стало «жертвою» 
герпесу. І так – кілька разів на день.

таблетки «муміЙо»
При перших озна-

ках появи герпесу 
змастіть уражену 
ділянку розтопле-
ною таблеткою 
«Мумійо». Припух-
лість зникне й хворо-
ба не буде прогресу-
вати. 

НАРОДНІ ЗАСОБИ ЛІКУВАННя ГЕРПЕСУ
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психологічний характер – допомогти 
з відновленням. 

У Нідерландах існує таке поняття, як 
«сльози після пологів». У цей період жінці 
важливо реанімувати не тільки тіло, а й 
душу. Знаходьте в собі ресурси для щасли-
вого й радісного материнства. У цьому 
може допомогти чоловік, мама, подруга 
або сестра. Але якщо немає таких близь-
ких людей, зверніться до психолога. Здо-
ров’я й щасливого материнства! 

Розвиватись герпес може 
протягом трьох днів, ще 
кілька днів – загоюватись

Найбільш уразливі 
до цієї хвороби 
жінки – вони дуже 
чутливі до зовнішніх 
факторів та стресів. 
При ослабленні 
імунітету вірус 
прогресує дуже 
швидко

Ф
О

ТО
 L

ik
A

R
.i

n
fO



Вінниця - найкраще місто для 
життя в україні за версією жур-
налу «Фокус». крім того, Вінни-

ця випустила у світ чимало талано-
витих артистів, які тепер відомі за 
межами україни.

У рубриці «Відомі вінничани» ми роз-
повідатимемо вам про знаменитих ви-
хідців з Вінниччини.

Хто сьогодні не знає лідера гурту 
«ТІК» Віктора Бронюка? Назва гурту роз-
шифровується як «Тверезість і культура». 
Пісні про небритих оленів підспівували у 
всіх куточках країни, а образ вчительки 
з іншого хіта гурту порівнюють із собою 
чи не всі українські педагоги. Хто ж та-
кий фронтмен гурту «ТІК»?

Віктор Бронюк народився  1979 
року в селі Соколова Хмільницького 
району. За освітою – педагог. Знак зо-
діаку – Овен.

Кар’єру розпочав у 2005 році. На-
ступного року «ТІК» записує дует з «Ля-
пісом Трубецьким». Композиція «Олені» 
займає найвищі сходинки українських 
радіостанцій і приносить справжню по-
пулярність гурту «ТІК».

Згодом вінничанин заспівав дуетом з 
відомою співачкою Іриною Білик. За мі-
сяць вони дали 24 концерти, за що отри-
мали «Рекорд України». 

Віктор одружений, має двох дітей. 
Наше місто пишається своїми таланта-
ми – у 2015 році Віктор Бронюк отри-
мав звання «Почесного громадянина 
Вінниці». 

1. пісочне печиВо
інгредієнти:
1 яйце
100 г вершкового масла
100 г цукру
ванілін
1,25 склянки борошна
0,5 ч. л. гашеної соди
приготування:
Збиваємо яйце з цукром, потім до-

даємо м’яке масло й погашену оцетом 
чи лимонним соком соду. Після цього до-
даємо борошно й замішуємо тісто. Воно 
повинно бути м’яким й не прилипати до 

рук. Загортаємо тісто в харчову плівку 
й відправляємо на 30 хвилин у холодне 
місце. Через півгодини розкачуємо тісто 
товщиною 5-7 мм і видавлюємо формоч-
ками або вирізаємо печиво. Випікаємо 
печиво на пергаментному папері в духо-
вці при 180 градусах до золотистого ко-
льору (приблизно 7-10 хвилин, залежно 
від духовки).

2. галетне печиВо
інгредієнти:
100 мл молока або сироватки
3 ст. л. цукру

2 ст. л. рослинної олії
2,5 склянки борошна (по 200 г)
ванілін
приготування:
Змішуємо в ємності рідкі інгредієнти, 

додаємо сипучі й замішуємо тісто. Воно 
має вийти досить крутим. Розкачуємо 
тісто в пласт товщиною приблизно 3 мм. 
Формуємо печиво за допомогою спеці-
альних фігурок чи перевернутої склян-
ки. Випікаємо на пергаментному папері 
при 200 градусах п’ять-сім хвилин. Будь-
те уважними, щоб печиво не згоріло, 
адже печеться воно дуже швидко!

3. сирне печиВо
інгредієнти:
75 г вершкового масла
100 г домашнього сиру
125 г борошна
50 г цукру
приготування:
Перетираємо масло з цукром і до-

машнім сиром, додаємо борошно й за-
мішуємо тісто. Кладемо його в холодне 
місце на дві години, загорнувши в харчо-
ву плівку. Потім тісто тонко розкачуємо, 
вичавлюємо формочкою печиво й випі-
каємо на пергаментному папері в духо-
вці при 180 градусах 10-15 хвилин. 

горосКоп

РЕЦЕПТИ ПЕЧИВА, яКЕ НЕОДМІННО ПОРАДУє ДІТОК

ВОЛОДИМИР ЛИС.
«СТОЛІТТя яКОВА»

рецепти

радимо почитати

жарти

погода

роман-
пере-
можець 

конкурсів 
«коронація 
слова-2010» 
та «Ґранд-
коронація 
слова». книгу 
визнали кра-
щим рома-
ном десяти-
річчя. 

С в о є р і д -
ний епос-біографія одного полісь-
кого українця, який за свій столітній 
вік пережив п’ять держав: Російську 
імперію, УНР, Польщу, гітлерівську 
Німеччину, сталінський СРСР. Дожив-
ши до утворення незалежної України, 
він опинився віч-на-віч з родинною 
й національною драмою, запрогра-
мованою катастрофами XX століття. 
Перед його сторіччям, на короткий 
час, мов той метелик, з’являється ді-
вча-приблуда. Вона питає, чи любив 
він колись. Так з глибин його пам’яті 
виринають спогади про кохання, біль 
втрати, круговерть війн та режимів, 
радощі та горе в родині, гріхи та ка-
яття. 

У 2016 році за романом В. Лиса ка-
налом «1+1» знято однойменний 
фільм «Століття Якова».  

Кажуть, що собака – друг людини. Спо-
діваюся, цей величезний ротвейлер без на-
мордника біжить, щоб дізнатися, як у мене 
справи.

***
– Ось, візьми цей еліксир. Він заліковує 

душевні рани й дарує божественне розумін-
ня всього сущого! 

– Це ж горілка! 
– Но-но! Це чарівна горілка!

***
Найкращий спосіб підняти людину 

о 6:00 – це кава в ліжко... Вилив і біжи.
***

– Ти знову з’їв усі мандарини, які я купила? 
– Так, мамо.  
– Але там було шість кілограмів! 
– Я молодець, правда?

***
– Донечко, ти братика хочеш? 
– Хочу! 
– Тоді спи.

***
– Вік – це всього лише цифра. Він не ви-

значає розум людини й її погляди на життя. 
Усе залежить не від прожитих років, а від 
пережитих подій.

– Юначе, або паспорт показуйте, або 
кладіть пиво на місце! 
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ВІКТОР БРОНЮК – ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДяНИН ВІННИЦІ

діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

з нами. e-mail: 
pravdy.syla@gmail.com
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29 листопада – 5 грудня
оВен
Цього тижня Овнів можуть очіку-
вати незаплановані витрати. По-
бережіть своє здоров’я – є ймовір-

ність підхопити вірусне захворювання. На 
роботі постарайтеся проявити себе з най-
кращого боку – начальство за вами спосте-
рігає. Також вам вдасться реалізувати давні 
мрії, які стосуються особистого щастя.

телеЦь
Усі ваші думки будуть зосереджені 
на сім’ї. Можливо, вам вдасться 
значно поліпшити взаємини з ро-

дичами й сусідами, відновити перервані 
дружні відносини. Не виключено, що ваші 
передчуття незабаром здійсняться. Поста-
райтеся приймати самостійні рішення, не 
озираючись на начальство та колег. 

близнюки
Уникайте необдуманих вчинків – 
вони можуть ускладнити стосунки 
з оточуючими. Можливий неве-

ликий підйом у любовних справах. Ваша 
життєрадісність і оптимізм сподобаються 
багатьом і сприятимуть росту вашої попу-
лярності. Варто бути уважними на дорозі – 
є велика ймовірність отримання травм.

рак
Людей цього знаку чекає актив-
ний трудовий тиждень. Пробле-
ми, які залишилися невирішени-

ми, постійно будуть нагадувати про себе 
й спонукатимуть до рішучих дій. Не варто 
посвячувати в свої плани партнерів, а та-
кож близьких людей, адже вони можуть не 
зрозуміти й не схвалити їх.

леВ
Постарайтеся цілком і повністю на-
солодитися свободою. Намагайте-
ся втекти подалі від домашніх стін, 

опинитися там, де ви раніше ніколи не були. 
Це ваш шанс змінити декорації й розванта-
жити нервову систему. Хто знає, може саме 
цього тижня ви зустрінете людину, яка вне-
се струмінь новизни у вашу рутину.

діВа
Це один з найсприятливіших  
тижнів для серйозних ділових 
контактів, відновлення дружніх 

зв’язків, які можуть виявитися досить 
міцними. Ваші плани з друзями незаба-
ром можуть здійснитися, не вимагаючи 
великих фінансових вкладень. Остерігай-
теся швидких рішень, будьте стримани-
ми в прояві емоцій і не розповідайте про 
себе занадто багато. У вихідні не зашко-
дять свіжі враження чи поїздки. 

терези
Вам варто бути дуже уважними – є 
ймовірність загострення хроніч-
ної хвороби. Не давайте грошей 

в борг, найімовірніше вам їх просто не 
повернуть. Щоб зберегти добре ім’я, не 
афішуйте ваше джерело доходу. Про всяк 
випадок поводьтеся скромно та стримано.

 скорпіон
Можливо, дадуть знати про себе 
проблеми, на які ви не звертали 
уваги. Вони можуть негативно 

позначитися на ваших стосунках з коле-
гами по роботі. Не плануйте в цей період 
важливих справ, а також постарайтеся 
не підписувати ніяких документів. Будьте 
дуже уважними на дорозі.

стрілеЦь
Навіть у колі малознайомих лю-
дей ви будете почувати себе як 
риба у воді – ваша соціальна ак-

тивність битиме ключем. Урізноманітніть 
своє коло спілкування новими знайомства-
ми. Поки що відпочивайте, накопичуйте 
знання та сили – от-от почнеться стрімкий 
зліт активності та прилив нової життєвої 
енергії. У вихідні не забудьте про старих до-

брих друзів.
козеріг
Ви будете стурбовані діловими 
питаннями — якщо щось вийде 

з-під контролю, ви можете сприйняти це 
як особисту образу. Цього тижня ви діс-
танете кого завгодно. Будьте доброзич-
ливими й хоч трохи поблажливими до 
оточуючих, не чіпляйтеся до дрібниць. У 
вихідні ваші бажання можуть розійтися з 

можливостями.
ВодоліЙ
Не варто навіть братися за справи, 
якщо ви не впевнені у своїх силах. 

Тиждень не підходить для вирішення склад-
них завдань і, тим більше, запуску нових 
проектів: ви просто не зможете орієнтува-

тися в швидкоплинній обстановці.
риби
Риби зустрінуть цього тижня ба-
гато цікавих та потрібних людей. 

Наближається світла смуга у вашому жит-
ті. Нарешті вдасться покінчити зі старими 
проблемами й взятися за щось нове й 
перспективне. До речі, саме час позбути-
ся шкідливих звичок та старого мотлоху. 
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