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Окупантів труять місцеві жителі  
та алкоголь, – розвідка

Українці чинять опір окупантам всіма доступними 
засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі 
Ізюмського району (Харківська область) «пригости-
ли» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєни-
ми пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули 
одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточ-
ний стан – уточнюється.
Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотостріл-
кової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслі-
док важкого отруєння алкоголем невідомого 
походження.
Російське командування списує ці випадки на так 
звані «не бойові втрати».

Посівна розпочалася у 21 області  
України, – Мінагрополітики

Станом на сьогодні прогнозовані площі посіву 
основних ярих сільськогосподарських культур під 
урожай 2022 року на контрольованій Україною 
території складають 13 438,4 тис. га, що на 3 477,9 
тис. га менше від показника минулого року. Про це 
повідомлии у Мінагрополітики
До сівби ярих культур приступила вже 21 область 
України, при цьому на відповідну дату в минулому 
році в Україні посів розпочинали 15 областей.
У сільськогосподарських підприємствах продовжу-
ється перше підживлення озимих сільськогоспо-
дарських культур азотними мінеральними добрива-
ми та догляд за посівами.

Папа Римський найближчим  
часом може приїхати до Києва

Питання вже розглядається. Як повідомляється на 
сайті vaticannews, про це розповів журналіст NBC 
News Клаудіо Лаванга, який входив в папський пул 
в поїздці понтифіка на Мальту.
За даними кореспондента, зараз це питання 
обговорюється.   
«По дорозі на Мальту я запитав у Папи Францис-
ка, чи розглядає він візит до Києва. Він відповів: 
«Так, ця пропозиція розглядається», – написав 
Лаванга.

РФ та Білорусь відсторонили  
від понад 90% спортивних змагань у світі, – 
міністр молоді та спорту

Країну-агресора РФ та Білорусь відсторонили від 
участі у 90-95% світових спортивних змагань.
Про це розповів міністр молоді та спорту Вадим 
Гутцайт в ефірі національного телемарафону 3 
квітня.
«Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 
90-95% відсторонили Російську Федерацію та 
Білорусь від участі у змаганнях.
Це реальний удар по спорту цих країн», – сказав 
Гутцайт.
Усі змагання, які мали проходити в Росії з 2022 по 
2024 рік, були перенесені до інших країн.
«Повністю йде спортивний бойкот, вони ніде не 
беруть участі», – сказав Гутцайт.
Він також додав, що такі обмеження точно діятимуть 
до кінця війни, а потім, можливо, щось переглянуть.
«В Олімпійській хартії написано, що спорт поза 
політикою, ми завжди так жили і працювали, але на 
сьогодні вже немає спорту поза політикою.
Спорт у політиці. І ми бачимо, як спортивні гімнасти 
виходять із буквою «Z» – це спорт поза політикою?», 
– додав міністр.

Чернігів знищений на 70%, –  
Центр стратегічних комунікацій

У результаті обстрілів та атак окупантів Чернігів 
знищений на 70%.
Про це повідомив мер міста Владислав Атрошен-
ко в ефірі телемарафону, пише Центр стратегічних 
комунікацій та інформаційної безпеки. 
“У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно 
вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм 
дожити до завтра”, – зазначив Атрошенко.

Кулеба розкритикував новий  
пакет санкцій ЄС проти Росії

Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба 
розкритикував п'ятий пакет санкцій Європейсько-
го Союзу проти Росії, який незабаром планують 
ввести. За його словами, обмеження мають бути 
жорсткішими.
Про це він повідомив у себе в Twitter.
Кулеба зазначив, що знає про роботу над введен-
ням нових обмежень, однак хоче чіткого публічного 
сигналу.
"П'ятий пакет у його нинішньому вигляді – недостат-
ня відповідь на злочин Росії та російську агресію", 
- підкреслив міністр.
Він зауважив, якщо пакет санкцій приймуть у тому 
вигляді, в якому він є, Україні доведеться публічно 
виступити та дати об'єктивну, неупереджену оцінку 
невідповідності реакції на ситуацію на місцях.
Кулеба вважає, що п'ятий пакет санкцій ЄС має 
включати більше банків Росії, відключених від SWIFT, 
заходи щодо запровадження ембарго на російські 
нафту, газ та вугілля, закриття портів ЄС для росій-
ських суден та товарів.
Нагадаємо, що після опублікованих страшних 
світлин з Бучі, Гостомеля, Ірпеня США планують 
дуже скоро запровадити додаткові санкції проти 
країни-агресорки Росії.

Британія будуватиме нові АЕС, щоб  
позбутися енергетичної залежності від РФ

Велика Британія незабаром озвучить амбітні плани 
по будівництву нових атомних електростанцій.
Таку заяву зробив міністр енергетики королівства 
Квасі Квартенг.
За його словами, Британія планує значно розширити 
свої ядерні потужності до 2050 року – зрозуміло, що 
нові станції будуть мати набагато більшу потужність.
Вже наступного тижня прем’єр Борис Джонсон 
оголосити про плани будівництва нових атомних 
електростанцій.
За словами міністра енергетики, плани передба-
чають майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 
2050 року. За цей час мають бути побудовані 6 або 
7 нових більш потужних АЕС.
Однак ключові зміни чекають Британію у найближче 
десятиріччя. До 2030 року будуть виведені з експлу-
атації всі діючі АЕС, окрім однієї. Таким чином, 
частка ядерної генерації має досягти 15-25%.
Як повідомляється, курс до збільшення вироб-
ництва ядерної енергії стане частиною значно-
го розширення виробництва власної енергетики, 
прийнятого через дії РФ.

НАТО готове швидко надати  
членство Фінляндії та Швеції

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на 
членство у НАТО, альянс здатний дуже швидко 
прийняти їх.
Як повідомляє "Європейська правда, таку заяву в 
в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс 
Столтенберг.
«Ми ведемо гарний діалог із політичними лідерами 
Фінляндії... та зі Швецією. Звичайно, вирішувати 
їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 
30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як 
швидко це зробити»,— заявив він.
Нагадаємо, напередодніпПрем’єр-міністр Фінлян-
дії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про 
членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і 
найкраще - цієї весни. 
На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії 
різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закор-
донних справ вивчає шляхи зміцнення національної 
безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.
28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо 
обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 
"принципи та процедури" прийняття до Альянсу 
нових членів.
Сходої позиції дотримуються і в Швеції.
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, яка 
ще на початку березня заявляла про непринятність 
вступу до НАТО, тепер стверджує, що вторгнення 
Росії в Україну докорінно змінило безпекову ситуа-
цію у Європі, внаслідок чого членство у НАТО стало 
цілком прийнятним для Швеції.

Країни Балтії відмовилися  
від російського газу

Латвія, Литва та Естонія відмовилися від росій-
ського газу. Про це повідомляє голова оператора 
латвійських газосховищ Conexus Baltic Grid Улдіса 
Баріса.
«Якщо у когось були сумніви в тому, чи можна 
довіряти постачанням з Росії, то нинішні події чітко 
свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 
квітня російський природний газ більше не надхо-
дить до Латвії, Естонії та Литви"» - заявив він.
За словами Бориса, потреби балтійського ринку 
задовольняються за рахунок запасів газу, накопи-
ченого у підземному сховищі у Латвії.
Нагадаємо, 1 квітня Литва стала першою держа-
вою Європейського Союзу серед країн-клієнтів 
«Газпрому», яка досягла незалежності від поставок 
російського газу.

У Польщі заявили про готовність  
розмістити на своїй території  
американську ядерну зброю 

Польща відкрита для розміщення американської 
ядерної зброї на своїй території. Про це заявив 
віцепрем'єр-міністр країни Ярослав Качинський.
Про це повідомляє DW.
На думку Качинського, це б значно зміцнило 
стримування росії. Проте він вважає, що така ініціа-
тива має виходити саме від Сполучених Штатів.
Також він заявив, що Польща вітала б загальне 
посилення присутності американських військових у 
Європі. Качинський пропонує збільшити їх чисель-
ність з нинішніх 100 тисяч солдатів – до 150 тисяч у 
майбутньому.
Крім того, політик закликає до створення нового 
командного центру НАТО в Польщі, звідки можна 
було б проводити спільні операції на східному 
фланзі Альянсу.
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З 1 квітня на Полтавщині заборонена  
навігація на водоймах, а також  
будь-яка риболовля

Перебувати на воді можуть тільки судна військо-
вих або поліції. Також заборонено промислове, 
любительське та спортивне рибальство
З 1 квітня 2022 року на території Полтавщини 
забороняється навігація для маломірних суден на 
водоймах області, окрім військових і поліцейських. 
Також, заборонено вилов риби шляхом промисло-
вого, любительського та спортивного рибальства. 
Таке рішення прийняте Полтавською обласною 
військовою адміністрацією 30 березня 2022 року 
(Розпорядження № 37). Про це повідомили у відділі 
комунікації поліції Полтавщини.
Рішення прийнята для забезпечення правопоряд-
ку, протидії диверсійно-розвідувальним групам 
та агентурі ворога, а також недопущення фактів 
завдання шкоди водним біоресурсам на період 
воєнного стану.
У разі ігнорування зазначених заборон правопо-
рушники нестимуть юридичну відповідальність у 
відповідності до чинного законодавства України.

Пішов з життя депутат Полтавської облради 
не стало Анатолія Попельнюха

1 квітня 2022 року на 
67 році пішов із життя 
депутат Полтав-
ської обласної ради 
восьмого скликан-
ня, Заслужений 
будівельник України 
Попельнюх Анатолій 
Федорович.
Про це повідомив 
голова Полтав-
ської обласної ради 
Олександр Біленький.
«Анатолій Федорович 
пройшов трудовий 
шлях від бригадира 
сільгосппідприємства 
до керівника ТОВ НВП 
«Нафтогазсервіс» та 
а г р о п і д п р и є м с т в а 

«Зелений гай», що на Гадяччині. Його відзначчали 
високий професіоналізм, компетентність, відпові-
дальність та людяність. Анатолій Федорович корис-
тувався високим авторитетом серед земляків, які 
неодноразово обирали його депутатом Полтавської 
обласної ради. Відстоюючи інтереси виборців він 
багато зробив для соціально-економічного розви-
тку свого виборчого округу та Полтавської області».
Керівництво та депутати Полтавської обласної ради 
щиро сумують з приводу смерті Анатолія Федоро-
вича Попельнюха та висловлюють глибокі співчуття 
його рідним і близьким.

На Полтавщині вже висадили  
2 мільйони сіянців дерев

Перші 2 мільйони майбутніх дерев уже висадили 
лісівники Полтавщини. 
Про це повідомив начальник Полтавського облас-
ного управління лісового та мисливського госпо-
дарства Іван Гришко. 
«Тиждень тому державні лісогосподарські підпри-
ємства області розпочали посадкову кампанію. За 
цей час їм вдалося посадити майже 400 га лісу, де 
висаджено 2 013 290 сіянців деревних рослин» , – 
повідомив Іван Гришко. 
Висаджування лісу проводиться у рамках прези-
дентської програми «Зелена країна». 

З 2 квітня поновлюються автобусні  
рейси з Полтави до Києва

З 2 квітня поновлюються автобусні рейси до м. Київ 
та у зворотному напрямку.
08:00 – відправлення автобусного рейсу з централь-
ного автовокзалу Полтави.
14:00 – відправлення у зворотному напрямку, з 
автостанції “Київ” (вул. С. Петлюри, 32, біля з/д 
вокзалу).
“УВАГА!!! Рейси щоденні. Відкритий продаж та 
бронювання квитків”, – йдеться у повідомленні.
Автобус рухається через: Решетилівку, Хорол, 
Пирятин
Телефонуйте: (095) 228-0000, (096) 228-0000, 
(063) 228-0000

 На Полтавщині відновили продаж алкоголю
З 2 квітня на Полтавщині відновлюється продаж 
міцного алкоголю з 12:00 до 18:00.
Відповідне рішення прийняла Рада оборони облас-
ті, щоб стимулювати економіку Полтавщини. Про 
це повідомили у Полтавській обласній військовій 
адміністрації. 
Алкоголь не продаватимуть військовослужбовцям і 
представникам правоохоронних органів.
“Відновлення продажу алкоголю не означає, що 
війна закінчилася. Правоохоронці обороняють нашу 
державу, тому не повинні витрачати час на врегулю-
вання конфліктів, які виникають через алкоголь”, – 
йдеться у повідомленні. 
Нагадаємо, у Полтавській області продаж алкоголь-
них напоїв заборонили з 1 березня. Згодом, з 19 
березня, дозволили продавати пиво та слабоалко-
гольні напої до 5% міцності.
Також з 2 квітня на Полтавщині комендантстька 
година триватиме з 21:00 до 06:00.

  ♦  ЩО НОВОГО?  ПОЛТАВЩИНА:



Полтавська думка №14 (1429)   7 квітня 2022 р.3 стор.♦АКТУАЛЬНО

«Полтавська Думка-2020».
Обласна щотижнева газета.
Передплатний індекс 22190.

Свідоцтво про реєстрацію
СМ №1306-563Р від 11.01.2021.
Засновник та видавець фізична  

особа-підприємець Іващенко І. А.
Головний редактор - Ярослав 
Журавель
Відповідальний секретар - Анас-
тасія Мацько

 � Адреса редакції та видавця: 
36014, м. Полтава, вул. 
Соборності, 66, оф. 205.

 � Тел.: +3 8 099 657-54-87.
 � E-mail: riopoltava@gmail.com
Рекомендована ціна 6 грн.
Тираж у квітні - 21914.
Номер підписано до друку й у світ  

6 квітня 2022 року
Замовлення № 17614
Віддруковано згідно з наданим 

оригінал-макетом у ТОВ «АСМІ».
36011, м. Полтава, вул. В. Мі-

щенка, 2.
Тел.: +3 8(0532) 56-55-29.

К АЖУТЬ, війна війною, а посівної 
ніхто не відміняв. Цьогорічну вес-
няну посівну вже охарактеризували 

як найскладнішу, адже відбувається вона 
в умовах повномасштабного російського 
вторгнення в Україну. Слідом за своїми 
колегами з інших порівняно мирних регі-
онів аграрії Полтавщини також виходять 
на поля. Про складнощі нинішньої весня-
ної посівної кампанії ми й поговорили з 
деякими із них.

Віктор ГАЛИЧ — керівник ФГ «Гос-
подар», що в Миргородському районі, 
перший заступник голови Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників Пол-
тавщини: «У моєму господарстві тільки-
но розпочали боронувати. Не сьогодні, 
так завтра почнемо й сівбу. У чому склад-
ність нинішньої посівної? Одноосібни-
кам важко посіяти через те, що в  деяких 
районах уже немає пального на автоза-
правних станціях. У мене є солярка, бо 
завбачливо закупив  її заздалегідь. Тож 
якщо в когось з аграріїв немає пально-
го, можу навіть трохи позичити й у такий 
спосіб виручити. Переконаний: щоб про-
вести посівну кампанію в умовах військо-
вого стану, фермерам потрібно гуртува-
тися, допомагати одне одному пальним, 
насінням тощо. Оскільки український 
експорт зі зрозумілих причин завмер, 
фермери так і не змогли реалізувати ви-
рощену продукцію, через що гостро від-
чувають брак коштів на ті ж таки пальне, 
посівний матеріал, гербіциди. Я спро-
мігся продати соняшник і сою вже після 
повномасштабного вторгнення росіян в 
Україну з дисконтом — на 30—40 відсо-
тків дешевше, ніж продавав раніше, — і 
лишився задоволений. Щодо посівного 
матеріалу, то частину його закупив ра-
ніше, а решту докуповую зараз — шукаю 
партнерів. Ситуація з ним нині така: скла-
ди забиті насінням, але за нього одразу ж 
хочуть стовідсоткову оплату. А у ферме-
рів, як уже зазначав, бракує коштів. Тому 
велике прохання до постачальників по-
сівного матеріалу надавати його в част-
ковий або навіть стовідсотковий кредит. 
Це повернеться потім сторицею. Ферме-
ри завжди дотримують слова, виконують 
свої зобов’язання. 

Я спеціалізуюся на вирощуванні ово-
чів на великій площі. Цьогоріч планую за-
сіяти насінням овочевих культур понад 
30 гектарів. Це великий клопіт. Не думаю, 
що від  реалізації вирощеного врожаю 
матиму значний зиск, проте сію з тим 
розрахунком, щоб половину овочів спря-
мувати на волонтерську допомогу — по-
трібно годувати нашу армію й тих, хто їй 
допомагає. Тому площу під овочеві куль-
тури навіть розширюю. З інших культур 
віддаю перевагу соняшнику. Кукурудзи 
вирішив сіяти менше, бо вона складна в 
сушці. До того ж хтозна, якою буде ціна 

на природний газ. Окрім усього, соняш-
ник дозріває раніше.

От ви запитуєте, яка допомога від 
держави. Ну, хоча б не заважає — це вже 
велика допомога. Скажімо, чиновники 
не вимагають ліцензування зберігання 
пального — і за це спасибі. Нагорі обі-
цяють безвідсоткові кредити для аграрі-
їв — з огляду на нинішню ситуацію вони 
були б дуже доречними. І хоч банкам 
надають державні гарантії, за якими кре-
дити під нуль відсотків можна надавати із 
заплющеними очима, на ділі то те їм не 
так, то інше. Банкіри нас не розуміють. 
І поки що про плідну співпрацю з ними 
говорити не доводиться. А загалом вва-
жаю: зараз фермерам треба надати не 
кредити, а просто гроші, як це зробили, 
наприклад,у Польщі. Обіцяють 200 євро 
на гектар допомоги від європейців, але, 
думаю, це буде вже після посівної.

Нині оформляю на роботу 6 внутріш-
ньо переміщених осіб — і всім раджу 
це робити. Треба цим людям допомог-
ти, бо їм потрібна надія на краще життя 
під мирним небом, тим паче що держа-
ва компенсує мінімальну зарплатню за 
кожного працевлаштованого біженця. 
І, звичайно ж, усі фермери займаються 
волонтерською діяльністю: закуповуємо 
бронежилети, годуємо армійців. Робимо 
все, що в наших силах. Насамкінець хочу 
уклінно подякувати нашим захисникам 
за те, що завдяки їм маємо таку можли-
вість — проводити на своїй полтавській 
землі посівну. Ми перед ними в неоплат-
ному боргу».

Володимир ЯРОШЕНКО — керівник 
СФГ «Ярошенко», що в колишньому Се-
менівському районі, депутат Полтавської 
обласної ради: «Ми підготували площі 
під посів ячменю й уже посіяли полбу. Це 
дика пшениця — одна з найдревніших на 
землі й найкорисніших у світі зернових 
культур. Вирощую її вже років 5. Мінусом 
є те, що вона низьковрожайна, через 
що дорога, а до того ж нерозрекламо-
вана, тому попит на неї не надто висо-
кий. Я займаюся органічним землероб-
ством: на площі 110 гектарів вирощую в 
основному зернові та круп’яні культури 
для дієтичного й дитячого харчування. 
Окрім усього, нині є ще й командиром 
роти територіальної оборони (ми назва-
ли свій підрозділ Худоліївською козачою 
сотнею), у моєму підпорядкуванні 172 
чоловіки. Оце якраз копали окопи. Від 
початку повномасштабного російського 
вторгнення поспати вдається щонай-
більше 2—4 години на добу. У зв’язку з 
окопуванням території й посів ячменю 
трохи відтермінував. Для мене мораль-
но це надзвичайно важка посівна. Бо ти 
весь час перебуваєш у напрузі. От зараз 
приїхав на траурний мітинг, чекаю, доки 

привезуть труну із загиблим. Це вже 7-й 
хлопець із нашої території поклав голо-
вув боях із російськими окупантами…

Які ще проблеми? Доволі складна си-
туація з доставкою посівного матеріалу. 
Я з горем пополам отримав його із Бро-
варів. Згідно з договором, постачаль-
ники мали мені його відправити, проте 
відмовилися. Дякувати Богу, допомогла 
поліція. Нині для багатьох аграріїв до-
ставка насіння  — це ціла спецоперація. 
Складно придбати й паливно-мастильні 
матеріали. До того ж надзвичайно про-
блемною  є реалізація минулорічної 
продукції — фактично неможливо нічого 
продати. Я, скажімо, навіть не рипався. 

Цими днями до мене як до депутата 
облради звернулися малі фермери Кре-
менчуцького району, які, господарюючи 
на площі до 100 гектарів землі, фактич-
но не мають змоги взяти обіцяні владою 
безвідсоткові кредити, щоб мати змогу 
обсіятися. Насправді банки радо розчи-
няють двері перед великими землевлас-
никами, а малим — вставляють палиці 
в колеса. Я передав звернення малих 
фермерів Кременчуцького району до об-
ласної військової адміністрації. Загалом 
через ситуацію в країні великої радості 
від посівної немає».

Григорій ШАМРИЦЬКИЙ — керівник 
ФГ «Моя земля 2015», що в колишньому 
Лохвицькому районі, голова ГО «Конгрес 
фермерів Полтавщини»: «Дякувати Богу, 
у нашому регіоні Полтавщини йдуть ряс-
ні дощі. Ми вже приготувалися  до посіву 
ярих культур, закрили вологу, підживили 
пшеницю. Підживити було чим, бо заку-
пили добриво ще з осені. Хоч загалом 
проблеми з добривами на сьогодні не-
має, єдине — коштують вони дуже доро-
го. Щоправда, і до повномасштабної ві-
йни ціна на них не була низькою. Аграрії 
нашого регіону — члени Конгресу фер-
мерів, кооперуючись, стараються за-
мовляти їх більшими партіями. Та й сіяти  
в мене частково є чим. Зараз найперше 
завдання — посіяти ярий ячмінь. Думаю, 
посівного матеріалу в країні достатньо. 
Складність номер один — відсутність на 
руках у фермерів коштів. Усі гроші в на-
шому врожаї, який більшість притриму-
вала до весни, розраховуючи на кращу 
ціну. Та оскільки практично весь експорт 
став, ми не можемо нині продати своє 
збіжжя. Фермерські соняшник, кукуру-
дза, соя просто нікому не потрібні. 

Слава Богу, Міністерство аграрної 
політики та продовольства України за-
пустило програму кредитування аграріїв 
під нуль відсотків. Я вже зібрав необхід-
ний  пакет документів і подав на неї за-
явку до державного банку. Це ж саме 
зробили й інші фермери з Лохвиччини, 
яких знаю. Процес рухається. Учора по-

просили принести іще деякі документи 
— обіцяють, що протягом тижня почнемо 
отримувати кредити.

Наступна складність пов’язана з ди-
зельним пальним. Навіть після заходів, 
вжитих Верховною Радою, ціна на ньо-
го вдвічі вища порівняно з періодом до 
повномасштабного вторгнення росіян. 
Скажімо, якщо іще два тижні тому мені 
пропонували пальне по 45—50 гривень 
за літр, то передостання закупівля була 
по 34 гривні, а остання — по 36. Найго-
стрішою ж  проблемою, яку ми з колега-
ми  відчуваємо вже сьогодні, може стати 
недостатня кількість засобів захисту рос-
лин. Про це голосно заявляють їхні поста-
чальники. Наприклад, ті ж таки грунтові 
гербіциди вже зараз придбати немож-
ливо. Хоч ми напряму доповідаємо про 
ці проблеми голові Всеукраїнського кон-
гресу фермерів Івану Слободянику, ко-
трий, хоч і перебуває в теробороні Києва, 
активно в них вникає, а також першому 
заступнику міністра аграрної політики 
та продовольства України Тарасу Висо-
цькому. Тож сподіваємося на зрушення 
на краще. 

На відміну від великих агрохолдингів, 
які практикують залучення працівників на 
сезон, у моєму господарстві люди пра-
цюють цілий рік. Працівників не бракує. 
Водночас щодня отримую 2—5 телефон-
них дзвінків від вимушених переселен-
ців, які приїхали до своїх родичів, бо Пол-
тавщина — порівняно спокійний регіон. 
Тож думаю про те, що б зробити для цих 
людей, які просяться на роботу. Але ж як 
розширювати господарство в умовах, 
про які я вам уже розповів?

Справді, це морально важка посівна. 
У прямому сенсі живемо одним днем. 
Хоча за великим рахунком нам гріх жалі-
тися. Усе пізнається в порівнянні. Якщо 
проаналізувати, в якому жахові живуть 
люди в тих регіонах, де «рашисти» бомб-
лять, то зрозуміємо, що нам дуже по-
щастило. Тому віримо у Збройні сили 
України й робимо все, що в наших силах, 
аби наблизити перемогу. Я взагалі опти-
міст по життю, і плакатися або втікати з 
рідної країни, кидати господарство, у яке 
роками вкладав душу, — такий сценарій 
точно не для мене. Мав усі можливості 
осісти за кордоном: свого часу працював 
у Фінляндії, мої близькі родичі й нині про-
живають у трьох країнах зарубіжжя. Про-
те я черпаю сили й натхнення від своєї 
землі. І дай Боже, щоб так було й надалі».

Про підготовку до початку посівної 
кампанії повідомив керівник Полтав-
ської обласної військової адміністрації 
Дмитро Лунін. Він пообіцяв, що держа-
ва створить для аграріїв максимально 
сприятливі умови. Забезпечення паль-
ним, «бронювання» від призову до вій-
ська працівників сільгосппідприємств, 
жодних вилучень задіяної в посівній тех-
ніки — на все це можуть розраховувати 
ті, хто працює на землі. «Кожному підста-
вимо плече», — запевнив Дмитро Лунін. 
За словами чиновника, посівну кампанію 
в регіоні координуватиме спеціальний 
штаб при обласній військовій адміністра-
ції, який очолить його заступник Євген 
Греков. «Найголовніше  завдання — засі-
яти всі поля Полтавщини, а це 1 мільйон 
400 тисяч гектарів площ. Насіння є, до-
брива — теж. Нині наші аграрії — це ще 
одна армія, бо на їхні плечі лягає продо-
вольча безпека держави. Влада зробить 
усе для того, щоб посівна відбулася в 
максимальних масштабах. Україна буде 
із зерном!» — наголосив очільник облас-
ної військової адміністрації.

Ганна ЯРОВА

«Морально це надзвичайно важка посівна»

Віктор Галич

Володимир Ярошенко

Григорій Шамрицький

РЯТУВАЛЬНИКИ витягли 
російський танк зі знищеної 
колони, який місяць тому 

потонув у річці на межі Полтав-
ської та Сумської області. Всере-
дині були тіла кількох військових.

31 березня з річки Псел, на межі 
Полтавської та Сумської облас-
тей, поблизу села Кам’яне, ДСНС 
України та Територіальна оборона 
ЗСУ витягли російський танк, який 
тікаючи від українських військових, 
впав з містка та затонув. Як вияви-
лося, екіпаж техніки, вилізти з танка 
не встиг. Про це повідомив Генштаб 
Збройних Сил України.

Нагадаємо, наші Збройні 
Сили, розбили ворожу техніку між 
Полтавщиною та Сумщиною у ніч 
з 26 на 27 лютого. Частину зни-
щеної колони селяни потім зби-
рали поблизу сіл Веприк, Бобрик, 

Росіяни не змогли вибратися з танка, 
що впав з містка у річку під Гадячем

Кам’яне та Московський Бобрик. 
Окрім танків, там були «Тори», 
«Гради» та інша техніка. Інша час-
тина роз’їхалася та загубилася.

Одним з таких був танк Т-90А 
— модифікація танка Т-90 «Вла-
дімір», російського основного 
бойового танка, створеного на-

прикінці 1980-х — початку 1990-
х років як глибока модерніза-
ція танка Т-72Б «Урал». Він має 
двигун В-92С2 потужністю 1000 
к. с., поліпшене (у порівнянні з 
Т-90) тепловізійне обладнання та 
зварена башта з динамічним за-
хистом проти бронебійного під-
каліберного снаряда. Його орієн-
товна вартість — $3 млн.

Екіпаж цього Т-90А намагався 
перетнути напівгнилий дерев’яний 
місток через річку Псел поблизу 
села Кам’яне Сумської області, 
але не зміг і перевернувся. Трохи 
більше, ніж за місць, туди доїхали 
фахівці ДСНС та українські вій-
ськові, які, за допомогою техніки, 
перевернули танк і витягли його із 
заболоченої річки.

Як виявилося, російські танкіс-
ти не встигли вилізти після «ДТП» і 
лишилися всередині танка. Їхні тіла 
вже дістали фахівці. З ними прове-
дуть процедури, передбачені укра-
їнським та міжнародним законо-
давством. Долю ж бойової машини 
вирішить відповідна експертна 
група, також у рамках закону.
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У 2014 РОЦІ Сергій Лука-
шов допомагав волон-
терам з «Полтавського 

батальйону небайдужих» від-
возити на фронт гуманітарну 
допомогу. Початок повномасш-
табного вторгнення Росії волон-
тер зустрів у Польщі і повернув-
ся до Полтави. Зараз допомагає 
доставляти все необхідне для 
захисників та евакуйованих з-за 
кордону.

«На початку  
російсько-української  
війни, як і зараз, я нічим 
не міг займатися, крім 
волонтерства»

Волонтер Сергій Лукашов 
до початку російсько-україн-
ської війни у 2014 році займався 
пасажирськими та грузовими 
перевезеннями. Крім того, за-
вжди мав активну громадську 
позицію — долучався до участі у 
протестах підприємців та їх ор-
ганізації.

Революцію Гідності Сергій 
зустрів у лікарні з хворобою. 
Тому не мав можливості актив-
но долучитися до неї, коли ви-
писався, але допомагав чим 
міг. На Майдані чоловіка вразив 
дух українців, їхня готовність до 
самопожертви. А також — не-
ймовірна українська молодь, 
яка зруйнувала всі стереотипи 
про себе. Майдан також дав 
йому впевненість, що Україна за 
будь-яких обставин вирветься 
з російських тенет, з під імпер-
ського гніту.

Після початку війни Сергій 
взявся забезпечувати поране-
них бійців, яких привозили до 
полтавського військового госпі-
талю, всім необхідним. Пізніше 
познайомився з представника-
ми «Полтавського батальйону 
небайдужих» і почав возити за-
хисникам на передову гумані-
тарну допомогу.

— На прикладі нашого «Ба-
тальйону Небайдужих» я по-

бачив, що скільки людей мо-
жуть буквально за години 
об’єднатися і допомагати ін-
шим. При цьому, це все за по-
кликом серця, нічого не залиша-
ючи собі. Волонтери віддають 
все для нашої перемоги, відда-
ють частку своєї душі.

Сергій додає, що не кожен 
може займатися волонтер-
ством, це має йти від серця. 
Крім того, неможливо приму-
сити когось до цієї діяльності. 
Чоловіку допомога іншим до-
зволяє досягти певної гармонії 
з собою.

— Я думаю, цей дух бунтар-
ства йде з мого коріння: завжди 
хочеться для нас, українців, 
кращого життя. Я багато поїз-
див, бачив чим живуть люди в 
інших країнах. Все це і привело 
мене до волонтерства. У 2014 
році, як і зараз, я нічим не міг 
і не можу займатися, крім цієї 
діяльності.

«Ми не боїмося і маємо  
поставити крапку у цій  
історії з Путіним та Росією»

Початок повномасштабного 
вторгнення Росії на територію 
України Сергій Лукашов зустрів 
у Польщі: жив там та працював. 
Відразу зрозумів, що дзвінок о 
5 ранку від товариша, хоча й не 
було зв’язку поговорити — не 
просто так. Потім подивився но-
вини — сон зняло, як рукою.

— Одразу почав збирати-
ся додому: там родина, до-
чка, онука. Я їхав в Україну, 
бо потрібен там. Воювати я не 
можу, не дозволяє здоров’я. 
А займатися волонтерською 
діяльністю — це те, чим можу 
допомогти. Вже збирався ви-
їжджати, але моя підприєм-
ницька жилка сказала: «Стоп. А 
як же я поїду порожнім мікро-
автобусом, знаючи про потре-
би наших захисників?».

Сергій розповідає, що у 
Вроцлаві, де він мешкав, вда-
лося дуже швидко організува-

Волонтер Сергій Лукашов: «Кожен, 
де б ви не знаходилися, вносить 
свою частку у перемогу України»

ти роботу. Волонтери зібрали-
ся на другий день російського 
вторгнення, їх прийняв міський 
голова та дав добро на цю ді-
яльність, а також виділив склад. 
Автобус Сергія завантажили 
медикаментами та іншою «гу-
манітаркою». До збору всього 
необхідного на потреби україн-
ців також долучилися полтавці, 
які мешкають у Польщі. Вдалося 
знайти навіть дефіцитні матері-
али, які призначалися для міс-
цевої армії.

Волонтер також говорить, 
що поляки ставляться до бо-
ротьби українців з дуже великою 
повагою та захопленням.

— Поляки, коли розмовляю 
з ними по роботі, кажуть: «Ми 
тільки на вас, на українців, спо-
діваємося. Невже ви не боїтеся, 
що така велика армія зайшла на 
вашу територію?». Завжди від-
повідаю, що навіть найменшої 
ознаки страху у нас немає. Я 
знаю настрій наших бійців, во-
лонтерів. Ми не боїмося і маємо 
поставити крапку у цій історії з 
Путіним та Росією. Щоб наступні 

покоління жили у спокої, маємо 
розвалити країну ворога. І всі 
нації на нас сподіваються. Усі 
бояться Путіна, крім українців.

«Кожен, де б ви не  
знаходилися, вносить 
свою частку у перемогу 
України»

Нещодавно Сергій Лука-
шов привіз до Полтави другий 
вантаж. Крім медикаментів, за-
собів гігієни, там були речі для 
військових: каски, тепловізори, 
квадрокоптери. Більшість цих 
речей вже передані військовим 
та бійцям територіальної обо-
рони.

Цього разу частину вантажу 
Сергій забрав у Німеччині, іншу 
— у Польщі. Волонтер розпо-
відає, що за кордоном багато 
людей, які готові допомогти, 
але не завжди легко доправити 
вантаж до України. Мобільність 
Сергія дозволяє доставляти до-
помогу оперативно та адресно. 
Допомагає організувати по-
ставки усього необхідного з-за 
кордону Олександра Сиротенко 

з «Полтавського Батальйону Не-
байдужих». Сергій жартує, що у 
дівчини все зберігається у голо-
ві, як у комп’ютері.

Сергій Лукашов розповідає, 
що під час поїздки дуже допома-
гали полтавці, які зараз живуть в 
інших країнах.

— Коли я був у Берліні, ми 
зустрілися з одним моїм давнім 
знайомим, музикантом родом з 
Полтави. Він запитав чим може 
допомогти і дав мені 500 євро на 
пальне, бо воно зараз дуже здо-
рожчало і у Польщі, і у Німеччині. 
Як виявилося, це не тільки його 
гроші. Музиканти, з якими він 
грає, дають концерти і збирають 
кошти на допомогу українцям.

Дорогою до України волон-
тера також вразила щирість ні-
мецьких громадян.

— Я вже виїхав з Берліна, 
зупинився випити чаю на сто-
янці. А на автобусі у мене на-
ліпки з логотипом «Червоного 
Хреста». Поряд зупинилася ма-
шина, з неї вийшла літня жінка, 
почала звертатися до мене ні-
мецькою. Ми говорили мовою 
жестів, розуміючи одне одного 
і дуже душевно поспілкували-
ся. Головне, що я їй пояснив: 
«Путін — капут!». Вона дістала 
з машини сумку з продуктами, 
упаковку води, які купувала для 
себе з чоловіком, і передала 
мені. Дуже вразила ця щирість. 
З ким я не спілкувався у дорозі 
— всі підтримують Україну. Всі 
захоплюються нами та споді-
ваються на нас.

Днями Сергій привіз з Єв-
ропи вже третій вантаж. Розпо-
відає, що мотивація допомагати 
Україні за кордоном не зменшу-
ється, а лише зростає.

— Інколи чую від українців, 
які живуть за кордоном, що їм 
ніяково. Начебто вони знахо-
дяться у безпеці у той час, як у 
нашій країні йде війна. Як від-
повідаю: «У нас є навчені люди, 
вистачає добровольців, хто хоче 
воювати, але без вас, без допо-
моги, буде дуже важко». Кожен, 
де б ви не знаходилися, вносить 
свою частку у перемогу України і 
це чудово.

Підтримати наших за-
хисників можна, перера-
хувавши кошти на картку 
5 168 745 030 457 979 — Вален-
тин Бубнюк (Архієпископ Фе-
дір). Кожен внесок важливий. 

Денис СТАРОСТІН

Н А ВІДМІНУ від російських воє-
начальників, які легко можуть на-
правити на вірну смерть своїх під-

леглих, а потім навіть не ховають своїх 
загиблих, українські командири цінують 
кожного свого воїна. Одним з них – про-
стим солдатом, з яких складається міць 
українських збройних сил, є Роман – вій-
ськовослужбовець підрозділу територі-
альної оборони Полтавщини.

“До 24 лютого я був будівельником. 
Проте вже в перший день війни я вирішив 
усе полишити та добровільно прийти до 
свого районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтрим-
ки”, – розповів Роман.

42-річний армієць додав, що вдома 
залишилися дружина та двоє неповно-
літніх синів.

“Мені вистачило декілька годин, щоб 
зібратися та переконати дружину із рід-

ними в тому, що я маю 
бути серед військових. 
Багато речей не брав, 
бо точно знав, що в ар-
мії все видадуть. Знає-
те, я досі пишаюся, що 
вже не простий буді-
вельник, а воїн терито-
ріальної оборони Укра-
їни”, – зауважив він.

Така впевненість у 
тилове забезпечення 
нашого війська ґрунту-
ється на його власному 
військовому досвіді.

“Бойове хрещення 
пройшов на Луганщи-
ні ще в 2015-му. Тоді я 
носив погони Нацгвар-
дії. Пізніше, вже у скла-
ді бригади імені Чорних 
Запорожців майже рік 

захищав Золоте. У піхоті навчився пра-
цювати в команді, знайшов чимало ві-
рних друзів. До речі, на війні я сильно 
змінився: став більш відповідальним за 
свої дії та повірив у нашу зброю”, – при-
гадав він.

З перших днів Роман вирішив поді-
литися бойовим досвідом з товаришами.

“Не всі наші хлопці мають досвід бо-
йових дій. Тож, з дозволу командира 
роти організував інтенсивний курс підго-
товки та охоче поділився своїми військо-
вими навичками. Можливо був занадто 
прискіпливим і вимогливим, проте знаю, 
що ці знання можуть врятувати життя”, – 
розповів учасник АТО.

За його словами, всі його товариші 
по зброї є патріотами із високою мотива-
цію. Тому вони швидко навчилися осно-
вам військової справи і вже виконують 
завдання з оборони Полтавщини.

До 24 лютого був 
будівельником: історія 
військового з Полтавщини

підтримує та їхнє військо 
прийшли на нашу землю, 
щоби «звільнити» Україну 
від українців. Вони про-
довжують ту чорну, дия-
вольську справу, яку чи-
нили війська царя Петра, 
що вирізали і спалили 
Батурин. Вони роблять те 
саме, що російсько-біль-
шовицькі банди, які про-
лили ріки крові під час 
так званого «червоного 
терору». Вони – продо-
вжувачі злочинів Сталіна, 
продовжувачі репресій 
та Голодомору-геноци-
ду, що були сплановані 
в тому самому криваво-
красному Кремлі для 
знищення українського 
народу», – сказав очіль-
ник Православної церкви 
України.

На думку церковного 
ієрарха, «ідеологія «рус-

ского міра» є тим самим, 
чим є ідеологія нациз-
му». Бо ця ідеологія вона 
виправдовує насиль-
ство, вбивство, війну і 
геноцид. «А тому вона 
має бути відкинута і за-
суджена так само як за-
суджений нацизм, його 
ідеологи та його злочи-
ни. Співтворцями та про-
відниками цієї злочинної 
ідеології є очільник Мос-
ковської патріархії Кирил 
Гундяєв та його попліч-
ники. Він разом з підле-
глими не лише всіляко 
розпалював це вогнище, 
але і відкрито, від імені 
Бога та Церкви, брехли-
вими устами благосло-
вив катів та вбивць на 
їхню чорну справу».

Епіфаній вкотре звер-
нувся до вірних УПЦ МП. 
«Засудити ці злочини, 

засудити порушення за-
конів людських і Божих 
– не просто право, але 
моральний обов’язок 
всякої людини, а осо-
бливо – православних 
християн. Адже йдеться 
не про обговорення тон-
кощів канонічного права, 
богословські суперечни-
ки чи історичні дискусії. 
Йдеться про добро і зло 
як такі і про власний вибір 
для кожного: ти з Богом 
чи з дияволом? Кирил 
Гундяєв свій вибір на ко-
ристь справ антихриста 
вже зробив. Закликаю 
тих, хто ще досі має його 
за свого пастиря – від-
крийте очі, подивіться на 
отруйні плоди його вчен-
ня, віддаліться від безза-
конного, не будьте далі 
його співучасниками!», – 
сказав глава ПЦУ.

«Ідеологія «русского міра» є тим 
самим, чим є ідеологія нацизму»,  
– предстоятель ПЦУ Епіфаній

П РО ЦЕ ЗАЯВИВ під 
час недільної про-
повіді 3 квітня 2022 

року глава ПЦУ митропо-
лит Епіфаній.

«Масові вбивства 
мирного населення – це 
ознака геноциду. Росі-
яни прийшли не звіль-
нити українців. Все те, 
що можна побачити за-
раз на Київщині, у Ма-
ріуполі, в містах і селах 
Чернігівщини, Сумщини, 
Харківщини, Донбасу, 
південної України, за-
свідчує: російський ти-
ран, народ, який його 
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Ïî÷àòîê. Ïðîäîâæåííÿ 
÷èòàéòå íà 6-é ñòîð.

40-ий день війни з Росією.
хроніка станом на 4 квітня

00:48 Ìàð³óïîëü ìàéæå íà-
ïåâíî º êëþ÷îâîþ ìåòîþ âòîð-
ãíåííÿ ÐÔ, áî öå ñóõîïóòíèé 
êîðèäîð ³ç ðîñ³¿ íà îêóïîâàíó 
òåðèòîð³þ Êðèìó — áðèòàíñüêà 
ðîçâ³äêà.

00:51 Çåí³òí³ ðàêåòí³ â³éñüêà 
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ó íåä³ëþ çíèùè-
ëè äâ³ êðèëàò³ ðàêåòè, îäèí ãå-
ë³êîïòåð, äâà ë³òàêè òà óðàçèëè 
ë³òàê-ðåòðàíñëÿòîð (ïîâ³òðÿíèé 
ïóíêò óïðàâë³ííÿ) — ÷åðåç ïî-
øêîäæåííÿ ï³ëîòè çàïðîñèëè 
àâàð³éíó ïîñàäêó íà àåðîäðîì³ 
Ðîñòîâà.

00:59 Ç Ñóìùèíè âèéøëè 
òåõí³êà ÐÔ ç á³ëüø³ñòþ ñîëäàò. 
Îäíàê, çàëèøèëèñÿ íåâåëè÷ê³ 
ãðóïè ðîñ³ÿí. ¯õ çàðàç øóêàþòü, 
ïðîõîäèòü çà÷èñòêà òåðèòîð³¿, 
ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Ñóìñüêî¿ ÎÂÀ 
Äìèòðî Æèâèöüêèé.

03:22 Ï³ä ÷àñ ìèðíîãî ì³-
òèíãó â Êàõîâö³ â³éñüêîâ³ ÐÔ 
âèêðàëè ùîíàéìåíøå ÷î-
òèðüîõ ëþäåé: Ãåäçèêà Þð³ÿ 
Âàñèëüéîâè÷à; Áàõóðà ²ãîðà 
Âîëîäèìèðîâè÷à; Êà÷èíñüêîãî 
Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à; Îëå-
íó Áóáíîâó.

 Ïðî öå ïîâ³äîìèëà Êàõîâ-
ñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà ãðî-
ìàäà.

 06:13 Àìåðèêàíñüêà êîìïà-
í³ÿ Maxar Technologies îïóáë³êî-
âàëà çí³ìêè áðàòñüêî¿ ìîãèëè â 
Áó÷³, âèðèòî¿ íà òåðèòîð³¿ öåðê-
âè Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî.

ßê ðîçïîâ³äàâ êåð³âíèê 
ì³ñöåâî¿ ë³êàðí³ Àíäð³é Ëåâ-

ê³âñüêìé, òàì êîìóíàëüíèêè ïî-
õîâàëè 67 ò³ë ùå 10 áåðåçíÿ. 

Reuters, ÿêèé ïóáë³êóº çí³ìêè, 
óòî÷íþº, ùî òðàíøåÿ ìàº äî-
âæèíó 13,7 ìåòðà – öå ïðèáëèç-
íî ïîëîâèíà ãðàí³òíîãî îáåë³ñêà 
â Ïàðêó â³÷íî¿ ñëàâè â Êèºâ³.

06:20 Ïðåçèäåíò Çåëåí-
ñüêèé ó í³÷ íà 4 êâ³òíÿ âèñòóïèâ 
³ç â³äåîçâåðíåííÿì äî ó÷àñíèê³â 
òà ãëÿäà÷³â öåðåìîí³¿ âðó÷åííÿ 
ìóçè÷íî¿ íàãîðîäè Grammy, çà-
êëèêàâøè ï³äòðèìàòè Óêðà¿íó 
ó â³éí³ ïðîòè Ðîñ³¿ "ó áóäü-ÿêèé 
ñïîñ³á".

"Ùî º íàéñèëüí³øèì êîíòðàñ-
òîì äî ìóçèêè? Òèøà çðóéíîâà-
íèõ ì³ñò ³ âáèòèõ ëþäåé. Íàïîâí³òü 
òèøó âàøîþ ìóçèêîþ. Çðîá³òü öå 
ñüîãîäí³, ùîá ðîçïîâ³ñòè íàøó 
³ñòîð³þ. Ï³äòðèìàéòå íàñ, ÿê ò³ëü-
êè ìîæåòå. Ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á, 
ò³ëüêè íå ìîâ÷àííÿì…

Óêðà¿íñüê³ ìóçèêàíòè íîñÿòü 
áðîíåæèëåòè çàì³ñòü ñìîê³íã³â. 
Âîíè ñï³âàþòü äëÿ ïîðàíåíèõ ó 
øïèòàëÿõ, íàâ³òü äëÿ òèõ, õòî íå 
ìîæå ¿õ ïî÷óòè. Àëå ìóçèêà âñå 
îäíî ïðîðâåòüñÿ ³ áóäå ïî÷óòà", 
– ñêàçàâ ïðåçèäåíò.

Ï³ñëÿ éîãî ñë³â àìåðèêàí-
ñüêèé ñï³âàê Äæîí Ëåäæåíä, 
óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Ì³êà Íüþòîí, 
ÿêà ìåøêàº ó ÑØÀ, òà ïîåòåñà 
Ëþáîâ ßêèì÷óê âèêîíàëè êîìïî-
çèö³þ "Free", ïðèñâÿ÷åíó Óêðà¿í³. 
Íüþòîí ñï³âàëà óêðà¿íñüêîþ.

06:32 "Îñòàíí³ çâ³ðñòâà Ïó-
ò³íà – ãåíîöèä", "Æàõ ó Áó÷³", 
"Ã³ðøå, í³æ ²Ä²Ë".

Триває 40-й день повномасштабної війни з Росією. 
Вороги відступають з Київщини, Чернігівщини та 
Сумщини, залишаючи після себе сотні вбитих, 
закатованих, зґвалтованих і спалених українців. 

ð³â. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ìåð ì³ñ-
òà Îëåêñàíäð Ñºíêåâè÷.

09:47 "Áàãàòî ëþäåé ïîõî-
âàí³ â ãîðîäàõ íà ïîäâ³ð'ÿõ. Òî÷-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ìè íå ìîæåìî âè-
çíà÷èòè. Ùå íåìà ñïèñê³â óñ³õ."

Ó çâ³ëüíåí³é â³ä îêóïàíò³â 
Áó÷³, äå ëèøèëèñü äîêàçè êðè-
âàâèõ çëî÷èí³â ðîñ³ÿí, ïîõîâàëè 
âæå 330-340 âáèòèõ çàãàðáíè-
êàìè öèâ³ëüíèõ. Àëå ïðàö³âíèêè 
ð³òóàëüíî¿ ñëóæáè êàæóòü, ùî öå 
ùå íå âñ³ çàãèáë³, - ïèøå Óêðà¿í-
ñüêà ïðàâäà

09:51 Ó Òåðíîïîë³ ïðàö³âíè-
êè ÄÑÍÑ òà ïîë³ö³¿ ïðîäîâæóþòü 
ïðàöþâàòè íà îá'ºêò³ êðèòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè, ÿêèé óíî÷³ îá-
ñòð³ëÿëè îêóïàíòè. Ïðî öå ïîâ³-
äîìëÿº ãîëîâà ÎÂÀ Âîëîäèìèð 
Òðóø.

09:55 ðîñ³ÿ ïðîäîâæóº êîí-
ñîë³äóâàòè ñèëè äëÿ íàñòóïó íà 
Äîíáàñ ³ ïåðåêèäàº â öåé ðàéîí 
íàéìàíö³â «Âàãíåðà». Ïðî öå 
éäåòüñÿ â îãëÿä³ Ì³íîáîðîíè.

10:49 Íà òåðèòîð³¿ Êè¿âùèíè 
ïåðåâ³ðèëè 4,3 ãåêòàðà òåðèòîð³¿ 
òà ïîíàä 21 ê³ëîìåòð äîð³ã. Ï³ðî-
òåõí³êè âèÿâèëè 4 997 âèáóõîíå-
áåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â, ç íèõ – 4 
308 íàáî¿â. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº 
ÄÑÍÑ.

11:10 Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïðè¿õàâ 
äî Áó÷³, ²ðï³íÿ, Ñòîÿíêè, äå íà 
âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èâ âåñü òðàã³çì 
öèõ ì³ñò ï³ñëÿ îêóïàö³¿. 

«Öå â³éñüêîâ³ çëî÷èíè, ³ öå 
áóäå âèçíàíî ñâ³òîì ÿê ãåíîöèä. 
Ìè çíàºìî ïðî òèñÿ÷³ âáèòèõ ³ 
çàêàòîâàíèõ ëþäåé, ç â³äðóáà-
íèìè ê³íö³âêàìè. Ç´âàëòîâàí³ 
æ³íêè, âáèò³ ä³òè. Äóìàþ, ùî öå 
³ º ãåíîöèä», – çàÿâèâ ãëàâà äåð-
æàâè.

11:47 "Ðîñ³éñüêà âëàäà â³ä-
ïîâ³äàº çà ö³ çëî÷èíè. Âîíè ï³ä-
ïàäàþòü ï³ä ä³þ ì³æíàðîäíîãî 
ïðàâà îêóïàö³¿."

ªâðîïåéñüêèé Ñîþç çâèíó-
âàòèâ ðîñ³éñüêó âëàäó ó ñêîºíí³ 
çâ³ðñòâ íà âæå çâ³ëüíåíèõ òåðè-
òîð³ÿõ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Ãëàâè 
äèïëîìàò³¿ ªÑ Æîçåï Áîððåë:

"Ïåðåêîíëèâ³ çîáðàæåí-
íÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çàãèáëèõ ³ 
æåðòâ ñåðåä ìèðíîãî íàñåëåí-
íÿ, à òàêîæ ðóéíóâàííÿ öèâ³ëü-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïîêàçóþòü 
ñïðàâæíº îáëè÷÷ÿ æîðñòîêî¿ 
çàãàðáíèöüêî¿ â³éíè, ÿêó Ðîñ³ÿ 
âåäå ïðîòè Óêðà¿íè òà ¿¿ íàðîäó."

12:00 Äåðæàâíèé êîðäîí 
Óêðà¿íè ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ ï³ä 
êîíòðîëåì ÇÑÓ. Ïðî öå, ïîñèëàþ-
÷èñü íà Ãåíøòàá, ïèøå Óêðà¿íà 24.

12:10 Óïðîäîâæ ìèíóëî¿ 
äîáè ðîñ³ÿíè íà Õàðê³âùèí³ 17 
ðàç³â îáñòð³ëÿëè ðàéîíè Ñàë-
ò³âêè, Ï’ÿòèõàòîê, Äåðãà÷³â. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº ãîëîâà ÎÂÀ Îëåã 
Ñèíºãóáîâ.

Óíàñë³äîê îáñòð³ë³â Ñëîá³ä-
ñüêîãî ðàéîíó Õàðêîâà ñåìåðî 
ëþäåé çàãèíóëè, 34 - îòðèìàëè 
ïîðàíåííÿ, ñåðåä íèõ òðîº ä³òåé 
ó òÿæêîìó ñòàí³. Çðàíêó îáñòð³ëè 
æèòëîâèõ ðàéîí³â ïðîäîâæèëèñÿ.

Ùå 3 çàãèáëèõ, 7 ïîðàíåíèõ 
çà äîáó âíàñë³äîê îáñòð³ëó æèò-
ëîâîãî ñåêòîðó ó Äåðãà÷àõ.

12:11 Çåëåíîäîëüñüê íà 
Äí³ïðîâùèí³ îêóïàíòè îáñòð³-
ëÿëè ôîñôîðíèì ñíàðÿäîì. Íà 
ùàñòÿ, îá³éøëîñÿ áåç æåðòâ, – 
çàïåâíÿº ìåð Äìèòðî Íåâåñå-
ëèé.

12:25 Ó ñåë³ ßã³äíå íà ×åð-
í³ã³âùèí³ îêóïàíòè òðèìàëè çà-
ðó÷íèêàìè ó ï³äâàë³ ì³ñöåâî¿ 
øêîëè ïîíàä 150 îñ³á. Ëþäè 
õâîð³ëè òà âìèðàëè, àëå ¿õí³ ò³ëà 
í³õòî íå âèíîñèâ. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ãîëîâà ÎÂÀ Â'ÿ÷åñëàâ ×àóñ.

12:27 Îïåðàòèâíà ³íôîð-
ìàö³ÿ â³ä Ãåíøòàáó ÇÑÓ ùîäî 
ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ ñòà-
íîì íà 12:00.

Âîðîã ïðîäîâæóº âåäåí-
íÿ ïîâíîìàñøòàáíî¿ çáðîéíî¿ 
àãðåñ³¿ ïðîòè íàøî¿ Äåðæàâè.

Íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èâ Áó÷ó, ²ðï³íü, Ñòîÿíêó ï³ñëÿ îêóïàö³¿. Çðîáèìî 
âñå, ùîá ÿêíàéøâèäøå ïîâåðíóòè ¿õ äî æèòòÿ – Ïðåçèäåíò.

Ç òàêèìè çàãîëîâêàìè âè-
éøëè ñâ³òîâ³ ÇÌ² ï³ñëÿ îïðè-
ëþäåíèõ ôîòî ³ç âáèòèìè òà 
çàêàòîâàíèìè æèòåëÿìè ç³ 
çâ³ëüíåíèõ Áó÷³, ²ðïåíÿ òà ³íøèõ 
ì³ñò íà Êè¿âùèí³.

06:47 Ðîñ³éñüê³ â³éñüêà âíî÷³ 
çàâäàëè ðàêåòíîãî óäàðó ïî îäíî-

Çáðîéí³ ñèëè ðîñ³éñüêî¿ ôå-
äåðàö³¿ ïðîäîâæóþòü çáðîéíó 
àãðåñ³þ ïðîòè Óêðà¿íè.

Â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íèì êå-
ð³âíèöòâîì ðîñ³éñüêî¿ ôåäå-
ðàö³¿ ðîçïî÷àòî çàõîäè ïðèõî-
âàíî¿ ìîá³ë³çàö³¿ ðåçåðâ³ñò³â, 
ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ â³éñüêî-
âèõ ÷àñòèí äî øòàò³â âîºííîãî 
÷àñó. Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ â³ä-
áîðó êàíäèäàò³â ïåðåâàãà íà-
äàºòüñÿ îñîáàì, ùî âæå ìàþòü 
áîéîâèé äîñâ³ä. Ìîá³ë³çàö³¿ 
ï³äëÿãàþòü ðÿäîâèé, ñåðæàíò-
ñüêèé òà îô³öåðñüêèé ñêëàä. 
Òàêîæ âèçíà÷åí³ îñíîâí³ ðåã³î-
íè äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîá³ë³çàö³¿: 
Êðàñíîäàðñüêèé êðàé, Ïåðì-
ñüêèé êðàé, ðåñïóáë³êè Äàãåñ-
òàí, ²íãóøåò³ÿ, Êàëìèê³ÿ. 

Îñíîâíèì ìîòèâàö³éíèì 
÷èííèêîì äëÿ ðåçåðâ³ñò³â çàëè-
øàºòüñÿ ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åí-
íÿ. Êð³ì òîãî, ñåðåä ðîñ³éñüêîãî 
íàñåëåííÿ ïîøèðþºòüñÿ äóìêà, 
ùî ó÷àñíèêè â³éíè ç Óêðà¿íîþ 
ìîæóòü ïîêðàùèòè ñâîº ìàòåð³-
àëüíå ñòàíîâèùå çà ðàõóíîê òàê 
çâàíèõ “òðîôå¿â”, òîáòî ãðàáåæó 
³ ìàðîäåðñòâà. 

Êîìàíäóâàííÿ çáðîéíèõ ñèë 
ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ðîçðàõî-
âóº çàëó÷èòè ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ 
ïðèáëèçíî 60 òèñÿ÷ îñ³á. 

Óêîìïëåêòóâàííÿ îçáðîºí-
íÿì òà â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ äî 
øòàò³â âîºííîãî ÷àñó â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ çà ðàõóíîê çíÿòòÿ ç³ çáå-
ð³ãàííÿ çàñòàð³ëî¿ òåõí³êè. Äåÿê³ 
çðàçêè çáåð³ãàþòüñÿ íà áàçàõ òà 
ñêëàäàõ ïîíàä 30 ðîê³â.

Íà òåðèòîð³¿ Äîíåöüêî¿ òà 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé çàõèñíè-
êàìè òà çàõèñíèöÿìè Óêðà¿íè çà 
ìèíóëó äîáó â³äáèòî ñ³ì âîðî-
æèõ àòàê, çíèùåíî äâ³ îäèíèö³ 
áðîíüîâàíî¿ òåõí³êè, ñîðîê òðè 
àâòîìîá³ëÿ òà ì³íîìåò ïðîòè-
âíèêà ç ðîçðàõóíêîì.

Çåí³òíî ðàêåòíèìè â³éñüêàìè 
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë 
Óêðà¿íè çà ïîïåðåäíþ äîáó óðà-
æåíî 6 ïîâ³òðÿíèõ ö³ëåé: òðè ë³òà-
êè (Ñó-34, Ñó-35 òà ë³òàê ðåòðàí-
ñëÿòîð ²ë-22), îäèí âåðòîë³ò òà äâ³ 
êðèëàò³ ðàêåòè. Ùîäî ïîâ³òðÿíî-
ãî ïóíêòó óïðàâë³ííÿ íà áàç³ ²ë-22, 
òî ñòàëî â³äîìî, ùî ë³òàê ïîøêî-
äæåíèé, ðîçãåðìåòèçîâàíî êàá³-
íó, ï³ëîòàìè çä³éñíåíî àâàð³éíó 
ïîñàäêó íà àåðîäðîì³ Ðîñòîâ.

Àâ³àö³ÿ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ïðî-
äîâæóâàëà çàâäàâàòè ðàêåò-
íî-áîìáîâèõ óäàð³â ïî ì³ñöÿõ 
ñêóï÷åííÿ â³éñüê ïðîòèâíèêà, 
êîëîíàõ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà 
ëîã³ñòè÷íèõ öåíòðàõ. Âèíèùóâà-
÷³ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë 
Óêðà¿íè çàïîá³ãàþòü ä³ÿëüíîñò³ 
àâ³àö³¿ âîðîãà íà âèçíà÷åíèõ íà-
ïðÿìêàõ, çä³éñíþþòü ïðèêðèòòÿ 
óäàðíèõ ãðóï, áîìáàðäóâàëüíî¿ 
òà øòóðìîâî¿ àâ³àö³¿.

07:46 3 êâ³òíÿ ï³ä ÷àñ ì³íî-
ìåòíîãî îáñòð³ëó â Íîâîäðó-
æåñüêó íà Ëóãàíùèí³ çàãèíóëè 
äâîº âîëîíòåð³â, ÿê³ ðîçäàâàëè 
ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ì³ñöåâèì 
ìåøêàíöÿì, ïîâ³äîìèâ ãîëîâà 
Ëóãàíñüêî¿ ÎÂÀ Ãàéäàé.

08:16 Îêóïàíòè çàâäàëè ïî 
Ìèêîëàºâó ê³ëüêà ðàêåòíèõ óäà-

ìó ç îá'ºêò³â â Îäåñ³. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ ðå÷íèê ÎÂÀ Ñåðã³é Áðàò÷óê.

06:51 Îïåðàòèâíà ³íôîð-
ìàö³ÿ ùîäî ðîñ³éñüêîãî âòîð-
ãíåííÿ â³ä Ãåíøòàáó ÇÑÓ ñòà-
íîì íà 6.00 4 êâ³òíÿ.

Ðîçïî÷àëàñÿ ñîðîêîâà äîáà 
ãåðî¿÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ Óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó ðîñ³éñüêîìó âî-
ºííîìó âòîðãíåííþ.
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Початок. Продовження  
читайте на 5-й стор.

Командування противника, 
з метою підготовки до прове-
дення наступальної операції на 
сході України, здійснює роз-
гортання елементів оперативної 
побудови наступального угру-
повання та нарощує систему 
управління.

Окупаційні війська прово-
дять перегрупування та намага-
ються покращити тактичне по-
ложення на окремих напрямках 
на півдні України.

Триває формування та пере-
міщення додаткових підрозділів 
російської федерації для участі у 
бойових діях на території України.

На Волинському напрямку 
обстановка змін не зазнала, під-
розділи збройних сил республі-
ки білорусь, силами до чотирьох 
батальйонних тактичних груп, 
продовжують виконувати за-
вдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку 
залишається висока імовірність 
ракетно-бомбових ударів по 
об’єктах військової та цивільної 
інфраструктури ворожими лі-
таками, що діють з білоруських 
аеродромів.

Спостерігається перемі-
щення підрозділів Східного 
військового округу та повітря-
но-десантних військ з території 
республіки білорусь до росій-
ської федерації. Переміщення 
озброєння, військової техніки та 
особового складу здійснюється 
залізничним транспортом і пові-
тряним шляхом.

За наявною інформацією, 
окремі підрозділи 35-ї загаль-
новійськової армії (Бєлогорськ) 
та 36-ї загальновійськової армії 
(Улан-Уде) Східного військового 
округу розміщені у районах на-
селених пунктів Речиця та Ям-
поль (Гомельська область рес-
публіки білорусь).

На Сіверському напрямку 
противник завершив відведення 
підрозділів зі складу Централь-
ного військового округу на тери-
торію Курської області та розпо-
чав їх подальше переміщення. 

На Слобожанському на-
прямку ворог продовжує бло-
кувати Харків, здійснює ар-
тилерійські обстріли міста, 
перегруповує війська. Посилює 
протиповітряне прикриття важ-
ливих об’єктів в районі міста 
Бєлгород та районів зосеред-
ження військ на Харківському 
напрямку.

Для уточнення позицій під-
розділів Збройних сил України 
противник проводить розвідку 
в районі населеного пункту Бар-
вінкове із застосуванням БПЛА, 
також намагається відновити 
міст через річку Сіверський До-
нець в районі міста Ізюм. Побли-
зу населеного пункту Бражківка, 
силами до танкової ротної так-
тичної групи, ворог провів роз-
відку боєм, успіху не мав, відій-
шов на раніше займані рубежі.

Залишається висока імовір-
ність нанесення авіаційних та 
ракетних ударів по цивільних 
об’єктах Харкова, триває підго-
товка до наступу в напрямку на 
Слов’янськ.

На Донецькому та Таврій-
ському напрямках основні 
зусилля противника зосеред-
жуються в районах населених 
пунктів Рубіжне, Попасна, під-
готовці до наступу на Сєвєро-
донецьк, а також отриманні 
повного контролю над містом 
Маріуполь. По ньому ворог сьо-
годні завдав 8 авіаційних ударів, 
тривають вуличні бої. Українські 
захисники та захисниці трима-
ють оборону міста.

Одночасно противник за-
вершує перегрупування та за-
міну підрозділів, що втратили 
наступальні спроможності, з 
метою відновлення активних на-
ступальних дій.

На Південнобузькому на-
прямку наші війська відтісняють 
окупантів на Херсонщині. Про-
тивник провів повітряну розвід-
ку у районі Миколаєва із засто-
суванням БПЛА.

В Чорноморській та Азов-
ській операційних зонах ді-
яльність корабельного угрупо-
вання противника в акваторії 
Чорного моря знижена у зв'язку 
зі складними погодними умо-
вами (шторм до 4 балів). Решта 

ворожого корабельного складу 
виконує завдання у визначених 
районах.

12:36 Головне управління 
української розвідки здобуло 
список 64 ОМСБр, які скоїли во-
єнні злочини проти українського 
народу у Бучі.

13:36 Окупанти обстріляли 
церкву у Рубіжному на Луганщині. 
Два священники отримали пора-
нення. Про це повідомляє голова 
Луганської обласної військової 
адміністрації Сергій Гайдай.

15:28 Журналісти-розслі-
дувачі Conflict Intelligence Team 
отримали підтвердження того, 
що росія перекидає війська з 
Київської області та резерви на 
Донбаський напрямок. Повідо-
мляє Українська правда.

15:52 Миколаїв обстріляли 
касетними снарядами, людей 
закликають триматися подалі 
від вікон, повідомив міський го-
лова Сєнкевич.

16:18 Внаслідок ракетних 
ударів росії 3 квітня по нафтопе-
реробному заводу та нафтосхо-
вищах в Одесі знищено резер-
вуари з пальним, пошкоджено 
будівлі та газові комунікації. По-
відомляє прокуратура Одещини.

17:07 Українські військові, 
яких визволили з полону, розпо-
віли про негуманне ставлення з 
російської сторони. Вони розпо-
віли, що їх тримали у полі, ямі чи 
гаражі. Періодично виводили по 
одному: били прикладами, стрі-
ляли біля вуха та залякували.

Військових з острова Зміїний 
поселили у наметовому містеч-
ку за температури повітря мінус 
20 градусів за Цельсієм. Ста-
вились як до в'язнів, морально 
тиснули, а під час прогулянок у 
дворику спускали на них собаку.

Омбудсменка Людмила Де-
нісова зазначає, що такі дії є по-
рушенням Женевської конвенції 
про поводження з військовопо-
лоненими.

17:10 В Україні з початку ві-
йни загинули 18 журналістів, є 
десятки поранених і викраде-
них. російські окупанти під час 
війни в Україні скоїли 74 злочини 
відносно журналістів. 

Бійців інформаційного фрон-
ту вбивали, викрадали й за-
лякували. Про це свідчать дані 
Офісу генерального прокурора, 
повідомляє Міністерство куль-
тури та інформаційної політики 
України.

 17:14 Російські окупанти 
готують прибуття близько 20 
російських пропагандистів на 
захоплену Запорізьку атомну 
електростанцію для створення 
фейків. Повідомляє Українська 
правда.

17:26 Російські окупацій-
ні війська готуються атакувати 
і захопити Харків та українські 
війська в зоні ООС, повідомив 
спікер Міноборони Олександр 
Мотузяник.

17:36 У заблокованому ро-
сійськими окупантами Маріуполі 
досі перебувають близько 130 
тисяч людей, які не можуть ви-
їхати через дії російської армії — 
мер Маріуполя Вадим Бойченко.

17:41 У місті Мангуш Доне-
цьої області російські військові 
затримали представників Між-
народного Червоного хреста, 
які намагались дістатись забло-
кованого Маріуполя. Повідомив 
мер Маріуполя Вадим Бойченко.

17:46 У захопленому ро-
сійськими окупантами Херсоні 
вичерпуються всі запаси про-
довольства, медикаментів і па-
лива. Пресслужба Херсонської 
міської ради

17:58 На Житомирщині во-
рога було відкинуто і станом на 
4 квітня російських окупаційних 
військ на теренах області немає. 
Повідомив керівник Житомир-
ської обласної військової адмі-
ністрації Віталій Бунечко.

18:03 За ініціативи Офісу 
генпрокурора на потреби Зброй-
них сил України передали 650 
тисяч євро арештованих коштів 
російського походження – це 
приблизно 21 мільйон гривень.

18:29 Генеральна прокурор-
ка Ірина Венедіктова заявила, 
що попри шокуючі кадри з Бучі 
найгірша ситуація у Київській 
області з людськими жертвами 
у Бородянці. 

«Ми можемо предметно го-
ворити про Київську область, 

тому що вчора ми отримали до-
ступ до неї. І відпрацьовуємо 
Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді 
по людях, по жертвах найгірша 
ситуація в Бородянці. Я думаю, 
що ми будемо окремо говорити 
про Бородянку», — сказала вона

18:32 російські окупанти 
обстріляли Миколаїв з Херсон-
ської області з РСЗВ «Смерч» — 
декілька касетних боєприпасів 
розірвалися біля торгових точок 
та зупинки громадського тран-
спорту, є загиблі та поранені. 
Пише УП.

18:47 Українська розвідка 
отримала документи, які засвід-
чують, що російські військові не 
отримують обіцяних їм грошо-
вих виплат, а керівництво забо-
роняє їм скаржитися щодо цьо-
го. Пише Громадське.

18:55 У селі Залізний Порт 
Скадовського району Херсон-
щини росіяни викрали голову 
Бехтерської громади Михайла 
Бурака. Про це повідомив пер-
ший заступник голови Херсон-
ської облради Юрій Соболев-
ський у Facebook

19:00 Оперативна інфор-
мація від Генштабу ЗСУ ста-
ном на 18:00:

Втрати окремих частин і під-
розділів окупантів, які поверну-
лись в пункти постійної дисло-
кації, склали до 40% особового 
складу, озброєння та військової 
техніки. Значна частина військо-
вих, яким пощастило поверну-
тися, намагається звільнитися.

Наявні військові медичні за-
клади росії та білорусі не до-
зволяють забезпечити лікування 
такої значної кількості поранених 
окупантів. У лікарні Курської об-
ласті медперсонал перевели на 
посилений режим чергування че-
рез прибуття близько 100 пора-
нених росіян у Сумській області.

В місті Ізюм через значні 
втрати загарбники були вимуше-
ні обладнати польовий шпиталь в 
приміщенні місцевої школи.

На тимчасово зайнятих оку-
пантом територіях Запорізької 
області військові рф захопили та 
замінували внутрішню терито-
рію центральної районної лікар-
ні. В приміщенні лікарні залиши-
лись поранені окупанти.

У військовій академії зв’язку, 
що у Санкт-Петербурзі, здій-
снюється термінова підготовка 
офіцерів до заміщення посад в 
бойових військових частинах.

На Слобожанщині, в міс-
ті Ізюм, противник проводить 
фільтраційні заходи та примусо-
ве вивезення місцевих жителів 
на територію рф.

На тимчасово зайнятих оку-
пантами територіях Херсонської 
області тривають бойові дії. На-
вколо Нової Каховки противник 
посилив пропускний режим на 
блокпостах. Загарбники вда-
ються до затримання мирних 
жителів та примушення їх до ін-
женерного обладнання позицій. 
Почастішали випадки незакон-
ного вилучення транспортних 
засобів у населення.
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Дмитро Комаров розповів про 
побачене у звільненій Бучі: 
"Дуже багато трупів у місті"

Óêðà¿íñüêèé âåäó÷èé òà æóðíàë³ñò 
Äìèòðî Êîìàðîâ ó ïåðåäîâ³é ãðóï³ 
âèðóøèâ äî çâ³ëüíåíîãî â³ä ðîñ³é-
ñüêèõ îêóïàíò³â ì³ñòà Áó÷à Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñò³.
Äìèòðî ðîçïîâ³â äå îêóïàíòè áàçóâà-
ëèñÿ – âîíè çàñåëÿëèñÿ ó áóäèíêè 
ëþäåé, â íèõ æèëè ³ òàì æå ó íèõ áóëè 
ñïîñòåðåæëèâ³ ïóíêòè.
Êîìàðîâ íàãîëîñèâ, ùî íàðàç³ ó ì³ñò³ 
äóæå áàãàòî ì³í – âîíè ðîçòàøîâàí³ 
íà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ, íà âóëèöÿõ 
ó âèãëÿä³ áóäü ÷îãî – ÿê òî âèêèíóòî-
ãî òåëåôîíó, ïà÷êè ç-ï³ä ìàêàðîí³â, 
àáî íàâ³òü ñ³ðíèêîâî¿ êîðîáêè. Òàêîæ 
îêóïàíòè ì³íóâàëè äâåð³ ó æèòëîâèõ 
áóäèíêàõ. Íàðàç³ íà ì³ñö³ â³äáóâàºòü-
ñÿ çà÷èñòêà ³ ïåðåâ³ðêà – ïðàöþþòü 
ïîë³ö³ÿ, ñïåöíàç ³ ñàïåðè.
Òàêîæ æóðíàë³ñò ç³çíàâñÿ, ùî ó ì³ñò³ 
äóæå áàãàòî òðóï³â ìèðíèõ ìåøêàíö³â:
Á³äí³ ëþäè. Ìè ¿õàëè, áà÷èëè âåëè÷åç-
íó ê³ëüê³ñòü ìèðíèõ ìåøêàíö³â 
ìåðòâèõ íà äîðîãàõ. Ìîëîä³, ñòàð³. 
Âèäíî ùî ëþäè ¿õàëè íà âåëîñèïåä³, 
â³äáóâàëàñÿ äåòîíàö³ÿ ³ âîíè íàçàâæäè 
çàëèøèëèñÿ íà âóëèöÿõ ð³äíîãî ì³ñòà. 
Öå ñëüîçè ³ á³ëü. Äóæå áàãàòî òðóï³â 
ó ì³ñò³. ß íà âëàñí³ î÷³ áà÷èâ, äåñü ó 
ê³ëîìåòð³ çâ³äñè ëåæàòü ò³ëà ìîëîäèõ 
õëîïö³â. Ó íèõ çâ'ÿçàí³ ðóêè ³ ïðîñòð³-
ëÿíà ãîëîâà. Îäÿãíåíèé êàïþøîí òà 
øàïêà. Öå ñï³âïàäàº ç òèì, ùî ìåí³ 
ðîçïîâ³äàëè – çíèùóâàëè ÷îëîâ³-
÷å íàñåëåííÿ 18-60 ïðèáëèçíî. Âñ³õ 
ìîëîäèõ, çäîðîâèõ – âñ³õ ðîçñòð³ëþ-
âàëè", - ïîä³ëèâñÿ Êîìàðîâ.
Òàêîæ Äìèòðî äîäàâ, ùî íåâäîâç³ äî 
ì³ñòà íàä³éäå ãóìàí³òàðíà äîïîìîãà:
"Âè íå ïîâ³ðèòå. Ëþäè ïëà÷óòü, 
ïîáà÷èâøè õë³á. Ì³ñÿöü íå áà÷èëè õë³áó. 
Ñüîãîäí³ âæå áóäå çàõîäèòè ãóìàí³òàð-
êà ïîñòóïîâî", - ñêàçàâ âåäó÷èé.

Макс Барських вирушає 
на військові навчання: 
"Місяць тому тримав 
у руках лише мікрофон"

Êîìïîçèòîð òà ñï³âàê Ìàêñ Áàðñüêèõ 
çàõèùàòèìå Óêðà¿íó â³ä îêóïàíò³â íå 
ëèøå ñëîâîì, à é ä³ëîì.
Ó ñâîºìó Instagram àðòèñò ðîçïîâ³â, 
ùî 3 êâ³òíÿ â³äïðàâëÿºòüñÿ íà â³éñüêî-
â³ íàâ÷àííÿ. Çà ñëîâàìè âèêîíàâöÿ, 
ì³ñÿöü òîìó â³í òðèìàâ ó ðóêàõ ëèøå 
ì³êðîôîí, à íèí³ æ íàâ÷àòèìåòüñÿ 
êîðèñòóâàòèñÿ çáðîºþ.
"Â³ä çàâòðàøíüîãî äíÿ ïî÷èíàþ 
íàâ÷àííÿ. Õòî á ì³ã ñîá³ óÿâèòè. Ùå 
ì³ñÿöü òîìó ºäèíå, ùî áóëî ó ìåíå 
â ðóêàõ, - öå ì³êðîôîí. À íèí³ ÷àñè 
çì³íþþòüñÿ. Ñêàæ³òü, ÿê áóäåìî 
ñâÿòêóâàòè íàøó ïåðåìîãó, ÿê³ ó âàñ º 
³äå¿?", - ïîä³ëèâñÿ ñï³âàê.
Çàçíà÷èìî, â³ä ïî÷àòêó âîðîæîãî 
âòîðãíåííÿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ íà 
òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ÷èìàëî çíàìå-
íèòîñòåé ï³øëî çàõèùàòè êðà¿íó 
â³ä îêóïàíò³â. Ñåðåä íèõ, çîêðå-
ìà, é ñîë³ñò ãóðòó "Áóìáîêñ" Àíäð³é 
Õëèâíþê. Ñï³âàê íåùîäàâíî ïîòðàïèâ 
ï³ä ì³íîìåòíèé îáñòð³ë òà îòðèìàâ 
ïîðàíåííÿ îáëè÷÷ÿ, à íèí³ æ ïîâåð-
íóâñÿ äî òåðîáîðîíè.

Оля Цибульська зі сльозами 
на очах розповіла про батьків, 
яких війна застала в Ірпені

ßê ðîçïîâ³ëà óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Îëÿ 
Öèáóëüñüêà , 24 ëþòîãî âîíà áóëà 
âäîìà ç ñèíîì. Âò³ì, ïîñåðåä íî÷³ 
Îëÿ ïðîêèíóëàñÿ â³ä ãó÷íîãî âèáóõó.
"Ïðîêèíóëàñü â³ä äóæå ñèëüíîãî 
âèáóõó. Ââ³ìêíóëèñÿ âñ³ ñèãíàë³çàö³¿ ó 
àâò³âîê, ÿê³ ñòîÿëè íà âóëèö³. ß âñòàëà 
òà ïîáà÷èëà âåëèêèé äèì. Ðîçáóäè-

ëà ÷îëîâ³êà òà ñêàçàëà, ùî â³éíà. Ìè 
ââ³ìêíóëè òåëåâ³çîð òà ïðîñòî ïëàêà-
ëè", - ðîçïîâ³ëà Öèáóëüñüêà "Ç³ðêîâî-
ìó øëÿõó".
Ó Êèºâ³ âèêîíàâèöÿ çàëèøàëàñÿ 
òðè äí³. Òà ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîñ³éñüêèé 
îêóïàíò ïåðå¿õàâ àâò³âêó, ó ÿê³é áóâ 
öèâ³ëüíèé, çíàìåíèò³ñòü âèð³øèëà 
¿õàòè ïîäàë³ â³ä ñòîëèö³, õî÷à é áîÿëà-
ñÿ âîðîæèõ îáñòð³ë³â.
"Ìè ïðîáóëè òðè íî÷³ ó ï³äâàë³, ó 
ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó. Íà òðåòþ í³÷ 
Íåñòîð íå çì³ã âçàãàë³ çàñíóòè. Íà 
ðàíîê ìè âèéøëè, à íàøîþ âóëèöåþ 
¿çäèëè òàíêè. Çà êâàðòàë â³ä íàøîãî 
áóäèíêó òàíê ïåðå¿õàâ àâò³âêó ç ÷îëîâ³-
êîì. Ìè çàéøëè äî êâàðòèðè, ç³áðàëè 
ðå÷³ é âè¿õàëè", - ñêàçàëà âèêîíàâèöÿ.
Òà Öèáóëüñüêà æ ïåðåéìàëàñÿ çà 
ñâî¿õ áàòüê³â. Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, 
âîíè áóëè â ²ðïåí³. Ð³äí³ ñï³âà÷êè òðè 
äí³ íå âèõîäèëè íà çâ’ÿçîê. Íàðàç³ æ 
âîíè ó â³äíîñí³é áåçïåö³. Òà êîëè Îëÿ 
çãàäóº ò³ ìîòîðîøí³ ïîä³¿, òî íå ìîæå 
ñòðèìóâàòè ñë³ç.
Ñàìà æ Îëÿ íàðàç³ ïåðåáóâàº íà 
Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. Ñï³âà÷êà çàéìàºòüñÿ 
âîëîíòåðñòâîì.

Андрій Хливнюк повернувся 
до тероборони після 
поранення: "живий, у строю"

 Ôðîíòìåí ãóðòó "Áóìáîêñ" Àíäð³é 
Õëèâíþê, ÿêèé íåùîäàâíî ïîòðàïèâ 
ï³ä ì³íîìåòíèé îáñòð³ë òà îòðèìàâ 
ïîðàíåííÿ îáëè÷÷ÿ, âæå ïîâåðíóâñÿ 
äî òåðîáîðîíè.
Òàê, àðòèñò, ÿêèé äåê³ëüêà äí³â ïåðåáó-
âàâ ó ë³êàðí³, çíîâó âçÿâñÿ çà çáðîþ 
òà ñòàâ áîðîíèòè ñòîëèöþ. Ïðî öå 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñò Áîãäàí Êóòåïîâ òà 
ðîçì³ñòèâ ôîòî ç³ðêè íà ñâî¿é ñòîð³í-
ö³ â Facebook. Ó êàäð³ Õëèâíþê ïîñòàâ 
ó ôîðì³ òà ³ç ïëàñòèðåì íà ùîö³ ³ 
ñèíöåì ï³ä îêîì.
"Ïîçèâíèé Áóìáîêñ. Æèâèé, ó ñòðîþ. 
Õî÷à äîíåäàâíà áîéîâèé òðüîõñîòèé. 
Ùàñëèâ÷èê", — íàïèñàâ Êóòºïîâ.

Аліна Гросу показала, 
як готує для переселенців 
та допомагає їм з житлом

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Àë³íà Ãðîñó ó òÿæê³ 
äëÿ Óêðà¿íè ÷àñè äîïîìàãàº ïåðåñå-
ëåíöÿì, ÿê³ áóëè âèìóøåí³ ïîêèíóòè 
ñâî¿ äîì³âêè.
Â Instagram-stories àðòèñòêà ðîçïî-
â³ëà, ùî ãîòóº ¿æó äëÿ ïåðåñåëåí-
ö³â. Âîíà ðàçîì ç ³íøèìè êóõàðàìè 
íàð³çàº ñàëàòè, ë³ïèòü âàðåíèêè, 
ãîëóáö³ òà áàãàòî ÷îãî ³íøîãî.
Îêð³ì òîãî, ëþäÿì, ÿê³ ÷åðåç â³éíó 
áóëè âèìóøåí³ ïîêèíóòè ñâî¿ äîì³âêè, 
Àë³íà äîïîìàãàº øóêàòè ïðèõèñòîê ó 
×åðí³âöÿõ.
"Ó öåé, äóæå òÿæêèé äëÿ íàñ ÷àñ, 
ïîòð³áíî êîæíîìó äîïîìàãà-
òè, ïîòð³áíî áóòè êîðèñíèì äëÿ 
ñóñï³ëüñòâà. Ìè ãîòóºìî, ìè ãîäóº-
ìî ïåðåñåëåíö³â, çàéìàºìîñÿ 
áëàãîä³éí³ñòþ. ² ÿ ïèøàþñÿ òèì, 
ùî ìî¿ äðóç³, ìîÿ ñ³ì’ÿ, ìî¿ çíàéî-
ì³ – í³õòî íå ñèäèòü îñòîðîíü. Âñ³ 
çàéìàþòüñÿ ñïðàâîþ. ² ÿ ïèøàþ-
ñÿ òèì, ùî ìè ñòàëè îäíèì ö³ëèì, 

ìè ñèëüí³øèìè. Ðàçîì ìè ìîæåìî 
ïîäîëàòè àáñîëþòíî âñå", - ïîä³ëè-
ëàñÿ Àë³íà Ãðîñó.

Федишин розповіла, 
скільки зібрала коштів
 для української армії 
та на що їх витратила

Ñï³âà÷êà ²ðèíà Ôåäèøèí, ÿê ³ áàãàòî 
³íøèõ àðòèñò³â, äîïîìàãàº Çáðîéíèì 
ñèëàì Óêðà¿íè.
Âèêîíàâèöÿ çàéìàºòüñÿ âîëîíòåð-
ñòâîì: ïëåòå ñ³òêè òà êóïóº ðå÷³, ÿê³ 
íåîáõ³äí³ äëÿ çàõèñíèê³â. Ó ñâîºìó 
Instagram ñï³âà÷êà ðîçïîâ³ëà, ùî ¿é 
âæå âäàëîñÿ ç³áðàòè 300 òèñ. ãðí.
"Äðóç³, õîò³ëà á ïðîçâ³òóâàòè ïðî ðóõ 
êîøò³â, ÿê³ ÿ ç³áðàëà. Õî÷ó ïîäÿêóâàòè 
âñ³ì, õòî äîëó÷àºòüñÿ äëÿ äîïîìîãè 
íàøèì â³éñüêîâèì. Çîêðåìà, âäàëîñÿ 
ç³áðàòè 300 òèñ. ãðèâåíü", - ïîä³ëèëà-
ñÿ âèêîíàâèöÿ.
Ðàçîì ç òèì, âèêîíàâèöÿ âæå êóïèëà 
÷èìàëî ÷îãî äëÿ ïîòðåá óêðà¿íñüêî¿ 
àðì³¿. Âîíà ïðèäáàëà âçóòòÿ, êàñêè, 
ðàö³¿, ë³êè òà çàðÿäí³ ïðèñòðî¿.
"Çà ö³ êîøòè ìè çàìîâèëè 310 ïàð 
â³éñüêîâîãî âçóòòÿ, 80 ïàð ç ÿêèõ 
âèðîáíèê ïîäàðóâàâ. Îêð³ì òîãî, 20 
êàñîê, 20 ðàö³é, ë³êè òà ïàâåðáàíêè", - 
ðîçïîâ³ëà âèêîíàâèöÿ.

Російські окупанти 
замінували стайню Камалії 
та розстріляли коней

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Êàìàë³ÿ ïîä³ëèëà-
ñÿ ñóìíèìè íîâèíàìè.
Àðòèñòêà ðîçïîâ³ëà, ùî ðîñ³éñüê³ 
îêóïàíòè ðîçñòð³ëÿëè äåê³ëüêîõ 
êîíåé ó ¿¿ ñòàéí³, ÿêà ðîçòàøîâàíà â 
Áó÷³. Ñåðåä òâàðèí áóâ é óëþáëåíåöü 
âèêîíàâèö³.
"Ìîãî ìàëþêà Òîò³-Ñåíüéîðà, ñèíà 
ëåãåíäàðíîãî Òîò³ëàñà, áàãàòîðàçî-
âî ÷åìï³îíà ñâ³òó, ÷åìï³îíà Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð, á³ëüøå íåìàº. Ðîñ³éñüê³ 
ôàøèñòè ðîçñòð³ëÿëè ê³ëüêà êîíåé ç 
íàøî¿ ñòàéí³ "ÊÑÊ Áó÷à", - ðîçïîâ³ëà 
Êàìàë³ÿ.
Òàêîæ ñï³âà÷êà ïîâ³äîìèëà, ùî ðîñ³é-
ñüê³ îêóïàíòè çàì³íþâàëè òåðèòîð³þ, 
íà ÿê³é ðîçòàøîâàíà ¿¿ ñòàéíÿ.
Íàãàäàºìî, 28 ëþòîãî Êàìàë³ÿ 
ïîâ³äîìèëà, ùî âîðîæ³ òàíêè îòî÷è-
ëè ñòàéíþ ç ¿¿ ê³íüìè òà íå ï³äïóñêàëè, 
àáè íàïî¿òè òà íàãîäóâàòè òâàðèí.

Померла зірка фільму 
"Чародії" Олександра 
Яковлєва

Ïîìåðëà â³äîìà ðàäÿíñüêà àêòîðêà, 
ç³ðêà ô³ëüìó "×àðîä³¿", Îëåêñàíäðà 
ßêîâëºâà.
Ïðî öå ïèøóòü ðîñ³éñüê³ ÇÌ² ç 
ïîñèëàííÿì íà ðåæèñåðà Ìèêîëó 
Ëåáåäºâà
Àêòîðêè íå ñòàëî íà 65-ìó ðîö³ 
æèòòÿ. ßê â³äîìî, ßêîâëºâà áîðîëà-
ñÿ ç îíêîëîã³ºþ. Âîíà ïåðåíåñëà 
÷èìàëî õ³ì³îòåðàï³é òà áóëà ïåðåêî-
íàíà, ùî ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè 
îñòàííüî¿ ñòàä³¿ â³äñòóïàº. Âò³ì, ¿é 
ñòàëî ã³ðøå.

"Âîíà áîðîëàñÿ äî îñòàííüîãî. Ìî¿ 
íàéùèð³ø³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì. Âîíè 
¿¿ äóæå áåðåãëè. Äîïîìàãàëè âñ³ìà 
ñèëàìè. Âîíà áóëà äóæå ð³çíîþ, àëå 
ïðè öüîìó äóæå íåçàáóòíüîþ, íåçâè-
÷àéíîþ: òî æîðñòêîþ, òî êðèõêîþ. 
Íà æàëü, öå ñòàëîñÿ", - ïîâ³äîìèâ 
Ëåáåäºâ.
Íàãàäàºìî, Îëåêñàíäðà ßêîâëº-
âà áóëà îäí³ºþ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 
àêòîðîê ðàäÿíñüêîãî ê³íî. Âîíà çí³ìà-
ëàñü ó òàêèõ ô³ëüìàõ, ÿê "Åê³ïàæ", 
"×àðîä³¿", "Ëþäèíà ç áóëüâàðó Êàïóöè-
í³â". Âò³ì, 1993 ðîêó âîíà çàâåðøèëà 
àêòîðñüêó êàð’ºðó.

Танцівниця Яна Заєць 
стала мамою на початку 
війни: "Народжувала 
між вибухами та 
походами в укриття"

Â³äîìà òàíö³âíèöÿ, ÿêà áóëà ïàðòíåð-
êîþ ²ðàêë³ÿ Ìàêàöàð³ÿ ó ïðîåêò³ "Òàíö³ 
ç ç³ðêàìè", ßíà Çàºöü ðîçïîâ³ëà, ÿê 
íàðîäæóâàëà íà äðóãèé äåíü â³éíè.
Çà ñëîâàìè ßíè, äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â òîìó 
âîíà é íå çäîãàäóâàëèñü, ÿê³ âèïðîáî-
âóâàííÿ ¿é äîâåäåòüñÿ ïîäîëàòè. Âîíà 
íàðîäæóâàëà ìîëîäøîãî ñèíà "ì³æ 
âèáóõàìè òà ïîõîäàìè â óêðèòòÿ".
"Ìåí³ äîâåëîñÿ íàðîäæóâàòè â 
ïåðåðâàõ ì³æ âèáóõàìè òà ïîõîäàìè 
â áîìáîñõîâèùå. Ìåí³ çäàâàëîñü, 
ùî âñ³ ö³ ïîä³¿ ïðîñòî ñòðàøíèé ñîí, 
â³ä ÿêîãî ÿ íå ìîæó ïðîêèíóòèñü. 
Àëå â òó ìèòü, êîëè ÿ âçÿëà ìàëþêà 
íà ðóêè, ÿ çðîçóì³ëà, ùî çàðàç íå 
÷àñ ï³ääàâàòèñü ïàí³ö³", - ðîçïîâ³ëà 
òàíö³âíèöÿ.
Âò³ì, êîëè ßíà íàðîäæóâàëà, ¿¿ äóøà 
áîë³ëà é çà ñòàðøîãî ñèíà ²âàíà, 
ÿêèé áóâ íà ³íøîìó ê³íö³ ì³ñòà áåç 
ìàìè òà òàòà.
"Ïðè êîæíîìó âèáóõó ÿ ìîëèëàñü, çà 
ñòàðøîãî ñèíà Âàíþøó, ÿêèé õîâàâñÿ 
â áîìáîñõîâèù³ íà ³íøîìó ê³íö³ ì³ñòà, 
éîìó ëèøå 6 ³ ò³º¿ ñòðàøíî¿ íî÷³ â³í áóâ 
áåç ìàìè é òàòà", - ïîä³ëèëàñÿ ßíà.
Íàðàç³ æ òàíö³âíèöÿ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè 
ñèíàìè ïåðåáóâàº â áåçïåö³.

Злата Огнєвіч показала 
свого батька, який 
вирушив на передову

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Çëàòà Îãíºâ³÷ 
ïîêàçàëà ôîòîãðàô³þ ç³ ñâî¿ì 
áàòüêîì, çðîáëåíó äî â³éíè ó Êèºâ³.
Ï³ä çí³ìêîì àðòèñòêà ç³çíàëàñÿ, ùî 
çäàºòüñÿ, íà÷å êàäð ç ³íøîãî æèòòÿ òà 
³íøîãî âèì³ðó. Ðàçîì ç öèì Îãíºâ³÷ 
ïîâ³äîìèëà, ùî ¿¿ áàòüêî, ÿêèé º 
ë³êàðåì çà ïðîôåñ³ºþ, âèðóøèâ íà 
ïåðåäîâó äî Õàðêîâà, àáè ë³êóâàòè 
íàøèõ ïîðàíåíèõ á³éö³â:
"Çàðàç òàòî íà øëÿõó äî Õàðêîâà, 
¿äå äîïîìàãàòè ïîðàíåíèì á³éöÿì. 
Çíàþ÷è, ÿêèé â³í ÷óäîâèé ë³êàð, ÿ 
óïåâíåíà, ùî éîìó âäàñòüñÿ äîïîìîã-
òè áàãàòüîì. Íàìàãàþñü íå äóìàòè ïðî 
ðèçèê â ö³é ãàðÿ÷³é òî÷ö³, áî âñ³ çàðàç 
ðèçèêóþòü ñâî¿ì æèòòÿì ³ çäîðîâ'ÿì. 
ÇÑÓ ³ âñ³ ï³äðîçä³ëè çàõèùàþòü ð³äíó 
çåìëþ, ë³êàð³ ï³ä îáñòð³ëàìè àáî â 
íàï³âòåìíèõ ï³äâàëàõ, îïåðóþòü, 
ðÿòóþ÷è æèòòÿ ³íøèì, âîëîíòåðè 
ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ äîïîìàãàþòü 
ëþäÿì", - íàïèñàëà àðòèñòêà.
Ñàìà æ Çëàòà íàðàç³ âèðóøèëà äî 
ÑØÀ, äå íàéáëèæ÷èìè äíÿìè â³çüìå 
ó÷àñòü ó áëàãîä³éíèõ êîíöåðòàõ, 
ï³ä ÷àñ ÿêèõ çáèðàòèìóòü ãðîø³ íà 
ï³äòðèìêó Óêðà¿íè.

"Дуже багато трупів у місті"

Óêðà¿íñüêèé âåäó÷èé òà æóðíàë³ñò 

у руках лише мікрофон"

Êîìïîçèòîð òà ñï³âàê Ìàêñ Áàðñüêèõ 

ëà ÷îëîâ³êà òà ñêàçàëà, ùî â³éíà. Ìè 

Ïîìåðëà â³äîìà ðàäÿíñüêà àêòîðêà, 

та на що їх витратила

Ñï³âà÷êà ²ðèíà Ôåäèøèí, ÿê ³ áàãàòî 

та допомагає їм з житлом

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Àë³íà Ãðîñó ó òÿæê³ 

походами в укриття"

Â³äîìà òàíö³âíèöÿ, ÿêà áóëà ïàðòíåð-

поранення: "живий, у строю"

 Ôðîíòìåí ãóðòó "Áóìáîêñ" Àíäð³é 

вирушив на передову

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Çëàòà Îãíºâ³÷ 

та розстріляли коней

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Êàìàë³ÿ ïîä³ëèëà-
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Îâåí. Ð³âåíü æèòòºâèõ ñèë öüîãî òèæíÿ áóäå äîñòàò-
í³ì äëÿ òîãî, ùîá âèêîíàòè áåçë³÷ ñïðàâ. ßêùî ïðà-
âèëüíî ðîçïîä³ëèòè â³ëüíèé ÷àñ, âäàñòüñÿ ïàðàëåëü-
íî äîïîìîãòè êîìóñü ³ç áëèçüêèõ ëþäåé. Éìîâ³ðíî 

âàì, äîâåäåòüñÿ ïîâîäèòèñÿ ô³ëîñîôñüêè àáî ïåäàãîã³÷íî. 
Äàëåêî íå çàâæäè âàø³ ñëîâà íåçì³ííî äîõîäèòèìóòü äî 
àäðåñàòà. Öå âàæëèâî âðàõóâàòè òà âèïðàâèòè.

Òåëåöü. Òèæäåíü çìóñèòü âàñ ñåðéîçíî çàéíÿòè-
ñÿ îñîáèñòèìè ñòîñóíêàìè. Òèì, õòî ìàº ñ³ì'þ, ñë³ä 
ìàêñèìàëüíî çîñåðåäèòèñÿ íà ïîòðåáàõ áëèçüêèõ 
ëþäåé. Íå â³äìîâëÿéòåñÿ â³ä àëüòðó¿çìó. Éìîâ³ðíî, 

ò³ëüêè çàáóâøè ïðî ñåáå, âè çìîæåòå íîðìàë³çóâàòè ñèòóàö³þ.
Áëèçíþêè. Öüîãî òèæíÿ âàì íå äîâåäåòüñÿ áîðîòè-
ñÿ ³ç ïðîáëåìàìè. Òâîð÷èé ïîòåíö³àë ïðåäñòàâíèê³â 
âàøîãî çîä³àêàëüíîãî çíàêà ³ñòîòíî çðîñòå. Öå, ó 
ñâîþ ÷åðãó, ñòàíå ìîòèâîì â³äêðèâàòè íîâ³ ñòîðî-

íè â äîáðå çíàéîìèõ ðå÷àõ. Íå òðåáà âêëàäàòè ñèëè ó ùîñü 
îäíå. Ä³éòå â³äðàçó çà äåê³ëüêîìà íàïðÿìêàìè.

Ðàê. Óäà÷à ñàìà á³æèòü âàì ó ðóêè. Âàì ëèøå ïî-
òð³áíî âèÿâèòè ï³äïðèºìëèâ³ñòü ³ âïðàâí³ñòü. Íà-
â÷³òüñÿ ÷èòàòè ì³æ ðÿäêàìè ³íôîðìàö³þ, îòðèìàíó 
ï³ä ÷àñ êîæíîãî ä³àëîãó, ïðàâèëüíî ðîçøèôðîâóéòå 

ï³äêàçêè Âñåñâ³òó. Áàãàòî çàëåæèòü ³ â³ä òîãî, ÿêèé åìîö³é-
íèé íàñòð³é áóäå äëÿ âàñ ïåðåâàæíèì. Íå çàáóâàéòå, ùî 
ëþäèíà, íàëàøòîâàíà íà îïòèì³çì, çàâæäè äîñÿãàº çíà÷íî 
á³ëüøîãî.

Ëåâ. Äîâåäåòüñÿ âèáîðþâàòè íåçàëåæí³ñòü. ² íåõàé 
öÿ áîðîòüáà çîñåðåäèòüñÿ â äîìàøí³õ ñò³íàõ, âàì 
âîíà â³ä öüîãî íå ñòàíå ìåíø çíà÷óùîþ. ×èì çðî-
çóì³ë³øå îãîëîñ³òü äîìî÷àäöÿì ïðî ñâî¿ áàæàííÿ ³ 

íàì³ðè, òèì ìåíøå ó íèõ çàëèøèòüñÿ øàíñ³â ïåðåêîíàòè âàñ 
ó çâîðîòíîìó.

Ä³âà. Ïåðåä âàìè â³äêðèþòüñÿ ïðèâàáëèâ³ ïåðñïåê-
òèâè. Íå êèäàéòåñÿ ç ïîëóì'ÿ. Êîëè º ê³ëüêà âàð³àí-
ò³â ðîçâèòêó ïîä³é, ñë³ä â³ääàòè ïåðåâàãó òîìó ç íèõ, 
ÿêèé ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíèé íå ò³ëüêè äëÿ âàñ, 

àëå ³ äëÿ âàøîãî áëèçüêîãî êîëà.
Òåðåçè. Ïîä³¿ çàêëèêàþòü çàáóòè ïðî ïðàãìàòèçì. 
Òðîõè á³ëüøå îäêðîâåíü ó ñôåð³ êîõàííÿ òà ðîç-
êð³ïà÷åíîñò³ ó øëþá³ — îñü, ùî äîïîìîæå çðîáèòè 
àòìîñôåðó íàâêîëî ïðåäñòàâíèê³â âàøîãî çîä³à-

êàëüíîãî çíàêà ñïîê³éí³øîþ òà ãàðìîí³éí³øîþ. Â³äì³ííèé 
íàñòð³é êóëüòèâóº ðåãóëÿðíà òóðáîòà ïðî ñâ³é îðãàí³çì. 
Âàðòî çàäóìàòèñÿ ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.

Ñêîðï³îí. Âèçíà÷òå ñïèñîê íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü 
öüîãî òèæíÿ. Ãîëîâíå, ùîá ö³ ö³ë³ íå ïîðóøóâàëè 
ïðàâà âàøèõ áëèçüêèõ. Ïðåäñòàâíèêè âàøîãî çíàêó 
Çîä³àêó ÷àñîì áóäóòü íå íàäòî ñòðèìàíèìè ó ïîâå-

ä³íö³ òà ñëîâàõ. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæå êîãîñü îáðàçèòè. Ïî-
ñòàðàéòåñÿ ÿêíàéøâèäøå âèïðàâèòè ñèòóàö³þ â ïîçèòèâíå 
ðóñëî ³ íå â³äìîâëÿéòåñÿ âèáà÷èòèñÿ.

Ñòð³ëåöü. Öüîãî òèæíÿ âàì ñóäèëîñÿ âèïðîáóâàòè 
ëåãêèé ñìóòîê. Ìîæëèâî, íå ñïðàöþº îäíà ç âàøèõ, 
ÿê çäàâàëîñÿ, ãåí³àëüíèõ ³äåé, êóäèñü çíèêíå äàâí³é 
áîðæíèê, àáî ëþäèíà, â³ä ÿêî¿ õîò³ëè áà÷èòè âçàºì-

í³ñòü, îñòàòî÷íî â³äìîâèòüñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ. Ïåðåñòóï³òü ÷å-
ðåç íåïðèºìíîñò³, íàëàøòóéòåñÿ íà ïîçèòèâ ³ ïîäóìàéòå ïðî 
òå, ÿê çàõèñòèòè ñåáå â³ä ïîä³áíèõ ñèòóàö³é ó ìàéáóòíüîìó.

Êîçåð³ã. Âàì ìîæå íàä³éòè ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà 
÷è ïðîïîçèö³ÿ, ïîâ'ÿçàíà ç³ ñôåðîþ ô³íàíñ³â. Íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè âè ïîì³òèòå ïðèºìí³ çì³íè ó îñî-
áèñòèõ ñïðàâàõ, óñóíóòü ðîçá³æíîñò³ ó øëþá³, çíà-

éäóòü ñëîâà, ùîá äîñòóêàòèñÿ áëèçüêî¿ ëþäèíè.
Âîäîë³é. Òèæäåíü áëàãîâîë³º áóäü-ÿêèì ïî÷èíàííÿì. 
Îñîáëèâî äîáðå âäàâàòèìóòüñÿ ñïðàâè, â ÿêèõ ìîæíà 
çàñòîñóâàòè âðîäæåíó õàðèçìàòè÷í³ñòü. Íå á³éòåñÿ 
íàäòî íàïîëåãëèâî äîâîäèòè ñâîþ ïðàâîòó. Âèáðàâ-

øè ïîòð³áíó àðãóìåíòàö³þ, âè ñïðîìîæí³ çðîáèòè íåìîæëèâå, 
íàïðèêëàä, ñõèëèòè íà ñâ³é á³ê íåïðèìèðåííîãî îïîíåíòà.

Ðèáè.Âàì ñë³ä ðåòåëüí³øå îáåð³ãàòè êîíô³äåíö³éí³ 
â³äîìîñò³. Ñèòóàö³ÿ çàðàç òàêà, ùî îäíå íåîáåðåæ-
íå ñëîâî ³ âàø ñåêðåò áóäå ðîçêðèòèé. Äîáðå, ùî öå 
ºäèíà ç ìîæëèâèõ âàì íåïðèºìíîñòåé. Ïîïåðåäó 

÷åêàº ÷èìàëî ñïðàâ, â ÿêèõ âè çìîæåòå çàñòîñóâàòè ³ ïðè-
ðîäí³ îáäàðóâàííÿ, ³ êì³òëèâ³ñòü, ³ ³íòó¿ö³þ.

11 квітня — 17 квітня

11 êâ³òíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ëåâ³. ×àñ âäàëèõ ³ ïðè-
ºìíèõ çì³í, í³áè ñòâîðåíèé 
äëÿ òîãî, ùîá ìè ïåðåïî÷èëè, 
³ ïî÷àëè áóäóâàòè íîâ³ ïëàíè, ³ 
âò³ëþâàòè ãàðí³ ìð³¿. Ñüîãîäí³ 
áóäü-ÿê³ ïî÷èíàííÿ ìîæóòü ïðè-
çâåñòè äî äèâîâèæíèõ ðåçóëüòà-
ò³â – Ì³ñÿöü íà íàøîìó áîö³, â³í 
äîïîìàãàº ïîäîëàòè ñêëàäíîù³ 
òà ðîç³áðàòèñÿ ç ïðîáëåìàìè.

12 êâ³òíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ëåâ³. Äåíü ââàæàºòü-
ñÿ íåïðîñòèì, ì³ñÿöü ñüîãîäí³ 
âåäå ñåáå äèâíî, ³ éîãî âïëèâ 
â³ä÷óâàþòü íàâ³òü íàéíåçâîðóø-
í³ø³ òà âð³âíîâàæåí³ ëþäè. Àëå, 
õòî ïîïåðåäæåíèé, òîé, ÿê òî êà-
æóòü, îçáðîºíèé – áóäü-ÿêà ä³ÿ 
ïðèçâîäèòü äî ðåçóëüòàòó, à îñü 
õîðîøèì ÷è íåâäàëèì áóäå ðå-
çóëüòàò, çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä íàñ.

13 êâ³òíÿ,  çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ä³â³. Äåíü äîïîìàãàº 
íàì çðîçóì³òè ñåáå, çíàéòè 
äóøåâíó ð³âíîâàãó, ³ â³äêðèòè 
ñåðöå äëÿ âñüîãî ïðåêðàñíî-
ãî ³ äîáðîãî. Ñüîãîäí³ âàæëè-
âî ïðèñëóõàòèñÿ äî âíóòð³øí³õ 
â³ä÷óòò³â, ³ äÿêóâàòè Âñåñâ³òó çà 
âñå, ùî ç íàìè â³äáóâàºòüñÿ.

14 êâ³òíÿ,  çðîñòàþ÷èé 

Ì³ñÿöü ó Ä³â³. Öåé ÷àñ ïîøóêó 
– õòîñü ñüîãîäí³ ìîæå çàáëó-
êàòè, à êîìóñü â³äêðèþòüñÿ âñ³ 
òàºìíèö³ ñâ³òîáóäîâè. Àëå ì³-
ñÿöü ïðèõèëüíèé, ³ äåíü äàðóº 
áàãàòî ðàä³ñíèõ òà ïîçèòèâíèõ 
ïîä³é. Ó òðèíàäöÿòó ì³ñÿ÷íó 
äîáó ìè õàð÷óºìîñÿ êîñì³÷íîþ 
åíåðã³ºþ, íàâ³òü íå ïîì³÷àþ÷è 
öüîãî – îñü òóò ñë³ä âèÿâèòè 
îáåðåæí³ñòü ³ âèòðà÷àòè îòðè-
ìàíó ñèëó àêóðàòíî.

15 êâ³òíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Òåðåçàõ. Ì³ñÿöü ñüî-
ãîäí³ íàäàº íàì ìîæëèâ³ñòü 
âèïðàâèòè ïîìèëêè, çðîáèòè 
âèñíîâêè, ³ ñïðîáóâàòè çì³íèòè 
ñèòóàö³þ íà êðàùå.

16 êâ³òíÿ, ïîâíÿ ó Òåðåçàõ. 
Ì³ñÿöü ó Òåðåçàõ ïîâ'ÿçàíèé ç 
ö³êàâèìè çíàéîìñòâàìè: ÿê îñî-
áèñòèìè, òàê ³ ä³ëîâèìè. Ó ö³ äí³ 
ïîòð³áíî çóñòð³÷àòèñÿ ç äðóçÿ-
ìè. ª øàíñ çàëàãîäèòè áóäü-ÿê³ 
êîíôë³êòè, ùî íàâ³òü çàòÿãëèñÿ.

17 êâ³òíÿ, ñïàäàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ñêîðï³îí³. ×àñè çâ³ëü-
íåííÿ â³ä òóðáîò, âîíè ñòâîðåí³ 
äëÿ òîãî, ùîá ìè, íàðåøò³, ðîç-
ñëàáèëèñÿ, ³ ç ïîëåãøåííÿì âè-
äèõíóëè. Ñüîãîäí³ äóæå ñâ³òëèé, 
äîáðèé òà ïîçèòèâíèé äåíü.

Місячний календар на тиждень

    
Ïåðø³ 2000 ãîëóá³â âèëåò³ëè ç 

ëàáîðàòîð³¿ òà ïðèáóëè íà ðîñ³þ.
Âîíè â øîö³, ñò³ëüêè ã³*íà âîíè 

ùå í³äå íå áà÷èëè. ² öå ùå âîíè íà-
â³òü íå ñ*àëè…

    
Ó ìîñêâ³ çàòðèìàëè íà ì³òèíãó 

÷îëîâ³êà ç ïëàêàòîì «Õ##ËÎ».

Ó ðàïîðò³ çàïèñàëè «îñêîðáëº-
í³º ïðºç³äºíòà».

Çàòðèìàíèé:
— Òàê à ãäº òóò ïðî ïðºç³äºíòà?
Ìºíò:
— À òî ìè íº çíàºì, êòî ó íàñ 

«õ##ëî».
    

×îìó âîíè êàæóòü, ùî ó íàñ 
ñêëàäíà ìîâà?

Øèïøèíà

 СМІХОТЕРАПІЯ

Старовинні рецепти української 
кухні: Горохляники

Öå çâè÷àéíî äîñèòü óìîâíî ñòàðîâèííèé 
ðåöåïò óêðà¿íñüêî¿ êóõí³. Òàê ÿê éîìó ùå íåìàº 
³ 100 ðîê³â. Öÿ ñòðàâà áóëà äóæå ïîïóëÿðíîþ â 
50-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Çàðàç  ãîðîõëÿíè-
êè ìàéæå íå ãîòóþòü. Òà é âçàãàë³ ÿêîñü ãîðîõ íå 
â îñîáëèâ³é ïîøàí³ â íèí³øí³ ÷àñè.

Ðàäèìî ìàòè íà óâàç³ öåé ðåöåïò, àäæå ãîðî-
õëÿíèêè - ãàðíèé âàð³àíò äëÿ ñí³äàíêó àáî âå÷åð³. 

²ÍÃÐÅÄ²ªÍÒÈ:
 Ãîðîõ - 1 ñò.
 Âîäà - 2 ñêëÿíêè.
 Áîðîøíî ïøåíè÷íå - 5 ñò.ë.
 Êóõîííà ñ³ëü - 0.5 ÷.ë.
 Ïåðåöü ÷îðíèé ìåëåíèé - 0.5 ÷.ë.
 Ïåòðóøêà ñóøåíà - 1 ÷.ë.
 Ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ - 100 ìë
 Êóðÿ÷å ÿéöå - 1 øò.
 Ñóõàð³ ïàí³ðóâàëüí³ - 5 ñò.ë.
 Öèáóëÿ ð³ï÷àñòà - 1 øò.

ÑÏÎÑ²Á ÏÐÈÃÎÒÓÂÀÍÍß:
Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî çâàðèòè ãîðîõ. Ãîðîõ 

ïðîìèâàºìî ³ çàëèâàºìî õîëîäíîþ ïðîòî÷íîþ 
âîäîþ, áàæàíî íà í³÷. Âîäè äëÿ çàìî÷óâàííÿ 
ïîòð³áíî ñò³ëüêè, ùîá âîíà ïîêðèâàëà ãîðîõ íà 
îäèí ñàíòèìåòð. 

Ïðîìèâàºìî éîãî âäðóãå, âîäó çëèâàºìî, 
äîäàºìî ÷èñòó âîäó ç ðîçðàõóíêó 1: 2. Ìîæíà äî-
äàòè ì'ÿñíèé áóëüéîí.

Ñòàâèìî êàñòðóëþ íà ñåðåäí³é âîãîíü, äî-
âîäèìî äî çàêèïàííÿ, ïîò³ì âîãîíü çìåíøóºìî, 

ãîðîõîâó êàøó ñîëèìî çà ñìàêîì. Êîëè ãîðîõ 
áóäå âàðèòèñÿ, ðåãóëÿðíî ïîì³øóâàòè éîãî. Ãî-
òóºìî äî ðîçâàðþâàííÿ ãîðîõó ³ âèïàðîâóâàííÿ 
ð³äèíè. ßêùî âîíà âèïàðîâóºòüñÿ ðàí³øå, äî-
äàºìî ùå òðîõè, ïîêè ãîðîõ ïîâí³ñòþ íå ðîçâà-
ðèòüñÿ ³ íå ïåðåñòàíå õðóñò³òè.

ßêùî íåîáõ³äíî ïðèìèíàºìî ãîðîõ òîâêà÷åì 
äî ïþðåîáðàçíîé ìàñè. Ïîòð³áíî ùîá ãîðîõ ïî-
âí³ñòþ îõîëîâ.

Ó äâîõ ñòîëîâèõ ëîæêàõ îë³¿ íà ñêîâîðîä³ îá-
ñìàæóºìî î÷èùåíó â³ä ëóøïèííÿ ³ íàð³çàíó äð³á-
íî öèáóëþ. Äîäàºìî ¿¿ â ãîðîõîâå ïþðå.

Ââîäèìî êóðÿ÷å ÿéöå, áîðîøíî ïøåíè÷íå, 
ïåòðóøêó ñóøåíó, ñ³ëü, ïåðåöü ÷îðíèé ìåëåíèé. 
Âñå äîáðå ïåðåì³øóºìî.

Ç îòðèìàíî¿ ãîðîõîâî¿ ìàñè ôîðìóºìî ãîðî-
õëÿí³ê³ êðóãëî¿ ôîðìè ³ îáâàëþþòü ó ïàí³ðóâàëü-
íèõ ñóõàðÿõ.

Îáñìàæóºìî íà ðîç³ãð³ò³é ñêîâîðîä³ ç ñîíÿø-
íèêîâîþ îë³ºþ äî çîëîòèñòîãî êîëüîðó.

Ïîäàâàéòå ãîðîõëÿíèêè ç³ øêâàðêàìè, ç òîâ-
÷åíèì ÷àñíèêîì, ñìåòàíîþ àáî ñîóñîì íà îñíîâ³ 
éîãóðòó. Ñìà÷íîãî!
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