
У селі Удич Теплицького району, 
що на Вінниччині, 15 жінок піке-
тують під брамою єдиний у селі 

цукровий завод, аби не допустити 
його знищення. Невідомі молоди-
ки назвались новими власниками 
приміщення й готуються до того, аби 
порізати його на металобрухт. Про 
це кореспонденту газети повідомила 
сільська голова Олена Кісар.

– Завод на території нашого села по-
будували в 1898 році. У 1999 році сіль-
ським жителям оголосили, що акцій вони 
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Невідомі захопили цукровий 
завод в удичі На Тепличчині жінки рятували 

старий завод від розпилу

Селяни готові відстоювати свій завод та рятувати його від знищення

не отримають, оскільки підприємство 
збанкрутувало і якраз акції перекрива-
ють його борги. За десять років підпри-
ємство змінило п’ять різних власників,  
– розповідає Олена Кісар. – Чоловіки, які 
приїхали 12 грудня, сказали, що викупили 
завод у банку та будуть його різати. Пока-
зати хоча б якісь документи відмовились, 
залишили охорону й поїхали.

Коли завод працював, то надавав 
350 робочих місць. Зважаючи на те, що 
в селі немає земель у власності, саме це 
підприємство залишилось єдиним міс-
цем, де люди можуть заробити.  

– Функціонував завод ще в 2011 
році, коли його власником було також 
збанкрутоване підприємство ТД «Аг-
роінвест», яке заборгувало людям 470 
тисяч гривень. Також вони були винні 
гроші банку «Форум», який за борги 
забрав у них це приміщення, але за 

останні п’ять років не сплатив жодної 
гривні податку за нього, – розповіла 
сільська голова.

З єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб нам вдалось дізнатись таку 
інформацію:

Засновник підприємства – Дмитро 
Штифурак з Могилів-Подільського ра-
йону (смт Вендичани). Завод зареє-
стрували 6 вересня 2004 року. З 31 січня 

2015 року він знаходиться в стані при-
пинення за підставою судового рішен-
ня про банкрутство, яке прийняли ще 
в 2007 році.

Підприємство мало дозволи на про-
вадження діяльності наступних видів: 
сільське господарство, мисливство та 
пов’язані з ними послуги, виробни-
цтво цукру (основний), оптова торгівля 
квітами та іншими рослинами, оптова 
торгівля паливом, оптова торгівля хі-
мічними продуктами, діяльність авто-
мобільного вантажного транспорту.

Нині завод охороняють чоловіки, які 
не представляються та не пропускають 
людей на територію. Номер телефону 
вказаний у реєстрі не відповідає.

Якщо власники заводу все ж вирі-
шать вийти до людей або зв’яжуться 
з нами, ми готові опублікувати їхні по-
яснення з цього приводу. 

Коли завод працював, 
то надавав 350 робочих місць. 

Зважаючи на те, що в селі немає 
земель у власності, саме

це підприємство залишилось 
єдиним місцем, де люди 

можуть заробити

Мирослава СЛОБОДЯНЮК



ПОЛІТИКА МІСЦЕВА ВЛАДА

перевибори 
в оратові проведуть 

через одиН 
зіпсоваНий бюлетеНь

ВиБОри

Тетяна ЩерБаТЮК
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Одразу після свят у Вінницькій 
області пройдуть перевибори 
депутатів до Оратівської селищ-

ної ради. За це проголосувала Ора-
тівська територіальна виборча комісія 
20 грудня, повідомляє Vlasno.info. 

– Після підрахунку голосів на виборах 
18 грудня виявилось, що на восьмому 
окрузі за двох кандидатів у депутати – 
Жанну Куліду та Сергія Салія – проголосу-
вали по 44 виборців, – розповідає голо-
ва Оратівської територіальної виборчої 
комісії Олександр Матящук. – І це найви-
щий показник по округу. 

Перевибори відбудуться в окрузі, 
який заходиться в селищі Оратів. За-
галом там нараховується 16 округів, 
решта – у навколишніх селах. До Оратів-
ської ОТГ балотується 22 депутати. 

– Взагалі-то був 45-й бюлетень, де 
було відмічене моє прізвище. Але прізви-
ща інших чотирьох кандидатів виборець 
чомусь закреслив, і виборча комісія ви-
знала його недійсним, – говорить канди-
дат у депутати Жанна Куліда, яка працює в 
управлінні праці та соцзахисту населення 
Оратівської райдержадміністрації. 

Її конкурент, 23-річний підприємець 
Сергій Салій, теж від виборів відступати 
не хоче: запевняє, що має і програму, і 
розуміння того, як її реалізувати. 

Вибори на 8-му окрузі пройдуть 
8 січня. За словами голови тервиборч-
кому, кількість виборців на кожному – 
16-180 осіб. 

У Державному історико-
культурному заповіднику 
«Буша» змінюється керів-

ництво – замість його засновника 
Олександра Пірняка на посаду 
заступає науковий співробітник 
заповідника Вікторія Клібанов-
ська. Інформацію кореспонденту 
Vlasno.info повідомили в управ-
лінні культури та мистецтв Ві-
нницької ОДА. 

Олександр Пірняк очолював запо-
відник з моменту його створення в 2000 

році. Саме пан Олександр був ініціато-
ром його створення, на громадських 
засадах організовував у Буші пленер ка-
менярів «Подільський оберіг» ще з 80-х 
років минулого століття. За 16 років під 
його керівництвом заповідник розши-
рився, накопичив три з половиною тися-
чі експонатів. 

А два місяці тому управління куль-
тури та мистецтв оголосило конкурс. 
Було два кандидати на посаду дирек-
тора: Ірина Захарчук та Вікторія Кліба-
новська. Шість голосів журі віддало за 
Вікторію та три – за Ірину. Олександр 
Олександрович брати участь у конкур-

сі відмовився. Каже, що хоче зосеред-
итися на творчо сті, а не на адміністра-
тивній роботі. 

За його словами, на конкурсі Вікторія 
представила достойну подальшу програму 
розвитку заповідника. 

Вікторія Клібановська працює науко-
вим співробітником у Бушанському за-
повіднику вісім років. 

Людмила КЛіЩуК

директор, який 16 років опікувався 
заповідНиком «буша», став безробітНим

ДОВІДКА
Заповідник «Буша» – це 9,5 гек-

тара території та 14 приміщень. На 
його території: чотири пам’ятки 
археології від III тисячоліття до на-
шої ери до XII століття нашої ери, 
залишки фортеці та підземних хо-
дів XVI–XVII століття, міська ратуша 
XVI століття, дохристиянський храм 
V–XVI століть нашої ери, козацький 
цвинтар. Буша – це яскравий при-
клад того, як у селі можна розвива-
ти зелений туризм та приваблюва-
ти відвідувачів.

Олександр Пірняк знає історію 
кожного каменю в цьому заповіднику

У мене достатньо 
стажу – мені вже 
64 роки. Можу робити 
скульптури, хочу 
сконцентруватися 
на творчій роботі

Олександр Пірняк:

ПриЗнаЧення

кОруПція поНад півтисячі віННичаН, 
прикутих до ліЖка, киНули 
НапризволяЩе 

Віднедавна патронажна служба 
Червоного Хреста припинила 
роботу у Вінницькій області. Про 

припинення фінансування служби за 
рахунок бюджету Міністерства охо-
рони здоров’я України повідомила 
регіональний спеціаліст з інформа-
ційної діяльності Товариства Черво-
ного Хреста України Юлія Рудакова. 

Через відсутність державного фінан-
сування служби з 15 грудня скоротили 
114 патронажних сестер Червоного Хрес-
та, які опікувались самотніми людьми по-
хилого віку. Без опіки залишились 3000 лю-
дей. Серед них понад 20% – лежачі хворі, 
які потребують стороннього догляду. 

У своєму зверненні до представників 
ЗМІ та громадськості Юлія Рудакова зазна-
чила, що держава оплачувала лише працю 
патронажних сестер. У 2016 році розмір 
середньої зарплатні патронажної сестри 
Червоного Хреста становив 1818 гривень 
на місяць, молодшої патронажної сестри – 

1507 гривень на місяць. Решту витрат, зокре-
ма, на матеріальну та натуральну допомогу 
підопічним у вигляді продуктів харчування, 
засобів гігієни, одягу, взуття, ліків, грошових 
коштів, товариство брало на себе. 

Тепер залишається під питанням не 
лише хто надаватиме цим людям щоденну 
медичну допомогу, але й хто вирішуватиме 
низку організаційних питань, пов’язаних з 
наданням побутових послуг, організацією 
консультацій лікарів, а також влаштуванням 
пацієнтів до будинків-інтернатів. 

Наразі під загрозою закриття опи-
нились два медико-соціальні центри та 
сім кімнат, які надають медико-соціаль-
ну допомогу. Тим часом у зимовий пе-
ріод ці соціальні заклади слугують ще й 
пунктами обігріву для малозахищених 
категорій населення та громадян без по-
стійного місця проживання. 

Додамо, що Патронажна служба То-
вариства Червонного Хреста України 
була заснована в 1961 році. 
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залишилися без опіки 
патронажних сестер 
Червоного Хреста

у тиврівському райоНі зНайшли 
вбитим ФіГураНта корупційНоЇ 
справи доби яНуковича

Тіло колишнього заступника 
голови «Нафтогазу» Геннадія 
Юр’єва знайшли 21 грудня 

під час санкціонованого обшуку 
слідчі Генеральної прокурату-
ри України. Покійний мешкав у 
приватному будинку на території 
села Селище Тиврів-
ського району. Право-
охоронці підозрюють, 
що Юр’єв міг вчинити 
самогубство.

Генпрокуратура Укра-
їни провела в середу 
низку обшуків. Про це в 
соцмережі Фейсбук напи-
сала речниця Юрія Луцен-
ка Лариса Сарган.

«Після проникнення до 
одного з обшукуваних при-
міщень слідчою групою був 
виявлений труп колишньо-
го заступника голови НАК 
«Нафтогаз України», який, 
імовірно, здійснив постріл з 
вогнепальної зброї під час 
проникнення», – повідоми-
ла вона. 

Геннадія Юр’єва звільнили з по-
сади заступника голови «Нафтогазу» 
19 березня 2014 року. Водночас його 
мали затримати 21 грудня в рамках 
розслідування кримінального прова-
дження, відкритого за ч. 5 статті 191 КК 
(привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем в особливо 
великих розмірах).

– Було самогубство чи ні стане ві-
домо після проведення експертизи, – 

наголосила речниця ГУ Національної 
поліції у Вінницькій області Анна Олій-
ник. – Поки що ми відкрили криміналь-
не провадження за статтею 115, тобто 
«Умисне вбивство».

Сам Генпрокурор Юрій Луценко в 
ефірі «112 каналу» заявив, що під час 
інших обшуків за цією кримінальною 
справою наразі затримали трьох підо-
зрюваних. 

Богдан НОваК

Геннадій Юр’єв
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Геннадія Юр’єва 
неодноразово 

обвинувачували в закупівлі 
за завищеними цінами 

так званих «вишок Бойка».  
У 2013 році Янукович 

присудив Юр’єву нагороду  
«Заслуженого енергетика 

України»



Під час чергового пленарного 
засідання сесії міськради 23 
грудня «відзначились» місце-

ві атовці: спочатку вони буквально 
виволокли під руки активіста Петра 
Гандурського, який хотів поставити 
питання меру Сергію Моргунову. По-
тім відомий атовець, а нині очільник 
одного з відділів департаменту соц-
захисту Андрій Грачов, який нещо-
давно задекларував 18 мільйонів 
гривень, виштовхав у груди активіста 
Андрія Верича. 

Між Веричем і Грачовим сутичка роз-
почалась у дверях, коли Верич вступився 
за Гандурського. Після кількох взаємних 
звинувачень Грачов штовхнув Верича 
в груди та продовжив виштовхувати на 
коридор, де суперечка продовжилась. 

АНДРІЙ ВЕРИЧ: «ЗУСТРІТИСЯ 
З МЕРОМ ПРОСТО НЕМОжЛИВО»
Як зазначив Андрій Верич, він не зна-

йомий з Грачовим особисто, тож чому 
той напав на нього – не розуміє. Верич – 
старший будинку по вулиці Хмельницьке 
шосе, 4. 

– На сесію міськради прийшов, аби при-
вернути увагу до того, що частину нашого 
будинку віддали в оренду невідомим людям. 
І тепер ці люди роблять там ремонт, зносячи 
опорні стіни. А зустрітися з орендарями, як 
і з мером Моргуновим – просто неможли-
во, – коментує Верич, показуючи розірвано-
го в бійці з атовцем светра.

ПЕТРО ГАНДУРСЬКИЙ: «МИ МУСИЛИ 
ПОРУШИТИ РЕГЛАМЕНТ» 

Очільник громадської організації 
«Рада Майданів Вінниччини» Петро Ган-
дурський прямував до мікрофона, щоб 
задати питання міському голові Сергію 
Моргунову, поки два молодики в камуф-
ляжі не вивели його із зали силоміць. 

– Я розумію, що порушив регламент, 
але, на жаль, у нас інакше не можна до-
стукатися до мера та публічно поставити 
питання. 

Активіст каже, що хотів звернути 
увагу на те, що під час війни неприпус-
тимо витрачати бюджетні кошти не-
ефективно. 

– На площу Гагаріна витратили 
34 мільйони, зараз взялися за рекон-
струкцію арки центрального парку. 
Сьогодні є чимало сімей атовців, яким 
потрібна допомога. Чому не витрати-

ти ці гроші на їхні потреби? – зазначив 
Гандурський. 

У такому випадку незрозумілою стає 
позиція самих атовців: вони випхали 
із сесійної зали людину, яка відстоювала, 
у тому числі, і їхні інтереси. 

АНДРІЙ ГРАЧОВ: «МИ МАЛИ 
ВИСТУПАТИ ПЕРШИМИ»

Сам Андрій Грачов свою агресивну реак-
цію на активістів пояснив наступним чином: 

– Моя реакція обумовлена чотир-
ма місяцями роботи нашого відділу зі 
всіма громадськими організаціями, які 
домагалися внесення змін до міського 
бюджету. Ми їх все-таки внесли, хоча 
це – довге бюрократичне питання. У 
день сесії оголосили акцію контролю 
за тим, щоб зміни таки прийняли, – 
розповів Грачов. – Ми прийшли раніше 
й мали виступати першими, а активіс-
ти – після нас. Ми зайшли з такою до-
мовленістю, а вони своєї обіцянки не 
виконали. Крім того, це – дорослі чоло-
віки, хай ідуть воюють.

СЕРГІЙ МОРГУНОВ: «ВИСТУПАТИ 
МОжНА ЛИШЕ НАПРИКІНЦІ СЕСІЇ»

Міський голова Сергій Моргунов, 
коментуючи бійку, зазначив, що ви-

ступати під час сесії люди можуть на-
прикінці, коли доходять до пункту 
«різне». 

– Якщо хочуть виступити з приво-
ду якогось питання, то потрібно за це 
проголосувати, щоб надати людині сло-
во, – зазначив Моргунов. Щодо своєї 
недоступності, міський голова запере-
чив такий факт повністю. – У рейтингу 
публічності міської влади по 27 обласних 
центрах я – на третьому місці, – зазначив 
Моргунов, проігнорувавши зауваження 
про те, що містяни не можуть потрапити 
до нього на прийом.

ВОЛОДИМИР ВОЛОВОДЮК: 
«АТОВЦІВ ПІДСТАВИЛИ, 

СКОРИСТАВШИСЬ ЇХНІМ СТАТУСОМ»
Учасники АТО, які приїхали захи-

щати міську раду, були з різних ра-
йонів Вінниччини. Як прокоментував 
згодом сам Грачов, ті, хто виводив із 
сесійної зали Гандурського – «кібор-
ги» з бойовими нагородами та пора-
неннями. 

– Люди не завжди знають, хто їх 
веде й для чиїх цілей їх використову-
ють. Атовців покликали «рятувати» ті 
програми, які гарантують їм виплати 
та отримання землі, – міркує громад-
ський діяч, очевидець подій Володи-
мир Воловодюк. – А так вийшло, що їх 
підставили, використавши статус та 
воєнні досягнення людей, як при-
криття, щоб поглумитися над активіс-
тами, які наважилися суперечити 
міській владі.   

У Вінниці попрощалися з бійцем 
53-ї окремої механізованої 
бригади Збройних сил України 

Дмитром Неумивакіним. Військово-
го вважали зниклим безвісти після 
бойової вилазки поблизу тимчасово 
окупованої Горлівки. Після двох місяців 
тіло доставили в Дніпро, де ідентифі-
кували його за результатами тесту ДНК. 
23 грудня в кафедральному соборі 
«Спас на Убрусі» рідні, побратими, 
друзі, однокласники, сусіди, волонтери 
прощалися з Дмитром Неумивакіним. 

Військовий капелан 53-ї окремої ме-
ханізованої бригади отець Тарас приїхав 
відправити службу за загиблим. 

– Я з ним познайомився ще в 2015 
році – він мене віз кудись, уже не пам’ятаю 
куди ми їхали. Розговорилися, а він каже: 
«От тільки спробуй мене поховай не ти», – 
пригадує отець Тарас. – Ще коли Дмитро 
був живим, то запрошував мене в гості у 
Вінницю, казав, що місто покаже, з дружи-
ною познайомить. Сьогодні їдемо у Вінни-
цю з товаришем, я згадую це й думаю, що 
таки їду до нього в гості, але... на похорон. 

Контрактник з Вінниччини Дмитро 
Балацький зараз старшина другого ба-
тальйону 53-ї бригади. Він познайомився 
із загиблим рік тому, коли того перевели 
в їхній батальйон. Дізнався інформацію 
про втрати в підрозділі наступного дня 
після сутички. Востаннє з Дмитром бачи-
лися за два дні до його смерті. 

– Приємно здивувався, що він теж з Ві-
нниччини, земляк, – згадує старшина дру-
гого батальйону 53-ї ОМБР. – Він приїздив 
до нас, ремонтував техніку... Був хорошим 
хлопцем, завжди спільно вирішували якісь 
проблемні питання – і військові, і цивіль-
ні. Найбільше запам’яталося те, що він 
завжди хотів молодших хлопців у тил від-
правити, подалі від точок зіткнення. Він 
оберігав молодих бійців, казав, що в них 
ще все попереду: сім’ю треба створити, ді-
тей виростити... 

Дмитро Неумивакін мав кілька наго-
род, проходив відбір до складу мирот-
ворчої місії в Іраку. Він виявив бажання 
захищати Батьківщину ще в березні 2014 
року, коли навіть не оголосили про мобі-
лізацію. Очевидець та учасник збройно-
го конфлікту на сході Україні протягом 
двох з половиною років. 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇКРИМІНАЛАТО«Правди сила», №9,  27 грудня 2016 р.

ОПератиВні нОВини

«І БИЛИ, І ДУШИЛИ», – 
ВІННИЦЬКА ПЕНСІОНЕРКА 
РОЗПОВІЛА, ЯК НА НЕЇ НАПАЛИ 
ГРАБІжНИКИ 

ВБИВЦЯ ТА ґВАЛТІВНИК 
З ЛАДИжИНА СЯДЕ ДОВІЧНО

ГЕНПРОКУРАТУРА ПОКИ ЩО 
НЕ ПІДОЗРЮЄ, ХТО МІГ
ВКРАСТИ 1300 ТОНН ЦУКРУ 
НА ВІННИЧЧИНІ  

– Так мене били, що й під 
ліжком я була, і під диван мене за-
пихали, і душили. Дуже просилася: 
«Не вбивайте мене, я ж з дітьми не 
попрощалася ще», – розповідає по-
терпіла пенсіонерка з Тиврівського 
району.  

Як повідомили у прес-службі 
ГУ Національної поліції у Вінницькій 
області, два тижні тому на літню жін-
ку у власному будинку в селі Красне 
напали двоє чоловіків. Жінку побили 
та забрали дві тисячі гривень та мо-
більний телефон. До правоохоронців 
звернувся син бабусі. 

Зловмисників знайшли в селі До-
рожне Вінницького району. Чоловіки 
виявились братами, уродженцями 
Житомирщини. На Вінниччині вони 
проживали три місяці. Обидва вже 
мають судимості за грабежі. Чолові-
ки в скоєному зізналися. 

– Я підійшов до дверей, ви-
тягнув кватирку, відкрив двері, 
зайшов до хати. Бабуся сказала, що 
крім двох тисяч у неї більше нічого 
немає. Ми їй сказали: «Бабусю, хо-
чеш жити – віддай гроші». Забрали 
гроші й я вийшов з хати, – розпо-
відає подробиці злочину один з на-
падників.  

За даним фактом відкрито 
кримінальне провадження за ч. 3 
ст. 187 КК України (розбій, поєдна-
ний з проникненням у житло). 
Зловмисникам загрожує до 12 
років позбавлення волі з конфіска-
цією майна. Триває досудове 
розслідування. 

Довічне позбавлення волі отримав 
злочинець, який вбив та зґвалтував 
двох жінок в Ладижині. Про це по-
відомила прес-служба прокуратури 
Вінницької області. Наразі розгляд 
справи в суді завершили. Умисне 
вбивство та зґвалтування вчинив 
злочинець, звільнений за так званим 
«законом Савченко». До звільнен-
ня чоловік відбував покарання в 
Піщанській виправній колонії № 59 за 
вчинення зґвалтування та умисного 
вбивства за тяжких обставин. У прес-
службі повідомили, що прокуратура 
Вінницької області здійснювала про-
цесуальне керівництво в резонанс-
ному кримінальному провадженні за 
даним фактом. Обвинувальний акт 
направили до суду.

Головне слідче управління Гене-
ральної прокуратури продовжує до-
судове слідство в резонансній справі 
вкрадених 1300 тонн цукру. 

Уже провели низку слідчих дій, 
однак про підозру поки що не оголо-
сили нікому. Про це йдеться у відповіді 
Генеральної прокуратури на інформа-
ційний запит Vlasno.info. 

Обшуки на Кирнасівському цу-
кровому заводі слідчі Генпрокуратури 
провели ще сьомого грудня, виявивши 
1300 тонн цукру-піску, який, за версією 
слідства, чотири роки тому викрали зі 
сховищ «Аграрного фонду». 

«На цей час підозра особам не 
повідомлялася, – йдеться у відповіді. – 
Досудове розслідування триває, про-
водиться необхідний комплекс слідчих 
(процесуальних) та розшукових дій»

Кримінальне провадження 
відкрили за частиною п’ятою статті 
191 ККУ (привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем, вчинені в особливо великих 
розмірах)». 
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«віН оберіГав 
молодих бійців» –  

Vlasno.info

Людмила КЛіЩуК

Людмила КЛіЩуК

Тамара ТИСЯЧНа

ЗагиБлі

Дмитра Неумивакіна відспівали через кілька місяців після смерті

МістО

суди

у Вінниці попрощалися з  атовцем, 
якого опізнали за ДНК

Бабуся просила не вбивати її 
й віддала всі свої гроші

Ф
О

ТО
: V

n
.n

pu
.g

o
V

.u
a

Vlasno.info

На сесіЇ віННицькоЇ міськради 
атовці побилися з активістами



Мешканці Ольгополя та при-
леглих сіл Чечельницького 
району в переддень свята 

Миколая зібралися на колективну 
нараду. Це мав бути схід села, однак 
у сільраді його не реєстрували, тож і 
офіційна влада до громади на зустріч 
не прийшла. Основне питання: орен-
дар і заодно депутат обласної ради 
Павло Каленич, на думку людей, не 
доплачує їм за паї.

Мешканка села Ольгопіль Оксана 
Храпа каже, що бажання в селян спільне:

– Хочемо, щоб орендар переглянув з 
нами договори й платив нам так, як лю-
дям – вісім і дві десятих відсотка.

Мешканець села Тартак Петро Ско-
целяс, який теж віддав паї Каленичу, 

розповідає, що їм пропонували змінити 
орендарів. 

– Люди приїхали з Одеської області. Ві-
сім і дві десятих відсотка від вартості землі 
пропонують. А в нас тут три відсотки. Ми 
хочемо, щоб він нам теж доплатив.

Днями по селу розкидали листівки, у 
яких закликали перейти під крило одесь-
ких підприємців. Але через обережність 
селяни вирішили залишитися зі старим 
орендарем Павлом Каленичем. Однак 
вимагають від нього підняти ставки. На-
томість орендар обіцяє лише одноразо-
ву виплату, і тільки за умови, якщо йому 
віддадуть землю ще на десять років.

– Чотири тисячі дає Павло Євгенович, 
якщо ще на десять років продовжите 
пай. А потім поступово він буде кожен 
рік додавати: на вісім і дві десятих про-
цента за десять років, – розповідає учас-
ниця зборів, пенсіонерка з Ольгополя.

Незгодні з такими умовами люди на-
рікають: віддавши в оренду паї, не мо-
жуть тепер вийти з нового «колгоспу» й 
створити одноосібні господарства. 

– Якщо я захочу вийти зараз одно-
осібником – свою землю забрати й сам 
працювати – не зможу цього зробити, 
адже треба чекати, поки скінчиться до-
говір. Моєю землею має право керувати 
хтось інший, – обурюється ольгопільча-
нин Анатолій Краєвський.

Спираючись на досвід сусідніх сіл, 
люди хочуть, аби їхнє господарство долу-
чалось до розбудови села та допомагало 
соціально незахищеним мешканцям.

– Були лікарі, працювали люди в 
сільторгу, і їм багато не треба. Якщо 
на місяць принести два-три рази кру-
пу та пляшку олії — ніхто не збідніє. 
В інших селах людям паї по дворах 
розвозять, дороги ремонтують… 

А ви пройдіть зараз до садка – там 
машина не проїде, – зауважує Краєв-
ський.

Єдиний представник влади на цих 
зборах Віктор Кікавський, директор 
Ольгопільської школи, член виконкому 
та екс-голова сільради, усе ж захистив 
орендаря:

– Не можна односторонньо ставити 
питання: «дай»! Розвалити цілісне гос-
подарство й інфраструктуру, яку в цьому 
селі створили, для цього розуму не тре-
ба. А от побудувати дороги, освітлити 
вулиці... Агрофірма щороку не менше 
50 тисяч гривень вкладає в школу. Збері-
мо громаду. Якщо вона скаже, щоб роз-
дати гроші за паї, а всі решта питань не 
розвивати, можливо, так і зроблять.  

Врешті люди, добряче змерзнувши 
в неопалюваному палаці культури, розі-
йшлися по домівках. До підприємця-де-
путата вирішили відправити на перего-
вори ініціативну групу. 

Уже після зборів ми зв’язалися з го-
ловою агрофірми «Ольгопіль» Павлом 
Каленичем. 

– Менше платити, ніж у сусідніх селах, 
ми точно не будемо. Крім того, ми ще й 
утримуємо соціальну сферу, – запевнив 
Павло Євгенович. – У нас було три відсо-
тки, ми вже підняли до п’яти, поступово 
дійде й до восьми. Якщо буде офіційний 
схід села, а не такий як ці збори, про які 
ніхто не знав, то я обов’язково прийду. 
У нас нещодавно й звітні збори на під-
приємстві були, і тоді ніхто таких тем не 
порушував.

У лютому підприємець обіцяє про-
вести концерт, приурочений до 20-річчя 
його керівної діяльності в агрофірмі. 

МОЄ ПРАВО

в ольГополі люди вимаГають 
підНяти Їм вартість паЇв

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

П
а
ї

Пільги

чорНобильці мають право На одНоразову 
компеНсацію від 380 до 7586 ГривеНь

Хочемо, щоб орендар 
переглянув з нами 
договори й платив 
нам так, як людям – 
вісім і дві десятих відсотка
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Підприємець-депутат натомість просить продовжити з ним договори

Щороку постраждалим від 
Чорнобильської катастрофи 
виплачують допомогу на 

оздоровлення. У Вінницькій області 
проживає 24 052 особи, постражда-
лих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи. Про це повідомила заступник 
директора департаменту соціальної 
та молодіжної політики, начальник 
управління соціальної підтримки та 
державних гарантій Вінницької ОДА 
Наталя Квят. Потреба в коштах на 2017 
рік на виплату одноразової компен-
сації за шкоду, заподіяну внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, інших 
ядерних аварій, ядерних випро-
бувань, військових навчань із засто-
суванням ядерної зброї становить 
274 тисячі 858 гривень. 

Компенсації виплачують органи 
соціального захисту населення рай-

держадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення за місцем прожи-
вання в розмірах, встановлених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 14 
травня 2015 року №285 «Про компенса-
ційні виплати особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
та визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких постанов Кабінету Міні-
стрів України», а саме:

інвалідам I групи – 379,3 гривні;
інвалідам II групи – 284,4 гривні;
інвалідам III групи – 189,6 гривні;
У разі встановлення вищої групи 

інвалідності виплачують різницю одно-
разової компенсації:

дітям-інвалідам – 1264 гривні;
сім’ям, які втратили
годувальника – 7586 гривень;
батькам померлого – 3792 гривні.

Для отримання одноразової ком-
пенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, 

громадянам необхідно звернутися до 
органу соціального захисту населення 
за місцем проживання, надавши такі 
документи:    

– посвідчення особи, яка постраж-
дала внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, категорії I (з вкладкою); 

– експертний висновок міжвідомчої 
експертної комісії з установлення при-
чинного зв’язку хвороби, інвалідності 
та смерті з дією іонізуючого випро-
мінення та інших шкідливих чинників 

внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядер-
ному випробуванні, військовому на-
вчанні із застосуванням ядерної зброї, 
складанні ядерних зарядів та здійснен-
ні на них регламентних робіт або вій-
ськово-лікарської комісії, що діє в систе-
мі МВС, СБУ чи Міноборони; 

– довідку медико-соціальної екс-
пертної комісії про встановлення інва-
лідності відповідної групи, пов’язаної з 
наслідками Чорнобильської катастро-
фи, іншої ядерної аварії, участі в ядер-
ному випробуванні, військовому на-
вчанні із застосуванням ядерної зброї, 
складанні ядерних зарядів та здійснен-
ні на них регламентних робіт.

Належність до непрацездатних 
осіб та членів сім’ї, які вважаються та-
кими, що були на утриманні помер-
лого годувальника, визначається згід-
но зі статтею 36 Закону України «Про 
загально обов’язкове державне пен-
сійне стра хування». 

Агрофірма «Ольгопіль» існує в селі ще з часів незалежності



команди «Факел» 
Микола Любчен-
ко. – Усі вони, як на 
мене, були схожі: 
як зовнішністю, так 
і за характером. Ні, 
вони були гарними 
хлопцями, але три-
малися відокремле-

но. Наші хлопці трохи самі по собі, легі-
онери теж. Але атмосфера в колективі 
була хорошою, бо це ж команда. Через 
рік ми вирішили зробити акцент на міс-
цевих футболістах, і легіонери розійшли-
ся. Як склалася їхня подальша доля, чес-
но кажучи, не знаю. Але така сторінка в 
історії нашої славної команди була. 

У 2013 році Самуель став футболіс-
том донецького «Рубіну». За інформа-
цією «Новостей Донбасса», Перес 
отримав паспорт невизнаного утво-
рення на сході України, бо не мав ін-
ших документів. 

Як правило, перед новорічними 
святами в дитячі будинки та 
інтернати їздить дуже велика 

кількість волонтерів та благодійників. 
У цей час залишаються без уваги ді-
тки, які опинились у важких сімейних 
обставинах, та яким теж не завадило 
б отримати краплинку свята в пода-
рунок. Натхненні ідеєю влаштувати 
свято для дітей незрячих батьків, 
разом з волонтером Денисом Рома-
новським ми влаштували незвичну 
поїздку до Дня Миколая.

У кузні «Ковальський Гостинець» шес-
теро дітлахів, батьки яких страждають 
на проблеми із зором, випікали та кува-
ли підкови «на щастя» для солдатів, які 
перебувають на передовій у зоні АТО.

Незрячий волонтер Денис Романов-
ський уже вшосте організовуватиме по-
їздку в зону АТО. З початку війни хло-
пець переймається долею військових, 
тож постійно долучається до поїздок, які 
організовують його знайомі. 

– У нашій культурі вже так склалось, 
що підкову вважають символом захисту 
будинку від ворога та щастя й благопо-
луччя в ньому. Тому й виникла ідея, аби 
дітки викували солдатам підковки, які 
будуть їх оберігати, – говорить волонтер 
Денис Романовський. – Символічним 
буде й те, що підкови солдати отрима-
ють у новорічну ніч, адже саме тоді ми з 
нашою командою плануємо до них при-
їхати. Наших військових до глибини душі 
розчулюють дитячі малюнки, листи та 
виготовлені власноруч подарунки. Коли 
вони беруть їх у руки, то починають пла-
кати. 

Роман та Діна Тринос із задоволен-
ням безкоштовно прийняли в себе діток 
і провели для них цілу розважальну про-
граму, яка стала сюрпризом навіть для 
волонтерів. Спочатку дітей посвятили 
в ковалі за давнім народним звичаєм, 

ДІТИОСВІТАГРОМАДА«Правди сила», №9,  27 грудня 2016 р.

діти Незрячих батьків 
викували підкови 

для бійців ато

сПОртиВні скандали

ОсВіта

освітяНи 
віННицькоГо 

райоНу 
Не отримують 

зарплат

НіГерієць з липовецькоЇ комаНди 
тепер забиває м’ячі за «дНр»

сОціальні ПрОекти
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Готуючись до новорічних свят-
кувань у школах, вінниць-
кі педагоги не знають, чи 

буде за що купити подарунки та 
ялинки у власні родини. 1 мільйон 
235 тисяч гривень заборгувала 
держава освітянам Вінницького 
району. Про це стало відомо під 
час виступу на сесії Вінницької 
районної ради голови освітян-
ської профспілки району Михайла 
П’ятака. 

Голова райкому профспілки пра-
цівників освіти пригрозив депутатам 
на сесії 22 грудня, що якщо вони від-
вернуться від сільських учителів, то 
педколективи шкіл приїдуть на пікет 
під райраду. 

Депутати шукали можливі шляхи 
вирішення проблеми понад годину. 
Згадали й про децентралізацію, і про 
те, що освітніх субвенцій на сільські 
школи більше не буде. Усі школи ра-
йону перебувають на балансі від-
ділу освіти. Крім того, з 1 січня не 
буде коштів на утримання технічного 
персоналу – ці витрати лягають на 
плечі місцевих бюджетів. Доведеть-
ся об’єднувати й реорганізовувати 
школи, щоб утримувати молодший 
персонал. 

Ситуацію прояснив виконуючий 
обов’язки голови РДА Олег Бегус.

– Освітню суб-
венцію надають 
на кожного учня 
відповідно до нор-
мативу. У нас по 
району середня 
наповнюваність – 
13,8 учня в класі. 
Нам обрахували 
субвенцію згідно 
з такою наповнюваністю. Якщо ми 
взяли зобов’язання утримувати шко-
ли з меншою наповнюваністю, то по-
винні утримувати їх за свій рахунок, – 
сказав Олег Бегус.

Питання таки включили до по-
рядку денного, терміново зібравши 
для цього бюджетну комісію. Після 
перерви сесія підтримала пропози-
цію збільшити видатки загального 
фонду районного бюджету 2016 року 
на 1 мільйон 235 тисяч 835 гривень.

Тож питання із заробітною пла-
тою вирішили, і до 31 грудня освітя-
ни мають отримати заборговані їм 
гроші. 

Підкова – символ щастя та благополуччя – захищає 
будинок від ворогів. Тому дітки викували солдатам підкови, 

які будуть їх оберігати

ірина БаСеНКО

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Подарунки доставлять на передову в новорічну ніч Борги держави погасила 
районна рада

Ідея викувати для бійців АТО підкови належить незрячому волонтеру Денису Романовському

Сільські школи утримуватимуть 
за рахунок місцевих бюджетів 
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Колишній нігерійський легіо-
нер липовецького «Факела» 
Самуель Агонга Перес отри-

мав паспорт невизнаної «ДНР». Як 
повідомляє сайт «Новости Дон-
басса», посилаючись на так зване 
«Міністерство інформації ДНР», 
27-річний спортсмен виступає за 
аматорську команду з охопленого 
війною Донецька «Оплот Донбас-
са», що є структурою сепаратист-
ського угрупування «Оплот». 

У сезоні 2010-2011 півзахисник грав 
за липовецький «Факел», провів вісім 
матчів у чемпіонаті Вінницької області та 
відзначився одним забитим м’ячем. 

– Пам’ятаю, у минулому сезоні тодіш-
ній тренер привів до нас вісім чи дев’ять 
африканців, більшість з яких були сту-
дентами вінницького політеху, – розпо-
вів кореспонденту Vlasno.info начальник 

Олександр СашНьОв

Самуель 
Агонга Перес

потім дозволили кожному опанувати 
ковальське мистецтво безпосередньо 
на кухні. А на завершення кожен разом 
з Діною викував підкову та пригостився 
домашньою випічкою й узваром.

– Мені дуже все сподобалось, я сьо-
годні навчився кувати та випікати. Нам 
розказали дуже багато цікавих історій 

про козаків та ковалів. Я дуже задово-
лений, що підковка, яку я сьогодні ви-
кував, потрапить до солдатів, які вою-
ють, аби ми могли спати спокійно. 
Вони мають принести їм удачу й захис-
тити їхні будинки, – говорить наймо-
лодший учасник акції, семирічний Ар-
тем Пшеничний. 



– Коли вже повністю обжився у влас-
ному житлі, а діти поїхали на навчання, 
почав шукати різні заняття для дозвілля. 
Захопився отриманням енергії із соняч-
ного світла. Першу батарею мені подару-
вав тодішній мер. Я її розібрав і за такою 
ж схемою виготовив ще дві, – розповідає 
Ігор Іванович. – З часом розробив влас-
ну технологію використання сонячної 
енергії та почав збільшувати кількість 
батарей. Коли тільки починав, то приєд-
нував до них то лампочку, то комп’ютер. 
Пізніше купили новий бойлер для води 
на сто літрів і спеціальну плиту, які 
під’єднали до батарей та зуміли повніс-
тю відключитись від централізованого 
постачання електроенергії. Сплачуємо 
лише певний мінімум, щоб нас не від-

ключили, бо взимку мало сонця й нам 
доводиться все-таки користуватись дер-
жавним світлом.

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ ЗРОБИЛИ 
ЗА ПІВТОРА РОКУ

Нещодавно Ігор Рябуха показав лю-
дям свій новий винахід – електромобіль, 
який працює на сонячній енергії.

– Захотілось створити щось цікаве. 
Знаєте, як кажуть: «Маленькі хлопчи-
ки – маленькі машинки, дорослі – ве-
ликі машинки». Викупив старенький 
«Пежо-205», з другом його перевари-
ли, підлатали й почали творити. Спо-
чатку купили спеціальні батарейки, 
потім через інтернет придбав двигун. 
Коли почали майструвати, виявилось, 

що самі лише батарейки не тягнуть, 
тому приладнали ще маленьку сонячну 
батарею, яка підтримує ті, що в маши-
ні. Півтора року в нас пішло, аби при-
вести машину до ладу й зробити так, 
щоб вона їздила, – каже винахідник. – 
Машину заряджаю від сонячних бата-
рей або зі звичайної розетки. Для по-
вного заряду їй необхідно близько 
п’яти годин, його вистачає на 100 кіло-
метрів. Нещодавно ми навіть з Жме-
ринки до Бара їздили, там трохи підза-
рядились – і назад. Син завжди, коли 
приїжджає в гості, користується тільки 
цією машиною, вона вигідніша та їз-
дить безшумно. 

ГОСПОДАР НАШ КРАЙ

туриЗМ
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Мирослава СЛОБОДЯНЮК

ЖмериНчаНиН змайстрував електромобіль 
та «Годує» соНячНою еНерГією власНий 
будиНок

родиНа з черНівецькоГо райоНу 
30 років збирає скарби На полях
Любов ЗаваЛьНЮК

Трипільський посуд, унікальні 
речі козацької доби та подільські 
вишиванки родина вінницьких 

колекціонерів із села Березівка Чер-
нівецького району збирала майже 
все життя. 

ПАСЛИ ЧЕРЕДУ 
Й ЗНАЙШЛИ УЛАМКИ ГОРЩИКА
Родина Півтораків уже 30 років займа-

ється відродженням культурної спадщини 
Поділля. За власні гроші вони купують у 
селах та на барахолках непотрібні нікому 
вишиванки, меблі, рушники та посуд. При-
водять їх до ладу, надаючи старим речам 
нового життя. Заради того, щоб побачити 
ці унікальні знахідки, люди їдуть звідусіль. 

– Усе почалось з нашого знайомства. 
При першій нашій зустрічі виявилось, що 
він збирає старовинні монети, а я колек-
ціоную марки, – розповідає дружина Ві-
ктора Галина Півторак. – Якось ми пасли 
череду на полі та знайшли уламки ста-
ровинного горщика. Зібрали їх до купи, 
чоловік відреставрував. Потім знайшли 
в полі підвіску. Згодом дізнались, що 
знахідки належать до часів трипільської 
культури. Так розпочалась наша родин-
на справа – колекціонування.

ВИКУПИЛИ СТАРІ РЕЧІ, 
ЯКІ СЕЛЯНИ ХОТІЛИ СПАЛИТИ

Найулюбленішою річчю з усіх пані 
Галина вважає вишиту сорочу. Півроку 
вона вмовляла власницю віддати уні-
кальну вишиванку. 

Пан Віктор розповідає, що проїжджа-
ючи селом, вони побачили молоде по-
дружжя, яке збиралось палити старі речі. 

– Ми придивились, а там рушники, 
вишиванки, виткані доріжки. У мене аж 
дух перехопило, – говорить Віктор Півто-
рак. – Я спинився та без жодних вагань 
купив усі речі. Завезли додому повну ма-
шину. Привели речі до ладу, а там – така 
краса! Як добре, що я їх побачив – тепер 
маємо такі цінні експонати.

СТАРОВИННІЙ ШАФІ ПОДАРУВАЛИ 
ДЗЕРКАЛО ДО ПАРИ 

У 2007 році родина купила у своєму 
селі хату, яку відремонтували власними си-
лами та зробили в ній музей. Тепер кожен 
мешканець села люб’язно направляє туди 
туристів. Їдуть сюди не лише з України, а й 
з європейських країн, Канади та Ізраїлю.

Гордістю музею є старовинна шафа. 
А через кілька місяців люди привезли на 
подвір’я установи ще й величезне дзер-
кало. Воно було виконано в тому само-
му стилі, що й шафа. Унікальна дереви-
на меблів та оздоблення різьбою й досі 
зберегли свою красу. 

ОНУК ВІДКОПАВ ЦІННУ МОНЕТУ 
НА ГОРОДІ

До справи батьків долучились на-
віть діти. Рідний та названий сини зма-
лечку брали участь у пошуках цінних 
речей.

– Я завжди з батьком шукаю цікаві 
знахідки. Буває, коли мене немає, він 
щось знайде у полі чи в лісі, а я рестав-
рую. Найчастіше це монети або горщи-
ки, – каже син Олександр. – Колись я 
працював у школі, що в селі Шендерів-
ка, там була кімната-музей. Коли шко-
лу закрили за браком учнів, я впросив 
директора та вчительку української 
мови забрати експонати до нас. Вони 
погодились, тож тепер люди можуть 
побачити цю красу.

Одного разу маленький онук Півто-
раків знайшов цінну монету на власно-
му городі. Відтоді ходить по подвір’ю та 
шукає скарби. 

До пошуку цінних реліквій почали 
долучатись діти та молодь із села. Усе 
цінне приносять до музею. За 30 ро-
ків плідної праці зібрали тисячі екс-
понатів. 

Щоб побачити всю колекцію, потріб-
но завітати в село Березівка Чернівець-
кого району. Двері музею відкриті що-
дня. Як кажуть господарі, у них можна це 
все не лише побачити на власні очі, а ще 
й у руках потримати. 

Колекціонери презентували власні знахідки в Центрі народної творчості

Цю сорочку господиня шукала 
дуже довго й зрештою знайшла Трипільський глечик

Ігор Рябуха з міста жмеринка, що 
на Вінниччині, отримує струм з 
електромереж тільки протягом 

двох зимових місяців, а решту часу 
користується енергією з 30-метрових 
сонячних батарей, які висять на даху 
та стінах його будинку. 

СПОЧАТКУ ЗМАЙСТРУВАВ 
ВЕЛОСИПЕД НА БАТАРЕЙКАХ

Аби захистити навколишнє середо-
вище й показати громаді, що ми повніс-
тю можемо обходитись енергією, яку 
нам дає природа, чоловік власноруч  ви-
готовив електромобіль, батарейки яко-
го також підживлює сонячною енергією. 

– Дуже люблю працювати з технікою, 
ще з дитинства обожнював щось майстру-
вати. Коли був зовсім малим, сам змай-
стрував ліхтар: взяв для цього звичайну 
пробірку й батарейки. У свій час закінчив 
Вінницький політехнічний університет 
за спеціальністю радіотехнік. Майже все 
своє свідоме життя присвятив ремонту 
техніки, навіть відкрив власне СТО для 
ремонту електрообладнання автотехніки. 
Дуже добре пам’ятаю, як десь у 90-роках 
змайстрував для дітей велосипед на бата-
рейках. Стільки в них радості було, що ви 
й не уявляєте – зранку до вечора на ньому 
катались, – згадує Ігор Рябуха. 

ПЕРШУ СОНЯЧНУ БАТАРЕЮ
ПОДАРУВАВ КОЛИШНІЙ МЕР

Винахідник з 2009 року почав займатися 
альтернативними видами енергії й власно-
руч створив кілька сонячних батарей. 

Сонячними батареями винахідник обігріває весь дім
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Беручи шлюб, вінничани все 
частіше організовують неве-
личкі святкування у вузькому 

сімейному колі до 30 людей. Про-
ходить це, як правило, у форматі 
закритої вечірки: пари винайма-
ють зал або терасу, ставлять кілька 
фотозон і відпочивають. Та окрім 
вибору місця відпочинку та кіль-
кості гостей, перед парами, які ви-
рішили відгуляти весілля в грудні 
та січні, постає інше питання – як 

правильно відсвяткувати весілля в 
піст і чи можна в цей час вінчати-
ся. На цю тему ми поспілкувалися 
із секретарем Вінницької єпархії 
УПЦ КП, протоієреєм Ігорем Сіран-
чуком. 

–   Піст – це час, коли людина може 
подумати над власним життям, зро-
зуміти, де вона робить помилки та 
покаятись у власних гріхах. У цей 
час важливо, аби кожен християнин 
усвідомив, наскільки сильною є його 
віра, – розповідає Ігор Сіранчук. – 
Під час посту одружуватись не мож-

на, але існують винятки, наприклад, 
коли є загроза життю когось із пари. 
Тоді вони звертаються до митропо-
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пари, які віНчаються в піст, 
мають спати окремо
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Під час посту 
одружуватись 
не можна, але існують 
винятки, наприклад, 
коли є загроза життю 
когось із пари

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Пізньої осені та взимку домаш-
ня птиця потребує особливого 
догляду. Наприклад, курей у хо-

лодний період не можна залишати без 
очищення пір`я, адже можуть завести-
ся паразити. Влітку вони чистять його 
самі, порпаючись у пилюці, а восени та 
взимку їм потрібно допомогти.

Можна зробити ящик (приблизно 
1х1 метр та 20 см висотою) та засипати 
в нього в рівних кількостях суміш піску, 
деревного попелу та сухої подрібненої 
глини. Також дві-три жмені попелу варто 
насипати в гнізда й покрити це все неве-
ликим шаром сіна чи соломи, адже в хо-
лодний період у гніздах часто заводяться 
паразити.

Кури, якщо їх добре утримують (ро-
блять подовжений день, утеплюють 
курник), несуться з грудня чи навіть лис-
топада. А ось індички, гуси та качки, за-
звичай, з лютого. До того ж качки й гуси 
завжди несуться вночі.

Самка фазана зносить у перший пері-
од несучості 15-20 яєць, у другий – 10-12. 
Якщо яйця постійно збирати з гнізда, то 
вона може зносити до 40 яєць у один пе-
ріод. Цесарки зносять від 60 до 150 яєць.

Щодо розведення птахів, то, на-
приклад, гусей варто тримати на 
присадибних господарствах, а най-
краще – біля води. Часто вони дожи-
вають до 20 років.

А ось середня тривалість життя ін-
диків – 15 років, курей – 12. Хоча до та-
кого віку їх ніхто не тримає – вони по-
гано несуться, а м`ясо з них буде дуже 
жорстким. 

як доГлядати за свійською 
птицею взимку

Сім’я – це друга робота. Якщо 
люди вже вирішили її створити, вони 
усвідомлюють, що потрібно постійно 
над нею працювати. Необхідно при-
діляти увагу кожному члену родини, 
аби підтримувати спокій та рівно-
вагу, – говорить пан Ігор. – У піст 
потрібно також утримуватись і від 
любовних утіх – це допомагає парі 
зрозуміти, наскільки вони важливі 
один для одного та наскільки жертов-
ні. Така практика допомагає людям 
зблизитись.

ІГОР СІРАНЧУК,
секретар 
Вінницької
єпархії УПЦ КП,
протоієрей

лита, розповідають йому про про-
блему, яка в них склалась, і якщо він 
дає дозвіл – священик їх вінчає в цей 
же день. Парі дозволено лише вінча-
тися в церкві й не влаштовувати нія-
ких гулянь.

Протягом усього періоду посту парі 
варто утримуватись від інтимних стосун-
ків та не спокушати один одного – у цей 
період краще спати окремо. А якщо не 
вдалось стриматись – варто розповісти 
про це на сповіді.

Більшість вінничан поважають хрис-
тиянські традиції та не організовують 
весіль у період посту.

– Уже три роки працюю організато-
ром та ведучим весіль, – розповідає 
Олег Лук’янов. –  Помітив, як почали 
змінюватись весільні вподобання пар. 
Молодята не дуже хочуть бачити в цей 
день далеких родичів, а бажають від-
святкувати з найріднішими людьми. 
Святкування на двісті й більше гостей 
трапляються все рідше. Навесні прово-
див весілля, де було лише 15 гостей. 
А ось у період посту весіль зовсім не 
організовують. Останні, зазвичай, віді-
грають наприкінці листопаду, а пер-
ші – 13-15 січня. 

У піст вас повінчають лише з дозволу митрополита

триває 
передплата 

На Газету 
«правди сила»
Гарні новини! Газета «Правди 
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мувати наш тижневик просто додо-
му. А це означає, що ви не пропус-
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Уже зовсім скоро в Україну 
прийде Новий рік. Символом 
прийдешнього  2017 року 

є Вогняний Півень. Що віщують зорі, 
як готуватися та  що одягати, щоб на-
ступний рік став успішним?

Лектор вінницького планетарію Ма-
рія Левченко зазначає, що прогнози 
астрологів та провидців для України на 
2017 рік дуже відрізняються один від од-
ного.

– Павло Глоба каже, що в Україні буде 
поглиблення економічної кризи, а Ванга 
дає дуже позитивні прогнози для нашої 
країни. Вона передбачила, що Україна 
стане столицею п’яти європейських дер-
жав, – говорить астролог.

Марія Левченко зазначає, оскільки 
півень – птиця домашня, то й Новий рік 
потрібно зустрічати в стилі кантрі, тобто 
сільському, і обов’язково в сімейному 
колі. 

Також спеціалісти у Новий рік радять 
загадати, як мінімум, три бажання й «на-
діслати» їх у космос. 

Найкраще бажання записати на ар-
куші паперу й поставити його на підві-
коння, щоб цілий рік бажання були спря-
мовані «в космос».  

Багатьох цікавить, у яких уборах та 
образах зустрічати рік Вогняного Пів-
ня. Про це ми дізнавалися у відомих ві-
нницьких дизайнерів та візажистів. 

– Не обійдеться без червоної пома-
ди, – говорить директор школи візажу 

та стилю Людмила Килимнюк. – Макіяж 
має бути натуральним. Тіні краще оби-
рати пастельних тонів.

Провідний дизайнер Олена Малай 
радить вбиратися в червоне із золотими 
відтінками.

– Вважається, що півень не любить 
котів і все, що з ними пов’язано, тому 
тигрові та інші «котячі» кольори не під-
ходять. 

Про підготовку до Нового року  за 
східними традиціями ми дізнавалися 
у консультанта по фен-шую Олени Коса-
ківської.

– Це період чесних людей, силь-
них. У Китаї прикрашали, зазвичай, не 
ялинку, а мандарини. Їх також кидали 
у воду, а ще є звичай дарувати по дві 
мандаринки. 

Нехай Вогняний Півень принесе вам 
лише радість! І пам’ятайте, що окрім го-
роскопів та порад, потрібно слухати 
власне серце та розум – тоді й рік буде 
вдалим.  

Тарас Прокопишин, 
володимир Бєглов, 
інна Березницька 

гОрОскОП

«тhe UKRAINIANS II. 
історіЇ успіху»

радиМО ПОЧитати

жарти

ПОгОда

Героями 
книги стали 
успішні 

українці, не 
схильні посту-
патися власни-
ми принципами 
та цінностями, 
здатні перема-
гати в непростих 
обставинах. 
Це проактивні інноватори, відпо-
відальні громадяни й чесні люди, 
які реалізуючи власні ідеї й проекти, 
змінюють Україну на краще.

У книзі зібрано 20 інтерв’ю ви-
датних українців, в яких вони роз-
повідають, як обирали свій шлях 
у житті, як не сходили з нього та мо-
тивували інших не стояти на місці. 
Вони розкажуть, як людина може 
креативно та самобутньо підходити 
до своєї роботи та життя.

Дізнайтесь про це зі справжніх і від-
вертих розмов з Юрієм Андруховичем, 
Святославом Вакарчуком, Мирославом 
Мариновичем, Джамалою, Оксаною Ка-
раванською, Владиславом Троїцьким, 
Левом Скопом, Віктором Зотовим, Юрі-
єм Іваничем, Олександром Лоскутовим, 
Сашею Маслововим, Мирославом Сла-
бошпицьким, Андрієм Куликовим, Марі-
єю Насєдкіною, Мирославом Попови-
чем, Степаном Сусом, Антоном Дацком, 
Тарасом Прохаськом, Іваном Пасічни-
ком, Іриною Коваль.   

– Ти пив? 
– Ні. 
– Ану, скажи: «Лара у Клари украла 

корали». 
– От злодійка!

– Дівчино, ви танцюєте? 
– Так. 
– Слава богу! А то я подумав, що вас 

струмом вдарило.
***

Попелюшка: 
– Туфелька мені підійшла – коли весілля? 
Принц: 
– Це був півфінал. Зараз будемо міряти 

бюстгальтер.
***

– Синку, а чому в квартирі такий безлад? 
– Вечірка була з друзями. 
– А де піаніно? 
– Дав послухати...

***
Хлопець своїй дівчині-блондинці на 

вокзалі: 
– Я вже їду до армії, мій поїзд незабаром 

вирушає… 
– Я тебе буду чекати, милий! 
– Мене не буде дуже довго – іди додому.

***
Мама Вовочки – вчителю: 
– Мій Вовочка – геній. У нього стільки ге-

ніальних ідей, чи не так? 
– Так, особливо на уроках хімії.

***
– Вчора прокинулася, а тебе немає. 

Де ти був, коханий? 
– А де ти прокинулася, кохана? 
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На Новий рік вдяГайтеся 
в червоНе та даруйте 
маНдариНки
віта ОМеЛьЧуК

27 грудня – 2 січня
ОВЕН
Овну варто відволіктися від 
турбот, пов’язаних з роботою. 
Зірки радять вам приділити 

більше часу власним бажанням, напри-
клад, своєму хобі. Читання улюбленої 
книги перед сном або година трену-
вань у спортзалі повернуть вам душев-
ну рівновагу й поліпшать настрій.

ТЕЛЕЦЬ
Розташування небесних тіл на-
дасть Тельцям рідкісний шанс 
виправити неприємну ситуа-

цію, налагодити стосунки з близькими, 
вирішити давні конфлікти. Наприкінці 
тижня Тельців очікують приємні зна-
хідки – не виключено, що до вас повер-
неться давно загублена річ.

БЛИЗНЮКИ
Близнюки зможуть відволік-
тися від проблем і трохи від-
почити. В особистому житті 

на вас чекають нові знайомства й 
захоплення. А ось в одружених Близ-
нюків можуть виникнути труднощі з 
вихованням дітей. Щоб уникнути 
конфліктів і образ, намагайтеся ста-
витися з розумінням до дитячих ви-
тівок.

РАК 
Представники цього знаку по-
требуватимуть змін. Насам-
перед, це стосується вашого 

будинку. Але починати ремонт зірки 
все ж не рекомендують. Намагайтеся 
обмежитися прибиранням або пере-
становкою меблів.

ЛЕВ
Левам на цьому тижні потрібно 
бути обережними в спілкуванні 
з колегами. Конфлікти й обра-

зи зараз зовсім ні до чого, тому будьте 
стриманішими в словах. Також не варто 
пліткувати – можете стати крайнім.

ДІВА 
Діви зустрінуть старих друзів, 
яких не бачили дуже давно. У 
роботі вам не варто розрахо-

вувати на допомогу колег – поради сто-
ронніх можуть нашкодити!

ТЕРЕЗИ
Терези в цей період зможуть 
нарешті відчути впевненість 
у собі, якої їм так не вистача-

ло. Це позитивно відіб’ється на різних 
сферах життя, особливо, на особистих 
стосунках. У питаннях кар’єри вам до-
ведеться вирішувати нові завдання, 
які вимагатимуть старанності й відпо-
відальності.

СКОРПІОН 
Скорпіону зірки радять біль-
ше уваги приділити спілку-
ванню зі своїми рідними. 

Можливо, близьким знадобиться ва-
ша фінансова допомога або просто 
порада. Щоб захистити себе від кон-
фліктів та інших проблем на роботі, 
намагайтеся не розповідати всім про 
свої плани та не хвалитися успіхами 
перед колегами.

СТРІЛЕЦЬ 
Стрільцям зірки рекомендують 
бути обережними в побутових 
питаннях – є ймовірність отри-

мати травму. У професійній сфері ви 
можете відчути втому та апатію. При-
чина проста – вам просто потрібно 
відпочити. Тож візьміть відпустку або 
вихідний, або ж приділіть трохи часу 
улюбленим заняттям.

КОЗЕРІГ
Зірки радять Козерогам при-
ділити увагу вже розпочатим 
справам. В іншому випадку, 

ентузіазм і завзяття можуть зникнути 
вже на півдорозі. Наприкінці тижня 
зверніть увагу на стан свого здоров’я. 
Можливі проблеми із системою трав-
лення, тож уникайте стресових ситу-
ацій і не забувайте про правильне 
харчування.

ВОДОЛІЙ 
Водолію на цьому тижні до-
ведеться не раз відстоювати 
свою точку зору як перед ке-

рівництвом, так і вдома. Але не варто 
давати волю почуттям. Пам’ятайте, 
що ввічливість і впевнений, спокій-
ний тон бесіди допоможуть вам бути 
переконливішими.

РИБИ 
Риби на цьому тижні можуть 
почути критику на свою адре-
су. Але зірки радять не засму-

чуватися, а прийняти її як додатковий 
стимул для самовдосконалення. У фі-
нансових питаннях вам зараз не вар-
то приймати поспішних рішень. 
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Дивіться відео за посиланням: 
www.youtube.com/

watch?v=EW1OUIT4byg
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Макіяж та одяг для зустрічі Нового року краще обирати в червоних тонах

Оскільки півень – птиця 
домашня, то й Новий 
рік потрібно зустрічати 
в стилі кантрі, тобто 
сільському, і обов’язково 
в сімейному колі


