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ВІДТЕПЕр МИ ВИхОДИМО щОсЕрЕДИ

комунальних 
кінотеатрів

на всю область залишилось 
на Вінниччині (с. 2)

цифра тижня

15 

свята

цього року православні 
християни та римо-католи-
ки відзначають Великдень 

в один день. 15 і 16 квітня у всіх 
храмах Вінниці відбудуться уро-
чисті богослужіння. 

Представники різних релігійних кон-
фесій розповіли, де та коли можна від-
святкувати одне з найбільших релігійних 
свят, а також освятити великодні кошики. 

хрАМИ УКрАїНсЬКОї 
ПрАВОсЛАВНОї цЕрКВИ

субота, 15 квітня 
10.00 – 20.00 – освячення великодніх 

кошиків. Освячення відбуватиметься 
щогодини в Спасо-Преображенському 
кафедральному соборі (вул. Соборна, 
23), у храмі Стрітення Господнього (вул. 
Пирогова, 150-А), у П’ятничанському 
храмі Різдва Пресвятої Богородиці 
(вул. І. Богуна, 123/1), у Хрестовоздви-
женському храмі (вул. Келецька, 59-А) 
та в храмі Святого Іоанна Богослова 
(вул. Чумацька, 189).

Великодня ніч: 23.30 – 4.00 – бого-
служіння у всіх храмах Вінниці. У цей 
час працюватиме громадський тран-
спорт.

Неділя, 16 квітня
12.30 – 12.40 – початок хресної хо-

ди від усіх вінницьких храмів. Про-
цесія прямуватиме до Свято-Воскре-
сенського храму (вул. Хмельницьке 
шосе, 5), де о 15.00 відбудеться спіль-
не богослужіння. 

хрАМИ УКрАїНсЬКОї 
рИМО-КАТОЛИцЬКОї цЕрКВИ

субота, 15 квітня
20.00 – великодня літургія в костелі 

Святої Діви Марії Ангельської (вул. Со-
борна, 12), близько опівночі – освячен-
ня кошиків.

Де вінничанам 
зустріти 

великДень 
і освятити паски

Розклад урочистих 
богослужінь

Ми вітаємо вас, дорогі наші читачі, з великим святом Воскресіння Христового. 
У цей святковий час, коли до батьків приїздять діти, коли всі відвідують храми та один 

одного із запашними пасками в кошиках, ми всі почуваємося трішки маленькими. Хто з 
нас не грається, цокаючись крашанками з друзями та близькими? Хто не любить ходити 
на гостини та змагатися, хто більше скуштує пасок за день? Ми всі вітаємось такими звич-
ними словами: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!» і радіємо цьому святу, пригадуючи 
найкращі людські чесноти. 

Бажаємо вам, щоб ці чесноти стали для вас головними в житті, а на шляху щоб завжди 
траплялися світлі люди і гарні вчинки. Ми вітаємо вас та від себе обіцяємо й надалі  писа-
ти чесні статті та допомагати тим, хто цього потребує. Гарних свят!

Редакція газети «Правди сила» та Vlasno.info



Протягом останніх десяти 
років у кіновідеомережі 
Вінницької області від-

булись численні зміни, зо-
крема майно територіальних 
кіновідеомереж та кінотеатрів 
передали з обласної в районну 
власність. У зв’язку з цим, кому-
нальні підприємства дирекцій 
кіновідеомереж тепер є спіль-
ною власністю територіальних 
громад районів і підпорядко-
вані відділам культури райдер-
жадміністрацій. Але відсутність 
чи недостатнє фінансування 
дирекцій кіновідеомереж уне-
можливлює їхню нормальну 
роботу, утримання, переосна-
щення та ремонт необхідного 
обладнання, обумовлює відтік 
кваліфікованих кадрів. Врешті-
решт це призводить до їхнього 
скорочення чи закриття. Про 
це кореспонденту газети по-
відомив начальник управління 
культури та мистецтв Вінницької 
ОДА станіслав городинський. 

сКОрОЧЕННЯ КІЛЬКОсТІ 
КІНОТЕАТрІВ ТА жОДНОгО 

ДОгОВОрУ З ДИсТрИБ’ЮТОрАМИ 
— цЬОгО рОКУ «ВІННИцЯКІНО» 

ЛІКВІДУЮТЬ
– Десять років тому у Вінницькій 

області було 24 кінотеатри: чотири 
міських та 20 районних. Сьогодні їх 
залишилось лише 15, – говорить Ста-
ніслав Городинський. –  На даний час 
до кіновідеомережі Вінницької об-
ласті входять: ОКП «Вінницякіно»; 
два міські кінотеатри («Родина» та ім. 
М. Коцюбинського); вісім районних 
закладів. Також є районні дирекції 
кіновідеомережі, які не мають кіно-
театрів, але обслуговують міське та 
сільське населення відеопоказом, – 
розповідає посадовець.

ОКП «Вінницякіно» надає в 
прокат фільми з діючого фільмо-
фонду підприємства та фільми 
дистриб’юторів, згідно з договора-
ми. У 2016 році ОКП «Вінницякіно» 
та дирекції кіновідеомережі області 
продемонстрували 3143 кіносеансів, 
з них дитячих –1271, на яких присут-
німи були 96,1 тис. глядачів, у тому 
числі 42,4 тис. дітей. 

А от у 2017 році підприємство 
не підписало жодного договору з 
дистриб’юторами кінопродукції. Все 

тому, що обласна влада планує лікві-
дувати «Вінницякіно», тому закупо-
вувати нові фільми не має змоги.

ВІТЧИЗНЯНЕ КІНО ПрО ВІйНУ 
ТА рЕВОЛЮцІЮ ДЕМОНсТрУЮТЬ 

У ВІДЕОМЕрЕжІ
– У кіномережі області демонстру-

ють фільми вітчизняного виробни-
цтва, особливо ті, які присвячені пев-
ним історичним та знаменним датам 
в житті країни, області, міста. Осо-
блива увага приділяється військово-
патріотичному вихованню дітей та 
молоді, демонструються докумен-
тальні фільми режисера В. Тихого, 
творчого об’єднання «Вавилон’13». 
Також ОКП «Вінницякіно» в 2016 році 
уклало угоди з кіностудією «Знімаль-
ний цех Артура Якубова», ФОПом 
«Парфан Н. Я.», дистриб’ютором  
ТОВ «Каскад-Україна», щоб мати 
змогу показувати глядачам новіші 
фільми, – пояснили в управлінні куль-
тури Вінницької ОДА. 

По кіновідеомережі області дохо-
ди за 2016 рік склали – 1 млн 471 тис. 
500 грн, зокрема доходи ОКП «Вінни-
цякіно» за 2016 рік склали – 257 тис. 
600 грн.

ПЛАТНІ ПОсЛУгИ «ВІННИцЯКІНО» 
НАДАЄ В ОсВІТНІх ЗАКЛАДАх
«ОКП «Вінницякіно», згідно 

зі статутом підприємства, надає 
платні послуги: прокат фільмів; 
послуги з технічного забезпечен-
ня відеопоказом та звукопідсилю-
вальним обладнанням культур-
но-мистецьких заходів усіх рівнів; 
оренду приміщень. Також воно 
активно допомагає шкільній про-
грамі, для учнів було розроблено 

кіноабонемент, до якого включе-
но фільми з діючого фільмофонду 
підприємства різноманітної те-
матики, наприклад, екранізацію 
творів українських та зарубіжних 
письменників. У рамках проекту 
«Кіно для всіх» «Вінницякіно» в 
2016 році та в першому кварталі 
2017 року демонструвало кіно-
фільми в загальноосвітніх та до-
шкільних закладах, в оздоровчих 
таборах відпочинку та інших на-
вчальних закладах», – йдеться у 
відповіді управління культури на 
наш інформаційний запит.

НЕОцИфрОВАНИй фІЛЬМОфОНД 
— ПОНАД ТрИ ТИсЯЧІ фІЛЬМІВ 

«ВІННИцЯКІНО» ДОсІ 
ДЕМОНсТрУЮТЬ НА ПЛІВцІ

Фільмофонд ОКП «Вінницякіно» 
налічує 4057 художніх, анімаційних та 
хронікально-документальних філь мів. 
3363 з них записані на плівку, й лише 
694 – на цифрові носії. 

– Придбання кіновідеопроекцій-
ної апаратури підприємством «Вінни-
цякіно» та районними комунальни-
ми підприємствами кіновідеомережі 
дало змогу розширити обслуговуван-
ня (особливо, у сільській місцевості), 
функціонування та розвиток мережі 
кінотеатрів. При демонструванні ві-
део використовуються технології по-
казу фільмів на плівці та цифрових 
носіях. Найновіші художні фільми на 
плівці: «Іван-Сила», «Трубач», «Пово-
дир», «Звичайна справа» та анімація 
на DVD-диску «Рибки», яка вийшла в 
прокат 23 березня 2017 року. Найста-
ріші фільми – «Земля» та «Арсенал» 
Олександра Довженка, – говорить 
директор ОКП «Вінницякіно» Мико-
ла Безносюк.

Вінницька обласна рада планує 
ліквідувати обласне комунальне під-
приємство «Вінницякіно», шляхом 
створення комунального закладу 
«Центр кіномистецтва та культури 
«Кіно Поділля». Фінансування для 
«Вінницякіно» передбачено лише до 
першого червня цього року. 

ДОЗВІЛЛЯ МІсцЕВА ВЛАДА

кіно – буДе?
свята

2

хрАМИ УКрАїНсЬКОї 
грЕКО-КАТОЛИцЬКОї цЕрКВИ

субота 15 квітня 
16.00–19.00 – благословення 

пасок;
22.30 – Надгробне, яке про-

довжиться вже в неділю воскрес-
ною утренею та урочистим бого-
служінням. Після цього в храмі 
освятять паски.

Представники вінницької цер-
к ви євангельських християн-бап-
тистів організують святковий 
пасхальний концерт. Усіх охочих 
розділити радість великоднього 
свята запрошують 17 квітня на 
літній майданчик у Центральному 
парку культури та відпочинку ім. 
Горького.

Благодатний вогонь
Благодатний вогонь до Киє-

ва прибуде близько 22.00 перед 
Великоднем. З Києво-Печерської 
лаври його розвезуть по всіх міс-
тах України. 

У Вінницю благодатний вогонь 
прибуде о 23.30. Його доставлять 
перед початком великоднього бо-
гослужіння до Спасо-  Преобра-
женського собору (вул. Собор-
на, 23), звідки до кінця великодньої 
нічної служби розвезуть по всіх 
храмах Вінниці. 

Мирослава СлободянюК

культура

Продовження. 
Початок на стор.1
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Населений пункт Назва кінотеатру Адреса

1. м.Вінниця «Родина» вул. Оводова, 47

2. м.Вінниця ім. М.Коцюбинського вул. Соборна, 67

3. м. Бершадь «Космос» вул. Коваленка,1

4. м. Гайсин «Мир» пл. Миру, 3

5. м. Літин ім. Кармалюка вул. Соборна, 17

6. м. Липовець ім.Кірова вул.Липківського,24

7. смт Муровані Курилівці «Ювілейний» вул.Соборна,76

8. м. Тульчин ім.Т.Г.Шевченка вул.Леонтовича,56

9. м. Шаргород «Дружба» вул. Героїв Майдану,226

10. м. Ямпіль «Ювілейний» вул. Свободи, 75/1

КІНОТЕАТрИ М.ВІННИцІ ТА рАйОННІ КІНОТЕАТрИ 
ВІННИцЬКОї ОБЛАсТІ, ВІДКрИТІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ

За десять років кількість комунальних кінотеатрів 
в області скоротилася більш ніж удвічі

Де вінничанам 
зустріти 

великДень 
і освятити паски

Тетяна КУЦ



скандально відомий очільник 
сусідньої хмельницької об-
ласті, регіонал Василь Ядуха, 

який зник з поля зору після свого 
звільнення у березні 2014-го, 
схоже, «виринув» на Вінниччині. 

Принаймні, людина з точно та-
ким самим прізвищем, ім’ям та по 
батькові звернулася до Хмільниць-
кої міської ради з проханням надати 
вихідні дані – містобудівні умови та 
обмеження забудови земельної ді-
лянки для будівництва ресторану з 
відпочинковими будинками на вули-
ці Курортній, 10 у Хмільнику. І своїм 
рішенням № 105 від 20 березня цього 
року виконком Хмільника надав до-
звіл громадянину Ядусі В.С. на отри-
мання таких даних.

За вказаною в заяві адресою в 
Хмільнику знаходиться санаторій 
«Поділля». Як видно із заяви Ядухи, 
він просить надати йому містобудівні 
умови на ділянку площею 0,9 га. Ця 
ділянка перейшла в його власність 
зовсім недавно – 4 лютого цього року.

Бажання Василя Ядухи «отабори-
тися» саме тут – не дивне, адже ди-
ректор санаторію «Поділля» Анато-
лій Реп’ях доводиться йому сватом: 
донька Ядухи Світлана вийшла заміж 
за сина Реп’яха Олександра. І даною 
ділянкою до Ядухи володів якраз 
його сват Анатолій Реп’ях з 2002 року. 

Щоправда, за словами місцевих ак-
тивістів, ця земля дісталась Реп’яху 
15 років тому за «символічну» ціну. 
Крім того, син колишнього губерна-
тора Олександр Ядуха володіє трьо-
ма кімнатами в колишньому третьо-
му корпусі санаторію «Поділля», який 
розпродали після пожежі в 2011 році. 
Трьома номерами володіє й донька 
екс-губернатора Світлана. А у влас-
ності зятя губернатора Олександра 
Реп’яха взагалі 14 кімнат та два кабі-
нети (списки власників кімнат були 
оприлюднені в місцевих ЗМІ кілька 
років тому). Тобто будівництво рес-
торану на території санаторію – це, 
власне, продовження сімейного біз-
несу Ядухів-Реп’яхів.

ЧИМ «ПрОсЛАВИВсЯ» 
ЕКс-гУБЕрНАТОр ВАсИЛЬ ЯДУхА

Василь Ядуха очолював Хмель-
ницьку область з 19 березня 2010 
року по березень 2014-го, допоки 
сам не написав заяву на звільнення, 
якого від нього вимагали активісти. 
До губернаторства Ядуха займав по-
сади різного рівня та розвивав біз-
нес. Також Ядуха очолював обласний 
осередок «Партії регіонів». 

Ще п’ять років тому один з цен-
тральних телеканалів проводив жур-
налістське розслідування стосовно 
діяльності Василя Ядухи на посаді 
губернатора Хмельниччини. Зокре-
ма, йому «закидали» привласнення 

державного майна: промислових 
площ, земель, підприємств. Усе це 
він записував на дружину та дітей. 
Наприклад, для того, щоб отримати 
землю, використав цікаву схему: де-
сятки студентів отримали по 2 га зем-
лі, а потім «подарували» їх дружині 
губернатора Наталі. Доньці Світлані 
колишній губернатор «подарував» 
хмельницькі ставки, які відійшли їй 
як «суборендатору» водойм.

За одіозним екс-губернатором 
тягнеться «шлейф» з шести кримі-
нальних проваджень, які до сьогод-
ні не закриті. Після свого звільнення 
екс-губернатор перестав вести пу-
блічний спосіб життя та тривалий час 
не з’являвся на Хмельниччині. Проте 
ходили чутки, що він зараз працює в 
корпорації «Рошен». Зокрема, згад-
ка про це присутня в хмельницькій 
газеті «Актуально для подолян». За 
неофіційними даними, Василь Ядуха 
очолює агровідділ на підприємстві 
«Рошен». 

Нагадаємо, Vlasno.info проводив 
власне відеорозслідування щодо 
факту привласнення сім’єю Реп’яхів 
санаторію «Поділля», який тридцять 
років тому будували за кошти колгос-
пів Вінниччини. У засновниках сана-
торію були всі 27 райагрорад області, 
а в результаті його майже одноосіб-
ним власником став син нинішнього 
директора санаторію Олександр 
Реп’ях. 
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оДіозниЙ екс-Губернатор 
Хмельниччини буДуватиме ресторан 

на земляХ вінниЦькоГо санаторіЮ?

на вінниччині стали нароДЖувати менШе

Оперативні нОвини

НА гАйсИНщИНІ 
ПОТОПЕЛЬНИКА ЗНАйШЛИ 
НА ПОДВІр’ї ВЛАсНІ ДІТИ

П’ЯНИй ЯК хЛЮщ ВОДІй 
ТрОЛЕйБУсА рОЗсІКАВ 
ВІННИцЬКИМИ ВУЛИцЯМИ

Чоловік утопився в тридця-
тиметровій криниці, яка знахо-
диться в його дворі. Місцеві люди 
стверджують, що це могло бути 
самогубство. 

Сьомого квітня в селі Гранів 
Гайсинського району чоловік 
похилого віку впав у недіючу 
криницю. Про це рятувальникам 
повідомив голова сільради Віктор 
Боднюк.

 – Про те, що зник батько, мені 
сказали сини загиблого. Вони 
викликали мене, після чого ми 
разом спробували роздивитися, 
чи не знаходиться він на дні кри-
ниці, – розповів чоловік. 

За його словами, глибина 
криниці – майже 30 метрів, тож 
якимсь чином дістатися до її дна 
було надто складно. Тому сіль-
ський голова викликав міліцію та 
рятувальників. 

Працівники ДСНС змогли 
витягти тіло 65-річного чоловіка 
о пів на третю ночі завдяки 
спеціальним засобам. За словами 
місцевих мешканців, які побажали 
залишитися невідомими, у 
пенсіонера після смерті його 
дружини вже були спроби само-
губства, тому вони припускають, 
що чоловік міг вкоротити собі 
віку. 

Вінницькі патрульні затримали 
на вулицях міста п’яного водія тро-
лейбуса. Про це повідомили в прес-
службі Патрульної поліції Вінниці. 

За словами правоохоронців, 
9 квітня, близько 20.00, вони 
отримали повідомлення про те, 
що на вулиці Київській тролейбус 
збив велосипедиста. Виїхавши на 
місце пригоди, патрульні встано-
вили, що ДТП не було. 

Як з’ясувалось, велосипедист 
сам впав на проїжджу частину 
дороги, а водій ремонтного 
тролейбуса зупинився, щоб 
допомогти потерпілому. Значних 
травм велосипедист не отримав 
та від лікарської допомоги відмо-
вився. На цьому б інцидент 
скінчився, проте правоохоронці 
помітили, що водій тролейбуса 
був нетверезим. Сильне алкоголь-
не сп’яніння підтвердило освіду-
вання – вміст алкоголю у крові 
водія становив 2,50 проміле, що в 
12,5 раза перевищує норму. За 
керування транспортним засобом 
у стані алкогольного сп’яніння 
правопорушнику загрожує штраф 
у розмірі 10 200 гривень. Посадові 
особи, які допустили до кермуван-
ня тролейбусом п’яного водія, 
муситимуть сплатити штраф у 
розмірі від 425 до 850 гривень. 
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Протягом останніх п’яти ро-
ків – з 2012 по 2016 роки – 
на Вінниччині впала наро-

джуваність. Про це свідчать дані 
головного управління статистики 
у Вінницькій області. 

Так, у 2012 році народилось 18 340 
дітей, тоді як у 2016-му – 15 316 дітей. Як 
видно з інфографіки, кількість новонаро-
джених в області щороку зменшувалась.

Лідерами серед народжуваності ді-
тей минулого року стали Вінницький, 
Калинівський та Шаргородський ра-
йони. Найменше дітей народилось у 
Піщанському та Оратівському районах.

У свою чергу, в інтерв’ю одному 
з українських ЗМІ міністр соціальної 
політики Андрій Рева висловив дум-
ку про те, що не варто народжувати 
багато дітей лише заради грошей від 
держави. 

– Допомога, що надається при наро-
дженні дитини, складає приблизно 40 ти-
сяч гривень – це на три роки. Можна дис-
кутувати, чи це достатньо, чи ні, але такі 
можливості бюджету. Раніше, коли за 
першу дитину платили 25 тисяч, за дру-
гу – 50, за третю – 75, був перекіс у соці-
альному плані, – вважає міністр. 

ДИНАМІКА НАрОДжУВАНОсТІ ПО 
ВІННИцЬКІй ОБЛАсТІ  у 2012-2016 рр.

18 340

2012          2013        2014         2015       2016

17 437 17 547

кількість живонароджених

16 427

15 316



Люди, які мають хронічні 
хвороби, знають, наскільки 
дороге лікування в нашій 

країні, а коли біда приходить 
зненацька — часто опускаються 
руки, бо відновлення здоров’я 
потребує колосальних коштів.

Зіткнулася з цим і наша колега, 
головний редактор сайту «Власно.
інфо» Олена Шмигельська. Ії мати 
Катерина Чекова перенесла інфаркт 
і потребує термінової операції на 
серці. 

Через місяць в інституті серцево-
судинної хірургії ім. Амосова жінці 
мають встановити штучний клапан. 
Однак сума, яка потрібна на опера-
цію, для родини непідйомна. Понад 
тиждень тому Катерина Порфирівна 
перенесла гострий інфаркт міокар-
да й наразі перебуває в реанімації 
комунального закладу «Вінницький 
регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судин-
ної патології». 

Постійні напади задухи ускладню-
ють дихання й викликають кашель. 
За словами медиків, операцію з про-
тезування аортального клапана на 
штучний відкладати не можна. Жит-
тя жінки може обірватися будь-якої 
миті.

– Мама закінчила Тульчинський 
ветеринарний технікум, – розповідає 
донька Катерини Порфирівни Оле-
на. – Відпрацювала 36 років ветери-
нарним фельдшером. Обслуговувала 
села Корделівку, Писарівку, Комуна-
рівку, Хомутинці, Глинськ, Черепа-
шинці. І в дощ, і в спеку, і в мороз, 
мете, не мете, а мама на велосипе-
ді по сільських дорогах до хвостатих 
і рогатих пацієнтів мчить. І вдень, і 
вночі доводилось тварин рятувати. 
Уколи, щеплення коровам, собакам, 
свиням ставити.

Рік тому в жінки стався ішемічний 
інсульт. Завдяки злагодженій роботі 
медиків, важких наслідків вдалось 
уникнути. Після того випадку діти не 
давали матері ані на город виходи-
ти, ані домашню роботу виконувати. 
Корову продали. У господарстві за-

лишили лише курей, щоб було ким 
опікуватися.

Проте Катерина Порфирівна на-
віть після інсульту не змогла всидіти 
без роботи. Добре серце стискалося, 
коли дізнавалася, що десь поряд му-
читься від болю тварина. 

– Вже у лікарні, після коронаро-
графії мама проговорилася, що за 
тиждень до інфаркту ходила на су-
сідню вулицю лікувати корову від мо-
лочного парезу, – розповідає донька 
Олена. 

За її словами, матір дуже любить 
тварин. Вона так тонко їх відчуває, 
що може лише по одному вигляду 
точно визначити, що з ними сталось.

Вінницькі медики зробили все, 
аби вберегти життя Катерині Чеко-
вій. Завдяки стенту, який кардіоло-
ги встановили одразу після того, як 
з’ясували причину інфаркту, кров 
надходить до серця. 

Однак аортальний клапан потріб-
но терміново замінити штучним. На 
операцію в інституті серцево-судин-
ної хірургії імені Амосова в Києві 
потрібно 100 тисяч гривень. Тож ро-
дина просить усіх небайдужих про 
допомогу в зборі коштів

– Лікар, яка опікується мамою, 
каже, що вона проживе ще 100 років, 
– каже пані Олена. – Я дуже хочу цьо-
го, бо пообіцяла доньці, що вбережу 
бабусю.

Онуку Катерини Порфирівни на-
звали на честь бабусі. Після завер-
шення школи дівчина вступила до 
державного вишу в Польщі. 

– Коли Катя приїздила на Різдво 
додому, мама ніби відчувала недо-
бре. Казала Каті, що, напевне, вже не 
побачиться з нею. Однак донька від-
повіла: «Доки не навчиш мене дідуха 
плести, навіть не думай про таке». 
Катя обожнює, коли мама згадує своє 
дитинство, дівочі роки. Може годи-
нами сидіти й мовчки слухати її спо-
гади, – говорить пані Олена. 

Допомогти врятувати пані Ка-
терину можна, перерахувавши ко-
шти на рахунок «ПриватБанку»: 
5168 7420 6255 2173 (Чекова Кате-
рина Порфирівна).

хворі на цукровий діабет II 
ступеню, серцево-судинні 
захворювання та бронхі-

альну астму можуть безкоштовно 
отримати необхідні медпрепара-
ти в рамках урядової програми 
«Доступні ліки». Для цього варто 
звернутись до сімейного лікаря за 
відповідним рецептом, а потім з 
цим рецептом, який виписується 
на місяць, піти до однієї з аптек, 
які підписали договір на участь 
у програмі. Такі аптеки можна 
впізнати за спеціальним логоти-
пом, який має бути наклеєним на 
дверях закладу.

За словами заступника ди-
ректора департаменту охорони 
здоров’я Вінницької ОДА Надії 
Марусяк, наразі в області взяти 
участь у програмі погодились 195 
аптек. Однак цей список буде 
розширюватись.

– У кожного сімейного лікаря є ре-
єстр пацієнтів, які мають те чи інше 
захворювання. Тому з отриманням 

рецепту проблем не буде. Більше 
того, якщо людина має кілька захво-
рювань з перерахованих – і бронхі-
альну астму, і захворювання серце-
во-судинної системи, наприклад, то 
рецепт виписуватиметься для ліку-
вання обох захворювань, – пояснила 
посадовиця.

Програма почала діяти з пер-
шого квітня. Міністерство охоро-
ни здоров’я затвердило перелік 

ліків вітчиз-
няного ви-
робництва, 
які хворим 
в и д а в а т и -
муться безко-
штовно або з міні-
мальною доплатою. 
Весь перелік є на сайті 
департаменту охорони здоров’я 
Вінницької ОДА.

Як пояснила фахівець депар-
таменту охорони здоров’я Ві-
нницької ОДА Алла Гайдаш, па-
цієнт зможе сам обрати: взяти 
безкоштовні ліки чи інші з неве-
ликою доплатою.

– У рецепті пацієнта буде вка-
зана міжнародна незапатенто-
вана назва. Аптекар запропонує 
пацієнтові: він може безкоштов-
но взяти вітчизняний препарат з 
цією діючою речовиною або до-
рожчий з доплатою. І людина вже 
обиратиме, що їй краще, – каже 
посадовиця.

Як зазначили чиновники, це ро-
биться для того, щоб людина змо-
гла отримати якомога більше ліків 
безкоштовно або з мінімальною 
доплатою. Посадовці також відзна-
чають, що подібні програми мають 
позитивний ефект, адже знижуєть-
ся кількість ускладнень та леталь-
них випадків. 

– У 2012 році в нас діяв пілот-
ний проект із забезпечення без-
коштовними ліками хворих на 
артеріальну гіпертензію. Люди 
звикли постійно вимірювати тиск 
та приймати ліки. Крім того, втри-
чі зменшились виклики швидкої 
з приводу гіпертонічного кризу, 
відчутно зменшились випадки ін-
фарктів та інсультів, – розповіла 
Надія Марусяк. 

Для Вінниччини на реалізацію 
програми виділили 20 мільйонів 
гривень. За словами Марусяк, їх 
уже передали на райони та в міс-
цеві бюджети.

Аптекам повертатимуть вар-
тість ліків протягом п’яти днів піс-
ля закінчення місяця. У випадку, 
якщо хворий не може сам піти до 
лікарні, сімейний лікар має виїха-
ти до нього додому, зробити об-
стеження та виписати рецепт. 
Отримати ліки за цим рецептом 
може будь-хто з родичів і навіть 
соціальні працівники. 

МОЄ ПрАВО ЗДОрОВ’Я

серЦе вінничанки, 
яка все Життя 
лікувала тварин, 
потребуЄ порятунку

безкоШтовні ліки на 
вінниччині виДаватимуть 
у ДвоХстаХ аптекаХ Б
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права пацієнта
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Список аптек Вінницької 
області, де можна отри-
мати безкоштовні ліки, 
ми опублікуємо в газеті 
«Правди сила» №17 від 
26 квітня.
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Тетяна КУЦ

Тамара ТиСячна 

жінка все життя рятує тварин та дуже їх любить



У школі села цибулівка Трос-
тянецького району розго-
рівся конфлікт між батька-

ми, вчителями та директоркою. 
Батьки вимагають звільнити 
директорку навчального закладу 
Валентину Василівну Поворозну. 
Причин, як каже дехто з вчителів, 
за останній час назбиралося вдо-
сталь.

Вимога звільнити директорку на-
була сили після того, як педагог-орга-
нізатор перед всіма дітьми вдарила 
по руках одного з учнів, бо він до-
торкнувся до музейного експоната. 
Можливо, на тому все б і скінчилося, 
але директорка вирішила провес-
ти роботу з класом і наказала, щоб 
батькам не казали ні слова про інци-
дент. Однокласниця постраждалого 
Рустама Ставратія, який отримав від 
вчительки по руках, Катя Медвідь 
мовчати не стала, за що й поплатила-
ся оцінками з деяких предметів. 

Дівчинка розповідає, що дирек-
торка зганяє на ній злість, демонстра-
тивно не вітається та тисне на інших 
вчителів, аби помститися Каті за не-
покору. Батьки забили на сполох: 

Катя нещодавно перенесла важку 
хворобу й лікарі не радили хвилюва-
тися дівчинці. А тут таке лихо. 

За те, що стала на бік дітей, вчи-
телька-психолог Євдокія Гутник втра-
тила роботу. Щоправда, звільнилася 
педагогиня сама. Через власні мо-
ральні принципи працювати пліч-о-
пліч з нинішньою директоркою вона 
не змогла.

– У мене все почалося з того, що 
я захистила Рустама Ставратія. Після 
того директорка почала до мене при-
скіпуватись, говорила, що все не так: 
не так урок провела тощо. А до того 
часу все було добре, – каже Євдокія 
Гутник.

Сама Валентина Поворозна ви-
правдовує вчительку, яка вдарила 
дитину. А її саму, мовляв, діти не пра-
вильно зрозуміли. 

– От вони кажуть, що я казала 
батькам не розказувати. Я не казала 
не розказувати батькам, я казала, 

щоб доносили до батьків лише прав-
диву інформацію, – запевняє дирек-
торка. 

У відділі освіти Тростянецької РДА 
спілкуватися з журналістами катего-
рично відмовилися. Сказали лише, 
що із ситуацією знайомі.

У департаменті освіти Вінницької 
облдержадміністрації про цибулів-
ську школу теж добре знають.

– Нам зробила державна інспек-
ція зауваження з приводу того, що 
ми вісім разів виїжджали в ту шко-
лу, – розповіла нам телефоном за-
ступник директора департаменту 
освіти та науки Вінницької ОДА 
Олена Чорна.

Олена Афанасіївна також запев-
нила, що на цибулівську школу чекає 
ще одна перевірка.  

У Вінниці на території Ві-
нницького інституту 
Університету «Україна» 

відкрився новий навчально-ре-
абілітаційний центр для соці-
альної та фізичної реабілітації. 
На думку реабілітологів, це до-
поможе чималій кількості лю-
дей отримати допомогу квалі-
фікованих спеціалістів. Технічну 
підтримку ідеї вдалося залучити 
завдяки Агентству ООН у спра-
вах біженців та гО «Крим SOS», 
до яких звернулася ініціативна 
група вінничан. 

Ідея створення навчально-реабі-
літаційного центру виникла ще кіль-
ка років тому, але не була повною 
мірою реалізована через відсутність 
фінансування. Але небайдужі спів-
робітники та студенти створили 
ініціативну групу, яка зуміла напи-
сати грантову заявку та отримала 
підтримку Агентства ООН у справах 
біженців, у результаті чого засновни-
ки отримали базове обладнання та 
змогли втілити ідею в життя. Підтри-
мала проект і ГО «Крим SOS».

– Нам було цікаво допомогти 
приладами, необхідними людям з 
інвалідністю, оскільки ми мали свід-
чення, що в них немає доступу до 
реабілітації, – говорить помічник з 
правових питань Агентства ООН у 
справах біженців Тетяна Ловцова. – 
Тому, коли нам запропонували вирі-
шити цю проблему, ми вирішили їх 
підтримати.

Цікаво, що сам процес реабіліта-
ції задуманий і для кращої соціаліза-

ції тих людей, які братимуть у ньому 
участь. 

– Фізична реабілітація для бага-
тьох людей є зрозумілою. Тобто це 
вправи, тренування, масаж. А со-
ціальна виражається в тому, щоб 
поєднати одночасно багато вразли-
вих категорій: переселенців, людей 
з інвалідністю, атовців і не лише їх. 
Наприклад, є студенти університе-
ту, окремо є студенти з інвалідністю, 
а також викладачі. І всі вони під час 
цього процесу реабілітації ще біль-
ше знайомляться, спілкуються, тре-
нуються, одружуються, тобто живуть 
повноцінним життям, – говорить 
Олена Омельченко, яка займається 
реабілітацією людей з інвалідністю.

Сама пані Омельченко переїхала 
до Вінниці з Луганщини й тепер ви-
кладає в університеті «Україна». За її 
словами, реабілітаційний центр слу-
гуватиме студентам навчального за-
кладу місцем проходження практики 
та водночас місцем для отримання 
необхідних навичок. До цього сту-
денти університету вже мали змогу 
проходити практику під час співпраці 
з лікарсько-фізкультурним диспансе-
ром. Нагадаємо, що з 1 вересня 2016 
року університет «Україна» прово-
дить навчання в новому приміщен-
ні за адресою: вулиця Хмельницьке 
шосе, 23А.

– Вінницький інститут пишається 
тією соціально місією, яку він вико-

нує. Наша систематична, ґрунтовна 
та відповідальна робота з воїнами 
АТО, внутрішньо-переміщеними 
особами та особами з інвалідністю 
вже не перший рік є одним з пер-
шочергових завдань соціальної та 
фізичної реабілітації, – сказала під 
час виступу директорка Вінницько-
го інституту Університету «Украї-
на», депутат Вінницької міської 
ради, голова правління ГО «Соці-
альна перспектива», доктор педа-
гогічних наук, доцент Ганна Дави-
денко. – Ми тісно співпрацюємо з 
низкою громадських організацій, 
що допомагають соціально вразли-
вим категоріям населення.   
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переселенЦі, атовЦі та лЮДи 
з інваліДністЮ моЖуть безкоШтовно 
проЙти реабілітаЦіЮ в університеті

батьки із села Цибулівка вимаГаЮть 
звільнити Директорку Школи

БлагОдіЙні прОекти
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Директорка перед всіма дітьми 
вдарила по руках учня за те, 

що він доторкнувся 
до музейного експоната
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людмила леВченКо

R

R на правах реклами

ганна Давиденко виступає на відкритті центру

Школа в цибулівці сповнена таємниць

ДОВІДКА
Навчально-реабілітаційний центр 

для осіб з інвалідністю, учасників АТО 
та переселенців працюватиме з поне-
ділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00.

Надаватимуть БЕЗКОШТОВНІ 
по слуги для осіб з інвалідністю, 
учасників АТО та переселенців що-
понеділка (з 12.00 до 15.00) та що-
четверга (з 12.00 до 15.00).

Надання безкоштовних послуг 
здійснюється за попереднім запи-
сом за тел.: (096) 458-83-48 (Ми-
кола Васильович).

УВАГА!!! Для проходження кур-
су реабілітаційного масажу із со-
бою ОБОВ’ЯЗКОВО мати довідку-
рекомендацію від лікаря.



Двадцятивосьмирічна ві-
нничанка Інга Бабеня, яка 
народилась зі страшним 

діагнозом ДцП, майже не пере-
сувається без ходунків та має 
проблеми з вимовою. Але попри 
недугу жінка створила власний 
інтернет-магазин та долучає до 
роботи працівників з фізичними 
вадами.  

БЕЗ грОШЕй, З ВАДАМИ ВИМОВИ 
ТА ДцП – ІНгА ЗМОгЛА сТАТИ 

МАгІсТрОМ ПсИхОЛОгІї
– Із самого дитинства я вважала 

себе такою, як і всі, намагалася багато 
спілкуватися, завжди бути в колекти-
ві. Мої батьки навчили мене, що моя 
хвороба – це особливість, певна «ро-
дзинка», яка виділяє мене серед інших. 
Досить добре закінчила школу, постій-
но на рівні зі всіма вивчала навіть най-
складніші предмети. Не любила й не 
люблю, коли мені в чомусь потурають, 
полегшують завдання в порівнянні з ін-
шими. Після випуску дуже хотіла навча-
тись, але, на жаль, на державне замов-
лення в університет пройти не могла, 

тому вступила до приватного вишу на 
факультет «Психологія». Неодноразо-
во просила в депутатів якоїсь допомо-
ги, але мені кожного разу відмовляли, 
тому на кожен новий навчальний рік 
кошти шукала сама. Було дуже важко, 
але я все ж вивчилась. Отримала сту-
пінь магістра психології з відзнакою.  
Хотіла вступати до аспірантури, але ко-
штів не було, тому не склалося, – розпо-
відає Інга Бабеня.

Дівчина дуже хотіла працювати за 
спеціальністю, мріяла допомагати лю-
дям, які мають інвалідність. Але через 
погану вимову та проблеми з пересу-
ванням, її ніхто не хотів брати на роботу.

НА рОБОТУ БрАТИ НІхТО НЕ хОТІВ, 
ТОж ВИгАДАЛИ З ДрУгОМ 

ВЛАсНУ сПрАВУ
– Понад два роки я постійно відвід-

увала різні співбесіди й отримувала 
відмови, поки в моїй голові не визрі-
ла ідея створити щось власне. Відкри-
ти якесь підприємство, де б можна 
було людей з фізичними вадами за-
безпечити роботою. Поділилася сво-
єю ідеєю з другом дитинства Георгієм, 
який також має проблеми з опорно-
руховим апаратом. Він запропонував 
створити маленьку друкарню, де б 
могли працювати люди на візочках. 
Ми розробили бізнес-план, навіть по-
давали його на конкурси, але людей, 
які б могли вкласти в нього стартовий 
капітал, ми так і не знайшли, – каже 
Інга. – Тоді ми вирішили, що самостій-
но будемо заробляти гроші на піднят-
тя проекту, і так дійшли до створення 
інтернет-магазину. 

У МАгАЗИНІ ІНгИ ТА гЕОргІЯ 
ЗНАйШЛИ рОБОТУ щЕ ДЕсЯТЬ 

ЛЮДЕй З ІНВАЛІДНІсТЮ

Інга знайшла магазини, які по-
годились на співпрацю, знайшла 
добросовісних постачальників. На 
сайті інтернет-магазину працює де-
сять людей з фізичними вадами. Усі 
працівники домовились, що отрима-
ні прибутки відкладатимуть на ство-
рення друкарні, в якій зможуть пра-
цювати люди на візках. 

– Потроху магазин почав функ-
ціонувати, його рубрики почали 
заповнюватись гаджетами, техні-
кою та ноутбуками. Більше того, 
ми створили «допомогу клієнту», 
коли покупець пише в повідо-
млення, що він приблизно хоче 
придбати, а ми самостійно підшу-
ковуємо йому модель з такими па-
раметрами, – говорить дівчина. – 
У кожної людини має бути мрія, 
яка повинна стати ціллю. Моя 
мрія – це друкарня, в якій зможуть 
комфортно працювати люди з фі-
зичними вадами. Я йду до неї кож-
ного дня, прокидаючись й почина-
ючи роботу на сайті. 

НАШ КрАй 6

На сайті інтернет-магазину 
працює десять людей 

з фізичними вадами. Oтримані 
прибутки відкладатимуть на 

створення друкарні, де  зможуть 
працювати люди на візках

Мирослава СлободянюК

Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          

істОрії пОрятунку ОгОлОШення

вінничанка з особливими потребами 
створила  більШе робочиХ місЦь 

Для лЮДеЙ з інваліДністЮ, ніЖ 
сереДнЄ виробниче піДприЄмство

Інга Бабеня

рОБОТА
Медіа-центру «ВЛАСНО» по-

трібні регіональні торгові пред-
ставники для створення власної 
мережі в районних центрах Ві-
нницької області. Тел.: (093) 150-17-
30, (068) 978-04-07

***
На роботу запрошуються реа-

лізатори періодичної продукції в 
районних центрах Вінницької об-
ласті.

Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07
***

Робота для менеджерів з рекла-
ми по місту та області.

Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-
04-07 

***
На постійну роботу в дошкіль-

ний заклад №9 м. Вінниці потрібна 
медична сестра. 

Тел.: (097) 444-88-77
***

У магазин швидкого харчуван-
ня «Форнетті» (район «Урожай», 
Вінниця) потрібні продавці-кухарі. 
Можна без досвіду роботи. Тел: 
(096) 98-32-744

***
СК «ТАС» запрошує активних, 

цілеспрямованих людей, що готові 
до навчання та кар’єрного зрос-
ту, досвід роботи бажаний, але 
необов’язковий. Високий заробі-
ток, система навчання, преміюван-
ня та мотивації, дружній колектив. 
(098) 695 30 90; (050) 440 78 95; 063 
218 54 02.

ПОсЛУгИ
Всі види рекламних послуг:
– реклама на сайті: www.vlasno.info;
– реклама в газеті «Правди 

сила»;
– відеореклама: TV – YouTube;
– кур’єрська доставка по місту 

та області;
– поліграфічні послуги;
– сувенірна продукція;
– зовнішня реклама.
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07

***
Відеовідділ Vlasno.info виготов-

ляє:
– відеосюжети (проводить жур-

налістські розслідування);
– відеофільми;
– рекламні ролики.
Додаткові послуги:
– режисура;
– дикторське озвучення;
– графічний та комп’ютерний 

дизайн;
– звукорежисура;
– написання сценарію;
– відеозйомка;
– монтаж відзнятого матеріалу.
Тел.: (067) 308-64-93 (Олена)

рІЗНЕ
Клуб знайомств, а/с 21, м.Туль-

чин, 23600. Тел.: (067) 238-91-62. 
Римар Віктор Трохимович.

***
Надаю художні послуги (різні тех-

ніки): портрети та картини на замов-
лення, ілюстрації до книжок та жур-
налів, проведу майстер-класи, розпис 
стін. Тел.: (098) 878-47-50, Роман. 

***
Втрачено військовий квиток 

СО 824777 на ім’я Коваль С. М. Вва-
жати недійсним.

НЕрУхОМІсТЬ
Продається будинок в с. Бог-

данівка Тульчинська р-н. Зручне 
місце, літня кухня, сарай, гараж, 
криниця, погріб, садок, город 60 
соток. Тел. 067-49-08-055 або 068-
057-76-75. Також продам теличку 
Ромашка від доброї худоби. Дзю-
ба Тетяна Миколаївна. 
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проГрама телепереДач з 17 по 23 квітня
ПОНЕДІЛОК, 17 КВІТНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 23.20, 00.15 
Погода
06.05, 08.05 АгроЕра
06.10, 07.10 Концерт «Музика 
рідного дому»
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
08.10 Світ он лайн
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вечір пам’яті Назарія 
Яремчука
11.25 Х/ф «Вікторія і Альберт»
15.00 Фольк-music
16.20, 18.35 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор»
18.15, 18.25 КЛІП учасника Євро-
бачення-2017
18.20 Що там з Євробаченням? 
Блоги
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.20, 05.30 Новини
21.30 Музична весна на Першому
22.55, 05.50 Вічне
23.00 На слуху
23.30 Від першої особи
01.40 Х/ф «Суперник»
03.55 Т/с «Травма»
04.35 Д/ф «Відлуння віків. Олек-
сандрія»
05.00 Д/ф «Світло Христового 
воскресіння»

1+1
07.45 Т/с «Село на мільйон» (12+)
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15, 01.45 Х/ф «Шукаю жінку з 
дитиною» (16+)
00.00 Х/ф «Паралельні світи»

ТК Україна
06.10, 02.45 Зірковий шлях
09.40, 01.35 Х/ф «Підкидько»
11.00 Х/ф «Роман в листах»
12.50, 15.15 Т/с «Поранене 
серце»
15.00, 19.00, 00.50 Сьогодні
16.45, 19.40 Т/с «Люба. Любов» 
16+
21.00 Т/с «Покоївка» 12+
23.00 Х/ф «Бібліотекар 2: По-
вернення до копален царя 
Соломона» 16+
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

Новий Канал
03.15 Зона ночі
05.05 Т/с «Друзі»
06.00 Абзац
07.00, 08.50 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.52 М/ф «Синбад: Легенда 
семи морів»
10.20 Х/ф «Без почуттів» 16+
12.10 Х/ф «Учень чарівника»
14.20 Х/ф «Джон Картер: Між 
двох світів» 16+
17.00, 19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
00.00 Суперінтуїція
01.30 Небачене Євробачення
01.50 Х/ф «Не жартуйте з Зо-
ханом» 16+

ВІВТОрОК, 18 КВІТНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 12.05, 23.30, 
00.15 Погода
06.30, 23.35 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.50 Що там з Євробачен-
ням? Блоги
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017
10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.15 Т/с «Лінія захисту»
12.15 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
13.40, 21.50 Музична весна на 
Першому
15.30 Х/ф «Піше: між небом і 
землею»
17.20 Хто в домі хазяїн?

17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Cадові скарби»
19.55 Наші гроші
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Д/ф «Голий король» Костян-
тина Степанкова»
02.45 Д/ф «Іван Терещенко. Ко-
лекціонер справ благодійних»
03.10 Т/с «Травма»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.10 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
18.30, 03.50 Т/с «Кохання проти 
долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «На ножах»
23.35, 01.25 Х/ф «Жити» (16+)

ТК Україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.20 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Покоївка» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
01.50 Х/ф «Бібліотекар 2: По-
вернення до копален царя 
Соломона» 16+

Новий Канал
03.50 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.40 М/с «Історії Тома і Джеррі»
06.42, 08.00 Kids Time
08.02 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Сашко Таня» 16+
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ днем і вночі
22.10 Х/ф «Я номер чотири» 16+
00.20 Х/ф «Залізна сутичка» 16+
02.00 Х/ф «Бісів мобільник» 16+

сЕрЕДА, 19 КВІТНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 23.30, 00.15 
Погода
06.25, 23.35 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.50 Що там з Євробачен-
ням? Блоги
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017
10.25 Перша шпальта
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.15 Наші гроші
14.00 На гостину до Івана Попо-
вича
15.35, 02.30 Світло
16.15 Мистецькі історії
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама 
«Доньки Єви»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт

21.50 Музична весна на Першому
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Книга.ua
03.10 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.10 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
18.30, 03.50 Т/с «Кохання проти 
долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «Одруження наосліп 3»
23.35, 01.25 Х/ф «Розмова» (16+)

ТК Україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Покоївка» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.55 Зона ночі
05.50, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.50 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.10 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.00 Київ днем і вночі
22.00 Х/ф «Таймлесс: Рубінова 
книга» 16+
00.20 Х/ф «Я номер чотири» 16+
02.25 Х/ф «Небеса реальні»

ЧЕТВЕр, 20 КВІТНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 23.30, 00.15 
Погода
06.30, 23.35 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00, 18.50 Що там з Євробачен-
ням? Блоги
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017
10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.15, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
12.05, 03.05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
13.55 Музична весна на Першому
15.35 Надвечір’я. Долі
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.00 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама 
«Доньки Єви»
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
20.25 Д/ф «Історія без купюр. 
Холмська трагедія»
21.40 Д/ф «Волинянин»
23.15 Підсумки
02.05 На гостину до Івана Попо-
вича
03.10 Т/с «Травма»
04.40 Д/с «Традиційні свята 
Масурі»
05.50 Вічне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
18.30 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 04.15 «Секретні матері-
али»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45 Х/ф «Б’ютіфул» (16+)

ТК Україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Покоївка» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Зона ночі
06.00, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.12 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.05, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ днем і вночі
22.00 Х/ф «Таймлесс 2: Сапфіро-
ва книга» 16+
00.15 Х/ф «Коли твоя дівчина - 
зомбі» 18+
02.00 Х/ф «Коледж 16+

П’ЯТНИцЯ, 21 КВІТНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 23.30, 00.15 
Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.00 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Світ на смак. Д/с «Розповіді 
про Хансік»
10.00 Що там з Євробаченням? 
Блоги
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017
10.25, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
12.05, 03.05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.35 Voxcheck
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Схеми
13.55 Музична весна на Першому
15.35 Віра. Надія. Любов
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Циркове водно-вогняне шоу
21.50 Богатирські ігри
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.05 Музичне турне
03.10 Т/с «Травма»
04.40 Уряд на зв’язку з громадя-
нами

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля 6»

10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
18.30 Т/с «Кохання проти долі»
20.15, 05.30 «Розсміши коміка. 
Діти 2»
22.00 «Ліга сміху -3 2017»
00.45 «Вечірній Київ «
04.45 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

ТК Україна
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Я його зліпила» 16+
23.20 Слідами львівського 
сміття. Частина 2. Спеціальний 
репортаж
00.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.50, 01.40 Служба розшуку 
дітей
03.55, 01.45 Зона ночі
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 08.00 Kids Time
06.42 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.02 Т/с «Друзі»
09.50, 20.50 Київ днем і вночі
14.10 Серця трьох
16.15, 19.00 Суперінтуїція
21.50 Х/ф «Таймлесс 3: Смарагдо-
ва книга» 16+
00.00 Х/ф «Вірус кохання»

сУБОТА, 22 КВІТНЯ

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 23.20, 00.15 
Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 00.00 Золотий гусак
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? 
Блоги
10.50 КЛІП учасника Євробачен-
ня-2017
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Т/с «Доньки Єви»
13.20, 02.20 Хокей з шайбою 
серед чоловіків. Чемпіонат світу 
(Україна - Угорщина)
16.05 Чоловічий клуб
16.30 Чоловічий клуб. Спорт
17.30 Богатирські ігри
18.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк. Моя 
Україна»
19.00 Х/ф «Насмішка»
21.00, 05.35 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.15 Рік Японії в Україні. Д/с 
«Традиційні свята Масурі»
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
04.20 Д/ф «Доля бібліотеки Ярос-
лава Мудрого»
04.40 Надвечір’я. Долі

1+1
07.05, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.05 «Світське життя»
11.00 «Одруження наосліп 3»
12.35 «Голос країни 7»
16.30 «Вечірній квартал «
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.05 «Ліга сміху -3 2017»
03.50 «Вечірній Київ «

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с «Покоївка» 12+
17.20, 19.40 Т/с «Протистояння» 
12+

22.00 Х/ф «Що приховує любов» 
16+
23.50 Реальна містика
02.25 Історія одного злочину 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.10 Т/с «Друзі»
05.43, 07.40 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка Крудс»
07.42 Ревізор Крамниці
09.35 Таємний агент
10.50 Таємний агент. Пост-шоу
12.35 Від пацанки до панянки
14.30 Хто зверху?
16.25 М/ф «Кіт у чоботях»
18.00 Х/ф «Гаррі Поттер та напів-
кровний принц»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і Дари 
Смерті ч.1» 16+
23.50 Х/ф «Ватиканські записи» 
18+
01.50 Х/ф «Коли твоя дівчина - 
зомбі» 18+

НЕДІЛЯ, 23 КВІТНЯ

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 22.50, 23.15, 
00.15 Погода
06.35 Док фільм «Пасха»
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Поза часом. Телевистава 
«Фараони»
10.40 Д/ф «Дмитро Гнатюк. Моя 
Україна»
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
14.55 Перший на селі
15.25 Твій дім-2
15.45 Х/ф «Марко Поло»
18.55 Д/с «Традиційні свята 
Масурі»
19.30 Перша шпальта
20.00, 05.45 Новини
20.20, 02.20 Хокей з шайбою 
серед чоловіків. Чемпіонат світу 
(Польща - Україна)
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
23.30 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
04.15 Д/ф «Між минулим і ниніш-
нім. Бібліотека НАУКМА»
04.50 Віра. Надія. Любов

1+1
06.20 «На ножах»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка 2017»
11.10 «Світ навиворіт - 4: 
В’єтнам»
15.10 Т/с «Хороший хлопець» (12+)
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
00.10 Х/ф «Нащадки» (16+)
03.20 «Аргумент кiно»
04.50 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40, 05.20 Зірковий шлях
09.10 Х/ф «Що приховує любов» 
16+
11.00 Т/с «Протистояння» 12+
15.00 Х/ф «Я його зліпила» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Чорна квітка»
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.50 Х/ф «Павутинка бабиного 
літа»
23.45 Реальна містика
02.20 Т/с «Райське місце» 16+

Новий Канал
03.25, 02.20 Зона ночі
06.00 Т/с «Друзі»
07.00, 08.50 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.52 М/ф «Дублери» 16+
11.05 М/ф «Кіт у чоботях»
12.50 Х/ф «Гаррі Поттер та напів-
кровний принц»
15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і Дари 
Смерті ч.1» 16+
18.30 Х/ф «Гаррі Поттер і Дари 
Смерті ч.2» 16+
21.00 Х/ф «Час відьом» 16+
22.50 Х/ф «Окулус» 18+
01.00 Х/ф «Вірус кохання»  

Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          



Великдень - не тільки одне з 
головних свят усіх християн, 
але й символічний та обря-

довий день. У кожного народу за 
тисячоліття святкування склалася 
ціла низка традицій і звичаїв. 
В Україні підготовка до святку-
вання Великодня починається 
заздалегідь. За традицією, перед 
святом ретельно прибирають 
оселю, прикрашають її квітами, 
вербовими гілочками, розпису-
ють яйця та готують найголовнішу 
страву цього дня - паску. Ми під-
готували для вас три незвичних 
рецепти пасок.

ЗАВАрНА ПАсКА З жОВТКАМИ 
(БЕЗ ВИПІКАННЯ)

Інгредієнти: 2,8 кг сиру, 10 жовт-
ків, 2 склянки дрібного цукрового 
піску, 1,5 склянки молока, 400 г верш-
кового масла (нарізати кубиками), 
цедра одного лимона, 150 г родзи-
нок, 150 г цукатів апельсина, 1 паке-
тик ванільного цукру.

Для початку перетріть сир через 
сито у велику миску. Жовтки викла-
діть у посудину, придатну для розмі-
щення на водяній бані, розведіть їх 
молоком, додайте цукор (звичайний 
та ванільний), перемішайте. Постав-
те яєчно-молочну суміш на водяну 
баню. Готуйте, постійно помішуючи, 
поки цукор не розчиниться, а жовтки 
не заваряться в густий крем. Зніміть 
з вогню. Додайте до заварених жовт-
ків вершкове масло, перемішайте, 
щоб масло повністю розчинилося, 
остудіть. Змішайте сир з жовтковим 
кремом та добре перемішайте. До-
дайте цукати та родзинки, знову пе-
ремішайте.

Форму для паски переверніть ши-
рокою стороною вгору та застеліть 
марлею. Заповніть форму сирною 
масою. Поставте паску в глибоку та-
рілку під прес на кілька годин або на 
ніч у прохолодне місце. Потім зніміть 
форму та насолоджуйтесь незвич-
ним десертом.

сИрНА ПАсКА
Інгредієнти: сир – 1 кг, борошно – 

110 г, яйця – 8 шт., цукор –170 г, верш-
ки (високий відсоток жирності) – 50 г, 
цукати, родзинки – за смаком.

Для приготування сирної паски 
перетріть сир через сито, додайте 

вершки, цукати, родзинки, цукор, бо-
рошно та вісім жовтків. Перемішайте 
до однорідної маси. Збийте білки в 
стійку піну та акуратно з’єднайте із 
сирною масою. Перемішайте та ви-
кладіть отримане тісто в змащену 
маслом форму. Постукайте формою 
кілька разів по столі, щоб вийшло за-
йве повітря. Випікайте сирну паску 
при температурі 180°C.

ЛИМОННА ПАсКА З МАсКАрПОНЕ 
ТА МОрОЗИВОМ

Інгредієнти: морозиво ванільне – 
100 г, лимон – 1 шт., цукор – 4 ст. лож., 
желатин у гранулах – 2 пакетики (по 
10-11 г), сир маскарпоне – 500 г

Лимон ретельно вимийте, тонко 
наріжте кружальцями, покладіть їх у 
глибоку тарілку, посипте цукром, на-
крийте іншою тарілкою та залиште 
на 20 хвилин. Морозиво покладіть в 
тарілку, дайте йому розтанути. Від-
окремте дві-три столових ложки мо-
розива, покладіть у сотейник.

Всипте в сотейник желатин, дайте 
набрякнути протягом 20-30 хвилин. 
Прогрійте, помішуючи, на слабкому 
вогні, до повного розчинення жела-
тину. Влийте желатиновий розчин 
у розтале морозиво, розмішайте та 
процідіть через сито. Кружальця ли-
мона разом з цукром відкиньте на 
друшляк, сильно відіжміть.

ОВЕН
Для вас настав час сміливих 
і рішучих дій – пора витра-
тити накопичений потенці-

ал. Також цього тижня ви отримаєте 
прибуток. 

ТЕЛЕцЬ
Цього тижня вам доведеть-
ся зіштовхнутись з трудно-
щами та проблемами. Уни-

кайте суперечок і старайтесь менше 
нервувати.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень сприятливий для 
творчої діяльності, будів-
ництва, активного відпо-

чинку на свіжому повітрі. Проявіть 
стриманість, увагу та великодуш-
ність – всесвіту не вистачає ваших 
добрих справ, тому саме час над 
ними попрацювати. 

рАК
Цього тижня маєте змогу 
відновити внутрішню рів-
новагу та позбутися нако-

пичених негативних емоцій. Також 
варто поберегти нерви, щоб не впас-
ти в депресію.

ЛЕВ
На вас чекає сприятливий 
тиждень – ваша енергія, ці-
леспрямованість та наполе-

гливість дозволить досягти бажаного.

ДІВА
Цього тижня утримайтесь 
від далеких поїздок та спіл-
кування з малознайомими 

людьми. Присвятіть час своїй другій 
половинці – спільне дозвілля принесе 
багато хороших емоцій.

ТЕрЕЗИ
Цього тижня ви відчуєте 
прилив енергії та сил. Ваша 
працездатність значно зро-

сте, тож використайте це для нових 
починань.

сКОрПІОН
На вас чекає справжній 
«емоційний вибух»: неспо-
дівані події та звістки можуть 

збити вас з пантелику. Ви не встигати-
мете слідкувати за всім, що відбуваєть-
ся. Та до кінця тижня ви у всьому розбе-
ретесь та навіть отримаєте вигоду.

сТрІЛЕцЬ
Тиждень буде досить бурх-
ливим та складним. Мо-
жуть статися серйозні зміни 

в професійному та особистому житті. 
Та головне не втрачайте віру – і досяг-
нете бажаного.

КОЗЕрІг
Уникайте гучних компаній 
і застілля. Краще побудьте 
наодинці із собою та попо-

вніть запаси енергії. Якщо вам не ви-
стачає позитивних емоцій, сходіть на 
прогулянку в парк, весняний пікнік 
або в кіно.

ВОДОЛІй
Уникайте різких, категорич-
них висловлювань або роз-
мов на підвищених тонах. 

Проявіть гнучкість і великодушність: 
поступіться, не давайте волю емоціям. 
Зірки попереджають про можливі під-
лості з боку людей, яким довіряєте.

рИБИ
Цього тижня вам потрібно 
буде прийняти рішення, 
яке багато разів відкладали 

на потім. Інтуїція вам підкаже, з чого 
почати. У будь-якому разі доведеться 
проявити всю свою багату уяву, май-
стерність і винахідливість.  

гОрОскОп

світлана алексіЄвич. 
«час second-hand 
(кінеЦь червоної 
лЮДини)»

радимО пОчитати

жарти

пОгОда у вінниці

Прониз-
ливий, 
майже 

рентгенівський 
погляд на 
нашу дійсність.

А к т у а л ь н а 
тема сучасності – 
природа людини 
та історії, приро-
да зла та мотивації людських вчин-
ків. Можливість знайти самих себе, 
українців – героїв нашої спільної істо-
рії. Побачити розпад  СРСР, побачити 
свідків цього розпаду та в хорі бага-
тоголосся знайти історію про самого 
себе. Зрозуміти, як колесо історії 
проїхалось по живих людях, по люд-
ських долях, як випробовування за-
гартовують чи ламають людей. 

– Добридень, це радіо?
– Так ... 
– Мене всі чують?
– Так, усі.
– І в магазинах всіх, і на ринках?
– Так, і в магазинах, і на ринках!
– Добре ... Ваню, молоко не ку-

пуй, мама вже купила!
***

Приходить чоловік додому з 
пилососом. Дружина:

– Ти що, пилосос купив?
– Ні, не купив. Уявляєш, сьогодні 

зустрів твою подружку. Ми пішли до 
неї додому, випили, закусили. Тут 
вона роздяглася та говорить мені так 
ніжно-ніжно: «Бери, що хочеш…»

– І що?!!
– Ну, я взяв пилосос… у госпо-

дарстві все знадобиться.
***

– Синку, навіщо ти всім розпо-
вів про те, як фізрук з Марією Іва-
нівною цілувалися?

– Вона сама про це попросила.
– Як сама?
– Сказала мені: «Петрику, ти чого 

там на задній парті смієшся? Ану, роз-
кажи нам усім, ми теж посміємося!»

***
Поліція спіймала шахраїв, які в 

переході торгували дипломами.
– Нам довелося їх відпустити, – 

заявив доктор економічних наук, 
сержант Петров. 
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Сік додайте до сиру, перемішайте. 
Додайте до сиру суміш морозива з 
желатином, перемішайте. Отриману 
масу покладіть у тарілку, помістіть у 
холодильник до повного застигання 
на 1,5-2 години, а краще на ніч. 

Партнер рубрики: 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва


