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Думаємо про Полтавщину разом!

Чорнобильська катастрофа. 
Полтавщина пам'ятає

Читайте на 8-9 стор.

Радіація перевищувала норму у 125 разів. На демонстрацію зібрали 
120 тисяч людей. Яка ситуація була в Києві напередодні 1 травня 1986 року



2 стор.

  ♦  ЩО НОВОГО?  УКРАЇНА:   ♦  ЩО НОВОГО?  СВІТ:

Польща передала Україні танки,  
– Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі заявив, що його країна 
передала Україні свої танки, а взамін отримала 
техніку від Британії
Про це повідомляє польське видання Polska Times.
Журналісти запитали Матеуша Моравецького, чи 
правдою є заява прем’єр-міністра Великої Брита-
нії Бориса Джонсона про те, що Польща передала 
Україні танки.
«Так», — відповів він.
На запитання про подробиці передачі, зокрема 
про кількість переданих Києву бронемашин, керів-
ник польського уряду відповів: «Сьогодні я про 
це не говоритиму. Ми надамо інформацію про це 
своєчасно».

Укрпошта випустить поштову  
марку «Українська міря»

Укрпошта анонсувала випуск нової поштової марки 
«Українська мрія» з символом української авіації. 
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрпошта».
Основою зображення став малюнок одинадцятиріч-
ної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської облас-
ті, на якому найбільше повітряне судно летить до 
зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця 
робота стала призером Всеукраїнського конкурсу 
малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», 
який відбувся минулого року в рамках відзначення 
30-річчя Незалежності України.

215 дітей загинули в Україні  
внаслідок збройної агресії росії

На ранок 25 квітня більше ніж 606 дітей постражда-
ли в Україні внаслідок збройної агресії росії – 215 
дітей загинули та понад 391 поранені.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 
124, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській 
– 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луган-
ській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві 
– 16, Житомирській – 15.
24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. 
Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє 
дівчаток 5 та 14 років.
23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харків-
ську область. У м.Чугуїв внаслідок обстрілу отримав 
поранення 11-річний хлопчик.
23 квітня через обстріл с.Турове Богодухівського 
району Харківської області отримала поранення 
12-річна дитина.
1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоден-
них бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл 
збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйно-
вано повністю.

Понад 80% поранених українських  
військових знову повертається  
у стрій — Ганна Маляр

Завдяки високому рівню військової медици-
ни, якісному лікуванню й реабілітації понад 80% 
поранених військовослужбовців ЗС України повер-
таються у стрій.
Про це повідомила в ефірі національного телема-
рафону «Великодній день під час війни» заступник 
Міністра оборони Ганна Маляр.
«Мені вдалося передати паски нашим пораненим 
в один із госпіталів України й медичному колек-
тиву. Ми розуміємо, що наші військові медики 
сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відпові-
дають за життя і здоров’я наших поранених воїнів. 
Це величезна перемога української військової 
медицини, надзвичайно високий відсоток поране-
них знову повертається у стрій — це більше ніж 80 
відсотків. Йдеться про рівень військової медици-
ни, якість лікування й реабілітації», — сказала 
Ганна Маляр.

Велика Британія скасовує мита  
та обмеження на українські товари 

Усі мита на товари, що надходять до Великої Брита-
нії з України в рамках існуючої угоди про вільну 
торгівлю, будуть зняті, щоб допомогти українській 
економіці,
Як інформує  Reuters, про це  повідомив британ-
ський уряд у понеділок.
Лондон заявив, що тарифи будуть знижені до 
нуля, а всі квоти скасовані на прямий запит 
президента України Володимира Зеленсько-
го, заявивши, що цей крок дасть поштовх для 
українського бізнесу, який бере участь у ключо-
вих експортних поставках, таких як ячмінь, мед, 
консервовані помідори та птиця.
«Ми непохитно підтримуємо Україну в цій бороть-
бі, що триває, і будемо працювати над тим, щоб 
Україна вижила та процвітала як вільна і суверенна 
нація», – сказала британський секретар міжнарод-
ної торгівлі Енн-Марі Тревельян.
Велика Британія заявила, що нині середнє мито на 
український імпорт становить близько 22%. У ньому 
сказано, що запланована зміна була запропонова-
на на невзаємній основі, але Київ, ймовірно, відпо-
відатиме діям Великої Британії.
Крім того, британський уряд заявив, що він також 
накладе додаткові заборони на експорт продук-
ції до Росії, включаючи готівку, морські товари та 
технології, а також енергетичні товари. Минуло-
го тижня вона посилила санкції щодо предметів 
розкоші, включаючи ікру, срібло та діаманти.  

Померла найстаріша людина  
на планеті. Ровесниця авіації

Японка Кане Танака померла на 120 році життя. 
У 2019 році її оголосили найстарішою людиною 
на Землі. Життя супердовгожительки обірвалося 
ще 19 квітня. А сьогодні про її смерть повідомили 
в СNN.
До останніх днів життя пані Танака любила настіль-
ні ігри та розв’язувати математичні завдання. З їжі 
полюбляла «Пепсі» та шоколад. 
Кане Танака народилася у 1903 році. Вона пережи-
ла 2 світові війни, правління п’яти імператорів, в рік 
її народження брати Райт уперше здійснили політ 
на літаку. Якби вона жила в Україні, то ще у підлітко-
вому віці могла б зустрітися із Лесею Українкою та 
Іваном Франком. 
Кане Танака почала займатися сімейним бізне-
сом, після того, як її чоловіка призвали до армії, і 
продовжувала брати участь в управлінні сімейним 
магазином до 103 років.
Нині статус найстарішої людини у світі переходить 
француженці Люсіль Рандон, якій нині – 118.  

У Бельгії заблокували вивезення  
до рф 8000 елітних автомобілів

У бельгійському порту Зебрюгге через антиро-
сійські санкції залишилися заблокованими близь-
ко 8000 елітних автомобілів. Вони мали бути 
відправлені в росію. Про це повідомляє сайт mind з 
посиланням на The Wall Street Journal.
Автомобілі, зокрема деякі з останніх моделей 
Lexus, Cadillac і Mercedes, прибули з Азії у 
перший тиждень квітня. Їх мали перевантажити 
і доправити до росії. Автівки не змогли поста-
вити росіянам через заборону на розкіш, яка не 
дозволяє доправляти в країну автівки дорожчі  
за 50 000 євро.
Адміністрація порту повідомляє, що у них є й 
інші підсанкційні речі, які не можуть доправити 
до росію. Загалом уже заблоковано понад 1000 
контейнерів, які прямували до рф, оскільки їх 
вирішили перевірити.

Світ рекордно витратився на зброю 
Протягом 2021 року країни світу встановили 
історичний рекорд із витрат на зброю, при цьому 
загальний військовий бюджет держав сягнув 2,1 
трильйона доларів. Про це повідомив Стокгольм-
ський міжнародний інститут дослідження миру 
(SIPRI).
Зокрема, у першу п’ятірку рейтингу увійшли США, 
Китай, Індія, Велика Британія та Росія, на які разом 
припадає 62% всіх військових витрат світу.
Так, витрати США склали 801 мільярда доларів, 
або 3,5% ВВП країни. При цьому Сполученні Штати 
значно збільшили фінансування військових дослі-
джень і розробок (+24%). Водночас впало фінансу-
вання закупівлі озброєнь (-6,4%).
Витрати Росії склади 65,9 мільярда доларів, або 
4,1% ВВП. За даними експертів, Росія збільшила 
фінансування оперативної діяльності, а видатки на 
закупівлю зброї зросло до $48,4 мільярда, що на 
14% більше, ніж у 2020 році.
Водночас торік оборонні витрати України впали до 
5,9 мільярда доларів, сягнувши 3,2% ВВП країни. 

Швеція та Фінляндія подадуть  
заявки на членство в НАТО вже у травні

Фінська газета Iltalehti повідомила, що уряд Швеції 
висловив Фінляндії бажання, щоб вони подали 
заявку разом на тижні, починаючи з 22 травня, і 
джерела в уряді Швеції підтвердили цю інформацію 
шведському таблоїду Expressen.
Вторгнення росії в Україну призвело до зростання 
підтримки вступу в НАТО у Швеції та Фінляндії, яка 
межує з росією
Хоча обидві скандинавські країни не є членами 
НАТО, вони тісно співпрацюють з Альянсом, дозво-
ляючи, серед іншого, військам альянсу проводити 
навчання на їхній території. За останні роки Гельсін-
кі та Стокгольм також значно активізували двосто-
роннє оборонне співробітництво.
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Дев'ять російських ракет вдарили по 
об'єктах інфраструктури Полтавщини

Увечері 24 квітня російські війська завдали 9-ти 
ракетних ударів по критичній інфраструктурі 
Кременчука. Обстріли прийшлися на нафтоперероб-
ний завод і теплоелектроцентраль, яка знаходиться 
поряд. Через це частина об’єктів була зруйнована. 
Одна людина загинула, ще 7 отримали поранення. 
Більшість з них — це працівники ТЕЦ. Про це повідо-
мив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
У коментарі «Кременчуцькій газеті» він додав, що 
загиблий — працівник ТЕЦ. Також п’ятеро поране-
них із семи — також є співробітниками централі. 
Всіх поранених госпіталізували до лікарень міста. 
Їм надають медичну допомогу.
Про стан Кременчуцької ТЕЦ після ударів керівники 
підприємства повідомлять пізніше — коли підраху-
ють збитки. Водночас міський голова Кременчука 
Віталій Малецький вже зазначив, що РФ завдало 
таких руйнувань, які ставить під загрозу опалюваль-
ний сезон 2022-2023 років та забезпечення міста 
гарячою водою.
Нагадаємо, що це вже друга атака РФ, яка завдала 
серйозних руйнувань Кременчуку. Зранку 2 квітня 
росіяни знищили Кременчуцький НПЗ та навколиш-
ні склади паливо-мастильних матеріалів, завдавши 
ракетного удару з кількох літаків. Внаслідок обстрілу 
кілька людей отримали опіки, але тоді обійшлося без 
загиблих. Займання на об’єкті гасили більше доби.

На Полтавщині 82% закладів громадського 
харчування відновили свою роботу

З початком повномасштабного вторгнення Росії на 
територію України 24 лютого багато сфер еконо-
міки зазнали серйозної шкоди та змін. Зокрема, і 
на Полтавщині. Там, де це можливо, бізнес почав 
поступово повертатися до життя. Про стан промис-
ловості, аграрної сфери, малого та середнього 
бізнесу, а також бюджетотворення в ефрі «ІРТ» 21 
квітня розповіла директорка Департаменту еконо-
мічного розвитку Полтавської ОВА Олена Онупко.
Так, за її словами велика промисловість на Полтав-
щині взагалі не зупиняла роботу, а інші сфери відно-
вилися майже повністю. Наразі працюють близько 
82% закладів громадського харчування, які призу-
пиняли діяльність після 24 лютого. Серед сфери 
побутових послуг таких закладів запрацювало 84%, 
підприємств будівельної галузі — 60%, торгових 
точок із будматеріалами — 85%.

На Полтавщині правоохоронці  
припинили діяльність нарколабораторії 

Правоохоронці припинили діяльність нарколабора-
торії, яку орендованому житловому будинку органі-
зував 26-річний житель Гребінки. Її потужності дозво-
ляли зловмиснику виготовляти щомісяця близько 
10 кг психотропів. Під час слідчих дій поліцейські 
вилучили заборонені речовини на понад 3,5 мільйона 
гривень. Про це повідомили у департаменті бороть-
би з наркозлочинністю Нацполіції України.
Нарколабораторія виготовляла амфетамін та 
психотроп «Альфа-PVP». Необхідні для виготовлен-
ня психотропів прекурсори чоловік замовляв через 
інтернет.
В результаті заходів вилучено 60 л психотропу 
«Альфа-PVP» у рідкому стані, понад 100 л прекурсо-
рів, лабораторне обладнання, мобільні телефони, 
планшет, банківські картки та чорнові записи.
Вартість вилучених заборонених речовин за цінами 
«чорного» ринку становить понад 3,5 млн грн.
Речові докази вилучено, а фігуранта затримано Наразі 
вирішується питання про накладення арешту на його 
майно, вартістю близько 1,5 мільйона гривень.

Лісівники Полтавщини висадили  
4,7 мільйона дерев

Упродовж місяця на Полтавщині державні лісогос-
подарські підприємства висадили майже 4,7 
мільйона сіянців дерев на площі 837,8 га. Про це 
повідомили на Фейсбук-сторінці обласного управ-
ління лісового та мисливського господарства.
У Полтавському лісгоспі висадили 306,6 га лісу, у 
Гадяцькому — 246,1 га, 241,4 га — у Миргородсько-
му, у Кременчуцькому — 43,7 га.

На Полтавщині зайняті 90% місць  
для розміщення переселенців

На Полтавщині зареєструвалися майже 150 тисяч 
переселенців. Про це повідомив начальник Полтав-
ської обласної військової адміністрації 25 квітня в 
ефірі телеканалу «Київ»:
«У нас 140 тисяч переселенців уже на сьогод-
ні. Ми займаємося гуманітарною роботою, тобто 
облаштуванням місць для переселенців. Зараз 
зайняті понад 90% таких місць».
Дмитро Лунін каже, що нині Полтавщина є тиловою 
областю, яка не зазнала активних бойових дій, 
окрім ракетних ударів і входження російської армії 
до кількох населених пунктів на півночі на початку 
війни. До області продовжують евакуюватися люди 
з зони активних бойових дій.

  ♦  ЩО НОВОГО?  ПОЛТАВЩИНА:
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ÉÄÅ ÒÐÅÒ²É ì³ñÿöü ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè. Òðåò³é ì³-
ñÿöü êðîâîïðîëèòíèõ áèòâ óêðà¿íö³â 

çà ñâîþ ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü. Ïðè÷èí ö³º¿ 
â³éíè ÷èìàëî. Îäí³ºþ ç òàêèõ ïðè÷èí, ÷åðåç 
ÿêó ðîñ³ÿ âèð³øèëà íàïàñòè íà íàøó êðà¿íó, 
áóëè â³ðóâàííÿ ïóò³íà ³ éîãî îòî÷åííÿ, ùî â 
Óêðà¿í³ ¿õ çóñòð³÷àòèìóòü ç õë³áîì-ñ³ëëþ ³ çî-
âñ³ì íå ÷èíèòèìóòü îï³ð. Çâ³äêè æ òàê³ äóìêè 
â ìîñêîâèò³â? À â³äïîâ³äü íà ïîâåðõí³, àäæå 
äåÿê³ óêðà¿íñüê³ ãðîìàäÿíè ñâî¿ìè çàÿâàìè ³ 
ïîâåä³íêîþ äàëè ïðèâ³ä îêóïàíòàì òàê ââà-
æàòè. ² íà ïðèêëàä³ Ïîëòàâè ÿ âàì ðîçêàæó ÿê 
öå ñòàëîñü.

Ïîãëÿäè êðà¿íè ÷àñòî âèçíà÷àþòü ïî çà-
ÿâàì ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â, ïðåçèäåíòà, ì³í³ñòð³â, 
ä³ÿ÷³â êóëüòóðè. Ïîãëÿäè ãðîìàä òàê ñàìî 
âèçíà÷àþòü çà çàÿâàìè ãîë³â ãðîìàä. Ïîë-
òàâñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Ìàìàé, 
ïðèì³ðîì, ñâî¿ìè çàÿâàìè ³ ä³ÿìè äàâ ëîã³÷-
íèé ïðèâ³ä ââàæàòè éîãî ïðîðîñ³éñüêèì ïî-
ë³òèêîì.

² çàðàç ÿ ïîÿñíþ ÷îìó. Ïðîéäåìîñü 
ëèøå ïî ôàêòàõ: ïî òèì çàÿâàì Ìàìàÿ, ÿê³ 

â³í îçâó÷óâàâ âëàñíèì ðîòîì íà êàìåðè 
êàíàë³â ³ äèêòîôîíè æóðíàë³ñò³â.

Îòîæ, ùå â äàëåêîìó 2015 ðîö³ Îëåêñàíäð 
Ìàìàé â³äìîâèâñÿ âèçíàâàòè òàê çâàí³ ËÍÐ 
³ ÄÍÐ òåðîðèñòè÷íèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Ìî-
òèâóâàâ â³í öå òèì, ùî áóö³ìòî íå õî÷å ë³çòè 
â ïèòàííÿ çàãàëüíîóêðà¿íñüêîãî ð³âíÿ. Äóæå 
äèâíà ïîçèö³ÿ, àäæå ³íø³ ïèòàííÿ çàãàëüíî-
óêðà¿íñüêîãî ð³âíÿ Ìàìàé ïîñò³éíî çà÷³ïàâ ³ 
îçâó÷óâàâ, à îò ñàìå òåðîðèñòè÷í³ îðãàí³çàö³¿ 
Äîíáàñó îìèíóâ.

Äàë³, â 2017 ðîö³, íà 4 ð³ê â³éíè íà Äîíáà-
ñ³ ç ïóò³íñüêèìè áîéîâèêàìè, Ìàìàé íà îä-
í³é ³ç ñåñ³é ì³ñüêî¿ ðàäè çðîáèâ ñêàíäàëüíó 
çàÿâó, ùî ïóò³í ñèëüíèé ë³äåð ³ íà íüîãî òðå-
áà ð³âíÿòèñÿ.

– Ñê³ëüêè á íå êðèòèêóâàëè Ðîñ³éñüêó Ôå-
äåðàö³þ, ìè ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî âîíè 
çàöèêëåí³ íà ïàòð³îòèçì³. Âñ³ ðîñ³ÿíè ðîçó-
ì³þòü, ùî ¿õ äåðæàâà íàéìîãóòí³øà â ñâ³ò³ ³ 
íàéñèëüí³øà ³ âîíà íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì 
Ïóò³íèì ìîæå äàòè â³äñ³÷ áóäü-êîìó, – çàÿâèâ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìàìàé.

Âàæêî íå çãàäàòè ³ òå, ùî Ìàìàé áóâ ïðî-

Чому проросійські політики 
мають відійти у минуле

òè âñòàíîâëåííÿ â Ïîëòàâ³ ïàì’ÿòíèêà óêðà¿í-
ñüêîìó ãåòüìàíîâ³ ²âàíó Ìàçåï³. ² öå ïîïðè òå, 
ùî ïàì’ÿòíèê âèãîòîâèëè íåáàéäóæ³ ìåöåíàòè 
³ âñòàíîâëþâàòè éîãî òåæ õîò³ëè âîíè çà ñâî¿ æ 
êîøòè. Òîáòî ì³ñöåâà âëàäà íà ÷îë³ ç Ìàìàºì 
ìàëà ïðîñòî ï³äïèñàòè ïàï³ðåöü ³ íàäàòè ôîð-
ìàëüíó çãîäó. Àëå æ í³, Îëåêñàíäð Ìàìàé â³ä-
ìîâèâñÿ öå ðîáèòè.

Ó ïîäàëüøîìó â ñâî¿õ çàÿâàõ Ìàìàé 
éøîâ âñå äàë³. Òàê, ó 2021 ðîö³ â³í íå çàõî-
ò³â ãîëîñóâàòè íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà ôîð-
ìóëþâàííÿ, ùî â Êðèìó ä³º «ïóò³íñüêèé ðå-
æèì», àäæå ÿê ñàì ñêàçàâ «íå áóâ ó Êðèìó ³ íå 
çíàº, ÿêèé òàì ðåæèì».

Îñü ùî òîä³ íà ñåñ³¿ ñêàçàâ Ìàìàé:
– «Ïóò³íñüêèé ðåæèì» – ÿ íå çíàþ, ùî öå 

òàêå. Òîìó, ÿêùî öå «ïóò³íñüêèé ðåæèì», ÿ 
çà íüîãî ãîëîñóâàòè íå áóäó. ßêùî íå «ïóò³í-
ñüêèé ðåæèì», ÿ ãîëîñóâàòè áóäó. ßêùî ïðè-
áåðåòå, òî ïðèáèðàéòå. ßêùî íå ïðèáåðåòå, 
ñòàâëþ íà ãîëîñóâàííÿ òàê, ÿê º. Ïðèíöèïî-
âî í³êîãî íå àã³òóþ. Ñàì îñîáèñòî ÿ íå çíàþ, 
ÿêèé òàì ðåæèì. ß òàì íå áóâ. Ãîëîñóéòå, õòî 
ÿê çàâãîäíî. ß â ïîë³òèêó íå ë³çó. ×è çâåðíó-
òèñÿ äî ïðåçèäåíòà, ùîáè â³í òàì ïîñïðèÿâ 
çâ³ëüíåííþ Îëåãà Ïðèõîäüêà — ÿ çà. À ÿêèé 
òàì ðåæèì éîãî óòðèìóº, ÿ íå çíàþ.

Äîâ³äêîâî: Îëåã Ïðèõîäüêî, ïðî ÿêîãî 
çãàäóâàâ Ìàìàé, öå – ïðîóêðà¿íñüêèé àê-
òèâ³ñò, ó÷àñíèê ªâðîìàéäàíó. Äî àðåøòó 
çàéìàâñÿ ïðèâàòíèì ï³äïðèºìíèöòâîì, õó-
äîæíüîþ êîâêîþ ³ çâàðþâàííÿì. Äî ïî÷àòêó 
îêóïàö³¿ Êðèìó î÷îëþâàâ ô³ë³àë ÂÎ «Ñâîáî-
äà» â ì. Ñàêè â Êðèìó.

Ð³øåííÿì Ï³âäåííîãî îêðóæíîãî â³é-
ñüêîâîãî ñóäó (ì. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ÐÔ) éîìó 
ïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 5 ðîê³â ïî-
çáàâëåííÿ âîë³ ó êîëîí³¿ ñóâîðîãî ðåæèìó ç 
â³äáóâàííÿì 1 ðîêó ó â’ÿçíèö³ òà øòðàô ó ðîç-
ì³ð³ 110 òèñ. ðîñ³éñüêèõ ðóáë³â.

Çàâåðøàëüíîþ çàÿâîþ ó öüîìó ëàíöþ-
ç³ ïðîðîñ³éñüêèõ çàÿâ Ìàìàÿ ñòàëî éîãî 
ñêàíäàëüíå ³íòåðâ’þ ïðîðîñ³éñüêîìó êàíàëó 
«ÍÀØ» ÿêðàç íàïåðåäîäí³ ðîñ³éñüêîãî âòîð-
ãíåííÿ. Òîä³ Ìàìàé îçâó÷èâ áàíàëüí³ ðî-
ñ³éñüê³ ïðîïàãàíäèñòñüê³ òåçè ïðî òå, ùî öÿ 
â³éíà áðàòîâáèâ÷à, à íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ç 
Ðîñ³ºþ âîþº ÑØÀ. 

– Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç ìåøêàíöÿìè íàøîãî ì³ñ-
òà, ÿ âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå ïåðåêîíóþñÿ, ³ ñàì 
îñîáèñòî, ³ áà÷ó ïîçèö³þ íàñåëåííÿ, ùî ó íàñ 

ñüîãîäí³ â³äáóâàþòüñÿ áîéîâ³ ä³¿, íà íàø³é òå-
ðèòîð³¿ âîþþòü äâ³ íàääåðæàâè – ÑØÀ òà Ðîñ³ÿ. 
Äóæå ïðèêðî, ùî éäå áðàò íà áðàòà, – çàÿâèâ â 
³íòåðâ’þ Îëåêñàíäð Ìàìàé.

Ï³ñëÿ ö³º¿ çàÿâè íèçêà ãðîìàäñüêèõ àê-
òèâ³ñò³â, âåòåðàí³â ÀÒÎ ³ ïðîñòèõ ïîëòàâö³â 
áóëè îáóðåí³ òàêèìè ïðîðîñ³éñüêèìè âè-
ñëîâëþâàííÿìè Ìàìàÿ. Ëþäè ïðèõîäèëè íà 
ïðîòåñò ï³ä ì³ñüêó ðàäó ³ íàâ³òü çâåðòàëèñÿ 
äî ÑÁÓ, Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè 
Óêðà¿íè, Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà òà 
Îô³ñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì îñî-
áèñòî¿ ðåàêö³¿ òà âòðó÷àííÿ Âîëîäèìèðà Çå-
ëåíñüêîãî, ²âàíà Áàêàíîâà, Îëåêñ³ÿ Äàí³ëîâà 
òà ²ðèíè Âåíåä³êòîâî¿.

Ñàìå öþ çàÿâó Ìàìàÿ íàâ³òü ïðîöèòóâàâ 
ó ñâî¿é ïðîãðàì³ â³äîìèé Êðåìë³âñüêèé ïðî-
ïàãàíäèñò, óêðà¿íîôîá Âîëîäèìèð Ñîëîâ-
éîâ. Â³í ïîõâàëèâ ìåðà Ïîëòàâè Îëåêñàíäðà 
Ìàìàÿ çà òå, ùî â³í ïðîñëàâëÿº Ðîñ³éñüêó 
³ìïåð³þ, à â àãðåñ³¿ ÐÔ ïðîòè Óêðà¿íè çâèíó-
âà÷óº ÑØÀ.

Â åô³ð³ òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ 1» Ñîëîâéîâ 
çàÿâèâ, ùî «íà Ïîëòàâùèíå ñòàëè ïðîçðå-
âàòü». «Ìýð Ïîëòàâû äîëáàíóë, òàê äîëáà-
íóë», – ñêàçàâ ðîñ³éñüêèé ïðîïàãàíäèñò.

Òîáòî ì³ñüêèé ãîëîâà Ïîëòàâè, ïåðåáó-
âàþ÷è íà ïîñàä³, óïðîäîâæ äîñèòü òðèâàëîãî 
÷àñó ðîáèâ ñàì³ ð³çíîìàí³òí³ çàÿâè, ÿê³ íàâ³òü 
áðàëè ñîá³ çà îñíîâó ðîñ³éñüê³ ïðîïàãàí-
äèñòè. Òàê³ çàÿâè ³ ñòàëè îñíîâîþ ì³ôó äëÿ 
ðîñ³ÿí, ùî â Ïîëòàâ³ ³ â Óêðà¿í³ ¿õ ÷åêàòèìóòü 
ç õë³áîì-ñ³ëëþ. Àëå íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ¿ì ãà-
äàëîñÿ. ² êîëè ìîñêîâèòè ïîñóíóëè â Óêðà¿-
íó, ¿õ òóò âîãíåì ³ ìå÷åì ïî÷àëè âèíèùóâàòè 
Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè. Âèíèùóâàëè, âèíèùó-
þòü ³ áóäóòü âèíèùóâàòè.

Àëå â Óêðà¿í³ ³ ñëîâà Ìàìàÿ, ³ éîìó ïîä³-
áíèì âæå íå çàáóäóòü. Çàíàäòî äîðîãó ö³íó 
çàïëàòèëè óêðà¿íö³ çà òàê³ ñëîâà ïðîðîñ³é-
ñüêèõ ïîë³òèê³â.

ßðîñëàâ ÆÓÐÀÂÅËÜ

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ïîâíîìàñøòàáíî-
ãî âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ â Óêðà-
¿íó, íàøà äåðæàâà çàçíàëà 

÷è íå íàéá³ëüøî¿ õâèë³ âíóòð³øíüî¿ 
ì³ãðàö³¿. ×åðåç àêòèâí³ áîéîâ³ ä³¿ ó 
Õàðê³âñüê³é, Ñóìñüê³é, Êè¿âñüê³é, 
×åðí³ã³âñüê³é ³ Äîíåöüê³é îáëàñòÿõ 
òà íà Ï³âäí³ íàøî¿ êðà¿íè, òèñÿ-
÷³ ëþäåé âèìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè 
ñâî¿ äîì³âêè.

×àñòèíà ç íèõ ïî¿õàëà øóêàòè 
ñïîêîþ ñïî÷àòêó äî çàõ³äíèõ îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè, à ïîò³ì – çà êîð-
äîí. Çà äàíèìè ÎÎÍ, çà òðîõè á³ëü-
øå ì³ñÿöÿ â³éíè ç êðà¿íè âè¿õàëî 
ïîíàä 4 ì³ëüéîíè á³æåíö³â, ïîëî-
âèíà ç ÿêèõ – ä³òè.

Ïðîòå ³íøà ÷àñòèíà óêðà¿íö³â, 
ÿêà àáî íå çàõîò³ëà, àáî ÷åðåç ³íø³ 
ïðè÷èíè íå ìîæå âè¿õàòè çà ìåæ³ 
äåðæàâè, çìóøåí³ áóëè ïåðå¿õàòè 
äî ³íøèõ, â³äíîñíî ñïîê³éíèõ, îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè.

Çà äàíèìè àãåíö³¿ ÎÎÍ ó ñïðà-
âàõ á³æåíö³â, ì³í³ìóì 7-10 ì³ëüéî-
í³â ëþäåé çìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè 
ñâî¿ äîì³âêè òà ïåðå¿õàòè â ³íø³ 
îáëàñò³ Óêðà¿íè. Ñåðåä íèõ ³ Ïîë-
òàâùèíà, äî ÿêî¿ ³ç 24 ëþòîãî ïåðå-
¿õàëî ïîíàä 80 òèñÿ÷ îô³ö³éíî çà-
ðåºñòðîâàíèõ ïåðåñåëåíö³â. Ïðîòå 
çàãàëîì, ÿê ïîâ³äîìëÿº î÷³ëüíèê 
Ïîëòàâñüêî¿ Îáëàñíî¿ Â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, òàêèõ ëþäåé – ïîíàä 
113 òèñÿ÷.

Îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïðè-
¿õàëè ñàìå äî Ïîëòàâè, òî ìè ïî-
ñï³ëêóâàëèñÿ ç äèðåêòîðêîþ ì³ñöå-
âî¿ àãåíö³¿ ç íåðóõîìîñò³ «Äîì24» 
Ìàðèíîþ Áàçèëþê ïðî ñèòóàö³þ íà 
ðèíêó íåðóõîìîñò³ òà ïðî òå, ÿê íà 
ðîáîòó ð³ºëòîð³â âïëèíóëî ïîâíî-
ìàñøòàáíå âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿. 
Як агенція нерухомості 
зустріла початок вторгнення

Äëÿ íàøî¿ êîìïàí³¿ â³éíà ñòàëà 
òàêîþ æ íåñïîä³âàíêîþ, ÿê ³ äëÿ âñ³õ 
³íøèõ. ² ïåðø³ òðè òèæí³ íàø³ ð³ºëòî-
ðè âçàãàë³ íå ïðàöþâàëè. Çàéìàëè-
ñÿ ñâî¿ìè ðîäèíàìè, áàòüêàìè. 

À âæå ï³ñëÿ òîãî, êîëè ïî÷àëè 
ç’ÿâëÿòèñÿ çàïèòè ùîäî ïîñåëåí-
íÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, 
òî ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ âèõîäèòè 
é ïðàöþâàòè. Ïðàöþâàëè ó âîëîí-
òåðñüêîìó ôîðìàò³ – äîïîìàãàëè ³ç 
ðîçñåëåííÿì ëþäåé, êîíñóëüòóâà-
ëè ¿õ, êóäè çâåðòàòèñÿ. Áî ñïî÷àò-
êó ð³çí³ âîëîíòåðñüê³ öåíòðè áóëè 
ïîãàíî ñêîîðäèíîâàí³ ì³æ ñîáîþ, 
òîìó ìè äîïîìàãàëè ùå é ³íôîð-
ìàö³éíî. Íó ³ çâ³ñíî, øóêàëè æèòëî.

Æèòëî øóêàëè ÿê áåçêîøòîâ-
íå, òàê ³ çà ãðîø³. Çâè÷àéíî, ÷å-
ðåç â³éíó ìè íå áðàëè êîì³ñ³þ çà 
ñâî¿ ïîñëóãè, ïî ñóò³ ðîáèëè öå ÿê 
âîëîíòåðè. Ï³ñëÿ 2-3 òèæí³â òàêî¿ 
ðîáîòè, çîâñ³ì íåäàâíî ìè ïî÷àëè 
ïðàöþâàòè â äîâîºííîìó ôîðìàò³.
Як гостро стоїть проблема 
нестачі житла для 
переселенців у Полтаві

Íàäçâè÷àéíî ãîñòðî. Íà 10 îõî-
÷èé, ìîæíà çíàéòè 1 æèòëî. Ëþäè 
øóêàþòü ñîá³ íåðóõîì³ñòü, ³ ÿêùî 
íå çíàõîäÿòü – ¿äóòü äî ³íøèõ ì³ñò. 
Àäæå æèòè â ñïîðòçàëàõ ó ëþäåé 
áàæàííÿ íåìàº. 
Що сталося з ринком 
нерухомості після 24 лютого

Íà ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ãîâî-
ðèòè ëèøå ïðî äåÿê³ ÷àñòèíè öüîãî 
ðèíêó, à ñàìå ïðî îðåíäó æèòëà – 
äîâãîñòðîêîâó ÷è êîðîòêîñòðîêî-
âó. Áî ïðîäàæ íåðóõîìîñò³ çàðàç 
íå ïðàöþº ïî âñ³é Óêðà¿í³, àäæå çà-
áëîêîâàí³ óñ³ ðåºñòðè. Òîáòî êóïè-
òè àáî ïðîäàòè íåðóõîì³ñòü ï³ä ÷àñ 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè, ïðèíàéìí³ 
çàðàç – íåìîæëèâî. 

Óðÿä ïëàíóº â³äíîâëåííÿ ðåº-
ñòð³â áëèæ÷å äî òðàâíÿ, òîìó çàðàç 
ìè ãîâîðèìî ëèøå ïðî ðèíîê îðåí-
äè. Çâè÷àéíî, â³í àâòîìàòè÷íî ï³øîâ 
âãîðó ÷åðåç âåëèêèé ïîïèò. Ëþäè 
íàìàãàþòüñÿ òðèìàòè äîâîºíí³ ö³íè, 
ïðîòå º ³ òàê³, õòî âèñòàâëÿº ñâîþ íå-
ðóõîì³ñòü âèùå ðèíêîâèõ ö³í. Ëþäè, 
ÿê³ âèìóøåí³ ò³êàòè â³ä â³éíè, ÷àñòî 
òàêå æèòëî é âèíàéìàþòü. 

Ðàí³øå íàéáþäæåòí³øà îäíî-
ê³ìíàòíà êâàðòèðà â Ïîëòàâ³ êîøòó-
âàëà â³ä 4 òèñÿ÷. Â³ä ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè òàê³ ïðîïîçèö³¿ 
òåæ òðàïëÿëèñü. 

Ïðîòå ÷åðåç âåëèêèé ïîïèò, 
âñ³ áþäæåòí³ âàð³àíòè çà äîâîºí-
íîþ ö³íîþ – çàéíÿò³. Òîìó ñòàíîì 
íà çàðàç, çàëèøèëàñü ëèøå íåðó-
õîì³ñòü, âàðò³ñòü ÿêî¿ çðîñëà äåñü 
íà 20%.
Що відбувається з ринком 
нерухомості на 2-й місяць 
війни та які прогнози

ª äåê³ëüêà àñïåêò³â, àëå âàæëè-
âî ðîçóì³òè, ùî ÷åðåç çàáëîêîâàí³ 
ðåºñòðè òà íåìîæëèâ³ñòü ìàí³ïó-
ëÿö³é ³ç æèòëîì, ðèíîê íåðóõîìîñò³ 
ôàêòè÷íî ñòî¿òü íà ïàóç³. Çàðàç íå 
ìîæíà ñêàçàòè, ÿêà îá’ºêòèâíà ö³íà 
ò³º¿ ÷è ò³º¿ êâàðòèðè. 

Àëå ÿê ò³ëüêè ç’ÿâèòüñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðîäàâàòè àáî êóïóâàòè, 
ç’ÿâèòüñÿ ðèíîê ³ çà ê³ëüêà òèæí³â 
áóäå çðîçóì³ëà ðåàëüíà ö³íà íåðó-
õîìîñò³, áî ñüîãîäí³ ö³íè ëèøàþòü-
ñÿ íà òîìó æ ð³âí³ ùî é äî â³éíè. 

Òà âèõîäÿ÷è ³ç ñèòóàö³¿ ç âåëè-
êîþ ê³ëüê³ñòþ çðóéíîâàíèõ áóäèí-
ê³â òà ³íôðàñòðóêòóðè, âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ 
îñ³á òà çàÿâàìè óðÿäó ïðî áóä³âíè-
öòâî æèòëà äëÿ ïåðåñåëåíö³â, ìè 
ðîçóì³ºìî, ùî ÷àñòèíó æèòëà äåð-
æàâà ïîáóäóº, à ³íøó ÷àñòèíó æèòëà 
ïëàíóþòü êóïóâàòè. 

Íàéïðîñò³øèì ìåòîäîì äëÿ 
öüîãî º êóï³âëÿ æèòëà äëÿ ïåâíî¿ 
êàòåãîð³¿ ëþäåé çà ïåâíèìè ïðî-
ãðàìàìè – ÿê, íàïðèêëàä, öå áóëî 
ç â³éñüêîâèìè, ðÿòóâàëüíèêàì, 
ñï³âðîá³òíèêàìè ïîë³ö³¿ òà ³íøèìè 
êàòåãîð³ÿìè ëþäåé, ÿê³ ìàþòü áóòè 
çàáåçïå÷åí³ æèòëîì â³ä äåðæàâè. 

Ó òàêîìó âèïàäêó äåðæàâà â³ä-
êðèâàº ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê íà 
ïåâíó ëþäèíó ³ çàâîäèòü òóäè ÿêóñü 
ê³ëüê³ñòü ãðîøåé. Íàïðèêëàä, ðàí³-
øå öå áóëî 42 òèñÿ÷³ äîëàð³â äëÿ 
äâîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè. 

«Зніму квартиру»: як у 
воєнний час працює ринок 
нерухомості у Полтаві

Ëþäèíà îáèðàº âàð³àíòè ç óæå 
ãîòîâîãî æèòëà, à êîëè çíàõîäèòü – 
çâåðòàºòüñÿ äî áàíêó, ÿêèé ðîáèòü 
âñå ³íøå. ßêùî êîøò³â çàìàëî, ëþ-
äèíà ìîæå çíàéòè äîäàòêîâ³ êîøòè 
é êóïèòè âæå êðàùó íåðóõîì³ñòü. 

Òîìó, ðîçóì³þ÷è öåé ïðèíöèï, 
ìîæíà ñêàçàòè, ùî ö³íà æèòëà áóäå 
çàëèøàòèñÿ ÿê ì³í³ìóì íà öüîìó æ 
ð³âí³, àëå âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, 
ùî âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³ â ìèðíèõ 
ì³ñòàõ áóäå ïîâçòè âãîðó. Áî ïîïèò 
íà öå âåëè÷åçíèé, à ÿêùî º ïîïèò – 
áóäå é ïðîïîçèö³ÿ. 

Ùîäî âòîðèííîãî ðèíêó, òî òóò 
âàðò³ñòü çàëåæèòü â³ä ö³íè íîâèõ 
êâàðòèð. À îñê³ëüêè ÷åðåç çäîðîæ-
÷àííÿ ìàòåð³àë³â, â³äñóòíîñò³ ðîáî-
÷èõ ðóê áóä³âåëüíèê³â, ÿê³ âîþþòü, 
ïåðâèííà íåðóõîì³ñòü áóäå äî-
ðîæ÷àòè, òî çà íåþ «ï³äòÿãíåòüñÿ» 
é âòîðèííèé ðèíîê. 

Òîìó íàéáëèæ÷³ äåê³ëüêà ðîê³â 
ö³íà íà íåðóõîì³ñòü áóäå ïîñòóïî-
âî çðîñòàòè. 
Контакти для поселення в 
громадах Полтавської області

  Âåëèêîáóäèùàíñüêà ãðîìàäà: 
067-859-13-51, 050-558-36-60.

  Ãàäÿöüêà ãðîìàäà: 095-053-
77-14, 05354-2-14-29. 

  Ãëîáèíñüêà ãðîìàäà: 066-
196-56-11.

  Ãîð³øí³ Ïëàâí³: 067-470-81-12,
 067-532-05-71.

  Ãðåá³íê³âñüêà ãðîìàäà: 066-
934-26-59, 068-635-73-91.

 Äèêàíñüêà ãðîìàäà: 099-320-
68-49, 066-680-86-01.

  Ç³íüê³âñüêà ãðîìàäà: 066-877-
45-15.

  Êàðë³âñüêà ãðîìàäà: 05346-2-
23-05.

  Êîáåëÿöüêà ãðîìàäà: 05343-
3-12-05, 098-995-63-93, 066-418-
76-81.

  Êîòåëåâñüêà ãðîìàäà: 05350-
2-12-50.

  Êðåìåí÷óê: 093-318-14-03. 
  Ëóáåíñüêà ãðîìàäà: 066-342-

27-94, 05361-7-14-32.
 Ìèðãîðîäñüêà ãðîìàäà

Êîíòàêòíèé öåíòð äëÿ ÂÏÎ îêðåìî 
ä³º ³ â Ìèðãîðîä³.

Ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ æèòëà äëÿ 
ïåðåñåëåíö³â òðåáà çâåðòàòèñÿ 
çà òåëåôîíàìè: 05355-5-25-01, 
05355-5-25-09, 099-714-37-17, 
093-467-26-92, 063-049-63-22, 
063-049-63-21, 096-985-48-44. 
Ó ì³ñüêðàä³ äîäàþòü, ùî âñ³, õòî 
ïðèáóâ íà òåðèòîð³þ Ìèðãîðîä-
ñüêî¿ ãðîìàäè ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî 
ç äîêóìåíòàìè çàðåºñòðóâàòèñÿ â 
ïóíêò³ ðåºñòðàö³¿ — øêîëà ¹ 1 íà 
âóë. Ãîãîëÿ, 173/2.

  Íîâîñàíæàðñüêà ãðîìàäà: 
099-267-50-13, 095-556-58-47, 
050-229-21-00.

 Îáîëîíñüêà ãðîìàäà: 099-
417-64-22.

  Ïèðÿòèíñüêà ãðîìàäà: 05358-
2-14-30.

  Ðåøåòèë³âñüêà ãðîìàäà: 095-
780-71-11.

  Ñåìåí³âñüêà ãðîìàäà: 097-
920-05-09.

  Òåðåøê³âñüêà ãðîìàäà: 099-
256-63-02.

  Õîðîëüñüêà ãðîìàäà: 05362-
3-33-44.

Þð³é ÄÐÎÃÀ
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Полтавські волонтери проводять збір необхідного для 
оборони міста та допомоги переселенцям — діють сім 
центрів прийому допомоги у різних районах міста
Фінансова допомога

Ðàõóíîê ö³ëüîâîãî ôîíäó ì³ñüêî¿ 
ðàäè äëÿ äîáðîâ³ëüíèõ áëàãîä³éíèõ 
âíåñê³â ³ ïîæåðòâóâàíü íà áóäü-ÿê³ 
àêòóàëüí³ ïîòðåáè:

Êîä ªÄÐÏÎÓ îòðèìóâà÷à: 
37959255

Áàíê îòðèìóâà÷à: 
Êàçíà÷åéñòâî Óêðà¿íè
Íîìåð ðàõóíêó IBAN:  

UA958999980314161931000016712
Êàðòêè âîëîíòåð³â, íà ÿê³ ìîæíà 

ñêèäàòè êîøòè:
  5375411406667852 òà  

     4441114456751880 (Àðòåì 
Äóã³í) — íà ïîòðåáè òåðîáîðîíè òà 
â³éñüêîâèõ

  5169330516526859 (Äàâèä Äæà-
ëàãîí³ÿ, êåð³âíèê ÁÔ Helpgroup) — íà 
äîïîìîãó òåðîáîðîí³ òà ÇÑÓ. 

  4731219120650936 (Áåññàðàáîâà 
²ðèíà / Øòàá ï³äòðèìêè â³éñüêîâèõ ÃÑ 
«Ïîëòàâñüêà Àñîö³àö³ÿ Á³çíåñó») — íà 
ïîòðåáè òåðîáîðîíè òà â³éñüêîâèõ.

  5168745030457979 (Âàëåíòèí Áóá-

íþê / àðõèºïèñêîï Ôåä³ð Áóáíþê) — 
ï³äòðèìêà ÃÎ «Ïîëòàâñüêèé áàòàëü-
éîí íåáàéäóæèõ», ÿêà äîïîìàãàº ïî 
âñ³õ íàïðÿìêàõ.

  5168745020693310 (Âàëåíòèí Áóá-
íþê / àðõèºïèñêîï Ôåä³ð Áóáíþê). Äî-
ïîìîãà òâàðèíàì, îïåðàö³ÿ «Äæåð³ê». 

  5457082270073765 (Þð³é Áðàæ-
íèê) — íà ìåäèêàìåíòè.

  5168742730295437 (²ðèíà Áàáÿê) — 
äîïîìîãà âîëîíòåðàì ïî áóäü-ÿêîìó 
íàïðÿìêó.

  5358380886033300 (Àíòîí Êðèëîâ) 
— íà çàêóï³âëþ ìåòàëó äëÿ áðîíåæè-
ëåò³â.  

  5168745111850449 òà 
     4323387024966445 (Îëåíà Çàïî-
ðîæàí) — íà çàêóï³âëþ ìàòåð³àë³â äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ ðîçãðóçîê.  

  5168742231279419 (Â³êòîð³ÿ Ì³-
ðîøí³÷åíêî) — ³íñòðóìåíòè, òåõí³êà, 
çàõèñíå åê³ï³ðóâàííÿ òà ³íøå çàáåç-
ïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ.

 Êîíòàêòè äëÿ çâ’ÿçêó
+380662865887, +380671581580, 

1580 — ì³ñüêèé â³ää³ë îïåðàòèâíîãî 

ðåàãóâàííÿ, ÿêèé º ëîã³ñòè÷íèì öåí-
òðîì ïî ïèòàííÿõ ïåðåñåëåíö³â
Адреси точок збору

Íàðàç³ âîëîíòåðè ïðîäîâæóþòü 
çáèðàòè ðå÷³ ó ïóíêòàõ çà òàêèìè 
àäðåñàìè:

  Õîëë Ïîëòàâñüêî¿ ì³ñüêðàäè (âóë. 
Ñîáîðíîñò³, 36, òåë.: 1580 ç ì³ñüêî-
ãî, 066-286-58-87, 067-158-15-80) 
— ïåðåë³ê ïîòðåá ñòàíîì íà 23 áå-
ðåçíÿ;

  Ñâÿòî-Óñïåíñüêèé ñîáîð (Ñîáîð-
íèé ìàéäàí, 1, òåë.: 050-160-24-62, 
«Ïîëòàâñüêèé áàòàëüéîí íåáàéäó-
æèõ») — ïåðåë³ê ïîòðåá â³éñüêîâèõ 
ñòàíîì íà 11 êâ³òíÿ, ïåðåë³ê ïîòðåá 
ïåðåñåëåíö³â ñòàíîì íà 11 êâ³òíÿ;

  Âîëîíòåðñüêèé ñêëàä íà Îãí³âö³ 
(áóëüâ. Ùåïîòüºâà, 7, òåë.: 066-744-
19-15) Âîëîíòåðñüêèé ñêëàä íà Ïî-
äîë³ (âóë. Ñòàðèé Ïîä³ë, 4, òåë.: 095-
332-98-55) 

  Ñêëàä ó Ïîëòàâñüêîìó àêàäåì³÷-
íîìó îáëàñíîìó òåàòð³ ëÿëüîê (âóë. 
Ïóøê³íà, 32, òåë.: 066-033-32-48) — 

³ãðàøêè, ïðîäóêòè, ã³ã³ºí³÷í³ çàñîáè, 
ãîñïîäàð÷³ òîâàðè;

  Ñêëàä ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñí³é óí³-
âåðñàëüí³é íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ 
².Ï. Êîòëÿðåâñüêîãî (âóë. Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³, 17, òåë.: 050-305-19-49) — 
³ãðàøêè, ïðîäóêòè, ã³ã³ºí³÷í³ çàñîáè, 
ãîñïîäàð÷³ òîâàðè;

  Ñêëàä ó Öåíòð³ êóëüòóðè òà äîçâ³ëëÿ 
(êîëèøíüîìó Ì³ñüêîìó áóäèíêó êóëü-
òóð³, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5, òåë. 
066-765-42-27) — ïðîäóêòè òðèâàëî-
ãî çáåð³ãàííÿ.

Ïåðåä òèì, ÿê ùîñü â³äíîñèòè ó ö³ 
ïóíêòè, êðàùå óòî÷íþâàòè êîíêðåòí³ 
ïîòðåáè òà çàïèòè çà êîíòàêòíèìè íî-
ìåðàìè òåëåôîí³â.
Точкові потреби

  Ðåì³íí³ ñòð³÷êè äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
âîºííèõ òàêòè÷íèõ ï³äñóìê³â (òåë.: 
+380661578333, Àë³íà)

  Òêàíèíè äëÿ ìàñêóâàëüíèõ êîñ-
òþì³â (âñ³ â³äò³íêè õàê³, çåëåí³, ñ³ð³, 
êîðè÷íåâ³ (ìîæíà ó âèãëÿä³ êëàïòè-
ê³â àáî ãàí÷³ð'ÿ) òà êàïðîíîâ³ ñ³òêè 

(ìàêñèìàëüíà ÿ÷åéêà 4õ4). Àäðå-
ñà: ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1á (òåë.: 
+380981185402, Ìàð³ÿ)

  Òêàíèíè äëÿ ìàñêóâàëüíèõ ñ³òîê 
á³ëîãî, ñ³ðîãî òà ìîëî÷íîãî êîëüîð³â 
(òåë.: +380663217044, Êàòåðèíà).  

  Àâòîáóñè òà âàíòàæí³ ïîâíî-
ïðèâîäí³ àâòîìîá³ë³ ÊðÀÇ, ÌÀÇ, 
Ç³Ë, Óðàë äëÿ ïåðåâåçåííÿ á³é-
ö³â (÷åðãîâèé â³éñüêêîìàòó: 
+380663943756).

  Âîä³¿ ïàñàæèðñüêèõ àâòîáóñ³â òà 
âàíòàæ³âîê äëÿ ðîáîòè ó ãóìàí³òàðíèõ 
êîðèäîðàõ (òåë.: +380953401128).  

  ÏÅÒ-ïëÿøêè áóäü-ÿêî¿ ì³ñòêîñ-
ò³ äëÿ ðîçëèâó âîäè («Ãîëüôñòð³ì»: 
+380501888014; «×èñòà âîäà»: 
+380995229889, +380955855558).  

  Ïîòðåáà ï³äïðèºìñòâà, ùî âè-
ðîáëÿº ïðîòèòàíêîâ³ ¿æàêè (òåë.: 
+380503040155): ðåéêè òà øâåëåðè 
ïî÷èíàþ÷³ â³ä 20-ãî.

Окремі постійні потреби
Åêîïàðê ó Êîâàë³âö³ ïðèéìàº ¿æó 

äëÿ åâàêóéîâàíèõ òâàðèí, ÿêó òðåáà 
ïðèíîñèòè íà ìàéäàí Íàëåæíîñò³, 1á. 
Çîêðåìà, çáèðàþòü: àïåëüñèíè, áà-
íàíè, çåðíî, ìàíäàðèíè, îâî÷³, ñ³íî, 
ÿáëóêà.

Ñ ÒÀËÎ Â²ÄÎÌÎ ïðî çàãèáåëü ùå 8-õ 
á³éö³â ç Ïîëòàâùèíè, ÿê³ ï³øëè çàõè-
ùàòè êðà¿íó ï³ñëÿ ïîâíîìàñøòàáíî-

ãî âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿
Óïðîäîâæ êâ³òíÿ, çàõèùàþ÷è Óêðà¿-

íó â³ä ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ, çàãèíóëè 
ùå âîñüìåðî â³éñüêîâèõ, æèòòÿ ÿêèõ áóëî 
ïîâ’ÿçàíå ç Ïîëòàâùèíîþ. Öå Ìèêîëà Âî-
ëîæñüêèé, Âàëåíòèí Ìîñê³âåöü, Äìèòðî 
Êàðàñüîâ, Àíäð³é Êðèâåíêî, Âëàäèñëàâ 
Ïóãà÷, Îëåêñ³é Ùåðáàíü, Àíäð³é Ñîêîëî-
âñüêèé òà Ðîìàí Øåëåñüêî.

Ëóáåíñüêà ì³ñüêðàäà ïîâ³äîìèëà, 
ùî 1 êâ³òíÿ, ó áîþ ó ì³ñò³ Àâä³¿âêà Äîíå-
öüêî¿ îáëàñò³, çàãèíóâ ÑÎÊÎËÎÂÑÜÊÈÉ 
Àíäð³é ²âàíîâè÷ — 48-ð³÷íèé ñåðæàíò. 
Àíäð³é Ñîêîëîâñüêèé íàâ÷àâñÿ ó Ëóáåí-
ñüê³é øêîë³ ¹ 2, ïðàöþâàâ íà çàâîä³ «Êî-
ìóíàð» (íèí³ ÀÒ «Ìîòîð Ñ³÷»), ó 1992 ðîö³ 
ïðîõîäèâ ñòðîêîâó ñëóæáó. Ó 2001-2006 
ðîêàõ íàâ÷àâñÿ ó Õàðê³âñüêîìó ³íñòèòóò³ 
ñîö³àëüíîãî ïðîãðåñó, ó 2010-2014 ðîêàõ 
ïðàöþâàâ ó Ëóáíàõ, íà ô³ðì³ ç ïðîäàæó àâ-
òîìîá³ë³â. Ç 2015-ãî áóâ â çîí³ ÀÒÎ/ÎÎÑ, 
çâ³äêè ïîâåðíóâñÿ 7 êâ³òíÿ 2016-ãî. Ïðî-
äîâæèâ ïðàöþâàòè ó Êèºâ³ — ñïî÷àòêó ó 
ô³ðì³ «Óêðàâòî», çãîäîì â «Àñêàí³ÿ-àâòî». 
24 ëþòîãî 2022 ðîêó Àíäð³é Ñîêîëîâñüêèé 
âèðóøèâ íà ôðîíò.

²íòåðíåò-âèäàííÿ «Ñâ³òëîâîäñüê» ïî-
â³äîìèëî, ùî 15 êâ³òíÿ, â³ä ðàêåòíîãî 
óäàðó ïî àåðîäðîìó ì³ñòà Îëåêñàíäð³¿ Ê³-
ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³, çàãèíóâ ÂÎËÎÆ-
ÑÜÊÈÉ Ìèêîëà Â³òàë³éîâè÷ — 25-ð³÷-
íèé àâ³àö³éíèé òåõí³ê ãðóïè ðåãëàìåíòó 

òà ðåìîíòó (íà âåðòîëüîòàõ òà àâ³àö³éíèõ 
äâèãóíàõ), ãîëîâíèé ñåðæàíò. Ìèêîëà 
Âîëîæñüêèé íàðîäèâñÿ ó Ñâ³òëîâîäñüêó, 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 9-ãî êëàñó âñòóïèâ äî 
Êðåìåí÷óöüêîãî ëüîòíîãî êîëåäæó Íà-
ö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó, 
îòðèìàâ ñïåö³àëüí³ñòü «Îáñëóãîâóâàííÿ 
ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí òà àâ³àö³éíèõ äâèãóí³â». 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàêëàäó ñòàâ äî ëàâ Íàöã-
âàðä³¿ Óêðà¿íè é ïàðàëåëüíî âñòóïèâ äî 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ³ì. ²âàíà Êîæåäóáà. Øè-
ðîêîìàñøòàáíå âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ â Óêðà¿íó 
çàñòàëî éîãî ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ â Îëåê-
ñàíäð³¿, äå â³í ïðîõîäèâ ñëóæáó ³ äå çàãè-
íóâ ïðè âèêîíàíí³ ñëóæáîâîãî îáîâ’ÿçêó. 
Ó ñêîðáîò³ çàëèøèëèñÿ íàðå÷åíà, áàòüêè, 
ñåñòðà òà áðàò.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ãîëîâè Ðåøåòèë³â-
ñüêî¿ ì³ñüêðàäè Îêñàíè Äÿäþíîâî¿, 16 
êâ³òíÿ çàãèíóâ ÌÎÑÊ²ÂÅÖÜ Âàëåíòèí 
Îëåêñàíäðîâè÷ — 23-ð³÷íèé ìîëîäøèé 
ñåðæàíò, â³éñüêîâèé ìåäèê çà ïîçèâíèì 
«Äîê». Âàëåíòèí Ìîñê³âåöü íàðîäèâñÿ ó 
ñåë³ Õðåùàòå ðåøåòèë³âñüêî¿ ãðîìàäè. 
Ñïî÷àòêó íàâ÷àâñÿ ó Õðåùàò³âñüê³é íåïî-
âí³é ñåðåäí³é øêîë³, ó 3-ìó êëàñ³ ïåðåé-
øîâ ó Øèë³âñüêó, à ç 2010 ðîêó íàâ÷àâñÿ 
ó Êàëåíèê³âñüê³é øêîë³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
øêîëè ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ â ó÷èëèù³ ¹ 
16, ó Ïîëòàâ³. Ó 2019 ðîö³ çàê³í÷èâ ç â³ä-
çíàêîþ Ëóáåíñüêå ìåäè÷íå ó÷èëèùå çà 
ñïåö³àëüí³ñòþ «ìåäáðàò». Ïðàöþâàâ ó 
Ïîëòàâñüê³é îáëàñí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ³ì. 
Ñêë³ôàñîâñüêîãî. Ïîò³ì ï³äïèñàâ êîíòðàêò 

³ ï³øîâ äî â³éñüêà. Ñëóæèâ ó 81-é áðèãàä³. 
Áóâ íàãîðîäæåíèé íàãðóäíèì çíàêîì «Çà 
çðàçêîâó ñëóæáó», çàéíÿâ ²²² ì³ñöå ïî Óêðà-
¿í³ â êîíêóðñ³ «Êðàùèé ôàõ³âåöü òàêòè÷íî¿ 
ìåäèöèíè».

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ïîëòàâñüêî¿ ÎÂÀ, 16 
êâ³òíÿ òàêîæ çàãèíóâ ÊÀÐÀÑÜÎÂ Äìèòðî 
Âîëîäèìèðîâè÷ — 48-ð³÷íèé ïðàïîð-
ùèê, êîìàíäèð â³ää³ëåííÿ ðîçâ³äóâàëü-
íîãî âçâîäó îêðåìî¿ äåñàíòíî-øòóðìîâî¿ 
áðèãàäè, ç Áðè÷ê³âêè.

Òîãî æ äíÿ çàãèíóâ ³ ÊÐÈÂÅÍÊÎ Àí-
äð³é Îëåêñàíäðîâè÷ — 41-ð³÷íèé ñåð-
æàíò, ðîçâ³äíèê-êóëåìåòíèê ðîçâ³äóâàëü-
íîãî âçâîäó îêðåìî¿ äåñàíòíî-øòóðìîâî¿ 
áðèãàäè. Â³í áóâ ðîäîì ç Ñåì’ÿí³âêè, áðàâ 
ó÷àñòü â ÀÒÎ ó 2014 ðîö³. Ó íüîãî çàëèøè-
ëàñü äðóæèíà òà äîíüêà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Âåëèêîáàãà÷àíñüêî¿ 
ñåëèùíî¿ ðàäè, 16 êâ³òíÿ, âíàñë³äîê áîéî-
âîãî ç³òêíåííÿ òà ìàñîâàíîãî àðòèëåð³é-
ñüêîãî îáñòð³ëó ïîáëèçó íàñåëåíîãî ïóíê-
òó Çîëîòå, â Ñºâºðîäîíåöüêîãî ðàéîíó 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, òàêîæ çàãèíóâ ÙÅÐ-
ÁÀÍÜ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ — êîìàíäèð 
çåí³òíîãî ðàêåòíîãî â³ää³ëåííÿ çåí³òíîãî 
ðàêåòíîãî âçâîäó ìîòîï³õîòíîãî áàòàëü-
éîíó, ñòàðøèé ñåðæàíò, Îëåêñ³é Ùåðáàíü 
æèâ ó ñåë³ Ìàð’ÿí³âêà Ðàäèâîí³âñüêîãî 
ñòàðîñòèíñüêîãî îêðóãó, Âåëèêîáàãà÷àí-
ñüêî¿ ãðîìàäè. Â³í áîðîíèâ ð³äíó çåìëþ 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè ç 2014 ðîêó.

Ïîëòàâñüêà ÎÂÀ òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî 
17 êâ³òíÿ çàãèíóâ ÏÓÃÀ× Âëàäèñëàâ Âà-
ëåð³éîâè÷ — 40-ð³÷íèé ñåðæàíò, ÿêîãî 

ïîõîâàëè íà Çàòóðèíñüêîìó êëàäîâèù³.
Îíóôð³¿âñüêà ñåëèùíà ðàäà ïîâ³äîìè-

ëà, ùî 18 êâ³òíÿ çàãèíóâ ØÅËÅÑÜÊÎ Ðî-
ìàí Âàñèëüîâè÷ — 42-ð³÷íèé ìàéîð ÇÑÓ, 
ÿêèé æèâ ó Êðåìåí÷óöüêîìó ðàéîí³. Â³í 
áðàâ ó÷àñòü â ÀÒÎ ç 2014 ðîêó, ñëóæèâ çà 
êîíòðàêòîì ç 2016-ãî, ìàâ ñòàòóñ ó÷àñíèêà 
áîéîâèõ ä³é. Ó íüîãî çàëèøèëèñÿ äðóæèíà, 
òðîº ä³òåé òà áàòüêè.

Çàãàëîì, â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíèõ ïî-
â³äîìëåíü, ç ïî÷àòêó øèðîêîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ çàãè-
íóëî íå ìåíøå 98 á³éö³â, æèòòÿ ÿêèõ áóëî 
ïîâ’ÿçàíî ç Ïîëòàâùèíîþ.

У боях за Україну загинули 
восьмеро захисників з Полтавщини

Àíäð³é Êðèâåíêî Ðîìàí Øåëåñüêî Îëåêñ³é Ùåðáàíü Âàëåíòèí Ìîñê³âåöü

Äìèòðî Êàðàñüîâ

Àíäð³é ÑîêîëîâñüêèéÌèêîëà ÂîëîæñüêèéÂëàäèñëàâ Ïóãà÷

Ïî÷àòîê. Ïðîäîâæåííÿ 
÷èòàéòå íà 5-é ñòîð.
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Óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà çàçíàëà 
æîðñòêîãî óäàðó ÷åðåç âòîð-
ãíåííÿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê. 

Ïîë³òèêè òà åêñïåðòè âæå ïðî-
ðîêóþòü ñóòòºâå ïàä³ííÿ ÂÂÏ òà 
íàäàþòü íåâò³øí³ ïðîãíîçè. Ùîá 
äîïîìîãòè á³çíåñó ïðàöþâàòè, 
âèïëà÷óâàòè çàðïëàòè ïðàö³âíè-
êàì òà ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè, óðÿä 
çàïóñòèâ ïðîãðàìó ðåëîêàö³¿ – 
ïåðåì³ùåííÿ ó áåçïå÷í³ ðåã³îíè 
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó çîí³ 
áîéîâèõ ä³é àáî ïîòåðïàþòü â³ä 
â³éíè. ßê ïðàöþº öÿ äåðæàâíà 
ïðîãðàìà, ÿê³ ïåðñïåêòèâè ó á³ç-
íåñó â³ä ïåðåì³ùåííÿ äî Ïîëòàâ-
ùèíè òà ùî â³ä öüîãî ïîëòàâöÿì, 
– äàºìî â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ.

Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ Øìè-
ãàëü íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ îö³íèâ 
ïàä³ííÿ åêîíîì³êè ó á³ëüø í³æ 
35% ñàìå ÷åðåç íàïàä Ðîñ³¿. Ó 
ñò³ëüêè æ âòðàòè ÂÂÏ îö³íþº 
ÌÂÔ. Ùå á³ëüøå ïàä³ííÿ ïðîãíî-
çóº Ñâ³òîâèé áàíê – íà ð³âí³ 45% 
ÂÂÏ.

«Òî÷í³ ìàñøòàáè ñêîðî÷åííÿ 
çàëåæàòü â³ä òðèâàëîñò³ òà ³íòåí-
ñèâíîñò³ áîéîâèõ ä³é», – ³äåòüñÿ ó 
çâ³ò³ Ñâ³òîâîãî áàíêó. 

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ì³í³ñòðà åêîíîì³êè Äåíèñà 
Êóä³íà, íàéá³ëüøå â Óêðà¿í³ ïî-
ñòðàæäàëè ãàëóç³, â ÿêèõ íåìîæ-
ëèâà äèñòàíö³éíà ðîáîòà. Öå, 
çîêðåìà, àâ³àö³éí³ ³ ìîðñüê³ ïåðå-
âåçåííÿ, ñôåðà ïîñëóã, äå á³çíåñ 
ïðàöþº áåçïîñåðåäíüî ç³ ñïîæè-
âà÷àìè.

«Â ïðîöåñ³ â³äíîâëåííÿ åêî-
íîì³êè ïð³îðèòåòíèìè º ãàëóç³, 
ùî áåçïîñåðåäíüî çàáåçïå÷ó-
þòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäÿí 
òà çì³öíþþòü íàøó îáîðîíîç-
äàòí³ñòü. Öå, çîêðåìà, ñ³ëüñüêå 
ãîñïîäàðñòâî, âèðîáíèöòâî ïðî-
äóêò³â õàð÷óâàííÿ òà ðîçäð³áí³ 
ìåðåæ³, ÷åðåç ÿê³ ö³ ïðîäóêòè â³ä 
âèðîáíèêà ïîòðàïëÿþòü äî ñïî-
æèâà÷à. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿ-
ºìî êîìóíàëüíèì òà åíåðãåòè÷-
íèì ï³äïðèºìñòâàì, àáè âäîìà ó 
ëþäåé áóëî òåïëî, ñâ³òëî òà ãàç. 
Òàêîæ êîíöåíòðóºìîñÿ íà âèðîá-
íè÷èõ ï³äïðèºìñòâàõ, ùî âèêîíó-
þòü çàâäàííÿ äëÿ Çáðîéíèõ ñèë 
Óêðà¿íè», – íàïèñàâ Äåíèñ Êóä³í ó 
ñâîºìó ïðîô³ë³ ó Facebook.

Áàãàòî ï³äïðèºìñòâ îïèíèëè-
ñÿ â ðàéîíàõ àêòèâíèõ áîéîâèõ 
ä³é ³ çìóøåí³ áóëè åâàêóþâàòè-
ñÿ â á³ëüø áåçïå÷í³ ðåã³îíè àáî 
ïðèïèíèòè ðîáîòó. ßê ñâ³ä÷èòü 
îïèòóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ á³ç-
íåñ-àñîö³àö³¿, ëèøå 17% êîìïà-
í³é ïðàöþþòü ó ïîâíîìó îáñÿç³, à 

Релокація бізнесу: 
чи зможе Полтавщина прийняти підприємства з 
гарячих точок і чи виграє від цього економіка

êîæíà òðåòÿ íå ïðàöþº. Òðåòèíà 
ï³äïðèºìö³â ïëàíóº â³äíîâèòè ä³-
ÿëüí³ñòü. 

Äëÿ ï³äòðèìêè á³çíåñó óðÿä 
ðàçîì ç Ì³í³ñòåðñòâîì åêîíîì³êè 
Óêðà¿íè ïîíàä ì³ñÿöü òîìó çàïóñ-
òèâ Ïðîãðàìó ç ðåëîêàö³¿ (ïåðå-
íåñåííÿ – ðåä.) ï³äïðèºìñòâ.

«Á³çíåñ ìîæå îòðèìàòè äî-
ïîìîãó â ïåðåì³ùåíí³ ñâîãî îá-
ëàäíàííÿ íà áåçïå÷í³ òåðèòîð³¿, 
ïîøóêó âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü òà 
ðîçñåëåíí³ ïðàö³âíèê³â», – ³äåòü-
ñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ íà ñàéò³ ªäèíî-
ãî âåáïîðòàëó îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè Óêðà¿íè. 

Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà åêî-
íîì³êè, ñòàíîì íà 12 êâ³òíÿ ³ç 
çîíè áîéîâèõ ä³é åâàêóþâàëè 302 
ï³äïðèºìñòâ. ²ç íèõ 121 âæå â³ä-
íîâèëè ðîáîòó íà íîâîìó ì³ñö³.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ïîë-
òàâñüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðà Ëóí³íà, íàøà 
îáëàñòü ïðèéìàº ÿê ïåðåì³ùåíèõ 
îñ³á, òàê ³ ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèõ 
ðåã³îí³â.

«Ñüîãîäí³ Ïîëòàâùèíà – ãó-
ìàí³òàðíèé õàá Óêðà¿íè. Ìè 
ïðèéìàºìî íå ò³ëüêè âíóòð³ø-
íüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿêèõ íèí³ 
âæå ïîíàä 113 òèñÿ÷, à é ãîòîâ³ 
äîïîìîãòè â ðîçòàøóâàíí³ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ç ôðîíòîâèõ ðåã³îí³â. 
Çàðàç äî îáëàñò³ ÷àñòêîâî àáî 
ïîâí³ñòþ ïåðå¿õàëè êîìïàí³¿, 
ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà äåðåâî-
îáðîáö³, íàäàíí³ ïîñëóã ïîáóòó, 
âèðîáíèöòâ³ ïëàñòèêó. Ñåðåä 
òàêèõ, ïðèì³ðîì, ÒÎÂ «Âåëìàø-
Óêðà¿íà» ³ç Äåðãà÷³â Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³. ß íåîäíîðàçîâî íàãîëî-
øóâàâ ³ ïîâòîðþþ: ìè ãîòîâ³ ïðè-
éíÿòè á³çíåñ, çàáåçïå÷èòè óìîâè, 
âñ³ëÿêî äîïîìîãòè. Íàì íåîá-
õ³äíî íàðîùóâàòè âèðîáíèöòâî, 
ïðàöþâàòè íà åêîíîì³êó äåðæà-
âè», – ïîâ³äîìèâ Äìèòðî Ëóí³í.

Що дає громаді 
перенесення підприємств 
на Полтавщину

Ðåëîêàö³ÿ á³çíåñó äî íàøî¿ 
îáëàñò³ – öå äîäàòêîâèé ïî-
øòîâõ äëÿ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó, 

ï³äêðåñëþº Ñåðã³é Ñòåïàíåíêî, 
êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè ïîë³òåêîíîì³¿ 
Ïîëòàâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Â. Ã. Êîðîëåíêà.

«Öå íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ó ïåðøó 
÷åðãó, äëÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, 
îñê³ëüêè ñòîâ³äñîòêîâî ïåðåâåñ-
òè ïåðñîíàë äóæå ñêëàäíî ÷å-
ðåç íèçêó ÷èííèê³â. Âîäíî÷àñ çà 
öèõ îáñòàâèí á³çíåñ çìóøåíèé 
çàëó÷àòè íîâèõ ïðàö³âíèê³â ñå-
ðåä ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, çàáåç-
ïå÷óâàòè ¿õíþ ïðîôåñ³éíó ï³ä-
ãîòîâêó òà àäàïòàö³þ äî âèìîã 
íàÿâíèõ âàêàíñ³é. Ïîëòàâùèíà, 
ÿêà òðàäèö³éíî âîëîä³º çíà÷íèì 
êàäðîâèì ³ òðóäîâèì ïîòåíö³-
àëîì, íàðàç³ íàðîùóº éîãî çà 
ðàõóíîê òèì÷àñîâî ïåðåì³ùåíèõ 
îñ³á. Íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ãàðàíòó-
þòü ëþäÿì ñòàá³ëüíå äæåðåëî 
äîõîä³â – çàðîá³òíó ïëàòó. Öå, 
ñâîºþ ÷åðãîþ, ï³äâèùóº ïëàòî-
ñïðîìîæíèé ïîïèò, çîêðåìà ³ íà 
ì³ñöåâ³ òîâàðè òà ïîñëóãè. Êð³ì 
òîãî, ïåðåì³ùåííÿ á³çíåñó ìàé-
æå çàâæäè ïåðåäáà÷àº íåîáõ³ä-
í³ñòü íàëàãîäæåííÿ íîâèõ ïàðò-
íåðñüêèõ çâ’ÿçê³â, ïðèì³ðîì, ³ç 
ïîñòà÷àëüíèêàìè êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã, ÿê³ ëèøå âèãðàþòü â³ä 
ñï³âïðàö³ ³ç íîâèìè êë³ºíòàìè. Ó 
ïåðñïåêòèâ³ âñå öå ñòâîðþº ñòè-
ìóëè äëÿ ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè», – ïðîêîìåíòóâàâ 
Ñåðã³é Ñòåïàíåíêî.

Ç-ïîì³æ ïðîáëåì, ç ÿêèìè 
ñòèêàþòüñÿ âèðîáíèöòâà íà íî-
âîìó ì³ñö³, åêñïåðò â³äçíà÷àº 
ñêëàäíîù³ ç ï³äáîðîì íîâî¿ ëî-
êàö³¿ äëÿ ãîñïîäàðþâàííÿ. Äëÿ 
âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ñêëàäíèìè 
º ïèòàííÿ ñàìîãî ïðîöåñó ïåðå-
ì³ùåííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñ-
òåé, ðîçñåëåííÿ ïðàö³âíèê³â òà 
¿õí³õ ðîäèí. Òàêîæ âàæëèâèì º 
ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïîðóøå-
íèõ ïàðòíåðñüêèõ çâ'ÿçê³â, íà-
ëàãîäæåííÿ ñèñòåìè ïîñòà÷àííÿ 
òà çáóòó, â³äíîâëåííÿ ëîã³ñòè÷íèõ 
ëàíöþã³â.

Íà äóìêó íàóêîâöÿ, ùîá çðî-
çóì³òè, ÷è ï³äõîäèòü Ïîëòàâùèíà 
äëÿ ïåðåì³ùåííÿ ñþäè á³çíåñó ç 
³íøîãî ðåã³îíó, âëàñíèêó òðåáà 
çâàæèòè ÷èìàëî ôàêòîð³â: ñïå-
öèô³êó âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó, 
ãàëóçåâ³ îñîáëèâîñò³, ñòàí êîí-
êóðåíö³¿ â ðåã³îí³, ñòðàòåã³þ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó òîùî.

«Ïîëòàâñüêèé ðåã³îí ìàº 
âäàëå ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøó-
âàííÿ, âèñîêèé êàäðîâèé òà ðå-
ñóðñíèé ïîòåíö³àë, â³ääàëåí³ñòü 
â³ä çîíè àêòèâíèõ áîéîâèõ ä³é. 
Ðåëîêàö³ÿ äî íàøî¿ îáëàñò³ äàº 
ìîæëèâ³ñòü á³çíåñó ïðîäîâæè-
òè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü â 
åêîíîì³÷íîìó ³ ïðàâîâîìó ïîë³ 
Óêðà¿íè, çáåðåãòè ñâî¿ âèðîá-
íè÷³ ïîòóæíîñò³ òà ì³í³ì³çóâàòè 
âòðàòè. Â óìîâàõ âîºííîãî ÷àñó 
íàéãîëîâí³øå äëÿ á³çíåñó – çáå-

ðåãòè ñâîþ åêîíîì³÷íó àêòèâ-
í³ñòü, çàáåçïå÷óþ÷è ñò³éê³ñòü 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, íå ïî-
òðàïèòè äî çîíè îêóïàö³¿ òà íå 
ïðàöþâàòè íà àãðåñîðà», – ðå-
çþìóâàâ Ñåðã³é Ñòåïàíåíêî. 

Çàçíà÷èìî, íàïðèêëàä, ùî 
Ëóáåíñüêà ì³ñüêà ðàäà çàÿâèëà 
ïðî ãîòîâí³ñòü ðîçì³ñòèòè ï³ä-
ïðèºìñòâà ç ³íøèõ ðåã³îí³â íà 
òåðèòîð³¿ ñâîº¿ ãðîìàäè òà âæå 
ï³äãîòóâàëà ïåðåë³ê ïëîù äëÿ 
îðåíäè.

«Âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì íà 
äàíèé ÷àñ ïðîâåäåíà àêòóàë³çà-
ö³ÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàÿâíîñò³ ó 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â³ëü-
íèõ âèðîáíè÷èõ ïëîù (îô³ñíèõ 
ïðèì³ùåíü), ÿê³ ìîæóòü áóòè 
â³ä÷óæåí³, ïåðåäàí³ â îðåíäó, ó 
êîðèñòóâàííÿ òîùî», – ³äåòüñÿ 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ëóáåíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Онлайн-заявка 
на переміщення

Ç 11 êâ³òíÿ çàïðàöþâàëà 
îíëàéí-ïëàòôîðìà, ùî äîïîìà-
ãàº ïåðåì³ñòèòè âèðîáíèöòâî ³ç 
çîí âåäåííÿ àêòèâíèõ áîéîâèõ 
ä³é äî á³ëüø áåçïå÷íîãî ì³ñ-
öÿ. Çàÿâêó íà ðåëîêàö³þ âëàñ-
íèê á³çíåñó ìîæå ïîäàòè ÷åðåç 
êîìï'þòåð.

«Êëþ÷îâà ³äåÿ ïëàòôîðìè 
– çâåñòè â «ºäèíó òî÷êó» ò³ êîì-
ïàí³¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåëîêàö³¿; 
ò³, ÿê³ ìàþòü â³ëüí³ ïîòóæíîñò³ ³ 
ïðèì³ùåííÿ òà ìîæóòü íàäàòè ¿õ 
â îðåíäó êîìïàí³ÿì, ùî ïîòðå-
áóþòü ïåðå¿çäó; à òàêîæ íàäàòè 
çðó÷íèé ³íñòðóìåíò óïðàâë³ííÿ 
ïðîöåñîì ïåðå¿çäó ÿê äëÿ ñàìèõ 
êîìïàí³é, òàê ³ äëÿ âñ³õ äåðæîð-
ãàí³â, ùî àêòèâíî ñóïðîâîäæóþòü 
öåé ïðîöåñ», – ïðîêîìåíòóâàëà 
äëÿ «ªâðîïåéñüêî¿ ïðàâäè» Äà-
ðèíà Ìàð÷àê, ïåðøà çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðà ÄÏ «Ïðîçîððî.Ïðî-
äàæ³».

Êð³ì Ì³íåêîíîì³êè, äî ïðî-
öåñó ðåëîêàö³¿ çàëó÷åí³ Ì³í³íô-
ðàñòðóêòóðè, «Óêðïîøòà» òà «Óê-
ðçàë³çíèöÿ», ïðîô³ëüí³ êîì³òåòè 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, â³éñüêîâî-öè-
â³ëüí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íø³ ñòðóê-
òóðè. Çàãàëîì äî äîïîìîãè á³ç-
íåñó â ðåëîêàö³¿ äîëó÷èëèñÿ 14 
öåíòðàëüíèõ òà çàõ³äíèõ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè. 

Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ íà íîâå ì³ñ-
öå ï³äïðèºìñòâî ìîíòóº îáëàä-
íàííÿ, ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ìå-
ðåæ, çàïóñêàº ðîáîòó. Ôàõ³âö³ 
îáëàñíèõ àäì³í³ñòðàö³é ñïðè-
ÿþòü ³ äîïîìàãàþòü êîìïàí³¿ â 
îáëàøòóâàíí³. Äåðæàâíà ñëóæ-
áà çàéíÿòîñò³ äîäàòêîâî ñï³âï-
ðàöþº ç ï³äïðèºìñòâîì ó ïè-
òàíí³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ íîâèõ 
ðîá³òíèê³â, à Äåðæàâíà ñëóæ-
áà ç ïèòàíü ïðàö³ êîíñóëüòóº ó 
ñôåð³ ãàðàíò³é áåçïåêè æèòòÿ ³ 
çäîðîâ’ÿ ïðàö³âíèê³â.

Ñåðã³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ





ñòàâ äî ðîáîòè ó Ñâÿòî-Óñïåíñüêîìó 
ñîáîð³ Ïîëòàâè.

– Çà äâà òèæí³ â³ä ïî÷àòêó â³éíè 
äî íàñ çàïèñàëîñÿ 500 ëþäåé. Çàðàç 
ñïèñîê çíà÷íî á³ëüøèé, — ãîâîðèòü 
Ïîë³íà Ãîñòºâà.

Ïðî ïî÷àòîê íîâî¿ ôàçè ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüêî¿ â³éíè ä³â÷èíà ä³çíàëàñÿ â³ä 
áàòüêà, ÿêèé çàòåëåôîíóâàâ ¿é ñòðàøíîãî 
ðàíêó 24 ëþòîãî.

– Î 6:45 â³í ìåí³ çàòåëåôîíóâàâ 
³ êàæå: «Øâèäêî çáèðàéñÿ ³ éäè äî 
ìåíå». Â³í ñàì ìåøêàº ó Òåðåøêàõ. 
Ìåíå ïî÷àëî òðóñèòè. Òè ïðîñòî íå 
ðîçóì³ºø, ùî ðîáèòè, áî íå áóâ äî 
öüîãî ãîòîâèé, — çãàäóº âîëîíòåðêà.

Òà ó ïåðøèé äåíü, ãîâîðèòü Ïîë³-
íà, ùå çäàâàëîñÿ, ùî îêóïàíòè íå áó-
äóòü âðàæàòè ìèðí³ ö³ë³. Òîæ ñïåðøó 
çàëèøàëàñÿ ó Ïîëòàâ³, ó ïîìåøêàíí³, 
äå óòðèìóº ê³ëüêîõ êîò³â.

З офісу — 
у волонтерський намет

Äî 24 ëþòîãî Ïîë³íà Ãîñòºâà ïðà-
öþâàëà â Îáëàñíîìó ìîëîä³æíîìó 
öåíòð³. Çàéìàëàñÿ òàì îñâ³òí³ìè ïðî-
ºêòàìè äëÿ ìîëîä³, à òàêîæ âîëîíòåð-
ñüêèìè ïðîãðàìàìè. Òîæ øâèäêî äî-
ëó÷èëàñÿ äî ³í³ö³àòèâè «Ïîëòàâñüêîãî 
áàòàëüéîíó íåáàéäóæèõ».

– Ìåí³ çàòåëåôîíóâàëà ìîÿ êå-
ð³âíèöÿ ç ìîëîä³æíîãî öåíòðó. Êàæå: 
«Ïîë³íî, âîëîíòåðèìî?». Â³äïîâ³ëà, 
ùî òàê. Òóò íà ì³ñö³ ìåí³ â³äðàçó âè-
äàëè áëîêíîò ÷åðâîíèé, ùîá çàïèñó-
âàòè òèõ, õòî õî÷å áóòè âîëîíòåðîì. 
Íîòóâàëè íîìåðè òåëåôîí³â, à òàêîæ 
òå, ùî ö³ ëþäè ìîæóòü ðîáèòè, — ðîç-
ïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Çàðàç ó íàìåò³ ä³â÷èíè ñòî¿òü òåð-
ìîñ, âîíà ç êîëåãàìè ãîòóº ÷àé òà 

êàâó, à òàêîæ ãàðÿ÷ó ¿æó. Ãîäóþòü âî-
ëîíòåð³â, ïåðåñåëåíö³â òà òèõ, õòî çà-
ëèøèâñÿ áåç ðîáîòè. Òèì ÷àñîì ó ñî-
áîð³ êèïèòü ðîáîòà.

– Äî íàñ çàïèñàëèñÿ ìåäèêè, ÷àñ-
òèíà ç ÿêèõ äîïîìàãàº ñîðòóâàòè ë³êè. 
ª ïðîñòî «ëþäè-ðóêè», ÿê³ ñêëàäàþòü, 
ïåðåíîñÿòü ðå÷³. Íåáàéäóæ³ ïðèéøëè, 
áî íå ìîæóòü ñèä³òè íà ì³ñö³. ß òåæ 
íå çìîãëà ïðîáóòè âäîìà á³ëüøå, í³æ 
îäèí äåíü. Ðîçóì³ëà, ùî òðåáà éòè ³ 
ùîñü ðîáèòè, — ãîâîðèòü Ïîë³íà.

Òàêîæ º âîëîíòåðè ç ëåãêîâèìè òà 
âàíòàæíèìè àâòî. Âîíè çàä³ÿí³ ó ïåðå-
âåçåíí³ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ïî ì³ñ-
òó òà â ³íø³ íàñåëåí³ ïóíêòè. Ùå íåáàé-
äóæ³ ëþäè øèþòü ðîçâàíòàæóâàëüí³ 
æèëåòè äëÿ á³éö³â, ïëåòóòü ìàñêóâàëüí³ 
ñ³òêè. Äîïîìàãàº êîæåí, õòî ÷èì ìîæå.

ªâãåí³ÿ ÑÅÌÅÍ×ÅÍÊÎ, 
Îëåêñàíäð ÊÐÓÌ²Í

Полтавська волонтерка Поліна Гостєва: «Я не могла 
сидіти вдома, розуміючи, що маю щось робити»

ÑÜÎÃÎÄÍ² ïîëòàâêà Ïîë³íà Ãîñ-
òºâà ïðàöþº ó âîëîíòåðñüêîìó 
íàìåò³ á³ëÿ Ñâÿòî-Óñïåíñüêîãî 

ñîáîðó Ïîëòàâè. Êîîðäèíóº áàæàþ-
÷èõ äîïîìàãàòè, ãîäóº êîëåã òà åâà-
êóéîâàíèõ ³ç çîíè áîéîâèõ ä³é. À ùå 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ïðàöþâàëà â îá-
ëàñíîìó ìîëîä³æíîìó öåíòð³ òà ìð³ÿ-
ëà ïðèäáàòè àâòî.

Бажаючих 
допомагати — багато

Ïîë³íà Ãîñòºâà ç òðåòüîãî äíÿ ðî-
ñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ â Óêðà¿íó ðîç-
ïî÷àëà âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ó 
øòàá³ «Ïîëòàâñüêîãî áàòàëüéîíó íå-
áàéäóæèõ». Íèí³ ä³â÷èíà çàíîòîâóº 
êîíòàêòè áàæàþ÷èõ äîïîìàãàòè. À ùå 
çàáåçïå÷óº òåïëîþ ¿æåþ òèõ, õòî âæå Ïîë³íà Ãîñòºâà ó âîëîíòåðñüêîìó íàìåò³

Полтавські волонтери проводять 
збір необхідного для оборони 
міста та допомоги переселенцям 
— діють сім центрів прийому 
допомоги у різних районах міста

Ï³äòðèìàòè ìåøêàíö³â åêîïàðêó ìîæíà ³ ô³íàíñîâî íà ðàõó-
íîê UA063052990000026009021205639 (ÔÎÏ ²ëü÷åíêî Â.Â.).

Äëÿ ëþäåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ ó Îõòèðö³, Òðîñòÿíö³ òà Õàð-
êîâ³ çáèðàþòü äîïîìîãó. Ïðèíîñèòè áîðîøíî, êðóïè, â³âñÿí³ 
òà ãðå÷àí³ êàø³, ìþñë³, ìàêàðîíè, êîíñåðâè â çàë³çíèõ áàíêàõ, 
ïå÷èâî, âàôë³, õë³á, êàø³ òà ñóì³ø³ äëÿ ä³òåé â³ä 1 ðîêó, ãëèáîê³ 
ìèñêè, ëîæêè, ñòàêàí÷èêè ìîæíà çà àäðåñàìè:

  âóë. Ç³íüê³âñüêà, 5 (òåë.: 093-067-34-15);
  âóë. Íåáåñíî¿ ñîòí³, 61 (òåë.: 067-824-16-04, 050-160-

37-88).
Äëÿ õàðê³âñüêèõ ë³êàðåíü ó Ïîëòàâ³ òàêîæ çáèðàþòü ïðî-

äóêòè, áåíçèí À-92 äëÿ ãåíåðàòîð³â, òà çàñîáè ã³ã³ºíè. Çîêðåìà, 
ïîñò³éíà ìàêñèìàëüíà ¿õíÿ ïîòðåáà - öå êîíñåðâè â ìåòàëåâèõ 
áàíêàõ. Ïðèíîñèòè ¿õ ìîæíà íà âóë. Êîíäðàòþêà, 2à, á³ëÿ êàôå 
«Â³êìà».

Âîëîíòåðè, ÿê³ ãîòóþòü ¿æó äëÿ â³éñüêîâèõ, òàêîæ çáèðà-
þòü ïðîäóêòè íà áîðù³, ñóïè, âàðåíèêè òà ãàëóøêè. Óòî÷íþâàòè 
ïîòðåáè ìîæíà çà òåëåôîíîì: 050-305-65-22 (Íåëÿ).

Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó â³éñüêîâî¿ òåõí³êè ïðèéìàº äîìêðà-
òè íà 5, 10 òîíí àáî á³ëüøå, ï³äçàðÿäí³ ïðèñòðî¿ äëÿ àêóìóëÿ-
òîð³â, êîìïðåñîðè äëÿ âàíòàæ³âîê, êëþ÷³: ð³æêîâ³ (30+ ðîçì³ðó), 
áàëîíí³, íàêèäí³ àáî ãîëîâêè ï³ä âñ³ ðîçì³ðè. Àêòóàë³çóâàòè ïî-
òðåáè ìîæíà çà òåëåôîíîì 050-818-82-18.

Øòàá ï³äòðèìêè â³éñüêîâèõ â³ä Ïîëòàâñüêî¿ àñîö³àö³¿ 
á³çíåñó çáèðàº îäÿã, âçóòòÿ, çàõèñíå ñïîðÿäæåííÿ, òåðìî-
á³ëèçíó, ðîçâàíòàæóâàëüí³ æèëåòè, ðþêçàêè òà ñóìêè, ñïàëüí³ 
ì³øêè òà íàìåòè. Àêòóàë³çóâàòè ïîòðåáè ìîæíà çà òåëåôîíîì 
066-812-71-53 (²ðèíà Â³êòîð³âíà Áåññàðàáîâà).

Âîëîíòåðè, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü ðîçãðóçêè äëÿ â³éñüêîâèõ 
ïîñò³éíî ïîòðåáóþòü òêàíèíè òà íèòîê. Çîêðåìà çáèðàþòü: 
òêàíèíè îêñôîðä (ù³ëüí³ñòü 500-600 ìì), êîðäóðà (ù³ëüí³ñòü 
600-1000 ìì), íèòêè àðìîâàí³ íîìåð 40, ôóðí³òóðó (ëèïó÷êè 
øèðèíîê 5 ñì, çàñò³áêè, ðåì³íí³ ñòð³÷êè 2,5-3 ñì), áðåçåíò, ôë³ñ, 
òðèêîòàæ. Ç ïèòàííÿìè äîñòàâêè òà àêòóàëüíèõ ïîòðåá ìîæíà 
çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: 050-281-10-55 (Îëåíà).

«Ïîëòàâùèíà»

Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê ÷èòàéòå íà 4-é ñòîð.

Ç Äí³ïðà íà Ëüâ³âùèíó ïåðå¿õàëî ï³äïðèºìñòâî ç âèðîáíèöòâà ìàòðàö³â
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«Коли в Америці в мене за-
питують, чим займаюся, відпові-
даю: відродженням кобзарства. 
Після цього, як правило, уточню-
ють: а конкретніше? Тоді я завер-
шую розмову: конкретніше не 
буває — ти або розумієш це, або 
ні», — посміхається Юрій Фе-
динський — воістину легендар-
на постать на нашому творчому 
просторі, музикант, котрий ре-
конструює епічну традиційну му-
зику, майстер народних струн-
них музичних інструментів, 
організатор кобзарського табо-
ру й етнофестивалів, котрий, від-
чувши поклик землі своїх пред-
ків, проміняв американський 
мегаполіс на українську гли-
бинку. Придбавши стару хату на 
околиці села Крячківка, що непо-
далік від Пирятина, яке зокрема 
славиться унікальним народним 
гуртом «Древо», Юрко оселився 
там разом із сім’єю і продовжив 
справу свого життя, дійшовши 
висновку, що в сільській місце-
вості — ідеальні умови для того, 
аби займатися кобзарством. 
Останнім часом у започаткова-
ному ним кобзарському таборі, 
можна сказати, збирався аван-
гард кобзарського мистецтва з 
різних куточків  світу. Юрій вчив 
не лише майструвати українські 
народні музичні інструменти, 
зокрема свої улюблені бандуру, 
кобзу й торбан, а й грати на них. 
А ще — опановувати наш тради-
ційний спів.

«Ми не живемо в селі в ізо-
ляції, — розказував під час мого 
приїзду до Крячківки дивакува-
тий американець. — Тут бага-
то цікавих людей. І сюди при-
їжджають ті, хто залюблений у 
кобзарство, чи не з усіх кінців 
світу. Коли ж, буває, занудьгу-
ємо у провінції, тоді самі виру-
шаємо за кордон». Юрко має 
унікальний досвід: двічі їздив 
кобзарювати у США, останньо-
го разу проїхав фактично увесь 
континент, побував у таких цен-
трах української діаспори, як 
Нью-Йорк та Чикаго. І скрізь, 
де виконував кобзарські пісні, 
грав на змайстрованих власно-
руч кобзі, бандурі, торбані, це 
сприймали з непідробною ціка-
вістю. Наступний кобзарський 
маршрут Юрія Фединського  
проліг європейським континен-
том. У вояж Західною Європою 
він вирушив разом зі своїм гур-
том «Крачківка»: мандрівні му-
зиканти, практично не маючи 
коштів, побували в Польщі, Ні-
меччині, Бельгії, Франції, Італії, 
Австрії, Словаччині, де предста-
вили не лише кобзарські  думи, 
а й полтавський багатоголосий 
спів, історичні пісні у стилі ко-
зацького бароко тощо. Загалом 
три тижні тоді, вважай, прове-
ли на колесах. «Це прекрасний 
досвід для наших фольклорних 
гуртів, — ділився зі мною Юрко 
після тієї поїздки. — І я радив би 
їм: не чекайте, поки вас запро-
сять, їдьте у світ і пропагуйте 
українську культуру, справжню, 

«Мусимо йти туди, куди нас кличе 
Бог»: «Кобзарська Армада» на чолі 
з Юрієм Фединським, попри складні 
часи, проводить тур Україною

глибинну Україну. Аби   євро-
пейці мали можливість відчути 
через нашу музику, спів, хто ми 
такі насправді. Це культурна ди-
пломатія, альтернатива путін-
ській брехливій пропаганді, яка 
робить нас фашистами».

«Навіть якщо не маємо  
запрошень, ідемо  
до бомбосховищ — і там 
граємо та співаємо»

Після євротуру Юрій Фе-
динський разом із колегою й 
однодумцем Олегом Бутом від-
правився на козацькі гастролі 
в Канаду. І ось тепер настала 
черга за туром Україною, який 
припав на тривожні, буремні 
часи. Дізнавшись про нього, по-
чала домовлятися з Юрком про 
спілкування на цю тему в «Ме-
сенджері», аж тут американець 
з українським корінням разом 
із «Кобзарською Армадою» за-
вітав до Полтави. Кобзарюва-
ти під час війни, аби захистити 
Українську державу, підняти дух 
українців, допомогти пережити 
важкі часи війни, вселити віру в 
нашу перемогу над московита-
ми, — так визначив мету цього 
туру сам Юрій Фединський.

Полтава — рідне місто його 
дружини Марії. Подружжя час-
то співає дуетом, тож не можу 
не поцікавитися, чому у складі 
«Кобзарської Армади» немає 
Юркової «другої половини». 
«Відправив Марію з дітьми до 
своєї матері в Америку, бо в нас 
невдовзі має народитися п’ята 
дитина, — пояснив мій співроз-
мовник. — Мої діти не розумі-
ють, чому я не з ними. Та в мене 
своя праця в Україні, відчуваю, 
що в такий надзвичайно склад-
ний час маю бути саме тут. Коли 
закінчиться цей кобзарський 
тур, приєднаюся до Марії й ді-
тей, а тоді разом повернемося 
додому до Крячківки. Бо маю 
готуватися до кобзарського 
фестивалю. До того ж трава вже 
зеленіє — треба буде косити». 
До речі, поки писала цей мате-
ріал, у місті Ролі — столиці штату 
Північна Кароліна — з’явилася 
на світ четверта донька, а зага-
лом п’ята дитина Фединських 

Квітослава. «Нова радість ста-
ла», — так прокоментував її на-
родження Юрій на своїй сторінці 
у «Фейсбуці».

У нашому обласному центрі 
«Кобзарська Армада» подарува-
ла свято зустрічі з традиційним 
українським кобзарським мис-
тецтвом військовим, а також пе-
реселенцям з охоплених бойо-
вими діями регіонів, котрі нині 
мешкають у гуртожитках Пол-
тавського педагогічного універ-
ситету, викладачам цього вишу, 
просто полтавцям. І хоч жодних 
афіш про концерти мандрівних 
артистів із метою дотримання 
безпеки не вивішували, послу-
хати спів у супроводі сакральних 
українських народних музичних 
інструментів прийшло багато 
шанувальників нашої духовної 
спадщини. Оскільки організува-
ла приїзд Юрка Фединського та 
його команди до Полтави екоак-
тивістка, волонтерка волонтер-
ського центру Харківсько-Пол-
тавської єпархії ПЦУ Людмила 
Теймуразян, котра проживає на 
окраїні Полтави — у колишньо-
му селі Івонченці, то третьою ло-
кацією, де вони виступили, став 
місцевий Будинок культури.

Юрій Фединський розповів 
про те, як народилася «Кобзар-
ська Армада»: «Із закликом взя-
ти участь у цьому патріотичному 
проєкті я звернувся в соцмережі 
до всіх учасників кобзарського 
табору. Відгукнулися Тетяна Ге-
расимова, Олег Бут, Марина Руд-
нєва, які проживають у столиці, а 
також Олеся Чайка з міста Пав-
лоград Дніпропетровської об-
ласті. На відміну від Тетяни, яка 
вже змайструвала свою бандуру 
й грає на ній, Олегу й Олесі, котрі 
теж виготовляли традиційні коб-
зарські музичні інструменти, цей 
творчий процес перебив путін. 
Зате як український народний 
скрипаль Олег є номером один. 
І поки не готова його кобза, він 
грає на скрипці. Олеся акомпа-
нує собі на гітарі, причому вико-
нує власні пісні. Гадаю, Бог хотів 
саме такого складу нашої коман-
ди, щоб було представлене не 
тільки традиційне кобзарство. 
Адже ті ж таки кобзарські думи 

нелегкі для сприйняття. Хоч, 
може, як ніколи, доречні й по-
трібні саме зараз — бачили б ви, 
як військові ловлять кожне їхнє 
слово. Щодо цього проєкту, то 
загалом я мало що організову-
вав. Та все склалося якнайліпше: 
ми вже знаємо маршрут нашого 
туру. Бо, як відомо, найкращий 
менеджер — Господь. Якщо Бог 
вважає, що ми робимо потрібну 
справу, тоді з’являються ось такі 
люди, як Людмила Теймуразян, 
які в усьому нам сприяють: до-
мовляються про локації наших 
виступів на місцях, збирають 
слухацькі аудиторії, пригоща-
ють смаколиками. І навіть якщо 
немає запрошень, знаємо, як 
знайти своїх слухачів: ідемо до 
бомбосховищ — і там граємо та 
співаємо».

«Путін нас не знищує,  
навпаки, гартує,  
сам того не знаючи»

Варто зазначити, що спер-
шу понад місяць від початку 
повномасштабного вторгнення 
московитів в Україну мандрівні 
музиканти провели в Києві, коб-
зарюючи в основному в метро. 
Вважали за потрібне бути там, 
коли ситуація була вкрай на-
пруженою. Коли ж у столиці на-
решті стало спокійніше, відчули, 
що мають їхати до інших місць, 
де нині прямо на очах твориться 
історія. Аби підтримати жителів 
Київщини, курсували з Києва до 
Боярки, Ворзеля, Бучі, Гостоме-
ля, Бородянки, Макарова, куди 
їх запрошували військові ЗСУ, 
бійці територіальної оборони, 
просто звичайні люди. Юрій 
зауважує: коли хтось ризикує 
життям, захищаючи Україну, він, 
представник козацького роду, 
не може відсиджуватися вдома. 

«У Бучі я співав на тлі підби-
тих російських танків, у надзви-
чайно трагічному місці — біля 
братської могили, — пригадав 
він. — Загалом вважаємо, що 
мусимо йти туди, куди нас кличе 
Бог. І коли десь три тижні тому 
один військовий порадив нам 
вирушити до Ірпеня, ми  сприй-
няли це так: а може, того хоче 
Господь? Проте, коли добрали-
ся до дороги, яка веде на Ірпінь, 
далі нас не пропустили військо-
ві, пояснивши, що внаслідок во-
рожих обстрілів там нещодавно 
загинув американський журна-
ліст. Тож ми сказали: «Дякуємо, 
Боже» — і повернули назад. Я 
вірю, що вся наша дружна ком-
панія під захистом Божим. Через 
це, власне, й не маємо страху». 

«Чому я осів на Полтавщині? 
Бо маю бути ближче до джерела 
кобзарства. Щоб не порвалася 
ота ниточка, яка зв’язує нас із 
ним, щоб воно не було забуте. 
Бог береже кобзарство й Украї-
ну. І путін нас не знищує, навпаки, 
гартує, сам того не знаючи, — 
переконаний Юрій Фединський. 
— Ми шукаємо сучасні форми 
кобзарства: спираючись на укра-
їнські народні традиції, водночас 
привносимо щось своє, аби нас 
краще розуміли сучасники».

Наші сучасні кобзарі пере-
суваються дорогами України на 
Юрієвому «Крайслері». «Цей про-
єкт абсолютно безкоштовний. 
Звичайно, у нас є певні потреби в 
пальному, харчуванні й ночівлі — 
від цього нікуди не дінешся, тож 
люди часом щось жертвують», — 
зазначає Олег Бут.

Після Полтави наші герої вже 
виступали в Кобеляках, Дніпрі. 
Особливо насиченою була про-
грама виступів у Харкові: 8 кон-
цертів за 3 дні, серед локацій 
— метро, бомбосховища. Далі 
кобзарська команда попрямува-
ла до Запоріжжя. Кобзарі мають 
запрошення і з Кривого Рогу, 
Первомайська, Миколаєва, Оде-
си, Вінниці, Тернополя, Львова 
тощо. А ще збираються на бу-
ремний Схід, де нині «найгаря-
чіше». «Дуже хочеться мораль-
но підтримати наших бійців на 
фронті. Звісно, на передову нам 
навряд чи вдасться потрапити. 
Але поблизу неодмінно побува-
ємо, — висловив на прощання 
упевненість Юрій Фединський. 
— Знаєте, у мене таке відчуття, 
що якби зараз був в Америці і 
ми в цей час раптом втратили б 
Донбас, я б усе життя карався, 
що не був там, де мусив бути».

Ганна ЯРОВА

 «Кобзарська Армада» у складі (зліва направо) Тетяни Герасимової, Юрія Фединського, 
Олесі Чайки та Олега Бута під час виступу в малій актовій залі навчального корпусу № 1 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Юрій Фединський спершу взяв до рук бандуру, а потім торбан, зауваживши, що 
в нього ціла колекція українських народних струнних музичних інструментів

На Полтавщині 
планують 
збудувати 
близько 2000 
квартир для 
переселенців

ДО КІНЦЯ року на Пол-
тавщині планують збу-
дувати близько 2000 

помешкань для переселенців 
коштом держбюджету й вику-
пити ще 500

У найбільших містах Пол-
тавської області будувати-
муть житло для переселенців. 
Кошти на це надходитимуть 
із держбюджету. Попередній 
термін будівництва – до кінця 
року. Про це повідомив на-
чальник Полтавської облас-
ної військової адміністрації 
Дмитро Лунін під час прес-
конференції 21 квітня.

— Місця будівництва ви-
значені. Це великі міста Пол-
тавської області. Їх у нас на 
сьогодні 4. Можемо говорити, 
5. Але держава розглядає їх 
як 4. Це Полтава, Кременчук, 
Миргород і Лубни та, можли-
во, Горішні Плавні, - пояснив 
начальник ОВА.

За його словами, це бу-
дуть окремі будинки, заввиш-
ки не більше 4-х поверхів. Ко-
штів із місцевих бюджетів та 
від приватних організацій не 
залучатимуть.

— Вони повинні бути 
три-, чотириповерхові — 
щоби ми встигли збудувати 
їх цього року. Кошти нада-
ватимуть військовій адмі-
ністрації й вона буде за-
мовником будівництва. Це 
кошти держбюджету. Ні міс-
цеві, ні приватні кошти там 
не будуть застосовуватися. 
Тільки державний бюджет, 
— додав Дмитро Лунін.

Загалом планують звес-
ти будинки на 2000 квартир. 
Площа кожної з них, в се-
редньому, становитиме 50 
м2. Тобто загалом близько 
100000 м2 житла. Категорії 
тих, хто заїде у новозбудова-
ні квартири першочергово, 
визначатимуть після початку 
будівництва.

— Ці помешкання будуть 
у власності цивільних вій-
ськових адміністрацій. Люди 
там проживатимуть до того 
часу, поки на їхній території 
не будуть відновлені будин-
ки та помешкання, — роз-
повів начальник Полтавської 
ОВА.

Собівартість будівництва 
такого житла поки невідо-
ма. Ціна буде індикативна і її 
мають визначити наступно-
го тижня – після прийняття 
рішення щодо фінансування 
та старту відповідної про-
грами. Забудовника обира-
тимуть за тендерною про-
цедурою, але скороченою 
– аби прискорити будівни-
цтво. Також пришвидшено 
буде рішення щодо виділен-
ня відповідних земельних 
ділянок.

Окрім того, ОВА планує 
викупити для переселен-
ців близько 500 квартир у 
вже збудованих будинках. 
Вартість як нових, так і ви-
куплених помешкань вклю-
чатиме й зроблені санвузли 
та мінімальні меблі — щоби 
люди могли заїхати й одра-
зу жити.
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ºòüñÿ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó, íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ) 

 20221269333
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê 
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ 
ó ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç 
ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà 
âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçè-
ö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 
1. Планована діяльність 

Ñïîðóäæåííÿ åêñïëóàòàö³é-
íèõ ñâåðäëîâèí ¹¹532, 533, 
534, 545 Çàõ³äíî-Õðåñòèùåí-
ñüêîãî ÃÊÐ íà ãàç ³ êîíäåíñàò, 
ï³äçåìí³ ñïîðóäè. Ï³äêëþ÷åííÿ 
ñâåðäëîâèí äî óñòàíîâîê ï³äãî-
òîâêè âóãëåâîäíåâî¿ ñèðîâèíè 
(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ 

ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 

Ãëèáèíè ñâåðäëîâèí: ñâåðä-
ëîâèíà ¹532 Çàõ³äíî-Õðåñ-
òèùåíñüêîãî ÃÊÐ – 3850 ì, 
ñâåðäëîâèíà ¹533 Çàõ³äíî-
Õðåñòèùåíñüêîãî ÃÊÐ – 3630 
ì; ñâåðäëîâèíà ¹534 Çàõ³äíî-
Õðåñòèùåíñüêîãî ÃÊÐ – 3600 
ì, ñâåðäëîâèíà ¹545 Çàõ³äíî-
Õðåñòèùåíñüêîãî ÃÊÐ – 3550 
ì; ñïîñ³á áóð³ííÿ – ðîòîðíèé, 
òóðá³ííèé; ïåðåäáà÷àºòüñÿ êð³-
ïëåííÿ ñòâîëà ñâåðäëîâèí âèñî-
êîãåðìåòè÷íèìè îáñàäíèìè òðó-
áàìè. Äëÿ áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ 
áóðîâèõ âåðñòàò³â ç äèçåëü-åëåê-
òðè÷íèì ïðèâîäîì ïîòóæí³ñòþ 
äî 7 000 êÂò.  

Ï³äêëþ÷åííÿ ñâåðäëîâèíè 
âêëþ÷àº îáâ’ÿçêó óñòÿ ñâåðäëî-
âèíè òà ïðîêëàäàííÿ ãàçîïðîâî-
äó-øëåéôó äî óñòàíîâêè ï³äãî-
òîâêè âóãëåâîäíåâî¿ ñèðîâèíè. 
Äîâæèíà ãàçîïðîâîäó-øëåéôó 
äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ñâåðäëîâèí 
ñòàíîâèòü: äëÿ ñâåðäëîâèíè 
¹532 Çàõ³äíî-Õðåñòèùåíñüêî-
ãî ÃÊÐ – 690 ì, äëÿ ñâåðäëîâèíè 
¹533 Çàõ³äíî-Õðåñòèùåíñüêîãî 
ÃÊÐ – 3460 ì, äëÿ ñâåðäëîâèíè 
¹534 Çàõ³äíî-Õðåñòèùåíñüêîãî 
ÃÊÐ – 1260 ì, äëÿ ñâåðäëîâèíè 
¹545 Çàõ³äíî-Õðåñòèùåíñüêîãî 
ÃÊÐ – 640 ì. 

Î÷³êóâàí³ îá’ºìè âèäîáóòêó 
ïðèðîäíîãî ãàçó ç ñâåðäëîâèíè 
ñòàíîâëÿòü â³ä 15 òèñ. ì3/äîáó äî 
70 òèñ. ì3/äîáó.  

Â àäì³í³ñòðàòèâíîìó â³äíî-
øåíí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³â-
íèöòâî ãàçîâèõ ñâåðäëîâèí çíà-
õîäÿòüñÿ çà ìåæàìè íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â, íà òåðèòîð³¿ Ìàðòèí³â-

ñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Ïîëòàâñüêî-
ãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. 

Ìàéäàí÷èê ñïîðóäæåííÿ 
ïðîåêòíèõ ñâåðäëîâèí ¹532 òà 
¹545 Çàõ³äíî-Õðåñòèùåíñüêî-
ãî ÃÊÐ ïëàíóºòüñÿ ðîçòàøóâàòè 
ó ï³âäåííî-çàõ³äíîìó íàïðÿì-
êó â³ä íàéáëèæ÷îãî íàñåëåíîãî 
ïóíêòó c. Äîíäàñ³âêà. Â³äñòàíü 
â³ä íàéáëèæ÷îãî äæåðåëà âèêèäó 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïîâ³-
òðÿíå ñåðåäîâèùå äî æèòëîâî¿ 
çàáóäîâè c. Äîíäàñ³âêà áóäå ñòà-
íîâèòè 2420 ì. 

Ìàéäàí÷èê ñïîðóäæåííÿ 
ñâåðäëîâèíè ¹533 Çàõ³äíî-
Õðåñòèùåíñüêîãî ÃÊÐ ïëàíóºòü-
ñÿ ðîçòàøóâàòè ó ï³âí³÷íî-çàõ³ä-
íîìó íàïðÿìêó â³ä íàéáëèæ÷îãî 
íàñåëåíîãî ïóíêòó c. Çíàìåíêà. 
Â³äñòàíü â³ä íàéáëèæ÷îãî äæå-
ðåëà âèêèäó çàáðóäíþþ÷èõ ðå-
÷îâèí â ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå 
äî æèòëîâî¿ çàáóäîâè c. Çíàìåí-
êà áóäå ñòàíîâèòè 2420 ì. 

Ìàéäàí÷èê ñïîðóäæåííÿ 
ñâåðäëîâèíè ¹534 Çàõ³äíî-
Õðåñòèùåíñüêîãî ÃÊÐ ïëàíóºòü-
ñÿ ðîçòàøóâàòè ó ï³âí³÷íî-ñõ³ä-
íîìó íàïðÿìêó â³ä íàéáëèæ÷îãî 
íàñåëåíîãî ïóíêòó c. Âàêóëèõà. 
Â³äñòàíü â³ä íàéáëèæ÷îãî äæå-
ðåëà âèêèäó çàáðóäíþþ÷èõ ðå-
÷îâèí â ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå 
äî æèòëîâî¿ çàáóäîâè c. Âàêóëè-
õà áóäå ñòàíîâèòè 2280 ì. 
(ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà 
òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 

2. Суб’єкт господарювання 
Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî  «Óê-

ðãàçâèäîáóâàííÿ», êîä çà ªÄ-
ÐÏÎÓ 30019775. 

Ðîáîòè ç  ïðîâàäæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþ-
âàòè ÃÏÓ «Øåáåëèíêàãàçâèäîáó-
âàííÿ» ÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ». 
 (ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³ä-
íî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ 
ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ 
îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâ-
ëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà 
îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî 
ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó 

îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³), 

Þðèäè÷íà àäðåñà ÀÒ «Óê-
ðãàçâèäîáóâàííÿ»: 04053, ì. 
Êè¿â, Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí âóë. 
Êóäðÿâñüêà, áóä. 26/28, òåë.: 
(044) 461-25-49. 

Þðèäè÷íà àäðåñà ÃÏÓ «Øå-
áåëèíêàãàçâèäîáóâàííÿ» ÀÒ 
«Óêðãàçâèäîáóâàííÿ»: 64250, 

Õàðê³âñüêà îáëàñòü, ²çþìñüêèé 
ðàéîí, ñìò. Äîíåöü, âóë. Ñòàä³-
îííà, 9, òåë.: (05749) 93-3-72.  
(ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå 
ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³ä-
ïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé 

íîìåð òåëåôîíó) 

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення 

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äî-
âê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíò åêîëî-
ã³÷íî¿ îö³íêè òà êîíòðîëþ, â³ä-
ä³ë îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 
çà àäðåñîþ: 03035, ì. Êè¿â, âóë. 
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³â-
ñüêîãî, 35, åëåêòðîííà àäðåñà: 
OVD@mepr.gov.ua, òåë. (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50, 
(044) 206-31-13. 

Êîíòàêòíà îñîáà: Êîòÿø Ëàäà 
Ïàâë³âíà. 
(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåç-
íàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà) 

4. Процедура прийняття 
рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля  

Ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå âè-
ñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ ïðî äîïóñòèì³ñòü ïðîâà-
äæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ùî âèäàºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì çà-
õèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ».  
(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé éîãî âèäàâàòè, íîð-
ìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó) 

5. Строки, тривалість та поря-
док громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих 
громадських слухань 

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îá-
ãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ 
äí³â (íå ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 
35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³-
ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãî-
ëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ 
îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äî-
äàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ 
ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 

ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. 

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðî-
ìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî ïîäàâàòè 
áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïî-
çèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîá-
õ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çà-
óâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü 
ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó 
òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿ-
ä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòî-
êîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðî-
ïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëå-
íîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ. 

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â 
ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòà-
íîâëåíîãî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ 
ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâî-
ðîáè (ÑÎVID-19), ñïðè÷èíåíî¿ 
êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, äî 
ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðî-
òÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ 
êàðàíòèíó, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ 
íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå ïðèçíà÷à-
þòüñÿ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü 
íà öåé ïåð³îä. 

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) 
â³äáóäóòüñÿ –  __________________

 
(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåí-

íÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü) 

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) 
â³äáóäóòüñÿ ____________________

 
 (âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ 

ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü) 

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений те-
риторіальний орган, що забез-
печує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äîâê³ë-
ëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà-
¿íè, Äåïàðòàìåíò åêîëîã³÷íî¿ 
îö³íêè òà êîíòðîëþ, â³ää³ë îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, çà àäðåñîþ: 
03035, ì. Êè¿â, âóë. Ìèòðîïîëèòà 
Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 35, åëåê-
òðîííà àäðåñà: OVD@mepr.gov.
ua, òåë. (044) 206-31-40, (044) 
206-31-50, (044) 206-31-13. 

Êîíòàêòíà îñîáà: Êîòÿø Ëàäà 
Ïàâë³âíà. 
 (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõî-

äæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó) 

7. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропо-
зиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій 

Ì³í³ñòåðñòâî çàõèñòó äî-
âê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíò åêîëî-
ã³÷íî¿ îö³íêè òà êîíòðîëþ, â³ä-
ä³ë îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 
çà àäðåñîþ: 03035, ì. Êè¿â, âóë. 
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³â-
ñüêîãî, 35, åëåêòðîííà àäðåñà: 
OVD@mepr.gov.ua, òåë. (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50, 
(044) 206-31-13. 

Êîíòàêòíà îñîáà: Êîòÿø Ëàäà 
Ïàâë³âíà. 
 (çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà 
åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàê-

òíó îñîáó) 

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðè-
éìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðî-
êó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, 
çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó 
ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ. 
8. Наявна екологічна інформа-
ція щодо планованої діяльності 

Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 
607 àðêóøàõ.  

(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ 
íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³) 

(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, 
ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³) 

9.Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від примі-
щення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого 
громадськість може 
ознайомитися з ними: 

64250, Õàðê³âñüêà îáëàñòü, 
²çþìñüêèé ðàéîí, ñìò. Äîíåöü, 
âóë. Ñòàä³îííà, 9, ïðèì³ùåííÿ 
«ÃÏÓ «Øåáåëèíêàãàçâèäîáóâàí-
íÿ», òåë.: (05749) 93-3-72 – ç 29 
êâ³òíÿ 2022 ðîêó. 

39520, Ïîëòàâñüêà îáë., Ïîë-
òàâñüêèé ðàéîí, ñåëî Ìàðòèí³â-
êà, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, áóä. 
18, ïðèì³ùåííÿ Ìàðòèí³âñüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, òåë.: 05346-
94442 – ç 29 êâ³òíÿ 2022 ðîêó. 

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, 
îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðî-
ìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, 

êîíòàêòíà îñîáà) 

«Ïîëòàâñüêà Äóìêà-2020».
Îáëàñíà ùîòèæíåâà ãàçåòà.
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 22190.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÑÌ ¹1306-563Ð â³ä 11.01.2021.
Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü ô³çè÷íà 

îñîáà-ï³äïðèºìåöü ²âàùåíêî ². À.
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð - ßðîñëàâ Æóðàâåëü
Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð - Àíàñòàñ³ÿ Ìàöüêî

  Àäðåñà ðåäàêö³¿ òà âèäàâöÿ: 36014, 
ì. Ïîëòàâà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 66, îô. 205.

  Òåë.: +3 8 099 657-54-87.
  E-mail: riopoltava@gmail.com
Íîìåð ï³äïèñàíî äî äðóêó é ó ñâ³ò 

27 êâ³òíÿ 2022 ðîêó
Â³ääðóêîâàíî: ÒÎÂ "Ïðåñ Êîðïîðåéøí 

Ë³ì³òåä". 
21034, ì. Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À.
Òåë.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Òèðàæ:  21914
Çàìîâëåííÿ: ¹ 2218203

 ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ

Êîëåêòèâ Ïîëòàâñüêîãî 
ôàõîâîãî êîëåäæó òðàíñïîðòíîãî 

áóä³âíèöòâàãëèáîêî ñóìóº 
ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ 

ÒÞÒÞÍÍÈÊ 
Ãàííè Îëåêñàíäð³âíè, 
êîëèøíüîãî ìåòîäèñòà, 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî 
âèêëàäà÷à ìàòåìàòèêè, 
äîñâ³ä÷åíîãî ïåäàãîãà 

é âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíî¿.

 РУБРИКА: ЦИФРИ

Ñàíêö³é íàêëàëè íà Ðîñ³þ 
ñòàíîì íà 22 êâ³òíÿ 
2022 ðîêó. Çà öèì 

ïîêàçíèêîì Ðîñ³ÿ – 
ñâ³òîâèé ë³äåð.

9 741 
Ïåðåâèùóâàâ íîðìó ðà-
ä³àö³éíèé ôîí ó Êèºâ³ íà 
äåìîíñòðàö³¿ äî 1 òðàâíÿ 

1986 ðîêó. Á³ëüøå ïðî 
öå ÷èòàéòå â ñòàòò³ 

íà 8-9 ñòîð.

у 125 
разів

Ñò³ëüêè ó ñåðåäíüîìó êî-
øòóº 1 êã ïàñêè, âèïå÷åíî¿ 

âäîìà ç êóïëåíèõ ³íãðå-
ä³ºíò³â. Öå íà 11,7% 

á³ëüøå ïðîòè ö³í 
2021 ðîêó.

134 
грн.

Óêðà¿íö³â âè¿õàëè çà êîð-
äîí ç ïî÷àòêó ðîñ³éñüêî-

ãî â³éñüêîâîãî âòîð-
ãíåííÿ íàïðèê³íö³ 

ëþòîãî.

Понад
млн.5

25 ÊÂ²ÒÍß ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèð Çåëåíñüêèé ï³äïèñàâ 
Óêàç ¹ 276/2022 «Ïðî â³äçíà-

÷åííÿ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè Óêðà¿íè». 
Ñåðåä ñïèñêó â³äçíàê º é ³ì’ÿ ïîëòàâñüêîãî 
ðÿòóâàëüíèêà ²ãîðÿ Ãåòàëà.

Çà îñîáèñòó ìóæí³ñòü ³ ñàìîâ³ääàí³ ä³¿, 
âèÿâëåí³ ó çàõèñò³ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òå-
òó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, ìà-
éîðà ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ²ãîðÿ Ãå-
òàëà íàãîðîäæåíî îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü» 
²²² ñòóïåíÿ.

²ãîð Ãåòàëî ðîäîì ³ç Ïîëòàâè, õî÷à 
îñòàíí³ ï³âðîêó ïðàöþº â óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ 
ó Äí³ïð³. ²ãîð âåäå ñâ³é êàíàë íà Youtube òà 
ñòîð³íêó â Instagram, çàâäÿêè ÿêèì àêòèâíî 
ïîïóëÿðèçóº ðîáîòó óêðà¿íñüêèõ ðÿòóâàëü-
íèê³â. Íàïðèêëàä, â³í ðîçïîâ³äàâ ïðî äå-

Полтавський рятувальник Ігор Гетало 
отримав орден «За мужність»

òàë³ ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³ ó áóä³âë³ êîëèøíüîãî 
ê³íîòåàòðó ³ì. Êîòëÿðåâñüêîãî.

10 êâ³òíÿ âïðîäîâæ äíÿ ðîñ³éñüê³ â³é-
ñüêà íåîäíîðàçîâî çàâäàâàëè ðàêåòíèõ 
óäàð³â ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. Ê³ëü-
êà ðàç³â áóâ àòàêîâàíèé ³ îáëàñíèé öåíòð, 
çîêðåìà, éîãî àåðîïîðò. Óæå ï³ñëÿ îáñòð³-
ë³â ²ãîð ðîçïîâ³â, ùî ðÿòóâàëüíèêè ãàñèëè 
ïîæåæó íà îäíîìó ç îá’ºêò³â. Ïîò³ì ñïðà-
öþâàëà ïîâ³òðÿíà òðèâîãà. Ðÿòóâàëüíèêè 
êèíóëè îáëàäíàííÿ ³ ï³øëè â óêðèòòÿ. Ï³ñëÿ 
â³äáîþ ïîâåðíóëèñÿ äî ðîáîòè. Ïîæåæà 
áóëà ìàéæå ë³êâ³äîâàíà ³ òóò çíîâó ñïðàöþ-
âàëà ïîâ³òðÿíà òðèâîãà. Áóêâàëüíî ÷åðåç 
õâèëèíó âäàðèëà ðàêåòà ³ íå óñ³ âñòèãëè 
ñõîâàòèñÿ.

²ãîðþ ïîñ³êëî îñêîëêàìè íîãè, à éîãî 
äðóæèíà ªâãåí³ÿ Äóäêà áóëà âàæêî ïîðà-
íåíà.

Íàðàç³ ²ãîðþ ïðîâåëè âñ³ íåîáõ³äí³ îïå-
ðàö³¿ é âèòÿãëè îñêîëêè ³ç íîãè. Ðÿòóâàëü-
íèê ïðîõîäèòü ðåàá³ë³òàö³þ ó ìåäè÷íîìó 
çàêëàä³ Äí³ïðà. ªâãåí³ÿ Äóäêà ïåðåáóâàº 
â ðåàí³ìàö³¿ é ìàº ïîçèòèâíó äèíàì³êó íà 
îäóæàííÿ. Íàäàë³ ïëàíóºòüñÿ ¿¿ ðåàá³ë³òà-
ö³ÿ çà êîðäîíîì.

Ìèêîëà ËÈÑÎÃÎÐ, 
«Ïîëòàâùèíà»

Ðÿòóâàëüíèê ²ãîð Ãåòàëî

Президент нагородив полтавського рятувальника Ігоря 
Гетала, який отримав осколкові поранення у Дніпрі



áèöüêèé áóâ ïðîòè ïðîâåäåííÿ 
äåìîíñòðàö³¿. Í³áèòî çìóñèâ 
çðîáèòè öå Ìèõàéëî Ãîðáà÷îâ 
(íà òîä³ – Ãåíåðàëüíèé ñåêðå-
òàð ÖÊ Êîìïàðò³¿ Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó). Â³í ïîãðîæóâàâ Ùåð-
áèöüêîìó âèêëþ÷åííÿì ç ïàð-
ò³¿, ÿêùî òîé íå îðãàí³çóº çàõ³ä. 

«Ó âàñ íåìàº ï³äñòàâ ñêàñî-
âóâàòè. ×îãî âè ïàí³êóºòå? Íå 
ïàí³êóéòå. Ïàí³êó ðîçâîäèòå», 
– ïåðåêàçóº Ìåíæåðåñ àðãó-
ìåíòè Ãîðáà÷îâà. 

Ïåðø³ âèäèì³ íàñë³äêè ïà-
ðàäó íå çìóñèëè äîâãî ÷åêàòè. 
Êîñòþìè ó÷àñíèê³â, ó ÿêèõ âîíè 
ðåïåòèðóâàëè ç 27 ïî 29 êâ³òíÿ, 
áóëè ïðîñÿêíóò³ ðàä³àö³ºþ:

«Ñ 5 ïî 8 ìàÿ ýòè êîñòþìû 
áûëè ñäàíû â øêîëû. Îäåæäà 
èìååò äîâîëüíî âûñîêèé óðî-
âåíü ôîíà», – ³äåòüñÿ â Äî-
â³äö³ ï³ä íàçâîþ «²íôîðìàö³ÿ 
ç ì³ñöü åâàêóàö³¿» â³ä 8 òðàâíÿ 
1986 ðîêó. Ï³ñëÿ öüîãî àáçà-
öó, íàáðàíîãî íà äðóêàðñüê³é 
ìàøèíö³, ðó÷êîþ äîïèñàíî – 
«Íåîáõîäèìà äåçàêòèâàöèÿ». 

Òèì ÷àñîì çàêîðäîíí³ ãàçå-
òè é òåëåáà÷åííÿ ðîçïîâ³äàëè 
ñâîºìó íàñåëåííþ ïðî òðàãå-
ä³þ â Óêðà¿í³, ó ×îðíîáèë³, ïðî 
ðåêîðäí³ ïîêàçíèêè ðàä³àö³é-
íîãî ôîíó â ñîòíÿõ ê³ëîìåòð³â 
â³ä çîíè âèáóõó. Äåÿê³ êðà¿íè 
ªâðîïè âæå â³äñòåæèëè â ñåáå 
çðîñòàííÿ ðàä³àö³éíîãî ôîíó. 
Êåð³âíèöòâî ÑÐÑÐ óïåðøå 
ïðî âèáóõ íà ×ÀÅÑ ðîçïîâ³ëî 
ãðîìàäÿíàì 14 òðàâíÿ – á³ëüø 
ÿê çà 2 òèæí³ ï³ñëÿ àâàð³¿. Òîä³ 
Ìèõàéëî Ãîðáà÷îâ çàïåâíÿâ 
ãðîìàäÿí, ùî âëàä³ «âäàëîñÿ 
ïîïåðåäèòè íàéã³ðøå».

«Äîçèìåòð âèâ íà íàéâè-
ù³é ïîçíà÷ö³. Ðåñï³ðàòîðè çà-
ì³íèëè íà ã³ðø³, ùîá ïîêàçàòè 
ñâ³òîâ³ í³áè ìè òóò ëåäü íå íà 
êóðîðò³», – ñïîãàäè ïîëòàâ-
ñüêèõ ë³êâ³äàòîð³â ïðî ×ÀÅÑ

25 ëèïíÿ 1986 ðîêó, çà 2 
ì³ñÿö³ ï³ñëÿ âèáóõó íà ×îð-
íîáèëüñüê³é àòîìí³é ñòàíö³¿, 
íà ì³ñöå âè¿õàëè áëèçüêî 170 
íàäçâè÷àéíèê³â – çá³ðíèé çà-
ã³í ç Ïîëòàâùèíè. Âîíè äåçàê-
òèâóâàëè ôîðìó ïðàö³âíèê³â ³ 
òåõí³êó, ãàñèëè ïîæåæ³, ðîç÷è-
ùóâàëè òåðèòîð³þ òîùî. 

«Ìè ìàëè â³äâåçòè íà ìî-
ãèëüíèê äâ³ àâò³âêè ïîæåæ-

Ôîòî ç ïåðøîòðàâíåâî¿ äåìîíñòðàö³¿ â Êèºâ³, 1986 ð³ê. Äæåðåëî: Äåðæàâíèé àðõ³â ì³ñòà Êèºâà – ÊÌÄÀ. 

(ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ êîìïàð-
ò³¿ Óêðà¿íè â 1972 – 1989 ðð. – 
àâò.), â³í ï³äêðåñëèâ ¿õ ³ íàïè-
ñàâ: «×òî ýòî îçíà÷àåò?».

Íàñïðàâä³ ñèòóàö³ÿ áóëà 
íàáàãàòî ã³ðøîþ. Ï³ñëÿ âè-
áóõó â³òåð â³äíîñèâ ðàä³àö³þ 
ïåðåâàæíî â á³ê Á³ëîðóñ³, àëå 
30 êâ³òíÿ çì³íèâ íàïðÿìîê ³ 
çàðàæåííÿ ï³øëî íà ñòîëèöþ 
Óêðà¿íè. Â îá³ä íàñòóïíîãî 
äíÿ, ñàìå â ðîçïàë ïàðàäó, 
ð³âåíü ðàä³àö³¿ ó Êèºâ³ ñòàíî-
âèâ áëèçüêî 2500 ì³êðîðåíò-

ãåí³â íà ãîäèíó. Öå â 125 ðàç³â 
âèùå çà íîðìó. Íà Õðåùàòèêó 
ç³áðàëèñÿ áëèçüêî 120 òèñÿ÷ 
ëþäåé. Áàãàòî ç íèõ ïðèâåëè 
ä³òåé òà îíóê³â. 

«Âèéøëè íà ïàðàä âñÿ ñ³ì'ÿ 
Ùåðáèöüêîãî, Øåâ÷åíêî (Âà-
ëåíòèíà Øåâ÷åíêî, ãîëîâà 
Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ ðàäè Óêðà-
¿íñüêî¿ ÐÑÐ). Êîëè ìè áóëè 
íà äåìîíñòðàö³¿, â³ä÷óâàëè 
– ùîñü íå òå. Ó ãîðë³ øêðåáå. 
Àëå ñïèòàòè â íàñ: ùî áîëèòü? 
Í³÷îãî íå áîëèòü. Î÷³ ñêëÿí³, à 
í³÷îãî íå áîëèòü», – çãàäóâàëà 
â åô³ð³ «Ðàä³î Ñâîáîäà» Ãàëè-
íà Ìåíæåðåñ, çàñòóïíèöÿ ãî-
ëîâè Êè¿âñüêîãî âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó â 1975–1991 ðð. 

Æ³íêà çãàäóº, ùî òîä³ø-
íº êåð³âíèöòâî ÖÊ êîìïàðò³¿ 
Óêðà¿íè òà îñîáèñòî Ùåð-

Ï ÀÐÀÄÈ â Êèºâ³ íà ïåð-
øîòðàâåíü ïðîõîäèëè 
ùîðîêó. Çà âèíÿòêîì 

äâîõ ðîê³â, êîëè ñòîëèöÿ 
áóëà ï³ä íàöèñòñüêîþ îêó-
ïàö³ºþ. Ïàðàä 1986-ãî ðîêó 
îïèíèâñÿ íà ìåæ³ çðèâó. 
Íàïåðåäîäí³ ñòàâñÿ âèáóõ 
íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é 
åëåêòðîñòàíö³¿ á³ëÿ ì³ñòà 
Ïðèï'ÿòü, çà äâ³ ç ïîëîâèíîþ 
ãîäèíè ¿çäè â³ä Êèºâà.

Äèðåêòîð àòîìíî¿ ñòàí-
ö³¿ Â³êòîð Áðþõàíîâ 26 êâ³òíÿ 
ï³äãîòóâàâ ïîâ³äîìëåííÿ íà-
ãîðó, â ÿêîìó âêàçàâ, ùî òîãî 
äíÿ áóâ âèáóõ íà 4-ìó åíåð-
ãîáëîö³. Îï³êè îòðèìàëè 9 
îñ³á, îäíà ëþäèíà çàãèíóëà â 
ìåäñàí÷àñòèí³. Òóäè æ äîïðà-
âèëè 34 ÷îëîâ³ê, ÿê³ ãàñèëè ïî-
æåæó. Â³í íàâ³â òàê³ öèôðè: çà 
ï³âòîðè ãîäèíè ï³ñëÿ àâàð³¿, î 
3 íî÷³, ð³âåíü ðàä³àö³¿ â ì³ñò³ 
ñòàíîâèâ 4-14 ì³êðîðåíòãåí³â 
íà ñåêóíäó; î 7 ðàíêó â³í çíè-

áèöüêèé áóâ ïðîòè ïðîâåäåííÿ 
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Радіація перевищувала норму у 125 разів. На демонстрацію зібрали 
120 тисяч людей. Яка ситуація була в Києві напередодні 1 травня 1986 року

çèâñÿ – äî 2-4; ó áåçïîñåðåä-
í³é áëèçüêîñò³ äî ì³ñöÿ âèáó-
õó – äî 1000 ì³êðîðåíòãåí³â 
íà ñåêóíäó. Ó ê³íö³ äîêóìåíòà 
Áðþõàíîâ ðåçþìóº: «Îáñòà-
íîâêà â ãîðîäå Ïðèïÿòü è ïðè-
ëåãàþùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
íîðìàëüíàÿ. Óðîâåíü ðàäèöà-
öèè êîíòðîëèðóåòñÿ». 

Öå ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äî-
ìëåííÿ òà íèçêó ³íøèõ äî-
êóìåíò³â ÊÄÁ ùîäî àâàð³¿ íà 

ñòàíö³¿ ðîçñåêðåòèâ Ãàëóçåâèé 
äåðæàâíèé àðõ³â Ñëóæáè áåç-
ïåêè Óêðà¿íè ëèøå ó 2018 ðîö³. 
Á³ëüø³ñòü ìàòåð³àë³â ìàþòü 
ïîçíà÷êè «Òàºìíî» òà «Ö³ëêîì 
òàºìíî». 

Ùå äî ïåðøîãî òðàâíÿ 
ñï³âðîá³òíèêè ÊÄÁ âèì³ðþâàëè 
ðàä³àö³þ â Êèºâ³ òà äîêëàäàëè 
íàãîðó ïðî 30-160 ì³êðîðåíò-
ãåí³â íà ãîäèíó. Öèôðè ìàëî 
ïðî ùî ãîâîðèëè êåð³âíèöòâó 
êðà¿íè. Ó äîêóìåíò³, ïîäàíî-
ìó Âîëîäèìèðó Ùåðáèöüêîìó 

Îðãàí³çàö³ÿ Îá'ºäíàíèõ 
Íàö³é äàº îö³íêó íîðìè ðà-
ä³àö³¿ äëÿ ëþäèíè – 20 ì³-
êðîðåíòãåí³â íà ãîäèíó. 
Âåðõíÿ ìåæà íîðìè íå ìàº 
ïåðåâèùóâàòè 50 ì³êðî-
ðåíòãåí³â íà ãîäèíó.

 Ãðàô³ê âèì³ðó ðàä³àö³¿ â ì. Êèºâ³ íà 1-å òðàâíÿ 1986 ð. Ó äîêóìåíò³ çîáðàæåíèé ãðàô³ê 
²íñòèòóòó ÿäåðíèõ äîñë³äæåíü ÀÍ ÓÐÑÐ ç âèì³ðó ðàä³àö³¿ ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ 1986 ð. ó 

Êèºâ³. Äæåðåëî: Åëåêòðîííèé àðõ³â Óêðà¿íñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó.



²íôîðìàö³ÿ äèðåêòîðà ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ Â³êòîðà Áðþõàíîâà ïðî àâàð³þ íà ñòàíö³¿. 
Äæåðåëî: Åëåêòðîííèé àðõ³â óêðà¿íñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó

íèê³â, ÿê³ 26 êâ³òíÿ ïåðøèìè 
ïðèáóëè ãàñèòè ïîæåæó â³ä 
âèáóõó. Öå áóëè ìàøèíà íà-
ñîñíî¿ ñòàíö³¿ òà ðóêàâíèé àâ-
òîìîá³ëü. Ñòîÿëè äâà ì³ñÿö³ 
íåïîäàë³ê 4-ãî åíåðãîáëîêà. 
Äîâêîëà – øìàòêè ðå÷îâèíè 
ç ðåàêòîðà. Ìè ï³ä'¿õàëè íà 
ÁÒÐ³ äî àâò³âîê. ßê äîçèìå-
òðèñò ÿ ìàâ âèì³ðÿòè ð³âåíü 
ðàä³àö³¿. Âèòÿãíóâ çîíä ç äî-
çèìåòðîì – ñïåðøó òàêèé 
çâóê, ÿê êðàïåëüêè, ïîò³ì òð³-
ùèòü, à ïîò³ì – âèº. Òîé äîçè-
ìåòð ì³ã âèçíà÷àòè ð³âåíü äî 
200 ðåíòãåí³â íà ãîäèíó – ³ â³í 
âèâ íà íàéâèù³é ïîçíà÷ö³», – 
çãàäóº îäíå ç ïåðøèõ çàâäàíü 
ïî ïðèáóòò³ íà ×ÀÅÑ ë³êâ³äà-
òîð Ìèêîëà Ëåá³äü. 

«Íà òîé ÷àñ ó íàøèõ íàéñó-
÷àñí³øèõ äîçèìåòð³â íå âèñòà-
÷àëî øêàëè, ùîá òî÷íî âèçíà-
÷àòè ð³âåíü âèïðîì³íþâàííÿ. 
Ïðèì³ðîì, ñòàíö³ÿ òà Ðóäèé ë³ñ 
ìàëè âèù³ ïîêàçíèêè ðàä³àö³é-
íîãî çàáðóäíåííÿ, í³æ ïðèëà-
äè ìîãëè ïîêàçàòè. Ó ìåæàõ 50 
ìåòð³â â³ä íàøî¿ ÷àñòèíè áóëè 
ì³ñöÿ, äå áóëî äî 400 ì³êðî-
ðåíòãåí³â íà ãîäèíó (ó 20 ðàç³â 
âèùå íîðìè – àâò.)», – êîìåí-
òóº ë³êâ³äàòîð ç Ìàø³âêè Âëà-
äèñëàâ Âàùàºâ. 

íèê³â, ÿê³ 26 êâ³òíÿ ïåðøèìè 
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Ìèêîëà Ëåá³äü, 71 ð³ê, 
íàðîäèâñÿ òà ìåøêàº â 
Ïîëòàâ³. Ë³êâ³äàòîð íàñë³ä-
ê³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, áóâ ïî-
ì³÷íèêîì íà÷àëüíèêà ïîë-
òàâñüêîãî çâåäåíîãî çàãîíó 
ç äîçèìåòðè÷íî¿ ñëóæáè. 
Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè 
«Çà áåçäîãàííó ñëóæáó» ²² 
òà ²²² ñòóïåí³â, â³äçíàêîþ 
ÃÓ ÌÍÑ «Ó÷àñíèêó ë³êâ³äà-
ö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ» òà ³í. Ó 
2021-ìó îòðèìàâ â³ä Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèðà Çåëåíñüêîãî îðäåí 
«Çà çàñëóãè» ²²² ñòóïåíþ. 



Ïðîñÿêíóò³ ðàä³àö³ºþ àâ-
ò³âêè âèâåçëè äâîìà õîäêà-
ìè ïîëòàâö³ Ìèêîëà Ëåá³äü 
òà Ìèõàéëî ßðèø. Ùîáè õî÷ 
ÿêîñü çàõèñòèòè ñåáå, ÷îëîâ³-
êè êëàëè íà ñèä³ííÿ ñâèíöåâ³ 
ïëàñòèíè. 

«Çà êåðìîì áóâ ìàéîð 
ßðèø. ¯õàòè äîâîäèëîñÿ ãîäè-
íó. ß ðîçðàõóâàâ äîçó ³ ñêàçàâ, 
ñê³ëüêè â³í îòðèìàº ðàä³àö³¿ çà 
öåé ÷àñ. Íà ìîãèëüíèêó àâò³âêè 
ï³äáèðàâ ÁÒÐ ³ ñêèäàâ ó ÿìó», – 
ðîçïîâ³â Ìèêîëà Ëåá³äü. 

Ë³òî 1986-ãî áóëî ñïåêîò-
íèì. Òîìó ðîáîòè ïîæåæíèêàì 
âèñòà÷àëî. Ïðèãàäóº Âëàäèñ-
ëàâ Âàùàºâ:

«×àñòî ãîð³ëè áóäèíêè â íà-
ñåëåíèõ ïóíêòàõ. Ï³øëè ÷óòêè, 
ùî âëàñíèêè íåóøêîäæåíèõ 
áóä³âåëü íå îòðèìàþòü êîì-
ïåíñàö³é. Òîìó äåõòî ïðîáè-

Âëàäèñëàâ Âàùàºâ, 69 ðî-
ê³â, æèâå â Ìàø³âö³. Ó ×îðíî-
áèë³ áóâ íà÷àëüíèêîì ïîæåæ-
íî¿ ÷àñòèíè ç îõîðîíè ì³ñòà, 
ÀÅÑ òà 30-ê³ëîìåòðîâî¿ çîíè. 
Íà ìîìåíò âè¿çäó íà ë³êâ³äà-
ö³þ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ ïðàöþâàâ 
íà÷àëüíèêîì âîºí³çîâàíî¿ 
ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè ¹19 ç îõî-
ðîíè Ìàø³âñüêîãî ãàçîêîí-
äåíñàòíîãî ðîäîâèùà. 



ðàâñÿ é ï³äïàëþâàâ áóäèíêè. 
Ïîëÿ äîâêîëà í³õòî íå ïðèáè-
ðàâ. Óÿâ³òü, ÿêáè âîãîíü ïåðå-
êèíóâñÿ. Òîìó âè¿æäæàëè íà 
äèì òà ãàñèëè. Òàêîæ ÷åðåç 
ñïåêó ïàëàëè òîðô'ÿíèêè. Ó 
ñåðïí³ íàâïàêè – ñèëüíî çàäî-
ùèëî. Âîäà çàëèâàëà â ì³ñöÿ 
â³äâàíòàæåííÿ áåòîíó, òðàí-
ñïîðòåðè íà çàâîäàõ. Öå çàâà-
æàëî òÿãà÷àì çàâàíòàæóâàòè 
áåòîíí³ êîíñòðóêö³¿, ùîá âåçòè 
¿õ äëÿ óêð³ïëåííÿ ñòàíö³¿. Äî-
âîäèëîñÿ ï³äêëþ÷àòè ïîæåæíó 
òåõí³êó äëÿ â³äêà÷êè âîäè. Ùîá 
íå çàëó÷àòè ïðàö³âíèê³â ïî-
æåæíî¿ îõîðîíè, íàì äàâàëè 
â äîïîìîãó ëþäåé ç ïîæåæíèõ 
áàòàëüéîí³â Äîíåöüêà òà ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêà».

÷àñòèíà ë³êâ³äàòîð³â ³ç ïîëòàâñüêîãî çá³ðíîãî çàãîíó. Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ìèêîëè Ëåá³äÿ.

Îêð³ì ïðîòèïîæåæíî¿ îõî-
ðîíè òà ãàñ³ííÿ ïîæåæ, ïîë-
òàâñüêèé çàã³í áóäóâàâ äóøîâ³ 
òà âáèðàëüí³, ùîá ïðèñòîñó-
âàòè ÷àñòèíó äëÿ ïåðåáóâàí-
íÿ ëþäåé óçèìêó. À ùå íàøèì 
çåìëÿêàì âäàëîñÿ íàëàãîäèòè 
òåëåôîííèé çâ'ÿçîê ×îðíîáè-
ëÿ ç Êèºâîì. Öå çðîáèâ Âîëî-
äèìèð Æàäàí (çàðàç ìåøêàº 
ó Ðåøåòèë³âñüêîìó ðàéîí³ – 
àâò.), ÿêèé íàòîä³ áóâ íà÷àëü-
íèêîì çâ'ÿçêó. Â³í çíàéøîâ 
íàéâèùó òî÷êó â ×îðíîáèë³ – 
åëåâàòîð òà îáëàäíàâ òàì ðà-
ä³îïðèéìà÷³ ³ ïåðåäàâà÷³. Çâ³ä-
òîä³ é íàäàë³ ïðàö³âíèêè ìàëè 
ïðÿìèé çâ'ÿçîê ç Êèºâîì.

Çà ñëîâàìè Âàùàºâà, íàä-
çâè÷àéíèêè ì³íÿëè åê³ï³ðóâàí-
íÿ ðàç íà 3-5 äí³â, à íåâäîâç³ 
ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ, ñï³âðîá³òíè-
êàì ïî÷àëè âèäàâàòè ã³ðøèé 
çàõèñò. 

«Ìè êîðèñòóâàëèñÿ â³é-
ñüêîâèìè ðåñï³ðàòîðàìè òèïó 
Ð-2. Ïîò³ì, äóìàþ, ÷åðåç ïî-
ë³òè÷í³ ìàõ³íàö³¿, ïåðåéøëè 
íà òàê çâàí³ «ëåïåñòêè» (ã³ð-
øå çàõèùàëè îðãàíè äèõàííÿ, 
îñê³ëüêè ïðîïóñêàëè çàðàæåíå 
ïîâ³òðÿ ÷åðåç ù³ëèíè ì³æ ìàñ-
êîþ òà îáëè÷÷ÿì, ìàëè ñëàá-
øèé êîåô³ö³ºíò çàõèñòó ô³ëü-
òðàö³éíîãî ìàòåð³àëó – àâò.). 
Ùîá ïîêàçàòè ñâ³òîâ³ í³áè ìè 
òóò ëåäü íå íà êóðîðò³. Ùî ìè? 
Ìè ïðîñòî ñòàëè ÷àñò³øå ì³-
íÿòè ¿õ», – ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè 
ë³êâ³äàòîð. 

Îáèäâà ÷îëîâ³êè íàãîëîøó-
þòü íà òîìó, ùî íå ââàæàþòü 
ñâî¿ ä³¿ ãåðîéñòâîì ³ ï³äêðåñ-
ëþþòü âàæëèâ³ñòü êîæíîãî ç 
òèõ, õòî äîëó÷èâñÿ äî íàñë³äê³â 
ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿. Ï³ñëÿ 32 äí³â 
ñëóæáè íà òåðèòîð³¿ ×îðíîáè-
ëÿ, ïîëòàâñüêèé çàã³í ó ïîâíî-
ìó ñêëàä³ ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. 

Ñåðã³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ



(I) – (зелене коло) розраховано на будь-якого 
глядача, в тому числі і на дітей.
(ІІ) – (жовтий трикутник) перегляд дітям рекомен-
довано разом з дорослими чи з їх дозволу.
(ІІІ) – (червоний квадрат) тільки для дорослих.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 Сміємось - отже не здає-

мось
11.25 Зірки, чутки та галлівуд
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Вечірка 2
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 2"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Елвін та бурундуки 2"
17.20 Х/ф "Елвін і бурундуки 3"
18.45 Х/ф "Сам удома 2"
20.45 Х/ф "Сам удома 3"
22.25 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.15 Добрий день, ми з України
23.20 Вечірка 2
00.15 Добрий день, ми з України
00.20 Т/с "Батько рулить 2"
01.10 Сміємось - отже не здає-

мось
01.15 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Трофей
00.01 Збройова школа, 124 с.
00.37 Риболовля із зіркою, 30 с.
01.22 Адаптер. Адаптація
01.36 Збройова школа. Важливе 

про зброю
01.48 Мисливець на браконьєрів, 

25 с.
02.20 Готуємо на природі, 52 с.
02.38 Школа спортингу, 1 с.
03.01 Риболовля із зіркою, 34 с.
03.45 ШОуОЛДА, 171 с.
04.29 NEW Спінінг, 101 с.
04.56 Трофейне полювання, 78 с.
05.51 Готуємо на природі, 153 с.
06.00 Азбука порятунку, 5 с.
06.08 ШОуОЛДА, 234 с.
06.52 Збройова школа, 19 с.
07.16 Риболовля із зіркою, 48 с.
08.00 Адаптер. Емоції
08.19 Школа спортингу, 5 с.
08.36 NEW Спінінг, 89 с.
09.01 Адаптер. Стабілізація та рі-

шення
09.22 Збройова школа, 125 с.
09.59 Риболовля із зіркою, 50 с.
10.44 Заповідники України. Азо-

во-Сиваський національний 
парк

11.36 Мисливські собаки, 89 с.
12.01 Азбука порятунку, 3 с.
12.10 ШОуОЛДА, 206 с.
12.53 Готуємо на природі, 54 с.
13.11 Риболовля із зіркою, 46 с.

13.55 Адаптер. Крій плитоноски
14.06 Збройова школа, 11 с.
14.28 Мисливські собаки, 87 с.
15.01 Адаптер. Перехідник на газ
15.08 Збройова школа, 15 с.
15.33 NEW Спінінг, 93 с.
16.00 Мисливець на браконьєрів, 

34 с.
16.53 Мисливські собаки, 89 с.
17.20 ШОуОЛДА, 209 с.
18.01 Збройова школа. Чистка та 

догляд за зброєю у воєн-
ний час

18.27 Риболовля із зіркою, 36 с.
19.13 NEW Спінінг, 121 с.
19.41 Мисливець на браконьєрів, 

33 с.
20.25 Адаптер. Розуміння та увага
21.01 Збройова школа. Як встано-

вити коліматор на АК?
21.19 ШОуОЛДА, 172 с.
22.03 Школа спортингу, 2 с.
22.22 Школа спортингу, 3 с.
22.40 Адаптер. Голод та екстри-

мальне харчування
22.58 Збройова школа, 10 с.
23.20 ШОуОЛДА, 201 с.

Animal Planet CEE
06.00 Зграя 3 с. (12+)
06.25 Франк у Каліфорнії 1 с. (12+)
07.10 Франк у Африці 6 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Сусіди з пе-

кла 2 с. (12+)
09.00 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Леви 
1 с. (12+)

09.55 Незвідана Мексика (12+)
10.50 Тваринний світ Дубая (12+)
11.45 Великі кішки Кенії 1 с. (12+)
12.40 Океанаріум 1 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Пенні проти 

Пака 3 с. (12+)
14.30 Франк у Африці 7 с. (12+)
15.25 День у світі тварин: Історія 

Мей Шеня 3 с. (12+)
16.20 Майстер зі створення ба-

сейнів: Вогонь та лід 7 с. 
(12+)

17.15 Майстер зі створення ба-
сейнів: Розкішна атмосфера 
8 с. (12+)

18.10 Майстер зі створення ба-
сейнів: Спортивний басейн 
9 с. (12+)

19.05 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Гієни 
2 с. (12+)

20.00 Зоопарк Ірвінов: Сад на 
честь Грейс 6 с. (12+)

20.55 Стати ветеринаром Найваж-
ливіший день 2 с. (12+)

21.50 Океанаріум 2 с. (12+)
22.45 Монстри Аляски: Снігова 

людина з півдня 6 с. (12+)
23.40 Монстри всередині мене: 

Моя дружина гниє 3 с. (12+)
00.35 На волю з пітбулем: Наста-

ють зміни 10 с. (12+)
02.12 Океанаріум 2 с. (12+)
03.00 Сувора справедливість: По-

рятунок на воді 7 с. (12+)
03.45 Зоопарк Ірвінов 1 с. (12+)
04.30 Монстри всередині мене: 

Моя дружина гниє 3 с. (12+)
05.15 Монстри Аляски: Снігова 

людина з півдня 6 с. (12+)
Болт

05.05 Т/с "Майор та магія"
08.10 Т/с "Володимирська, 15"
11.20 Т/с "Майор та магія"
14.30 Т/с "Прокурори"
17.25 Т/с "Кримінолог"
20.30 Т/с "Менталіст"
23.00 Т/с "Прокурори"
02.15 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
Epoque

06.00 В пошуках істини
08.30 Армстронг
09.30 Розквіт Великих Імперій 2 с.
10.15 Розквіт Великих Імперій 3 с.
11.05 В пошуках істини
12.45 Журнал Rolling Stone 2 с.
13.25 Журнал Rolling Stone 3 с.
14.05 В пошуках істини: Пояс ца-

риці Амазонок
14.55 В пошуках істини: Щит Ахі-

леса
15.45 Як нацисти програли війну 

2 с.
16.35 Як нацисти програли війну 

3 с.
17.25 Молода Маргарет: життя та 

любов у листах
18.25 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
19.15 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
20.05 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

20.55 Великі композитори 2 с.
21.55 Великі композитори 3 с.
22.50 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 1 с.
23.50 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 2 с.
00.50 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
01.40 В пошуках істини: Роксола-

на. Кривавий шлях до трону
02.30 Мистецтво архітектури 3 с.
03.20 Мистецтво архітектури 4 с.
04.10 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.

Терра
00.00 Далекі береги, 8 с.
00.25 Адаптер, 106 с.
00.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
01.20 Повернення до природи, 

6 с.
02.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
02.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
03.02 Календар туриста
03.07 По греції на суперяхті, 7 с.
03.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
04.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
04.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
05.05 Дикунами по тасманії, 1 с.
05.56 Варто побувати, 56 с.
06.02 Календар туриста
06.07 Подорож по бразилії, 2 с.
06.49 Морський круїз, 7 с.
07.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
07.52 Подорож по британії, 2 с.
08.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
09.00 Подорож по італії, 1 с.
09.46 Острівні делікатеси, 6 с.
10.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
10.31 Дивовижна Коста-ріка, 3 С.
11.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
11.46 Адаптер, 77 с.
12.02 Календар туриста
12.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
12.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
12.47 Далекі береги, 7 с.
13.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
13.34 Під вітрилом в гренландії, 

1 с.
13.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
14.16 По греції на суперяхті, 6 с.
15.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
15.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
16.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
16.34 Повернення до природи, 5 с.
17.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
17.48 Адаптер, 32 с.
18.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
18.25 Адаптер, 111 с.
18.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
19.08 Uahistory, 21 с.
19.35 Варто побувати, 7 с.
19.39 Повернення до природи, 1 с.
20.31 Варто побувати, 67 с.
20.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
21.02 Календар туриста
21.07 По греції на суперяхті, 8 с.
21.53 Адаптер, 107 с.
22.17 Далекі береги, 9 с.
22.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
23.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
23.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.

23.45 Стильні подорожі. Швей-
царія

Film.Ua Drama
06.40 Т/с "Та, що бачить завтра"
10.05 Т/с "Жіночі секрети"
12.40 Т/с "Пошта"
15.40 Т/с "Фантом"
19.00 Т/с "Кохання матері"
22.00 Т/с "Контакт"
01.15 Т/с "І будуть люди"
03.35 Т/с "Пізнє каяття"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 3 с. (16+)
08.00 Інстинкт виживання: Вбив-

чий холод (16+)
08.50 Інстинкт виживання: Крізь 

бурхливі води (16+)
09.45 Авто - SOS Aston Martin DB6 

(16+)
10.35 Авто-SOS 7 Toyota Celica 

(16+)
11.30 Дикий тунець: Найкраще По-

кльовки вночі (16+)
12.20 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Рибальські хитрощі 
(16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Прикордонна такти-
ка (16+)

14.00 Розслідування авіаката-
строф: Зіткнення на злітно-
посадковій смузі (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Святі контрабандисти 
(16+)

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїн на серці 
(16+)

16.40 Загадка Кероса (16+)
17.30 Китай з висоти пташиного по-

льоту 2 Країна гір та річок (16+)
18.25 Фабрика їжі в Америці: 

М'ятні ласощі (16+)
18.50 Фабрика їжі в Америці: Ара-

хісові батончики та газуван-
ня (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Смертельний пілотаж (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Аварія у салоні (16+)

21.00 Авто-SOS Ford Escort RS 
2000 р. (16+)

21.50 Авто-SOS Дженсен Інтер-
цептор (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Важка зміна (16+)

23.35 Дивовижний аеропорт Нью-
Йорка Побудувати за термі-
ном (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїн на серці 
(16+)

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Святі контрабандисти 
(16+)

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Збився з курсу (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Зниклий над джун-
глями (16+)

03.20 Авто-SOS Ford Escort RS 
2000 р. (16+)

04.05 Всередині неймовірної 
механіки Електростанція 
(16+)

04.50 Ігри розуму: Що відбуваєть-
ся? (16+)

05.15 Ігри розуму: Довірся мені 
(16+)

05.35 Ігри розуму: Фокус-покус 
(16+)

Дача
06.00 Дачники
06.40 Заміське життя
07.10 Добрий сад
07.40 Королева капусти
08.05 Еко-дача
08.35 Смачний сад
09.10 Пікнік на дачі
09.40 Солодка дача
10.10 Ферма
10.40 Удачний бізнес
11.05 Твій друг пес
11.40 Ландшафтний дизайн
12.00 Майстерня Жогло
12.25 Дача бородача
13.00 Під вінтаж
13.25 Design Stories
13.45 Затишна дача
14.10 Заміське життя
14.40 Дачники
15.20 Енциклопедія садівника
15.45 Добрий сад
16.15 Флора
16.45 Кухня & Сад
17.15 Солодка дача
17.45 Смачний сад
18.20 Пікнік на дачі
18.50 Удачний бізнес
19.15 Моя пасіка
19.45 Твій друг пес
20.10 Час в похід
20.40 Про гриби
21.05 Майстерня Жогло
21.30 Design Stories
22.00 Добрий сад
22.35 Заміське життя
23.05 Орхідея
23.40 Сад рідкісних рослин
00.05 Дачники
00.40 Королева капусти
01.05 Енциклопедія садівника
01.40 Ландшафтний дизайн
02.15 Ваш сад
02.45 Удачний бізнес
03.15 Дай лапу

03.40 Енциклопедія домашніх тва-
рин

04.05 Пасічник
04.35 Майстерня Жогло
05.00 Саморобки
05.30 Дача бородача 

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Минай - Чорноморець. Чем-

піонат України
08.00 "Великий футбол"
08.40 Україна - Фінляндія. Відбір 

до ЧС- 2022
10.35 "Великий футбол"
11.25 Кайсеріспор - Бешикташ. 

Чемпіонат Туреччини
13.10 ПСВ - Віллем II. Чемпіонат 

Нідерландів
15.00 Футбол NEWS
15.15 Yellow
15.25 Палмейрас - Жуазейренсе. 

Кубок Бразилії
17.10 Чикаго Файр - Нью-Йорк РБ. 

MLS
19.00 Футбол NEWS
19.15 Аякс - Зволле. Чемпіонат Ні-

дерландів
21.00 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
22.30 Футбол NEWS
22.45 "Денисов Time. Війна" С. 

Ребров
23.15 Галатасарай - Сівасспор. 

Чемпіонат Туреччини
01.00 Топ-матч
01.10 LIVE. Стронгест - Атлетіку 

Паранаенсі. Кубок Ліберта-
дорес

03.10 Топ-матч
03.25 LIVE. Америка Мінейру - Ат-

летіку Мінейру. Кубок Лібер-
тадорес

04.15 Yellow
НТН

05.55 "Речдок"
06.50 Т/с "Примари" (16+)
07.50 Х/ф "Вигнанець" (16+)
09.25 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
10.15 "Iсторiї вiйни"
10.30 "Речдок"
12.00 Т/с "Слiпа зона" (16+)
13.30 Т/с "Менталiст" (16+)
15.00 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
16.35 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
17.30 "Речдок"
19.00 "Шукаю тебе"
19.15 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
20.45 Т/с "Менталiст" (16+)
22.15 Т/с "Слiпа зона" (16+)
23.45 "Речдок"
00.35 Х/ф "Заклятi вороги" 

(16+)
02.05 "Речдок"
03.35 "Таємницi свiту"

Вівторок, 3 травня

15.25 Франк у Каліфорнії 1 с. (12+)
16.20 Невідома Мексика (12+)
17.15 Тваринний світ Дубая (12+)
18.10 Великі кішки Кенії 1 с. (12+)
19.05 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Леви 
1 с. (12+)

20.00 На волю з пітбулем: Наста-
ють зміни 10 с. (12+)

21.50 Стати ветеринаром: Не сну 
1 с. (12+)

22.45 Океанаріум 1 с. (12+)
23.40 Монстри Аляски: Тигр на 

Алясці 5 с. (12+)
00.35 Монстри всередині мене: 

У моїй руці щось живе! 2 с. 
(12+)

01.24 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Леви 
1 с. (12+)

02.12 Океанаріум 1 с. (12+)
03.00 Сувора справедливість: Пе-

решкоджання правосуддю 
6 с. (12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов 12 с. (12+)
04.30 Монстри всередині мене: 

У моїй руці щось живе! 2 с. 
(12+)

05.15 Монстри Аляски: Тигр на 
Алясці 5 с. (12+)

Болт
05.40 Т/с "Майор та магія"
08.40 Т/с "Володимирська, 15"
11.40 Т/с "Майор та магія"
14.40 Т/с "Прокурори"
17.35 Т/с "Кримінолог"
20.35 Т/с "Менталіст"
23.05 Т/с "Прокурори"
02.05 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
Epoque

06.00 В пошуках істини
08.30 Контроль місії. Неоспівані 

герої Аполло
09.30 Розквіт Великих Імперій 1 с.
10.15 Розквіт Великих Імперій 2 с.
11.05 В пошуках істини
12.45 Журнал Rolling Stone 1 с.
13.25 Журнал Rolling Stone 2 с.
14.05 В пошуках істини: Космічна 

драма: від козаків до Коро-
льова

14.55 В пошуках істини: Корабель 
принцеси Анни

15.45 Як нацисти програли війну 
1 с.

16.35 Як нацисти програли війну 
2 с.

17.25 Армстронг
18.25 В пошуках істини: Пояс ца-

риці Амазонок
19.15 В пошуках істини: Щит Ахі-

леса
20.05 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
20.55 Великі композитори 1 с.
21.55 Великі композитори 2 с.
22.50 Молода Маргарет: життя та 

любов у листах

23.50 Контроль місії. Неоспівані 
герої Аполло

00.50 В пошуках істини: Магічний 
меч варвара Аттіла

01.40 В пошуках істини: На пошуки 
Мольфарів

02.30 Мистецтво архітектури 1 с.
03.20 Мистецтво архітектури 2 с.
04.10 Вінсент ван Гог. Нерозказана 

історія мого дядечка 1, 2 с.
Терра

00.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
00.25 Адаптер, 111 с.
00.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
01.08 Uahistory, 21 с.
01.35 Варто побувати, 7 с.
01.39 Повернення до природи, 1 с.
02.31 Варто побувати, 67 с.
02.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
03.02 Календар туриста
03.07 По греції на суперяхті, 8 с.
03.53 Адаптер, 107 с.
04.17 Далекі береги, 9 с.
04.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
05.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
05.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
05.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
06.00 Далекі береги, 8 с.
06.25 Адаптер, 106 с.
06.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
07.20 Повернення до природи, 6 с.
08.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
08.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
09.02 Календар туриста
09.07 По греції на суперяхті, 7 с.
09.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
10.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
10.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
11.05 Дикунами по тасманії, 1 с.
11.31 Дикунами по тасманії, 1 с.
11.56 Варто побувати, 56 с.
12.02 Календар туриста
12.07 Подорож по бразилії, 2 с.
12.49 Морський круїз, 7 с.
13.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
13.52 Подорож по британії, 2 с.
14.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
15.00 Подорож по італії, 1 с.
15.46 Острівні делікатеси, 6 с.
16.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
16.31 Дивовижна Коста-ріка, 3 С.
17.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
17.46 Адаптер, 77 с.
18.02 Календар туриста
18.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
18.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
18.47 Далекі береги, 7 с.
19.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
19.34 Під вітрилом в гренландії, 

1 с.
19.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.

20.16 По греції на суперяхті, 6 с.
21.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
21.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
22.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
22.34 Повернення до природи, 

5 с.
23.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
23.48 Адаптер, 32 с.

Film.Ua Drama
06.40 Т/с "Та, що бачить завтра"
10.05 Т/с "Жіночі секрети"
12.40 Т/с "Пошта"
15.45 Т/с "Фантом"
19.00 Т/с "Годинник з зозулею"
22.00 Т/с "Контакт"
01.15 Т/с "І будуть люди"
03.35 Т/с "Пізнє каяття"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 7 с. (16+)
08.05 Інстинкт виживання: Леген-

да про канібалів (16+)
09.00 Інстинкт виживання: Дикі 

джунглі (16+)
09.50 Авто - SOS Jaguar Mk (16+)
10.45 Авто-SOS 7 Triumph Tr4 (16+)
11.35 Дикий тунець: Найкраще 

Згадуючи дев'ятий сезон 
(16+)

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Битва титанів (16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Смертельні перего-
ни (16+)

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Вибух при посадці 
(16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Перевізники готівки 
(16+)

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїнове про-
кляття (16+)

16.40 Загублені скарби Єгипту: Бу-
дівельники пірамід (16+)

17.30 Китай з висоти пташиного 
польоту 2 Динамічний берег 
(16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Цу-
керки та пироги з м'ясом 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Шо-
коладний сироп, тортильї та 
макарони з сиром (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Обрив зв'язку (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Від польотів відсто-
ронено: Boeing 737 MAX 8 
(16+)

21.00 Загадка Кероса (16+)
21.50 Загублені таємниці Кордови 

Загублені таємниці Кордови 
(16+)

22.45 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Мільярди доларів 
(16+)

23.35 Дивовижний аеропорт Нью-
Йорка Чудо-термінали (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїнове про-
кляття (16+)

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Перевізники готівки 
(16+)

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Повна відмова дви-
гунів (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Нікі Лауда: Трагедія 
у повітрі (16+)

03.20 Загадка Кероса (16+)
04.05 Всередині неймовірної 

механіки Джамбо Джет 
(16+)

04.50 Ігри розуму: Битва віків 
(16+)

05.15 Ігри розуму: Живий колір 
(16+)

05.35 Ігри розуму: Саме час (16+)
Дача

06.00 Дачники
06.40 Заміське життя
07.10 Добрий сад
07.40 Королева капусти
08.05 Еко-дача
08.35 Смачний сад
09.10 Пікнік на дачі
09.40 Солодка дача
10.10 Ферма
10.40 Удачний бізнес
11.05 Твій друг пес
11.40 Ландшафтний дизайн
12.00 Майстерня Жогло
12.25 Дача бородача
13.00 Під вінтаж
13.25 Design Stories
13.45 Затишна дача
14.10 Заміське життя
14.40 Дачники
15.20 Енциклопедія садівника
15.45 Добрий сад
16.15 Флора
16.45 Кухня & Сад
17.15 Солодка дача
17.45 Смачний сад
18.20 Пікнік на дачі
18.50 Удачний бізнес
19.15 Моя пасіка
19.45 Твій друг пес
20.10 Час в похід
20.40 Про гриби
21.05 Майстерня Жогло
21.30 Design Stories
22.00 Добрий сад
22.35 Заміське життя
23.05 Орхідея
23.40 Сад рідкісних рослин
00.05 Дачники

00.40 Королева капусти
01.05 Енциклопедія садівника
01.40 Ландшафтний дизайн
02.15 Ваш сад
02.45 Удачний бізнес
03.15 Дай лапу
03.40 Енциклопедія домашніх тва-

рин
04.05 Пасічник
04.35 Майстерня Жогло
05.00 Саморобки
05.30 Дача бородача

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Шахтар - Дніпро-1. Чемпіо-

нат України
08.00 "Головна команда"
09.05 Франція - Україна. Відбір до 

ЧС- 2022
11.00 "Головна команда"
11.55 Аякс - Зволле. Чемпіонат Ні-

дерландів
13.40 Нью-Йорк Сіті - Сан-Хосе. 

MLS
15.30 Галатасарай - Сівасспор. 

Чемпіонат Туреччини
17.15 ПСВ - Віллем II. Чемпіонат 

Нідерландів
19.00 Yellow
19.15 Нешвілл - Філадельфія. MLS
21.00 Топ-матч
21.10 Трабзонспор - Антальяспор. 

Чемпіонат Туреччини
23.00 Топ-матч
23.10 Фортуна - Феєнорд. Чемпіо-

нат Нідерландів
01.00 Топ-матч
01.10 Алтус - Фламенгу. Кубок 

Бразилії
03.00 Топ-матч
03.10 Реал Солт-Лейк - Лос-

Анджелес Гелаксі. MLS
НТН

05.50 "Речдок"
06.50 Т/с "Примари" (16+)
07.50 Х/ф "Спадщина" (16+)
09.30 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
10.20 "Iсторiї вiйни"
10.35 "Речдок"
12.10 Т/с "Слiпа зона" (16+)
13.40 Т/с "Менталiст" (16+)
15.10 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
16.45 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
17.30 "Речдок"
19.00 "Iсторiї вiйни"
19.15 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
20.45 Т/с "Менталiст" (16+)
22.15 Т/с "Слiпа зона" (16+)
23.45 "Речдок"
00.35 Х/ф "Вигнанець" (16+)
02.15 "Речдок"
03.45 "Таємницi свiту"

Понеділок, 2 травня

У зв'язку з війною українські теле-
канали перейшли на мовлення ефіру 
державних інформаційних зведень.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 Сміємось - отже не здає-

мось
11.25 Зірки, чутки та галлівуд
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Вечірка 2
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 2"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Елвін і бурундуки"
17.20 Х/ф "Елвін та бурундуки 2"
18.50 Х/ф "Сам удома"
20.30 Х/ф "Сам удома 2"
22.30 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.20 Добрий день, ми з України
23.25 Вечірка 2
00.20 Добрий день, ми з України
00.25 Т/с "Батько рулить 2"
01.15 Сміємось - отже не здає-

мось
01.20 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Трофей
00.01 Збройова школа. Чистка та 

догляд за зброєю у воєн-
ний час

00.27 Риболовля із зіркою, 36 с.
01.13 NEW Спінінг, 121 с.
01.41 Мисливець на браконьєрів, 

33 с.
02.25 Адаптер. Розуміння та увага
03.01 Збройова школа. Як встано-

вити коліматор на АК?
03.19 ШОуОЛДА, 172 с.
04.03 Школа спортингу, 2,3 с.
04.40 Адаптер. Голод та екстри-

мальне харчування
04.58 Збройова школа, 10 с.
05.20 ШОуОЛДА, 201 с.
06.01 Збройова школа, 124 с.
06.37 Риболовля із зіркою, 30 с.
07.22 Адаптер. Адаптація
07.36 Збройова школа. Важливе 

про зброю
07.48 Мисливець на браконьєрів, 

25 с.

08.20 Готуємо на природі, 52 с.
08.38 Школа спортингу, 1 с.
09.01 Риболовля із зіркою, 34 с.
09.45 ШОуОЛДА, 171 с.
10.29 NEW Спінінг, 101 с.
10.56 Трофейне полювання, 78 с.
11.51 Готуємо на природі, 153 с.
12.00 Азбука порятунку, 5 с.
12.08 ШОуОЛДА, 234 с.
12.52 Збройова школа, 19 с.
13.16 Риболовля із зіркою, 48 с.
14.00 Адаптер. Емоції
14.19 Школа спортингу, 5 с.
14.36 NEW Спінінг, 89 с.
15.01 Адаптер. Стабілізація та рі-

шення
15.22 Збройова школа, 125 с.
15.59 Риболовля із зіркою, 50 с.
16.44 Заповідники України.
17.36 Мисливські собаки, 89 с.
18.01 Азбука порятунку, 3 с.
18.10 ШОуОЛДА, 206 с.
18.53 Готуємо на природі, 54 с.
19.11 Риболовля із зіркою, 46 с.
19.55 Адаптер. Крій плитоноски
20.06 Збройова школа, 11 с.
20.28 Мисливські собаки, 87 с.
21.01 Адаптер. Перехідник на газ
21.08 Збройова школа, 15 с.
21.33 NEW Спінінг, 93 с.
22.00 Мисливець на браконьєрів, 

34 с.
22.53 Мисливські собаки, 89 с.
23.20 ШОуОЛДА, 209 с.

Animal Planet CEE
06.00 Зграя 2 с. (12+)
06.25 Доктор Ді: ветеринар Аляски 

- Сезон 2: 40 змій та більше 
9 с. (12+)

07.10 Франк у Африці 5 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Не чує, не 

бачить і кусається 1 с. (12+)
09.00 Незвідана Мексика (12+)
09.55 Койот Петерсон уявляє 15-

18 с. (12+)
11.45 Кішки Кло-Хілл 1,2 с. (12+)
12.40 Будинки на деревах: У лісо-

вій гущавині 15 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Сусіди з пе-

кла 2 с. (12+)
14.30 Франк у Африці 6 с. (12+)



ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 Сміємось - отже не здає-

мось
11.25 Зірки, чутки та галлівуд
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Вечірка 2
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 2"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Елвін і бурундуки 3"
17.15 Х/ф "Елвін і бурундуки: 

Бурундумандри"
18.45 Х/ф "Сам удома 3"
20.30 Х/ф "Сам удома 4"
21.55 Т/с "Усі жінки - відьми"
22.45 Добрий день, ми з України
22.50 Вечірка 2
23.45 Добрий день, ми з України
23.50 Т/с "Батько рулить 2"
00.40 Сміємось - отже не здає-

мось
00.45 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Трофей
00.00 Азбука порятунку, 5 с.
00.08 ШОуОЛДА, 234 с.
00.52 Збройова школа, 19 с.
01.16 Риболовля із зіркою, 48 с.
02.00 Адаптер. Емоції
02.19 Школа спортингу, 5 с.
02.36 NEW Спінінг, 89 с.
03.01 Адаптер. Стабілізація та рі-

шення
03.22 Збройова школа, 125 с.
03.59 Риболовля із зіркою, 50 с.
04.44 Заповідники України. Азово-

Сиваський національний парк
05.36 Мисливські собаки, 89 с.
06.01 Адаптер. Перехідник на газ
06.08 Збройова школа, 15 с.
06.33 NEW Спінінг, 93 с.
07.00 Мисливець на браконьєрів, 

34 с.
07.53 Мисливські собаки, 89 с.
08.20 ШОуОЛДА, 209 с.
09.01 Азбука порятунку, 3 с.
09.10 ШОуОЛДА, 206 с.
09.53 Готуємо на природі, 54 с.
10.11 Риболовля із зіркою, 46 с.
10.55 Адаптер. Крій плитоноски
11.06 Збройова школа, 11 с.
11.28 Мисливські собаки, 87 с.
12.01 Збройова школа. Чистка та 

догляд за зброєю у воєн-
ний час

12.27 Риболовля із зіркою, 36 с.
13.13 NEW Спінінг, 121 с.
13.41 Мисливець на браконьєрів, 

33 с.

14.25 Адаптер. Розуміння та 
увага

15.01 Збройова школа. Як встано-
вити коліматор на АК?

15.19 ШОуОЛДА, 172 с.
16.03 Школа спортингу, 2 с.
16.22 Школа спортингу, 3 с.
16.40 Адаптер. Голод та екстри-

мальне харчування
16.58 Збройова школа, 10 с.
17.20 ШОуОЛДА, 201 с.
18.01 Мисливець на браконьєрів, 

16 с.
18.37 ШОуОЛДА, 59 с.
19.21 Азбука порятунку, 17 с.
19.28 Риболовля із зіркою, 50 с.
20.12 Адаптер. Покращення зору
20.19 Школа спортингу, 6 с.
20.36 NEW Спінінг, 124 с.
21.02 Риболовля з Юрієм Петра-

шем, 119 с.
21.31 Збройова школа, 98 с.
22.05 Азбука порятунку, 28 с.
22.10 Шлях до трофею, 58 с.
22.45 Заповідники України. Дер-

жавна організація "Рези-
денція "Залісся"

23.34 NEW Спінінг, 118 с.
Animal Planet CEE

06.00 Зграя 4 с. (12+)
06.25 День у світі тварин: Історія 

Мей Шеня 3 с. (12+)
07.10 Франк у Африці 7 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Пенні проти 

Пака 3 с. (12+)
09.00 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Гієни 
2 с. (12+)

09.55 Майстер зі створення ба-
сейнів: Вогонь та лід 7 с. 
(12+)

10.50 Майстер створення басей-
нів: Розкішна обстановка 8 
с. (12+)

11.45 Майстер зі створення ба-
сейнів: Спортивний басейн 
9 с. (12+)

12.40 Океанаріум 2 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Дикий 

скоттиш-фолд 4 с. (12+)
14.30 Франк та легенди про драко-

нів 1 с. (12+)
15.25 На волю з пітбулем: Наста-

ють зміни 10 с. (12+)
17.15 Життя собак: Самі по собі 5 

с. (12+)
18.10 Мій маленький жах: Куджо в 

мініатюрі 1 с. (12+)
19.05 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Білі 
ведмеді 3 с. (12+)

20.00 Доктор Ді: ветеринар Аляски 
- Сезон 2: Боротьба з ВІК 10 
с. (12+)

20.55 Стати ветеринаром: Невід-
кладна допомога великою 
твариною 3 с. (12+)

21.50 Океанаріум 3 с. (12+)
22.45 Китові війни: Голка у стогу 

сіна 1 с. (12+)
23.40 Монстри всередині мене: У 

мене відвалюються руки 4 
с. (12+)

00.35 Зоопарк Ірвінов: Сад на 
честь Грейс 6 с. (12+)

01.24 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Білі 
ведмеді 3 с. (12+)

02.12 Океанаріум 3 с. (12+)
03.00 Сувора справедливість: За-

гроза вбивства 8 с. (12+)
03.45 Зоопарк Ірвінов: Трійня ти-

гренят 2 с. (12+)
04.30 Монстри всередині мене: У 

мене відвалюються руки 4 
с. (12+)

05.15 Китові війни: Голка у стогу 
сіна 1 с. (12+)

Болт
05.10 Т/с "Майор та магія"
08.20 Т/с "Володимирська, 15"
11.25 Т/с "Майор та магія"
14.30 Т/с "Прокурори"
17.30 Т/с "Кримінолог"
20.15 Т/с "Менталіст"
22.55 Т/с "Прокурори"
02.00 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
Epoque

06.00 В пошуках істини: Привид 
Івана Федорова

06.50 В пошуках істини: Космічна 
драма: від козаків до Коро-
льова

07.40 В пошуках істини: Корабель 
принцеси Анни

08.30 Молода Маргарет: життя та 
любов у листах

09.30 Розквіт Великих Імперій 3 с.
10.15 Розквіт Великих Імперій 4 с.
11.05 В пошуках істини: Пояс ца-

риці Амазонок
11.55 В пошуках істини: Щит Ахі-

леса
12.45 Журнал Rolling Stone 3 с.
13.25 Журнал Rolling Stone 4 с.
14.05 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
14.55 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
15.45 Як нацисти програли війну 

3 с.
16.35 Як нацисти програли війну 

4 с.
17.25 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 1 с.
18.25 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
19.15 В пошуках істини: Роксола-

на. Кривавий шлях до трону

20.05 В пошуках істини: Калігула: 
хвороблива пристарсть ім-
ператора

20.55 Великі композитори 3 с.
21.55 Великі композитори 4 с.
22.50 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 2 с.
23.50 Діана: інтерв'ю, яке сколих-

нуло світ
00.50 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

01.40 В пошуках істини: Місячний 
шлях Юрія Кондратюка

02.30 Мистецтво архітектури 5 с.
03.20 Мистецтво архітектури 6 с.
04.10 Майя.Народження легенди 

1, 2 с.
Терра

00.02 Календар туриста
00.07 Подорож по бразилії, 2 с.
00.49 Морський круїз, 7 с.
01.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
01.52 Подорож по британії, 2 с.
02.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
03.00 Подорож по італії, 1 с.
03.46 Острівні делікатеси, 6 с.
04.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
04.31 Дивовижна Коста-ріка, 3 С.
05.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
05.46 Адаптер, 77 с.
06.02 Календар туриста
06.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
06.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
06.47 Далекі береги, 7 с.
07.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
07.34 Під вітрилом в гренландії, 

1 с.
07.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
08.16 По греції на суперяхті, 6 с.
09.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
09.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
10.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
10.34 Повернення до природи, 5 с.
11.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
11.48 Адаптер, 32 с.
12.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
12.25 Адаптер, 111 с.
12.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
13.08 Uahistory, 21 с.
13.35 Варто побувати, 7 с.
13.39 Повернення до природи, 1 с.
14.31 Варто побувати, 67 с.
14.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
15.02 Календар туриста
15.07 По греції на суперяхті, 8 с.
15.53 Адаптер, 107 с.
16.17 Далекі береги, 9 с.
16.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
17.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
17.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
17.45 Стильні подорожі. Швей-

царія

18.00 Далекі береги, 8 с.
18.25 Адаптер, 106 с.
18.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
19.20 Повернення до природи, 6 с.
20.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
20.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
21.02 Календар туриста
21.07 По греції на суперяхті, 7 с.
21.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 5 с.
22.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
22.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
23.05 Дикунами по тасманії, 1 с.
23.56 Варто побувати, 56 с.

Film.Ua Drama
06.40 Т/с "Та, що бачить завтра"
10.05 Т/с "Жіночі секрети"
12.40 Т/с "Пошта"
15.45 Т/с "Фантом"
18.55 Т/с "Невипадкові зустрічі"
22.00 Т/с "Контакт"
01.15 Т/с "І будуть люди"
03.35 Т/с "Пізнє каяття"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 6 с. (16+)
07.55 Інстинкт виживання: Вбив-

чий підйом (16+)
08.50 Інстинкт виживання: Смер-

тельні води (16+)
09.45 Авто - SOS Фіат Діно (16+)
10.35 Авто-SOS 7 Lotus Elise (16+)
11.30 Дикий тунець: Найкраще 

Найяскравіші моменти (16+)
12.20 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Сімейна гордість 
(16+)

13.10 Розслідування авіакатастроф: 
Смертельний нахил (16+)

14.00 Розслідування авіаката-
строф: Захід на посадку до 
Катманди (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Рим В Італію з любов'ю (16+)

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїнова драма 
(16+)

16.40 Авто-SOS Ford Escort RS 
2000 р. (16+)

17.30 Стародавній Китай з висоти 
пташиного польоту Таємни-
ці Великої Китайської стіни 
(16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Кан-
нолі та сирні кульки (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Чіпси 
та льодяники (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Пілоти-герої (16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф: Гра в наздоганяння 
(16+)

21.00 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Найвищий ризик 
(16+)

21.50 Інстинкт виживання: Засідка 
в джунглях (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Втрачений вантаж 
(16+)

23.35 Дивовижний аеропорт Нью-
Йорка Нові рубежі (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїнова драма 
(16+)

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Рим В Італію з любов'ю (16+)

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Смерть у Наріті (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Загибель Джона 
Кеннеді-молодшого (16+)

03.20 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Найвищий ризик 
(16+)

04.05 Всередині неймовірної ме-
ханіки Аерохід (16+)

04.50 Ігри розуму: Закони прива-
бливості (16+)

05.15 Ігри розуму: Стрес-тест 
(16+)

05.35 Ігри розуму: Не бійся (16+)
Дача

06.00 Дачники
06.40 Заміське життя
07.10 Добрий сад
07.40 Королева капусти
08.05 Еко-дача
08.35 Смачний сад
09.10 Пікнік на дачі
09.40 Солодка дача
10.10 Ферма
10.40 Удачний бізнес
11.05 Твій друг пес
11.40 Ландшафтний дизайн
12.00 Майстерня Жогло
12.25 Дача бородача
13.00 Під вінтаж
13.25 Design Stories
13.45 Затишна дача
14.10 Заміське життя
14.40 Дачники
15.20 Енциклопедія садівника
15.45 Добрий сад
16.15 Флора
16.45 Кухня & Сад
17.15 Солодка дача
17.45 Смачний сад
18.20 Пікнік на дачі
18.50 Удачний бізнес
19.15 Моя пасіка
19.45 Твій друг пес
20.10 Час в похід
20.40 Про гриби
21.05 Майстерня Жогло
21.30 Design Stories
22.00 Добрий сад
22.35 Заміське життя
23.05 Орхідея
23.40 Сад рідкісних рослин
00.05 Дачники
00.40 Королева капусти

01.05 Енциклопедія садівника
01.40 Ландшафтний дизайн
02.15 Ваш сад
02.45 Удачний бізнес
03.15 Дай лапу
03.40 Енциклопедія домашніх 

тварин
04.05 Пасічник
04.35 Майстерня Жогло
05.00 Саморобки
05.30 Дача бородача

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Колос - Чорноморець. Чем-

піонат України
08.00 "Головна команда"
09.05 Україна - Казахстан. Відбір 

до ЧС- 2022
10.55 "Головна команда"
11.55 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
13.15 Фортуна - Феєнорд. Чемпіо-

нат Нідерландів
15.00 Футбол NEWS
15.15 Топ-матч
15.20 Депортіво Тачира - Емелек. 

Кубок Лібертадорес
17.10 Трабзонспор - Антальяспор. 

Чемпіонат Туреччини
19.00 Футбол NEWS
19.15 Індепендьєнте Петролеро 

- Палмейрас. Кубок Лібер-
тадорес

21.00 Огляд 1-го ігрового дня. Від-
бір до ЧС- 2022

22.30 Футбол NEWS
22.45 "Денисов Time. Війна" С. 

Палкін
23.15 Спарта - АЗ Алкмаар. Чемпі-

онат Нідерландів
00.55 LIVE. Колон - Серро Пор-

теньйо. Кубок Лібертадорес
01.45 Yellow
02.55 LIVE. Олвейс Реді - Бока Ху-

ніорс. Кубок Лібертадорес
НТН

05.50 "Речдок"
06.45 Т/с "Примари" (16+)
07.45 Х/ф "Заклятi вороги" 

(16+)
09.10 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
10.05 "Шукаю тебе"
10.20 "Речдок"
11.55 Т/с "Слiпа зона" (16+)
13.25 Т/с "Менталiст" (16+)
14.55 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
16.25 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
17.30 "Речдок"
19.00 "Iсторiї вiйни"
19.15 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
20.45 Т/с "Менталiст" (16+)
22.15 Т/с "Слiпа зона" (16+)
23.50 "Речдок"
00.35 Х/ф "Мовчазна отрута" 

(16+)
02.10 "Речдок"
03.40 "Таємницi свiту"

Середа, 4 травня

22.45 Китові війни: Немає у світі 
досконалості 2 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
Злий близнюк зводить мене 
з розуму 5 с. (12+)

00.35 Лікар Ді: ветеринар Аляски - 
Сезон 2: Боротьба з ВІК 10 
с. (12+)

01.24 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Акули 
4 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Апетит акули 4 
с. (12+)

03.00 Сувора справедливість: Бій-
ка на пляжі 9 с. (12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов: Врятовані 
від пожежі 3 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
Злий близнюк зводить мене 
з розуму 5 с. (12+)

05.15 Китові війни: Немає у світі 
досконалості 2 с. (12+)

Болт
05.10 Т/с "Майор та магія"
08.20 Т/с "Володимирська, 15"
11.35 Т/с "Майор та магія"
14.45 Т/с "Прокурори"
17.45 Т/с "Кримінолог"
20.30 Т/с "Менталіст"
23.00 Т/с "Прокурори"
01.55 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
Epoque

06.00 В пошуках істини: Корабель 
принцеси Анни

06.50 В пошуках істини: Пояс ца-
риці Амазонок

07.40 В пошуках істини: Щит Ахі-
леса

08.30 Єлизавета та Маргарет. Лю-
бов та відданість 1 с.

09.30 Розквіт Великих Імперій 4 с.
10.15 Розквіт Великих Імперій 5 с.
11.05 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
11.55 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
12.45 Журнал Rolling Stone 4 с.
13.25 Журнал Rolling Stone 5 с.
14.05 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
14.55 В пошуках істини: Роксола-

на. Кривавий шлях до трону
15.45 Як нацисти програли війну 

4 с.
16.35 Як нацисти програли війну 

5 с.
17.25 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 2 с.
18.25 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

19.15 В пошуках істини: Місячний 
шлях Юрія Кондратюка

20.05 В пошуках істини: Таємна 
зброя третього Рейху

20.55 Великі композитори 4 с.

21.55 Великі композитори 5 с.
22.50 Діана: інтерв'ю, яке сколих-

нуло світ
23.50 Останній день Лінкольна
00.50 В пошуках істини: Таємна 

зброя третього Рейху
01.40 В пошуках істини: Дора: 

Останнє захоплення Гіт-
лера

02.30 Мистецтво архітектури 7 с.
03.20 Мистецтво архітектури 8 с.
04.10 Розкриття таємниць Вавіло-

ну 1, 2 с.
Терра

00.02 Календар туриста
00.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
00.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
00.47 Далекі береги, 7 с.
01.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
01.34 Під вітрилом в гренландії, 

1 с.
01.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
02.16 По греції на суперяхті, 6 с.
03.01 Неймовірно цікаві історії, 

2 с.
03.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
04.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
04.34 Повернення до природи, 5 с.
05.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
05.48 Адаптер, 32 с.
06.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
06.25 Адаптер, 111 с.
06.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
07.08 Uahistory, 21 с.
07.35 Варто побувати, 7 с.
07.39 Повернення до природи, 1 с.
08.31 Варто побувати, 67 с.
08.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
09.02 Календар туриста
09.07 По греції на суперяхті, 8 с.
09.53 Адаптер, 107 с.
10.17 Далекі береги, 9 с.
10.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
11.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
11.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
11.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
12.00 Далекі береги, 8 с.
12.25 Адаптер, 106 с.
12.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
13.20 Повернення до природи, 

6 с.
14.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
14.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
15.02 Календар туриста
15.07 По греції на суперяхті, 7 с.
15.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
16.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
16.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
17.05 Дикунами по тасманії, 1 с.

17.56 Варто побувати, 56 с.
18.02 Календар туриста
18.07 Подорож по бразилії, 2 с.
18.49 Морський круїз, 7 с.
19.32 Міські подорожі, 3 сезон, 

3 с.
19.52 Подорож по британії, 2 с.
20.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
21.00 Подорож по італії, 1 с.
21.46 Острівні делікатеси, 6 с.
22.08 Міські подорожі, 3 сезон, 

2 с.
22.31 Дивовижна Коста-ріка, 3 С.
23.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
23.46 Адаптер, 77 с.

Film.Ua Drama
06.35 Т/с "Та, що бачить завтра"
10.00 Т/с "Жіночі секрети"
12.35 Т/с "Пошта"
15.35 Т/с "Фантом"
18.55 Т/с "Квочка"
22.00 Т/с "Контакт"
01.15 Т/с "І будуть люди"
03.35 Т/с "Пізнє каяття"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 5 с. (16+)
08.00 Інстинкт виживання: Розрі-

джене повітря (16+)
08.50 Інстинкт виживання: Випа-

лена земля (16+)
09.45 Авто - SOS Мерседес Бенц 

230sl (16+)
10.35 Авто-SOS 7 Ford Model A 

(16+)
11.30 Дикий тунець: Найкраще Си-

ньопері рекорди (16+)
12.20 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 За все треба пла-
тити (16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Фатальний зліт (16+)

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Крутий спуск (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Кримінальні піжами 
(16+)

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїнові прийоми 
(16+)

16.40 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Найвищий ризик 
(16+)

17.30 Стародавній Китай з висоти 
пташиного польоту Китай-
ські Помпеї (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Літак проти пілота (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф (16+)

21.50 Впіймати контрабандиста 
Затишний куточок (16+)

22.40 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Кристали на митниці 
(16+)

23.30 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Змії (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїнові прийоми 
(16+)

01.05 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим Кримінальні піжами 
(16+)

01.45 Розслідування авіаката-
строф: У вогні (16+)

02.30 Розслідування авіаката-
строф: Трагедія у центрі 
міста (16+)

03.15 Розслідування авіаката-
строф: Від польотів відсто-
ронено: Boeing 737 MAX 8 
(16+)

04.00 Всередині неймовірної ме-
ханіки Нафтова вежа (16+)

04.45 Ігри розуму: Головне - пере-
могти (16+)

05.10 Ігри розуму: Переучи свій 
мозок (16+)

05.35 Ігри розуму: Рух - життя 
(16+)

Дача
06.00 Дачники
06.40 Заміське життя
07.10 Добрий сад
07.40 Королева капусти
08.05 Еко-дача
08.35 Смачний сад
09.10 Пікнік на дачі
09.40 Солодка дача
10.10 Ферма
10.40 Удачний бізнес
11.05 Твій друг пес
11.40 Ландшафтний дизайн
12.00 Майстерня Жогло
12.25 Дача бородача
13.00 Під вінтаж
13.25 Design Stories
13.45 Затишна дача
14.10 Заміське життя
14.40 Дачники
15.20 Енциклопедія садівника
15.45 Добрий сад
16.15 Флора
16.45 Кухня & Сад
17.15 Солодка дача
17.45 Смачний сад
18.20 Пікнік на дачі
18.50 Удачний бізнес
19.15 Моя пасіка
19.45 Твій друг пес
20.10 Час в похід
20.40 Про гриби
21.05 Майстерня Жогло
21.30 Design Stories
22.00 Добрий сад
22.35 Заміське життя
23.05 Орхідея
23.40 Сад рідкісних рослин
00.05 Дачники
00.40 Королева капусти
01.05 Енциклопедія садівника
01.40 Ландшафтний дизайн

02.15 Ваш сад
02.45 Удачний бізнес
03.15 Дай лапу
03.40 Енциклопедія домашніх 

тварин
04.05 Пасічник
04.35 Майстерня Жогло
05.00 Саморобки
05.30 Дача бородача

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Ворскла - Десна. Чемпіонат 

України
08.00 "Великий футбол"
08.45 Україна - Бахрейн. Контр-

ольна гра
10.40 "Великий футбол"
11.15 Спарта - АЗ Алкмаар. Чемпі-

онат Нідерландів
13.00 Yellow
13.10 Фенербахче - Газіантеп. 

Чемпіонат Туреччини
15.00 Футбол NEWS
15.15 Топ-матч
15.20 Тальєрес - Фламенгу. Кубок 

Лібертадорес
17.10 Реал Солт-Лейк - Лос-

Анджелес Гелаксі. MLS
19.00 Футбол NEWS
19.15 Депортіво Калі - Корінтіанс. 

Кубок Лібертадорес
21.00 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
22.30 Футбол NEWS
22.45 "Денисов Time. Війна" Р. Де 

Дзербі
23.05 Кайсеріспор - Бешикташ. 

Чемпіонат Туреччини
00.55 LIVE. Форталеза - Рівер 

Плейт. Кубок Лібертадорес
01.45 Yellow
02.55 Топ-матч
03.10 Фортуна - Феєнорд. Чемпіо-

нат Нідерландів
НТН

05.55 "Речдок"
06.50 Т/с "Примари" (16+)
07.50 Х/ф "Мовчазна отрута" 

(16+)
09.20 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
10.20 "Iсторiї вiйни"
10.35 "Речдок"
12.10 Т/с "Слiпа зона" (16+)
13.40 Т/с "Менталiст" (16+)
15.10 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
16.40 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
17.30 "Речдок"
19.00 "Шукаю тебе"
19.15 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
20.45 Т/с "Менталiст" (16+)
22.15 Т/с "Слiпа зона" (16+)
23.45 "Речдок"
00.35 Х/ф "Братство по кровi" 

(16+)
02.25 "Речдок"
03.50 "Таємницi свiту"

Четвер, 5 травня
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 Сміємось - отже не здає-

мось
11.25 Зірки, чутки та галлівуд
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Вечірка 2
13.30 Вечірка 3
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 2"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Елвін і бурундуки: 

Бурундумандри"
17.20 Х/ф "Елвін і бурундуки"
19.00 Х/ф "Сам удома 4"
20.25 Х/ф "Сам удома 5: Святко-

ве пограбування"
22.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
22.50 Добрий день, ми з України
22.55 Вечірка 2
23.20 Вечірка 3
23.50 Добрий день, ми з України
23.55 Т/с "Батько рулить 2"
00.45 Сміємось - отже не здає-

мось
00.50 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Трофей
00.01 Адаптер. Перехідник на газ
00.08 Збройова школа, 15 с.
00.33 NEW Спінінг, 93 с.
01.00 Мисливець на браконьєрів, 

34 с.
01.53 Мисливські собаки, 89 с.
02.20 ШОуОЛДА, 209 с.
03.01 Азбука порятунку, 3 с.
03.10 ШОуОЛДА, 206 с.
03.53 Готуємо на природі, 54 с.
04.11 Риболовля із зіркою, 46 с.
04.55 Адаптер. Крій плитоноски
05.06 Збройова школа, 11 с.
05.28 Мисливські собаки, 87 с.
06.01 Збройова школа. Чистка та 

догляд за зброєю у воєн-
ний час

06.27 Риболовля із зіркою, 36 с.
07.13 NEW Спінінг, 121 с.
07.41 Мисливець на браконьєрів, 

33 с.
08.25 Адаптер. Розуміння та увага
09.01 Збройова школа. Як встано-

вити коліматор на АК?
09.19 ШОуОЛДА, 172 с.
10.03 Школа спортингу, 2 с.
10.22 Школа спортингу, 3 с.
10.40 Адаптер. Голод та екстри-

мальне харчування
10.58 Збройова школа, 10 с.
11.20 ШОуОЛДА, 201 с.
12.01 Мисливець на браконьєрів, 

16 с.

12.37 ШОуОЛДА, 59 с.
13.21 Азбука порятунку, 17 с.
13.28 Риболовля із зіркою, 50 с.
14.12 Адаптер. Покращення зору
14.19 Школа спортингу, 6 с.
14.36 NEW Спінінг, 124 с.
15.02 Риболовля з Юрієм Петра-

шем, 119 с.
15.31 Збройова школа, 98 с.
16.05 Азбука порятунку, 28 с.
16.10 Шлях до трофею, 58 с.
16.45 Заповідники України. Дер-

жавна організація "Рези-
денція "Залісся"

17.34 NEW Спінінг, 118 с.
18.00 Азбука порятунку, 5 с.
18.08 ШОуОЛДА, 234 с.
18.52 Збройова школа, 19 с.
19.16 Риболовля із зіркою, 48 с.
20.00 Адаптер. Емоції
20.19 Школа спортингу, 5 с.
20.36 NEW Спінінг, 89 с.
21.01 Адаптер. Стабілізація та рі-

шення
21.22 Збройова школа, 125 с.
21.59 Риболовля із зіркою, 50 с.
22.44 Заповідники України. Азо-

во-Сиваський національний 
парк,

23.36 Мисливські собаки, 89 с.
Animal Planet CEE

06.00 Зграя 5 с. (12+)
06.25 Зоопарк Ірвінов: Сад на 

честь Грейс 6 с. (12+)
07.10 Франк та легенди про драко-

нів 1 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Дикий 

скоттиш-фолд 4 с. (12+)
09.00 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Білі 
ведмеді 3 с. (12+)

09.55 Мій маленький кошмар: Ки-
шеньковий монстр 2 с. (12+)

10.50 Життя собак: Самі по собі 5 
с. (12+)

11.45 Мій маленький кошмар: Ку-
джо у мініатюрі 1 с. (12+)

12.40 Океанаріум 3 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Мяу-мачо 5 

с. (12+)
14.30 Франк та легенди про драко-

нів 2 с. (12+)
15.25 Зоопарк Ірвінов: Сад на 

честь Грейс 6 с. (12+)
16.20 Великі кішки Кенії 2 с. (12+)
17.15 Великі кішки Кенії 3 с. (12+)
18.10 Великі кішки Кенії 4 с. (12+)
19.05 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Акули 
4 с. (12+)

20.00 Франк у Каліфорнії 2 с. (12+)
20.55 Стати вітерцінаром: Кесарів 

розтин 4 с. (12+)
21.50 Океанаріум: Апетит акули 4 

с. (12+)



ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 Сміємось - отже не здає-

мось
11.25 Зірки, чутки та галлівуд
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Вечірка 3
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 2"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Проблемна дитина"
17.10 Х/ф "Проблемна дитина 

2"
18.40 Х/ф "Сам удома 5: Святко-

ве пограбування"
20.15 Х/ф "Сам удома"
21.55 Т/с "Усі жінки - відьми"
22.45 Добрий день, ми з України
22.50 Вечірка 3
23.45 Добрий день, ми з України
23.50 Т/с "Батько рулить 2"
00.40 Сміємось - отже не здає-

мось
00.45 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Трофей
00.01 Збройова школа. Чистка та 

догляд за зброєю у воєн-
ний час

00.27 Риболовля із зіркою, 36 с.
01.13 NEW Спінінг, 121 с.
01.41 Мисливець на браконьєрів, 

33 с.
02.25 Адаптер. Розуміння та увага
03.01 Збройова школа. Як встано-

вити коліматор на АК?
03.19 ШОуОЛДА, 172 с.
04.03 Школа спортингу, 2 с.
04.22 Школа спортингу, 3 с.
04.40 Адаптер. Голод та екстри-

мальне харчування
04.58 Збройова школа, 10 с.
05.20 ШОуОЛДА, 201 с.
06.01 Мисливець на браконьєрів, 

16 с.
06.37 ШОуОЛДА, 59 с.
07.21 Азбука порятунку, 17 с.
07.28 Риболовля із зіркою, 50 с.
08.12 Адаптер. Покращення зору
08.19 Школа спортингу, 6 с.
08.36 NEW Спінінг, 124 с.
09.02 Риболовля з Юрієм Петра-

шем, 119 с.
09.31 Збройова школа, 98 с.
10.05 Азбука порятунку, 28 с.
10.10 Шлях до трофею, 58 с.
10.45 Заповідники України. Дер-

жавна організація "Рези-
денція "Залісся"

11.34 NEW Спінінг, 118 с.
12.00 Азбука порятунку, 5 с.

12.08 ШОуОЛДА, 234 с.
12.52 Збройова школа, 19 с.
13.16 Риболовля із зіркою, 48 с.
14.00 Адаптер. Емоції
14.19 Школа спортингу, 5 с.
14.36 NEW Спінінг, 89 с.
15.01 Адаптер. Стабілізація та рі-

шення
15.22 Збройова школа, 125 с.
15.59 Риболовля із зіркою, 50 с.
16.44 Заповідники України. Азо-

во-Сиваський національний 
парк,

17.36 Мисливські собаки, 89 с.
18.01 Адаптер. Перехідник на газ
18.08 Збройова школа, 15 с.
18.33 NEW Спінінг, 93 с.
19.00 Мисливець на браконьєрів, 

34 с.
19.53 Мисливські собаки, 89 с.
20.20 ШОуОЛДА, 209 с.
21.01 Азбука порятунку, 3 с.
21.10 ШОуОЛДА, 206 с.
21.53 Готуємо на природі, 54 с.
22.11 Риболовля із зіркою, 46 с.
22.55 Адаптер. Крій плитоноски
23.06 Збройова школа, 11 с.
23.28 Мисливські собаки, 87 с.

Animal Planet CEE
06.00 Зірки та звірі 1 с. (12+)
06.25 Зоопарк Ірвінов: Сад на 

честь Грейс 6 с. (12+)
07.10 Франк та легенди про драко-

нів 2 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Мяу-мачо 5 

с. (12+)
09.00 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Акули 
4 с. (12+)

09.55 Великі кішки Кенії 2 с. (12+)
10.50 Великі кішки Кенії 3 с. (12+)
11.45 Великі кішки Кенії 4 с. (12+)
12.40 Океанаріум: Апетит акули 4 

с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Цвинтар 

описаних речей 6 с. (12+)
14.30 Франк та легенди про драко-

нів 3 с. (12+)
15.25 Доктор Ді: ветеринар Аляски 

- Сезон 2: Боротьба з ВІК 10 
с. (12+)

16.20 Кішки Кло-Хілл: Обмін 3 с. 
(12+)

16.45 Кішки Кло-Хілл: Свіжий улов 
4 с. (12+)

17.15 Кішки Кло-Хілл: Увага: ве-
деться спостереження 5 с. 
(12+)

17.40 Кішки Кло-Хілл: Їжа для роз-
думів 6 с. (12+)

18.10 Кішки Кло-Хілл: Світ котів 7 
с. (12+)

18.35 Кішки Кло-Хілл: Кіт із мішка 
8 с. (12+)

19.05 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Істо-
рія 5 с. (12+)

20.00 День у світі тварин: Історія 
Лулу 4 с. (12+)

20.55 Стати ветеринаром: Критич-
ний момент 5 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Морське левеня 
Скарлетт 5 с. (12+)

22.45 Китові війни: Розпалювачі 
міжнародних конфліктів 3 
с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
Вбивці із заднього двору 6 
с. (12+)

00.35 Франк у Каліфорнії 2 с. (12+)
01.24 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Істо-
рія 5 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Морське левеня 
Скарлетт 5 с. (12+)

03.00 Сувора справедливість: За-
тримання 10 с. (12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов: Важкий жи-
рафенок 4 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
Вбивці із заднього двору 6 
с. (12+)

05.15 Китові війни: Розпалювачі 
міжнародних конфліктів 3 
с. (12+)

Болт
05.10 Т/с "Майор та магія"
08.25 Т/с "Володимирська, 15"
11.30 Т/с "Майор та магія"
14.40 Т/с "Прокурори"
17.35 Т/с "Кримінолог"
20.30 Т/с "Менталіст"
23.00 Т/с "Прокурори"
02.00 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
Epoque

06.00 В пошуках істини: Щит Ахі-
леса

06.50 В пошуках істини: Магічний 
меч варвара Аттіла

07.40 В пошуках істини: На пошуки 
Мольфарів

08.30 Єлизавета та Маргарет. Лю-
бов та відданість 2 с.

09.30 Розквіт Великих Імперій 5 с.
10.15 Розквіт Великих Імперій 6 с.
11.05 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
11.55 В пошуках істини: Роксола-

на. Кривавий шлях до трону
12.45 Журнал Rolling Stone 5 с.
13.25 Журнал Rolling Stone 6 с.
14.05 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

14.55 В пошуках істини: Місячний 
шлях Юрія Кондратюка

15.45 Як нацисти програли війну 
5 с.

16.35 Як нацисти програли війну 
6 с.

17.25 Діана: інтерв'ю, яке сколих-
нуло світ

18.25 В пошуках істини: Таємна 
зброя третього Рейху

19.15 В пошуках істини: Дора: 
Останнє захоплення Гітлера

20.05 В пошуках істини: Наркотики 
в СССР

20.55 Великі композитори 5 с.
21.55 Великі композитори 6 с.
22.50 Останній день Лінкольна
23.50 ДЖ. Ф. Кеннеді
00.50 В пошуках істини: Наркотики 

в СССР
01.40 В пошуках істини: Наркотики 

Третього Рейху
02.30 Мистецтво архітектури 9 с.
03.20 Мистецтво архітектури 

10 с.
04.10 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
Терра

00.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
00.25 Адаптер, 111 с.
00.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
01.08 Uahistory, 21 с.
01.35 Варто побувати, 7 с.
01.39 Повернення до природи, 1 с.
02.31 Варто побувати, 67 с.
02.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
03.02 Календар туриста
03.07 По греції на суперяхті, 8 с.
03.53 Адаптер, 107 с.
04.17 Далекі береги, 9 с.
04.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
05.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
05.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
05.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
06.02 Календар туриста
06.07 По греції на суперяхті, 7 с.
06.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
07.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
07.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
08.05 Дикунами по тасманії, 1 с.
08.56 Варто побувати, 56 с.
09.00 Далекі береги, 8 с.
09.25 Адаптер, 106 с.
09.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
10.20 Повернення до природи, 6 с.
11.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
11.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
12.02 Календар туриста
12.07 Подорож по бразилії, 2 с.
12.49 Морський круїз, 7 с.
13.11 Морський круїз, 7 с.
13.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
13.52 Подорож по британії, 2 с.
14.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
15.00 Подорож по італії, 1 с.
15.46 Острівні делікатеси, 6 с.
16.08 Міські подорожі, 3 сезон, 

2 с.

16.31 Дивовижна Коста-ріка, 3 С.
17.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
17.46 Адаптер, 77 с.
18.00 Подорож по італії, 2 с.
18.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
19.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
19.26 Міські подорожі, 3 сезон, 

6 с.
19.48 Острови в океані, 1 с.
20.38 Острівні делікатеси, 4 с.
21.02 Календар туриста
21.07 Морський круїз, 9 с.
21.53 Міські подорожі, 3 сезон, 

7 с.
22.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
22.34 Подорож по британії, 1 с.
23.16 Східна експедиція, 8 с.

Film.Ua Drama
06.40 Т/с "Та, що бачить завтра"
10.10 Т/с "Жіночі секрети"
12.40 Т/с "Пошта"
15.45 Т/с "Квочка"
19.00 Т/с "Скажи мені правду"
22.00 Т/с "Контакт"
01.10 Т/с "І будуть люди"
03.35 Т/с "Годинник з зозулею"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 12 с. (16+)
08.05 Інстинкт виживання: Леген-

да про канібалів (16+)
09.00 Інстинкт виживання: Дикі 

джунглі (16+)
09.50 Авто - SOS Фіат 500 (16+)
10.45 Авто-SOS 7 Peugeot 504 

(16+)
11.35 Дикий тунець: Найкраще Від 

новачка до профі (16+)
12.30 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Рибалка у шторм 
(16+)

13.20 Розслідування авіаката-
строф: Фатальна посадка 
(16+)

14.10 Розслідування авіаката-
строф: Авіакатастрофа над 
Атлантикою (16+)

15.05 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Грішники та праведни-
ки (16+)

15.55 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Великі затри-
мання (16+)

16.45 Розслідування авіаката-
строф: Від польотів відсто-
ронено: Boeing 737 MAX 8 
(16+)

17.40 Стародавній Китай із висоти 
пташиного польоту Загадки 
Занаду (16+)

18.30 Фабрика їжі в Америці: 
Морквяний торт та морози-
во (16+)

18.55 Фабрика їжі в Америці: Бур-
бон та буріто (16+)

19.20 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Вибуховий доказ (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Кошмар у Північному 
морі (16+)

21.00 Тайвань-світу Порятунок з 
повітря (16+)

21.50 Тайвань-світу Пожежні (16+)
22.45 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: Ефект доміно (16+)
23.35 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: Пожежні (16+)
00.20 Служба безпеки аеропорту: 

Бразилія та Перу Арештова-
ний багаж (16+)

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Грішники та праведни-
ки (16+)

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Бог трійцю не лю-
бить (16+)

02.35 Розслідування авіакатастроф: 
Смерть в Арктиці (16+)

03.20 Тайвань-світу Порятунок з 
повітря (16+)

04.10 Всередині неймовірної ме-
ханіки C5 Galaxy (16+)

04.55 Ігри розуму: Пізнай своє тіло 
(16+)

05.15 Ігри розуму: Іди за лідером 
(16+)

05.35 Ігри розуму: Сила переко-
нання (16+)

Дача
06.00 Дачники
06.40 Заміське життя
07.10 Добрий сад
07.40 Королева капусти
08.05 Еко-дача
08.35 Смачний сад
09.10 Пікнік на дачі
09.40 Солодка дача
10.10 Ферма
10.40 Удачний бізнес
11.05 Твій друг пес
11.40 Ландшафтний дизайн
12.00 Майстерня Жогло
12.25 Дача бородача
13.00 Під вінтаж
13.25 Design Stories
13.45 Затишна дача
14.10 Заміське життя
14.40 Дачники
15.20 Енциклопедія садівника
15.45 Добрий сад
16.15 Флора
16.45 Кухня & Сад
17.15 Солодка дача
17.45 Смачний сад
18.20 Пікнік на дачі
18.50 Удачний бізнес
19.15 Моя пасіка
19.45 Твій друг пес
20.10 Час в похід
20.40 Про гриби
21.05 Майстерня Жогло
21.30 Design Stories
22.00 Добрий сад
22.35 Заміське життя
23.05 Орхідея
23.40 Сад рідкісних рослин
00.05 Дачники

00.40 Королева капусти
01.05 Енциклопедія садівника
01.40 Ландшафтний дизайн
02.15 Ваш сад
02.45 Удачний бізнес
03.15 Дай лапу
03.40 Енциклопедія домашніх 

тварин
04.05 Пасічник
04.35 Майстерня Жогло
05.00 Саморобки
05.30 Дача бородача

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Верес - Львів. Чемпіонат 

України
08.00 "Студія LIVE"
08.35 Україна - Півн. Ірландія. 

Контрольна гра
10.25 "Студія LIVE"
11.15 ПСВ - Віллем II. Чемпіонат 

Нідерландів
13.00 Топ-матч
13.10 Галатасарай - Сівасспор. 

Чемпіонат Туреччини
15.00 Футбол NEWS
15.15 Топ-матч
15.20 Брагантіно - Велес. Кубок 

Лібертадорес
17.10 Аякс - Зволле. Чемпіонат Ні-

дерландів
19.00 Футбол NEWS
19.15 Yellow
19.30 Відбір до ЧС- 2022 Огляд 

туру
20.25 LIVE. Матч. Чемпіонат Ту-

реччини
21.15 Yellow
22.25 Футбол NEWS
22.45 "Денисов Time. Війна" Р. Ху-

джамов
23.20 Форталеза - Рівер Плейт. Ку-

бок Лібертадорес
01.10 Yellow
01.20 Чикаго Файр - Нью-Йорк 

РБ. MLS
03.10 Стронгест - Атлетіку Пара-

наенсі. Кубок Лібертадорес
НТН

05.55 "Речдок"
06.50 Т/с "Примари" (16+)
07.50 Х/ф "Братство по кровi" 

(16+)
09.35 Т/с "СБУ. Спецоперацiя"
10.25 "Шукаю тебе"
10.40 "Речдок"
12.15 Т/с "Слiпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталiст" (16+)
15.10 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
16.40 "Страх у твоєму домi"
17.30 "Речдок"
19.00 "Iсторiї вiйни"
19.15 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
20.45 Т/с "Менталiст" (16+)
22.15 Т/с "Слiпа зона" (16+)
23.50 "Речдок"
00.35 Х/ф "Блискавка долi" (16+)
02.15 "Речдок"
03.50 "Таємницi свiту"

П'ятниця, 6 травня

20.55 Океанаріум 1 с. (12+)
21.50 Океанаріум 2 с. (12+)
22.45 Океанаріум 3 с. (12+)
23.40 Океанаріум: Апетит акули 4 

с. (12+)
00.35 Монстри всередині мене: 

У моїй руці щось живе! 2 с. 
(12+)

01.24 Монстри всередині мене: 
Моя дружина гниє 3 с. (12+)

02.12 Монстри всередині мене: У 
мене відвалюються руки 4 
с. (12+)

03.00 Сувора справедливість: 
Пуми в бігах 1 с. (12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов: Рятуваль-
ники диких тварин 5 с. (12+)

04.30 Акваріумний бізнес 1 с. (12+)
05.15 Акваріумний бізнес: Акварі-

ум Джеріко 2 с. (12+)
Болт

05.05 Т/с "Подвійне життя"
10.00 Т/с "Володимирська, 15"
14.35 Т/с "Ніконів та КО"
20.30 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
00.55 Т/с "Код Костянтина"

Epoque
06.00 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
06.50 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
07.40 В пошуках істини: Роксола-

на. Кривавий шлях до трону
08.30 Діана: інтерв'ю, яке сколих-

нуло світ
09.30 ДЖ. Ф. Кеннеді
10.25 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

11.15 В пошуках істини: Місячний 
шлях Юрія Кондратюка

12.05 Останній день Лінкольна
13.05 Жінки Джона Кеннеді
14.05 В пошуках істини: Таємна 

зброя третього Рейху
14.55 В пошуках істини: Дора: 

Останнє захоплення Гітлера
15.45 Роки правління Обами: сила 

слова
16.40 Берлінська стіна: шлях до 

свободи
17.40 В пошуках істини: Наркотики 

в СССР
18.30 В пошуках істини: Наркотики 

Третього Рейху
19.20 В пошуках істини: Двійники 

Йосипа Сталіна
20.10 д 100 ф. днів до перемоги 

1 с.
21.10 д 100 ф. днів до перемоги 

2 с.

22.05 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.
23.40 В пошуках істини: Двійники 

Йосипа Сталіна
00.30 В пошуках істини: Двійники 

Гітлера
01.20 В пошуках істини: Особисті 

таємниці Адольфа Гітлера
02.25 Крейсер Індіанаполіс: Спа-

док
03.20 Століття війни
04.20 Всередині музики. Олек-

сандр Щетинський
05.10 Всередині музики. Алла За-

гайкевич
Терра

00.02 Календар туриста
00.07 По греції на суперяхті, 7 с.
00.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
01.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
01.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
02.05 Дикунами по тасманії, 1 с.
02.56 Варто побувати, 56 с.
03.00 Далекі береги, 8 с.
03.25 Адаптер, 106 с.
03.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
04.20 Повернення до природи, 6 с.
05.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
05.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
06.02 Календар туриста
06.07 Подорож по бразилії, 2 с.
06.49 Морський круїз, 7 с.
07.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
07.52 Подорож по британії, 2 с.
08.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
09.00 Подорож по італії, 1 с.
09.46 Острівні делікатеси, 6 с.
10.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
10.31 Дивовижна Коста-ріка, 3 С.
11.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
11.46 Адаптер, 77 с.
12.00 Подорож по італії, 2 с.
12.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
13.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
13.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
13.48 Острови в океані, 1 с.
14.38 Острівні делікатеси, 4 с.
15.02 Календар туриста
15.07 Морський круїз, 9 с.
15.53 Міські подорожі, 3 сезон, 7 с.
16.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
16.34 Подорож по британії, 1 с.
17.16 Східна експедиція, 8 с.
18.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
18.25 Адаптер, 111 с.
18.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
19.08 Uahistory, 21 с.
19.35 Варто побувати, 7 с.
19.39 Повернення до природи, 1 с.
20.31 Варто побувати, 67 с.

20.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 
8 с.

21.02 Календар туриста
21.07 По греції на суперяхті, 8 с.
21.53 Адаптер, 107 с.
22.17 Далекі береги, 9 с.
22.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
23.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
23.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
23.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
Film.Ua Drama

06.30 Т/с "Дежурний лікар 6"
10.20 Т/с "Та, що бачить завтра"
15.25 Т/с "Невипадкові зустрічі"
18.25 Т/с "Годинник з зозулею"
21.25 Т/с "Жіночі секрети"
02.30 Т/с "Новенька"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 10 с. (16+)
06.20 Наукові дурниці 3 с. (16+)
06.45 Наукові дурниці 3 с. (16+)
07.10 Наукові дурниці 4 с. (16+)
07.50 Дикий тунець Зберегти тра-

диції (16+)
08.40 Дикий тунець Знову у грі 

(16+)
09.30 Дикий тунець Успіх гаранто-

ваний (16+)
10.20 Дикий тунець Найкращі пла-

ни (16+)
11.10 Осушити океан 2 Таємниці 

Нью-Йорка (16+)
12.05 Осушити океан 2 Підводні 

човни-вбивці (16+)
13.00 Осушити океан 2 Поховані 

таємниці золотої лихоман-
ки (16+)

13.55 Авто-SOS 7 Triumph Tr4 (16+)
14.50 Авто-SOS 7 Toyota Celica 

(16+)
15.40 Авто-SOS 7 Lotus Elise (16+)
16.35 Авто-SOS 7 Ford Model A 

(16+)
17.30 Розслідування авіаката-

строф: Смертельна гонка 
(16+)

18.20 Розслідування авіаката-
строф: Прикордонна такти-
ка (16+)

19.30 Екстремальний Китай Гори 
Сигунян (16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний нахил 
(16+)

21.00 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Перевізники готівки 
(16+)

21.50 Аляска: Нове Покоління Де-
кларація незалежності (16+)

22.40 Аляска: Нове Покоління Не-
звідане (16+)

23.30 Осушити океан Таємниці на-
цистів (16+)

00.25 Осушити океан Потонули 
скарби (16+)

01.10 Таємна історія аварій кора-
бля: Вбивці в безодні (16+)

02.00 Таємна історія аварій кора-
бля: Секрети шотландських 
хвиль (16+)

02.45 Таємна історія аварій кора-
бля: Майбутня небезпека 
(16+)

03.30 Найбільші техногенні ката-
строфи: Фатальні помилки 
(16+)

04.15 Найбільші техногенні ката-
строфи: Під тиском (16+)

05.00 Наукові дурниці 1 с. (16+)
05.20 Наукові дурниці 11 с. (16+)
05.35 Ігри розуму: Вір очам своїм 

(16+)
Дача

06.00 Дачники
06.40 Заміське життя
07.10 Добрий сад
07.40 Королева капусти
08.00 Еко-дача
08.30 Сад рідкісних рослин
09.05 Рослинка
09.30 Дай лапу
10.00 Удачний бізнес
10.25 Моя пасіка
10.55 Час в похід
11.20 Прем'єра Про гриби
11.45 Смачний сад
12.20 Пікнік на дачі
12.45 Солодка дача
13.15 Майстерня Жогло
13.40 Дача бородача
14.10 Твій дім
14.40 Під вінтаж
15.10 Енциклопедія садівника
15.45 Королева капусти
16.10 Рослинка
16.40 Дачники
17.20 Тропіки на дачі
17.40 Орхідея
18.30 Фіалка розцвіла
19.05 Флора
19.30 Твій друг пес
20.00 Удачний бізнес
20.25 Моя пасіка
21.00 Час в похід
21.25 Смачний сад
22.00 Пікнік на дачі
22.30 Солодка дача
23.00 Майстерня Жогло
23.25 Саморобки
23.55 Твій дім
00.25 Design Stories
00.55 Уютная дача
01.30 Ландшафтный дизайн
02.10 Ваш сад
02.40 Удачний бізнес
03.05 Дай лапу

03.30 Енциклопедія домашніх 
тварин

04.00 Пасічник
04.35 Майстерня Жогло
05.00 Саморобки
05.30 Дача бородача

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Десна - Рух. Чемпіонат Укра-

їни
08.00 Топ-матч
08.10 Олвейс Реді - Бока Хуніорс. 

Кубок Лібертадорес
10.00 "Денисов Time. Війна"
10.30 Аякс - Зволле. Чемпіонат Ні-

дерландів
12.20 Відбір до ЧС- 2022 Огляд 

туру
13.10 Чикаго Файр - Нью-Йорк 

РБ. MLS
15.00 Футбол NEWS
15.15 Yellow
15.25 Америка Мінейру - Атлетіку 

Мінейру. Кубок Лібертадо-
рес

17.10 Матч. Чемпіонат Туреччини
19.00 Футбол NEWS
19.15 Топ-матч
19.30 Відбір до ЧС- 2022 Огляд 

туру
20.25 LIVE. Матч. Чемпіонат Ту-

реччини
21.15 Yellow
22.25 Футбол NEWS
22.45 LIVE. Шарлотт - Інтер Маямі. 

MLS
23.40 Yellow
00.50 Відбір до ЧС- 2022 Огляд 

туру
01.45 Топ-матч
02.00 LIVE. Нью-Йорк Сіті - Спор-

тинг КС. MLS
03.00 Yellow
04.10 Колон - Серро Портеньйо. 

Кубок Лібертадорес
НТН

06.00 "Речдок"
07.00 Т/с "Примари" (16+)
08.00 Х/ф "Блискавка долi" 

(16+)
09.40 "Страх у твоєму домi"
10.30 "Речдок"
12.10 Т/с "Слiпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталiст" (16+)
15.15 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
16.50 "Страх у твоєму домi"
17.40 "Речдок"
19.15 Т/с "CSI: Маямi" (16+)
20.45 Т/с "Менталiст" (16+)
22.15 Т/с "Слiпа зона" (16+)
23.50 "Речдок"
00.35 Х/ф "Патруль часу" (16+)
02.20 "Речдок"
03.50 "Таємницi свiту"

Субота, 7 травня
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Сніданок з 1+1
10.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 Сміємось - отже не здає-

мось
11.25 Зірки, чутки та галлівуд
11.50 Добрий день, ми з України
11.55 Зірки, чутки та галлівуд
12.25 Добрий день, ми з України
12.30 Х/ф "Їжак Сонік"
14.00 Х/ф "Сам удома"
15.45 Х/ф "Сам удома 2"
17.45 Х/ф "Сам удома 3"
19.25 Х/ф "Сам удома 4"
20.50 Х/ф "Сам удома 5: Святко-

ве пограбування"
22.25 Х/ф "Хранитель часу"
00.25 Х/ф "Мисливці за відьма-

ми" (18+)
01.50 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Трофей
00.01 Мисливець на браконьєрів, 

16 с.
00.37 ШОуОЛДА, 59 с.
01.21 Азбука порятунку, 17 с.
01.28 Риболовля із зіркою, 50 с.
02.12 Адаптер. Покращення зору
02.19 Школа спортингу, 6 с.
02.36 NEW Спінінг, 124 с.
03.02 Риболовля з Юрієм Петра-

шем, 119 с.
03.31 Збройова школа, 98 с.
04.05 Азбука порятунку, 28 с.
04.10 Шлях до трофею, 58 с.
04.45 Заповідники України. Дер-

жавна організація "Рези-
денція "Залісся"

05.34 NEW Спінінг, 118 с.
06.00 Азбука порятунку, 5 с.
06.08 ШОуОЛДА, 234 с.
06.52 Збройова школа, 19 с.
07.16 Риболовля із зіркою, 48 с.
08.00 Адаптер. Емоції
08.19 Школа спортингу, 5 с.
08.36 NEW Спінінг, 89 с.
09.01 Адаптер. Стабілізація та рі-

шення
09.22 Збройова школа, 125 с.
09.59 Риболовля із зіркою, 50 с.
10.44 Заповідники України. Азо-

во-Сиваський національний 
парк,

11.36 Мисливські собаки, 89 с.
12.01 Адаптер. Перехідник на газ
12.08 Збройова школа, 15 с.
12.33 NEW Спінінг, 93 с.
13.00 Мисливець на браконьєрів, 

34 с.

13.53 Мисливські собаки, 89 с.
14.20 ШОуОЛДА, 209 с.
15.01 Азбука порятунку, 3 с.
15.10 ШОуОЛДА, 206 с.
15.53 Готуємо на природі, 54 с.
16.11 Риболовля із зіркою, 46 с.
16.55 Адаптер. Крій плитоноски
17.06 Збройова школа, 11 с.
17.28 Мисливські собаки, 87 с.
18.01 Збройова школа. Чистка та 

догляд за зброєю у воєн-
ний час

18.27 Риболовля із зіркою, 36 с.
19.13 NEW Спінінг, 121 с.
19.41 Мисливець на браконьєрів, 

33 с.
20.25 Адаптер. Розуміння та увага
21.01 Збройова школа. Як встано-

вити коліматор на АК?
21.19 ШОуОЛДА, 172 с.
22.03 Школа спортингу, 2 с.
22.22 Школа спортингу, 3 с.
22.40 Адаптер. Голод та екстри-

мальне харчування
22.58 Збройова школа, 10 с.
23.20 ШОуОЛДА, 201 с.

Animal Planet CEE
06.00 Зірки та звірі 2 с. (12+)
06.25 Мій маленький кошмар: 

Жодного особистого життя 
3 с. (12+)

07.10 Франк та легенди про драко-
нів 3 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Цвинтар 
описаних речей 6 с. (12+)

09.00 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Леви 
1 с. (12+)

09.55 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Гієни 
2 с. (12+)

10.50 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Білі 
ведмеді 3 с. (12+)

11.45 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Акули 
4 с. (12+)

12.40 Хижаки крупним планом із 
Джоелом Ламбертом: Істо-
рія 5 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Чабс 7 с. 
(12+)

14.30 Франк та легенди про драко-
нів 4 с. (12+)

15.25 Незвідана Мексика (12+)
16.20 Тваринний світ Дубая (12+)
17.15 Великі кішки Кенії 1 с. (12+)
18.10 На волю з пітбулем: Наста-

ють зміни 10 с. (12+)
20.00 Франк у Каліфорнії 2 с. (12+)



Неділя, 8 травня
ТЕТ

06.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
08.00 Ñí³äàíîê ç 1+1
10.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
11.20 Õ/ô "Á³ëà çì³ÿ"
12.55 Õ/ô "Õðàíèòåëü ÷àñó"
15.00 Õ/ô "²êñ ²êñ ²êñ" (16+)
17.05 Õ/ô "Òðè ³êñè: Ðåàêòèâ³çà-

ö³ÿ" (16+)
18.50 Õ/ô "Ï³äë³òêè-ìóòàíòè: 

÷åðåïàøêè-í³íäçÿ" (16+)
20.30 Õ/ô "Ï³äë³òêè-ìóòàíòè: 

÷åðåïàøêè-í³íäçÿ 2"
22.20 Õ/ô "Õðîí³êè Ð³ää³êà" 

(16+)
00.15 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà â³äüìà-

ìè" (18+)
01.35 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

ìîñü
01.40 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
01.55 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà"
05.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

Трофей
00.00 Àçáóêà ïîðÿòóíêó, 5 ñ.
00.08 ØÎóÎËÄÀ, 234 ñ.
00.52 Çáðîéîâà øêîëà, 19 ñ.
01.16 Ðèáîëîâëÿ ³ç ç³ðêîþ, 48 ñ.
02.00 Àäàïòåð. Åìîö³¿
02.19 Øêîëà ñïîðòèíãó, 5 ñ.
02.36 NEW Ñï³í³íã, 89 ñ.
03.01 Àäàïòåð. Ñòàá³ë³çàö³ÿ òà ð³-

øåííÿ
03.22 Çáðîéîâà øêîëà, 125 ñ.
03.59 Ðèáîëîâëÿ ³ç ç³ðêîþ, 50 ñ.
04.44 Çàïîâ³äíèêè Óêðà¿íè. Àçî-

âî-Ñèâàñüêèé íàö³îíàëüíèé 
ïàðê,

05.36 Ìèñëèâñüê³ ñîáàêè, 89 ñ.
06.01 Àäàïòåð. Ïåðåõ³äíèê íà ãàç
06.08 Çáðîéîâà øêîëà, 15 ñ.
06.33 NEW Ñï³í³íã, 93 ñ.
07.00 Ìèñëèâåöü íà áðàêîíüºð³â, 

34 ñ.
07.53 Ìèñëèâñüê³ ñîáàêè, 89 ñ.
08.20 ØÎóÎËÄÀ, 209 ñ.
09.01 Àçáóêà ïîðÿòóíêó, 3 ñ.
09.10 ØÎóÎËÄÀ, 206 ñ.
09.53 Ãîòóºìî íà ïðèðîä³, 54 ñ.
10.11 Ðèáîëîâëÿ ³ç ç³ðêîþ, 46 ñ.
10.55 Àäàïòåð. Êð³é ïëèòîíîñêè
11.06 Çáðîéîâà øêîëà, 11 ñ.
11.28 Ìèñëèâñüê³ ñîáàêè, 87 ñ.
12.01 Çáðîéîâà øêîëà. ×èñòêà òà 

äîãëÿä çà çáðîºþ ó âîºí-
íèé ÷àñ

12.27 Ðèáîëîâëÿ ³ç ç³ðêîþ, 36 ñ.
13.13 NEW Ñï³í³íã, 121 ñ.
13.41 Ìèñëèâåöü íà áðàêîíüºð³â, 

33 ñ.

14.25 Àäàïòåð. Ðîçóì³ííÿ òà óâàãà
15.01 Çáðîéîâà øêîëà. ßê âñòàíî-

âèòè êîë³ìàòîð íà ÀÊ?
15.19 ØÎóÎËÄÀ, 172 ñ.
16.03 Øêîëà ñïîðòèíãó, 2, 3 ñ.
16.40 Àäàïòåð. Ãîëîä òà åêñòðè-

ìàëüíå õàð÷óâàííÿ
16.58 Çáðîéîâà øêîëà, 10 ñ.
17.20 ØÎóÎËÄÀ, 201 ñ.
18.01 Ìèñëèâåöü íà áðàêîíüºð³â, 

16 ñ.
18.37 ØÎóÎËÄÀ, 59 ñ.
19.21 Àçáóêà ïîðÿòóíêó, 17 ñ.
19.28 Ðèáîëîâëÿ ³ç ç³ðêîþ, 50 ñ.
20.12 Àäàïòåð. Ïîêðàùåííÿ çîðó
20.19 Øêîëà ñïîðòèíãó, 6 ñ.
20.36 NEW Ñï³í³íã, 124 ñ.
21.02 Ðèáîëîâëÿ ç Þð³ºì Ïåòðà-

øåì, 119 ñ.
21.31 Çáðîéîâà øêîëà, 98 ñ.
22.05 Àçáóêà ïîðÿòóíêó, 28 ñ.
22.10 Øëÿõ äî òðîôåþ, 58 ñ.
22.45 Çàïîâ³äíèêè Óêðà¿íè. Äåð-

æàâíà îðãàí³çàö³ÿ "Ðåçè-
äåíö³ÿ "Çàë³ññÿ"

23.34 NEW Ñï³í³íã, 118 ñ.
Animal Planet CEE

06.00 Ç³ðêè òà çâ³ð³: Êð³ñòåí Áåëë 
òà ñþðïðèç ç ë³íèâöåì 3 ñ. 
(12+)

06.25 Æèòòÿ ñîáàê: Ñàì³ ñîáîþ 5 
ñ. (12+)

07.10 Ôðàíê òà ëåãåíäè ïðî äðàêî-
í³â 4 ñ. (12+)

08.05 Ïåêåëüíà ê³øêà: ×àáñ 7 ñ. 
(12+)

09.00 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Íàñòà-
þòü çì³íè 10 ñ. (12+)

10.50 Ìàéñòåð ç³ ñòâîðåííÿ áàñåé-
í³â 7-9 ñ. (12+)

13.35 Ïåêåëüíà ê³øêà: Á³ëèé Òîð-
íàäî 8 ñ. (12+)

14.30 Ôðàíê òà ëåãåíäè ïðî äðàêî-
í³â 5 ñ. (12+)

15.25 Äåíü ó ñâ³ò³ òâàðèí: ²ñòîð³ÿ 
Ëóëó 4 ñ. (12+)

16.20 Ôðàíê ó Êàë³ôîðí³¿ 2 ñ. (12+)
17.15 Õèæàêè êðóïíèì ïëàíîì ³ç 

Äæîåëîì Ëàìáåðòîì 1-5 ñ. 
(12+)

21.50 Äîêòîð Ä³: âåòåðèíàð Àëÿñêè 
- Ñåçîí 2: Áîðîòüáà ç Â²Ê 10 
ñ. (12+)

22.45 Ñòàòè âåòåðèíàðîì: Íå ñíó 
1 ñ. (12+)

23.40 Ñòàòè âåòåðèíàðîì Íàéâàæ-
ëèâ³øèé äåíü 2 ñ. (12+)

00.35 Ìîíñòðè Àëÿñêè: Òèãð íà 
Àëÿñö³ 5 ñ. (12+)

01.24 Ìîíñòðè Àëÿñêè: Ñí³ãîâà 
ëþäèíà ç ï³âäíÿ 6 ñ. (12+)

02.12 Êèòîâ³ â³éíè: Ãîëêà ó ñòîãó 
ñ³íà 1 ñ. (12+)

03.00 Ñóâîðà ñïðàâåäëèâ³ñòü: 
Çâ³ëüíèòè îëåíÿ 2 ñ. (12+)

03.45 Çîîïàðê ²ðâ³íîâ: ªõèäíè-ñè-
ðîòè 6 ñ. (12+)

04.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: ×àð³âíèé 
àêâàð³óì Àë³ññè 3 ñ. (12+)

05.15 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: ×åðå-
ïàøèé àêâàð³óì äëÿ Êåâ³íà 
Ñì³òà 4 ñ. (12+)

Болт
05.30 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå æèòòÿ"
10.35 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15"
15.10 Ò/ñ "Í³êîí³â òà ÊÎ"
21.20 Ò/ñ "Ïàòðóëü Ñàìîîáî-

ðîíà"
01.45 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"

Epoque
06.00 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ðîêñîëà-

íà. Êðèâàâèé øëÿõ äî òðîíó
06.50 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Êàë³ãóëà: 

õâîðîáëèâà ïðèñòàðñòü ³ì-
ïåðàòîðà

07.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ì³ñÿ÷íèé 
øëÿõ Þð³ÿ Êîíäðàòþêà

08.30 Îñòàíí³é äåíü Ë³íêîëüíà
09.30 Æ³íêè Äæîíà Êåííåä³
10.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òàºìíà 

çáðîÿ òðåòüîãî Ðåéõó
11.15 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Äîðà: 

Îñòàííº çàõîïëåííÿ Ã³òëåðà
12.05 Ðîêè ïðàâë³ííÿ Îáàìè: ñèëà 

ñëîâà
13.05 Áåðë³íñüêà ñò³íà: øëÿõ äî 

ñâîáîäè
14.05 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Íàðêîòèêè 

â ÑÑÑÐ
14.55 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Íàðêîòèêè 

Òðåòüîãî Ðåéõó
15.45 ä 100 ô. äí³â äî ïåðåìîãè 

1 ñ.
16.40 ä 100 ô. äí³â äî ïåðåìîãè 

2 ñ.
17.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Äâ³éíèêè 

Éîñèïà Ñòàë³íà
18.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Äâ³éíèêè 

Ã³òëåðà
19.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Îñîáèñò³ 

òàºìíèö³ Àäîëüôà Ã³òëåðà
20.10 Êðåéñåð ²íä³àíàïîë³ñ: Ñïà-

äîê
21.10 Ñòîë³òòÿ â³éíè
22.05 Ìàéÿ.Íàðîäæåííÿ ëåãåíäè 

1, 2 ñ.
23.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïîäâ³éíå 

æèòòÿ Éîñèïà Ñòàë³íà
00.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñòàë³í. 

Æ³íêè òèðàíà

01.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òðàãåä³¿ 
êðåìë³âñüêèõ äðóæèí

02.25 Âèçâîëèòåë³
03.20 Âî¿íè Àïïà÷³â
04.20 Âñåðåäèí³ ìóçèêè. Àëëà Çà-

ãàéêåâè÷
05.10 Âñåðåäèí³ ìóçèêè. Ñâÿòîñ-

ëàâ Ëóíüîâ
Терра

00.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
00.07 Ïîäîðîæ ïî áðàçèë³¿, 2 ñ.
00.49 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 7 ñ.
01.32 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 3 ñ.
01.52 Ïîäîðîæ ïî áðèòàí³¿, 2 ñ.
02.37 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 2 ñ.
03.00 Ïîäîðîæ ïî ³òàë³¿, 1 ñ.
03.46 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 6 ñ.
04.08 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 2 ñ.
04.31 Äèâîâèæíà Êîñòà-ð³êà, 3 Ñ.
05.20 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 6 ñ.
05.46 Àäàïòåð, 77 ñ.
06.00 Ïîäîðîæ ïî ³òàë³¿, 2 ñ.
06.42 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 112 ñ.
07.02 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 1 ñ.
07.26 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 6 ñ.
07.48 Îñòðîâè â îêåàí³, 1 ñ.
08.38 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 4 ñ.
09.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
09.07 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 9 ñ.
09.53 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 7 ñ.
10.17 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 110 ñ.
10.34 Ïîäîðîæ ïî áðèòàí³¿, 1 ñ.
11.16 Ñõ³äíà åêñïåäèö³ÿ, 8 ñ.
12.02 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 13 ñ.
12.25 Àäàïòåð, 111 ñ.
12.47 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 108 ñ.
13.08 Uahistory, 21 ñ.
13.35 Âàðòî ïîáóâàòè, 7 ñ.
13.39 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 1 ñ.
14.31 Âàðòî ïîáóâàòè, 67 ñ.
14.35 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

8 ñ.
15.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
15.07 Ïî ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 8 ñ.
15.53 Àäàïòåð, 107 ñ.
16.17 Äàëåê³ áåðåãè, 9 ñ.
16.41 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 109 ñ.
17.01 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 4 ñ.
17.21 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 5 ñ.
17.45 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³. Øâåé-

öàð³ÿ
18.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
18.07 Ïî ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 7 ñ.
18.53 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

5 ñ.
19.19 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

7 ñ.
19.45 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 107 ñ.
20.05 Äèêóíàìè ïî òàñìàí³¿, 1 ñ.
20.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 56 ñ.
21.00 Äàëåê³ áåðåãè, 8 ñ.
21.25 Àäàïòåð, 106 ñ.

21.54 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 106 ñ.
22.20 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 6 ñ.
23.12 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

6 ñ.
23.38 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 12 ñ.

Film.Ua Drama
06.30 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 6"
08.50 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 7"
10.20 Ò/ñ "Òà, ùî áà÷èòü çàâòðà"
15.25 Ò/ñ "Ãîäèííèê ç çîçóëåþ"
18.25 Ò/ñ "Êîõàííÿ ìàòåð³"
21.25 Ò/ñ "Æ³íî÷³ ñåêðåòè"
02.30 Ò/ñ "Íîâåíüêà"

National Geographic
06.00 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 16 ñ. (16+)
06.45 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 5, 6 ñ. (16+)
07.35 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè Ï³â-

äíÿ 7 Ðèáàëêà ó øòîðì (16+)
08.25 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ 7 (16+)
09.15 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ 7 Ùîñü çîâñ³ì ³íøå 
(16+)

10.00 Åêñòðåìàëüíèé Êèòàé Ãîðè 
Ñèãóíÿí (16+)

10.50 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ 7 Ùîñü çîâñ³ì ³íøå 
(16+)

11.35 Îñóøèòè îêåàí: ãëèáîêå 
çàíóðåííÿ Øòîðìîâ³ ìîðÿ 
(16+)

12.20 Îñóøèòè îêåàí: ãëèáîêå çà-
íóðåííÿ Ñàáîòàæ ó â³äêðè-
òîìó ìîð³ (16+)

13.10 Îñóøèòè îêåàí: ãëèáîêå çà-
íóðåííÿ Çàòîíóëè áåðåãè 
Àìåðèêè (16+)

13.55 Àâòî - SOS 8 Lancia Fulvia 
(16+)

14.50 Àâòî - SOS 8 Cannon 
Goldfinger (16+)

15.40 Àâòî - SOS 8 Mitsubishi Evo 
(16+)

16.35 Àâòî - SOS 8 Òðàêòîð Ôåðãþ-
ñîí (16+)

17.30 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Àâ³àêàòàñòðîôà íàä 
Àòëàíòèêîþ (16+)

18.20 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Íåéìîâ³ðíå ï³êå 
(16+)

19.15 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Áåç ïîïåðåäæåííÿ 
(16+)

20.05 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Âáèâöÿ ó êàá³í³ ï³ëî-
ò³â (16+)

21.00 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Áóä³âåëüíèêè ï³ðàì³ä (16+)

21.50 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: Ñå-
êðåòè öàðèöü ªãèïòó (16+)

22.45 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ðîçêðàäà÷³ ï³ðàì³ä (16+)

23.35 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Íåðîçãàäàí³ òàºìíèö³ Òó-
òàíõàìîíà (16+)

00.25 Àâòî - SOS 8 Lotus Esprit 
(16+)

01.15 Àâòî - SOS 8 Hillman Imp 
(16+)

02.00 Àâòî-SOS VW Wizard (16+)
02.45 Àâòî-SOS Jaguar XJ-S V12 

(16+)
03.30 Àâòî-SOS 7 Toyota Celica 

(16+)
04.15 Íàéá³ëüø³ òåõíîãåíí³ êàòà-

ñòðîôè (16+)
05.35 ²ãðè ðîçóìó: Âèð³øóâàòè âàì 

(16+)
Дача

06.00 Äà÷íèêè
06.40 Çàì³ñüêå æèòòÿ
07.10 Äîáðèé ñàä
07.40 Êîðîëåâà êàïóñòè
08.00 Åêî-äà÷à
08.30 Ñàä ð³äê³ñíèõ ðîñëèí
09.05 Ðîñëèíêà
09.30 Äàé ëàïó
10.00 Óäà÷íèé á³çíåñ
10.25 Ìîÿ ïàñ³êà
10.55 ×àñ â ïîõ³ä
11.20 Ïðî ãðèáè
11.45 Ñìà÷íèé ñàä
12.20 Ï³êí³ê íà äà÷³
12.45 Ñîëîäêà äà÷à
13.15 Ïðåì'ºðà Ìàéñòåðíÿ Æîãëî
13.40 Äà÷à áîðîäà÷à
14.10 Òâ³é ä³ì
14.40 Ï³ä â³íòàæ
15.10 Ýíöèêëîïåäèÿ ñàäîâîäà
15.45 Êîðîëåâà êàïóñòè
16.10 Ðîñëèíêà
16.40 Äà÷íèêè
17.20 Òðîï³êè íà äà÷³
17.40 Îðõ³äåÿ
18.30 Ô³àëêà ðîçöâ³ëà
19.05 Ôëîðà
19.30 Òâ³é äðóã ïåñ
20.00 Óäà÷íèé á³çíåñ
20.25 Ìîÿ ïàñ³êà
21.00 ×àñ â ïîõ³ä
21.25 Ñìà÷íèé ñàä
22.00 Ï³êí³ê íà äà÷³
22.30 Ñîëîäêà äà÷à
23.00 Ìàéñòåðíÿ Æîãëî
23.25 Ñàìîðîáêè
23.55 Òâ³é ä³ì
00.25 Design Stories
00.55 Óþòíàÿ äà÷à
01.30 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí
02.10 Âàø ñàä
02.40 Óäà÷íèé á³çíåñ
03.05 Äàé ëàïó

03.30 Åíöèêëîïåä³ÿ äîìàøí³õ 
òâàðèí

04.00 Ïàñ³÷íèê
04.35 Ìàéñòåðíÿ Æîãëî
05.00 Ñàìîðîáêè
05.30 Äà÷à áîðîäà÷à

Футбол 1
06.00 Òîï-ìàò÷
06.10 ²íãóëåöü - Êîëîñ. ×åìï³îíàò 

Óêðà¿íè
08.00 Òîï-ìàò÷
08.10 ²íäåïåíäüºíòå Ïåòðîëåðî 

- Ïàëìåéðàñ. Êóáîê Ë³áåð-
òàäîðåñ

10.00 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà"
10.30 Ìàò÷. ×åìï³îíàò Òóðå÷÷èíè
12.10 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
13.00 Í³ööà - Íàíò. Ô³íàë. Êóáîê 

Ôðàíö³¿
15.00 Ôóòáîë NEWS
15.15 Òîï-ìàò÷
15.25 LIVE. Ôåºíîðä - ÏÑÂ. ×åìï³-

îíàò Í³äåðëàíä³â
17.25 Àòëàíòà - ×èêàãî Ôàéð. MLS
19.10 Ôóòáîë NEWS
19.30 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
20.25 LIVE. Ìàò÷. ×åìï³îíàò Òó-

ðå÷÷èíè
21.15 Yellow
22.25 Ôóòáîë NEWS
22.45 Òîï-ìàò÷
23.00 LIVE. Âàíêóâåð Âàéòêåïñ - 

Òîðîíòî. MLS
00.00 Yellow
01.10 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
02.05 Òîï-ìàò÷
02.15 LIVE. Îñò³í - Ëîñ-Àíäæåëåñ 

Ãåëàêñ³. MLS
03.10 Yellow
04.25 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
НТН

06.00 "Ðå÷äîê"
06.55 Ò/ñ "Ïðèìàðè" (16+)
07.55 Õ/ô "Ïàòðóëü ÷àñó" (16+)
09.40 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîìi"
10.30 "Ðå÷äîê"
12.05 Ò/ñ "Ñëiïà çîíà" (16+)
13.40 Ò/ñ "Ìåíòàëiñò" (16+)
15.15 Ò/ñ "CSI: Ìàÿìi" (16+)
16.50 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîìi"
17.40 "Ðå÷äîê"
19.15 Ò/ñ "CSI: Ìàÿìi" (16+)
20.45 Ò/ñ "Ìåíòàëiñò" (16+)
22.15 Ò/ñ "Ñëiïà çîíà" (16+)
23.50 "Ðå÷äîê"
00.35 Õ/ô "Ëiòàê ïðåçèäåíòà 2" 

(16+)

   ÎÃÎËÎØÅÍÍß               ÎÃÎËÎØÅÍÍß         ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ПРОДАМ

  Ãàðàæ â ì-í³ Ëåâàäà, êîîïåðàòèâ 
«×óðà¿âíà», òåë. (099) 533-52-68.

  Åëåêòðîùèáö³ äëÿ çàâèâêè âîëîññÿ 
(ïëîéêà), â óïàêîâö³, íîâ³, òåë. (068) 
264-61-18.

 Î÷èñíèê ïîâ³òðÿ äëÿ êóõí³, á/â, â-âà 
ÑÐÑÐ, òåë. (050) 327-92-46.

 Ïðàñêó "Õàðê³â", ðîçá³ðíó, äëÿ âàõ-
òè, â³äðÿäæåííÿ, òåë. (099) 950-90-79.

  Ãîäèííèê íàñò³ííèé «ßíòàð», â ðî-
áî÷îìó ñòàí³, êîë³ð ï³ä äåðåâî, ðîç-
ì³ð - 35õ30 ñì, òåë. (068) 264-61-18.

  Ñ³íî â òþêàõ, òåë. (050) 640-13-76.
  Ñâåòð áàâîâíÿíèé, òåïëèé, íîâèé 

â-âà Ëàòâ³¿, òåë. (068) 264-61-18.
  Êóðòêó çèìîâó, ç³ øòó÷íîãî õóòðà, 

ã³ð÷è÷íîãî êîëüîðó, ð. XXXL, òåë. 
(099) 950-90-79.

  Âàë³çó íà êîë³ùàòàõ; ñëþñàðíèé 
³íñòðóìåíò, 4 ÿðóñè, ìîä. 408PCS 
TOO|SET SW|SSKRAFT, òåë. (095) 
761-59-77.

  Ï³äâàë ï³ä áóäèíêîì, íîâ³ äâåð³; 
ïîïóëÿðíó ìåäè÷íó åíöèêëîïåä³þ, 
òåë. (099) 417-58-34.

 Æóðíàëè «Þíèé õóäîæíèê» òà 
íàñò³ííó êàðòó ²òàë³¿, òåë. (099) 
634-39-06. 

  Ïèëîñîñ «Ñàòóðí», 400 ãðí.; äçåð-
êàëî, 2 øò.- 35õ90 ñì, 60õ40 ñì, 
56õ33 ñì. Òåë. (050)108-00-32.

  Ïðóæèíè äî ÃÀÇ-24, íîâ³; êîâçàíè 
ðîëèêîâ³, ð. 39-41; ãàðáóçè ñîëîäê³ 
â³ä 1 êã äî 80 êã, òåë. (066) 295-17-85, 
ìêð. Ëåâàäà.

 Ì. Êàðë³âêà, 2/2-ïîâ. áóä., 4-õ 
ê³ìíàòíó êâ-ðó, ç ðåìîíòîì, ³íäè-
â³äóàëüíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ñàðàé, 
ãàðàæ, òåë.  (050) 814-75-55.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, 220 Â; êî-
òåë ãàçîâèé, íîâèé 16 êâ – 600 ãðí.; 
çâàðêà 440 Âò, òåë. (096) 687-73-56.

  Í³æêà ìåòàëåâà äëÿ ðåìîíòó âçóò-
òÿ, 80 ãðí.; øòîðè íà â³êíà; õàëàò 
õ/á, ñóêí³ ð.54, íîâ³, 2 øò., òåë. (095) 
308-74-04.

 Æóðíàë "Ìîäåë³ñò-êîíñòðóêòîð",  
1990 ð. â.; æóðíàë «Ñèãíàë», 1997 ð. 
â., òåë.  (066) 964-03-28.

 Æóðíàëè «Þíèé õóäîæíèê», ö³íà 
äîãîâ³ðíà, òåë. (096) 634-39-06.

  Áóäèíîê, ñ. Áðàòåøêè Ðåøåòèë³â-
ñüêîãî ð-íó, º ãàç, âîäà, ïîãð³á, ïî-
ðÿä  çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ, ç/ä 0,40 ãà, 
òåë.  (099) 770-55-96.

 Ì³êðîõâèëüîâó ï³÷, ìàéæå íîâó, 
1500 ãðí.; Æóíî÷ó äóáëÿíêó ³ øê³ðÿ-
íó êóðòêó, ð.54, òåë. (050) 627-99-86.

  Ïîäóøêè ïóõîâî-ï³ð’ÿí³, íîâ³; ñî-
ðî÷êè ³ øòàíè ÷îë., íîâ³ ð. 52-54; 
íåéëîí ó êâ³òàõ, 2,5õ3,2 ì, òåë. (095) 
308-74-04.

  Áàëîí ãàçîâèé ç³ øëàíãîì ³ ðåäóê-
òîðîì, çà 350 ãðí.; âàãè ï³äëîãîâ³, 
ïîáóòîâ³, äî 120 êã; ñò³ëö³ ìåòàëå-
â³, á/â, 2 øò., çà 400 ãðí., òåë. (050) 
627-99-86.

 Ïðîäàì òåðì³íîâî äâ³ ïàðîâàí³ âè-
ñîêîóä³éí³ êîçè, òåë. (068) 806-49-50.

 Äèâàí-êð³ñëî, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòà-
í³,  ì. Ïîëòàâà,  òåë. (066) 311-73-36. 
Åëåêòðè÷íèé ì³êñåð â óïàêîâö³; ñåðâ³ç 
÷àéíèé íîâèé; êèëèì òåìíî-âèøíå-
âîãî êîëüîðó; øâåéíó ìàøèíêó "Ïî-
ä³ëüñüê", íîæíó,  òåë. (095) 308-74-04.

  Êîçó ä³éíó, 32 îêîòàìè, òåë. (096) 
758-49-50.

  Äèâàí "Ìàëþòêà", á/â,  ó â³äì³ííî-
ìó ñòàí³; øóôó äëÿ ñóêîíü, 3 äâåðíó,  
ç àíòðåñîëÿìè, á/â ,  ì. Ïîëòàâà, 
òåë. (095) 037-39-83. 

  Òåëåâ³çîð " SHIVAKI", á/â, â ðîáî-
÷îìó ñòàí³, ä³àãîíàë³ - 50 ñì, ì. Ïîë-
òàâà, òåë. (066) 311-73-39.

  Ñò³ëüö³ äåðåâ’ÿí³ - 4 øò. òà ìåòà-
ëåâ³ - 2 øò., á/â; øëàíãè äî ïèëîñî-
ñà; êèëèì 2,20õ1,4 ì, òåìíî-âèøíå-
âîãî êîëüîðó, òåë. (066) 591-30-98.

  Â³ääàì ïåðåãí³é, ó ì³øêàõ, áåç-
êîøòîâíî, ñàìîâèâ³ç, òåë. (066) 
756-36-76.

  Òåðì³íîâî, äåøåâî ðàä³îëó ðàäÿí-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà; êñåðîêñ ñòàðî-
ãî çðàçêó, á/â,  òåë. (099) 767-90-68.

 Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà», ïî-
äîëüñüêîãî ç-äó, áàãàòîîïåðàö³éíó, 
1500 ãðí.; ìîòîöèêë «Äíåïð», 3500 
ãðí., òåë. (095) 874-21-15.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, 220 Â, 400 
ãðí.; êîòåë ãàçîâèé, íîâèé, 6000 
ãðí., òåë. (096) 687-73-56.

  Òðàêòîð Ò25, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ç 
äîêóìåíòàìè, 95 òèñ.ãðí.; áóðæóéêó 
÷óãóíêó, á/â, êðóãëó, 1000 ãðí., òåë. 
(067) 181-36-38.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, òåë. (068) 
641-80-57.

  Êîòåë ãàçîâèé , íîâèé, 16 êÂò, íå-
äîðîãî; ðàä³àòîð ÷óãóííèé, 50 ãðí., 
òåë. (068) 641-80-57.

  Òðàíñôîðìàòîðíó ï³äñòàíö³þ ÊÒÏ 
40 êÂò, ñàìîâèâ³ç (ñåëî Ñòàð³ Ñàí-
æàðè),  òåë. (067) 670-97-93.

  Êîòåë ãàçîâèé, íîâèé, 16 êÂò, íå-
äîðîãî; ðàä³àòîð ÷óãóííèé - 50 ãðí., 
òåë. (096) 687-73-56.

  Íîâèé øåðñòÿíèé íàá³ð: äèâàí 
äåê 190õ140,2, íàêèäêè íà êð³ñëà 
55õ110; íîâ³ ñåðâ³çè Ïîëòàâñüêîãî 
ôàðôîðîâîãî ç-äó ÷àéíèé ³ êàâîâèé, 
íà 6 ïåðñîí, òåë.  (097) 474-63-08.

  Êîòåë «Ðîñ» 16 , íîâèé; ðàä³àòîð 
÷óãóííèé, íåäîðîãî; ãóìó çèìîâó 
205-55-16, òåë. (096) 687-73-56.

  Äâåð³ ç êîðîáîì, 205õ80, 14 ºâðî, 
ñîñíà, íå ôàðáîâàí³, äî 10 øò.; çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó 0,15 ãà, ïîðÿä àâòî-
ñòàíö³ÿ ùî ïî âóë. Â.Òèðí³âñüêà, òåë. 
(050) 304-79-81.

  Ñ. Ìà÷óõè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 19,2 
ñîòêè, º ôðóêòîâèé ñàä, åëåêòðè÷-
íèé ñòîâï, ïîðó÷ ãàçîïðîâ³ä, çà 6 
000 ó.î., òåë. (050) 047-73-09.

  Òðóáó ³ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, 0,5 
äþéì³â, 5 ì, òåë. (050) 108-36-08.

 Íèòêè äëÿ â’ÿçàííÿ, ÷èñòà øåðñòü, 
ð³çíèõ êîëüîð³â, òåë. (095) 020-95-42.

  Åëåêòðî ì³êñåð, íîâèé â óïàêîâö³; 
êóðòêó øê³ðÿíó ÷îë., 54-56 ð.; ï³ä-
îä³ÿëüíèê, ïîäóøêè ïóõîâ³, íîâ³, òåë. 
(095) 308-74-04.

  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, 440 Âò, 
íåäîðîãî; ãóìó çèìîâó, 16õ205õ55, 
òåë. (096) 687-73-56.

  Êîòåë «ÐÎÑÑ»-16, íåäîðîãî, 5 
000 ãðí.; ðàä³àòîðè ÷óâóíí³, 60 ãðí., 
òåë. (068) 641-80-51.

 Áàòàðå¿ ÷óãóíö³, á/â, ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³, íåäîðîãî, òåë. (067) 991-31-82.

  Àíòåíó ñóïóòíèêîâó, òþíåð,  
ìàéæå íîâ³, íåäîðîãî, òåë. (095) 
044-74-21.

  Áóäèíîê â ñ. Á³ëèêè, ç³ çðó÷íîñòÿ-
ìè, ïîðÿä âîêçàë, öåíòð, çà 35 òèñ.
ãðí., òåë. (066) 606-35-53 .

 Øåðñòÿíèé íàá³ð: äèâàíäåê 
190õ140; 2 íàêèäêè íà êð³ñëà 55õ140, 
íà ïîìàðàí÷åâîìó ôîí³ ãåîìåòðè÷-
íèé ìàëþíîê çåëåíèé ç òåìíîâèø-
íåâèì, ö³íà äîãîâ³ðíà; äèâàíäåêè 2 
øò., 195õ120, â-âà Í³ìå÷÷èíà; ñåð-
â³çè ÷àéíèé ³ êàâîâèé íà 6 ïåðñîí, 
íîâ³, òåë. (097) 474-63-08.

 Ïðóæèíè äî àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ-24, 
íîâ³, 2 øò.; áàëàëàéêó 6-òè ñòðóííó; 
ðîëèêè, íîâ³, ð. 37-41, òåë.: 68-75-24; 
(066) 295-17-85.

  Ïèëåñîñ «Â³òÿçü» á/â âèðîá
íèê ÑÐÑÐ (áî÷îíîê) â ãàðíîìó ñòàí³ 
400 ãðí. òîðã (095) 610-87-17.

  Ä³ëÿíêó çåìë³ ïëîùåþ 19,2 ñ â 
ñ.Ìà÷óõè, íà ä³ëÿíö³ ôðóêòîâèé ñàä, 
åëåêòðè÷íèé ñòîâï, ðÿäîì ãàçî-
ïðîâ³ä, ö³íà – 6000 ó. º.,  òåë. (050) 
047-73-09. 

  Ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò – 50 ãðí., 
òåë.  66-52-62.

  Çâàðþâàëüíèé íàï³âàâòîìàò 
ÒÅÌÏ-059Ì; 4 â îäíîìó – ïóñêîâà 
çâàðêà øòó÷íèì åëåêòðîäîì ÑÎ2, 
àðãîí, ñòàí â³äì³ííèé, òåë.  (099) 
935-46-12.

 Ê³ìíàòíó êâ³òêó äðàöåíà îäèí âà-
çîí 250 ãðí.; 2 âàçîíà ô³àëêè (050) 
507-00-26.

КУПЛЮ
 Ñòàíîê äëÿ ñâåðäë³ííÿ òà ãàðàæí³ 

òèñêè, âåëèê³, â ðîáî÷îìó ñòàí³, òåë. 
(050) 966-03-10.

  Î÷èñòíèê ïîâ³òðÿ äëÿ êóõí³, á/â, 
â-âà ÑÐÑÐ,  òåë. (050) 327-92-46.

  Ðó÷íèé â³çîê "êðàâ÷ó÷êó" ç âèñî-
êîþ ðó÷êîþ (íå ìåíøå 1 ì), òåë.  (099) 
634-39-06.

  Ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ çíÿòòÿ ³ ïî-
ñòàíîâêè ïðóæèí ïåðåäíüî¿ ï³äâ³ñêè 
"Æèãóëü". Òåë. (096) 857- 20- 76. 

  Ñ³íî â òþêàõ. Òåë. (066) 756- 36- 76, 
Â³êòîð. 

  Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà Ò 25 , 
ìîæíà á/â àáî òðàêòîð â ðîç³áðà-
íîìó ñòàí³ íà çàï÷àñòèíè Òåë. (095) 
874 -21 -15.

  Ïëàòêè ³ ñîðî÷êè. Òåë. (096) 
910 -64 -87.

  Ïàðîâó ñîêîâàðêó ðàäÿíñüêèõ ÷à-
ñ³â, àëþì³í³ºâó. Òåë. (050) 966 -03 -10. 

  Äëÿ âëàñíîãî çáåð³ãàííÿ åëåìåí-
òè ôîðìåíîãî îäÿãó òà ïðåäìåòè, 
ùî éîãî äîïîâíþþòü. Òåë. (066) 
667-02-15.



Купон для БЕЗПЛАТНОГО оголошення
 ÏÐÎÄÀÌ    ÊÓÏËÞ    ÎÁÌ²ÍßÞ    ²ÍØÅ

Òåêñò îãîëîøåííÿ âïèø³òü ó êóïîí äðóêîâàíèìè ë³òåðàìè òà íàä³øë³òü âèð³çàíèé êóïîí 
íà àäðåñó ðåäàêö³¿: âóë. Ñîáîðíîñò³, 66, îô. 205, ì. Ïîëòàâà, 36014.
ÂÀÆËÈÂÎ!  Â îäíîìó íîìåð³ ãàçåòè äðóêóºòüñÿ ëèøå îäíå îãîëîøåííÿ ÷èòà÷à. Äå-
ê³ëüêà îãîëîøåíü ç îäíàêîâèìè òåëåôîíàìè äðóêóâàòèñÿ íå áóäóòü

Äàí³ äëÿ ðåäàêö³¿, ó ãàçåò³ íå äðóêóþòüñÿ
Ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè
Àäðåñà
Òåëåôîí

  Ñêàòè âåëèêîãî ä³àìåòðó íà êàíà-
ë³çàö³þ. Òåë. (050) 847 -63- 81.

ОБМІНЯЮ
  Ðîáî÷èé ãîäèííèê íàñò³ííèé "ßí-

òàð", 35õ30 ñì, êîë³ð "ï³ä äåðåâî", 
îáì³íÿþ íà ñ/ã ïðîäóêö³þ, àáî ïðî-
äàì. Òåë. (068) 264-61-18.

  1- ê³ìí. êâ-ðó 3/5 ð- í Ìåäàêàäå-
ì³¿ — íà 1 -2  ê³ìí., 1 -2 ïîâ., â ð-í³ 
Çèã³íà, Ìîòåëü, Ñàäè-1, ²íñòèòóò. 
çâ’ÿçêó. Òåë. (099) 512 -30 -99.

  Áóä. â ñåë³, 9 êì â³ä Ïîëòàâè, º ñà-
ðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ç/ä 
50 ñîò., îáì³íÿþ íà ïðèâàòíèé ñåêòîð 
ó ì. Ïîëòàâà. Òåë. (095) 227- 50- 74.

ІНШЕ
 Æ³íêà 38 ðîê³â, ïîçíàéîìèòüñÿ ç 

äîáðèì íåïèòóùèì ÷îëîâ³êîì â³ä 
40 äî 45 ðîê³â, äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîæè-
âàííÿ, òåë.  (066) 888-07-24.

  ×îëîâ³ê 180/85, ïîçíàéîìèòü-
ñÿ ç æ³íêîþ äëÿ æèòòÿ, òåë. (099) 
361-33-64.

  Ñêîðèñòàþñü ïîñëóãàìè ïî çá³ðö³ 
ìåáë³â, òåë. (067) 991-31-82.

  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, ê³ìíà-
òà îêðåìà, 4 ïîâåðõ ïî âóë. Êè¿âñüêå 
øîñå, 54. Òåë. (095) 718 -03 -64.

 Øóêàþ ðîáîòó äâ³ðíèêà, ñòîðî-
æà. Äîïîìîæó ó âèâ÷åíí³ ïîëüñüêî¿, 
³òàë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâ, òåë. (099) 
634-39-06.

  Ñèìïàòè÷íèé, äîáðîäóøíèé, 
â³äïîâ³äàëüíèé ÷îëîâ³ê áåç ø/ç , 
ïîëòàâåöü 177/77, ïîçíàéîìèòüñÿ 
ç ïîðÿäíîþ îäèíîêîþ æ³íêîþ äëÿ 
ñòâîðåííÿ ñì’¿ ³ ñï³ëêóâàííÿ äî 50 
ð., òåë. (067) 991-31-82.

 Ìåí³ 58 ð., øóêàþ æ³íêó äëÿ æèòòº-
âèõ ñòîñóíê³â.  Òåë. (097) 874- 90- 19. 

  Àâòîïåðåâåçåííÿ.  Òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì (099) 328- 74- 53.

  ×îëîâ³ê 58 ð., ïîçíàéîìèòü-
ñÿ ç æ³íêîþ äëÿ æèòòÿ. Òåë. (050) 
012- 00- 76. 

 Øóêàþ ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà 
õâîðèìè òà ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó. 
Òåë.  (097) 014- 94 -27.

  Áóä³âíèöòâî âèãð³áíèõ ÿì, ³íø³ 
áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë. (098) 
39 3-9 0-55. 

 Æ³íêà, 58 156 78, ïîçíàéîìèòü-
ñÿ ç ÷îëîâ³êîì äî 60 ð., êîìóí³êà-
áåëüíèì, îïòèì³ñòîì. Òåë. (097) 
49 6-7 1-62.

РЕКЛАМА

(096) 569-58-50
(066) 989-99-80

КУПЛЮ МЕД
â³ä

400 êã

ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ
НА ВАХТУ
Т. 067-531-37-22

МАЛО 
клієнтів?

ЗАМОВ  РЕКЛАМУ
(099)657-54-87

     ÒÎÂ “ÀÂÑ-Êîíòàêò” ðîçðîáëÿº ïðîåêò 
áóä³âíèöòâà áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â 

ïî âóë. Ïàâëà Ãîðîáöÿ â ì. Ïîëòàâ³.
Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: çàãàëüíà òåïëîâà ïîòóæí³ñòü 

êîòë³â – 14,3 ÌÂò.  
Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ÍÏÑ: êë³ìàò ³ 

ì³êðîêë³ìàò – í³; ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – ïðè áóä³âíèöòâ³ âè-
êèäè â³ä çâàðþâàëüíèõ, ôàðáóâàëüíèõ ðîá³ò, ì³ñöü ðîçâàíòà-
æåííÿ òà ïåðåñèïàííÿ ìàòåð³àë³â, ùî ïèëÿòü; âèêîðèñòàííÿ 
ìàòåð³àë³â äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäèòü á³òóì; áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, 
à ïðè åêñïëóàòàö³¿ – âèêèäè â³ä êîòë³â, àâòîòðàíñïîðòó; âîäíå 
– í³;  ´ðóíò – í³; ðîñëèííèé i òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè 
– í³; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîçèòèâíî âïëèâà-
òèìå; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå – í³.

Â³äõîäè âñ³õ êëàñ³â íåáåçïåêè, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè áó-
ä³âíèöòâ³, åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ïåðåäàþòüñÿ íà óòèë³çàö³þ, 
ïåðåðîáêó, çàõîðîíåííÿ îðãàí³çàö³ÿì, ùî ìàþòü ë³öåíç³¿ íà 
âèêîíàííÿ äàíèõ ðîá³ò.



Ïðî öå øîóìåí ðîçïîâ³â íà ñòîð³í-
ö³ â Instagram. Ðàçîì ç òèì Ìàêñèì 
çàçíà÷èâ, ùî ÷àñòèíó ãðîøåé ç³ ñâî¿õ 
êîíöåðò³â â³í ïåðåðàõóº íà äîïîìîãó 
óêðà¿íñüêèì á³æåíöÿì:
"Ìè æèâåìî ç âàìè ó íåïðîñò³ ÷àñè. 
Ìè º ñâ³äêàìè âåëè÷åçíî¿ ëþäñüêî¿ 
òðàãåä³¿, ãóìàí³òàðíî¿ êàòàñòðîôè 
ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó. Êîëè ì³ëüéîíè 
óêðà¿íö³â âòðà÷àþòü ñâ³é äàõ, âòðà÷à-
þòü ñâî¿ áóäèíêè, âèìóøåí³ ïîêèäàòè 
ñâîþ áàòüê³âùèíó. Íå ìàþòü çàñîá³â 
äî ³ñíóâàííÿ. Òîìó ÿ âèð³øèâ ÷àñòèíó 
ãðîøåé, ÿê³ ÿ çàðîáëþ ï³ä ÷àñ êîíöåðò-
íîãî òóðó ²çðà¿ëåì ïåðåðàõóâàòè íà 
äîïîìîãó á³æåíöÿì", - ñêàçàâ Ãàëê³í.
Çàçíà÷èìî, ùî â³ä ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿-
íè Ìàêñèì Ãàëê³í òà Àëëà Ïóãà÷î-
âà çàëèøèëè ÐÔ ³ ï³äòðèìóþòü 
Óêðà¿íó. Ãàëê³í òàêîæ ïåðåñòàâ ïóáë³êó-
âàòè ðîçâàæàëüíèé êîíòåíò ó ñîöìåðå-
æàõ, çàçíà÷èâøè, ùî "íå áà÷èòü æîäíî¿ 
ìîðàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ öå ðîáèòè".
Ï³çí³øå ó ôîòîáëîãó àðòèñò ïîä³ëèâ-
ñÿ ³ñòîð³ºþ ä³â÷èíêè ç Ìàð³óïîëÿ, 
ÿêà íàñòóïèëà íà ðîçòÿæêó îêóïàíò³â. 
Ãàëê³í çàóâàæèâ, ùî "öÿ óêðà¿íñüêà 
ä³â÷èíêà òî÷íî íå ìàëà íàì³ðó í³ íà 
êîãî íàïàäàòè".
Çãîäîì Ãàëê³í çâåðíóâñÿ äî ðîñÇÌ², 
ÿê³ ïèøóòü ïðî íüîãî óñ³ëÿêó í³ñåí³òíè-
öþ. Øîóìåí çàçíà÷èâ, ùî ðîñ³éñüêèì 
ÇÌ² âàðòî áóëî á ïèñàòè ïðî ³íø³ ðå÷³, 
çîêðåìà ïðî òå, ùî âëàäà ÐÔ çàáîðî-
íÿº, òîáòî ïðàâäó ïðî â³éíó â Óêðà¿í³.

Російський музикант 
Покровський заявив, що 
зробить так, щоб війна в 
Україні залишилася плямою 
сорому на репутації РФ

Ë³äåð ãóðòó Íîãó ñâåëî! àêòèâíî 
çàñóäæóº ä³¿ Ïóò³íà.
Ë³äåð ðîñ³éñüêîãî ðîê-ãóðòó Íîãó 
ñâåëî! Ìàêñèì Ïîêðîâñüêèé íàãîëî-
ñèâ, ùî îñîáèñòî çðîáèòü òàê, àáè 
Ðîñ³ÿ äîâãî íå ìîãëà â³äìèòèñÿ â³ä ö³º¿ 
ãàíåáíî¿ â³éíè, ÿêó ðîçïî÷àëà ïðîòè 
Óêðà¿íè.
Ïðî öå â³í çàÿâèâ â åô³ð³ ïðîãðàìè 
"Âîçäóõ" íà YouTube.
"Êîëè Ðîñ³ÿ ñòàíå ³íøîþ, à êîëèñü âîíà 
ñòàíå ³íøîþ, öå íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ 
ïëÿìîþ ñîðîìó íà âàø³é ðåïóòàö³¿. ß 
îñîáèñòî äîêëàäó äî öüîãî ðóêó, ùîá 
âñ³ ïðî öå ïàì'ÿòàëè. Õî÷åòå, íàçèâàé-
òå öå çëîïàì'ÿòí³ñòþ. Öå ïðîñòî 
ïàì'ÿòü", - ñêàçàâ Ïîêðîâñüêèé.
Â³í òàêîæ çâåðíóâñÿ äî òèõ ðîñ³éñüêèõ 
àðòèñò³â, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ä³¿ ïðåçèäåí-
òà Ïóò³íà íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè:
"Ëþá³ ìî¿, í³ÿê³ âè ìåí³ íå ëþá³. Öå ìîÿ 
áàòüê³âùèíà, öå ìîº ðîçóì³ííÿ òîãî, 
ÿê³ ó ìåíå âçàºìèíè ç ö³ºþ òåðèòîð³ºþ, 
ç ö³ºþ ³ñòîð³ºþ, ç ö³ºþ êðà¿íîþ ³ ç öèì 
íàðîäîì. Âàñ ÿ êàòàñòðîô³÷íî çíåâà-
æàþ", - ñêàçàâ ìóçèêàíò.
Ïîêðîâñüêèé íàãîëîñèâ, ùî ì³ñ³ÿ 
ìóçèêàíòà ÿêðàç òàêè ãîâîðèòè ³ âåñòè 
çà ñîáîþ ñóñï³ëüñòâî, à íå â³äìîâ÷óâà-
òèñÿ, àáî ñòàâàòè íà á³ê çëà:
"ßêùî ìè íàðîäæåí³ ìóçèêàíòàìè, 
ÿêùî öå ä³éñíî íàøå ïîêëèêàííÿ äëÿ 
òîãî, ùîá êîëèñü ñêàçàòè ñâîº ñëîâî. 
Öåé ÷àñ ì³ã áè íå íàñòàòè ³ â³í áè íå 
íàñòàâ, ÿêáè íàøå ñóñï³ëüñòâî, ïåðø 
çà âñå ³íòåë³ãåíö³ÿ, ÿêà âåäå çà ñîáîþ 
ñóñï³ëüñòâî âïåðåä, íå äîïóñòèëè 
öüîãî. Àëå ìè öå äîïóñòèëè", - ñêàçàâ 
àðòèñò.

Наталія Могилевська 
у сльозах повідомила 
про загибель дядька у 
блокадному Маріуполі

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Íàòàë³ÿ Ìîãèëåâ-
ñüêà ïîâ³äîìèëà ïðî ãîðå ó ðîäèí³.
Îêóïàíòè âáèëè ð³äíîãî äÿäüêà ç³ðêè, 

ÿêèé ìåøêàâ ó áëîêàäíîìó Ìàð³ó-
ïîë³. Ñóìíó çâ³ñòêó âîíà ïîâ³äîìè-
ëà íà ñòîð³íö³ â Instagram. Àðòèñòêà 
çàïèñàëà â³äåî, äå ó ñëüîçàõ ïîä³ëè-
ëàñÿ ñïîãàäàìè ç äèòèíñòâà. Òàêîæ 
Ìîãèëåâñüêà ïîâ³äîìèëà, ùî ó 
áóäèíîê äÿäüêà ïðèëåò³ëî äâà ñíàðÿ-
äè. ×îëîâ³êà ïîõîâàëè íà ïîäâ³ð’¿, 
á³ëÿ ðîçàð³þ, îñê³ëüêè íå áóëî ³íøî¿ 
ìîæëèâîñò³.
"Êîëè ìåí³ áóëî 19 ðîê³â, çàãèíóâ ì³é 
òàòî. 2013-ãî, çà äåíü äî ìîãî äíÿ 
íàðîäæåííÿ, íà íåáî ï³øëà ìàìà. 
Ðîäèíà ìîãî ð³äíîãî äÿäüêà â Ìàð³ó-
ïîë³ ëèøàëàñÿ ìî¿ì îáåðåãîì ³ ì³ñöåì 
ñèëè… Âè, íåëþäè, ñüîãîäí³ çíèùè-
ëè íàí³âåöü ìîº ùàñëèâå äèòèíñòâî. 
Ïðîøó âàñ, ïîìîë³òüñÿ çà çàãèáëî-
ãî ìîãî äÿäüêà Ñàøó", – ïîä³ëèëàñÿ 
âèêîíàâèöÿ.

Режисер Олег Сенцов 
долучився до загону 
спецпризначення: 
"Наступ орків почався"

Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ðåæèñåð ³ 
êîëèøí³é ïîë³òâ'ÿçåíü Êðåìëÿ Îëåã 
Ñåíöîâ äîëó÷èâñÿ äî çàãîíó ñïåöï-
ðèçíà÷åííÿ.
Çíàìåíèò³ñòü, ÿêèé ùå â ïåðø³ äí³ 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè âñòóïèâ äî 
ëàâ òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè ÇÑÓ, 
àáè çàõèùàòè Óêðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêèõ 
îêóïàíò³â, äåê³ëüêà òèæí³â òîìó ñòàâ 
ñïåöíàç³âöåì.
Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é ñòîð³í-
ö³ ó Facebook. Ñåíöîâ ïîä³ëèâñÿ, ùî 
íàðàç³ ïåðåáóâàº íà ï³âäåííîìó ñõîä³ 
Óêðà¿íè.
"Íàñòóï îðê³â ïî÷àâñÿ, àëå ïîêè 
ïîâ³ëüíèé – á³ëüø ïðàöþº àðòà, 
ãðàäè òà ì³íîìåòè. Êðàñèâèõ ôîòîê ç 
àâòîìàòîì íå áóäå. Ðàçîì äî ïåðåìî-
ãè, áðàòòÿ òà ñåñòðè!" – íàïèñàâ â³í.

Андрій Данилко "засмутився" 
через заборону в'їзду до 
Росії: "На похороні 
Путіна не зможу бути"

Óêðà¿íñüêèé àðòèñò ³ àâòîð Âºðêè 
Ñåðäþ÷êè Àíäð³é Äàíèëêî, ÿêèé òàêîæ 
îïèíèâñÿ ó ðîñ³éñüêîìó "÷îðíîìó 
ñïèñêó", ïðîêîìåíòóâàâ çàáîðîíó íà 
â'¿çä äî ÐÔ ïðîòÿãîì 50 ðîê³â.
Â ³íòåðâ'þ The Insider ç³ðêà ç³çíàâñÿ, 
ùî ºäèíà ïðè÷èíà, ÷îìó â³í çàñìó-
òèâñÿ, áî òåïåð íå çìîæå â³äâ³äàòè 
ïîõîðîí Âîëîäèìèðà Ïóò³íà.
"ß íå äóæå çàñìóòèâñÿ, áî ñêð³çü ÿ 
òàì áóâ: ó Ìàâçîëå¿ áóâ, ó Êðåìë³ áóâ, 
íà Ëóæíèêàõ âèñòóïàâ, ùî ìåí³ òàì 
äèâèòèñÿ. ªäèíå, ùî îñü íà ïîõîðîí³ 
ó Ïóò³íà íå çìîæó áóòè", – çàÿâèâ â³í.
Çíàìåíèò³ñòü òàêîæ äîäàâ, ùî ìàº ùå 
øàíñ çà 50 ðîê³â ç ïàëè÷êîþ ïðîéòè-
ñÿ ×åðâîíîþ ïëîùåþ. Äî ñëîâà, òîä³ 
éîìó áóäå 98.
"Ìåí³ òåëåôîíóþòü ³ êàæóòü, ùî 
çàáîðîíà íà 50 ðîê³â… ß ïî÷èíàþ 
ðàõóâàòè ³ äèâëþñÿ, ùî óñ³ òàì ìîëîä-
ø³… ² äóìàþ, ÿ ùî ó ñïèñêó íàéñòàð-
øèé? Ïîò³ì ïîáà÷èâ ïð³çâèùå ë³êàðÿ 
Êîìàðîâñüêîãî. ß òàê ï³äðàõóâàâ, 
ùî ìàþ øàíñ ÷åðåç 50 ðîê³â ç ïàëè÷-
êîþ ïðîéòèñÿ ×åðâîíîþ ïëîùåþ", — 
äîäàâ Äàíèëêî.
Íàãàäàºìî, ó Ìåðåæ³ ç'ÿâèâñÿ ïîâíèé 
ñïèñîê óêðà¿íñüêèõ àðòèñò³â, æóðíà-
ë³ñò³â òà áëîãåð³â, ÿêèì çàáîðîíåíî 
â'¿çä äî Ðîñ³¿ äî 2072 ðîêó. Çîêðå-
ìà, ó íàéáëèæ÷³ 50 ðîê³â äî Ðîñ³¿ íå 
çìîæóòü ïîòðàïèòè Äìèòðî Ìîíàò³ê, 
Ìàêñ Áàðñüêèõ, Ñâ³òëàíà Ëîáîäà, 
Ò³íà Êàðîëü, Íàäÿ Äîðîôººâà, 
Ïîòàï, ²âàí Äîðí, Ñâÿòîñëàâ Âàêàð-
÷óê, Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ, Àë³íà Ïàø òà 
áàãàòî ³íøèõ.
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Настя Каменських з 
легендарним Black Eyed 
Peas заспівала на Latin 
American Music Awards 
на підтримку України

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Íàñòÿ Êàìåí-
ñüêèõ ðàçîì ³ç ïîïóëÿðíèìè ëàòèíîà-
ìåðèêàíñüêèìè àðòèñòàìè âèñëîâè-
ëè ï³äòðèìêó òà ñîë³äàðí³ñòü Óêðà¿í³ 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ 
ìóçè÷íèõ ïðåì³é Latin American Music 
Awards 2022 ó ÑØÀ.
Ùîð³÷íó ïðåì³þ â³äêðèâ âñåñâ³òíüîâ³-
äîìèé ãóðò Black Eyed Peas ç ï³ñíåþ 
Where is the love, äî ÿêîãî ïðèºäíàëàñÿ 
Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ, à òàêîæ ïîïóëÿðí³ 
àðòèñòè Ozuna, CNCO, Prince Royce, 
Sofia Reyes, Farrukko òà ³íø³.
Âèñòóï áóâ ñïåö³àëüíî ïðèñâÿ÷åíèé 
ï³äòðèìö³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà 
ãåðî¿â, ÿê³ ñì³ëèâî â³äñòîþþòü ñâîáî-
äó òà áîðþòüñÿ ç Ðîñ³ºþ, ùî ï³äñòóïíî 
òà æîðñòîêî ñòóïèëà íà çåìë³ íåçàëåæ-
íî¿ Óêðà¿íè 24 ëþòîãî. Ôðîíòìåí ãóðòó 
Will.i.am ³íòåãðóâàâ ó ï³ñíþ ãàñëî Pray 
for Ukraine. Òàê ðåïåð âèðàçèâ ñâîþ 
ñîë³äàðí³ñòü òà ï³äòðèìêó. Ó öåé ÷àñ 
ìàñøòàáíèé íîìåð ñóïðîâîäæóâàâñÿ 
åìîö³éíèìè êàäðàìè íèù³âíî¿ â³éíè òà 
ïîñòðàæäàëèìè ìèðíèìè æèòåëÿìè ó 
çðóéíîâàíèõ ì³ñòàõ. 
Â î÷àõ óêðà¿íö³â ó ðîëèêó íå çãàñàëà 
íàä³ÿ íà ïåðåìîãó ³ ìð³ÿ ïðî ìèðíå 
æèòòÿ â ö³ë³ñí³é ³ íåçàëåæí³é êðà¿í³.
Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ çâåðíóëàñÿ äî 
ãëÿäà÷³â òà ó÷àñíèê³â ç ïðîõàííÿì 
ÿêîìîãà ãó÷í³øå êðè÷àòè ïðî â³éíó 
â Óêðà¿í³. Àäæå òàêà àãðåñ³ÿ íåïðè-
ïóñòèìà ó 21 ñòîë³òò³: "Â³éí³ íåìàº 
ì³ñöÿ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Áëàãàþ âàñ, 
íå çàáóâàéòå ïðî ìîþ êðà¿íó. Ãîâîð³òü 
ïðî íå¿, ï³äòðèìóéòå ¿¿ ÿê ò³ëüêè 
ìîæåòå. Òîìó ùî ñâîáîäà çàðàç ìàº 
³íøå ³ì'ÿ. Ñâîáîäà – öå Óêðà¿íà".
Òàêîæ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç âåäó÷èì  Latin 
American Music Awards – Õóë³î Âàêåé-
ðî (Julio Vaqueiro)  NK çàóâàæèëà, ùî 
êîæíà íàö³ÿ ìàº ïðàâî íà íåçàëåæ-
í³ñòü òà áåçïåêó.
"Âñ³ ìè ìàºìî ïðàâî æèòè ï³ä ìèðíèì 
íåáîì. Ìè âñ³ ìàºìî ïðàâî íà ùàñòÿ ³ 
íà ñâîáîäó. ² öå òå, ÷îìó ³ çà ùî Óêðà¿-
íà áîðåòüñÿ çàðàç. Öå òå, ïðî ùî ìè 
ïðîñèìî âàñ. Çàõèñò³òü íàñ, ï³äòðèìóþ-
÷è Óêðà¿íó", - äîäàëà ç³ ñöåíè ñï³âà÷êà.

Оля Полякова висловилася 
про пропаганду РФ та 
відповіла, чи співатиме 
російською мовою

 

Â³äîìà ñï³âà÷êà Îëÿ Ïîëÿêîâà ïðîêî-
ìåíòóâàëà ïðîïàãàíäó íà ðîñ³éñüêîìó 
òåëåáà÷åíí³ òà â³äïîâ³ëà, ÷è ñï³âàòèìå 
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
Òàê, çíàìåíèò³ñòü äàëà ³íòåðâ'þ ðîñ³é-
ñüê³é æóðíàë³ñòö³ Êñåí³¿ Ñîá÷àê. Äî 
ñëîâà, âåäó÷à íå ãîâîðèòü ïðàâäó ïðî 
â³éíó Ðîñ³¿ â Óêðà¿í³. Çîêðåìà, ó â³äåî 
ðîçìîâè ñëîâà "â³éíà" òà "âòîðãíåí-
íÿ" âèð³çàëè, ñóïðîâîäæóþ÷è òèòðà-
ìè: "Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà¿í³ çà 
çàêîíîäàâñòâîì ÐÔ, ñë³ä íàçèâàòè 
"ñïåöîïåðàö³ºþ".
Àðòèñòêà íàìàãàëàñÿ äîíåñòè 
ìåøêàíöÿì Ðîñ³¿ òå, ùî óñþ ïðàâäèâó 
³íôîðìàö³þ ïðî â³éíó â Óêðà¿í³ ðîñ³é-
ñüêà ïðîïàãàíäà íàçèâàº ôåéêàìè.
"Öå íå ôåéêè! Öå ñïðàâæíÿ â³éíà, ÿêà 
ñüîãîäí³ òîðêíóëàñÿ êîæíîãî óêðà¿í-
öÿ. ßêùî ëþäè ïî÷íóòü õî÷à á òð³øêè 
çàìèñëþâàòèñÿ ïðî òå, ùî öå ìîæå 
áóòè ïðàâäîþ, ïî÷íå øóêàòè ³íôîðìà-
ö³þ… Õòî øóêàº, òîé ¿¿ çíàéäå. ¯¿ ëåãêî 
çíàéòè. ²íòåðíåò âåëè÷åçíèé. Ïîêè 
ó âàñ º YouTube, ïîêè ó âàñ º ìîæëè-
â³ñòü äèâèòèñÿ ³íôîðìàö³þ ñïðàâæíþ, 
ðîá³òü öå", – çàÿâèëà ç³ðêà.
Êð³ì òîãî, òðåíåðêà "Ãîëîñó êðà¿íè-12" 

íàãîëîñèëà, ùî âîíà ðîñ³éñüêîìîâíà 
óêðà¿íêà, ç ðîñ³éñüêèì ïð³çâèùåì, ÿêà 
äî ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè íå ìàëà â 
ðåïåðòóàð³ æîäíî¿ ï³ñí³ óêðà¿íñüêîþ. 
Öå âîíà çàçíà÷èëà ó â³äïîâ³äü íà òå, 
ùî ïî ðîñ-ÒÂ êàæóòü, ùî îêóïàíòè 
çàõèùàþòü ðîñ³éñüêîìîâíèõ.
"ß äâà ðîêè òîìó ç³áðàëà ó Ëüâîâ³ 
35-òèñÿ÷íèé ñòàä³îí íà çàõ³äí³é Óêðà¿-
í³. Öå äî ðîçìîâ ïðî òå, ùî ó Ëüâîâ³ 
íå ìîæíà áóëî ãîâîðèòè ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ, ùî ðîñ³éñüêà ìîâà çàçíàâàëà 
óòèñê³â. ß àáñîëþòíî ÿñêðàâèé ïðèêëàä: 
íàïîëîâèíó ðîñ³ÿíêà, ç ðîñ³éñüêèì 
ïð³çâèùåì, ÿêà ñï³âàëà ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ, ìàëà íåéìîâ³ðíî âåëèêó àðì³þ 
óêðà¿íñüêèõ øàíóâàëüíèê³â, ÿê³ ìåíå 
ëþáëÿòü, ÿê³ ìåíå çíàþòü, ÿê³ çáèðàþòü 
ìî¿ ñòàä³îíè", – çàçíà÷èëà âîíà.
Òàêîæ Ïîëÿêîâà â³äïîâ³ëà, ÷è ñï³âàòè-
ìå êîëèñü ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
"Çàðàç ëþäè, 40-ì³ëüéîííà êðà¿íà, 
ïåðåáóâàº â àáñîëþòíîìó íåðîçó-
ì³íí³, ùî áóäå çàâòðà. 11 ì³ëüéîí³â 
óæå âè¿õàëè çà êîðäîí. Äî ðå÷³, âîíè 
÷îìóñü íå ¿äóòü äî Ðîñ³¿. Âîíè ¿äóòü äî 
ªâðîïè, ò³êàþòü â³ä â³éíè… ² âñ³ âîíè 
ó ï³äâ³øåíîìó ñòàí³… Âè ïèòàºòå, ÷è 
ñï³âàòèìó ÿ ðîñ³éñüêîþ. À ÿ âçàãàë³ íå 
çíàþ, ÷è ñï³âàòèìó ÿ. ×è áóäå ïîòð³á-
íà êîìóñü ìóçèêà. ×è ïîòð³áíà ìîÿ 
ïðîôåñ³ÿ", - çàÿâèëà âîíà.

Forbes назвав суму, яку 
зібрала Джамала на 
підтримку України

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Äæàìàëà ç³áðàëà 
90 ì³ëüéîí³â äîëàð³â äëÿ Óêðà¿íè.
Àðòèñòêà, ÿêà íåùîäàâíî ðàçîì ³ç 
Kalush Orchestra çàõîïèëà ìèëîçâó÷-
íèì âèêîíàííÿì Stefania, â³ä ïî÷àò-
êó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè âè¿õàëà çà 
êîðäîí ç ä³òüìè.
Ç³ðêà îäðàçó âèðóøèëà ó òóð ð³çíèìè 
êðà¿íàìè, äå äàº ³íòåðâ'þ, ñï³âàº íà 
êîíöåðòàõ òà çáèðàº êîøòè. Çîêðåìà, 
âèêîíàâèöÿ âæå âèñòóïàëà â Òóðå÷÷èí³, 
²ñïàí³¿, Ïîëüù³, Ãðóç³¿, Ëèòâ³, Í³ìå÷÷è-
í³, Ðóìóí³¿, Âåëèê³é Áðèòàí³¿.Play Video
Çà âåðñ³ºþ âèäàííÿ Forbes, ñòàíîì íà 
13 êâ³òíÿ Äæà ïîñ³ëà ÷åòâåðòó ùàáëè-
íó ó çáîð³ êîøò³â, ùî íàä³éøëè â³ä 
ö³ëüîâèõ ôîíä³â òà ïðèâàòíèõ îñ³á íà 
ï³äòðèìêó Óêðà¿íè.
"Ó ìîºìó âèïàäêó öå çàñëóãà âåëè÷åç-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. ß âäÿ÷íà âñ³ì, 
õòî îðãàí³çîâóº ïîä³¿, çáèðàº òà 
ïåðåíàïðàâëÿº êîøòè, êóïóº êâèòêè, 
äîíàòèòü. Âäÿ÷íà, ùî ìîæó ðîáèòè 
òå, ùî ëþáëþ íàéá³ëüøå â æèòò³ òà 
îäíî÷àñíî äîïîìàãàòè Óêðà¿í³. Ç³áðà-
í³ êîøòè íàäõîäÿòü â ð³çí³ óêðà¿íñüê³ 
òà ì³æíàðîäí³ ôîíäè — UNICEF, ARD 
òà ³íø³. Îðãàí³çàö³¿, ó ñâîþ ÷åðãó, é 
ïåðåðàõîâóþòü ¿õ íà ïîòðåáè óêðà¿í-
ö³â. Ö³ ëþäè, êîìïàí³¿ òà îðãàí³çàö³¿ â 
ñïèñêó Forbes — ñïðàâæí³é ïðèêëàä 
ëþäÿíîñò³. Àëå çà íèìè ñòî¿òå âè, 
ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â òà ãðîìàäÿí ñâ³òó. 
Êîæíèé ç âàñ — ãåðîé", – ïðîêîìåíòó-
âàëà ñï³âà÷êà.
Ö³êàâî, ùî íà ïåðøîìó ì³ñö³ îïèíèâñÿ 
Íàöáàíê Óêðà¿íè, íà äðóãîìó – êîìïà-
í³ÿ ³ç ÑØÀ, ÿêà çàéìàºòüñÿ ðîçðîá-
êîþ êîìï'þòåðíèõ ³ãîð Epic Games, íà 
òðåòüîìó – Ôîíä "Ïîâåðíèñü æèâèì". 

Максим Галкін перерахує 
українським біженцям 
частину грошей зі своїх 
концертів в Ізраїлі

 Ïîêè ç³ðêîâó ðîäèíó çàáîðîíÿþòü 
ó ÐÔ ÷åðåç ¿õíþ ï³äòðèìêó Óêðà¿í³, 
Ãàëê³í òà Ïóãà÷îâà âëàøòîâóþòüñÿ â 
²çðà¿ë³. Òàê, âæå âë³òêó àðòèñò ïëàíóº 
âèðóøèòè ó òóð ³çðà¿ëüñüêèìè ì³ñòàìè. 
² íà éîãî êîíöåðòè äóæå øâèäêî ðîçêó-
ïîâóþòü êâèòêè.

російською мовою

Â³äîìà ñï³âà÷êà Îëÿ Ïîëÿêîâà ïðîêî-

на підтримку України

концертів в Ізраїлі

 Ïîêè ç³ðêîâó ðîäèíó çàáîðîíÿþòü 

сорому на репутації РФ

Ë³äåð ãóðòó Íîãó ñâåëî! àêòèâíî 

підтримку України

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Äæàìàëà ç³áðàëà 

Путіна не зможу бути"

Óêðà¿íñüêèé àðòèñò ³ àâòîð Âºðêè 

блокадному Маріуполі

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Íàòàë³ÿ Ìîãèëåâ-

"Наступ орків почався"

Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ðåæèñåð ³ 
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Îâåí. Öüîãî òèæíÿ ìîæóòü ñì³ëèâî âïðîâàäæóâà-
òè ³ííîâàö³¿ ó æèòòÿ. Ìîæíà ñïðîáóâàòè ñåáå ó íî-
âèõ ñïðàâàõ, îñâî¿òè íîâå õîá³, ïîåêñïåðèìåíòó-
âàòè ç çà÷³ñêîþ ÷è ïîçáóòèñÿ íåïîòð³áíèõ ðå÷åé. Ó 

ô³íàíñîâèõ ïèòàííÿõ áóäüòå îáåðåæí³. Ïåðåíåñ³òü íà íà-
ñòóïíèé òèæäåíü âåëèê³ ïîêóïêè òà ³íø³ ìîæëèâ³ âèòðàòè.

Òåëåöü. Íà ïî÷àòêó òèæíÿ ìîæå çäàòèñÿ, ùî âè 
ïðèïèíèëè âèêëèêàòè ³íòåðåñ ó ³íøèõ ëþäåé. 
Ìîæëèâî, öå òàê ³ º, àëå íå âàðòî ïåðåæèâàòè. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ âè çíîâó â³äíîâèòå ñâîþ ïî-

ïóëÿðí³ñòü. Âè ìîæåòå îòðèìàòè â³äïîâ³äü íà âàæëèâå 
ïèòàííÿ. ßêùî ðåçóëüòàò âèÿâèòüñÿ íå òàêèì, íà ÿêèé âè 
ðîçðàõîâóâàëè, âñå ìîæíà áóäå âèïðàâèòè.

Áëèçíþêè. Öåé òèæäåíü âêàæå íà åôåêòèâí³ñòü 
êóðñó, îáðàíîãî âàìè. Íàâ³òü ÿêùî äîâåäåòüñÿ 
â³äêîðèãóâàòè ÿêèéñü ïðîöåñ, öå íå âïëèíå íà 
âàø óñï³õ. Ðàä³ñíèé íàñòð³é ñïðèÿòëèâî ïîçíà-

÷èòüñÿ íà ñòîñóíêàõ ³ç áëèçüêèìè ëþäüìè. 
Ðàê. Åíåðã³¿ öüîãî òèæíÿ áóäå õî÷ ãðåáëþ ãàòè, 
àëå º ðèçèê íàïðàâèòè ¿¿ â íåïðàâèëüíå ðóñëî. 
Íàé÷àñò³øå ðàäüòåñÿ ç òèìè, õòî ðîçóì³ºòüñÿ íà 
æèòò³ (îñîáëèâî ó ñïðàâàõ àìóðíèõ). Àñòðîëîã³÷-

íà êàðòèíà çàðàç òàêà, ùî êîæåí ³ç Ðàê³â ìàº âñ³ øàíñè 
íàáóòè îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Ëåâ. Çàñòîñîâóéòå ñâîº êðàñíîìîâñòâî çà ïðè-
çíà÷åííÿì ³ âèÿâèòå òðîõè á³ëüøå ðîçòîðîïíîñ-
ò³ ó ïîòî÷íèõ ñïðàâàõ. Ìèñë³òü øèðøå çâè÷íèõ 
øàáëîí³â. Íàâ³òü ÿêùî çäàñòüñÿ, ùî îäíà ç ³äåé 

òðîõè óòîï³÷íà, íå ïîñï³øàéòå îñòàòî÷íî â³äìîâëÿòèñÿ 
â³ä íå¿. Ïðèòðèìàéòå ïîä³áí³ äóìêè â êîìîð³ ñâîº¿ ïàì'ÿò³.

Ä³âà. Öüîãî òèæíÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ íàö³ëèòèñü 
íà äîâãîñòðîêîâ³ ïåðñïåêòèâè. Ïåðåä âàìè 
ç'ÿâèòüñÿ ê³ëüêà íàãàëüíèõ çàâäàíü. Âèð³øóþ÷è 
¿õ, ñïèðàéòåñÿ íà äîñâ³ä ³ ³íòó¿ö³þ. Ïîçèòèâíèé 

íàñòð³é òà â³ðà ó ñåáå äîïîìîæóòü ã³äíî ïðîâåñòè öåé 
ïåð³îä. Çà íåîáõ³äíîñò³, ìîæåòå ðîçðàõîâóâàòè íà ï³ä-
òðèìêó áëèçüêèõ ëþäåé.

Òåðåçè. Îáñòàâèíè öüîãî òèæíÿ âèêëè÷óòü íå-
âåëèêó ðîçãóáëåí³ñòü. Âè áóäåòå ï³äñâ³äîìî â³ä-
÷óâàòè òðèâîãó â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç êèìîñü ³ç íîâèõ 
ñóñ³ä³â ÷è äðóç³â. Ìîæëèâî, êðàùå íå ôîðñóâàòè 

ïîä³¿ íà øëÿõó çáëèæåííÿ ³ç ö³ºþ ëþäèíîþ. Ïîñï³øàòè 
íå ïîòð³áíî ³ â äîìàøí³õ ñïðàâàõ. Àñòðîëîã³÷íà êàðòèíà 
öüîãî òèæíÿ íå âèêëþ÷àº ïîáóòîâèõ òðàâì òà çàá³é.

Ñêîðï³îí. Öüîãî òèæíÿ, øâèäøå çà âñå, íå óíèê-
íóòè íåäîìîâîê ³ ïë³òîê. Íàìàãàéòåñÿ íå ïðè-
âåðòàòè äî ñåáå çàíàäòî áàãàòî óâàãè, íå íà-
ìàãàéòåñÿ ïåðåòÿãóâàòè êîâäðó ï³ä ÷àñ ä³àëîãó. 

Ñêðîìí³ñòü òà ïðîñòîòà â³òàþòüñÿ áóêâàëüíî ó âñüîìó. 
Öåé òèæíÿäåíü â ö³ëîìó áóäå ñïðèÿòëèâèì äëÿ ñòàðòó íî-
âèõ ³äåé (òèõ, ÿêèìè ìîæåòå çàéìàòèñÿ ³ áåç ñîþçíèê³â).

Ñòð³ëåöü. Ïî÷àòîê òèæíÿ îçíàìåíóºòüñÿ íåçâè-
÷àéíîþ ïðîïîçèö³ºþ. Íå ïîñï³øàéòå â³äêèäàòè 
éîãî. Íå âèêëþ÷åíî, ùî ÿêùî íå ïîâí³ñòþ, òî 
÷àñòêîâî, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ç ðîçðàõóí-

êîì íà ìàéáóòíº. Ó ñåðåäèí³ òèæíÿ ó âàñ çðîñòå òâîð-
÷à ñêëàäîâà æèòòÿ. Ñì³ëèâî áåð³òüñÿ çà «ïðîáó ïåðà» ó 
áóäü-ÿêîìó ö³êàâîìó äëÿ âàñ íàïðÿìêó.

Êîçåð³ã. Öüîãî òèæíÿ ìàéæå íå çàëèøèòüñÿ 
÷àñó íà â³äïî÷èíîê. Êîæíà ñïðàâà, ÿêó âè ðîçïî-
÷èíàòèìåòå íàáëèçèòü óñï³õ. Îñîáëèâî ïðîäóê-
òèâíî âäàâàòèìóòüñÿ ïåðåãîâîðè òà îáãîâîðåí-

íÿ. Íàïîëåãëèâ³øå áîð³òüñÿ çà ñâî¿ ïðàâà, äîïóñòèâøè ó 
ñâîºìó ãîëîñ³ íîòêè ìåòàëó.

Âîäîë³é. Òèæäåíü ñïðèÿòëèâèé äëÿ òîãî, ùîá 
âè ìîãëè íàáëèçèòè ñâ³é óñï³õ. Ãîðîñêîï ðàäèòü 
ïðèñëóõàòèñÿ äî ïîáàæàíü ñâîãî íàéáëèæ÷îãî 
ñï³ëêóâàííÿ. Ö³ ëþäè âàì íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ 

ïðîñòî ñîþçíèêè. Óñï³õ áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòèìå â³ä 
âñòàíîâëåíèõ ì³æ âàìè äîìîâëåíîñòåé.

Ðèáè. Öüîãî òèæíÿ âè âèÿâèòå ïðàãíåííÿ íåçà-
ëåæíîñò³. Ñë³äêóéòå, ùîá áîðîòüáà çà ñâîáîäó 
íå çàâàæàëà ñïðàâàì. Àñòðîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ 
òèæíÿ íå ïåðåäáà÷àº íåñïîä³âàíîê. Öåé ñïîê³é-

íèé òà ãàðìîí³éíèé ïåð³îä áàæàíî ïðèñâÿòèòè àêòèâíî-
ìó ïðîñóâàííþ ñâî¿õ ïðèðîäíèõ òàëàíò³â.

2 травня  — 8 травня

2 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Òåëüö³. Äåíü íåñå íàä³þ, 
äàðóº íàòõíåííÿ òà çàáèðàº ñìó-
òîê. Ùîéíî ïîì³òíèé íà íåá³ ì³-
ñÿöü çäàºòüñÿ íàì ïî÷àòêîì ÷î-
ãîñü ïðåêðàñíîãî, íåçâè÷àéíîãî, 
çàãàäêîâîãî. Ñåðï ì³ñÿöÿ ñÿº äëÿ 
âñ³õ, àëå îñîáëèâî òðåòÿ ì³ñÿ÷íà 
äîáà õîðîøà äëÿ àêòèâíèõ, òâîð-
÷èõ òà åíåðã³éíèõ îñîáèñòîñòåé.

3 òðàâíÿ çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Áëèçíþêàõ. Äåÿê³ ç íàñ 
ãîòîâ³ ñòðèáàòè â³ä ðàäîñò³, àëå 
çíàéäóòüñÿ ³ òàê³ õëîïö³, ó ÿêèõ 
âñå áóäå øêåðåáåðòü. Ïîÿñíåí-
íÿ ïðîñòå - â öåé äåíü íå äîïî-
ìàãàþòü í³ÿê³ ìàñêè, ³ òî÷íî ìè 
íå çìîæåìî ïðèõîâàòè ñâîº ³ñ-
òèííå îáëè÷÷ÿ â³ä ñàìèõ ñåáå.

4 òðàâíÿ çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Áëèçíþêàõ. Äåíü ââàæà-
ºòüñÿ äîñèòü àêòèâíèì, ì³ñÿöü 
çðîñòàþ÷èé - ì³ñÿöü ñòàº ÿñêðà-
â³øèì ³ á³ëüøèì. Ñüîãîäí³øí³é 
äåíü íå ÷àñ äëÿ ³ëþç³é – âàæëèâî 
ðîç³áðàòèñÿ ó ñâî¿õ ôàíòàç³ÿõ, ³ 
çðîçóì³òè: ÿê³ ìð³¿ ã³äí³ âò³ëåííÿ, 
à ÿê³ áàæàííÿ ìîæóòü çà÷åêàòè 
íà á³ëüø â³äïîâ³äíèé ìîìåíò.

5 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ðàêó. Öå ÷àñ òèø³, ñïî-
êîþ òà ñïîãëÿäàííÿ. Ñâ³ò í³áè 
â³äïî÷èâàº ï³ñëÿ âàæêî¿ ðîáîòè 

– êîðèñíî ïîìð³ÿòè, ïîìèëóâà-
òèñÿ ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ïðàö³, ³ 
ïðîâåñòè äîáó áåç ñóºòè òà íå-
ïîòð³áíîãî ïîñï³õó.

6 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ðàêó. Ì³ñÿöü í³áè äîïî-
ìàãàº çðîçóì³òè ñåíñ âñüîãî, 
ùî ç íàìè â³äáóâàºòüñÿ – ÷åðåç 
ï³äêàçêè, çíàêè òà íàòÿêè. Çàãàä-
êîâà ñóïóòíèöÿ çåìë³ íàáèðàº 
ñèëè, ëþäè îòðèìóþòü â³ä ì³ñÿ-
öÿ åíåðã³þ ³ â³äêðèâàþòü ó ñîá³ 
íîâ³ òàëàíòè.

7 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ðàêó. Öþ äîáó ìîæíà 
íàçâàòè ÷àñîì äóõîâíîãî î÷è-
ùåííÿ. Âîñüìèé ì³ñÿ÷íèé äåíü 
ïî÷èíàº äðóãó ì³ñÿ÷íó ôàçó, ³ 
ñâ³ò ïåðåõîäèòü íà íîâèé ùà-
áåëü. Ó÷îðàøíÿ ëÿëå÷êà ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà ìåòåëèêà, ³ ìè 
â³ä÷óâàºìî çì³íè òà áàæàííÿ 
ùîñü çì³íèòè. 

8 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ëåâ³. Öåé äåíü ìèíàº 
íåïðîñòî – â³í ñïîâíåíèé ñïî-
êóñ, ñïîêóñ, ³ í³áè âèòÿãóº íà ñâ³ò 
íàø³ ñëàáêîñò³ òà âàäè. Íåâèð³-
øåí³ ïðîáëåìè ïîñòàþòü ïåðåä 
íàìè òàê ÿâíî, ùî ìè ðîçãóáëåí³ 
³ çäèâîâàí³. Àëå ïàì'ÿòü îñâ³æè-
òè äîâåäåòüñÿ – ì³ñÿöü íå ïðî-
ùàº ïîìèëîê.

Місячний календар на тиждень

    
- Ðîìàíå, à òè çíàºø, ùî ÿ áóëà 
òîá³ ïîñëàíà íåáåñàìè?
- Àãà... Øêîäà ò³ëüêè, ùî ÏÏÎ íå 
ñïðàöþâàëî.

    
Çóñòð³ëèñÿ äâà êàöàïè.Îäèí 
êàæå: 
- Òè çíàºø, ÿ íà Õðåùàòèêó íà-
ñðàâ.

À äðóãèé êàæå: 
- Îîî, òè ãåðîé. À áåíäåð³âö³ ùî 
ñêàçàëè?
- Òà í³÷îãî, âîíè íå áà÷èëè, ÿ â 
øòàíè!!!

    
Ñòóê â õàòó ñåðåä íî÷³: 
Õòî òàì? 
—Åòî ìè – «àñâàáàä³òºë³»!
—Òàê-òàê-òàê, - â³äïîâ³â êóëåìåò.

    

 СМІХОТЕРАПІЯ

Заливний апельсиновий 
пиріг: рецепт щастя

Àïåëüñèíè íà ñòîë³ — öå äî ãàðíîãî íàñòðîþ. 
Íàïåâíî, ñàì ïî ñîá³ êîë³ð ÿê ÷àñòèíêà Ñîíöÿ, 
íåñå â ñîá³ ðàä³ñòü ³ òåïëî. Íó, à ïðî ñìàê ³ êî-
ðèñòü ñîíÿ÷íèõ ôðóêò³â ³ ãîâîðèòè íå ïîòð³áíî — 
âñ³ é òàê öå çíàþòü. À îñü ïðî òå, ùî ç àïåëüñèí³â 
ìîæíà çðîáèòè ïèð³ã, çäîãàäóþòüñÿ íå âñ³.

Çàëèâíèé ïèð³ã ç àïåëüñèíàìè. Öåé æå ïèð³ã 
ùå íàçèâàþòü ïèð³ã-ïåðåâåðòåíü ç àïåëüñèíàìè.

²ÍÃÐÅÄ²ªÍÒÈ
 3 ÿéöÿ
 150 ã + 30 ã öóêðó äëÿ ïîñèïàííÿ
 150 ã áîðîøíà ïøåíè÷íîãî âèùîãî ´àòóíêó
 60 ã âåðøêîâîãî ìàñëà
 1/2 ÷. ë. (3 ã) ðîçïóøóâà÷à
 1 àïåëüñèí

ÏÐÈÃÎÒÓÂÀÍÍß
1. Äóõîâêó âêëþ÷³òü íà ðîç³ãð³â äî 180 ãðàäó-

ñ³â. Ðîçòîï³òü âåðøêîâå ìàñëî. Îñòóäèâøè. Ò³ñ-
òî äëÿ çàëèâíîãî ïèðîãà ç àïåëüñèíàìè ïî ñóò³ 
á³ñêâ³òíå ³ âåðøêîâå ìàñëî â íüîìó íàäàº îäíî-
÷àñíî ³ í³æíîñò³, ³ ïðóæíîñò³. Ïîðàäà: íå äîâîäü-
òå ìàñëî äî ñèëüíîãî êèï³ííÿ, ò³ëüêè äî ìîìåí-
òó, êîëè âîíî ïîâí³ñòþ ðîçòàíå.

2. Çí³ì³òü äð³áíîþ òåðêîþ öåäðó ç àïåëü-
ñèíà. Àïåëüñèíîâà öåäðà äîäàñòü çàëèâíîìó 
ïèðîãó ç àïåëüñèíàìè îðàíæåâîãî â³äò³íêó ³ ÷ó-
äîâîãî àðîìàòó. Ïîò³ì çð³æòå ãîñòðèì íîæåì 
øê³ðêó ³ íàð³æòå î÷èùåíèé àïåëüñèí ãîñòðèì íî-
æåì íà êðóæå÷êè.

3. Äíî ôîðìè âèñòåë³òü ïàïåðîì äëÿ âèï³÷êè. 
Ïîñèïòå öóêðîì ³ ïîêëàä³òü íàð³çàíèé àïåëüñèí. 
Àïåëüñèíîâ³ êðóæå÷êè ï³ä ÷àñ âèï³÷êè äàäóòü ñ³ê ³ 
ðàçîì ç öóêðîì çëåãêà êàðàìåë³çóþòüñÿ.

4. ßéöÿ çáèéòå ç öóêðîì äî ñò³éêî¿ ì³öíî¿ 
ï³íè. Ñàìå òàê çáèâàþòü ÿéöÿ äëÿ ïîâ³òðÿíîãî ³ 
í³æíîãî á³ñêâ³òà.

5. Áîðîøíî çì³øàéòå ç ðîçïóøóâà÷åì. Ó äâà-
òðè ïðèéîìè äîäàéòå áîðîøíî ç ðîçïóøóâà÷åì ó 
çáèò³ ÿéöÿ. Íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ðîçïóøóâà÷à òàêîæ 
ñïðèÿº ïèøíîñò³ çàëèâíîãî ïèðîãà ç àïåëüñèíàìè.

6. Âëèéòå âåðøêîâå ìàñëî é àêóðàòíî ïåðå-
ì³øàéòå. Ìàñëî êðàùå âëèâàòè àêóðàòíî ïî ñò³íö³ 
ì³ñòêîñò³, â ÿê³é çàì³øóºòüñÿ ò³ñòî äëÿ çàëèâíîãî 
ïèðîãà ç àïåëüñèíàìè é çì³øóâàòè ëîïàòêîþ.

7. Çàëèéòå àïåëüñèíè ò³ñòîì ³ ïîñòàâòå ôîð-
ìó â ðîç³ãð³òó äóõîâêó. Âèï³êàéòå 40-45 õâèëèí. 
Ãîòîâí³ñòü ïåðåâ³ðòå ñóõîþ äåðåâ'ÿíîþ ïàëè÷-
êîþ. Ãîòîâèé çàëèâíèé ïèð³ã ç àïåëüñèíàìè ä³ñ-
òàíüòå ç äóõîâêè, äàéòå ïîñòîÿòè 5-7 õâèëèí ³ 
ïåðåâåðí³òü íà áëþäî. 

Ñìà÷íîãî!
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Ð ²ØÅÍÍß Ñåðã³ÿ Ðåáðîâà 
î÷îëèòè «Àëü-Àéí» ç ÎÀÅ 
ó ñåðïí³ 2021 ðîêó ñïðèé-

ìàëîñÿ ÿê êðîê íàçàä äëÿ óêðà-
¿íñüêîãî ñïåö³àë³ñòà. Ï³ñëÿ âäà-
ëèõ ñåçîí³â ó «Ôåðåíöâàðîø³» ç 
³ñòîðè÷íîþ Ë³ãîþ ÷åìï³îí³â äëÿ 
êëóáó î÷³êóâàëîñÿ, ùî Ðåáðîâ 
ï³äå íà ï³äâèùåííÿ. 

Ïðîòå êîìàíäà Ñåðã³ÿ Ðå-
áðîâà ë³äåð ³ ãîëîâíèé ôàâîðèò 
íà ïåðåìîãó ó ÷åìï³îíàò³ ÎÀÅ 
öüîãî ñåçîíó. Ï³ñëÿ 20 òóð³â ð³ç-
íèöÿ ³ç íàéáëèæ÷èì ïåðåñë³äó-
âà÷åì ñêëàäàº 7 î÷îê. Çà óìîâè, 
ùî «Àëü-Àéí» íå ïðîâàëèòü ê³í-
ö³âêó ñåçîíó, íåñïîä³âàíî ïðî-
ãðàâøè ðåøòó ìàò÷³â, ÷åìï³îí-
ñòâî êîìàíä³ ãàðàíòîâàíî.

«Àëü-Àéí» íå áóâ íà âåðõ³â-
ö³ òóðí³ðíî¿ òàáëèö³ ÷åìï³îíàòó 

ÎÀÅ öüîãî ñåçîíó ëèøå çà ï³ä-
ñóìêàìè íåïîêàçîâîãî ïåðøî-
ãî òóðó. Ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî ³ 
äî íèí³øíüîãî 20-ãî, êîìàíäà 
Ðåáðîâà íå âòðà÷àëà ïåðøó ñõî-
äèíêó.

Ëîæêà äüîãòþ ó ñåçîí³ – äî-
ñèòü ðàíí³é âèë³ò ³ç Êóáêà ïðåçè-
äåíòà. «Àëü-Àéí» çóì³â ïîäîëà-
òè ëèøå ñòàä³þ 1/8 ô³íàëó, à îò 
óæå ó ÷âåðòüô³íàë³ ïîñòóïèâñÿ 
«Àëü-Âàñëó» ³ âèáóâ ç ðîç³ãðàøó 
â ñ³÷í³. 

Â ³íøîìó æ òóðí³ð³ – Êóá-
êó ë³ãè óñï³õè «Àëü-Àéíó» á³ëüø 
çíà÷í³ – ó òðàâí³ êîìàíäà ç³ãðàº 
ó ô³íàë³ ïðîòè «Àëü-Àõë³ Äóáàé». 
Ïðîòå Ñåðã³é Ðåáðîâ çàáðàâ âñ³ 
íàãîðîäè íàéêðàùîãî òðåíåðà 
ì³ñÿöÿ â ÎÀÅ ³ ïðîäîâæóº ñâ³éñ 
óñï³øíèé âèñòóï.

Григорія Суркіса затримали 
на кордоні. Він вивозив 13 годинників

êîëè â³í íàìàãàâñÿ âè¿õàòè ç 
Óêðà¿íè.

Çà äàíèìè ñï³âðîçìîâíèêà 
äæåðåëà, â³í âèâîçèâ 13 ãîäèí-
íèê³â ÷åðåç «çåëåíèé êîðèäîð». 
Ãîäèííèêè íå áóëè çàçíà÷åí³ ó 
äåêëàðàö³¿. Íàðàç³ ìèòíèöÿ âè-
íåñëà éîìó â³äìîâó ùîäî ¿õ âè-
âåçåííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
êà «Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè», ïðî-
òîêîë ïðî íåäåêëàðóâàííÿ íå 
áóâ ñêëàäåíèé. Ãðèãîð³é Ñóðê³ñ 
çàðàç çàòðèìàíèé ³ ÷åêàº íà ð³-
øåííÿ, ïðîïóñòÿòü éîãî çà êîð-
äîí ÷è í³.

Íàãàäàºìî, ùî Ãðèãîð³é òà 
²ãîð Ñóðê³ñè âè¿õàëè ç Óêðà¿íè 
íà ïî÷àòêó â³éíè. Çà ³íôîðìàö³-
ºþ ÓÏ, âîíè çàäåêëàðóâàëè íà 
óãîðñüê³é ìèòíèö³ 17,6 ì³ëüéîíà 
äîëàð³â.ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ äåïóòàòà òà îä-

íîãî ç³ ñï³ââëàñíèê³â «Äèíà-
ìî» Ãðèãîð³ÿ Ñóðê³ñà çàòðèìàëè 
íà ïóíêò³ ïðîïóñêó Êðàêîâåöü, 

«Áàâàð³ÿ» äîñòðîêîâî ñòàëà 
÷åìï³îíîì Í³ìå÷÷èíè â ñåçîí³ 
2021/22.

Öå ñòàëîñÿ çàâäÿêè ïåðå-
ìîç³ íàä äîðòìóíäñüêîþ «Áî-
ðóññ³ºþ» (3:1) â 31-ìó òóð³ Áóí-
äåñë³ãè.

Êîìàíäà Þë³àíà Íàãåëü-
ñìàííà çà 3 òóðè äî çàâåðøåí-
íÿ ñåçîíó â³ä³ðâàëàñÿ â³ä äîðò-
ìóíäö³â íà íåäîñÿæí³ 12 î÷îê.

«Áàâàð³ÿ» âèãðàëà ÷åìï³î-
íàò âäåñÿòå ïîñï³ëü òà 32-é ðàç 
â ³ñòîð³¿.

«Баварія» вдесяте поспіль 
стала чемпіоном Німеччини

Ï ÐÅÇÈÄÅÍÒ «Âîðñêëè» òà 
îäèí ç íàéáàãàòøèõ óêðà-
¿íö³â Êîñòÿíòèí Æåâàãî 

÷åðåç ìàéæå äâà òèæí³ â³éíè ïó-
áë³÷íî âèñòóïèâ, íàçâàâøè ðå÷³ 
ñâî¿ìè ³ìåíàìè – â Óêðà¿í³ â³éíà 
òà ãåíîöèä óêðà¿íö³â, à Ïóò³í – 
âîºííèé çëî÷èíåöü.

«Ñîòí³ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
âæå íàïðàâëåí³ ÿê äîïîìîãà 
àðì³¿, òåðèòîð³àëüí³é îáîðîí³ 
òà íàñåëåííþ. Çîêðåìà, êîì-
ïàí³ÿ «ÀâòîÊðÀÇ» áåçïëàòíî 
ïåðåäàëà â³éñüêîâèì òà òå-
ðèòîð³àëüí³é îáîðîí³ àâò³âîê 
á³ëüø í³æ íà 50 ìëí ãðèâåíü, 
Ferrexpo – âèä³ëèëà ïîíàä 50 
ìëí ãðèâåíü íà ï³äòðèìêó ãó-
ìàí³òàðíèõ ïîòðåá ÇÑÓ, ñïëà-
òèëà 1 ìëðä ãðèâåíü ïîäàòêó 
íà ïðèáóòîê íàïåðåä òà çà-

Як працює полтавська 
«Ворскла» під час війни

ðåã³îí³ ïðèñóòíîñò³.
Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âèðîáëÿ-

þòü ïðîäóêòè òà ìåäè÷í³ ïðå-
ïàðàòè áåçïëàòíî çä³éñíþþòü 
ïîñòà÷àííÿ áàãàòîì³ëüéîííèõ 
ïàðò³é ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ ïî-
òðåá Õàðêîâà, Ïîëòàâè, Êèºâà 
òà ³íøèõ ì³ñò», – â³äçâ³òóâàâ 
Æåâàãî.

Âñüîãî ãðóïà êîìïàí³é 
Ferrexpo, ÿêà íàëåæèòü Æåâàãî, 
ïåðåäàëà äëÿ ïîòðåá íà ïåðåäî-
â³é 72 îäèíèö³ ð³çíî¿ ñïåö³àëüíî¿ 
òåõí³êè – âàíòàæí³ àâòî, öèñòåð-
íè, àâòîáóñè. Ó ãðîøîâîìó åê-
â³âàëåíò³ öå áëèçüêî 3,5-4 ìëí 
äîëàð³â.

Ëåã³îíåðè ïîêèíóëè Óêðà¿íó. 
Íàéö³êàâ³øó ³ñòîð³þ åâàêóàö³¿ 
ìàâ Ëóêàñ Ðàíæåë. Íà íüîãî âèé-
øîâ ïîïóëÿðíèé áðàçèëüñüêèé 
òðåâåë-áëîãåð, ÿêèé ïîïðîñèâ 
Ðàíæåëà äîïîìîãòè âè¿õàòè ç 
Óêðà¿íè éîãî 52-ð³÷í³é òåù³. Ëó-
êàñ íå â³äìîâèâ – ³ ðàçîì ç ö³ºþ 
óêðà¿íêîþ çà òðè äîáè çóì³â ïî-
êèíóòè òåðèòîð³þ êðà¿íè.

Дмитра Різника 
викликали до збірної 
України для підготовки 
до матчів проти 
Шотландії

Ãîëê³ïåð «Âîðñêëè» òðåíóâà-
òèìåòüñÿ ç ãîëîâíî êîìàíäîþ 
ó Ñëîâåí³¿.

Äíÿìè òðåíåðñüêèé øòàá 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ôóòáîëó íà 
÷îë³ ç Îëåêñàíäðîì Ïåòðàêî-
âèì îãîëîñèâ ñïèñîê ôóòáî-
ë³ñò³â, ÿêèõ âèêëèêàíî äëÿ ï³ä-
ãîòîâêè äî ìàò÷³â ïëåé-îôô 
êâàë³ô³êàö³¿ äî ×Ñ-2022. Ñåðåä 
âèêëèêàíèõ — ãîëê³ïåð ïîëòàâ-
ñüêî¿ «Âîðñêëè» Äìèòðî Ð³çíèê.

Óêðà¿íö³ ìàþòü ç³ãðàòè ç³ 
çá³ðíîþ Øîòëàíä³¿ ïåðøîãî 
÷åðâíÿ, à ïîò³ì ïåðåìîæåöü ö³º¿ 
ïàðè ç³ãðàº ç³ çá³ðíîþ Óåëüñó.

áåçïå÷óº ãóìàí³òàðí³ ïîòðåáè 
íàñåëåííÿ òà òåðîáîðîíè â 

ÐÎÑ²ÉÑÜÊ² òà á³ëîðóñüê³ òå-
í³ñèñòè íå çìîæóòü âèñòó-
ïèòè íà «Â³ìáëäîí³»-2022 

÷åðåç âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ â Óêðà¿íó.
Òóðí³ð ïðîéäå ç 27 ÷åðâíÿ ïî 

10 ëèïíÿ.
«Â³ìáëäîí» ñòàâ ïåðøèì âå-

ëèêèì òóðí³ðîì ³ç òåí³ñó, ÿêèé 
çàáîðîíèâ ðîñ³ÿíàì ³ á³ëîðóñàì 
áðàòè ó÷àñòü ó îñîáèñòèõ çìà-
ãàííÿõ. Öå ð³øåííÿ ïðîêîìåí-
òóâàâ êåð³âíèê Âñåàíãë³éñüêîãî 
êëóáó ßí Ã’þ¿òò.

ßêùî îáñòàâèíè ñóòòºâî 
çì³íÿòüñÿ â ïåð³îä äî ÷åðâíÿ, 
ìè ðîçãëÿíåìî òà â³äïîâ³äíèì 

«Вімблдон» офіційно відсторонив 
російських та білоруських тенісистів

÷èíîì â³äðåàãóºìî.
Íàãàäàºìî, ùî íà òóðí³ðàõ 

WTA òà ATP ðîñ³éñüê³ òà á³ëî-
ðóñüê³ ñïîðòñìåíè âèñòóïàþòü ó 
íåéòðàëüíîìó ñòàòóñ³.

Сергій Ребров впевнено мчить до 
чемпіонства в ОАЕ: лише одна 
поразка, найкраща різниця м’ячів

Україна тріумфально 
виступила на Іграх 
нескорених у Гаазі: 
список усіх медалістів

Çá³ðíà Óêðà¿íè çàâåðøèëà 
âèñòóï íà ²ãðàõ íåñêîðåíèõ â 
í³äåðëàíäñüê³é Ãààç³. Íàøà êî-
ìàíäà âèãðàëà 16 íàãîðîä, ï'ÿòü 
ç ÿêèõ - çîëîò³.

Â îñòàíí³é çìàãàëüíèé äåíü, 
22 êâ³òíÿ, ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íè 
íå ï³äí³ìàëèñÿ íà ï'ºäåñòàë ïî-
øàíè.

Òàêèì ÷èíîì, óêðà¿íñüêà 
çá³ðíà çàê³í÷èëà çìàãàííÿ ç 16 
ìåäàëÿìè: 5 çîëîòèõ, 5 ñð³áíèõ 
³ 6 áðîíçîâèõ.

Ö³êàâî, ùî îäðàçó òðüîì 
ñïîðòñìåíàì íàøèì âäàëîñÿ 
âèãðàòè ó Í³äåðëàíäàõ íå îäíó, 
à äâ³ íàãîðîäè.

Öå çðîáèëè Â³êòîð Ëåãêî-
äóõ ("çîëîòî" ó øòîâõàíí³ ÿäðà 
òà "ñð³áëî" ó âåñëóâàíí³), ²ãîð 
Ãàëóøêà ("çîëîòî" òà "ñð³áëî" 
ó äâîõ âèäàõ âåñëóâàííÿ), à òà-
êîæ Àíäð³é Áàäàðàê ("çîëîòî" 
òà "áðîíçà" ó äâîõ âèäàõ ïëà-
âàííÿ).

Çàçíà÷èìî, ùî íà ïîïåðå-
äí³õ ²ãðàõ íåñêîðåíèõ, ÿê³ â³äáó-
ëèñÿ â 2018 ðîö³, çá³ðíà Óêðà¿íè 
çìîãëà âèáîðîòè 20 íàãîðîä (7 
çîëîòèõ, 10 ñð³áíèõ ³ 3 áðîíçîâ³).

Invictus Games - ì³æíàðîäí³ 
ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³ çìàãàí-
íÿ êîëèøí³õ òà ÷èííèõ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â, ïîðàíåíèõ àáî 
³íâàë³ä³â íà ñëóæá³. Óêðà¿íñüêà 
êîìàíäà óòðåòº áðàëà ó÷àñòü â 
²ãðàõ íåñêîðåíèõ.

Український 
баскетбольний суддя 
обслуговуватиме матчі 
чемпіонату Італії

²òàë³éñüêà ë³ãà LegaBasket òà 
³òàë³éñüêà ôåäåðàö³ÿ áàñêåòáî-
ëó (FIP) ïîâ³äîìèëè ïðî òå, ùî 
ñõâàëèëè ðîáîòó óêðà¿íñüêîãî 
ðåôåð³ Áîðèñà Ðèæèêà íà ìàò-
÷àõ ³òàë³éñüêî¿ Ñåð³¿ À.

«Ë³ãà âèñëîâëþº ñâîþ âäÿ÷-
í³ñòü ³ ðîçä³ëÿº âèá³ð ²òàë³éñüêî¿ 
ôåäåðàö³¿ áàñêåòáîëó ùîäî 
âêëþ÷åííÿ óêðà¿íñüêîãî àðá³-
òðà Áîðèñà Ðèæèêà äî êåð³âíè-
ê³â ìàò÷³â Ñåð³¿ À: öå âàæëèâèé 
çíàê áëèçüêîñò³ òà ñîë³äàðíîñò³ 
ç óêðà¿íñüêèì íàðîäîì ³ âîä-
íî÷àñ ï³äéîì ÿêîñò³ àðá³òðàæó 
íà âèð³øàëüíèõ ñòàä³ÿõ ñåçîíó.
LBA â³òàº Áîðèñà òà ÷åêàº éîãî 
íà ³ãðîâèõ ìàéäàí÷èêàõ Ñåð³¿ 
À. Ìè âïåâíåí³, ùî â³í çðîáèòü 
âåëèêèé âíåñîê ñâî¿ì ïðîôåñ³-
îíàë³çìîì, çä³áíîñòÿìè òà äî-
ñâ³äîì, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü éîãî 
íàö³îíàëüíà òà ì³æíàðîäíà 
êàð’ºðà âèñîêîãî ð³âíÿ, çîêðåìà 

â ªâðîë³ç³", – ïîâ³äîìëÿºòüñÿ â 
çàÿâ³ Ë³ãè».

Â äåíü ïî÷àòêó â³éíè 24 
ëþòîãî Ðèæèê îáñëóãîâóâàâ â 
Àô³íàõ ìàò÷ Îë³ìï³àêîñà ïðî-
òè Ì³ëàíà. Ï³ñëÿ òîãî â³í ïðî-
äîâæóâàâ ïðàöþâàòè íà ìàò÷àõ 
ªâðîë³ãè.

Теніс, рейтинг WTA. 
Цуренко у хорошому 
плюсі, Світоліна, 
Калініна та Костюк – 
у мінусі

Ïåðøîþ ðàêåòêîþ ñâ³òó, ÿê 
³ ðàí³øå, çàëèøàºòüñÿ ïîëÿ÷êà 
²ãà Ñâüîíòåê. Íà äðóãå ì³ñöå âè-
éøëà Ïàóëà Áàäîñà ç ²ñïàí³¿, ÿêà 
ïîò³ñíèëà ÷åøêó Áàðáîðó Êðåé-
÷èêîâó. ²íøèõ çì³í ó ïåðø³é äå-
ñÿòö³ ðåéòèíãó íåìàº.

Ñåðåä óêðà¿íîê ïåðøà ðà-
êåòêà êðà¿íè Åë³íà Ñâ³òîë³íà 
âòðàòèëà äåê³ëüêà ïîçèö³é ó 
îíîâëåí³é âåðñ³¿ ðåéòèíãó WTA. 
Óðîäæåíêà Îäåñè òåïåð 29-òà ó 
ñâ³ò³ (ì³íóñ ÷îòèðè ïîçèö³¿).

Òàêîæ ñâî¿ ïîçèö³¿ âòðàòèëè 
Àíãåë³íà Êàë³í³íà (-1) òà Ìàðòà 
Êîñòþê (-8). À îñü Ëåñÿ Öóðåíêî 
çä³éñíèëà ï³äéîì íà 11 ïîçèö³é 
– âîíà íà 124 ì³ñö³.

Лужний: "Тимощук 
– розмальований 
фейковий патріот. 
Забувайте про нього"

Ëåãåíäàðíèé çàõèñíèê äàâ 
îö³íêó ïîâåä³íö³ åêñ-ãðàâöÿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

53-ð³÷íèé Îëåã Ëóæíèé çà-
ÿâèâ, ùî íàñòàâ ÷àñ çàáóòè ïðî 
³ñíóâàííÿ òàêîãî êîëèøíüîãî 
ôóòáîë³ñòà ÿê Àíàòîë³é Òèì-
îùóê. Îñòàíí³é, ÿê â³äîìî, ïðî-
äîâæóº ñâîþ ðîáîòó â ðàøèñò-
ñüêîìó ôóòáîëüíîìó êëóá³ Çåí³ò 
³ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, é äîñ³ í³ÿê 
íå â³äðåàãóâàâ íà â³éñüêîâå 
âòîðãíåííÿ â Óêðà¿íó îêóïàö³é-
íèõ â³éñüê ðô.

"ß âàñ ïðîøó, çàáóâàéòå âæå 
ïðî öüîãî ðîçìàëüîâàííîãî 
ôåéêîâîãî ïàòð³îòà ç æîâòî-ñè-
íüîþ ïîâ'ÿçêîþ íà ãîëîâ³. Âñå 
ïîêàçóþòü â÷èíêè, à íå ðîçìîâè 
òà ïîêàçóõè.

Òàê³ îñü òèìîùóêè âçÿ-
ëè âñ³ ñâî¿ ãðîø³ òà âòåêëè ç 
Óêðà¿íè ó êðèòè÷íèé ìîìåíò: 
ñóää³, äåðæàâí³ ÷èíîâíèêè-êî-
ðóïö³îíåðè, îë³ãàðõè. Ñèäÿòü 
³ êàéôóþòü ó ªâðîï³, äîêè ó 
íàñ òðèâàº â³éíà. Ï³ñëÿ íàøî¿ 
ïåðåìîãè âàì íå áóäóòü ðàä³. 
Êðàùå íå ïîâåðòàéòåñÿ", - çà-
ÿâèâ Ëóæíèé.

Звинувачений у 
держзраді: колишній 
гравець Металіста 
очолив окупаційну 
адміністрацію

Êîëèøíüîìó âîðîòàðåâ³ 
õàðê³âñüêîãî Ìåòàë³ñòà òà çà-
ïîð³çüêîãî Ìåòàëóðãà Âàäèìó 
Êóä³êîâó çàî÷íî ïîâ³äîìèëè ïðî 
ï³äîçðó ó äåðæàâí³é çðàä³ òà 
êîëàáîðàö³îí³çì³, ïîâ³äîìëÿº 
ïðåñ-ñëóæáà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ïðîêóðàòóðè.

35-ð³÷íèé äåïóòàò Ëèïåöü-
êî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³ ùå íà ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè ï³øîâ íà 
ñï³âïðàöþ ç îêóïàíòàìè òà 
ñòàâ òàê çâàíèì "ãîëîâîþ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ëèïö³â".

Êóä³êîâ íàäàâàâ îêóïàíòàì 
äîñòóï äî àäì³íáóä³âë³ Ëèïö³â ³ 
Ãëèáîêîãî, ðîçïîâ³äàâ â³éñüêàì 
çàãàðáíèê³â ïðî øëÿõè ïåðå-
ñóâàííÿ, çäàâàâ ì³ñöåâèõ, ùî 
áðàëè ó÷àñòü â ÀÒÎ/ÎÎÑ. Äå-
ïóòàò òàêîæ ïðîâîäèâ çáîðè ç 
æèòåëÿìè ãðîìàäè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ 
àã³òóâàâ ëîÿëüíî ñòàâèòèñü ÿê 
äî îêóïàö³éíèõ â³éñüê, òàê ³ äî 
êðà¿íè-àãðåñîðà. Çà òàê³ ä³¿ äå-
ïóòàòó ñâ³òèòü äîâ³÷íå ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³.

Íàãàäàºìî, ïåðø í³æ ñòàòè 
ïîë³òèêîì, Êóä³êîâ áóâ ôóòáî-
ë³ñòîì. Â³í âèñòóïàâ çà äóáëü 
õàðê³âñüêîãî Ìåòàë³ñòà, à ó ñå-
çîí³-2005/06 íàâ³òü ïðîâ³â îäèí 
ìàò÷ çà ïåðøó êîìàíäó ó Êóáêó 
Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, âñòèã ïîãðà-
òè çà ìîëäàâñüêó Í³ñòðó òà çàïî-
ð³çüêèé Ìåòàëóðã.


