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З України через війну виїхали  
майже 5,5 мільйона людей – ООН

Станом на 29 квітня через повномасштабне росій-
ське вторгнення з України за кордон виїхали 5 468 
629 людей. Про це свідчать дані Управління Верхо-
вного  комісара ООН у справах біженців.
Зазначається, що більшість громадян виїхали до 
Польщі — понад 3 мільйони людей, до Румунії — понад 
817 тис. осіб, до Росії – понад 656 тисяч, Угорщини 
— майже 520 тисяч, Молдови — понад 443 тисяч, 
Словаччини — майже 372 тисяч і до Білорусі — понад 
25 тисяч. Водночас, починаючи з 28 лютого, додому 
з-за кордону повернулися 1 289 500 українців.
За даними Міжнародної організації з міграції ООН 
(МОМ), ще 7,7 мільйона громадян України вважа-
ються внутрішньо переміщеними особами, тобто 
вони залишилися в країні, але змушені були залиши-
ти свої домівки.Раніше в ООН прогнозували, що з 
України через війну виїдуть 8,3 мільйона людей.

Скільки українців досі  
не працюють через війну

В Україні спостерігається поступове зростання 
кількості працівників, які повертаються до роботи. 
Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продо-
вжують працювати 59% (у березні таких було 46%). 
Про це свідчить опитування Соціологічної групи 
«Рейтинг».
Чи працюють зараз? Зокрема зросла кількість тих, 
хто працює у звичному режимі (з 23 до 32%), ще 
24% працюють частково або віддалено, а 3% — 
почали працювати на новій роботі.
Водночас 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі не 
мають роботи (у березні було 53%, на початку квітня 
— 41%).
Половина опитаних (54%), котрі втратили роботу 
на час війни вірять, що зможуть повернутися на 
попереднє місце праці, 40% — не вірять.
Дві третини респондентів, котрі втратили роботу 
внаслідок війни, готові змінити місце роботи. 
Зокрема, 58% респондентів не проти перекваліфі-
куватися на іншу професію, а 49% — готові працю-
вати в іншому регіоні країни.

Купівля-продаж нерухомості  
знову відновилася в Україні

В Україні відновили проведення державної реєстра-
ції прав власності на нерухомість. Про це повідо-
мили на сторінці пресслужби Міністерства юстиції 
у Facebook. Так, у Кабміні ухвалили постанову, яка 
має врегулювати нотаріальні послуги, що стосу-
ється посвідчення угод з нерухомістю, а також 
доступу до Держреєстру прав на нерухоме майно 
та Держреєстру юридичних осіб, фізосіб та громад-
ських формувань.
У Міністерстві нагадали, що роботу реєстрів 
довелося призупинити з початком повномасштаб-
них бойових дій. Згодом доступ до окремих реєстрів 
було відновлено на окремих територіях.
Відповідно до постанови уряду, в умовах воєнного 
стану та протягом одного місяця з дня його припи-
нення або скасування нотаріальні дії здійснюються 
з урахуванням особливостей (заборон). Зокрема, 
українці не можуть: вчиняти дії щодо довіреності від 
імені фізичних осіб; передавати майно до статутно-
го капіталу або отримувати його у зв'язку з виходом 
із товариства; відчужувати нерухомість раніше ніж 
за місяць; вчиняти нотаріальні дії поза межами 
області тощо.

 США доставили в Україну понад 70 гаубиць  
і перевчили більше 200 артилеристів

В Україну прибуло понад 70 гаубиць M777, що 
становить близько 80% від загальної кількості з 90 
гармат, які США зобов'язалися надати.
Про це повідомив журналістам високопосадовець 
Міністерства оборони США.
За словами представника Пентагону, понад 200 
українських артилеристів наразі пройшли навчан-
ня використанню гаубиць M777, зокрема група з 50 
українців, які мають завершити навчання сьогодні.
M777 howitzer — британська польова причіпна 
гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову 
систему управління вогнем аналогічну системам 
управління вогнем у самохідних артилерійських 
установках. Максимальна далекобійність звичайни-
ми снарядами - 24,7 км. Гаубиця M777 може вести 
вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з 
максимальною дальністю до 40 км.

ДБР затримало посіпак Киви:  
готували провокації до 2 травня

Державне бюро розслідувань заявляє про затри-
мання довірених осіб екснардепа Іллі Киви, які мали 
організовувати провокаційні акції із залученням 
«тітушок» та дестабілізувати ситуацію на Одещині
Одного затримали на Одещині. За даними слідства, 
чоловік відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та 
забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на 
території країни, на замовлення Киви.
Вказано, що інший «помічник» Киви переховувався 
від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав 
за підбір «тітушок», які охороняли представників 
політичної партії "ОПЗЖ" під час масових заходів у 
Одеській та Київській областях.
Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що 
саме робити учасникам, у тому числі і викорис-
тання фізичної сили. Масові акції фінансувались 
представниками політичної партії «ОПЗЖ», заявля-
ють у ДБР.
Зазначається, що наразі ДБР встановило три десят-
ки «тітушокЦ, яких керівництво політичної партії 
«ОПЗЖ» використовувало у якості силового блоку.
Перевіряється причетність всіх затриманих до 
організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

ПАРЄ підтримала створення міжнародного 
трибуналу щодо агресії рф в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи висловила 
повну підтримку всім зусиллям стосовно розсліду-
вання міжнародних злочинів рф в Україні, та висту-
пила за створення міжнародного трибуналу. Про це 
повідомила у середу ввечері пресслужба ПАРЄ.
Асамблея затвердила резолюцію та рекоменда-
цію на основі доповіді німецького депутата Франка 
Швабе, голови групи соціалістів у ПАРЄ.
ПАРЄ заявила, що «висловила повну підтримку 
всім зусиллям стосовно розслідування міжнарод-
них злочинів РФ», і висловила повну підтримку всім 
зусиллям, спрямованим на розслідування порушень 
росією міжнародних норм у галузі прав людини та 
міжнародного гуманітарного права, а також інших 
міжнародних злочинів, зокрема воєнних злочинів, 
злочинів проти людяності, а також геноциду і забез-
печення відповідальності агресора.
Глава делегації Верховної Ради в Асамблеї Марія 
Мезенцева зазначили, що цим документом ПАРЄ 
звертається до членів Ради Європи із закликом 
негайно створити спеціальний міжнародний кримі-
нальний трибунал для розслідування та переслі-
дування злочину агресії, скоєного політичним і 
військовим керівництвом російської федерації, та 
надання необхідної фінансової підтримки.
Також у резолюції є рекомендація Комітету міністрів 
Ради Європи призначити спецпредставника в 
питаннях наслідків агресії росії щодо України.
Парламентарі також зазначили, що російська агресія 
спровокувала найважчу гуманітарну кризу в Європі з 
часів Другої світової війни, кинула виклик глобально-
му управлінню та призвела до різкого зростання цін 
на енергоносії та відсутності продовольчої безпеки.

У Китаї зафіксували новий штам  
грипу: що відомо про вірус?

У Китаї в провінції Хенань виявили перший випадок 
зараження людини на пташиний грип H3N8 (підтип 
вірусу грипу А).
На штам пташиного грипу H3N8 у Китаї захворів 
чотирирічний хлопчик.
Про це повідомляє China Times із посиланням на 
Національну комісію охорони здоров’я КНР.
Перші симптоми, включаючи лихоманку, з’явилися 
у хлопчика 5 квітня, а 10 квітня його госпіталізували 
через погіршення стану. Після проведеного 24 квітня 
аналізу з’ясувалося, що у дитини інфекція H3N8.
У будинку, де живе дитина, розводили курчат, крім 
того, неподалік його будинку мешкають дикі качки, 
зазначили у держкомітеті.
За попередньою оцінкою експертів, вірусом грипу 
H3N8 заражаються птахи, він раніше не володів 
здатністю ефективно заражати людей. Вірус H3N8 
знаходили у коней, собак, птахів та тюленів у світі.
Фахівці вважають, що цей випадок є поодиноким, 
у зв’язку з чим широке поширення вірусу є вкрай 
малоймовірним.

73% американців підтримують  
поставки зброї в Україну

73% американців підтримують зусилля США щодо 
постачання зброї Україні, що є найвищим рівнем 
підтримки з моменту вторгнення Росії. 
Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене 
наприкінці березня ще до того, як виникло глобаль-
не обурення через виявлення вбитих мирних 
жителів на Київщині, показало, що 68% респонден-
тів підтримують доставку зброї в Україну.
Останнє опитування також показало, що більшість 
демократів і республіканців підтримують санкції США 
проти Росії і заявляють, що віддадуть перевагу канди-
датам на проміжних виборах до Конгресу 8 листопа-
да, які підтримують військову допомогу Україні.
Напруженість між Вашингтоном і Москвою також 
посилює занепокоєння, що Росія може спробувати 
втрутитися в ці вибори.
Близько половини американців, зокрема, шість з 
10 демократів і майже половина республіканців, 
стурбовані тим, що Росія може спробувати вплину-
ти на вибори до Конгресу за допомогою дезінфор-
мації та онлайн-пропаганди.

Росія: через пожежі в Сибіру запровадили 
режим надзвичайного стану

У низці регіонів Росії в Сибіру і на Далекому Сході 
горять ліси і степова трава. Особливо напруже-
на ситуація склалася у Красноярському краї. У 
Мінусинському районі цього краю запровадили 
режим надзвичайної ситуації, повідомляє проєкт 
Радіо Свобода Сибір.Реалії.
У районі села Знам’янка – лісова пожежа площею 
250 гектарів і горить суха трава, повідомляє 
пресслужба регіонального управління МНС Росії. 
Раніше повідомляли про осередки біля сіл Кривин-
ське і Лугавське і наміри евакуювати жителів. Однак 
2 травня у МНС РФ заявили, що безпосередня 
загроза населеним пунктам минула.
Видання «Тайга.инфо» повідомляє також про 
пожежі в Омській області РФ. На одній із ділянок 
вогонь підійшов до залізниці.
У Красноярському краї Росії діє спеціальний проти-
пожежний режим. За даними «Авиалесоохраны» на 2 
травня, у 2022 році горіло вже понад 10 тисяч гекта-
рів території з лісом – це найбільший показник серед 
суб’єктів Сибірського федерального округу. Раніше 
режим надзвичайного стану запровадили у Зейсько-
му муніципальному окрузі Амурської області Росії.
Наприкінці квітня видання The Independent із посилан-
ня на експертів повідомило, що традиційні пожежі в 
Сибіру цього року є більшими, ніж торік, і їх не контр-
олюють, бо російські військові, які зазвичай беруть 
участь у гасінні вогню, зараз перебувають в Україні.
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На Полтавщині планують дозволити  
рибалити, але тільки з берега  
та однією вудкою

Орієнтовно з 9 травня в області відновлять рибаль-
ство, хоча правоохоронці висловились проти цього
У перший тиждень травня має відбутися засідання 
Ради оборони Полтавської області, на якому розгля-
нуть питання відновлення рибальства в регіоні. 
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідо-
мив, що це питання вже порушувалося на засіданні 
Ради, але правоохоронці були проти цього, адже, 
наприклад, ворог може маскуватись під рибалку, 
щоб проводити розвідувальну діяльність.
Однак, на думку Луніна, в ході наступного засідан-
ня мешканцям все-таки дозволять рибалити, але 
тільки з берега і однієї вудкою. Орієнтовно віднов-
лення рибальства відбудеться 9 травня.

Полтава відновлює автобусне  
сполучення із Харковом 

Перший за понад два місяці війни автобусний рейс 
із Полтави до Харкова було виконано 29 квітня.
«Цей рейс транзитний, відправляється із Кропив-
ницького, слідує через Полтаву до Харкова.Час 
відправлення з центрального вокзалу – 13:00. Рейс 
планується до курсування щоденно», – каже началь-
ниця відділу перевезень підприємства «Полтаваав-
тотранс» Оксана Левенко.
Вартість проїзду зросла на 60% з 170 до 250 
гривень, але це не відлякує потенційних пасажирів. 

На Полтавщині вже нараховується  
близько 150 тисяч переселенців

До Полтавської області деталі більше людей приїж-
джають з регіонів, де ведуться активні бойові дії. 
Якщо раніше здебільшого переселенці були з Харків-
щини та Сумщини, то зараз більше людей приїжджа-
ють з Донеччини. Про це повідомили журналістам в 
Полтавської обласної військової адміністрації. 
«Зараз вже біля 150 тисяч переселенців в облас-
ті. Кожного дня реєструються. Все більше і більше 
приїжджає людей. Зараз їх більше з Донеччини, до 
цього було багато харків’ян. Ми вже роздали більше 
40 тисяч наборів. Бачимо, що 70% це переселенці 
з Харківської області, 20% – Луганська та Донецька 
області, і десь 5% це люди, які залишились з Сумщи-
ни, Київської або Чернігівської областей. Тобто, 
ті, які ще не повернулись. Але багато людей вже 
повертаються до своїх регіонів», – розповіли в ОВА. 

Обережно, кліщі:  
Полтавщина на першому місці в Україні  
за кількість випадків хвороби Лайма

За І квартал 2022 року в Україні зафіксували 51 
випадок хвороби Лайма.
«Захворюваність у Полтавській області вища, ніж в 
Україні. Полтавщина на першому місці», – повідо-
мили у Центрі контролю та профілактики хвороб.
Кліщі найактивніші весною та восени. Найгірше, що 
ці небезпечні комахи переносять інфекції. Щороку 
кількість українців, які заражаються інфекційними 
захворюваннями внаслідок укусу кліщів, збільшується.
Кліщовиий енцефаліт — гостре інфекційне вірус-
не захворювання, що характеризується уражен-
ням центральної нервової системи. Хвороба може 
призвести до інвалідності, а в окремих випадках – 
до летальних наслідків.
Основним джерелом збудника інфекції слід вважа-
ти іксодових кліщів.
Для захисту від кліщів використовуйте репелент 
(акарицид) — спеціальний засіб від кліщів. Він 
може бути у вигляді аерозолю, мазі тощо. Дотри-
муйтесь вимог інструкції з використання засобу. 
Обов’язково зверніть увагу на термін придатності.

На Полтавщині повністю  
завершили посів ярих зернових.

Про це повідомили на сайті Полтавської обласної 
військової адміністрації 1 травня. 
На Полтавщині триває посівна кампанія. Наразі 
аграрії посіяли сільськогосподарські культури на 
площі 611 тис. га. Зокрема засіяли 100% заплано-
ваних площ цукрового буряку та ярого ріпаку. 
Упродовж тижня наростили темпи посіву соняшнику й 
кукурудзи на зерно. Кукурудзою засіяли майже 34% від 
запланованих площ – 210 тис. га, а соняшником – 61% 
– 235 тис. га. Також розпочали сіяти сою та висадили 
42 тис. га картоплі (78% від прогнозованого).
Після початку широкомасштабного російського 
вторгнення освітній процес в українських школах 
призупинили. Проте, вже із 14 березня 2022 року 
заклади загальної середньої освіти Полтавської 
міської територіальної громади відновили навчання 
у дистанційному режимі.

Навчальний рік у полтавських школах трива-
тиме до 31 травня – міська рада

За повідомленням Полтавської міської ради, до 
дистанційного навчання долучилося майже 1400 дітей 
із числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб.
Окрім того, у міськраді зазначили, що в умовах війни 
навчальні заняття для учнів громади завершаться 31 
травня 2022 року, а вже 1 червня розпочнуться каніку-
ли. Для цього вчителі проведуть ущільнення навчаль-
ного матеріалу, що дозволено Міністерством освіти і 
науки України у 2021/2022 навчальному році.
Усі школярі будуть переведені до наступного класу 
(в тому числі й ті, що навчаються дистанційно в 
наших школах, перебуваючи за кордоном), адже 
програми коригуватимуться у вересні і буде можли-
вість повторити найскладніший матеріал. В умовах 
воєнного стану буде застосовано індивідуальний 
підхід у найкращих інтересах дитини для дотриман-
ня її права на продовження здобуття освіти.

  ♦  ЩО НОВОГО?  ПОЛТАВЩИНА:
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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.
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Çàìîâëåííÿ: ¹ 2218204

На Полтавщині почали 
видавати гуманітарну 
допомогу від ООН

ÃÐÎÌÀÄÈ Ïîëòàâñüêî¿ îá-
ëàñò³ ïî÷àëè îòðèìóâàòè 
õàð÷îâ³ ïðîäóêòè â³ä îä-

íîãî ç ï³äðîçä³ë³â Îðãàí³çàö³¿ 
Îá'ºäíàíèõ Íàö³é. Äîïîìîãà 
ïåðåäáà÷åíà äëÿ âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á òà ëþäåé, ÿê³ 
ïîñòðàæäàëè ÷åðåç â³éíó.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Ïîëòàâ-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Îëåêñàíäðà 
Á³ëåíüêîãî, íà Ïîëòàâùèíó âàí-
òàæ³âêè ç äîïîìîãîþ â³äïðàâëÿ-
þòü ç Óñåñâ³òíüî¿ ïðîäîâîëü÷î¿ 
ïðîãðàìè ÎÎÍ â Óêðà¿í³ (World 
Food Programme). Äî öüîãî 
ïðåäñòàâíèöòâà ç ïðîõàííÿì 
äîïîìîãòè çâåðíóëàñÿ Ïîëòàâ-
ñüêà îáëàñíà ðàäà.

«Öå áóëà íàøà ³í³ö³àòèâà. Ìè 
âèéøëè íà çâ'ÿçîê ³ íàëàãîäè-
ëè êîìóí³êàö³þ. Ïðåäñòàâíèêè 
ïðîäîâîëü÷î¿ ïðîãðàìè îïå-
ðàòèâíî â³äãóêíóëèñÿ. Ôóðè ç 
ïðîäóêòàìè ðóõàþòüñÿ â³ä îðãà-
í³çàö³¿ îäðàçó äî ãðîìàä. Ëþäè 
îòðèìóþòü äîïîìîãó íàïðÿìó. 
Ðîçïîä³ë âèêîíóþòü îðãàíè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ìè íå 
âòðó÷àºìîñÿ â öåé ïðîöåñ. Óñ³ 
ãðîìàäè íàøî¿ îáëàñò³ îòðèìà-
þòü äîïîìîãó ïðîïîðö³éíî äî 
ê³ëüêîñò³ ïðèéíÿòèõ âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á. Ï³ñëÿ ðîçäà-
÷³ âñ³ ïðè÷åòí³ äî öüîãî çâ³òóþòü 
îðãàí³çàö³¿ çà âèêîíàííÿ», – ïðî-
êîìåíòóâàâ ãîëîâà Ïîëòàâñüêî¿ 

îáëðàäè Îëåêñàíäð Á³ëåíüêèé. 
Ïåðø³ ãóìàí³òàðí³ âàíòàæ³ 

íàä³éøëè ãðîìàäàì 27 êâ³òíÿ. 
Çà 2 äí³ ¿õ îòðèìàëè ×óò³âñüêà, 
Ëàíí³âñüêà, Êàðë³âñüêà, Ç³íüê³â-
ñüêà òà Ãàäÿöüê³ ãðîìàäè. 

«Ìè â³ä ïî÷àòêó â³éíè áà÷è-
ëè: Ïîëòàâùèíà ñòàº õàáîì, ùî 
ïðèéìàº äî ñåáå ëþäåé ç Êè¿â-
ñüêî¿, Ñóìñüêî¿ òà Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñòåé, ÿê³ ñèëüíî ïîòåðïàëè 
â³ä â³éñüêîâèõ ä³é. Òîìó ïî÷àëè 
ïðàöþâàòè íàä ðîçì³ùåííÿì 
åâàêóéîâàíèõ. Äàë³ ïîñòàëî ïðî-
áëåìíå ïèòàííÿ – ¿õíº ùîäåííå 
õàð÷óâàííÿ. Ìàéæå âñ³ ö³ ëþäè 
âòðàòèëè äæåðåëà äîõîä³â. Òà-
êîæ íàâàíòàæåííÿ çðîñëî íà 
ì³ñöåâ³ ãðîìàäè, ÿê³ íàäàþòü 
ïðèõèñòîê ³ ï³äòðèìóþòü ïåðå-
ñåëåíö³â. Äîïîìîãà õàð÷îâèìè 
ïðîäóêòàìè ïåðåäáà÷åíà äëÿ 
ïåðåì³ùåíèõ âñåðåäèí³ êðà¿-
íè îñ³á. Òàêîæ – äëÿ ëþäåé, ÿê³ 
âòðàòèëè çàðîá³òíó ïëàòó ÷åðåç 
â³éíó. ×àñòèíà ãðîìàä óæå îòðè-
ìàëè âàíòàæ³. Óïðîäîâæ öüîãî 
òèæíÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäî-
âæèòüñÿ», – çàçíà÷èëà äåïóòàò-
êà Ïîëòàâñüêî¿ îáëðàäè Ëàðèñà 
Áîñåíêî.

Çàãàëîì, ïðîäîâîëü÷à ïðî-
ãðàìà ÎÎÍ ó ðàìêàõ ïåðøîãî 
òðàíøó ïåðåäàñòü íà Ïîëòàâ-
ñüêó îáëàñòü 300 òîíí áîðîøíà, 
100 òîíí ãîðîõó òà êîíñåðâè. 

åäèíåíèé è âîèíñêèõ ÷àñòåé 
ãðóïïèðîâêè âîéñê; â õîäå ïðî-
âåäåíèÿ ó÷åíèÿ – íà âñêðûòèè 
îáîðîíèòåëüíûõ ðóáåæåé ïî 
ðåêå ÓÄÀÉ è îáåñïå÷åíèÿ 
ðàçâåäûâàòåëüíûìè äàííûìè 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàõâàòà 
ÑÓÌÛ, ÏÐÈËÓÊ, ÏÈÐßÒÈÍÀ 
è âîñòî÷íîé ÷àñòè ÊÈÅÂÀ», – 
³äåòüñÿ â äîêóìåíò³, ÿêèé çäî-
áóëà óêðà¿íñüêà ðîçâ³äêà. Óñÿ 
îðôîãðàô³ÿ îðèã³íàëüíîãî òåê-
ñòó çáåðåæåíà.

Âîðîã ðîçãëÿäàâ ìîæëèâ³ñòü 
çàõîïèòè äåÿê³ ðàéîíè Ïîëòàâ-
ùèíè äëÿ òîãî, ùîá àâòîøëÿ-
õîì ðóøèòè íà Êè¿â. Àëå öüîìó 
çàâàäèâ ñïðîòèâ Ñóìùèíè òà 
Õàðê³âùèíè. Çàãàëîì ðîñ³éñüêà 
àðì³ÿ íå çìîãëà ïðîñóíóòèñÿ äî 
Ïîëòàâè ÷åðåç ñóêóïí³ñòü ê³ëü-
êîõ ôàêòîð³â, óâàæàº â³éñüêîâèé 
³ñòîðèê Ñîô³ÿ Øèðîãîðîâà.

«Ïî-ïåðøå, ó Ïîëòàâ³ íå çî-
ñåðåäæåíî âàæêî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³, öå íå âåëèêèé òðàíñïîðò-
íèé âóçîë. Òîáòî, öå íå ì³ñòî, 
ÿêå á âàðòî áóëî ïðèçíà÷àòè 
â³éñüêîâîþ ö³ëëþ íîìåð îäèí. 
Äðóãà äóìêà ùå á³ëüø âàæëèâà. 
Ðîñ³éñüê³ â³éñüêà ìîãëè ï³ä³éòè 
äî Ïîëòàâè ç áîêó Ñóì ÷è Õàðêî-
âà. Îäíàê äëÿ öüîãî òðåáà áóëî 
á ñïåðøó ¿õ çàõîïèòè – ó ñó÷àñ-
í³é â³éí³ íå çàâåäåíî çàëèøàòè 
â òèëó âåëèê³ ì³ñòà íåâçÿòèìè. 
Îñê³ëüêè ç íèõ ñóïðîòèâíèê çà-
âæäè ìîæå çàâäàòè óäàðó ïî 
êîìóí³êàö³ÿõ ³ â³äð³çàòè òàêèì 
÷èíîì â³éñüêà âçàãàë³. Ïîëòàâà 
ìîãëà á ñòàòè ì³øåííþ, àëå äëÿ 
öüîãî ìàëè âïàñòè Ñóìè ÷è Õàð-
ê³â. Íà ùàñòÿ, öüîãî íå ñòàëî-
ñÿ. Êð³ì òîãî, âåëèê³ ç'ºäíàííÿ 
ðîñ³éñüêèõ â³éñüê (à äëÿ çàõî-
ïëåííÿ Ïîëòàâè çíàäîáèëîñÿ 

á âåëèêå â³éñüêî) ðóõàëèñÿ ç 
ïðèâ'ÿçêîþ äî äîð³ã/çàë³çíèöü. 
Óñå ÷åðåç æàõëèâó ëîã³ñòèêó – 
áåç äîð³ã àðì³¿ ÐÔ íå âèõîäèëî 
çàáåçïå÷óâàòè ñâî¿ â³éñüêà ïà-
ëèâîì, áîºïðèïàñàìè, ïðîäóê-
òàìè òîùî. ªäèíó äîðîãó äëÿ 
òàêîãî çàáåçïå÷åííÿ ó ïîòåí-
ö³éí³é êàìïàí³¿ íà Ïîëòàâó ïåðå-
êðèâàëà Îõòèðêà, ÿêó ðîñ³éñüê³ 
â³éñüêà òåæ íå çìîãëè çàõîïè-
òè», – êîìåíòóº Øèðîãîðîâà. 

Äÿêóâàòè Áîãîâ³ òà ÇÑÓ, Ïîë-
òàâà íå ñòàëà ï'ÿòèì Ìàð³óïî-
ëåì. Íàòîì³ñòü ìè º ïåðøîþ 
Ïîëòàâîþ. Òðåáà ïàì'ÿòàòè ïðî 
íàøó ì³ñ³þ òà íàø ôðîíò ó ö³é 
êàìïàí³¿. Ñàìå Ïîëòàâùèíà òà 
îáëàñíèé öåíòð ñòàëè õàáîì, 
ùî ïðèéíÿâ âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ ëþäåé 
³ç ðåã³îí³â, ÿê³ âîðîã îêóïóâàâ 
àáî ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä â³éíè. 

Ì³ñöåâà âëàäà ðîçñåëèëà á³-
æåíö³â ó çàêëàäàõ îñâ³òè – îê. ×è 
îïåðàòèâíî íàø³ ñëóæáè íàäàþòü 
¿ì äîïîìîãó, äîâ³äêè? ×åðãè äî 
ÖÍÀÏ³â, ïðè âõîä³ äî ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà ðàéîííèõ ó ì³ñò³ ðàä æàõàþòü. 
Ðåàëüíî îïòèì³çóâàòè ïðîöåñ, 
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â, ÿê³ 
¿õ îáñëóãîâóþòü. Çîðãàí³çóâàòè 
åëåêòðîííèé êàá³íåò ïåðåñåëåí-
öÿ, îíëàéíîâèé çàïèñ ³ ÷åðãó íà 
÷³òêî âèçíà÷åíèé ÷àñ. Öå äîçâî-
ëèòü óíèêíóòè òèñíÿâè é ñêóï÷åí-
íÿ ëþäåé â îäíîìó ì³ñö³.

Âåëèêå ïèòàííÿ äî ðîáîòè 
Ïîëòàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÿê îð-
ãàíó ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ùîäî öüîãî. ßê ³ ùîäî îáñÿã³â 
ô³íàíñóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
îáîðîíè. ßê ³ ùîäî êîìóí³êàö³¿ 
ç ëþäüìè ç ³íøèõ ì³ñò. Äîäàò-
êîâ³ ðåãóëþâàëüíèêè íà âóëèö³? 
Ôàõ³âö³-õåëïåðè, âîëîíòåðè, 

Чому Полтава не стала п'ятим Маріуполем
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 
був впевненим, що на Полтаву чекає доля Маріуполя. 

«Íà ïî÷àòêó â³éíè ÿ íà 101% 
áóâ óïåâíåíèé, ùî â Óêðà¿í³ 
áóäå ï'ÿòü Ìàð³óïîë³â (ðàäíèê 
ìàâ íà óâàç³ îòî÷åíèõ ³ çíèùå-
íèõ àðòèëåð³ºþ ì³ñò – àâò.): ×åð-
í³ã³â, Ñóìè, Õàðê³â, Ìàð³óïîëü ³ 
Ïîëòàâà», – ñêàçàâ Àðåñòîâè÷ â 
³íòåðâ'þ, ÿêå íåùîäàâíî øèðè-
ëîñÿ ìåðåæåþ. 

×îìó ñàìå Ïîëòàâà? ß – 
æóðíàë³ñò, íå â³éñüêîâèé. Òîìó 
ðîçáåðó ïèòàííÿ ó ìåæàõ êîì-
ïåòåíö³¿ ñóòî ³ç æóðíàë³ñòñüêîãî 
ïîãëÿäó. Â³í íå º âè÷åðïíèì ³ íå 
ïðåòåíäóº íà ³ñòèíó. 

Îòæå, äî Ïîëòàâè ðîñ³éñüê³ 
îêóïàíòè íå ä³éøëè. Îáìåæ-
èëèñÿ ê³ëüêîìà ñïðîáàìè çàêð³-
ïèòèñÿ äåñàíòîì íà ï³âíî÷³ îá-
ëàñò³. Ïðî «ãàäÿöüêå ñàôàð³» íå 
ãîâîðèâ ëèøå ë³íèâèé. 

Íà ìîþ äóìêó, â³ä ïî÷àòêó â³-
éíè 24 ëþòîãî ïåðåä àðì³ºþ ÐÔ 
ñòàâèëè çàâäàííÿ – çàõîïèòè 
Êè¿â ÿê öåíòð óõâàëåííÿ ïîë³òè÷-
íèõ ð³øåíü. Âîðîã õîò³â çäîáóòè 
êîíòðîëü íàä Óêðà¿íîþ, çàõî-
ïèâøè Îô³ñ Ïðåçèäåíòà, Âåð-
õîâíó Ðàäó, àäì³íáóä³âë³ òà ³íø³ 

äåðæàâí³ óñòàíîâè. Ïðèçíà÷èòè 
òàì ñâîþ ìàð³îíåòêîâó âëàäó. 
Äëÿ ïðîñóâàííÿ áóëè îáðàí³ òå-
ðèòîð³¿, çàõîïëåííÿ ÿêèõ â³äêðè-
âàëî ïðÿìó äîðîãó íà ñòîëèöþ. 
Öå âëàñíå Êè¿âñüêèé, ×åðí³ã³â-
ñüêèé, Õàðê³âñüêèé, Ñóìñüêèé 
íàïðÿìêè. Äâà îñòàíí³ ðîáèëè 
ìîæëèâèì âèõ³ä äî Ïîëòàâùèíè 
é â³äêðèâàëè äîðîãó íà Ïîëòà-
âó. Çàõîïëåííÿ Ïèðÿòèíà íàâ³òü 
áóëî ïðîïèñàíî ó áîéîâîìó ðîç-
ïîðÿäæåíí³ êîìàíäèðîâ³ 96-¿ 
îêðåìî¿ ðîçâ³äóâàëüíî¿ áðèãàäè 
àðì³¿ ÐÔ, ÿêå â³í îòðèìàâ ç³ øòà-
áó 1-¿ òàíêîâî¿ àðì³¿ Çàõ³äíîãî 
â³éñüêîâîãî îêðóãó.

«Îñíîâíûå óñèëèÿ ðàç-
âåäêè ñîñðåäîòî÷èòü: ïðè 
ðàçâåðòûâàíèè â èñõîäíûõ ðà-
éîíàõ äëÿ íàñòóïëåíèÿ íà ñâî-
åâðåìåííîì âñêðûòèè çàìûñëà 
äåéñòâèé ïðîòèâíèêà è íà ïðå-
ñå÷åíèè ïåðåõîäà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàíèöû ÄÐÃ è ÑÑÎ 
ïðîòèâíèêà, íå äîïóùåíèÿ èõ 
ïðîíèêíîâåíèÿ â ðàéîíû áîåâî-
ãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ è èñõîäíûå 
ðàéîíû äëÿ íàñòóïëåíèÿ ñî-

ÿê³ ìîæóòü íàäàòè êîíñóëüòà-
òèâíó äîïîìîãó, òèïó ÿê ïðîéòè 
äî àëüòàíêè àáî äå çíàéòè íàé-
áëèæ÷ó âáèðàëüíþ? Äî ñàìèõ 
âáèðàëåíü ³ ¿õ ê³ëüêîñò³ òåæ º 
ïèòàííÿ. Àäæå ³ ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
ó Ïîëòàâ³ çá³ëüøèëàñÿ. Ïðîïî-
ðö³éíî çðîñëî íàâàíòàæåííÿ 
íà æèòëîâî-êîìóíàëüíó, òîðãî-
âåëüíó ³íôðàñòðóêòóðè. Çðîñëà 
ïîòðåáà â ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ.

×è çðîñëà ãîòîâí³ñòü âëàäè 
ðåàãóâàòè íà ö³ òà íèçêó ³íøèõ 
âèêëèê³â? Íà ìîþ äóìêó, ìàéæå 
í³. Íå õî÷ó ïðèìåíøóâàòè ðîëü ³ 
çíà÷åííÿ óæå çðîáëåíîãî òà òèõ, 
õòî ïðàöþº 24/7, ùîá çàáåçïå-
÷èòè ÂÏÎ âñ³ì íåîáõ³äíèì. 

Ãóìàí³òàðíà êðèçà â òèëó â³ä-
ãóêíåòüñÿ íå êðàùå çà â³éñüêîâó 
îñàäó ì³ñòà â ðàìêàõ çàãàëüíî¿ 
â³éñüêîâî¿ êàìïàí³¿. Ïîëòàâà 
ìàº ñâî¿ âèêëèêè. ßê ìè ¿õ ïîäî-
ëàºìî – çàëåæèòü ëèøå â³ä íàñ. 

Ñåðã³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ

Óêðà¿í³ ó òèñÿ÷³ 
æèòò³â â³éñüêîâèõ 
òà öèâ³ëüíèõ, ñî-
òí³ äèòÿ÷èõ æèò-
ò³â, äåñÿòêè òè-
ñÿ÷ çðóéíîâàíèõ 
áóäèíê³â, á³ëü ³ 
ñëüîçè á³æåíö³â - 
óêðà¿íñüêèõ ä³òåé 
òà æ³íîê. Ó öåé 
ñàìèé ÷àñ Ðîñ³ÿ, 
ó ñâîºìó ïðîïà-
ãàíäèñòñüêîìó 
óãàð³ íå ò³ëüêè íå 
ö³êàâèòüñÿ ìèð-
íèì íàñåëåííÿì 
Óêðà¿íè, à ¿é àá-
ñîëþòíî íà÷õàòè 
³ íà ñâî¿õ â³éñüêî-
âèõ òà öèâ³ëüíèõ. 
Ñêàæó á³ëüøå, ¿é 
íà÷õàòè íà äîëþ 
óñüîãî ñâ³òó òà 
ïëàíåòè Çåì-
ëÿ. Âñå á³ëüøå 
ç åêðàí³â ðîñ³é-
ñüêîãî òåëåáà-
÷åííÿ ç âóñò ïðî-
ñòèõ ðîñ³ÿí ëóíàº 
çàêëèê äî çàñòî-
ñóâàííÿ ÿäåð-
íî¿ çáðî¿. Êîëè ÿ 
êàæó Ðîñ³ÿ, ìàþ 
íà óâàç³ íå ò³ëü-

êè Ïóò³íà, Êðåìëü ÷è ïîë³òè÷-
íó åë³òó êðà¿íè. Íàñàìïåðåä, 
- öå âñÿ êðà¿íà. Çâ³ñíî, ñåðåä 
ïåðåñ³÷íèõ ðîñ³ÿí, âðàæåíèõ 
â³ðóñîì «ðóZZêîãî ì³ðà», º ïî-
îäèíîê³ âèêëþ÷åííÿ - ëþäè, 
ÿê³ çàñóäæóþòü â³éíó. ×àñòèíà 
ç íèõ íàìàãàºòüñÿ â³äñòîþâà-
òè ñâîº áà÷åííÿ çà êîðäîíîì, 
àëå á³ëüø³ñòü – òèõî ìîâ÷èòü 
ñîá³ íà êóõí³. Òèïîâèé êóõîííèé 
ïðîòåñò ö³íîþ â äåñÿòêè òèñÿ÷ 
ëþäñüêèõ æèòò³â.

8 òðàâíÿ ìè áóäåìî â³ä-
çíà÷àòè Äåíü ïàì’ÿò³ òà ïðè-
ìèðåííÿ. Íå ñâÿòêóâàòè, ÿê öå 
ðîáëÿòü â Ðîñ³¿, à â³äçíà÷àòè. 
Çãàäóâàòè ì³ëüéîíè æèòò³â, 
äåñÿòêè ì³ëüéîí³â ïîí³âå÷åíèõ 
ëþäñüêèõ äîëü. Òóò òåæ ïðèí-

öèïîâà ð³çíèöÿ. Ñâÿòêóâàííÿ 
Äíÿ Ïåðåìîãè – öå ÿê òàíö³ íà 
ê³ñòêàõ, «ïîáºäîáºñ³º». Â³äçíà-
÷åííÿ – öå, íàñàìïåðåä, âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³.

Çíàºòå, ÿ ç äèòèíñòâà 
çðîñòàâ íà ðàäÿíñüêèõ ô³ëü-
ìàõ ïðî â³éíó. ² ÿ äóæå äîáðå 
ïàì’ÿòàþ öåé ðîçïîä³ë íà «íà-
øèõ òà âîðîã³â», íà «äîáðî òà 
çëî», íà «ïðàâäó òà êðèâäó». 
ß äèâèâñÿ ö³ ô³ëüìè ³ äÿêó-
âàâ Áîãîâ³, ùî ìîº ïîêîë³ííÿ 
òà ïîêîë³ííÿ ìî¿õ ä³òåé ³ îíó-
ê³â áóäå ïîçáàâëåíî öüîãî 
æàõ³òòÿ. À âèÿâèëîñÿ çîâñ³ì 
ïî-³íøîìó... ² ìè çíîâó áà÷è-
ìî ÷îðíî-á³ëèé ñâ³ò. Äå îä-
íîçíà÷íèì çëîì âèñòóïàþòü 
ò³, õòî ùå â÷îðà õîò³ëè áóòè 
áðàòàìè òà âèçâîëèòåëÿìè, à 
ñüîãîäí³ âîíè «ìî÷àòü õîõë³â».

Äåíü ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ 
– öå äåíü, ÿêèé ìàþòü â³äçíà-
÷àòè íàðîäè äëÿ òîãî, ùîá â³-
éíè í³êîëè íå ïîâòîðþâàëèñü. 
À ùî ðîáèòè òîä³, êîëè âîíà 
çíîâó ïðèéøëà? ßê íàì ñïðî-
áóâàòè çðîçóì³òè òà ïðèìèðè-
òèñÿ ç òèìè, õòî âëàøòîâóþòü 
ð³çàíèíó â Áó÷³, ´âàëòóþòü íà-
øèõ æ³íîê òà ä³òåé, áîìáëÿòü 
øêîëè, ñàäî÷êè, ë³êàðí³, ïîëî-
ãîâ³ áóäèíêè?

Ðàíî ÷è ï³çíî ìè çàê³í÷èìî 
öþ â³éíó. Çàê³í÷èìî ¿¿ íàøîþ 
ïåðåìîãîþ. Àëå ùî ðîáèòè ç 
³ñòîðè÷íîþ ïàì’ÿòòþ, ÿê æèòè 
³ç ñóñ³äîì, ÿêèé ïî ñóò³ ñâî-
¿é áóâ, çàëèøàºòüñÿ ³ çàâæäè 
çáåð³ãàòèìå â ñîá³ öåé â³ðóñ 
àãðåñîðà? Â³äïîâ³äü ïðîñòà ³ 
âîíà - â ïðàâä³. Ëþäèíà ìàº 
æèòè â ìèð³ òà ïðàâä³, íàñàì-
ïåðåä ³ç ñîáîþ. Ò³ëüêè òóò º 
÷îðíî-á³ë³ õàðàêòåðèñòèêè. 
Âåñü ³íøèé ñâ³ò – ð³çíîáàðâ-
íèé. ² ÿ õî÷ó, ùîáè ìè ÿêíàé-
øâèäøå öå çãàäàëè.

8 òðàâíÿ – ïàì’ÿòàºìî, 
ö³íóºìî, äÿêóºìî.

À òèì ÷àñîì – çàõèùàº-
ìî, âîþºìî, îá’ºäíóºìîñÿ!

Перемога ціною в правду

ÊÎÆÍÀ ÂÅËÈÊÀ ÏÅÐÅ-
ÌÎÃÀ ìàº ñâîþ ö³íó. Ìè 
ÿêîñü âñå ìåíøå çàìèñ-

ëþºìîñÿ, ÷îìó ó ñâ³òîâèõ ï³ä-
ðó÷íèêàõ ³ñòîð³¿ ïèøóòü ïðî 
Äðóãó Ñâ³òîâó â³éíó, à â ðàäÿí-
ñüêèõ ïèñàëè ïðî Âåëèêó â³ò÷èç-
íÿíó. À âñÿ ïðàâäà â äàò³. Äðóãà 
Ñâ³òîâà â³éíà ðîçïî÷àëàñü ó 
1939 ðîö³ ³ç âçàºìíîãî âòîð-
ãíåííÿ íàöèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè 
òà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó äî Ïîëü-
ù³. Òîáòî ÑÐÑÐ áóâ àãðåñîðîì. 
Òîä³ ÿê ðàäÿíñüêà ïðîïàãàíäà 
ïåðåêîíóâàëà âñ³õ íàñ, ùî ìè 
âåëè â³éíó íà âèçâîëåííÿ, îáî-
ðîíÿëèñÿ, à íå íàïàäàëè.

Êàæóòü, ùî ³ñòîð³ÿ ïî-
âòîðþºòüñÿ ó âèãëÿä³ ôàðñó. 
Ò³ëüêè öåé ôàðñ îáõîäèòüñÿ 
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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 ïîâíîïðè-
âîäí³ àâòîìîá³ë³ ÊðÀÇ, ÌÀÇ, Ç³Ë, Óðàë 
äëÿ ïåðåâåçåííÿ á³éö³â (÷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 ïðè-
íîñèòè íà ìàéäàí Íàëåæíîñò³, 1á. Çî-
êðåìà, çáèðàþòü: àïåëüñèíè, áàíàíè, 
çåðíî, ìàíäàðèíè, îâî÷³, ñ³íî, ÿáëóêà.

Ï³äòðèìàòè ìåøêàíö³â åêîïàð-
êó ìîæíà ³ ô³íàíñîâî íà ðàõóíîê 
UA063052990000026009021205639 
(ÔÎÏ ²ëü÷åíêî Â.Â.).

Äëÿ ëþäåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ ó 
Îõòèðö³, Òðîñòÿíö³ òà Õàðêîâ³ çáè-
ðàþòü äîïîìîãó. Ïðèíîñèòè áî-
ðîøíî, êðóïè, â³âñÿí³ òà ãðå÷àí³ êàø³, 
ìþñë³, ìàêàðîíè, êîíñåðâè â çàë³ç-
íèõ 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 Ïîë-
òàâ³ òàêîæ çáèðàþòü ïðîäóêòè, áåíçèí 
À-92 äëÿ ãåíåðàòîð³â, òà çàñîáè ã³ã³-
ºíè. Çîêðåìà, ïîñò³éíà ìàêñèìàëüíà 
¿õíÿ ïîòðåáà - öå êîíñåðâè â ìåòàëå-
âèõ áàíêàõ. Ïðèíîñèòè ¿õ ìîæíà íà âóë. 
Êîíäðàòþêà, 2à, á³ëÿ êàôå «Â³êìà».

Âîëîíòåðè, ÿê³ ãîòóþòü ¿æó äëÿ 
â³éñüêîâèõ, òàêîæ çáèðàþòü ïðîäóê-
òè íà áîðù³, ñóïè, âàðåíèêè òà ãàëóø-
êè. Óòî÷íþâàòè ïîòðåáè ìîæíà çà òå-
ëåôîíîì: 050-305-65-22 (Íåëÿ).

Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó â³éñüêîâî¿ 
òåõí³êè ïðèéìàº äîìêðàòè íà 5, 10 
òîíí àáî á³ëüøå, ï³äçàðÿäí³ ïðèñòðî¿ 
äëÿ àêóìóëÿòîð³â, êîìïðåñîðè äëÿ 
âàíòàæ³âîê, êëþ÷³: ð³æêîâ³ (30+ ðîçì³-
ðó), áàëîíí³, íàêèäí³ àáî ãîëîâêè ï³ä 
âñ³ ðîçì³ðè. Àêòóàë³çóâàòè ïîòðåáè 
ìîæíà çà òåëåôîíîì 050-818-82-18.

Øòàá ï³äòðèìêè â³éñüêîâèõ â³ä 
Ïîëòàâñüêî¿ àñîö³àö³¿ á³çíåñó çáè-
ðàº îäÿã, âçóòòÿ, çàõèñíå ñïîðÿäæåí-
íÿ, òåðìîá³ëèçíó, ðîçâàíòàæóâàëüí³ 
æèëåòè, ðþêçàêè òà ñóìêè, ñïàëüí³ 
ì³øêè òà íàìåòè. Àêòóàë³çóâàòè ïîòðå-
áè ìîæíà çà òåëåôîíîì 066-812-71-
53 (²ðèíà Â³êòîð³âíà Áåññàðàáîâà).

Âîëîíòåðè, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü 
ðîçãðóçêè äëÿ â³éñüêîâèõ ïîñò³éíî 
ïîòðåáóþòü òêàíèíè òà íèòîê. Çîêðå-
ìà çáèðàþòü: òêàíèíè îêñôîðä (ù³ëü-
í³ñòü 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»

Ó ÏÐÎÄÎÂÆ êâ³òíÿ çàãèíó-
ëè ùå äåñÿòåðî â³éñüêîâèõ 
ç Ïîëòàâùèíè, ÿê³ áîðîíè-

ëè êðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêîãî âòîð-
ãíåííÿ

Çà îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â ñòàëî 
â³äîìî ïðî çàãèáåëü ùå äåñÿ-
òüîõ á³éö³â, ÿê³ ñòàëè íà çàõèñò 
Óêðà¿íè â³ä â³éñüê Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿, òà ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ 
áóëà ïîâ’ÿçàíà ç Ïîëòàâñüêîþ 
îáëàñòþ. Öå Åäóàðä Ãîðîøî÷îê, 
Îëåêñàíäð Ñòåïàíüêî, Îëåê-
ñ³é Òåðòè÷íèé, Áîãäàí Ñèâåöü, 
Âàëåíòèí Õîëîäíÿê, Â³òàë³é Êà-
ðàñü, Îëåêñàíäð Êóðèëåíêî, 
Àíàòîë³é Äåðãàé, Äåíèñ Ïàë³é òà 
Þð³é Õèìè÷.

Ó Ïîëòàâñüêîìó â³éñüêêîìà-
ò³ ïîâ³äîìèëè, ùî 15 êâ³òíÿ ï³ä 
÷àñ îáîðîíè Ìàð³óïîëÿ çàãèíóâ 
Ãîðîøî÷îê Åäóàðä Þð³éîâè÷ — 
äîáðîâîëåöü îêðåìîãî çàãîíó 
ñïåöïðèçíà÷åííÿ «Àçîâ». Â³í 
áðàâ ó÷àñòü ó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñ-
ò³, à ç 2014 ïî 2016 ð³ê ïðîõîäèâ 
â³éñüêîâó ñëóæáó, áóâ ó áîÿõ çà 
Øèðîê³íî. Ï³ñëÿ öüîãî çâ³ëü-
íèâñÿ ÷åðåç ïîðàíåííÿ â ïëå÷å. 
Î÷îëèâ ïîëòàâñüêó ÃÎ «Âîðîñ-
êîë», ÿêà çàéìàëàñü â³éñüêî-
âî-ïàòð³îòè÷íèì âèõîâàííÿì. 
Òàêîæ ç ³íøèìè â³éñüêîâèìè çà-
éìàâñÿ íàëàãîäæåííÿì îðãàí³÷-
íîãî âèðîáíèöòâà íà Ïîëòàâùè-
í³. Åäóàðäó Ãîðîøî÷êó áóëî 32 
ðîêè, ó íüîãî çàëèøèëèñÿ áàòü-
êè, äðóæèíà òà äèòèíà.

Ìèðãîðîäñüêà ì³ñüêðàäà 
ïîâ³äîìèëà, ùî 16 êâ³òíÿ âíà-
ñë³äîê îáñòð³ë³â «Ãðàäàìè» 

ï³ä Ñºâºðîäîíåöüêîì çàãèíóâ 
ÑÒÅÏÀÍÜÊÎ Îëåêñàíäð Ìè-
êîëàéîâè÷ — â³éñüêîâèé 115-
ãî áàòàëüéîíó îêðåìî¿ ìåõà-
í³çîâàíî¿ áðèãàäè. Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíüêî æèâ ó ñåë³ ªðêè 
Ìèðãîðîäñüêî¿ ãðîìàäè. Ó ÷î-
ëîâ³êà ëèøèëèñÿ áàòüêè.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì Êðåìåí-
÷óöüêî¿ ì³ñüêðàäè, 19 êâ³òíÿ 
â³ä ïîñòð³ëó âîðîæî¿ ãàðìà-
òè ó ì³ñò³ Ïîïàñíà Ëóãàíñüêî¿ 
îáëàñò³ çàãèíóâ ÒÅÐÒÈ×ÍÈÉ 
Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷ — ñòàð-
øèé ñîëäàò ÇÑÓ. Îëåêñ³é Òåð-
òè÷íèé íàðîäèâñÿ 29 òðàâíÿ 
1990 ðîêó íà Ëóãàíùèí³. Ï³øîâ 
íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòð-
àêòîì ç 2016 ïî 2019 ðîêè, ç 05 
áåðåçíÿ 2022-ãî — áóâ ìîá³ë³-
çîâàíèé Ëóãàíñüêèì çîíàëü-
íèì â³ää³ëîì Â³éñüêîâî¿ ñëóæ-
áè ïðàâîïîðÿäêó. Ìàâ ñòàòóñ 
Ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é. Ó íüîãî 
çàëèøèëèñÿ áàòüêè òà ñåñòðà, 
ÿê³ çàðàç æèâóòü ó Êðåìåí÷óö³, 
òîìó âî¿íà ïîõîâàëè òàì.

Á³ëèöüêà ãðîìàäà ïîâ³äî-
ìèëà, ùî 21 êâ³òíÿ, â îáîðîí-
íîìó áî¿ ïîáëèçó Äîâãåíüêîãî 
Ñëîâ’ÿíñüêîãî ðàéîíó Äîíå-
öüêî¿ îáëàñò³, çàãèíóâ ÑÈÂÅÖÜ 
Áîãäàí — ìîëîäøèé ñåðæàíò 
ÇÑÓ, ðîäîì ç ñåëà Áåðåæí³âêà.

Áîãäàí Ñèâåöü íàðîäèâñÿ 
30 êâ³òíÿ 2003 ðîêó, íàâ÷àâ-
ñÿ â Áóòåíê³âñüê³é øêîë³, áðàâ 
ó÷àñòü ó â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷-
íèõ ³ãðàõ. Ï³ñëÿ øêîëè âñòóïèâ 
äî Ïîëòàâñüêîãî â³éñüêîâîãî 
êîëåäæó ñåðæàíòñüêîãî ñêëà-

äó Â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó òåëå-
êîìóí³êàö³é òà ³íôîðìàòèçàö³¿ 
³ìåí³ Ãåðî¿â Êðóò. Ç ïî÷àòêîì 
â³éíè â Óêðà¿í³ áóâ ïðèçâàíèé 
íà ñëóæáó äî äåñàíòíî-øòóð-
ìîâîãî áàòàëüéîíó, ùî äèñëî-
êóâàâñÿ â Æèòîìèð³.

Áîãäàí Ñèâåöü ïðîæèâ ëèøå 
18 ðîê³â. Â³í áóâ ñòàðøèì ñèíîì 
ó áàãàòîä³òí³é ðîäèí³. Ó Áîãäàíà 
çàëèøèëèñÿ áàòüêè ³ òðîº ìî-
ëîäøèõ áðàò³â.

Ëóáåíñüêà ì³ñüêðàäà ïî-
â³äîìèëà, ùî 22 êâ³òíÿ â³ä êóë³ 
âîðîæîãî ñíàéïåðà ó Âîëíîâàñ³ 
çàãèíóâ ÕÎËÎÄÍßÊ Âàëåíòèí 
Ìèõàéëîâè÷ — ñîëäàò ÇÑÓ. 
Âàëåíòèí Õîëîäíÿê íàðîäèâñÿ 
4 òðàâíÿ 1979 ðîêó ó Ëóáíàõ. Çà-
ê³í÷èâ Âîéíèõ³âñüêå ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå, ïðàöþâàâ 
ó ÏÏ «Ëóáíèìàø». Ç ïåðøèõ äí³â 
ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ ï³øîâ çàõè-
ùàòè Óêðà¿íó. Ó íüîãî ëèøèëèñÿ 
áàòüêè, äðóæèíà òà äîíüêà.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ç³íüêîâà 
Ñåðã³é Ìàêñèìåíêî ïîâ³äîìèâ, 
ùî 25 êâ³òíÿ, ï³ä ÷àñ îáñòð³ëó 
íàñåëåíîãî ïóíêòó Øåáåëèíêà 
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, çàãèíóâ ÊÀ-
ÐÀÑÜ Â³òàë³é Âàñèëüîâè÷ — 
ñîëäàò, ìåõàí³ê-âîä³é-êðàí³âíèê 
îáñëóãè ðåàêòèâíî¿ àðòèëåð³é-
ñüêî¿ áàòàðå¿ ðåàêòèâíîãî àðòè-
ëåð³éñüêîãî äèâ³ç³îíó.

Â³òàë³é Êàðàñü íàðîäèâñÿ 1 
ãðóäíÿ 1996 ðîêó â ñåë³ Ñèâå-
ðèí³âêà Ç³íüê³âñüêîãî ðàéîíó 
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Ó 2019 ðîö³ 
çàê³í÷èâ Ñóìñüêèé àãðàðíèé 
óí³âåðñèòåò, çäîáóâøè ñïåö³-

àëüí³ñòü ³íæåíåðà-ìåõàí³êà. 30 
ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïðèçâàíèé íà 
â³éñüêîâó ñëóæáó. Éîìó áóëî 25 
ðîê³â, ó õëîïöÿ çàëèøèëèñÿ äðó-
æèíà, ìàò³ð, áàòüêî òà ñåñòðà.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì Ñóìñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, 25 êâ³òíÿ âíàñë³-
äîê âîðîæîãî îáñòð³ëó ó Õàðê³â-
ñüê³é îáëàñò³ çàçíàëà âòðàò 27-à 
ðåàêòèâíà àðòèëåð³éñüêà áðè-
ãàäà ³ìåí³ êîøîâîãî îòàìàíà 
Ïåòðà Êàëíèøåâñüêîãî, çàãèíó-
ëî ÷åòâåðî ìåøêàíö³â Ïîëòàâ-
ùèíè. Ñåðåä íèõ — ÊÓÐÈËÅÍ-
ÊÎ Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷, 
44-ð³÷íèé óðîäæåíåöü ñåëà Ïå-
òð³âêà-Ðîìåíñüêà íà Ãàäÿ÷÷èí³. 
Áóâ ìîá³ë³çîâàíèé 10 áåðåçíÿ. Ó 
÷îëîâ³êà çàëèøèëèñÿ äðóæèíà, 
äîíüêà òà ñèí.

Ðàçîì ç Êóðèëåíêîì çàãèíó-
ëè 34-ð³÷íèé ÄÅÐÃÀÉ Àíàòîë³é 
Â³êòîðîâè÷, 37-ð³÷íèé ÏÀË²É 
Äåíèñ ²ãîðîâè÷ òà 49-ð³÷íèé 
ÕÈÌÈ× Þð³é ßêîâè÷.

Îñòàíí³é ïðàöþâàâ âîä³ºì 
íà ï³äïðèºìñòâ³ «Óêðãàçïðîì-
áóä». Ðîáîò³ ó ãàçîâ³é ãàëóç³ 
ïðèñâÿòèâ á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî 
æèòòÿ — 28 ðîê³â. Ç ïî÷àòêîì àê-
òèâíî¿ ôàçè â³éíè Þð³ÿ Õèìè÷à 
ïðèçâàëè äî ëàâ Çáðîéíèõ Ñèë 
Óêðà¿íè. Ó âî¿íà âäîìà çàëèøè-
ëèñü äðóæèíà òà äâ³ äîíüêè.

Çàãàëîì, â³äïîâ³äíî äî îô³-
ö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü, ç ïî÷àòêó 
øèðîêîìàñøòàáíîãî âòîð-
ãíåííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ 
çàãèíóëî íå ìåíøå 110 á³éö³â, 
æèòòÿ ÿêèõ áóëî ïîâ’ÿçàíî ç 
Ïîëòàâùèíîþ.

Десятеро захисників з Полтавщини 
загинули у боях за Україну

Þð³é Õèìè÷

Áîãäàí Ñèâåöü

Îëåêñàíäð ÑòåïàíüêîÂàëåíòèí ÕîëîäíÿêÂ³òàë³é ÊàðàñüÎëåêñ³é Òåðòè÷íèéÅäóàðä Ãîðîøî÷îê
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ÍÀÑÒÓÏÍÎÃÎ äíÿ ï³ñ-
ëÿ ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ðîñ³éñüêèõ 

çàãàðáíèê³â â Óêðà¿íó ãîëî-
âíèé ðåæèñåð Ïîëòàâñüêîãî 
àêàäåì³÷íîãî îáëàñíîãî òåà-
òðó ëÿëüîê Í³êî Ëàïóíîâ, ïðî-
êèíóâøèñü âðàíö³, ï³øîâ çà-
ïèñóâàòèñÿ äî òåðèòîð³àëüíî¿ 
îáîðîíè. 

— Òî áóâ òàêèé äåíü, êîëè 
í³õòî íå çíàâ, ùî áóäå äàë³. Òå-
àòð ëÿëüîê íå ïðàöþâàâ. Ï³ñëÿ 
òðàâìóâàííÿ â äîðîæí³é àâàð³¿ 
ìàþ ²² ãðóïó ³íâàë³äíîñò³, òîæ 
äî â³éñüêêîìàòó éòè áóëî áåç-
ïåðñïåêòèâíî. Òîìó îáðàâ òå-
ðîáîðîíó, — ïîÿñíþº ì³é ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Òàê ïî÷àëîñÿ 
çîâñ³ì ³íøå æèòòÿ. ßê áà÷èòå, 
ÿ çàðàç íå â òåàòð³, çàéìàþñÿ 
íå ñâîºþ ñïðàâîþ. Ùî é êà-
çàòè, äåíü 24 ëþòîãî äëÿ âñ³õ 
íàñ ñòàâ òî÷êîþ â³äë³êó íîâî¿ 
ðåàëüíîñò³.

«Оце передчуття війни 
мене не покидало від часу 
переїзду з Криму»

2014 ðîêó Í³êî Ëàïóíîâ 
ñòàâ ïåðåñåëåíöåì ³ç Êðèìó, 
íå çìèðèâøèñü ³ç éîãî àíåê-
ñ³ºþ ìîñêîâ³ºþ. Ïðàöþâàâ ó 
Ìèêîëàºâ³ â óêðà¿íñüêîìó òåà-
òð³ äðàìè òà ìóçè÷íî¿ êîìåä³¿, 
à çãîäîì ó òåàòð³ ëÿëüîê, ïîò³ì 
â³äêðèâ øêîëó-ñòóä³þ âèøèâêè 
â Êèºâ³. À òîä³ äèðåêòîð íàøî-
ãî îáëàñíîãî òåàòðó ëÿëüîê Òå-
òÿíà Â³òðÿê ïåðåìàíèëà éîãî 
äî Ïîëòàâè.

«Ñüîãîäí³ ñï³ëêóâàâñÿ ç äè-
ðåêòîðîì ìîãî òåàòðó ïî òåëå-
ôîíó. ² ðàçîì ä³éøëè äóìêè, 
ùî 2 ðîêè, ñàì òîãî íå óñâ³-
äîìëþþ÷è, ÿ ñòàâèâ âèñòàâè 
ïðî â³éíó… Í³êîëè íå äóìàâ, 
ùî ö³ ñèðåíè â ïîñòàíîâö³, 
ÿêà âèéøëà 2 ðîêè òîìó, ÷óòè-
ìó â ðåàëüíîñò³ ê³ëüêà ðàç³â íà 
äîáó... Òóò, ó âèñòàâ³, — Áó÷à, 
Ãîñòîìåëü, Ìàð³óïîëü, ²ðï³íü, 
Õàðê³â...», — íàïèñàâ íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó «Ôåéñáóö³» Í³êî Ëà-
ïóíîâ. 

— Ìîæëèâî, öå ìîæíà ïî-
ÿñíèòè òèì, ùî ìèòö³ ìàþòü 
çàãîñòðåíå ïåðåä÷óòòÿ òîãî, 
ùî ìîæå ñòàòèñÿ? — âèñëîâ-
ëþþ ïðèïóùåííÿ. 

— Íå ìîæó öüîãî ñòâåð-
äæóâàòè, — â³äïîâ³äàº Í³êî. 
— Ñêàæ³ìî, ì³ñòåð³þ «Âåëèêèé 
ëüîõ» õîò³â ïîñòàâèòè ³ùå 2014 
ðîêó. Àëå òîä³ íå ñêëàëîñÿ. À 
çàãàëîì îöå ïåðåä÷óòòÿ â³éíè 
ìåíå íå ïîêèäàëî â³ä ÷àñó ïå-
ðå¿çäó ç Êðèìó. Áî ÿ áà÷èâ íà 
âëàñí³ î÷³ ÁÒÐè íà âóëèöÿõ Ñ³ì-
ôåðîïîëÿ, â³éñüêîâèõ ó ôîðì³ 
áåç æîäíèõ ðîçï³çíàâàëüíèõ 
çíàê³â. Îòà îêóïàö³ÿ áåç çíàê³â 
ðîçð³çíåííÿ ñïðàâèëà íà ìåíå 
íàäçâè÷àéíî ãí³òþ÷å âðàæåí-
íÿ. Â³äòîä³ îöå ïåðåä÷óòòÿ â³-
éíè íå äàâàëî ìåí³ ñïîêîþ.

Äåõòî ç «ôåéñáóê³âñüêèõ» 
äðóç³â-êðèì÷àí Í³êî Ëàïóíîâà 
çóñòð³â ó øòèêè éîãî áàæàííÿ 
ñòàòè áîäàé ÷èìîñü êîðèñíèì 
ï³ä ÷àñ â³éíè ç ðîñ³éñüêèìè çà-
ãàðáíèêàìè, çðîáèòè ñâ³é âíå-
ñîê ó íàøó ïåðåìîãó. Â³í â³äðå-
àãóâàâ íà öå ð³çêî: «Âè äóìàëè, 
ùî ÿ ò³ëüêè âèøèâàþ é êàçî÷êè 
ä³òÿì ïîêàçóþ, ùî ÿ òàêèé ñîá³ 
«á³ëèé ³ ïóõíàñòèé»? Àæ í³, âèÿ-
âèëîñÿ, ùî, îêð³ì óñüîãî, ìàþ 
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ. Òàê, ÿ 
íà 50 â³äñîòê³â á³ëîðóñ ³ç ðîñ³é-
ñüêèì ïð³çâèùåì, òà Óêðà¿íà 
äëÿ ìåíå — ïîíàä óñå! Òîìó 
âèäàëÿéòåñÿ ç äðóç³â, ÿêùî 
ìàºòå ³íø³ ïîãëÿäè, ³íàêøå ñàì 
âàñ «çàáàíþ». Áî íåðâè ìî¿ íå 
çàë³çí³, òà é æèòòÿ íàäòî êî-
ðîòêå, ùîá ìèðèòèñÿ ç îáìå-
æåíèìè ëþäüìè. ß óñâ³äîìèâ 
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öå, êîëè ìåíå çáèëà àâò³âêà, 
êîëè 2 ðîêè ëåæàâ îâî÷åì ï³ñ-
ëÿ 6 îïåðàö³é, êîëè  ìîñêîâèòè 
àíåêñóâàëè ì³é Êðèì. ß óñâ³äî-
ìèâ öå ï³ñëÿ ñüîìîãî ïåðå¿çäó. 
Ïîâ³ðòå, ÿ íå ñóìóâàòèìó çà 
âàìè. Àáî âè ïðèéìàºòå ìåíå 
òàêèì, ÿêèé ÿ º, àáî éä³òü ñë³-
äîì çà ðîñ³éñüêèì êîðàáëåì».

Ñàìå ÷åðåç ñâîþ ãðîìà-
äÿíñüêó ïîçèö³þ òàëàíîâèòèé 
ðåæèñåð òåïåð ö³ëèìè äíÿìè 
ïîðàºòüñÿ íà êóõí³, ãîòóþ÷è 
ñí³äàíêè, îá³äè é âå÷åð³ äëÿ 
â³éñüêîâèõ. «Ñüîãîäí³ óñâ³äî-
ìèâ, ùî âæå ì³ñÿöü íå ì³íÿâ 
íàâîëî÷îê òà ï³äêîâäðè. Óñå 
öå ñòàëî íåâàæëèâèì. Ãîëîâíå 
— àáè ëèøåíü âèñïàòèñÿ, ùîá 
çðàíêó â÷àñíî áóòè íà ðîáîò³ é 
íå êóíÿòè á³ëÿ ïëèòè. Óñå ïàõ-
íå êóõíåþ: îäÿã, ïîñò³ëü ³ íàâ³òü 
êèöüêà», — ä³ëèòüñÿ Í³êî Ëàïó-
íîâ ç³ ñâî¿ìè «ôåéñáóê³âñüêè-
ìè» äðóçÿìè. 

Äî ðå÷³, ñõîæà íà ÿêåñü íå-
çåìíå ñòâîð³ííÿ êèöüêà òåïåð 
ñóìóº çà ãîñïîäàðåì, îñê³ëü-
êè òîé âêðàé ìàëî ñòàâ áóâàòè 
âäîìà. ²ç íåþ ïîâ’ÿçàíà ñâîÿ 
³ñòîð³ÿ. ßêîñü Í³êî ïî¿õàâ íà 
ê³íîçéîìêè äî Êèºâà (çàãàëîì 
â³í çí³ìàâñÿ â äåê³ëüêîõ ô³ëü-
ìàõ), ïðîòå ñòàëîñÿ òàê, ùî ¿õ 
â³äêëàëè. Çàéøîâøè â öåé ÷àñ 
â ²íòåðíåò, â³í âèïàäêîâî ïî-
áà÷èâ íà çí³ìêó Îäð³ — ³ çðî-
çóì³â, ùî ïîâåðíåòüñÿ äîäîìó 
ò³ëüêè ç íåþ. Ì³æ ³íøèì, îêð³ì 
äîñâ³äó ê³íîçéîìîê, ãåðîé öüî-
ãî ìàòåð³àëó ìàâ ³ ïåâíèé äî-
ñâ³ä ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³. 

— ßêîñü ïîáèâñÿ îá çà-
êëàä ³ç äðóçÿìè, ùî â äîìàø-
í³õ óìîâàõ â³äòâîðþ âèøóêàí³ 
óêðà¿íñüê³ ñòðàâè åïîõè áàðî-
êî, — ïðèãàäóº Í³êî Ëàïóíîâ. 
— Ìàáóòü, íå âñ³ çíàþòü, ùî 
â ÕV²²—ÕV²²² ñòîë³òòÿõ Óêðà¿-
íà ìàëà ºâðîïåéñüêó êóõíþ, ó 
òîé ÷àñ ìîæíà áóëî çàéòè äî 
øèíêó, ñêàæ³ìî, ó Ãàäÿ÷³ é çà-
ìîâèòè íå ò³ëüêè ãàëóøêè ÷è 
âàðåíèêè, à é êàëüìàðè (ìîð-
ñüê³ ïàâóêè), áð³îø, ñòðóäåëü 
òîùî. Îò ò³ëüêè ðåöåïò³â òèõ 
ñòðàâ ïðàêòè÷íî íå çáåðåãëî-

ñÿ. Òîæ ÿ øóêàâ àíàëîãè öèõ 
ðåöåïò³â â ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ 
êóõíÿõ. Íàïðèêëàä, àáè ïðè-
ãîòóâàòè ìàíæåò ³ç òåëÿòèíè, 
çíàéøîâ àíàëîã ö³º¿ ñòðàâè 
â ³òàë³éñüê³é êóõí³. Çâè÷àéíî, 
äëÿ â³éñüêîâèõ ãîòóºìî ïðîñò³ 
ñòðàâè ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ: 
áîðù, ãîðîõîâèé ñóï, ñîëÿí-
êó, ð³çíîìàí³òí³ êàø³, òóøêîâà-
íó êàðòîïëþ, âàðåíèêè òîùî. 
Íà íàø³é êóõí³ ç³áðàëàñÿ äóæå 
êðóòà êîìàíäà, ÿêà ïðàöþº ïî-
íàä íîðìó, íà ìåæ³ ëþäñüêèõ 
ìîæëèâîñòåé. Ïðè öüîìó íàì 
ëåãêî ïðàöþâàòè ðàçîì. Çà-
ãàëîì çà ö³ 2 ì³ñÿö³ â³ä ïî÷àòêó 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüêî¿ â³éíè íàäáàâ áàãà-
òî íîâèõ äðóç³â — íåáàéäóæèõ 
äî äîë³ Óêðà¿íè ëþäåé. Çàëåæ-
íî â³ä òîãî, ÿê³ ïðîäóêòè ìàºìî 
ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³, êîëå-
ã³àëüíî âèð³øóºìî, ùî ãîòóâà-
òèìåìî çàâòðà. Ïîñòà÷àííÿì 
íåîáõ³äíèõ ïðîäóêò³â, îêð³ì 
äåðæàâíèõ ñòðóêòóð, çàéìà-
þòüñÿ âîëîíòåðè, öåðêâè. 

У перерві між 
приготуванням їжі 
вишиває й саджає квіти

À ùå Í³êî Ëàïóíîâó íàä-
ñèëàþòü ïîæåðòâè éîãî äðóç³ 
ç-çà êîðäîíó, ³ â³í ñïðÿìîâóº ¿õ 
íà òå, àáè ùå á³ëüøå óð³çíîìà-
í³òíèòè ìåíþ â³éñüêîâèõ. Êîëè 
éîìó öå âäàºòüñÿ, ùèðî ðàä³º. 
«Ñüîãîäí³ â íàøèõ âîÿê³â íà âå-
÷åðþ ñàëàò ç³ ñâ³æèõ îâî÷³â íà 
ãðîø³, ÿê³ ïðèñëàëè ç Òàéâàíþ, 
— çâ³òóº â³í ó «Ôåéñáóö³». — 
Òàì òåæ º «áàíäåð³âö³».

Çâåðòàþ óâàãó íà òå, ùî 
ïàëüö³ Í³êî ïîêðèò³ ëåéêîïëàñ-
òèðîì. À ïî÷åðâîí³ííÿ øê³ðè 
ðóêè êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èòü 
ïðî îï³ê.

— Í³êîëè íå äóìàâ, ùî 
ìîæíà îòàê îáïåêòèñÿ ïàðîþ, 
— ïåðåõîïèâøè ì³é ïîãëÿä, 
çàóâàæóº ìîëîäèé ÷îëîâ³ê. 
— Äî òîãî æ ³ùå é ïîð³çàâñÿ. 
Íà êóõí³ íàñ íà÷åáòî é áàãàòî, 
àëå ÷åðåç ïîñò³éí³ ïîâ³òðÿí³ 
òðèâîãè äîâîäèòüñÿ êèäàòè 
ðîáîòó ³ ñïóñêàòèñÿ äî ñõîâè-

ùà. Îñê³ëüêè æ ñí³äàíîê, îá³ä ³ 
âå÷åðÿ ó â³éñüêîâèõ çà ðîçêëà-
äîì, ó ï³äñóìêó ³íîä³ áóâàº çà-
ïàðêà, êîëè ïðîñòî  çàáóâàºø 
ïðî òåõí³êó áåçïåêè. Ïîïðè âñ³ 
ö³ òðàâìè, ïðîäîâæóþ ïåðåáó-
âàòè â ñòðîþ.

Á³ëüøå òîãî, íàø ãåðîé, 
øèðîêîìó ñâ³òó çàõîïëåíü òà 
³íòåðåñ³â ÿêîãî ìîæíà ò³ëüêè 
ïî-äîáðîìó ïîçàçäðèòè, ó ïå-
ðåðâ³ ì³æ ïðèãîòóâàííÿì îá³-
äó òà âå÷åð³ ïðèìóäðÿºòüñÿ 
ùå é âèøèâàòè. Ïîÿñíþº: âè-
øèâêà äëÿ íüîãî — ñâîãî ðîäó 
àðò-òåðàï³ÿ: «Êîëè âèøèâàþ, 
òî â³äâîë³êàþñÿ â³ä óñ³õ ïðî-
áëåì, çàñïîêîþþñÿ. Öå âæå 
ïðîñòî âíóòð³øíÿ ïîòðåáà — 
ùîñü ðîáèòè ðóêàìè. Ó òåà-
òð³ ïîñò³éíî ùîñü øèþ, êëåþ, 
ôàðáóþ òîùî. Öå íå âõîäèòü 
äî ìî¿õ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâíîãî 
ðåæèñåðà, àëå ÿ âì³þ é ëþáëþ 
öå ðîáèòè (êîëèñü ïðàöþâàâ 
õóäîæíèêîì ³ç êîñòþì³â). Âè-
øèâàþ æ äàâíî — ³ùå ç 2010 
ðîêó, 2 ðîêè â Êèºâ³ öå âçàãàë³ 
áóëî ìîºþ îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ — ÿ âèêëàäàâ ëþíåâ³ëüñüêó, 
³òàë³éñüêó âèøèâêó, ³ñòîðè÷íó 
âèøèâêó åðè Òþäîð³â òîùî. 
Â³ëüíî âîëîä³þ ïðàêòè÷íî 
âñ³ìà òåõí³êàìè âèøèâàííÿ. 
Ùîïðàâäà, ï³ñëÿ 24 ëþòîãî 
ìåíå íåìîâáè ïåðåìêíóëî: íå 
ì³ã âçÿòè ãîëêó àáî ãà÷îê äî 
ðóê. ² ò³ëüêè íåùîäàâíî çíîâó 
ç’ÿâèëîñÿ òàêå áàæàííÿ».

Â³äâåðòî êàæó÷è, ìåíå îñî-
áëèâî çàõîïëþþòü ñóêí³, âè-
øèò³ ðóêîþ öüîãî ìàéñòðà. 
2018—2019 ðîê³â â³ä êè¿âñüêî¿ 
«Ã³ëüä³¿ «Çîëîòà íèòêà» Í³êî 
Ëàïóíîâ ðîáèâ ïîêàçè êîëåêö³¿ 
âèøèòèõ âðó÷íó ñóêîíü â ³ñïàí-
ñüê³é Áàðñåëîí³. Ìð³ÿâ âèøèòè 
ñåð³þ îäÿãó çà ìîòèâàìè ìà-
ëþíê³â ëåãåíäàðíî¿ ïðåäñòàâ-
íèö³ íà¿âíîãî ìèñòåöòâà Ìàð³¿ 
Ïðèéìà÷åíêî, àëå íå âñòèã 
— âèøèâ ëèøå îäíó ñóêíþ é 
÷îëîâ³÷èé ï³äæàê. Ó Áàðñåëîí³ 
òîä³ éîãî òâîð÷³ñòü ïîì³òèëè, à 
â Óêðà¿í³ — í³. «Óñå äóæå ïðî-
ñòî: òè àáî õîäèø ïî «òóñîâ-
êàõ» — ³ òîä³ òåáå âñ³ çíàþòü, 
àáî æ ñèäèø âäîìà é âèøèâà-
ºø, ïðè öüîìó ëèøàþ÷èñü íå-
â³äîìèì. Òàê îò, äðóãèé âàð³àíò 
— öå ÿêðàç ïðî ìåíå», — ñì³-
ºòüñÿ Í³êî.

Õòî äîáðå çíàº Í³êî Ëà-
ïóíîâà, òîé íå ñóìí³âàºòüñÿ, 
ùî íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè â³í ñà-
äèòèìå êâ³òè. Áî öå ³ùå îäíå 
éîãî çàõîïëåííÿ. «Âè÷èòàâ, 
ùî ï³ä ÷àñ ñòðåñ³â òðåáà ñåáå 
áàëóâàòè. Òîæ êóïèâ äâ³ ðîñ-
ëèíè â ãîðùèêàõ — ³ íà äóø³ 
ñïðàâä³ ñòàëî ÿêîñü òåïë³øå. 
²ùå ïðèäáàâ íà ãîðîäèê, ùî 
íåïîäàë³ê ïðèì³ùåííÿ íàøî¿ 
êóõí³, íàñ³ííÿ ñàëàò³â, öèáóë³ 
òà êâ³ò³â ³ âñå öå ïîñ³ÿâ. ¯ñò³â-
íå — äëÿ â³éñüêîâèõ. Êâ³òè — 
äëÿ êðàñè. Îñü òàêèé ìàâ âè-
õ³äíèé», — öå ³ùå îäèí «ïîñò» 
Í³êî Ëàïóíîâà íà éîãî ñòîð³í-
ö³ ó «Ôåéñáóö³». Â ³íøîìó ïî-
â³äîìëåíí³ äëÿ êîðèñòóâà÷³â 
ñîöìåðåæ³ Í³êî äÿêóº çà ïî-
äàðîâàíèé éîìó êóùèê ëàâàí-
äè: «²ç 2014 ðîêó â ìî¿õ ³ìï-
ðîâ³çîâàíèõ äîìàøí³õ ñàäêàõ 
çàâæäè êâ³òíå ëàâàíäà. Öå 
ïàì'ÿòü ïðî Ñ³ìôåðîïîëü: ïà-
õîùàìè ëàâàíäè ìåíå ùîðàçó 
çóñòð³÷àâ ñ³ìôåðîïîëüñüêèé 
âîêçàë. Äî òîãî æ óñ³, õòî ç³ 
ìíîþ áëèçüêî çíàéîìèé, çíà-
þòü, ùî ÿ íå çóïèíþñÿ í³ ïå-
ðåä ÷èì, àáè çðîáèòè öåé ñâ³ò 
³ùå á³ëüø çàêâ³ò÷àíèì! Äÿêóþ 
çà öåé äóõìÿíèé êóùèê ëà-
âàíäè, ÿêà íà ìèòü ïîâåðíóëà 
ìåíå â Êðèì!» 

Ãîòóþ÷è ¿æó äëÿ â³éñüêîâèõ, 
Í³êî íå ìîæå íå ìð³ÿòè ïðî ïî-
âåðíåííÿ äî ñâîº¿ ñòèõ³¿ — òå-
àòðàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Õî÷ ââà-
æàº: éîãî íèí³øíÿ ä³ÿëüí³ñòü 
íå ìåíø âàæëèâà. Íàñàìê³-
íåöü õâàëèòüñÿ, ùî íà ñòðàâè, 
ïðèãîòîâëåí³ ¿õíüîþ äðóæíîþ 
êîìàíäîþ, â³éñüêîâ³ íå ñêàð-
æàòüñÿ: «Ìè é ñàì³ öþ ¿æó ¿ìî, 
îêðåìî ñîá³ í³õòî íå ãîòóº. Í³-
áèòî ñìà÷íî. Çàãàëîì ãîòóº-
ìî, ÿê äëÿ ñåáå, ùîá íå áóëî 
ñîðîìíî».

Ãàííà ßÐÎÂÀ
Ôîòî ç³ ñòîð³íêè 

Í³êî Ëàïóíîâà ó «Ôåéñáóö³»

Í³êî Ëàïóíîâ: «ß ó ãð³. Îò ò³ëüêè íå â ò³é, ó ÿê³é õîò³ëîñÿ á».

Полтавський 
краєзнавець 
передає зібрані 
на перевидання 
книги кошти 
для закупівлі 
тепловізорів

ÁÎÐÈÑ ÒÐÈÑÒÀÍÎÂ ðà-
çîì ç áëàãîä³éíèêàìè, 
ÿê³ ï³äòðèìàëè ïåðåâè-

äàííÿ êíèãè «Ïðîâ³íö³éíèé àð-
õ³òåêòîð», âèð³øèâ ïåðåäàòè ç³-
áðàí³ íà êðàóäôàíäèíãó êîøòè 
äëÿ ïîòðåá óêðà¿íñüêèõ çàõèñ-
íèê³â.

Íà ïåðåâèäàííÿ òà ñòâîðåí-
íÿ àóä³îêíèãè «Ïðîâ³íö³éíèé 
àðõ³òåêòîð» äî ïîâíîìàñøòàá-
íî¿ â³éíè ïîëòàâö³ ç³áðàëè 108 
òèñ. 660 ãðí. Áîðèñ Òðèñòàíîâ 
çâåðíóâñÿ äî âñ³õ, õòî ïåðåðà-
õóâàâ êîøòè íà ïåðåâèäàííÿ 
«Ïðîâ³íö³éíîãî àðõ³òåêòîðà» ç 
ïðîõàííÿì äîçâîëèòè ç³áðàí³ 
êîøòè íàïðàâèòè íà ïðèäáàí-
íÿ òåïëîâ³çîð³â. Çàâäÿêè öüî-
ìó íà òåïëîâ³çîðè ç³áðàëè 894 
òèñ. 530 ãðí ç íåîáõ³äíèõ 1,5 
ìëí ãðí.

Êðàºçíàâåöü íå â³äìîâëÿ-
ºòüñÿ â³ä ïåðåâèäàííÿ é ïëà-
íóº, ùî ï³ñëÿ ïåðåìîãè íà â³éí³ 
ïðîºêò â³äíîâèòü. Ï³ñëÿ âèõîäó 
êíèãè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä 
áëàãîä³éíèêàìè âèêîíàþòü.

Íèí³ íà êðàóäôàíäèíãîâ³é 
ïëàòôîðì³ ÇÌ²ÑÒó òðèâàº çá³ð 
íà 25 òåïëîâ³çîð³â äëÿ çàõèñ-
íèê³â Ïîëòàâùèíè. Çà ç³áðàí³ 
ìàéæå 800 òèñ. ãðí âîëîíòåðè 
ïðèäáàëè é ïåðåäàëè 12 ïðè-
ñòðî¿â íà ïîçèö³¿. Òèì ÷àñîì 
ïîëòàâö³ ïðîäîâæóþòü äîëó÷à-
òèñÿ äî çáîðó, àäæå äëÿ á³éö³â 
íåîáõ³äíî òåðì³íîâî ïðèäáàòè 
ùå 13 òåïëîâ³çîð³â.

Òåïëîâ³çîðè — öå î÷³ íà-
øèõ çàõèñíèê³â ó í³÷íèé ÷àñ. 
Äîðîãîâàðò³ñíå îáëàäíàííÿ 
äîïîìîæå á³éöÿì òåðîáî-
ðîíè çáåðåãòè âëàñí³ æèòòÿ 
òà êðàùå âèÿâëÿòè âîðîã³â. 
Ïîëòàâö³â çàêëèêàþòü äîëó-
÷èòèñÿ äî çáîðó êîøò³â, àäæå 
êîæåí âíåñîê ìàº âåëè÷åçíå 
çíà÷åííÿ. Ï³äòðèìàòè çá³ð 
êîøò³â ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ 
ðåêâ³çèòàìè:
UA363808050000000026005619375

ªÄÐÏÎÓ 42410961
ÀÒ «ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ 

ÀÂÀËÜ»
ÌÔÎ 380805

Ïðî ïðèäáàííÿ òåïëîâ³çî-
ð³â òà ïåðåäà÷ó îáëàäíàííÿ 
á³éöÿì òåðèòîð³àëüíî¿ îáî-
ðîíè âîëîíòåðè ïðîçâ³òóþòü 
îêðåìî.

Íåùîäàâíî ïîëòàâö³ ðàçîì 
ç³áðàëè íåîáõ³äí³ 378 òèñ. ãðí 
íà ãëóøíèê äðîí³â äëÿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ îáîðîíè. Âîëîíòåðè 
ïðèäáàëè ãëóøíèê äðîí³â ç ñå-
ð³¿ ANTIDRON äëÿ â³éñüêîâèõ ç 
Ïîëòàâùèíè. Îáëàäíàííÿ çà-
ìîâèëè òà ÷åêàþòü äîñòàâêè ç 
äíÿ íà äåíü. Öÿ çáðîÿ âàæëèâà, 
àäæå ïðèãëóøóº ïåðåäà÷ó äà-
íèõ ì³æ îïåðàòîðîì ³ áåçï³ëîò-
íèêîì, øâèäêî òà åôåêòèâíî. 
Íåìàº äðîíà — íåìàº ³íôîð-
ìàö³¿ äëÿ âîðîæî¿ àâ³àö³¿.

Ïîëòàâñüêèé êðàºçíàâåöü 
Áîðèñ Òðèñòàíîâ
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Ó ÏÎËÎÍ äî óêðà¿íñüêèõ â³é-
ñüêîâèõ ïîòðàïèâ 52-ð³÷-
íèé ó÷èòåëü, ùî ïåðå¿õàâ 

ç Îï³øí³ â Ãîðë³âêó òà áóâ ïðè-
ìóñîâî ìîá³ë³çîâàíèé â «ÄÍÐ» 
— éîãî ðîäèíà ðîçìîâëÿº óêðà-
¿íñüêîþ, à ñèí æèâå â Ïîëòàâ³.

Ìèíóëîãî òèæíÿ áëîãåð Âî-
ëîäèìèð Çîëê³í âèêëàâ íîâå 
³íòåðâ’þ ç ÷åðãîâèìè ñîëäà-
òàìè ïðîòèâíèêà, ÿêèõ âçÿëè ó 
ïîëîí óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³. Íà 
â³äåî òðîº ÷îëîâ³ê³â, ÿêèõ çàòðè-
ìàëè ùå 1 áåðåçíÿ. ßê âèÿâèëî-
ñÿ, óñ³ âîíè áóëè ìîá³ë³çîâàí³ ç 
òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ Ãîðë³âêè 
äî ðîñ³éñüêèõ â³éñüê ³ äî òîãî 
ïðàöþâàëè â ñôåð³ îñâ³òè. Îäèí 
ç íèõ — Ñåðã³é Çàïîðîæåöü — 
óðîäæåíåöü Îï³øí³.

ßê ðîçïîâ³ëè ÷îëîâ³êè â 
³íòåðâ’þ, ¿õ ìîá³ë³çóâàëè ùå 19 
ëþòîãî — íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ 
ïîêàçîâî¿ åâàêóàö³¿ íàñåëåííÿ 
îêóïîâàíî¿ ÷àñòèíè Äîíåöüêî¿ 
îáëàñò³. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ íàäàëè äèðåêòîðè òèõ 
çàêëàä³â îñâ³òè, äå âîíè ïðàöþ-
âàëè. Ó âèïàäêó â³äìîâè âñòóïà-

òè äî â³éñüêà ãðîçèëè íàñòàííÿì 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ «çà çàêîíàìè 
ÄÍÐ». Îêð³ì òîãî, îñâ³òÿíè áîÿ-
ëèñÿ âòðàòèòè ðîáîòó ³, â³äïîâ³ä-
íî, äæåðåëî äîõîäó.

Â³éñüêîâå êåð³âíèöòâî çà-
ïåâíèëî, ùî ðîòàö³ÿ áóäå íåäî-
âãà ³ áåç àêòèâíèõ áîéîâèõ ä³é. 
Í³áèòî òðåáà áóäå ïî÷åðãóâàòè 
áëèçüêî òèæíÿ ³ «ïðîïóñòèòè 
ê³ëüêà ìàøèí» — äîïîêè íå ïðè-
áóäóòü ï³äãîòîâëåí³ «êàäðîâ³ 
â³éñüêîâ³ ÄÍÐ».

Íà ïîçèö³þ á³ëÿ Ìàéîðñüêà 
âîíè ïðèáóëè 21 ëþòîãî. Â îá³-
öÿíèé ÷àñ ¿õ í³õòî íå çâ³ëüíèâ ³ 
1 áåðåçíÿ âîíè ïîòðàïèëè ï³ä 
ì³íîìåòíèé îáñòð³ë. Êîëè äå-
ñàíòíèêè ÇÑÓ íàáëèçèëèñÿ íà 
äîñòàòíþ â³äñòàíü, ùîáè ¿õ ïî-
÷óòè, ñîëäàòè îãîëîñèëè, ùî 
çäàþòüñÿ â ïîëîí. Öå ñòàëîñÿ 1 
áåðåçíÿ. Íàø³ â³éñüêîâ³ çàáðàëè 
ïîíàä 10 îñ³á — óñ³ º ïðàö³âíè-
êàìè ñôåðè îñâ³òè ó Ãîðë³âö³ àáî 
íåïîäàë³ê íå¿.

Ç òîãî ÷àñó ³ äî ñüîãîäí³ âîíè 
ïåðåáóâàþòü ó ïîëîí³. Ìèíóëîãî 
òèæíÿ äî íèõ çàâ³òàâ Âîëîäè-

Інтерв’ю з полоненими: росіяни відправили 
воювати проти ЗСУ вчителя української 
мови з Горлівки, який народився в Опішні

ìèð Çîëê³í ³ ïîïðîñèâ çãîäè íà 
³íòåðâ’þ. ×îëîâ³êè ç³çíàëèñÿ, 
ùî íå ïðîõîäèëè ï³äãîòîâêè, à 
ç ¿õíüîãî åê³ï³ðóâàííÿ ñì³ÿëèñÿ 
óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³.

— Ó íàñ áóëè êàñêè çðàçêà 
1943-ãî òà 1945-1954 ðîê³â âè-

ïóñêó. Â íàñ íå áóëî áðîíåæè-
ëåò³â, ìåäè÷íèõ ïàêåò³â ³ íàâ³òü 
ñàí³òàðà íà âñþ ïîçèö³þ. Òîáòî, 
íå äàé áîæå ùî, ïîðàíåííÿ íå 
áóëî á ÿê ïåðåâ’ÿçàòè íàâ³òü, — 
ðîçïîâ³â ðÿäîâèé ñòð³ëîê Ñåðã³é 
Çàïîðîæåöü.

Â ³íòåðâ’þ â³í òàêîæ ïîãîâî-
ðèâ ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ. Íà çàïèñ 
ö³º¿ ðîçìîâè îáèäâà äàëè çãîäó. 
Ñåðã³é Çàïîðîæåöü ïðèâ³òàâ-
ñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, àëå äàë³ 
ðîçìîâëÿâ ç äðóæèíîþ óêðà¿í-
ñüêîþ. Íà çäèâîâàíó ðåàêö³þ 
³íòåðâ’þåð³â â³í ñïîê³éíî â³äïî-
â³â, ùî âäîìà éîãî ðîäèíà ðîç-
ìîâëÿº âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ — âêëþ÷íî ³ç äîðîñëèìè 
ñèíàìè. Äî ðå÷³, îäèí ç íèõ íà-
ðàç³ æèâå ó Ïîëòàâ³, ³íøèé — ó 
Ìåë³òîïîë³.

ßê âèÿâèëîñÿ, Ñåðã³é Çà-
ïîðîæåöü íàðîäèâñÿ â Îï³ø-
í³, ùî íà Ïîëòàâùèí³. Äî 2014 
ðîêó â³í âèêëàäàâ ó øêîë³ â 
Ãîðë³âö³ óêðà¿íñüêó ìîâó òà 
ë³òåðàòóðó, à ïîò³ì ñòàâ ó÷è-
òåëåì ðîñ³éñüêî¿. Ó 2019 ðîö³ 
éîãî âíåñëè äî áàçè «Ìèðîò-
âîðöÿ» ÷åðåç òå, ùî â³í áóâ 
÷ëåíîì âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ï³ä 
÷àñ âèáîð³â âàòàæêà òàê çâàíî¿ 
«ÄÍÐ» 2018 ðîêó, ëåãàë³çóþ÷è 
òàêèì ÷èíîì öþ îðãàí³çàö³þ.

Íà ïèòàííÿ ïðî òå, ÷îìó ÷î-
ëîâ³êè, ñâîãî ÷àñó, íå ïîëèøèëè 
îêóïîâàíó òåðèòîð³þ ÷è õî÷à á 
íå â³äìîâèëèñÿ ìîá³ë³çóâàòè-
ñÿ, âîíè â³äïîâ³ëè, ùî áàãàòüîõ 
òðèìàëè îáñòàâèíè: ñòàð³ áàòü-
êè, â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüîãî äî-
õîäó òîùî, à â³äìîâèòèñÿ âîíè 
áîÿëèñÿ òà é ñïîä³âàëèñÿ, ùî öå 
òàê³ ñàì³ ïîêàçí³ íàâ÷àííÿ, ÿêèõ 
âàòàæêè «ðåñïóáë³êè» âëàøòîâó-
âàëè âë³òêó.

ÍÀ ÙÀÑÒß, â³éíà ó íàø³é 
êðà¿í³, ÿêà òðèâàº âæå ïî-
íàä äâà ì³ñÿö³, íå çóïèíèëà 

æèòòÿ. Äëÿ ïðèêëàäó ñüîãîäí³, 29 
êâ³òíÿ, ó Êè¿âñüêîìó â³ää³ë³ ÐÀÖÑ 
ì³ñòà Ïîëòàâè ïîáðàëèñÿ â³éñüêî-
âèé Ìàêñèì òà ïîëòàâêà Àííà.

«ßê âîíè íàâàæèëèñÿ íà òà-
êèé êðîê? ß íàâ³òü íå çíàþ, ìåíå 
ïðîñòî ïîñòàâèëè ïåðåä ôàêòîì 
ç³ ñëîâàìè: “Ìàìà, ÿ âèõîäæó çà-
ì³æ”. Íàñïðàâä³ âîíè áóëè çíà-
éîì³ âæå äàâíî, ç ÷àñ³â Ìàéäà-
íó. Ó 2015 ðîö³ Ìàêñèì ïî¿õàâ ó 
çîíó ÀÒÎ, âîíè ïåðåïèñóâàëèñÿ. 
Çàðàç â³í ï³øîâ ó òåðîáîðîíó, 
çíîâó ïî÷àëè ïåðåïèñóâàòèñÿ. 
Öå, ìàáóòü, êîõàííÿ», – ðîçïîâ³-
ëà ìàòè íàðå÷åíî¿.

Ó çàë³ óðî÷èñòîñòåé ÐÀÖÑ 
ç³áðàëèñÿ íàéáëèæ÷³ ðîäè÷³ òà 
äðóç³ ìîëîäÿò, ñåðåä ÿêèõ áóëè 

é â³éñüêîâ³ ÇÑÓ.
«ß â³éñüêîâîñëóæáîâåöü âæå 

ìàéæå 7-é ð³ê. Ó 18 ðîê³â ï³øîâ 
ó Íàöãâàðä³þ, ïîëê “Àçîâ”. Ëèøå 
ï³âðîêó òîìó çâ³ëüíèâñÿ, àëå ïî-
÷àëàñÿ â³éíà. Íà “ãðàæäàíö³” 
äîâãî íå çì³ã áóòè, ï³øîâ çíîâó 
ñëóæèòè. Îñê³ëüêè êðàù³ õëîïö³ 
çàðàç ó Ìàð³óïîë³, à ïîòðàïèòè 
òóäè ìåí³ íå âäàëîñÿ, ÿ ñëóæó 
òóò», – ç³çíàâñÿ Ìàêñèì.

Çà ñëîâàìè Àííè, âîíà íàé-
á³ëüøå áîÿëàñÿ ùîñü íàïëóòàòè 
ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â.

«ßêùî ÷åñíî, òî ÿ äóæå áî-
ÿëàñÿ ùîñü ñïëóòàòè, íå òàê 
ï³äïèñ ïîñòàâèòè. Ìè ðàçîì 
ñïëàíóâàëè íàøå âåñ³ëëÿ ëèøå 
ì³ñÿöü òîìó. Âñå ïðîéøëî íàâ³òü 
êðàùå òå, ùî ìè íàñïðàâä³ î÷³êó-
âàëè. Öå ñïðàâæí³é äðàéâ çàì³æ 
âèõîäèòè», – ãîâîðèòü íàðå÷åíà.

Êîíîïëüîâ Àíäð³é Àíàòî-
ë³éîâè÷ â õîä³ ÷åðãîâîãî íà-
ñòóïó íåçàêîííèõ çáðîéíèõ 
ôîðìóâàíü 23 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
ï³äíÿâ îñîáîâèé ñêëàä â³ää³-
ëåííÿ, ñïîâ³ñòèâ êîìàíäèðà 
âçâîäíîãî îïîðíîãî ïóíêòó. 
Â óìîâàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðèçè-
êîì äëÿ æèòòÿ, íå âàãàþ÷èñü, 
ä³ÿâ âïåâíåíî, ñàìîâ³ääàíî: 
ç ÐÏÃ-7Â çä³éñíèâ äåê³ëüêà 
âëó÷íèõ ïîñòð³ë³â òà çíèùèâ 
îäèí ³ç âîðîæèõ òàíê³â ïðî-
òèâíèêà, ïîò³ì çóì³â ï³äáè-
òè äðóãèé òàíê íåçàêîííèõ 
çáðîéíèõ ôîðìóâàíü. Àëå 
öåé òàíê çä³éñíèâ ïîñòð³ë, ³ â 
ðåçóëüòàò³ ïðÿìîãî ïîïàäàí-

íÿ òàíêîâîãî ñíàðÿäà Àíäð³é 
çàãèíóâ. Çàâäÿêè ä³ÿì Àíäð³ÿ 
Êîíîïëüîâà, ÿêèé çàðàäè 
çáåðåæåííÿ æèòòÿ áîéîâèõ 
ïîáðàòèì³â ïîæåðòâóâàâ ñâî-
¿ì, íàñòóï ïðîòèâíèêà áóëî 
â³äáèòî, ïîçèö³¿ óòðèìàíî, 
à ïðîòèâíèêó íàíåñåíî çíà-
÷íèõ âòðàò, â òîìó ÷èñë³ ó æè-
â³é ñèë³.

12 ãðóäíÿ 2018 ðîêó îòðè-
ìàâ çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè (ïî-
ñìåðòíî).

Îëåêñàíäð Îêñàí÷åíêî ç 
Ìèðãîðîäà - â÷èòåëü äëÿ áàãà-
òüîõ óêðà¿íñüêèõ ï³ëîò³â.

Â³í ìàâ á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ 
ëüîòíèõ ãîäèí, òð³óìôàëüí³ 

ïîëüîòè íà àâ³àøîó SIAF, The 
Royal International Air Tattoo, 
International Airshow-2017, 
Czech International Air Fest. 
Ëüîò÷èê ïîÿñíþâàâ, ùî ô³ãóðà 
âèùîãî ï³ëîòàæó – íå ïðîñòî 
êðàñèâ³ ìàíåâðè, à åëåìåíòè 
ðåàëüíîãî áîþ.

Ëåãåíäàðíèé ï³ëîò ñëóæèâ 
ó 831 áðèãàä³ òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿. 
Â³í çàãèíóâ 25 ëþòîãî ó ïîâ³-
òðÿíîìó áîþ, â³äâîë³êàþ÷è íà 
ñåáå âîðîæó àâ³àö³þ.

28 ëþòîãî îòðèìàâ çâàííÿ 
Ãåðîÿ Óêðà¿íè ïîñìåðòíî, ïðîòå 
óñ³, õòî çíàâ Îëåêñàíäðà Îêñàí-
÷åíêà îñîáèñòî, ïåðåêîíàíí³, 
ùî â³í ñòàâ Ãåðîºì ùå çà æèòòÿ.

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ ðîñ³éñüêî-êî-
ìóí³ñòè÷íîìó â³éñüêîâîìó 
çëî÷èíöþ Í³êîëàþ Âàòóò³íó 

ó Ïîëòàâ³ òà ñåë³ Ö³ïêè Êðàñíî-
ëóöüêî¿ ãðîìàäè Ìèðãîðîäñüêîãî 
ðàéîíó öèâ³ë³çîâàíî äåìîíòóâàòè 
³ ïåðåì³ñòèòè äî Äåðæàâíîãî ìó-
çåþ-çàïîâ³äíèêà â Ïóòèâë³ «Ïàðê 
ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó».

На Полтавщині ініціюють демонтаж 
пам’ятників російсько-комуністичному 
військовому злочинцю Ніколаю Ватутіну

Ç òàêîþ ³í³-
ö³àòèâîþ ÷åðåç 
ãàðÿ÷ó óðÿäîâó 
ë³í³þ Êàá³íåòó ì³-
í³ñòð³â çâåðíóâ-
ñÿ äî íà÷àëüíèêà 
Ïîëòàâñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ â³éñüêî-
âî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Äìèòðà Ëóí³íà, 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ïîëòàâè Îëåê-
ñàíäðà Ìàìàÿ òà 
Êðàñíîëóöüêîãî 
ñ³ëüñüêîãî ãîëî-
âè Â³êòîðà Ðîìà-

íåíêà ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâ-
íèê Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó 
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ (Ó²ÍÏ) â 
Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Îëåã Ïóñ-
òîâãàð.

«Ñóòü çâåðíåííÿ ïðîñòà: í³ 
ïàì’ÿòíèê³â, í³ âóëèöü íà ÷åñòü 
ðîñ³éñüêî-êîìóí³ñòè÷íîãî çëî-
÷èíöÿ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ íå 

ïîâèííî áóòè», – ñïîâ³ñòèâ Ïóñ-
òîâãàð.

Â³í íàãàäàâ, ùî ïàì’ÿòíèê 
Âàòóò³íó ó Ïîëòàâ³ (íà ñâ³òëèí³) 
âñòàíîâèëè íà âóëèö³ Âàòóò³-
íà çà ³í³ö³àòèâè é çà âêàç³âêîþ 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ïîëòàâè Îëåê-
ñàíäðà Ìàìàÿ ùå â ÷àñè ïðîðî-
ñ³éñüêîãî ðåæèìó ÿíóêîâè÷à.

Äîâ³äêîâî: Í³êîëàé Âàòóò³í 
ó 1920 ð. âñòóïèâ äî ×åðâîíî¿ 
àðì³¿. ×ëåí ÂÊÏ(á) ç 1921 ð. Ç 
1922 ð. êîìàíäèð âçâîäó, ïî-
ò³ì íà êîìàíäíèõ ³ øòàáíèõ ïî-
ñàäàõ. Ñëóæèâ çàñòóïíèêîì íà-
÷àëüíèêà ³ íà÷àëüíèêîì øòàáó 
Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó. Ó 
1920-21 ðîêàõ Âàòóò³í ïðèäóøó-
âàâ óêðà¿íñüêèé âèçâîëüíèé ðóõ 
çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, âîþâàâ 
ïðîòè çàãîí³â Àðì³¿ ÓÍÐ íà Ïîë-
òàâùèí³. Ó 1939 ðîö³ âçÿâ ó÷àñòü 
ó âòîðãíåíí³ ÑÑÑÐ â Ïîëüùó, 
çà ùî îòðèìàâ îðäåí Ëºí³íà. Ç 
1940 ð. íà÷àëüíèê Îïåðàòèâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ òà çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ãåíøòàáó ÐÑ×À. Ï³ä 
÷àñ â³éíè ì³æ ñòàë³íñüêèì ³ ã³ò-
ëåð³âñüêèì ðåæèìàìè Í³êîëàé 
Âàòóò³í îá³éìàâ ïîñàäè íà÷àëü-
íèêà øòàáó Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíîãî 
ôðîíòó, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
Ãåíøòàáó, à ç 1942 ð. – êîìàí-
äóâà÷ â³éñüêàìè Âîðîíåçüêîãî, 
Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî ôðîíòó .

Âàæëèâî çíàòè ïðî éîãî 
çëî÷èíè ó 1943 ðîö³, ï³ä ÷àñ 2 
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çîêðåìà, ïðî 
ôîðñóâàííÿ Äí³ïðà ³ øòóðì í³-
ìåöüêèõ ôîðòèô³êàö³é íà Áó-
êðèíñüêîìó ïëàöäàðì³ (á³ëÿ 
Êèºâà). Ðàäÿíñüêå êîìóí³ñòè÷-
íå «ãåí³àëüíå» êîìàíäóâàííÿ 
òîä³ âèð³øèëî çàâàëèòè í³ìö³â 
òðóïàìè óêðà¿íö³â. Ò³ëüêè íà 
îäíîìó öüîìó ïëàöäàðì³ ðîñ³é-
ñüêèé çëî÷èíåöü Âàòóò³í ïîêëàâ 
ó çåìëþ äåñÿòêè òèñÿ÷ óêðà¿í-
ö³â. Ç îãëÿäó íà öå òîä³øí³é êî-
ìàíäóâà÷ Öåíòðàëüíîãî ôðîí-
òó, ãåíåðàë àðì³¿ Ðîêîñîâñüêèé 
ñêàçàâ íà â³éñüêîâ³é ðàä³: «Öå 
íå â³éíà, à ãåíîöèä íàðîäó». Â³í 
ñïðîáóâàâ ÷åðåç êóð’ºðà ñïî-
â³ñòèòè ïðî öå É.Ñòàë³íà, àëå 
Âàòóò³í çàáîðîíèâ ïîñëàíöåâ³ 
ïîâ³äîìëÿòè ïðî öå â Ãåíø-

òàá. Æàõëèâèì çëî÷èíîì ïðîòè 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó Âàòóò³íà 
òà ³íøèõ êîìàíäèð³â ×åðâîíî¿ 
àðì³¿ º òå, ùî íà «çâ³ëüíåí³é» 
â³ä í³ìö³â ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ 
êîìàíäèðè ÷àñòèí õàïàëè âñ³õ 
ä³òåé 16-18 ðîê³â ³ áåç çáðî¿, 
íàâ³òü áåç â³éñüêîâî¿ ôîðìè 
ïîãíàëè ¿õ ôîðñóâàòè Äí³ïðî 
íà í³ìåöüê³ êóëåìåòè. Í³ìåöüê³ 
êóëåìåòíèêè âåñü ÷àñ ðîçñòð³-
ëþâàëè íåîçáðîºíèõ ëþäåé â 
öèâ³ëüíîìó, àëå íà ì³ñöå îäíèõ 
âáèòèõ, éøëè øåðåíãè íîâèõ. 
ßê áà÷èìî, öåé ðîñ³éñüêèé îêó-
ïàíò âèêîðèñòîâóâàâ ñîëäàò 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³ ÿê 
ãàðìàòíå ì’ÿñî; çã³äíî ç äîñë³-
äæåííÿìè äîêòîðà ³ñòîðè÷íèõ 
íàóê Âîëîäèìèðà Ñåðã³é÷óêà, 
Âàòóò³í «êèäàâ ñîòí³ ëþäåé áåç-
çáðîéíèìè ï³ä í³ìåöüê³ òàíêè, 
îñîáëèâî íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 
² ò³ëüêè çàâäÿêè ãàðìàòíîìó 
ì’ÿñó òàê³ ãåíåðàëè ÿê Âàòóò³í 
âèãðàâàëè áèòâè».

Íà Âîëèí³ 29 ëþòîãî 1944 
ðîêó ÷åðâîíèé ðîñ³éñüêèé êàò 
îòðèìàâ êóëüîâå ïîðàíåííÿ â³ä 
óêðà¿íñüêèõ ïàðòèçàí³â ç ÓÏÀ ³ 
÷åðåç íåâäàëå ë³êóâàííÿ ïîìåð.

Ïîëòàâñüêèé îô³ñ Ó²ÍÏ

Пройшов Майдан та АТО: 
у Полтаві під час війни 
одружився військовий

Іменами Героїв України планують 
назвати вулиці на Полтавщині

ÂÓËÈÖ² íà Ïîëòàâùèí³ õî-
÷óòü  ïåðåéìåíóâàòè, àáè 
óâ³÷íèòè Ãåðî¿â Óêðà¿íè. 

Ïðî öå ïèøå îáëàñíèé â³éñü-
êêîìàò.

— Ï³ä ÷àñ ñåñ³éíîãî çàñ³-
äàííÿ Ïèðÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äåïóòàò Îëåã Êó÷à âí³ñ 
ïðîïîçèö³þ, àáè ï³ä ÷àñ ïåðå-
éìåíóâàííÿ âóëèöü ó íàñåëå-
íèõ ïóíêòàõ ãðîìàäè, äâîì ³ç 
íèõ áóëî ïðèñâîºíî ³ìåíà Ãå-
ðî¿â Óêðà¿íè – Àíäð³ÿ Êîíîï-
ëüîâà òà Îëåêñàíäðà Îêñàí-
÷åíêà. Ïðîïîçèö³ÿ îòðèìàëà 
ñõâàëüí³ â³äãóêè ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Àíäð³ÿ Ñ³ìîíîâà òà êî-
ëåã-äåïóòàò³â - ïîâ³äîìèëè íà 
ñòîð³íö³ ãðîìàäè.
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«Åìîö³éí³ ãîéäàëêè — çâè÷-
íà ð³÷. Åìîö³¿ ìàþòü çì³íþâàòè 
îäíà ³íøó — öå íîðìàëüíî. 
Ëþäèíà íå ìîæå ïîñò³éíî ðà-
ä³òè ÷è ñóìóâàòè. Ï³ä ÷àñ â³éíè 
êîëèâàííÿ íàñòðîþ çàãîñòðþ-
þòüñÿ: ëþäèíà âæå íå ðàä³º — 
ó íå¿ åéôîð³ÿ, âîíà íå ñóìóº 
— ñïðèéìàº íîâèíó ³ç æàõîì. 
Âò³ì, öå òåæ íîðìàëüíî. Âàæ-
ëèâî âèãàíÿòè âñ³ ö³ åìîö³¿: 
õî÷åòüñÿ ïîïëàêàòè — ïëà÷òå, 
õî÷åòüñÿ ïîñóìóâàòè — ïî-
ñóìóéòå. Åìîö³¿ ïîñë³äîâíî 
çì³íþâàòèìóòü îäíà îäíó, ¿õ 
âàæëèâî ïðîæèâàòè ³ â³äïóñêà-
òè, àáè çàëèøàòèñÿ â ðåñóðñ³», 
– êàæå â³éñüêîâèé ïñèõîëîã 
Àíäð³é Êîç³í÷óê.

Òà ïîïðè òå, ùî ïñèõîëîãè 
êàæóòü ïðî íîðìàëüí³ñòü òàêèõ 
ãîéäàëîê, âñ³ì íàì âàæêî òðè-
ìàòèñü ó íîðì³. Âàæêî óÿâè-
òè, ùî ïðè öüîìó â³ä÷óâàþòü 
ä³òè, ÿê³ æèëè â ï³äâàëàõ, ÷óëè 
âèáóõè, áà÷èëè æàõè â³éíè òà, 
âðåøò³-ðåøò, çìóøåí³ áóëè 
ïîêèíóòè ñâî¿ äîì³âêè ³ ì³ñòà.

Ó òàêîìó ðàç³ íàãàëüíèì 
çàâäàííÿì äëÿ â³äíîñíî ìèð-
íî¿ òà ñïîê³éíî¿ ãðîìàäè º 
ñòâîðåííÿ áåçïå÷íîãî ïðè-
òóëêó òà ³íøèõ åëåìåíò³â ñî-
ö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè äëÿ ä³òåé-
ïåðåñåëåíö³â. Ïðîòå íå ìåíø 
âàæëèâèì º áåçïîñåðåäí³é 
êîíòàêò òà ñîö³àë³çàö³ÿ ä³òåé 
íà íîâîìó ì³ñö³. 

Ïîëòàâà ïðèéìàº ïåðåñå-
ëåíö³â, à âîëîíòåðè íàìàãà-
þòüñÿ ìàêñèìàëüíî äîïîìîã-
òè ñàìå ó ñîö³àë³çàö³¿ ëþäåé ç 
³íøèõ ðåã³îí³â. Ó ì³ñò³ ïðîâî-
äÿòüñÿ áåçêîøòîâí³ ìèñòåöüê³ 
çàíÿòòÿ, ñòâîðþþòüñÿ ïðîºêòè 
äëÿ ä³òåé òà áàòüê³â, ïðîâî-
äÿòüñÿ ìàéñòåð-êëàñè ç ìàëþ-
âàííÿ, éîãè ÷è íàâ³òü ñï³âó. 

Ïðî òå, ÿê ñàìå ïðîõîäÿòü 
çàíÿòòÿ ç ä³òüìè òà ïðî òå, 
ÿêó ðîëü âèêîíóº êóëüòóðà òà 
ìèñòåöòâî â àäàïòàö³¿ ä³òåé 
ìè ïîãîâîðèëè ç Îëåêñàí-
äðîþ Âîëàêîâîþ – îäí³ºþ ç 
îðãàí³çàòîðîê «Ìèñòåöüêîãî 
ìóðàøíèêà». 

«Ìèñòåöüêèé Ìóðàøíèê» 
ñòàâ îäíèì ç îïëîò³â ñïîêîþ òà 
òâîð÷îñò³ ï³ä ÷àñ â³éíè. Ðàçîì 
ç ïàðòíåðàìè – ïîëòàâñüêèì 
àðòöåíòðîì Zelo òà ÃÎ Õóäîæ-
íèê³â «Ïåêòîðàëü» ó Ïîëòàâ³ 
áóëî ñòâîðåíî ïðîñò³ð äëÿ åñ-
òåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé. 

Ïðîòå ïîíÿòòÿ «åñòåòè÷íå 
âèõîâàííÿ» – äîâîë³ øèðî-
êå, àäæå ä³òåé íàâ÷àþòü æè-

âîïèñó, ñï³âó, äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäí³é òâîð÷îñò³, ãð³ íà 
ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ òà ïðî-
ñòîìó æèâîìó ñï³ëêóâàííþ. 

«²äåÿ ïðàöþâàòè ç ä³òüìè 
âèíèêëà âæå äîñèòü äàâíî. ² 
ìè ÿêðàç çáèðàëèñÿ â áåðåçí³ 
çàïóñòèòè òåñòîâ³ ãðóïè, àëå 
âñ³ì â³äîìî, ÷èì çàê³í÷èëè-
ñÿ ïëàíè íà âåñíó äëÿ âñ³º¿ 
Óêðà¿íè. Àëå äî Ïîëòàâè ïî-
÷àëè ïðè¿çäèòè ëþäè ç ä³òüìè, 
ëèøàòèñÿ ó ì³ñò³. Äåñü ïðè-
áëèçíî 50 òèñÿ÷ ëþäåé ïðè-
¿õàëî äî Ïîëòàâè ï³ñëÿ 24 ëþ-
òîãî, ñåðåä íèõ – âåëè÷åçíà 
ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿêèì ïîòð³áíà 
ï³äòðèìêà, ñï³ëêóâàííÿ, ñï³âò-
âîð÷³ñòü. ßêèì ïîòð³áíî â³ä-
âîë³êàòèñÿ». – ðîçïîâ³äàº ïðî 
òå, ÿê âçàãàë³ âèíèêëà ³äåÿ 
òàêîãî ïðîñòîðó Îëåêñàíäðà 
Âîëàêîâà.

Îëåêñàíäðà – ùå é êîîð-
äèíàòîðêà Òåàòðó Ñó÷àñíîãî 
Ä³àëîãó (ÒÑÄ), ÿêà ðîçïîâ³ëà 
íàì ïðî òå, ùî òàêå «Ìèñòåöü-
êèé ìóðàøíèê» òà ÷îìó ó÷àñòü 
ó íüîìó ïîêðàùóþòü íàâè÷êè 
ñï³ëêóâàííÿ, ñàìîïðåçåíòàö³¿ 
òà êîìàíäíî¿ ðîáîòè ó ä³òåé ç 
Äîíå÷÷èíè, Õàðêîâà, Îõòèðêè 
òà ³íøèõ íåáåçïå÷íèõ ì³ñò.

«Ìèñòåöüêèé Ìóðàøíèê» 
äîáðå ³ëþñòðóº ñàìó ³äåþ – 
ç³áðàòè ä³òåé òà äàòè ¿ì ìîæ-
ëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ òèì, ùî ¿ì 
ö³êàâî. Öå àðò-òåðàïåâòè÷íèé 
ïðîºêò. Íàø³ ñòóä³¿ íå ïðî «âè-
õîâàííÿ», âîíè ïðî ï³äòðèìêó, 
ïðî «áóòè ïîðó÷», ïðî òå, ùîáè 
çàñîáàìè ìèñòåöòâà, ñï³ëêó-
âàííÿì ïîêðàùèòè ïñèõîåìî-
ö³éíèé ñòàí ä³òåé. Çâè÷àéíî, 
ùî ìèñòåöòâî íàâ÷àº, àëå 
ì‘ÿêî òà ö³êàâî», – ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäðà.

Äîâ³äêà. «Ìèñòåöüêèé 
Ìóðàøíèê» – öå íàçâà ð³çíî-
ìàí³òíèõ ñòóä³é, êîòð³ ïðîâî-
äÿòüñÿ â ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî 
ïðîºêòó «Ï³äòðèìêà ä³òåé òà 
ìîëîä³ â Ïîëòàâ³ â óìîâàõ â³-
éíè». Öåé ïðîºêò ðåàë³çîâóº 
Ïîëòàâñüêà ô³ë³ÿ ÑÑÓ òà ÒÑÄ 
ó ðàìêàõ á³ëüøîãî ïðîºêòó 
«Òåðì³íîâà ï³äòðèìêà ªÑ äëÿ 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà», 
ùî âïðîâàäæóºòüñÿ ²ÑÀÐ ªä-
íàííÿ çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Àëå ³ öå íå âñå, áî äëÿ ä³-
òåé âîëîíòåðè ì³ñòà ïðîâî-
äÿòü çàíÿòòÿ, ùî ðîçâèâàþòü 
ó íèõ ³íòåëåêòóàëüí³ òà òâîð÷³ 
çä³áíîñò³, ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, 
óâàãó ³ ïàì’ÿòü, õóäîæí³é ñìàê, 

ïðîñòîðîâå óÿâëåííÿ òà åñòå-
òè÷íå ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó. 

Âåëèêó ðîëü ó öüîìó â³ä³-
ãðàº ïîïåðåäí³é äîñâ³ä êî-
ìàíäè «Ìóðàøíèêà». «Ìè 
– êîìàíäà òåàòðó ñó÷àñíîãî 
ä³àëîãó. ² á³ëüø³ñòü çíàº íàñ ÿê 
ñîö³àëüíèé äîêóìåíòàëüíèé 
òåàòð. Â³ñ³ì ðîê³â ìè çàéìà-
ëèñÿ òèì, ùî â³äïîâ³äàëè íà 
ñóñï³ëüí³ âèêëèêè ìèñòåöüêèì 
ä³àëîãîì», – ïîâ³äîìèëà Îëåê-
ñàíäðà.

Ó äîðîáêó âèñòàâ òà ïðî-
ºêò³â òåàòðó, çîêðåìà, ³ñòîð³¿ 
ïðî êîðóïö³¿ òà, çà ³ðîí³ºþ 
äîë³, ³ñòîð³¿ ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ 
çìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè äîì³â-
êè ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè íà Ñõî-
ä³ ó 2014-ìó.

Ñàìå òåàòð îá’ºäíàâ íåïðî-
ôåñ³éíèõ, ïðîòå áåçóìîâíî òà-
ëàíîâèòèõ àêòîð³â òà àêòîðîê, 
ÿê³ çàðàç äîïîìàãàþòü ä³òÿì 
ïåðåñåëåíö³â çàáóòè ïðî â³éíó 
çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà.

Íàðàç³ â «Ìóðàøíèêó» 
ìîæíà â³äâ³äàòè çàíÿòòÿ ç àê-
òîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³, ñï³âó, 
ìóçè÷íî¿ ³ìïðîâ³çàö³¿, àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè, ñó÷àñíî¿ ðóõàíêè, 
éîãè, ìàã³÷íîãî ïàïåðó, ëÿëü-
êî òà êàçêîòåðàï³¿. Çà ñëîâà-
ìè Îëåêñàíäðè, öåé ïåðåë³ê 
ïåð³îäè÷íî äîïîâíþºòüñÿ, 
ÿê ³ ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿê³ â³äâ³ä-
óþòü çàíÿòòÿ. Íàðàç³ ¿õ â³ä-
â³äóþòü âæå ïîíàä 200 ä³òåé, 
³ «ñóäÿ÷è ç óñì³øîê, ïîäÿê òà 
³íòåðâ‘þ ç áàòüêàìè – ìè íà 
ïðàâèëüíîìó øëÿõó», – ä³-
ëèòüñÿ Îëåêñàíäðà.

Íàîñòàíîê ÿ çàïèòàâ ó 
Îëåêñàíäðè ïðî òå, ÿêó æ ðîëü 
â³ä³ãðàº êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî 
â ï³äòðèìö³ íàñòðî¿â ä³òåé òà 
ñóñï³ëüñòâà.

«Êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî – 
öå òå, ùî íàñ îòî÷óº ùîäíÿ. 
Ìóçèêà ó òðàíñïîðò³, â ìàãà-
çèí³, â íàâóøíèêàõ, ê³íî, ñâ³ò-
ëèíè â ñîöìåðåæàõ, êíèæêè, 
âñå òå, ³ç ÷èì ìè ñòèêàºìîñÿ 
ïîñò³éíî, íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî 
âèñòàâêè ÷è ìóçå¿. ßêó ðîëü 
âèêîíóº òå, ùî îòî÷óº íàñ ïî-
ñò³éíî? ßêèé âïëèâ ìàº? Êî-
ëîñàëüíèé! Êóëüòóðà ôîðìóº 
íàø ñâ³òîãëÿä, äóìêè òà ïî-
÷óòòÿ. ² çàâäàííÿ «Ìóðàøíèêà» 
– ñôîðìóâàòè òåïëå, ï³äòðè-
ìóþ÷å, òâîð÷å ñåðåäîâèùå, 
â ÿêîìó ä³òè ìîæóòü ñàìîâè-
ðàæàòèñÿ òà òâîðèòè ñï³ëüíî 
³ç âèêëàäà÷àìè», – â³äïîâ³ëà 
Îëåêñàíäðà.

Þð³é ÄÐÎÃÀ

Як культура та мистецтво 
допомагають дітям забути про війну
Війна в Україні торкнулася всіх і кожного, бо вона не 
тільки руйнує фізично, але й впливає на моральний стан 
українців. Саме тому, мабуть, чи не кожен відчуває на 
собі так звані «перепади» настрою та психічного стану. 

Ä³òè ÷åðåç ãðó òðåíóþòü êîîðäèíàö³þ

Òðàäèö³éí³  îá³éìàøêè ï³ñëÿ Ìóðàøíèêó

Ìèñòåöüêèé ìóðàøíèê – öå ñòóä³¿ íå ïðî «âèõîâàííÿ», 
öå ïðî ï³äòðèìêó, ïðî «áóòè ïîðó÷»

У Полтаві мусульмани 
відзначили свято розговіння Ід аль-Фітр

Ó ÏÎËÒÀÂ² ìóñóëüìàíè â³äçíà÷èëè 
²ä àëü-Ô³òð, àáî æ Óðàçà-áàéðàì – 
îäíå ç ãîëîâíèõ ³ñëàìñüêèõ ñâÿò, 

ùî îçíà÷àº çàâåðøåííÿ ïîñòó òà ðîç-
ãîâ³ííÿ. Ïðî öå Ñóñï³ëüíîìó ðîçïîâ³â 
ãîëîâà ìóñóëüìàíñüêî¿ ãðîìàäè Áåñëàí 
Áàêêàºâ. Äëÿ ñâÿòêóâàííÿ âðàíö³ ç³áðà-
ëèñÿ â ìå÷åò³, äå ñëóõàëè ïðîïîâ³äü òà 
ìîëèëèñÿ.

Ó ïîëòàâñüê³é ìå÷åò³ – ñâÿòêîâà ìî-
ëèòâà òà ïðîïîâ³äü. Òàê ìóñóëüìàíè â³ä-
çíà÷àþòü ñâÿòî ðîçãîâ³ííÿ ï³ñëÿ ïîñòó 
– ²ä àëü-Ô³òð.

«Öüîãî äíÿ çàâåäåíî õîäèòè â ãîñ-
ò³ îäèí äî îäíîãî, öüîãî äíÿ çàâåäåíî 
íàâ³äóâàòè ñâî¿õ áàòüê³â, öüîãî äíÿ çà-
âåäåíî çáèðàòèñÿ ó áàòüê³âñüêîìó äîì³, 
ñï³ëêóâàòèñÿ, äàðóâàòè ïîäàðóíêè. Ìó-
ñóëüìàíè âñüîãî ñâ³òó ñüîãîäí³ ñâÿòêó-
þòü öåé äåíü, â³òàþòü îäèí îäíîãî. ª 
ðåë³ã³éí³ çàõîäè, º ñâÿòêîâèé íàìàç (ìî-
ëèòâà – ðåä.), º ñâÿòêîâà ïðîïîâ³äü», – 
ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ìóñóëüìàíñüêî¿ ãðî-
ìàäè Áåñëàí Áàêêàºâ.

Ï³ñëÿ ìîëèòâè ëþäè ñï³ëêóþòüñÿ íà 
ïîäâ³ð’¿, à ùå êóøòóþòü ñòðàâè ï³ñëÿ ì³-
ñÿöÿ äîòðèìàííÿ ïîñòó.

«Ñüîãîäí³øíº ñâÿòî – çàê³í÷èâñÿ íàø 
ì³ñÿöü Ðàìàäàí, ïðîòÿãîì ÿêîãî ìè òðè-

ìàëè ï³ñò, ïîñòèëèñÿ, íå ¿ëè, íå ïèëè, 
çàðàäè Âñåâèøíüîãî, ùîá îòðèìàòè âè-
íàãîðîäó çà öå. Öå çàêîí Áîãà ³ ìè éîãî 
äîòðèìóºìîñÿ. Â³ä ñõîäó äî çàõîäó ñîí-
öÿ ìè íå ï’ºìî ³ íå ¿ìî», – êàæå ìóñóëü-
ìàíèí Ðóñëàí Ìà³ëîâ.

«Ìè ïðèéøëè ç óñ³ìà íàøèìè äðóçÿ-
ìè, áðàòàìè. Âñ³ ðàçîì, ùîá ñâÿòêóâàòè 
öåé ñâÿùåííèé äåíü. Äóæå áàãàòî ðàäîñ-
ò³ ï³ñëÿ äóæå âàæêîãî ì³ñÿöÿ: íàìàç³â, äî-
òðèìàííÿ (ïîñòó – ðåä.), áàãàòî ÷îãî. Áà-
æàþ âñ³ì äîáðà ³ ìèðó íà ö³é çåìë³, ùîá 
ó íàñ âñå áóëî äîáðå ³ âñ³ì áóëî äîáðå», 
– ãîâîðèòü ìóñóëüìàíèí Ñàì³ä Êàííàì.

Äî ñâÿòà ãîòóþòüñÿ çàçäàëåã³äü, ãî-
âîðèòü Êàð³íà Áàêêàºâà. Á³ëÿ ìå÷åò³ íà 
ñòîëè âèíåñëè ñîëîäîù³ òà íàïî¿.

«Ìè ãîòóºìî ð³çí³ ñìàêîëèêè, íà-
ìàãàºìîñÿ ïðèêðàñèòè ä³ì ñâ³é àáî ìå-
÷åòü, íàìàãàºìîñÿ íå çàáóâàòè, ùî ì³-
ñÿöü ïîñòó, îðãàí³çì çâèê ³ ïî÷èíàºìî 
¿ñòè ïîòðîõó. Öå á³ëüø òðàäèö³éí³ ñõ³äí³ 
ñòðàâè:çàçâè÷àé öå ïëîâ, ³ç ñîëîäîù³â – 
ð³çí³ âèäè ïàõëàâè, ïèðîã³â ñõ³äíèõ ³ øî-
êîëàä çàçâè÷àé», – ðîçïîâ³äàº ìóñóëü-
ìàíêà Êàð³íà Áàêêàºâà.

Çà ñëîâàìè Áåñëàíà Áàêêàºâà, ñâÿòî 
â³äçíà÷àþòü ùîðîêó. Éîãî äàòó âèçíà÷à-
þòü çà ì³ñÿöåì, â³äòàê ùîðàçó âîíà ð³çíà.
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19 ÊÂ²ÒÍß Ïîëòàâà ïðî-
âåëà â îñòàíí³é ïóòü 
Êàðàñüîâà Äìèòðà 

Âîëîäèìèðîâè÷à – êîìàíäè-
ðà â³ää³ëåííÿ ðîçâ³äóâàëüíîãî 
âçâîäó îêðåìî¿ äåñàíòíî-øòóð-
ìîâî¿ áðèãàäè. 

Ìè ïàì'ÿòàºìî ãåðî¿â, ÿê³ âè-
áîðþþòü ñâîáîäó òà ìèð Óêðà¿í³ 
íàâ³òü ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ. 

Ç ïåðøèõ äí³â ïî÷àòêó àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà Ñõî-
ä³ Óêðà¿íè 2014 ðîêó Äìèòðî 
Êàðàñüîâ ï³øîâ íà ôðîíò. Áóâ 
íàãîðîäæåíèé â³äçíàêîþ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè «Çà ó÷àñòü â 
àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿». 
Ìàº ãðàìîòó «Çà âèñîê³ îñîáèñ-
ò³ äîñÿãíåííÿ ó â³éñüêîâ³ ñëóæá³, 
çðàçêîâå âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ 
îáîâ'ÿçê³â, ìóæí³ñòü òà ãåðî¿çì 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ» â³ä 
ò.â.î. êîìàíäèðà â³éñüêîâî¿ ÷àñ-
òèíè. Çàãàëîì – äåñÿòêè ð³çíèõ 
â³äçíàê ³ íàãîðîä. 

Ç 2015 ïî 2017 ð³ê ïðàöþâàâ 
íà ïîñàä³ ñòàðøèíè íàâ÷àëüíî¿ 
ðîòè çâ'ÿçêó íàâ÷àëüíîãî öåí-

òðó Â³éñüêîâîãî êîëåäæó ñåð-
æàíòñüêîãî ñêëàäó Â³éñüêîâîãî 
³íñòèòóòó òåëåêîìóí³êàö³é òà 
³íôîðìàòèçàö³¿ Äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó òåëåêîìóí³êàö³é (²í-
ñòèòóò çâ'ÿçêó â Ïîëòàâ³). 

«Äìèòðî âèêîíóâàâ âñþ ðî-
áîòó íà â³äì³ííî. ßê â³éñüêîâèé 
ë³ç ó ñàìå ïåêëî ³ çàâæäè âèõî-
äèâ ç íüîãî ç ã³äí³ñòþ. Ìàâ âè-
ñîê³ ëþäñüê³ ïðèíöèïè. Çàâæäè 
äîïîìàãàâ óñ³ì – â³ä ï³äëåãëèõ 
äî êåð³âíèê³â. Öå íå ïóñò³ ñëîâà, 
òàê ä³éñíî áóëî, Äìèòðî – ïðè-
êëàä òîìó. Áóâ ÿê áàòüêî äëÿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â. Óÿâ³òü, ðîòà 
ñòðîêîâèê³â áëèçüêî 70 ÷îëîâ³ê 
á³ãàëà çà íèì, ÿê êóð÷àòà çà êâî÷-
êîþ. Âîíè é ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ï³äòðèìóâà-
ëè ç³ ñâî¿ì ñòàðøèíîþ ãàðíèé 
çâ'ÿçîê. Ìè òàêîæ íå çàáóâàëè 
îäèí îäíîãî. 14 êâ³òíÿ âîñòàííº 
ñï³ëêóâàëèñÿ òåëåôîíîì. Òå, ùî 
ñòàëîñÿ, íå óêëàäàºòüñÿ â ãîëî-
â³. Ä³éñíî, â³éíà çàáèðàº íàé-
êðàùèõ», – êîìåíòóþòü êîëåãè ç 
²íñòèòóòó çâ'ÿçêó. 

«Мене рятувати не треба…»
Полтава пам'ятає та пишається захисником Дмитром Карасьовим

Äìèòðî Êàðàñüîâ çàãèíóâ 16 
êâ³òíÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îïåðà-
òèâíîãî çàâäàííÿ ïîáëèçó ñ³ë 
ßáëóêîâå òà Âåñåëå Çàïîð³çüêî¿ 
îáëàñò³. Ïîä³¿ òîãî äíÿ çãàäóº 
äðóã ³ ïîáðàòèì ïî ñëóæá³. Éîãî 
³ì'ÿ íå ðîçêðèâàºìî ÷åðåç â³é-
ñüêîâó òàºìíèöþ. 

«Ìè òîâàðèøóâàëè ç äèòèí-
ñòâà. Ðàçîì ñëóæèëè. 24 ëþ-
òîãî î 8 ðàíêó ìè âæå ñòîÿëè 
á³ëÿ â³éñüêêîìàòó. Ï³øëè ñàì³, 
ÿê âåë³ëî ñåðöå. ßê ðîçâ³äíèêè 
ùîäíÿ ìàëè áîéîâèé âèõ³ä. Ïî-
äåêóäè – ê³ëüêà íà äåíü. Çà ÷àñ 
ñëóæáè Äìèòðî ðÿòóâàâ íàì 
æèòòÿ ðàç³â çî òðè. Öå æ â³éíà 
– íàðèâàëèñÿ íà çàñàäè êîëîíè 
âîðîæèõ ÁÒÐ³â. Ñâî¿ìè íàâè÷êà-
ìè, ïðîôåñ³îíàë³çìîì, â³éñüêî-
âîþ ìàéñòåðí³ñòþ â³í âèâîäèâ 
íàñ ç-ï³ä íåìèíó÷î¿ çàãèáåë³. 
Ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî çàâäàííÿ ïî-
òðàïèëè ï³ä îáñòð³ë. Îñòàíí³ìè 
ñëîâàìè Äìèòðà áóëè: «Ìåíå 
ðÿòóâàòè íå òðåáà». Â³í çàâæäè 
äáàâ ïðî ³íøèõ á³ëüøå, í³æ ïðî 
ñåáå», – ðîçïîâ³â â³éñüêîâèé, 
ÿêèé áóâ ðàçîì ç Äìèòðîì ó ìî-
ìåíò éîãî çàãèáåë³. 

Ïàì'ÿòü ïðî Äìèòðà âøàíî-
âóº éîãî äðóæèíà Þë³ÿ. Âîíà 
çãàäóº, ùî ÷îëîâ³ê áóâ íàäçâè-
÷àéíî ëþäÿíèì ³ äáàéëèâèì: 

«Ìàâ áàãàòî äðóç³â, òîâà-
ðèø³â ïî ñëóæá³, ïîáðàòèì³â. 
Ð³äêî êîëè ä³ì áóâ áåç ãîñòåé. 
Ä³ìà ëþáèâ ïðèéìàòè ¿õ. Ç îä-
íàêîâîþ òåïëîòîþ ñòàâèâñÿ ³ äî 
ëþäåé, ³ äî òâàðèí. Ï³äãîäîâó-
âàâ áåçäîìíèõ ê³øîê, òðüîõ ìè 
ïðèõèñòèëè â ñåáå. Ðóäîãî êîòà 
íà ïð³çâèñüêî Áàðñèê ÷îëîâ³ê 
çàáðàâ ïðÿìî ³ç ôðîíòó, ç³ çíè-
ùåíîãî ñåëèùà. À ùå – ÷àñòî 
ñêóïîâóâàâ ó áàáóñü êâ³òè ÷è ãî-
ðîäèíó. ßêîñü ïðèíîñèòü äîäî-
ìó ïîâí³ êèøåí³ ÷àñíèêó. Ïèòàþ: 
«íàâ³ùî? Éîãî æ ³ òàê ö³ë³ ì³øêè 
âäîìà». À â³í â³äïîâ³â: «õîò³â íà 
âóëèö³ ñòàðåíüê³é äîïîìîãòè. 
Âîíà ãðîø³ íå áðàëà. Äîâåëîñÿ 
êóïèòè â íå¿ âåñü ÷àñíèê, ùîá 
ïîêëàñòè êóïþðè». 

Äìèòðó Êàðàñüîâó áóëî 48 
ðîê³â. Ó íüîãî çàëèøèëàñÿ äðó-
æèíà, òðîº ä³òåé òà òðîº îíóê³â. 

«Çà íåïîâí³ äâà ì³ñÿö³ â³éíè 
ç ðàøèçìîì, Äìèòðî îòðèìàâ 
äâà òÿæê³ ïîðàíåííÿ, íà ÿê³ â³í 
æîäíîãî ðàçó íå ïîñêàðæèâñÿ. 
Íàâïàêè – ñëóæèâ ç â³ðîþ ó ïå-
ðåìîãó ³ ëþáîâ’þ äî Áàòüê³â-
ùèíè, ÿêó â³í òàê â³ä÷àéäóøíî 
çàõèùàâ â îäí³é ç íàéãàðÿ÷³øèõ 

áîéîâèõ òî÷îê Óêðà¿íè. Äìèòðî 
éøîâ ó á³é ³ ñâîºþ æèòòºâîþ 
åíåðã³ºþ çàðÿäæàâ áîéîâèõ 
ïîáðàòèì³â. Êðàùîãî áàòüêà, 
÷îëîâ³êà òà ä³äóñÿ â æèòò³ íå 
áóëî. ß íå øêîäóþ í³ ïðî ùî 
çà ö³ ðîêè. Ìè íå âòðà÷àëè ÷àñ, 
ïðèä³ëÿëè éîãî îäèí îäíîìó, 
êîõàëè ³ êàçàëè «ÿ òåáå ëþáëþ» 

ïî ñòî ðàç³â íà äåíü. Â³í ïîêà-
çàâ ìåí³, ÿêèì ìàº áóòè ñïðàâ-
æí³é ÷îëîâ³ê. Ïîêàçàâ, ÿê ìîæ-
íà ëþáèòè. Ïîêàçàâ, ÿê ìîæíà 
ëþáèòè Óêðà¿íó. Ìè áóäåìî ¿¿ 
òàê ëþáèòè ³ íàøà êðà¿íà ïåðå-
ìîæå!», – ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè ïî-
÷óòòÿìè äðóæèíà Þë³ÿ. 

Ñåðã³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ

Äìèòðî Êàðàñüîâ ç äðóæèíîþ Þë³ºþ

×àñòèíà íàãîðîä çàõèñíèêà

Як окупанти бомбили 
Україну, побачив у 
соцмережах: історія 
захисника України 
з Полтавщини

ÍÀ ÑÒÎÐ²ÍÖ² Îïåðàö³¿ 
îá’ºäíàíèõ ñèë ðîçïîâ³ëè 
³ñòîð³þ Ìàêñèìà ç Íîâèõ 

Ñàíæàð, ÿêèé ïîâåðíóâñÿ äî 
Óêðà¿íè ç Ïîëüù³, ùîá áîðîíèòè 
ð³äíó çåìëþ â³ä ðîñ³éñüêèõ çà-
ãàðáíèê³â.

Íèí³ Ìàêñèì, â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâåöü îêðåìî¿ ºãåðñüêî¿ 
áðèãàäè.

– Â³äâåðòî êàæó÷è, ìîæíà 
áóëî ëèøèòèñü çà êîðäîíîì, 
çàáóòè ïðî ñâî¿õ ð³äíèõ òà 
äðóç³â. Àëå êèì áè ÿ òîä³ áóâ? 
Ùî á òîä³ â³ä ìåíå çàëèøè-
ëîñü? – çãàäóº áîºöü.

Ùå ó 2014 ðîö³ þíàê ðîäîì 
³ç Íîâèõ Ñàíæàð íà Ïîëòàâ-
ùèí³ áóâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì 
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, çãîäîì 
ñòàâ âîëîíòåðîì, âñòóïèâ äî 
«Ïëàñòó» òà ç ÷àñîì î÷îëèâ 
îñåðåäîê îðãàí³çàö³¿ â Ïîëòà-
â³. Àëå æèòòÿ ï³äêèíóëî õëîï-
öþ íåïðîñò³ âèïðîáóâàííÿ íà 
ì³öí³ñòü äóõó.

– Ó ÿêèéñü ìîìåíò ÿ ïðî-
ñòî âèãîð³â, âòðàòèâ â³ðó â 
ñåáå — â Óêðà¿í³ — òà ïî¿õàâ 

çàðîáëÿòè ãðîø³ äî Ïîëüù³, 
— ä³ëèòüñÿ Ìàêñèì.

Ïðî áîìáàðäóâàííÿ óêðà-
¿íñüêèõ ì³ñò â³í ä³çíàâñÿ ³ç ñî-
öìåðåæ. ² òîãî æ äíÿ, 24 ëþòîãî, 
áóâ íà ïîëüñüêîìó ì³òèíãó â ï³ä-
òðèìêó íàøî¿ êðà¿íè ó Âðîöëàâ³.

Ïîøòîâõîì äî àêòèâíî¿ ä³¿ 
ñòàâ Äåðæàâíèé ã³ìí, ÿêèé ëó-
íàâ íàä ì³òèíãàðÿìè: óêðà¿í-
ñüêèé ñëàâåíü íàãàäàâ Ìàêñèìó 
ïðèñÿãó ïëàñòóí³â ³ âî¿í³â ÓÏÀ, 
ÿêó êîëèñü ñêëàäàëè ³ç õëîïöÿìè 
â ë³ñîâîìó òàáîð³, òà òâåðäî âè-
ð³øèâ âåðòàòèñÿ — ùîá ñêëàñ-
òè Â³éñüêîâó ïðèñÿãó íàðîäîâ³ 
Óêðà¿íè.

Íå ãàþ÷è ÷àñó, â³í ïðèäáàâ 
êâèòîê íà ïåðøèé æå àâòîáóñ 
³ç Âðîöëàâà: ñåðåä ïàñàæèð³â 
áóëè ïåðåâàæíî ÷îëîâ³êè, ÿê³ 
òàêîæ ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, ³ öå 
ùå á³ëüøå ñòâåðäèëî Ìàêñèìà ó 
ñâîºìó âèáîð³.

Ñüîãîäí³ â³í ðàçîì ³ç ïîáðà-
òèìàìè, áîéîâèìè ºãåðàìè, ó 
ñêëàä³ Îá’ºäíàíèõ ñèë òðèìàº 
îáîðîíó íà Äîíåöüêîìó íà-
ïðÿìêó.

Ó ÖÅÉ ÑÊËÀÄÍÈÉ äëÿ êðà¿íè ÷àñ ïðî-
ôåñ³ÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ñòàëà íàé-
àêòóàëüí³øîþ ñåðåä ìîëîä³. Òîìó 

Â³éñüêîâèé êîëåäæ ñåðæàíòñüêîãî ñêëàäó 
Â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó òåëåêîìóí³êàö³é òà 
³íôîðìàòèçàö³¿ ³ì. Ãåðî¿â Êðóò, ùî çíàõî-
äèòüñÿ ó Ïîëòàâ³, çàïðîøóº íà íàâ÷àííÿ 
âìîòèâîâàíèõ þíàê³â.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Ïîëòàâñüêîìó îá-
ëàñíîìó òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ êîìïëåê-
òóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. 

ßê ³ â ðåøò³ â³éñüêîâèõ êîëåäæàõ, òóò ïðè-
éìàþòü íà íàâ÷àííÿ òà çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó 
â³éñüêîâèõ ôàõ³âö³â ç âèùîþ îñâ³òîþ çà ñòó-
ïåíåì ìîëîäøîãî áàêàëàâðà (îñâ³òíüî-êâà-
ë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì —ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò).

Âèïóñêíèêàì âèäàºòüñÿ äèïëîì äåð-
æàâíîãî çðàçêà ïðî íåïîâíó âèùó îñâ³òó òà 
ïðèñâîþºòüñÿ â³äïîâ³äíà êâàë³ô³êàö³ÿ.

Òåðì³í ï³äãîòîâêè — 2,5 ðîêè, ïðîòÿãîì 
ÿêèõ êóðñàíòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîâíîìó äåð-
æàâíîìó çàáåçïå÷åíí³, òîáòî íàâ÷àííÿ ïî-
âí³ñòþ áåçêîøòîâíå.

Полтавський 
Військовий коледж 
сержантського складу 
запрошує на навчання
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Нове будівництво
Äëÿ íîâîãî áóä³âíèöòâà ³ âèêó-

ïó êâàðòèð îáðàíî Êè¿â òà 15 îá-
ëàñòåé: Çàêàðïàòñüêà, Ëüâ³âñüêà, 
Õìåëüíèöüêà, Êè¿âñüêà, ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêà, Â³ííèöüêà, Ïîëòàâ-
ñüêà, Æèòîìèðñüêà, ×åðí³âåöüêà, 
Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Òåðíîï³ëü-
ñüêà, ×åðêàñüêà, Âîëèíñüêà, Ð³â-
íåíñüêà, Ê³ðîâîãðàäñüêà. Íàðàç³ 
â êîæíîìó ðåã³îí³ ïåðåäáà÷åíî 
îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü êâàðòèð – ïî 
äâ³ òèñÿ÷³ íà îáëàñòü.

Æèòëîâ³ êîìïëåêñè ñêëàäàòè-
ìóòüñÿ ç áóäèíê³â, ÿê³ ìàòèìóòü 
â³ä òðüîõ äî ï’ÿòè ïîâåðõ³â. Ïëî-
ùà – 50 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
íà îäèí êîìïëåêñ. Ó êîæíîìó ÆÊ 
îáîâ’ÿçêîâî áóäå áîìáîñõîâèùå 
ç îêðåìèìè âõîäàìè ç ð³çíèõ áó-
äèíê³â.

Êâàðòèðè ëèøàòèìóòüñÿ ó 
âëàñíîñò³ äåðæàâè. Ùîéíî áóäå 
â³äáóäîâàíî âòðà÷åíå ïåðåñå-
ëåíöÿìè æèòëî, ö³ êâàðòèðè ïî-
âåðòàòèìóòüñÿ äåðæàâ³, ³ ¿õ â³ä-
äàâàòèìóòü òèì ëþäÿì, ÿê³ áóëè 
«³ñòîðè÷íî» ó âåëèêèõ ÷åðãàõ íà 
îòðèìàííÿ êâàðòèðè.

Українські архітектори 
запропонували робити 
тимчасові модульні школи

Ñòóä³ÿ äèçàéíó òà àðõ³òåêòó-
ðè ZIKZAK ðîçðîáèëà êîíöåïö³þ 
Revival, ÿêà ìîæå ïðèñêîðèòè â³ä-
áóäîâó ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêò³â 
çàâäÿêè ìîäóëüíèì ñïîðóäàì.

Òàê, çà äîïîìîãîþ çá³ðíî¿ 
êîíñòðóêö³¿ ç ìåòàëîêàðêàñó ìîæ-
íà «øâèäêî ñêëàñòè» ìîëîäøó 
øêîëó äëÿ 176 ó÷í³â, – çàçíà÷à-
þòü àðõ³òåêòîðè. Êð³ì òîãî, òàêó 
êîíñòðóêö³þ ìîæíà çá³ëüøóâàòè, 
ïðîñòî äîäàþ÷è ïîòð³áí³ áëîêè.

«Òàêèì ÷èíîì, íàøó ìîëîäøó 
øêîëó çà ïîòðåáè ìîæíà ïåðåòâî-
ðèòè íà ñåðåäíþ øêîëó ³, íàâ³òü, 
íà çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó I-III 
ñòóïåí³â! Âñå öå ñòàº ìîæëèâèì 
çàâäÿêè äîäàâàííþ áëîê³â êëþ÷î-
âèõ ôóíêö³é. Øëÿõîì àäàïòèâíîñ-
ò³ ìè ìîæåìî ðîçøèðÿòè áóä³âëþ 
øêîëè ÿê ó ãîðèçîíòàëüíîìó, òàê 
³ âåðòèêàëüíîìó íàïðÿìêó», – ïî-
ÿñíþþòü àâòîðè ïðîºêòó.

Àðõ³òåêòîðè ïðîïîíóþòü íà 
îñíîâ³ ïðèéíÿòî¿ ñèñòåìè áëîê³â 
ðîçðîáëÿòè smart-æèòëî ó ñòðóêòó-
ð³ ìîäóë³â. Òèì÷àñîâå æèòëî ìîæå 
ì³ñòèòè ìîäóëü äëÿ ïðîæèâàííÿ 
÷îòèðüîõ ëþäåé, áëîê ñàíâóçëà, 
áëîê êóõí³ òà óí³âåðñàëüíèé áëîê.

Ó êîìïàí³¿ íàãîëîøóþòü, ùî 
ìîäóë³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
íå ëèøå ÿê òèì÷àñîâå æèòëî. Öå 
ìîæå áóòè ïîñò³éíèé áóäèíîê äëÿ 
îäí³º¿ ðîäèíè, à ìîæå áóòè íàâ³òü 
áàãàòîêâàðòèðíà òðèïîâåðõîâà 
äîì³âêà ó ñòðóêòóð³ ö³ëîãî ðàéî-
íó. Âîíè ï³äêðåñëþþòü, ùî «öå 
íå âèãëÿäàº ³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ ÿê 
æèòòÿ â êîíòåéíåð³».

Ìîäóëü ñêëàäàºòüñÿ ç ïëèò 
ïåðåêðèòòÿ, ñòåëüîâî¿ ïëèòè, ïî-
çäîâæí³õ òà ïîïåðå÷íèõ ñò³íîâèõ 
ïëèò. Ïëèòè âèãîòîâëÿþòüñÿ ç 
ìåòàëîêàðêàñó, çàïîâíþþòüñÿ 
óòåïëåííÿì ³ ì³íåðàëüíîþ âàòîþ 
â àëþì³í³ºâîìó êàðêàñ³ òà çàøè-
âàþòüñÿ ëèñòîâèìè ìàòåð³àëàìè.

Ï³ñëÿ êàï³òàëüíî¿ â³äáóäîâè 
æèòëà òà îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè 
ìîäóëüí³ áóä³âë³ ìîæíà ïåðåòâî-
ðèòè íà ãóðòîæèòîê, îçäîðîâ÷èé 
öåíòð ÷è áàçó â³äïî÷èíêó, íà îô³ñ, 
ìàãàçèí ÷è íàâ³òü ìàéñòåðíþ. Áëî-
êè ìîæíà äåìîíòóâàòè òà ïåðåì³ñ-
òèòè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòèíàìè ç³ 
çáåðåæåííÿì àáî çì³íîþ ôóíêö³¿.

Єврокомісія 
запропонувала скасувати 
на рік всі мита і квоти 
на український експорт

Ó ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ ïðî-
ïîíóþòü ïðèçóïèíèòè íà ð³ê ³ì-
ïîðòí³ ìèòà íà âåñü óêðà¿íñüêèé 
åêñïîðò. Ïðîïîçèö³ÿ òàêîæ ïå-
ðåäáà÷àº ïðèçóïèíåííÿ íà îäèí 
ð³ê óñ³õ àíòèäåìï³íãîâèõ òà çà-
õèñíèõ çàõîä³â ªÑ ùîäî åêñïîðòó 
óêðà¿íñüêî¿ ñòàë³.

Òàêèé êðîê ïîêëèêàíèé äîïî-
ìîãòè çá³ëüøèòè åêñïîðò Óêðà¿íè 
äî ªÑ ³ ïîëåãøèòè ñêðóòíå ñòàíî-
âèùå óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â òà 
åêñïîðòåð³â ï³ä ÷àñ â³éíè.

«ªÑ í³êîëè ðàí³øå íå âæèâàâ 
òàêèõ áåçïðåöåäåíòíèõ çà ñâî-
¿ì ìàñøòàáîì çàõîä³â ç ë³áåðà-
ë³çàö³¿ òîðã³âë³: íàäàííÿ Óêðà¿í³ 
íóëüîâèõ òàðèô³â, íóëüîâèõ êâîò 
íà äîñòóï äî ðèíêó ªÑ… Âîíè 
äîäàäóòü äîâ³ðè óêðà¿íñüê³é åêî-
íîì³ö³ òà íàä³øëþòü ñèëüíèé ñèã-
íàë, ùî ªÑ çðîáèòü óñå ìîæëèâå, 
ùîá äîïîìîãòè Óêðà¿í³ ó ñêðóòíó 
ãîäèíó» – çàÿâèâ â³öåïðåçèäåíò 
ªâðîêîì³ñ³¿ òà êîì³ñàð ç ïèòàíü 
òîðã³âë³ Âàëä³ñ Äîìáðîâñê³ñ.

Òàêîæ â ªÑ ëîêàëüíî âæèâà-
þòü çàõîä³â, ùîá ïîëåãøèòè íà-
çåìíå ïåðåâåçåííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
ïðîäóêö³¿. Íàïðèêëàä, ªâðîêîì³-
ñ³ÿ ðîçïî÷àëà ë³áåðàë³çàö³þ óìîâ 

Яким буде соціальне житло для переселенців: державна власність, 3-5 поверхів
Ó 15 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè òà â Êèºâ³ ïëàíóþòü âè-

êóïîâóâàòè ³ áóäóâàòè ñîö³àëüíå æèòëî äëÿ âíó-
òð³øí³õ ïåðåñåëåíö³â, ÿêå ëèøàòèìåòüñÿ ó äåð-
æàâí³é âëàñíîñò³. Äåòàë³ ïðîãðàìè ïîâ³äîìèâ 
çàñòóïíèê êåð³âíèêà Îô³ñó Ïðåçèäåíòà Êèðèëî 
Òèìîøåíêî.

Íàðàç³ âíóòð³øí³ ïåðåñåëåíö³, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ 
âæå ïåðåâèùèëà äâà ì³ëüéîíè, ïîòðåáóþòü 600 
òèñÿ÷ êâàðòèð. Ùîá çàáåçïå÷èòè ¿õ æèòëîì, äåð-
æàâà ïëàíóº áóäóâàòè ç íóëÿ, à òàêîæ âèêóïîâó-
âàòè âæå ãîòîâ³ êâàðòèðè. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðî-

ºêòó ïîïåðåäíüî – 69 ìëðä ãðí.
«Ãîòîâ³ êâàðòèðè, – íàãîëîñèâ Êèðèëî Òèì-

îøåíêî, – âèêóïîâóâàòèìóòü ò³ëüêè ç ðåìîíòîì, 
ñàíòåõí³êîþ òà íåîáõ³äíèìè ìåáëÿìè. Íà ³íôî-
ãðàô³ö³ ïîêàçàíî ì³í³ìàëüí³ çðó÷íîñò³, ÿê³ ìàþòü 
áóòè â êâàðòèðàõ, ÿê âèêóïëåíèõ, òàê ³ çáóäîâà-
íèõ. Òàê, íà êóõí³ ïåðåäáà÷åíî åëåêòðîïëèòó ç 
âèòÿæêîþ, ìèéêó, õîëîäèëüíèê, ñò³ë ³ ñò³ëüö³. Ó 
ñïàëüí³é ê³ìíàò³ – ëèøå ìàòðàö. Ó äèòÿ÷³é ê³ìíàò³ 
– âáóäîâàíèé ñò³ë äëÿ çàíÿòü, ñò³ëåöü ³ ïîëóòîð-
íèé ìàòðàö».

Íàðàç³ â ðîáîò³ – ïîíàä 400 òèñÿ÷ âæå ãîòîâèõ 
êâàðòèð, â ÿê³ ò³ëüêè òðåáà çàâåçòè ìåáë³. 1261 êâàð-
òèð îá³öÿþòü ï³äãîòóâàòè äëÿ çàñåëåííÿ äî ëèïíÿ, 
ùå 17,5 òèñÿ÷³ êâàðòèð áóäóòü ãîòîâ³ íà îñ³íü.

Êâàðòèðè äåðæàâà ïëàíóº âèêóïîâóâàòè çà 

íèçüêèìè ö³íàìè. Çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóíêàìè, 
ÿê³ îáãîâîðþâàëèñÿ ³ç çàáóäîâíèêàìè, ðåêîìåí-
äîâàíà âàðò³ñòü ïîâí³ñòþ îáëàäíàíî¿ êâàðòèðè 
íå ïåðåâèùóâàòèìå 24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà êâà-
äðàòíèé ìåòð.

äèçàéíåð³â òà ³íæåíåð³â äëÿ â³ä-
ðîäæåííÿ ì³ñòà.

Ìåð Õàðêîâà ²ãîð Òåðåõîâ îá-
ãîâîðèâ ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ì³ñòà ï³ñëÿ â³éíè ³ç Íîðìàíîì 
Ôîñòåðîì. Àðõ³òåêòîð âæå ñòâî-
ðèâ ïîïåðåäí³é ïëàí ïðîºêòó ìà-
í³ôåñòó ì³ñòà.

Â³í ïîîá³öÿâ ç³áðàòè íàéêðà-
ùèõ àðõ³òåêòîð³â, äèçàéíåð³â òà 
³íæåíåð³â äëÿ â³äðîäæåííÿ Õàð-
êîâà. Ôîñòåð ìàº íàì³ð ïîºäíà-
òè íàéêðàù³ óêðà¿íñüê³ òàëàíòè ç³ 
ñâ³òîâèì äîñâ³äîì.

«Ïåðøèì êðîêîì áóäå – ãåíå-
ðàëüíèé ïëàí ì³ñòà, ïîâ’ÿçàíèé 
ç ðåã³îíîì, ç ìåòîþ îá’ºäíàòè 
íàéóëþáëåí³øó ³ íàéøàíîâàí³øó 
ñïàäùèíó ìèíóëîãî ç íàéáàæàí³-
øèìè òà íàéçåëåí³øèìè åëåìåí-
òàìè ³íôðàñòðóêòóðè òà áóä³âåëü. 
²íøèìè ñëîâàìè, – ñòâîðèòè ì³ñ-
òî ìàéáóòíüîãî çàðàç òà ïëàíóâà-
òè ñâîº æèòòÿ íà äåñÿòèë³òòÿ âïå-
ðåä», – çàÿâèâ àðõ³òåêòîð.

Â îíëàéí-íàðàä³ âçÿëè ó÷àñòü 
ïðåäñòàâíèêè Ôîíäó Íîðìà-
íà Ôîñòåðà, Ãàðâàðäñüêîãî òà 
Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåò³â. 
Äçâ³íîê îðãàí³çóâàâ Ñåêðåòàð³àò 
ªâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ êîì³-
ñ³¿ ÎÎÍ.

Çàãàëîì ó Õàðêîâ³ çðóéíî-
âàíî áëèçüêî 25% áóäèíê³â. Ðî-
ñ³éñüêà àðì³ÿ çíèùèëà áàãàòî 
àäì³íáóä³âåëü, áóäèíê³â ó öåíòð³ 
ì³ñòà, æèòëîâ³ ì³êðîðàéîíè, ñå-
ðåä ÿêèõ îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè 
Ï’ÿòèõàòêè, Ðîãàíü, Ï³âí³÷íà Ñàë-
ò³âêà. Òîìó ï³ñëÿ â³éíè ì³ñòî ïî-
òðåáóâàòèìå íîâèõ îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíî¿ ñôåðè – ë³êàðåíü, øê³ë òà 
äèòÿ÷èõ ñàäê³â.

Íà äóìêó Òåðåõîâà, óâàãó ïî-
òð³áíî ïðèä³ëèòè äèçàéíó, ùîá 
ì³êðîðàéîíè â³äð³çíÿëèñÿ îäèí 
â³ä îäíîãî, áóäóâàòè áîìáîñ-
õîâèùà òà ïàðê³íãè ïîäâ³éíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ. Ïëàíóºòüñÿ, ùî ó 
ïðîöåñ³ â³äíîâëåííÿ ì³ñòà âè-
êîðèñòîâóâàòèìóòü åíåðãîçáå-
ð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿, áóäóâàòèìóòü 
áàãàòîð³âíåâ³ ðîçâ’ÿçêè, âåëî-
äîð³æêè òà íîâ³ çîíè â³äïî÷èíêó, 
ïàðêè òà ñêâåðè, à òàêîæ çâåäóòü 
ñ³ò³-öåíòð ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà.

У модульному містечку 
Львова поселили перших 
переселенців

Ó Ñòðèéñüêîìó ïàðêó Ëüâîâà 
â³äêðèëè ïåðøå ìîäóëüíå ì³ñ-
òå÷êî äëÿ ïåðåñåëåíö³â ³ ðîçì³ñ-
òèëè â íüîìó ïåðøèõ 250 ìåø-
êàíö³â, – ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà 
ì³ñüêðàäè.

Çàãàëîì ì³ñòå÷êî ðîçðàõîâà-
íå íà 350 ëþäåé ³ ñêëàäàºòüñÿ ç 
88 áóäèíî÷ê³â. Îêðåìî º äóøîâ³ 

êàá³íêè, òóàëåòè, ¿äàëüíÿ òà ìåä-
ïóíêò. ª ìîæëèâ³ñòü îáëàøòóâàòè 
ìàãàçèí.

Â³äêðèòòÿ ì³ñòå÷êà â³äâ³äàâ 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ïîëüù³ Ìàòåóø 
Ìîðàâåöüêèé. Êîíòåéíåðè ïîäà-
ðóâàâ ïîëüñüêèé óðÿä.

Ó Ëüâîâ³ ïëàíóþòü îáëàøòó-
âàòè òðè òàêèõ ì³ñòå÷êà. Òàêîæ 
ðàí³øå ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é 
Ñàäîâèé ïîâ³äîìëÿâ, ùî äëÿ 
âàã³òíèõ ïåðåñåëåíîê çáóäóþòü 
îêðåì³ äåðåâ’ÿí³ êîòåäæ³ ç êðà-
ùèìè óìîâàìè.

«Íàñòóïíèé ôîêóñ ðîçì³ùåí-
íÿ òàêèõ îá’ºêò³â – ó òèõ îáëàñòÿõ, 
ùî ïîñòðàæäàëè â³ä âîðîãà: Êè-
¿âñüêà, Ñóìñüêà, ×åðí³ã³âñüêà îá-
ëàñò³. Ïëàí íà íàñòóïíèé òèæäåíü 
– ðîçì³ùåííÿ 5 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â 
ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ öèõ îáëàñ-
òåé, ùî íàéá³ëüøå ïîñòðàæäà-
ëè», – çàçíà÷èâ ì³í³ñòð ðîçâèòêó 
ãðîìàä ³ òåðèòîð³é Îëåêñ³é ×åð-
íèøîâ.

У Бородянці встановили 
15 модульних будинків 
для рятувальників 
та волонтерів

Ó Áîðîäÿíö³ íà Êè¿âùèí³ âñòà-
íîâèëè 15 ìîäóëüíèõ áóäèíê³â, 
äå æèòèìóòü ðÿò³âíèêè ÄÑÍÑ òà 
âîëîíòåðè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ 
çàñòóïíèê êåð³âíèêà Îô³ñó Ïðå-
çèäåíòà Êèðèëî Òèìîøåíêî. Ïî-
ìåøêàííÿ îáëàäíàí³ áàçîâèìè 
ðå÷àìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ òèì÷à-
ñîâîãî ïðîæèâàííÿ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó òèì÷àñî-
âèõ áóäèíêàõ æèòèìóòü áëèçüêî 
70 ðÿòóâàëüíèê³â òà âîëîíòåð³â, 
ÿê³ ïðîäîâæóþòü ðîçáèðàòè çà-
âàëè.

Ïîìåøêàííÿ çàáåçïå÷åí³ óñ³ì 
íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ. 
Çîêðåìà, òàì º îá³ãð³âà÷³, òåëå-
â³çîðè, ³ãðîâ³ ïðèñòàâêè, ë³æêà, 
ìàòðàöè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ñòî-
ëè òà ñò³ëüö³. Íà òåðèòîð³¿ òàêîæ 
ðîçì³ñòèëè ìîá³ëüíó êóõíþ.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Óêðà¿íà 
÷åêàº ùå íà îäíó ïàðò³þ ìîäóëü-
íèõ áóäèíê³â. ¯õ ïëàíóþòü äî-
ïðàâèòè äî Êè¿âñüêî¿, Ñóìñüêî¿ 
òà ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñòåé. Ö³ áó-
äèíêè ïåðåäàëà Êè¿âùèí³ Çàêàð-
ïàòñüêà ÎÂÀ, ÿêà îòðèìàëà ¿õ â³ä 
ôîíäó êîëèøíüîãî ãóáåðíàòîðà 
øòàòó Íüþ-Éîðê Äæîðäæà Ïàòàê³.

Çà äàíèìè ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ Äåíèñà Ìîíàñòèðñüêîãî, 
Áîðîäÿíêà º îäíèì ³ç íàéá³ëüø 
çðóéíîâàíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ñòàíîì íà 17 
êâ³òíÿ ï³ä çðóéíîâàíèìè áóäèí-
êàìè âèÿâèëè ò³ëà 41 ëþäèíè.

Þð³é ÄÐÎÃÀ

äëÿ óêðà¿íñüêèõ âîä³¿â âàíòàæ³-
âîê, ÿê³ ïåðåâîçÿòü âàíòàæ³ ì³æ 
Óêðà¿íîþ òà ªÑ, à òàêîæ ïîëåã-
øåííÿ òðàíçèòó äëÿ òðàíñïîðòó-
âàííÿ óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó äî 
òðåò³õ êðà¿í.

Òåïåð ïðîïîçèö³þ ªâðîêî-
ì³ñ³¿ ðîçãëÿíóòü ªâðîïåéñüêèé 
ïàðëàìåíò òà Ðàäà ªâðîïåé-
ñüêîãî Ñîþçó.

Архітектор Норман 
Фостер вже розробляє 
план реконструкції 
Харкова

Íîðìàí Ôîñòåð ïîîá³öÿâ ç³-
áðàòè íàéêðàùèõ àðõ³òåêòîð³â, 

Àðõ³òåêòîð Íîðìàí Ôîñòåð âæå 
ðîçðîáëÿº ïëàí ðåêîíñòðóêö³¿ Õàðêîâà Ó ìîäóëüíîìó ì³ñòå÷êó Ëüâîâà ïîñåëèëè ïåðøèõ ïåðåñåëåíö³â

Óêðà¿íñüê³ àðõ³òåêòîðè çàïðîïîíóâàëè ðîáèòè òèì÷àñîâ³ ìîäóëüí³ øêîëè



(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.

Animal Planet CEE
06.00 Зірки та звірі: Уітні Каммінгс 

та зграя койотів 5 с. (12+)
06.25 Франк у Каліфорнії 2 с. (12+)
07.10 Франк та легенди про драко-

нів 6 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Бі ненави-

дить Сісі 9 с. (12+)
09.00 Швидкість життя: Хижаки 

американського південного 
заходу 1 с. (12+)

09.55 Великі кішки Кенії 5 с. (12+)
10.50 Великі коти Кенії: Царство 

хижаків 1 с. (12+)
11.45 Великі кішки Кенії: Смужки 

vs плями 2 с. (12+)
12.40 Океанаріум: Восьминіг Офе-

лія 6 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Котячий те-

рор 10 с. (12+)
14.30 Захисники тварин: Операція 

"Перекупник" 1 с. (12+)
15.25 День у світі тварин: Історія 

Лулу 4 с. (12+)
16.20 Майстер створення басей-

нів: Японський водний сад 
10 с. (12+)

17.15 Майстер зі створення ба-
сейнів: Нові ідеальні басей-
ни 11 с. (12+)

18.10 Майстер зі створення ба-
сейнів: Найкращі з найкра-
щих 12 с. (12+)

19.05 Швидкість життя: Вбивці із 
Центральної Америки 2 с. 
(12+)

20.00 Великі океани: Домініка 1 с. 
(12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін: Ще один шанс 
2 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Закохані пінгві-
ни 7 с. (12+)

22.45 Китові війни: Двері ляска-
ють, посуд б'ється 5 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
Мій другий мозок вбиває 
мене 1 с. (12+)

00.35 Фермер ХХІ століття 1 с. 
(12+)

01.24 Швидкість життя: Вбивці із 
Центральної Америки 2 с. 
(12+)

02.12 Океанаріум: Закохані пінгві-
ни 7 с. (12+)

03.00 Сувора справедливість: 
Батько та дочка - браконьє-
ри 4 с. (12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов: Сюрприз 
Бінді 8 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
Мій другий мозок вбиває 
мене 1 с. (12+)

05.15 Китові війни: Двері ляска-
ють, посуд б'ється 5 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 Жінки Джона Кеннеді
09.30 Стародавні цивілізації 2,3 с.
11.00 В пошуках істини
12.40 Мистецтво архітектури 3,4 с.
14.00 В пошуках істини
15.40 Титани 20 століття 2,3 с.
17.20 Роки правління Обами:сила 

слова
18.20 В пошуках істини
20.50 Журнал Rolling Stone 2,3 с.
22.10 Берлінська стіна:шлях до 

свободи
23.10 100 днів до перемоги 1 с.
00.05 В пошуках істини
02.35 Великі композитори 2,3 с.
04.35 Вінсент ван Гог. Нерозказана 

історія мого дядечка 1, 2 с.
Болт

05.15 Т/с "Маестро"
08.35 Т/с "Код Костянтина"
11.35 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.40 Т/с "Володимирська, 15"
17.40 Т/с "Код Костянтина"
20.40 Т/с "Ніконів та КО"
22.55 Т/с "Володимирська, 15"
02.00 Т/с "Майор та магія"

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

мось
12.00 Любий, ми переїжджаємо
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 М/ф "Бебі-бос"
17.20 Х/ф "Півтора шпигуна" 

(16+)
19.10 Х/ф "Обережно! Предки 

в хаті"
20.50 Х/ф "Старскі та Гатч"
22.35 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.25 Добрий день, ми з України
23.30 Вечірка 3
00.25 Добрий день, ми з України
00.30 Т/с "Батько рулить 2"
01.20 Сміємось - отже не здає-

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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом

06.00 М/с "Світ чекає на від-
криття"

06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "Свинка Пеппа"
07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Дружба-це диво"
09.35 М/с "Супер Крила"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Леген-

ди про місячний камінь"
11.00 Навчання без меж(8 клас)
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 Навчання без меж(11 клас)
12.15 М/с "Легенди Спарка"
12.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
13.00 М/с "Зак Шторм"
13.25 М/с "Елвін і бурундуки"
14.10 М/с "44 коти"
14.35 М/с "Щенячий патруль"
15.25 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.25 М/с "Крилаті рятівники"
16.50 М/с "Вампірина"
17.15 М/с "Супер Крила"
17.45 М/с "Шиммер та Шайн"
18.10 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
19.50 М/с "Пригоди Паддінгто-

на"
20.30 М/с "Вампірина"
20.50 М/с "Крилаті рятівники"
21.10 М/с "Щенячий патруль"
21.55 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.05 М/с "Зак Шторм"
23.25 М/с "Бакуган"
23.50 М/с "Оггі і кукарачі"
00.45 Знімала мама
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Еспресо TV
00.00 Марафон "Єдині новини"
07.00 НОВИНИ
07.10 Інформаційний марафон
08.00 НОВИНИ: економіка під час 

війни
08.20 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 НОВИНИ
09.10 Інформаційний марафон
09.30 Хроніки інформаційної війни
09.50 Інформаційний марафон
10.00 НОВИНИ
10.10 Інформаційний марафон
11.00 НОВИНИ
11.10 Марафон "Разом/ Beraber"
12.00 НОВИНИ
12.10 Стрім з Василем Зимою
13.00 Вердикт з Сергієм Руденком

14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
16.00 НОВИНИ
16.10 Інформаційний марафон
17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон
18.00 Свобода Live
19.00 НОВИНИ
19.10 Великий ефір Василя Зими
21.00 ВВС News Україна
21.30 Інформаційний марафон
22.30 Час-Тайм
23.00 Інформаційний марафон

Film.Ua Drama
07.10 Т/с "Дорога в порожнечу"
09.30 Т/с "Невипадкові зустрічі"
12.30 Т/с "Пошта"
15.35 Т/с "Два життя"
18.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.00 Т/с "Та, що бачить завтра"
01.25 Т/с "Фантом"
04.45 Т/с "Контакт"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 8 с. (16+)
06.15 Неймовірний лікар Пол Ко-

рова перестрибнула через 
Місяць (16+)

07.05 Неймовірний доктор Пол 
Коров'є божевілля (16+)

07.55 Інстинкт виживання: Мис-
ливці гірських лісів (16+)

08.50 Інстинкт виживання: Пове-
лители вогню (16+)

09.45 Авто - SOS Sunbeam Alpine 
(16+)

10.35 Авто-SOS 7 VW T4 Campervan 
(16+)

11.30 Дикий тунець: Найкраще Гір-
кі хвилини (16+)

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Щось зовсім інше 
(16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Смертельні кордони 
(16+)

14.00 Розслідування авіаката-
строф: Без попередження 
(16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Небезпечний вантаж 
(16+)

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Усією сім'єю 
(16+)

16.40 Затонули скарби нубійських 
фараонів (16+)

17.30 Європа з висоти пташиного 
польоту Німеччина (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Мо-
розиво та булочки (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Ви-
шня та маффіни (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Зниклі частини (16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф: Провал місії (16+)

21.00 Авто-SOS Saab 900 (16+)
21.50 Авто-SOS Фіат Х-19 (16+)
22.45 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: Відкладена відпустка 
(16+)

23.35 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Метамфетамін (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Наркотики 
та розлучення (16+)

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Небезпечний вантаж 
(16+)

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Снігова куля (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Смертельна достав-
ка (16+)

03.20 Авто-SOS Saab 900 (16+)
04.05 Суперспоруди: чудеса інже-

нерії Космічна станція (16+)
04.50 Ігри розуму: Залежності 

(16+)
05.15 Ігри розуму: Мова (16+)
05.35 Ігри розуму: Брехня, брехун 

(16+)
СТБ

06.00 Цієї миті рік потому (16+)
07.45 Неймовірна правда про 

українців (12+)
08.20 Т/с "Комісар Рекс"
13.25 Неймовірна правда про 

українців (12+)
14.00 Т/с "Сліпа" (12+)
18.50 СуперМама (12+)
19.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
20.15 Т/с "Кава з кардамоном" 

(16+)
22.10 Цієї миті рік потому (12+)

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, 

4,5 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.
13.32 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.

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин
08.15 Сімейні мелодрами
09.00 Щоденник медіума
10.00 Телемагазин
10.15 Сімейні мелодрами
11.00 Телемагазин
11.15 Сімейні мелодрами
14.00 Т/с "Наречена зі Стамбула"
15.30 Т/с "Візерунки долі"
18.00 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.30 Сімейні мелодрами
23.00 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Спорт 1
00.00 Гандбол. Ліга чемпіонів. 

Фленсбург-Хандевітт - Віве 
Кельце

01.30 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Жальгіріс 
- Банга

03.10 Гандбол. Бундесліга. Вет-
цлар - Фленсбург-Хандевітт

04.40 Міжнародна Ліга плавання 
ISL. Playoff. Матч 16. Пер-
ший день

06.40 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Боавішта - 
Бенфіка

08.30 Футбол. Чемпіонат Пор-
тугалії Прімейра. Огляд 
матчів

09.10 Волейбол. Євро 2021 р. 
Жінки. 1/4 фіналу. Сербія - 
Франція

11.00 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 
Кітчі (Гонконг) - Віссел Кобе 
(Японія)

12.50 Небачений футбол
13.30 Гандбол. Ліга чемпіонів. 

Мєшков Брест - Ольборг
15.00 Футбол. Чемпіонат Португа-

лії Прімейра. Портімоненсі 
- Спортинг

16.50 Хокей. U18. ЧС- 2022 р. Диві-
зіон IB. Україна - Австрія

18.50 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Дебрецен - 
Академія Пушкаша

20.30 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Жальгіріс 
- Банга

22.10 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Боавішта - 
Бенфіка

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

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

до ЧС- 2022
10.55 "Головна команда"
11.50 Огляд 1-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
13.10 Антальяспор - Коньяспор. 

Чемпіонат Туреччини
15.00 Футбол NEWS
15.20 Нью-Йорк Сіті - Спортинг 

КС. MLS
17.00 АЗ Алкмаар - Аякс. Чемпіо-

нат Нідерландів
18.40 Футбол NEWS
19.00 "Головна команда"
20.00 Yellow
20.10 Остін - Лос-Анджелес Гелак-

сі. MLS
22.00 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
22.30 Футбол NEWS
22.50 "Денисов Time. Війна"
23.20 Ніцца - Нант. Фінал. Кубок 

Франції
01.20 Феєнорд - ПСВ. Чемпіонат 

Нідерландів
03.10 Істанбул Башакшехір - Га-

латасарай. Чемпіонат Ту-
реччини

Вівторок, 10 травня

20.30 Х/ф "Форрест Гамп"
22.45 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.35 Добрий день, ми з України
23.40 Вечірка 3
00.35 Добрий день, ми з України
00.40 Т/с "Батько рулить 2"
01.30 Сміємось - отже не здаємось
01.35 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на від-

криття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "Свинка Пеппа"
07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Дружба-це диво"
09.35 М/с "Супер Крила"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Леген-

ди про місячний камінь"
11.00 Навчання без меж(8 клас)
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 Навчання без меж(11 клас)
12.15 М/с "Легенди Спарка"
12.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
13.00 М/с "Зак Шторм"
13.25 М/с "Елвін і бурундуки"
14.10 М/с "44 коти"
14.35 М/с "Щенячий патруль"
15.25 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.25 М/с "Крилаті рятівники"
16.50 М/с "Вампірина"
17.15 М/с "Супер Крила"
17.45 М/с "Шиммер та Шайн"
18.10 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
19.50 М/с "Пригоди Паддінгтона"
20.30 М/с "Вампірина"
20.50 М/с "Крилаті рятівники"
21.10 М/с "Щенячий патруль"
21.55 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.05 М/с "Зак Шторм"
23.25 М/с "Інфініті Надо"
23.50 М/с "Оггі і кукарачі"
00.45 Знімала мама
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Еспресо TV
00.00 Марафон "Єдині новини"
07.00 НОВИНИ
07.10 Інформаційний марафон
08.00 НОВИНИ: економіка під час 

війни
08.20 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 НОВИНИ
09.10 Інформаційний марафон
09.30 Pro здоров`я під час війни
09.40 Інформаційний марафон
10.00 НОВИНИ

10.10 Інформаційний марафон
11.00 НОВИНИ
11.10 Марафон "Разом/ Beraber"
12.00 НОВИНИ
12.10 Світ під час війни з Юрієм 

Фізером
13.00 Вердикт з Сергієм Руденком
14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
16.00 НОВИНИ
16.10 Інформаційний марафон
17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон
18.00 Свобода Live
19.00 НОВИНИ
19.10 Великий ефір Василя Зими
21.00 ВВС News Україна
21.30 Інформаційний марафон
22.30 Час-Тайм
23.00 Інформаційний марафон

Film.Ua Drama
07.05 Т/с "Дорога в порожнечу"
09.30 Т/с "Квочка"
12.30 Т/с "Пошта"
15.35 Т/с "Два життя"
18.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.05 Т/с "Та, що бачить завтра"
01.25 Т/с "Фантом"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 18 с. (16+)
08.00 Інстинкт виживання: Засідка 

в джунглях (16+)
08.55 Інстинкт виживання: Весілля 

воїна (16+)
09.45 Авто - SOS Рено 5 GT Турбо 

(16+)
10.40 Авто-SOS 7 Talbot Sunbeam 

Lotus (16+)
11.30 Дикий тунець: Найкраще Аз-

бука дикого тунця (16+)
12.25 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 NONE* (16+)
13.10 Розслідування авіаката-

строф: Злітно-посадкова 
смуга (16+)

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Неймовірне піке 
(16+)

15.00 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Наркоторгівля на танц-
полі (16+)

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Майже ви-
рвався на волю (16+)

16.40 Загублені скарби Єгипту: 
Секрети цариць Єгипту 
(16+)

17.35 Європа з висоти пташиного 
польоту Італія (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Ра-
мен та хала (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Ква-
соля, фарфалле та чай (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Вбивця у кабіні пілота? (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Трагедія у Лексінг-
тоні (16+)

21.00 Затонули скарби нубійських 
фараонів (16+)

21.50 Чорні фараони: імперія зо-
лота (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Скрутне становище 
(16+)

23.35 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Митники (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Просочені 
кокаїном (16+)

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Наркоторгівля на танц-
полі (16+)

01.50 Розслідування авіакатастроф: 
Фатальна передача (16+)

02.35 Розслідування авіа-
катастроф: Жах у Сан-
Франциско (16+)

03.20 Затонули скарби нубійських 
фараонів (16+)

04.05 Всередині неймовірної ме-
ханіки Авіаносець (16+)

04.50 Ігри розуму: Їжа для розду-
мів (16+)

05.15 Ігри розуму: Ризикована 
справа (16+)

05.35 Ігри розуму: Використати 
або втратити (16+)

СТБ
03.40 Найкраще на ТБ
06.05 Т/с "Мама" (12+)
09.50 Т/с "Мама. Продовження" 

(16+)
13.25 Т/с І будуть люди 16+ 

(16+)
Терра

00.00 Подорож по Італії, 2 с.
00.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
01.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
01.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
01.48 Острови в океані, 1 с.
02.38 Острівні делікатеси, 4 с.
03.02 Календар туриста
03.07 Морський круїз, 9 с.
03.53 Міські подорожі, 3 сезон, 7 с.
04.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
04.34 Подорож по Британії, 1 с.
05.16 Східна експедиція, 8 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, 

4,5 с.

11.45 Стильні подорожі. Швей-
царія

12.02 Календар туриста
12.07 По Греції на суперяхті, 7 с.
12.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
13.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
13.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
14.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
14.56 Варто побувати, 56 с.
15.00 Далекі береги, 8 с.
15.25 Адаптер, 106 с.
15.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
16.20 Повернення до природи, 

6 с.
17.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
17.38 Подорожі класом люкс, 12 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.

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин
08.15 Сімейні мелодрами
09.00 Щоденник медіума
10.00 Телемагазин
10.15 Сімейні мелодрами
11.00 Телемагазин
11.15 Сімейні мелодрами
14.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
15.30 Т/с "Візерунки долі"
18.00 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.30 Сімейні мелодрами
23.00 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Спорт 1
00.00 Футбол. Чемпіонат Португа-

лії Прімейра. Портімоненсі 
- Спортинг

01.20 Волейбол. Євро 2021 р. Жін-
ки. 1/4 фіналу. Швеція - Ні-
дерланди

03.10 Автоперегони. Euroformula 
Open. Барселона, Іспанія. 
1-а гонка

04.10 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Уйпешт - Фе-
хервар

05.50 Гандбол. Бундесліга. Мінден 
- Штутгарт

07.20 Міжнародна Ліга плавання 
ISL. Playoff. Матч 16. Пер-
ший день

09.40 Хокей. ЧС- 2022 р. Дивізіон 
IB. Естонія - Україна

11.40 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Морейренсі 
- Порту

13.30 Гандбол. Бундесліга. Ерлан-
ген - Фленсбург-Хандевітт

15.00 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Хонвед - Ме-
зекевешд

16.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. Ди-
намо Бухарест - Барса

18.10 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Бенфіка - 
Порту

20.00 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Огляд матчів. 
Premier

20.40 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. РБ Зальцбург - 
Вольфсбергер

22.20 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Ференцварош 
- ЗТЕ

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

нат України
08.00 "Студія LIVE"
08.35 Україна - Кіпр. Контрольна 

гра
10.25 "Студія LIVE"
11.00 Істанбул Башакшехір - Га-

латасарай. Чемпіонат Ту-
реччини

12.45 "Денисов Time. Війна" С. 
Ребров

13.15 АЗ Алкмаар - Аякс. Чемпіо-
нат Нідерландів

15.00 Yellow
15.10 Ванкувер Вайткепс - Торон-

то. MLS
17.00 Бешикташ - Фенербахче. 

Чемпіонат Туреччини
18.45 "Денисов Time. Війна" Т. 

Степаненко
19.20 Ніцца - Нант. Фінал. Кубок 

Франції
21.15 Феєнорд - ПСВ. Чемпіонат 

Нідерландів
23.00 Топ-матч
23.10 Нешвілл - Реал Солт-Лейк. 

MLS
01.00 Топ-матч
01.10 Хатайспор - Трабзонспор. 

Чемпіонат Туреччини
03.00 Топ-матч
03.10 Шарлотт - Інтер Маямі. MLS

Понеділок, 9 травня

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

Animal Planet CEE
06.00 Зірки та звірі: Мелісса Джо-

ан Харт та незговірливий 
дельфін 4 с. (12+)

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

07.10 Франк та легенди про драко-
нів 5 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Білий Тор-
надо 8 с. (12+)

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

09.55 Кішки Кло-Хілл 3-8 с. (12+)
12.40 Океанаріум: Морське левеня 

Скарлетт 5 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Бі ненави-

дить Сісі 9 с. (12+)
14.30 Франк та легенди про драко-

нів 6 с. (12+)
15.25 Франк у Каліфорнії 2 с. (12+)
16.20 Великі кішки Кенії 5 с. (12+)
17.15 Великі коти Кенії: Царство 

хижаків 1 с. (12+)
18.10 Великі кішки Кенії: Смужки 

vs плями 2 с. (12+)
19.05 Швидкість життя: Хижаки 

американського південного 
заходу 1 с. (12+)

20.00 Фермер ХХІ сторіччя 1 с. 
(12+)

20.55 Стати ветеринаром Фіналь-
на гонка 6 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Восьминіг Офе-
лія 6 с. (12+)

22.45 Китові війни: Ми хулігани 4 
с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
Пекельне свято 7 с. (12+)

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

01.24 Швидкість життя: Хижаки 
американського південного 
заходу 1 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Восьминіг Офе-
лія 6 с. (12+)

03.00 Сувора справедливість: Обез-
головлений олень 3 с. (12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов: Роберт та 
Великий Страшний Боско 7 
с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
Пекельне свято 7 с. (12+)

05.15 Китові війни: Ми хулігани 4 
с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 ДЖ. Ф. Кеннеді
09.30 Стародавні цивілізації 1,2 с.
10.15 Стародавні цивілізації 2 с.
11.00 В пошуках істини
12.40 Мистецтво архітектури 1,2 с.
14.00 В пошуках істини
15.40 Титани 20 століття 1,2 с.
17.20 Жінки Джона Кеннеді
18.20 В пошуках істини
20.50 Журнал Rolling Stone 1,2 с.
22.10 Роки правління Обами:сила 

слова
23.10 Берлінська стіна:шлях до 

свободи
00.05 В пошуках істини
02.35 Великі композитори 1,2 с.
04.35 Стародавні скарби М'янми 

1, 2 с.
Болт

05.35 Т/с "Маестро"
08.55 Т/с "Код Костянтина"
11.55 Т/с "Патруль Самооборона"
14.55 Т/с "Володимирська, 15"
18.00 Т/с "Код Костянтина"
20.55 Т/с "Ніконів та КО"
23.10 Т/с "Володимирська, 15"
02.10 Т/с "Майор та магія"

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

мось
12.00 Любий, ми переїжджаємо
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 М/ф "Шрек назавжди"
17.20 М/ф "Шпигуни під при-

криттям"
19.00 М/ф "Бебі-бос"



Animal Planet CEE
06.00 Зірки та звірі: Непроханий 

гість Девіда Аркетта 6 с. 
(12+)

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

07.10 Захисники тварин: Операція 
"Перекупник" 1 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Котячий те-
рор 10 с. (12+)

09.00 Швидкість життя: Вбивці із 
Центральної Америки 2 с. 
(12+)

09.55 Майстер створення басей-
нів: Японський водний сад 
10 с. (12+)

10.50 Майстер зі створення басей-
нів: Нові ідеальні басейни 11 
с. (12+)

11.45 Майстер зі створення басей-
нів: Найкращі з найкращих 
12 с. (12+)

12.40 Океанаріум: Закохані пінгві-
ни 7 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Кішка зі-
псувала мені весілля 11 с. 
(12+)

14.30 Захисники тварин: Злий Цар 
2 с. (12+)

15.25 Фермер ХХІ сторіччя 1 с. 
(12+)

16.20 Поганий пес: Руйнівники 
житла 1 с. (12+)

17.15 Поганий пес: Безсовісні 
брудні собаки 2 с. (12+)

18.10 Поганий пес: Кішки та великі 
неприємності 3 с. (12+)

19.05 Швидкість життя: Мисливці 
Східної Африки 3 с. (12+)

20.00 Дикий дизайн: Назад на рей-
ки 2 с. (12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін: Труднощі та 
перешкоди 3 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Порятунок ви-
дренка 8 с. (12+)

22.45 Китові війни: Поступися до-
рогою дамам 6 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
Допоможіть! Мене їдять 
живцем 2 с. (12+)

00.35 Велікан океану: Домініка 1 
с. (12+)

01.24 Швидкість життя: Мисливці 
Східної Африки 3 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Порятунок ви-
дрінку 8 с. (12+)

03.00 Сувора справедливість: 
Впіймані на камеру 5 с. 
(12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов: Комод-
ський зв'язковий 9 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
Допоможіть! Мене їдять 
живцем 2 с. (12+)

05.15 Китові війни: Поступися до-
рогою дамам 6 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 Роки правління Обами:сила 

слова
09.30 Стародавні цивілізації 3,4 с.
11.00 В пошуках істини
12.40 Мистецтво архітектури 5,6 с.
14.00 В пошуках істини
15.40 Титани 20 століття 3,4 с.
17.20 Берлінська стіна:шлях до 

свободи
18.20 В пошуках істини
20.50 Журнал Rolling Stone 3,4 с.
22.10 100 днів до перемоги 1,2 с.
00.05 В пошуках істини
02.35 Великі композитори 3,4 с.
04.35 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.

Болт
05.05 Т/с "Маестро"
08.30 Т/с "Код Костянтина"
11.30 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.30 Т/с "Володимирська, 15"
17.30 Т/с "Код Костянтина"
20.25 Т/с "Ніконів та КО"
22.45 Т/с "Володимирська, 15"
01.55 Т/с "Майор та магія"

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

мось
12.00 Любий, ми переїжджаємо
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 "Обережно! Предки 

в хаті"
17.30 Х/ф "Проблемна дитина"
18.50 Х/ф "Проблемна дитина 

2"
20.20 Х/ф "Шпигун, який мене 

кинув" (16+)
22.15 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.05 Добрий день, ми з України
23.10 Вечірка 3
00.05 Добрий день, ми з України
00.10 Т/с "Батько рулить 2"
01.00 Сміємось - отже не здає-

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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на від-

криття"
06.05 М/с "Волохатий блог"

06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "Свинка Пеппа"
07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Дружба-це диво"
09.35 М/с "Супер Крила"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Леген-

ди про місячний камінь"
11.00 Навчання без меж(8 клас)
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 Навчання без меж(11 клас)
12.15 М/с "Легенди Спарка"
12.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
13.00 М/с "Зак Шторм"
13.25 М/с "Елвін і бурундуки"
14.10 М/с "44 коти"
14.35 М/с "Щенячий патруль"
15.25 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.25 М/с "Крилаті рятівники"
16.50 М/с "Вампірина"
17.15 М/с "Супер Крила"
17.45 М/с "Шиммер та Шайн"
18.10 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
19.50 М/с "Пригоди Паддінгто-

на"
20.30 М/с "Вампірина"
20.50 М/с "Крилаті рятівники"
21.10 М/с "Щенячий патруль"
21.55 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.05 М/с "Зак Шторм"
23.25 М/с "Бакуган"
23.50 М/с "Оггі і кукарачі"
00.45 Знімала мама
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Еспресо TV
00.00 Марафон "Єдині новини"
07.00 НОВИНИ
07.10 Інформаційний марафон
08.00 НОВИНИ: економіка під час 

війни
08.20 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 НОВИНИ
09.10 Інформаційний марафон
09.30 Pro здоров`я під час війни
09.40 Інформаційний марафон
10.00 НОВИНИ
10.10 Інформаційний марафон
11.00 НОВИНИ
11.10 Марафон "Разом/ Beraber"
12.00 НОВИНИ
12.10 Хроніки з Ольгою Лень
13.00 Вердикт з Сергієм Руденком
14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
16.00 НОВИНИ

16.10 Інформаційний марафон
17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон
18.00 Свобода Live
19.00 НОВИНИ
19.10 Великий ефір Василя Зими
21.00 ВВС News Україна
21.30 Інформаційний марафон
22.30 Час-Тайм
23.00 Інформаційний марафон

Film.Ua Drama
07.10 Т/с "Дорога в порожнечу"
09.30 Т/с "Годинник з зозулею"
12.30 Т/с "Пошта"
15.35 Т/с "Два життя"
18.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.05 Т/с "Та, що бачить завтра"
01.30 Т/с "Фантом"
04.40 Т/с "Контакт"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 15 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Пол Пол 

галопом (16+)
07.05 Неймовірний доктор Пол 

Злети та падіння (16+)
08.00 Інстинкт виживання: При-

годи з дикими тваринами 
(16+)

08.55 Інстинкт виживання: Бороть-
ба зі стихією (16+)

09.45 Авто - SOS Кейтерхем 7 
(16+)

10.40 Авто-SOS 7 Ламборджіні Ес-
пада (16+)

11.30 Дикий тунець: Найкраще 
Тащі гарпун! (16+)

12.20 Дикий тунець: Північ про-
ти Півдня 7 Пронира Дейв 
(16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Смертельне знижен-
ня (16+)

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Вбивця у кабіні піло-
тів (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Схованка з контрабан-
дою (16+)

15.50 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Затримані та 
зухвалі (16+)

16.40 Авто-SOS Saab 900 (16+)
17.35 Європа з висоти пташиного 

польоту Голландія (16+)
18.25 Фабрика їжі в Америці: Філе-

міньйон та "Брудний рис" 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Піца 
та картопля фрі (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: - спеціальний випуск 
Суперечливі катастрофи 
(16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф: Потрапили в коло-
тнечу (16+)

21.00 Інстинкт виживання:: Втеча 
з Амазонії Не боячись хвиль 
(16+)

21.50 Інстинкт виживання: Весілля 
воїна (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Зниклий пасажир (16+)

23.35 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Несправні літаки (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Вміст ва-
лізи (16+)

01.00 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Схованка з контрабан-
дою (16+)

01.45 Розслідування авіаката-
строф: Смертельна місія 
(16+)

02.30 Розслідування авіаката-
строф: На межі катастрофи 
(16+)

03.15 Інстинкт виживання: Втечаз 
Амазонії Не боячись хвиль 
(16+)

04.00 Суперспоруди: чудеса ін-
женерії Суперсуховантаж 
(16+)

04.50 Ігри розуму: Забобони (16+)
05.10 Ігри розуму: Шаблони (16+)
05.35 Ігри розуму: Те, чого ви не 

знаєте (16+)
СТБ

05.55 Цієї миті рік потому (12+)
07.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
08.20 Т/с "Комісар Рекс"
13.30 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
14.00 Т/с "Сліпа" (12+)
18.50 СуперМама (12+)
19.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
20.15 Т/с "Кава з кардамоном" 

(16+)
22.15 Цієї миті рік потому (12+)
00.05 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
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, 

4,5 с.
23.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
Бігуді ТБ

06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин
08.15 Сімейні мелодрами
09.00 Щоденник медіума
10.00 Телемагазин
10.15 Сімейні мелодрами
11.00 Телемагазин
11.15 Сімейні мелодрами
14.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
15.30 Т/с "Візерунки долі"
18.00 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.30 Сімейні мелодрами
23.00 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Спорт 1
00.00 Гандбол. Бундесліга. Мінден 

- Штутгарт
01.20 Міжнародна Ліга плавання 

ISL. Playoff. Матч 16. Другий 
день

03.20 Автоперегони. Euroformula 
Open. Барселона, Іспанія. 
3-я гонка

04.00 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Спортінг - 
Ешторіл

05.50 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Паневе-
жис - Хегельманн

07.30 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Уйпешт - Фе-
хервар

09.20 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Огляд матчів

10.00 Гандбол. Бундесліга. Мінден 
- Штутгарт

11.40 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Морейренсі 
- Порту

13.30 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. РБ Зальцбург - 
Вольфсбергер

15.10 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Ференцварош 
- ЗТЕ

16.50 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 
Лайон Сіті (Сінгапур) - Тегу 
(Корея)

18.30 ZeRingШоу. Авторська про-
грама Юрія Нестеренка. 
Бокс. Деррік Гейнер - Вікто-
ра Поло

19.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 
фіналу. Фленсбург-Ханде-
вітт - Барса LIVE

21.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 
фіналу. ПСЖ - Кіль LIVE

23.30 Небачений футбол
Футбол 1

06.00 Топ-матч
06.10 Львів - Металіст 1925 Чемпі-

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

ЧС- 2022
11.00 "Головна команда"
12.00 Топ-матч
12.10 Бешикташ - Фенербахче. 

Чемпіонат Туреччини
14.00 "Головна команда"
15.00 Футбол NEWS
15.20 Ніцца - Нант. Фінал. Кубок 

Франції
17.15 Атланта - Чикаго Файр. MLS
19.00 Футбол NEWS
19.20 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
20.30 "Головна команда"
21.35 LIVE. Боруссія (М) - Україна. 

Контрольна гра
22.30 Yellow
23.40 "Головна команда"
00.30 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
01.25 LIVE. Фламенгу - Алтус. Ку-

бок Бразилії
02.15 Yellow
03.25 Топ-матч
03.40 Антальяспор - Коньяспор. 

Чемпіонат Туреччини

Середа, 11 травня

07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Дружба-це диво"
09.35 М/с "Супер Крила"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Ле-

генди про місячний ка-
мінь"

11.00 Навчання без меж(8 клас)
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 Навчання без меж(11 клас)
12.15 М/с "Легенди Спарка"
12.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
13.00 М/с "Зак Шторм"
13.25 М/с "Елвін і бурундуки"
14.10 М/с "44 коти"
14.35 М/с "Щенячий патруль"
15.25 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.25 М/с "Крилаті рятівники"
16.50 М/с "Вампірина"
17.15 М/с "Супер Крила"
17.45 М/с "Шиммер та Шайн"
18.10 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
19.50 М/с "Пригоди Паддінгто-

на"
20.30 М/с "Вампірина"
20.50 М/с "Крилаті рятівники"
21.10 М/с "Щенячий патруль"
21.55 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.05 М/с "Зак Шторм"
23.25 М/с "Бакуган"
23.50 М/с "Оггі і кукарачі"
00.45 Знімала мама
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Еспресо TV.
00.00 Марафон "Єдині новини"
07.00 НОВИНИ
07.10 Інформаційний марафон
08.00 НОВИНИ: економіка під час 

війни
08.20 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 НОВИНИ
09.10 Інформаційний марафон
09.30 Хроніки інформаційної війни
09.40 Інформаційний марафон
10.00 НОВИНИ
10.10 Інформаційний марафон
11.00 НОВИНИ
11.10 Марафон "Разом/ Beraber"
12.00 НОВИНИ
12.10 Історії війни з Марією Гур-

ською
13.00 Вердикт з Сергієм Руденком
14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
16.00 НОВИНИ

16.10 Інформаційний марафон
17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон
18.00 Свобода Live
19.00 НОВИНИ
19.15 "Говорить Великий Львів"
21.00 ВВС News Україна
21.30 Інформаційний марафон
22.30 Час-Тайм
23.00 Інформаційний марафон

Film.Ua Drama
07.10 Т/с "Дорога в порожнечу"
09.30 Кохання матері - 1-4 c
12.30 Т/с "Пошта"
15.35 Т/с "Два життя"
18.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.00 Т/с "Та, що бачить завтра"
01.25 Т/с "Фантом"
04.45 Т/с "Контакт"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 20 с. (16+)
06.20 Неймовірний доктор Пол Ла-

ма-Рама Дінь-Дон (16+)
07.05 Неймовірний доктор Пол 

Атака кажана (16+)
07.55 Інстинкт виживання: Найне-

ймовірніші пристрої (16+)
08.50 Інстинкт виживання: Диво-

вижні страви різних племен 
(16+)

09.45 Авто - SOS Вантажівка Austin 
Tilly (16+)

10.35 Авто-SOS 7 Ford Escort Mk1 
Mexico (16+)

11.30 Дикий тунець: Найкраще 
Протистояння стихії (16+)

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Море хвилюється 
(16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Футбольна трагедія 
(16+)

14.00 Розслідування авіаката-
строф: Штормовий зліт 
(16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Арештова-
ний багаж (16+)

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Спіймані та 
віддані (16+)

16.40 Інстинкт виживання:: Втеча 
з Амазонії Не боячись хвиль 
(16+)

17.30 Європа з висоти пташино-
го польоту Великобританія 
(16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Тур-
дакен та гірчиця (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: 
В'ялене м'ясо, брауні та цу-
кор (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф - спеціальний випуск: 
Смертельна розсіяність 
(16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: За мить до посадки 
(16+)

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

21.50 Впіймати контрабандиста 
Великий улов (16+)

22.40 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Бійте на сполох (16+)

23.30 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Екстрена ситуація в 
аеропорту (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Операція 
під прикриттям 16+

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Фатальна затримка 
(16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Фатальний випадок 
(16+)

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

04.05 Суперспоруди: дива інжене-
рії Літак-гігант (16+)

04.50 Ігри розуму: Співчуття (16+)
05.10 Ігри розуму: Гнів (16+)
05.35 Ігри розуму: Ілюзії (16+)

СТБ
06.00 Цієї миті рік потому (12+)
07.50 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
08.25 Т/с "Комісар Рекс"
13.30 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
14.00 Т/с "Сліпа" (12+)
18.50 СуперМама (12+)
19.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
20.15 Т/с "Кава з кардамоном" 

(16+)
22.15 Цієї миті рік потому (16+)
00.05 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
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.
06.00 Подорож по Італії, 2 с.
06.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
07.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
07.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
07.48 Острови в океані, 1 с.
08.38 Острівні делікатеси, 4 с.
09.02 Календар туриста

09.07 Морський круїз, 9 с.
09.53 Міські подорожі, 3 сезон, 

7 с.
10.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
10.34 Подорож по Британії, 1 с.
11.16 Східна експедиція, 8 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
18.02 Календар туриста
18.07 По Греції на суперяхті, 7 с.
18.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
19.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
19.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
20.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
20.56 Варто побувати, 56 с.
21.00 Далекі береги, 8 с.
21.25 Адаптер, 106 с.
21.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
22.20 Повернення до природи, 6 с.
23.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
23.38 Подорожі класом люкс, 12 с.

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин
08.15 Сімейні мелодрами
09.00 Щоденник медіума
10.00 Телемагазин
10.15 Сімейні мелодрами
11.00 Телемагазин
11.15 Сімейні мелодрами
14.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
15.30 Т/с "Візерунки долі"
18.00 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.30 Сімейні мелодрами
23.00 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Спорт 1
00.00 Хокей. U18. ЧС- 2022 р. Ди-

візіон IB. Угорщина - Україна
02.00 Футбол. Кубок Угорщини. 

Фінал. Ференцварош - 
Пакш

03.40 Гандбол. Бундесліга. Бург-
дорф - Кіль

05.10 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Мезекевешд 
- Хонвед

06.50 ZeRingШоу. Авторська про-
грама Юрія Нестеренка. 
Бокс. Деррік Гейнер - Вікто-
ра Поло

08.20 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 
фіналу. Фленсбург-Ханде-
вітт - Барса

09.20 Футбол. Кубок Угорщини. 
Фінал. Ференцварош - 
Пакш

11.40 Волейбол. Євро 2021 р. 
Жінки. 1/4 фіналу. Сербія - 
Франція

13.30 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Playoff. Матч 17. Пер-
ший день

15.30 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 
фіналу. ПСЖ - Кіль

17.00 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Боавішта - 
Бенфіка

18.50 Футбол. Чемпіонат Пор-
тугалії Прімейра. Огляд 
матчів

19.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 
фіналу. Веспрем - Ольборг 
LIVE

21.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 
фіналу. Монпельє - Віве 
Кельце LIVE

23.30 Небачений футбол
Футбол 1

06.00 Топ-матч
06.10 Колос - Ворскла. Чемпіонат 

України
08.00 "Головна команда"
08.55 Чехія - Україна. Контрольна 

гра
10.45 "Головна команда"
11.20 Огляд 1-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
12.30 Аякс - Геренвен. Чемпіонат 

Нідерландів. Прем'єра
14.30 "Денисов Time. Війна"
15.00 Футбол NEWS
15.20 ПСВ - НЕК. Чемпіонат Нідер-

ландів. Прем'єра
17.15 Корінтіанс - Португеза. Ку-

бок Бразилії
19.00 Футбол NEWS
19.20 Ювентус - Інтер. Фінал. Ку-

бок Італії
21.20 Yellow
21.30 "Головна команда"
22.35 Боруссія (М) - Україна. 

Контрольна гра
23.25 Футбол NEWS
00.40 "Головна команда"
01.25 LIVE. Сан-Паулу - Жувенту-

де. Кубок Бразилії
03.25 Гоу Ехед Іглз - Феєнорд. 

Чемпіонат Нідерландів

Четвер, 12 травня
Animal Planet CEE

06.00 Зірки та звірі: Емілі Деша-
нель та ведмежі кістки 7 с. 
(12+)

06.25 Фермер ХХІ століття 1 с. 
(12+)

07.10 Захисники тварин: Злий Цар 
2 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Кішка зіпсу-
вала мені весілля 11 с. (12+)

09.00 Швидкість життя:Мисливці 
Східної Африки 3 с. (12+)

09.55 Поганий пес: Руйнівники 
житла 1 с. (12+)

10.50 Поганий пес: Безсовісні 
брудні собаки 2 с. (12+)

11.45 Поганий пес: Кішки та великі 
неприємності 3 с. (12+)

12.40 Океанаріум: Порятунок ви-
дренка 8 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Макс нена-
видить моїх родичів 12 с. 
(12+)

14.30 Захисники тварин: Засідка 
3 с. (12+)

15.25 Великі океани: Домініка 1 с. 
(12+)

16.20 Великі коти Кенії: Небезпека 
на горизонті 3 с. (12+)

17.15 Дикі річки Африки 1 с. (12+)
18.10 Дикі річки Африки 2 с. (12+)
19.05 Проект "Гризлі" 1 с. (12+)
20.00 Франк у Каліфорнії 3 с. (12+)
20.55 Доктор Джефф: ветеринар 

Рокі-Маунтін: За будь-яку 
ціну 4 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Дельфіній лікар 
9 с. (12+)

22.45 Китові війни: Крапка кипіння 
7 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: У 
мене в голові личинка 3 с. 
(12+)

00.35 Дикий дизайн: Назад на рей-
ки 2 с. (12+)

01.24 Проект "Гризлі" 1 с. (12+)
02.12 Океанаріум: Дельфіній лікар 

9 с. (12+)
03.00 Сувора справедливість: Кра-

би та лосось 6 с. (12+)
03.45 Зоопарк Ірвінов: Крокодил 

надворі 10 с. (12+)
04.30 Монстри всередині мене: У 

мене в голові личинка 3 с. 
(12+)

05.15 Китові війни: Крапка кипіння 
7 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 Берлінська стіна:шлях до 

свободи
09.30 Стародавні цивілізації 4 с.
10.15 Стародавні цивілізації 5 с.
11.00 В пошуках істини
12.40 Мистецтво архітектури 7 с.

13.20 Мистецтво архітектури 8 с.
14.00 В пошуках істини
15.40 Титани 20 століття 4 с.
16.30 Титани 20 століття 5 с.
17.20 100 днів до перемоги 1 с.
18.20 В пошуках істини
20.50 Журнал Rolling Stone 4 с.
21.30 Журнал Rolling Stone 5 с.
22.10 100 днів до перемоги 2 с.
23.10 Крейсер Індіанаполіс: Спа-

док
00.05 В пошуках істини
02.35 Великі композитори 4 с.
03.35 Великі композитори 5 с.
04.35 Майя.Народження легенди 

1, 2 с.
Болт

05.10 Т/с "Маестро"
08.35 Т/с "Код Костянтина"
11.40 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.35 Т/с "Володимирська, 15"
17.45 Т/с "Код Костянтина"
20.45 Т/с "Ніконів та КО"
23.00 Т/с "Володимирська, 15"
02.05 Т/с "Майор та магія"

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

мось
12.00 Любий, ми переїжджаємо
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"
14.30 Т/с "Батько рулить 3"
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"
18.45 М/ф "Шрек назавжди"
20.15 Х/ф "Озброєні і небезпеч-

ні" (16+)
22.10 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.00 Добрий день, ми з України
23.05 Вечірка 3
00.00 Добрий день, ми з України
00.05 Т/с "Батько рулить 2"
00.30 Т/с "Батько рулить 3"
00.55 Сміємось - отже не здає-

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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на від-

криття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "Свинка Пеппа"



Animal Planet CEE
06.00 Зірки та звірі: Ел Рокер та 

голодний ведмідь 8 с. (12+)
06.25 Велікан океану: Домініка 1 

с. (12+)
07.10 Захисники тварин: Засідка 

3 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Макс нена-

видить моїх родичів 12 с. 
(12+)

09.00 Проект "Гризлі" 1 с. (12+)
09.55 Великі коти Кенії: Небезпека 

на горизонті 3 с. (12+)
10.50 Дикі річки Африки 1 с. (12+)
11.45 Дикі річки Африки 2 с. (12+)
12.40 Океанаріум: Дельфіній лікар 

9 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Як Будда 

Гектора тиранив 13 с. (12+)
14.30 Захисники тварин: Рятівний 

дрон 4 с. (12+)
15.25 Дикий дизайн: Назад на рей-

ки 2 с. (12+)
16.20 Дивовижний світ тварин: Ле-

вітуючі ящірки та безсмертні 
медузи 1 с. (12+)

16.45 Дивовижний світ тварин: 
Надзвукові сови та невидимі 
восьминоги 2 с. (12+)

17.15 Дивовижний світ тварин: 
Зворотній політ птахів та 
слизькі морські гади 3 с. 
(12+)

17.40 Дивовижний світ тварин: 
Хвости собак та щелепи 
крокодилів 4 с. (12+)

18.10 Дивовижний світ тварин: 
Прозорі кішки та пухнасті 
видри 5 с. (12+)

18.35 Дивовижний світ тварин: 
Хобот слона та стародавні 
тварини 6 с. (12+)

19.05 Проект "Гризлі": Урок рибо-
ловлі 2 с. (12+)

20.00 День у світі тварин: Кінець іс-
торії 5 с. (12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін: Висотний пес 
5 с. (12+)

21.50 Океанаріум 10 с. (12+)
22.45 Китові війни: Звук льоду 1 с. 

(12+)
23.40 Монстри всередині мене: 

Щось їсть моє дитя 4 с. 
(12+)

00.35 Франк у Каліфорнії 3 с. (12+)
01.24 Проект "Гризлі": Урок рибо-

ловлі 2 с. (12+)
02.12 Океанаріум 10 с. (12+)
03.00 Експедиція Мунго: Супер-

змія із Перу 1 с. (12+)
03.45 Зоопарк Ірвінов: Невгамов-

на Бінді 11 с. (12+)
04.30 Монстри всередині мене: 

Щось їсть моє дитя 4 с. 
(12+)

05.15 Китові війни: Звук льоду 1 

с. (12+)
Epoque

06.00 В пошуках істини
08.30 100 днів до перемоги 1 с.
09.30 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.
11.00 В пошуках істини
12.40 Мистецтво архітектури 9 с.
13.20 Мистецтво архітектури 10 с.
14.00 В пошуках істини
15.40 Титани 20 століття 5 с.
16.30 Титани 20 століття 6 с.
17.20 100 днів до перемоги 2 с.
18.20 В пошуках істини
20.50 Журнал Rolling Stone 5 с.
21.30 Журнал Rolling Stone 6 с.
22.10 Крейсер Індіанаполіс: Спа-

док
23.10 Століття війни
00.05 В пошуках істини
02.35 Великі композитори 5 с.
03.35 Великі композитори 6 с.
04.35 Розкриття таємниць Вавіло-

ну 1, 2 с.
Болт

05.15 Т/с "Маестро"
08.45 Т/с "Код Костянтина"
11.45 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.45 Т/с "Володимирська, 15"
17.55 Т/с "Код Костянтина"
20.55 Т/с "Ніконів та КО"
23.10 Т/с "Володимирська, 15"
02.20 Т/с "Майор та магія"

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

мось
12.00 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Вечірка 3
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 3"
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 М/ф "Як приборкати дра-

кона"
20.20 Х/ф "Півтора шпигуна" 

(16+)
22.10 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.00 Добрий день, ми з України
23.10 Сміємось - отже не здає-

мось
23.15 Х/ф "Мисливці за відьма-

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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на від-

криття"

06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "Свинка Пеппа"
07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Дружба-це диво"
09.35 М/с "Супер Крила"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Леген-

ди про місячний камінь"
11.00 Навчання без меж(8 клас)
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 Навчання без меж(11 клас)
12.15 М/с "Легенди Спарка"
12.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
13.00 М/с "Зак Шторм"
13.25 М/с "Елвін і бурундуки"
14.10 М/с "44 коти"
14.35 М/с "Щенячий патруль"
15.25 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.25 М/с "Крилаті рятівники"
16.50 М/с "Вампірина"
17.15 М/с "Супер Крила"
17.45 М/с "Шиммер та Шайн"
18.10 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
19.50 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.50 М/с "Крилаті рятівники"
21.10 М/с "Щенячий патруль"
21.55 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер 

Кіт"
23.05 М/с "Зак Шторм"
23.25 М/с "Бакуган"
23.50 М/с "Оггі і кукарачі"
00.00 М/с "Козаки.Футбол"
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Еспресо TV
00.00 Марафон "Єдині новини"
07.00 НОВИНИ
07.10 Інформаційний марафон
08.00 НОВИНИ: економіка під час 

війни
08.20 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 НОВИНИ
09.10 Інформаційний марафон
10.00 НОВИНИ
10.10 Інформаційний марафон
11.00 НОВИНИ
11.10 Марафон "Разом/ Beraber"
12.00 НОВИНИ
12.10 Інтерактив з Віталієм Порт-

никовим
13.00 Інформаційний марафон з 

Марією Гурською
14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон з 

Марією Гурською
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон з 

Віталієм Портниковим та 
Миколою Вереснем

16.00 НОВИНИ
16.10 Інформаційний марафон з 

Віталієм Портниковим та 
Миколою Вереснем

17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон з 

Віталієм Портниковим та 
Миколою Вереснем

18.00 Свобода Live
19.00 НОВИНИ
19.10 Великий ефір Василя Зими
21.00 ВВС News Україна
21.30 Інформаційний марафон
22.30 Час-Тайм
23.00 Інформаційний марафон

Film.Ua Drama
07.10 Т/с "Дорога в порожнечу"
09.35 Т/с "Скажи мені правду"
12.30 Т/с "Пошта"
15.35 Т/с "Два життя"
18.40 Т/с "Невипадкові зустрічі"
21.55 Т/с "Та, що бачить завтра"
01.20 Т/с "Квочка"
04.25 Т/с "Контакт"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 4 с. (16+)
06.20 Неймовірний доктор Пол 

Хворіти ніколи (16+)
07.05 Неймовірний лікар Пол Так 

мама! (16+)
08.00 Інстинкт виживання: Засідка 

в джунглях (16+)
08.55 Інстинкт виживання: Весілля 

воїна (16+)
09.45 Авто - SOS Mazda Rx-7 

(16+)
10.40 Авто-SOS 7 Citroen 2cv 

(16+)
11.30 Дикий тунець: Найкраще 

Битви довжиною у вічність 
(16+)

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Досвід та удача 
(16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Коронний кидок 
(16+)

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Катастрофа на зліт-
ній смузі (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Просочені 
кокаїном (16+)

15.50 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Ризикований 
бізнес (16+)

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

17.35 Європа з висоти пташиного 
польоту Польща (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Бре-
целі та печиво (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Шо-
коладні брецелі та джем 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф - спеціальний випуск 
Пожежа на борту (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Смертельне поста-
чання (16+)

21.00 Тайвань-світу Мисливці за 
рослинами (16+)

21.50 Тайвань-світу Дорога до 
головної ліги бейсболу 
(16+)

22.45 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Небезпечне сміття 
(16+)

23.35 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Техобслуговування 
А380 (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Нейтра-
лізація трьох наркокур'єрів 
(16+)

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Майже ви-
рвався на волю (16+)

01.55 Розслідування авіаката-
строф: Катастрофа (16+)

02.40 Розслідування авіаката-
строф: Кривава лазня в 
Сан-Паулу (16+)

03.25 Тайвань-світу Мисливці за 
рослинами (16+)

04.10 Суперспоруди: чудеса інже-
нерії Найвища будівля (16+)

04.55 Ігри розуму: Битва підлог 2 
(16+)

05.20 Ігри розуму: Інтуїція (16+)
05.35 Ігри розуму: Битва статей 

(16+)
СТБ

05.40 Цієї миті рік потому (16+)
07.25 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
08.00 Т/с "Комісар Рекс"
13.00 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
13.40 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55 СуперМама (12+)
19.45 Неймовірна правда про 

українців (12+)
20.15 Т/с "Кава з кардамоном" 

(16+)
22.10 Цієї миті рік потому (12+)
00.05 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)
Терра

00.00 Подорож по Італії, 2 с.
00.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
01.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
01.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
01.48 Острови в океані, 1 с.
02.38 Острівні делікатеси, 4 с.
03.02 Календар туриста
03.07 Морський круїз, 9 с.
03.53 Міські подорожі, 3 сезон, 7 с.
04.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
04.34 Подорож по Британії, 1 с.
05.16 Східна експедиція, 8 с.
06.02 Календар туриста
06.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
06.53 Адаптер, 107 с.
07.17 Далекі береги, 9 с.
07.41 Двоколісні хроніки, 109 с.

08.01 Міські подорожі, 3 сезон, 
4,5 с.

08.45 Стильні подорожі. Швей-
царія

09.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
09.25 Адаптер, 111 с.
09.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
10.08 UAhistory, 21 с.
10.35 Варто побувати, 7 с.
10.39 Повернення до природи, 1 с.
11.31 Варто побувати, 67 с.
11.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
12.02 Календар туриста
12.07 По Греції на суперяхті, 7 с.
12.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 5 с.
13.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
13.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
14.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
14.56 Варто побувати, 56 с.
15.00 Далекі береги, 8 с.
15.25 Адаптер, 106 с.
15.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
16.20 Повернення до природи, 6 с.
17.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
17.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
18.02 Неймовірно цікаві історії, 

11 с.
18.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
19.14 Адаптер, 104 с.
19.40 Повернення до природи, 4 с.
20.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
20.55 Варто побувати, 24 с.
21.00 Календар туриста
21.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
21.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
21.49 Події, 45 с.
22.12 Далекі береги, 6 с.
22.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
23.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
23.25 UAhistory, 19 с.
23.56 Варто побувати, 40 с.

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин
08.15 Сімейні мелодрами
09.00 Щоденник медіума
10.00 Телемагазин
10.15 Сімейні мелодрами
11.00 Телемагазин
11.15 Сімейні мелодрами
14.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
15.30 Т/с "Візерунки долі"
18.00 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.30 Сімейні мелодрами
23.00 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Сімейні мелодрами

Спорт 1
00.00 Футбол. Чемпіонат Литви 

Перший дивізіон. Жальгіріс 
- Банга

01.40 Хокей. ЧС- 2022 р. Дивізіон 
IB. Японія - Україна

03.40 Міжнародна Ліга плавання 
ISL. Playoff. Матч 17. Пер-
ший день

05.40 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Хонвед - Ме-
зекевешд

07.30 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Бенфіка - 
Порту

09.10 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Паневе-
жис - Хегельманн

10.50 Футбол. Кубок Угорщини. 
Фінал. Ференцварош - 
Пакш

12.40 Футбол. Чемпіонат Пор-
тугалії Прімейра. Огляд 
матчів

13.20 Автоперегони. Сезон 2020 
GT Open. Red Bull Ring, Ав-
стрія. 2-я гонка

14.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
1/4 фіналу. Веспрем - Оль-
борг

16.20 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Фран-
ція - Словаччина LIVE

19.00 ZeRingШоу. Авторська про-
грама Юрія Нестеренка. 
Бокс. Деррік Гейнер - Вікто-
ра Поло

20.20 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Фін-
ляндія - Норвегія LIVE

23.00 Футбол. Чемпіонат Пор-
тугалії Прімейра. Огляд 
матчів

Футбол 1
06.00 Олександрія - Маріуполь. 

Чемпіонат України
07.45 "Головна команда"
08.50 Боруссія (М) - Україна. 

Контрольна гра
10.40 "Головна команда"
11.30 ПСВ - НЕК. Чемпіонат Нідер-

ландів
13.15 Крузейру - Ремо. Кубок Бра-

зилії
15.00 Футбол NEWS
15.20 Аякс - Геренвен. Чемпіонат 

Нідерландів
17.10 Ювентус - Інтер. Фінал. Ку-

бок Італії
19.00 Футбол NEWS
19.20 Боруссія (М) - Україна. 

Контрольна гра
21.10 "Головна команда"
21.50 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

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

Яремчук
23.20 Гоу Ехед Іглз - Феєнорд. 

Чемпіонат Нідерландів
01.10 Yellow
01.20 Антальяспор - Коньяспор. 

Чемпіонат Туреччини
03.10 Корінтіанс - Португеза. Ку-

бок Бразилії

П'ятниця, 13 травня

18.00 Х/ф "Гладіатор" (16+)
20.15 Х/ф "Хоробре серце"
23.05 Х/ф "До зірок"
01.05 Х/ф "Мисливці за відьма-

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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на від-

криття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "Свинка Пеппа"
07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Дружба-це диво"
09.35 М/с "Супер Крила"
10.00 М/с "Фьюжн Макс"
11.05 М/с "Вовк на 100%:Леген-

ди про місячний камінь"
11.50 М/с "Легенди Спарка"
12.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
13.00 М/с "Зак Шторм"
13.25 М/с "Елвін і бурундуки"
14.10 М/с "44 коти"
14.35 М/с "Щенячий патруль"
15.25 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.25 М/с "Крилаті рятівники"
16.50 М/с "Левина варта"
17.15 М/с "Мопсики-приятелі"
17.45 М/с "Супер Крила"
18.10 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
19.50 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.50 М/с "Крилаті рятівники"
21.10 М/с "Щенячий патруль"
21.55 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.05 М/с "Зак Шторм"
23.25 М/с "Бакуган"
23.50 М/с "Козаки.Футбол"
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Еспресо TV
00.00 Марафон "Єдині новини"
07.00 НОВИНИ
07.10 Інформаційний марафон
08.00 НОВИНИ
08.10 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Інформаційний марафон
09.30 Pro здоров`я під час війни
09.40 Інформаційний марафон
10.00 НОВИНИ
10.10 Інформаційний марафон
11.00 НОВИНИ
11.10 France 24

11.15 Культура під час війни з Лє-
ною Чиченіною

12.00 НОВИНИ
12.10 Інформаційний марафон з 

Марією Гурською
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон з 

Миколою Вереснем та Ан-
желікою Сизоненко

17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон з 

Віталієм Портниковим
18.00 НОВИНИ
18.10 Інформаційний марафон з 

Віталієм Портниковим
19.00 НОВИНИ
19.15 Великий ефір Василя Зими
21.00 НОВИНИ
21.15 Інформаційний марафон

Film.Ua Drama
06.50 Т/с "Дежурний лікар 7"
10.35 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
17.45 Т/с "Два життя"
22.05 Т/с "І будуть люди"
02.45 Т/с "Новенька"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 5 с. (16+)
06.25 Наукові дурниці 7 с. (16+)
06.40 Наукові дурниці 8 с. (16+)
07.05 Дикий тунець Майстер ри-

боловлі (16+)
07.55 Дикий тунець Чудовисько з 

Міддл-Бенк (16+)
08.45 Дикий тунець Гроші (16+)
09.35 Дикий тунець Тримайся міц-

ніше (16+)
10.25 Осушити океан: 2 Таємниці 

громадянської війни (16+)
11.15 Осушити океан: 2 Втрачені 

боєголовки часів Холодної 
війни (16+)

12.10 Осушити океан: 2 Таємниці 
іспанської Армади (16+)

13.05 Авто-SOS 7 Peugeot 504 
(16+)

13.55 Авто-SOS 7 Talbot Sunbeam 
Lotus (16+)

14.50 Авто-SOS 7 VW T4 Campervan 
(16+)

15.40 Авто-SOS 7 Ламборджіні Ес-
пада (16+)

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

17.30 Розслідування авіаката-
строф: Злітно-посадкова 
смуга (16+)

18.20 Розслідування авіаката-
строф: Смертельні кордони 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Смертельне знижен-
ня (16+)

20.05 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Майже ви-
рвався на волю (16+)

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

21.50 Аляска: Нове Покоління 
Життя на межі (16+)

22.40 Аляска: Нове Покоління Су-
ворі умови (16+)

23.30 Осушити океан: Завтрачені 
чудеса Єгипту (16+)

00.25 Осушити океан: Мексикан-
ська затока (16+)

01.10 Таємна історія аварій кора-
бля: Втрачений флот Пер-
шої світової війни (16+)

02.00 Таємна історія аварій кора-
бля: Невдалі напади (16+)

02.45 Таємна історія аварій кора-
бля: Останні дні битв (16+)

03.30 Найбільші техногенні ката-
строфи Прихована небез-
пека (16+)

04.15 Найбільші техногенні ката-
строфи Аварії на електро-
станціях (16+)

05.00 Наукові дурниці 13 с. (16+)
05.25 Наукові дурниці 10 с. (16+)
05.40 Зробити за один день Кро-

сівки (16+)
СТБ

06.00 Т/с "Комісар Рекс"
09.20 Неймовірна правда про 

українців (12+)
10.00 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)
10.50 Т/с "Комісар Рекс"
14.10 Т/с "Кава з кардамоном" 

(16+)
19.00 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)
19.40 Т/с "Дівчата" (12+)
23.25 Неймовірна правда про 

українців (12+)
Терра

00.02 Календар туриста
00.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
00.53 Адаптер, 107 с.
01.17 Далекі береги, 9 с.
01.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
02.01 Міські подорожі, 3 сезон, 

4,5с.
02.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
03.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
03.25 Адаптер, 111 с.
03.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
04.08 UAhistory, 21 с.
04.35 Варто побувати, 7 с.
04.39 Повернення до природи, 1 с.
05.31 Варто побувати, 67 с.
05.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.

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 Неймовірно цікаві історії, 11 с.
12.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
13.14 Адаптер, 104 с.
13.40 Повернення до природи, 4 с.
14.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
14.55 Варто побувати, 24 с.
15.00 Календар туриста
15.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
15.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
15.49 Події, 45 с.
16.12 Далекі береги, 6 с.
16.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
17.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
17.25 UAhistory, 19 с.
17.56 Варто побувати, 40 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.

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Сімейні мелодрами
08.00 Телемагазин
08.15 Сімейні мелодрами
09.00 Щоденник медіума
10.00 Телемагазин
10.15 Сімейні мелодрами
11.00 Телемагазин
11.15 Сімейні мелодрами
16.20 Т/с "Візерунки долі"
18.30 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
22.40 Сімейні мелодрами
00.00 Т/с "Тільки кохання"
01.40 Сімейні мелодрами

Спорт 1
00.00 Гандбол. Бундесліга. Геппін-

ген - Гамбург

01.30 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. РБ Зальцбург - 
Вольфсбергер

03.10 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 
фіналу. Фленсбург-Ханде-
вітт - Барса

04.40 Волейбол. Євро 2021 р. 
Жінки. 1/4 фіналу. Сербія - 
Франція

06.30 Небачений футбол
06.50 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Фін-

ляндія - Норвегія
08.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. 1/4 

фіналу. ПСЖ - Кіль
10.10 Міжнародна ліга плавання 

ISL. Фінал. Перший день
12.20 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Швеція 

- Австрія LIVE
15.00 ZeRingШоу. Авторська про-

грама Юрія Нестеренка. 
Бокс. Деррік Гейнер - Вікто-
ра Поло

16.20 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Швей-
царія - Італія LIVE

19.00 Автоперегони. Сезон 2020 
GT Open. Red Bull Ring, Ав-
стрія. 2-я гонка

20.20 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Сло-
ваччина - Німеччина LIVE

23.00 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга

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

України
08.00 Ювентус - Інтер. Фінал. Ку-

бок Італії
10.00 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
11.15 "Головна команда"
12.20 Боруссія (М) - Україна. 

Контрольна гра
14.10 "Головна команда"
15.00 Футбол NEWS
15.20 Гоу Ехед Іглз - Феєнорд. 

Чемпіонат Нідерландів
16.55 LIVE. Матч. Чемпіонат Ту-

реччини
17.45 Yellow
18.55 Футбол NEWS
19.15 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
20.25 LIVE. Матч. Чемпіонат Ту-

реччини
21.15 Yellow
22.25 Топ-матч
22.45 LIVE. Колорадо Репідз - Лос-

Анджелес. MLS
23.40 Yellow
00.50 Корінтіанс - Португеза. Ку-

бок Бразилії
02.35 LIVE. Філадельфія - Нью-

Йорк РБ. MLS
04.40 Топ-матч

Субота, 14 травня
Animal Planet CEE

06.00 Зірки та звірі: Фон Міллер та 
бики 9 с. (12+)

06.25 Поганий пес: Руйнівники 
житла 1 с. (12+)

07.10 Захисники тварин: Рятівний 
дрон 4 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Як Будда 
Гектора тиранив 13 с. (12+)

09.00 Швидкість життя: Хижаки 
американського південного 
заходу 1 с. (12+)

09.55 Швидкість життя: Вбивці із 
Центральної Америки 2 с. 
(12+)

10.50 Швидкість життя: Мисливці 
східної Африки 3 с. (12+)

11.45 Проект "Гризлі" 1 с. (12+)
12.40 Проект "Гризлі": Урок рибо-

ловлі 2 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Моторош-

ний Кашмір 14 с. (12+)
14.30 Захисники тварин: Дикі та 

голодні 5 с. (12+)
15.25 Великі кішки Кенії 5 с. (12+)
16.20 Великі коти Кенії: Царство 

хижаків 1 с. (12+)
17.15 Великі кішки Кенії: Смужки vs 

плями 2 с. (12+)
18.10 Фермер ХХІ сторіччя 1 с. 

(12+)
19.05 Великі океани: Домініка 1 с. 

(12+)
20.00 Франк у Каліфорнії 3 с. (12+)
20.55 Океанаріум: Восьминіг Офе-

лія 6 с. (12+)
21.50 Океанаріум: Закохані пінгві-

ни 7 с. (12+)
22.45 Океанаріум: Порятунок ви-

дрінку 8 с. (12+)
23.40 Океанаріум: Дельфіній лікар 

9 с. (12+)
00.35 Монстри всередині мене: 

Пекельне свято 7 с. (12+)
01.24 Монстри всередині мене: 

Мій другий мозок вбиває 
мене 1 с. (12+)

02.12 Монстри всередині мене: 
Допоможіть! Мене їдять 
живцем 2 с. (12+)

03.00 Експедиція Мунго: Єті з Ар-
гентини 2 с. (12+)

03.45 Зоопарк Ірвінов: Врятувати 
коханого крокодила 12 с. 
(12+)

04.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для Ty Dolla Sign 5 с. 
(12+)

05.15 Акваріумний бізнес: Рибка 
моя 6 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Трагедії 

кремлівських дружин

06.50 В пошуках істини: Вбити 
вождя: Замахи від Леніна до 
Горбачова

07.40 В пошуках істини: Таємниці 
кремлівських дружин

08.30 100 днів до перемоги 2 с.
09.30 Століття війни
10.25 В пошуках істини: Експери-

менти СССР
11.15 В пошуках істини: Еліксир 

молодості для Сталіна
12.05 Крейсер Індіанаполіс: Спа-

док
13.05 Освободители
14.05 В пошуках істини: Окультний 

Гітлер
14.55 В пошуках істини: Олена 

Блаватська
15.45 Воіни Аппачів
16.40 Олімпійська гордість, аме-

риканська упередженість
17.40 В пошуках істини: Михаило 

Булгаков: Євангеліє для 
Сталіна

18.30 В пошуках істини: Віктор Пе-
тровДомонтович

19.20 В пошуках істини: Чорний 
перстень Анни Ахматової

20.10 Вбити Ескобара
21.10 Кастро. Людина та міф
22.05 Розкриття таємниць Вавіло-

ну 1, 2 с.
23.40 В пошуках істини: Чорний 

перстень Анни Ахматової
00.30 В пошуках істини: Ненаписа-

на Історія Гоголя
01.20 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
02.25 Нікола Тесла
03.20 Джон Пилипп Голланд вина-

хідник субмарин
04.20 Всередині музики. Святос-

лав Луньов
05.10 Всередині музики. Максим 

Шалигін
Болт

05.25 Т/с "Кримінолог"
11.15 Т/с "Прокурори"
15.30 Т/с "Майор та магія"
20.05 Т/с "Життя та пригоди 

Ведмедика Япончика"
00.55 Т/с "Код Костянтина"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Сніданок з 1+1
10.30 ТЕТ Мультиранок
11.50 Любий, ми переїжджаємо
12.50 Х/ф "Хранитель часу"
14.50 М/ф "Як приборкати дра-

кона"
16.20 М/ф "Шпигуни під при-

криттям"



Неділя, 15 травня
Animal Planet CEE

06.00 Ç³ðêè òà çâ³ð³: Ìàéêë Ìåä-
ñåí òà ïîðÿòóíîê ñîáàêè 10 
ñ. (12+)

06.25 Ïîãàíèé ïåñ: Áåçñîâ³ñí³ 
áðóäí³ ñîáàêè 2 ñ. (12+)

07.10 Çàõèñíèêè òâàðèí: Äèê³ òà 
ãîëîäí³ 5 ñ. (12+)

08.05 Ïåêåëüíà ê³øêà: Ìîòîðîø-
íèé Êàøì³ð 14 ñ. (12+)

09.00 Ôåðìåð ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ 1 ñ. 
(12+)

09.55 Âåë³êàí îêåàíó: Äîì³í³êà 1 
ñ. (12+)

10.50 Ìàéñòåð ñòâîðåííÿ áàñåéí³â 
10-12 ñ. (12+)

13.35 Ïåêåëüíà ê³øêà: Äèÿâîëü-
ñüêà ê³øêà 15 ñ. (12+)

14.30 Çàõèñíèêè òâàðèí 6 ñ. (12+)
15.25 Äåíü ó ñâ³ò³ òâàðèí: Ê³íåöü ³ñ-

òîð³¿ 5 ñ. (12+)
16.20 Ôðàíê ó Êàë³ôîðí³¿ 3 ñ. (12+)
17.15 Øâèäê³ñòü æèòòÿ: Õèæàêè 

àìåðèêàíñüêîãî ï³âäåííîãî 
çàõîäó 1 ñ. (12+)

18.10 Øâèäê³ñòü æèòòÿ: Âáèâö³ ³ç 
Öåíòðàëüíî¿ Àìåðèêè 2 ñ. 
(12+)

19.05 Øâèäê³ñòü æèòòÿ: Ìèñëèâö³ 
Ñõ³äíî¿ Àôðèêè 3 ñ. (12+)

20.00 Ïðîåêò "Ãðèçë³" 1 ñ. (12+)
20.55 Ïðîåêò "Ãðèçë³": Óðîê ðèáî-

ëîâë³ 2 ñ. (12+)
21.50 Äèêèé äèçàéí: Íàçàä íà ðåé-

êè 2 ñ. (12+)
22.45 Ñòàòè âåòåðèíàðîì: Ô³íàëü-

íà ãîíêà 6 ñ. (12+)
23.40 Äîêòîð Äæåôô: âåòåðèíàð 

Ðîê³-Ìàóíò³í: Ùå îäèí øàíñ 
2 ñ. (12+)

00.35 Êèòîâ³ â³éíè: Ìè õóë³ãàíè 4 
ñ. (12+)

01.24 Êèòîâ³ â³éíè: Äâåð³ ãðþêà-
þòü, ïîñóä á'ºòüñÿ 5 ñ. (12+)

02.12 Êèòîâ³ â³éíè: Ïîñòóïèñÿ äî-
ðîãîþ äàìàì 6 ñ. (12+)

03.00 Åêñïåäèö³ÿ Ìóíãî: Ìàâïî-
ëþäèíà ç ²íä³¿ 3 ñ. (12+)

03.45 Îêåàíàð³óì: Êîðàëîâèé ñó-
ïåðêóáîê 1 ñ. (12+)

04.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâàð³óì 
ó Ïàíàìà-Ñ³ò³-Á³÷ 7 ñ. (12+)

05.15 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâàð³-
óì Âàéêëåôà ãîòîâèé ÷è í³? 
8 ñ. (12+)

Epoque
06.00 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè
08.30 Êðåéñåð ²íä³àíàïîë³ñ: Ñïà-

äîê

09.30 Îñâîáîäèòåëè
10.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè
12.05 Âî³íè Àïïà÷³â
13.05 Îë³ìï³éñüêà ãîðä³ñòü, àìå-

ðèêàíñüêà óïåðåäæåí³ñòü
14.05 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè
15.45 Âáèòè Åñêîáàðà
16.40 Êàñòðî. Ëþäèíà òà ì³ô
17.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè
20.10 Í³êîëà Òåñëà
21.10 Äæîí Ïèëèïï Ãîëëàíä âèíà-

õ³äíèê ñóáìàðèí
22.05 Áëèñê òà ñëàâà Ñòàðîäàâ-

íüîãî Ðèìó 1, 2 ñ.
23.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè
02.25 Îñòàíí³ âèõ³äí³ Ëåííîíà
03.20 Á³ãã³ òà Òóïàê
04.20 Âñåðåäèí³ ìóçèêè. Ìàêñèì 

Øàëèã³í
05.10 Âñåðåäèí³ ìóçèêè. Îëåê-

ñàíäð Ùåòèíñüêèé
Болт

05.35 Ò/ñ "Êðèì³íîëîã"
11.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðè"
15.20 Ò/ñ "Ìàéîð òà ìàã³ÿ"
19.55 Ò/ñ "Æèòòÿ òà ïðèãîäè 

Âåäìåäèêà ßïîí÷èêà"
00.40 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"

ТЕТ
06.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
08.00 Ñí³äàíîê ç 1+1
10.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
11.50 Ëþáèé, ìè ïåðå¿æäæàºìî
12.50 Ì/ô "ßê ïðèáîðêàòè äðà-

êîíà"
14.25 Õ/ô "Âèíí³ ç³ðêè" (16+)
16.30 Õ/ô "Äî ç³ðîê"
18.30 Õ/ô "Ôîððåñò Ãàìï"
20.45 Õ/ô "Åäâàðä Ðóêè-Íîæè-

ö³"
22.30 Õ/ô "Ãóä³í³" (16+)
01.20 Õ/ô "Ñòàðñê³ òà Ãàò÷"
03.05 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

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

ПлюсПлюс
05.50 Êàçêà ç òàòîì
06.00 Ì/ñ "Ñâ³ò ÷åêàº íà â³ä-

êðèòòÿ"
06.05 Ì/ñ "Âîëîõàòèé áëîã"
06.15 Ì/ñ "Äèâîìàíäðè"
06.30 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåïïà"
07.10 Ì/ñ Ìàëåíüêå ì³ñòå÷êî
08.15 Ì/ñ "Õîðîáð³ çàéö³"
08.50 Ì/ñ "44 êîòè"
09.15 Ì/ñ "Äðóæáà-öå äèâî"

09.35 Ì/ñ "Ñóïåð Êðèëà"
10.00 Ì/ñ "Ôüþæí Ìàêñ"
11.05 Ì/ñ "Âîâê íà 100%:Ëåãåí-

äè ïðî ì³ñÿ÷íèé êàì³íü"
11.50 Ì/ñ "Ëåãåíäè Ñïàðêà"
12.40 Ì/ñ "Ëåä³ Áàã ³ Ñóïåð Ê³ò"
13.00 Ì/ñ "Çàê Øòîðì"
13.25 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè"
14.10 Ì/ñ "44 êîòè"
14.35 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü"
15.25 Ì/ñ "Øèììåð òà Øàéí"
15.50 Ì/ñ "Íåëëà-ïðèíöåñà ëè-

öàðü"
16.25 Ì/ñ "Êðèëàò³ ðÿò³âíèêè"
16.50 Ì/ñ "Ëåâèíà âàðòà"
17.15 Ì/ñ "Ìîïñèêè-ïðèÿòåë³"
17.45 Ì/ñ "Ñóïåð Êðèëà"
18.10 Ì/ñ "Ãåðî¿ â ìàñêàõ"
18.45 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü"
19.30 Ì/ñ "Øèììåð òà Øàéí"
19.50 Ì/ñ "Ìîïñèêè-ïðèÿòåë³"
20.30 Ì/ñ "Ëåâèíà âàðòà"
20.50 Ì/ñ "Êðèëàò³ ðÿò³âíèêè"
21.10 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü"
21.55 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè"
22.40 Ì/ñ "Ëåä³ Áàã ³ Ñóïåð Ê³ò"
23.05 Ì/ñ "Çàê Øòîðì"
23.25 Ì/ñ "Áàêóãàí"
00.00 Ì/ñ "Îãã³ ³ êóêàðà÷³"
02.25 Ñâ³ò ÷åêàº íà â³äêðèòòÿ
02.45 Êàçêà ç òàòîì
04.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

Еспресо TV
00.00 Ìàðàôîí "ªäèí³ íîâèíè"
07.00 ÍÎÂÈÍÈ
07.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí
08.00 ÍÎÂÈÍÈ
08.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí
09.00 Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ
09.01 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí
09.30 Õðîí³êè ³íôîðìàö³éíî¿ â³éíè
09.40 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí
10.00 ÍÎÂÈÍÈ
10.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí
11.00 ÍÎÂÈÍÈ
11.10 Ñïîðò ï³ä ÷àñ â³éíè ç Àíäð³-

ºì Ìàëèíîâñüêèì òà Îëåê-
ñàíäðîì Âàùóêîì

12.00 ÍÎÂÈÍÈ
12.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí ç 

Ìàð³ºþ Ãóðñüêîþ
15.00 ÍÎÂÈÍÈ
15.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí ç 

Â³òàë³ºì Ïîðòíèêîâèì
17.00 ÍÎÂÈÍÈ
17.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí ç 

Ìèêîëîþ Âåðåñíåì òà Àí-
æåë³êîþ Ñèçîíåíêî

18.00 ÍÎÂÈÍÈ
18.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí ç 

Ìèêîëîþ Âåðåñíåì òà Àí-
æåë³êîþ Ñèçîíåíêî

19.00 ÍÎÂÈÍÈ
19.15 Âåëèêèé åô³ð Âàñèëÿ Çèìè
21.00 ÍÎÂÈÍÈ
21.15 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí

Film.Ua Drama
06.50 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 7"
10.35 Ò/ñ "Í³ùî íå òðàïëÿºòüñÿ 

äâ³÷³"
17.45 Ò/ñ "Äâà æèòòÿ"
22.05 Ò/ñ "² áóäóòü ëþäè"
02.45 Ò/ñ "Íîâåíüêà"

National Geographic
06.00 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 1 ñ. (16+)
06.20 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 12 ñ. (16+)
06.45 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 9 ñ. (16+)
07.10 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 10 ñ. (16+)
07.25 Äèêèé òóíåöü Çíîâó ó ãð³ 

(16+)
08.10 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ 7 Ìîðå õâèëþºòüñÿ 
(16+)

09.00 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ 7 Äîñâ³ä òà óäà÷à 
(16+)

09.50 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ 7 Í³÷íà çì³íà (16+)

10.40 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ 7 âèï. ãîíèòâ³ çà ðè-
áîþ (16+)

11.30 Îñóøèòè îêåàí:: ãëèáîêå çà-
íóðåííÿ: Êàòàñòðîôè â ãëè-
áîêèõ âîäàõ (16+)

12.15 Îñóøèòè îêåàí:: ãëèáîêå 
çàíóðåííÿ: Ï³äâîäí³ ³ìïåð³¿ 
(16+)

13.05 Îñóøèòè îêåàí:: ãëèáîêå 
çàíóðåííÿ: Ñêàðáè ãëèáèíè 
(16+)

13.55 Àâòî - SOS 8 Austin 7 (16+)
14.50 Àâòî - SOS 8 Ìåòðî 6r4 (16+)
15.40 Àâòî - SOS 8 Porsche 356 

(16+)
16.35 Àâòî - SOS 8 Hillman Imp 

(16+)
17.30 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-

ñòðîô: Øòîðìîâèé çë³ò 
(16+)

18.20 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Êàòàñòðîôà íà çë³ò-
í³é ñìóç³ (16+)

19.15 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Âèáóõ ïðè ïîñàäö³ 
(16+)

20.05 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ç³òêíåííÿ íà çë³òíî-
ïîñàäêîâ³é ñìóç³ (16+)

21.00 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ðîçêðàäà÷³ ï³ðàì³ä (16+)

21.50 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Êëåîïàòðà: îñòàííÿ öàðèöÿ 
ªãèïòó (16+)

22.45 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Çàãàäêîâà ãðîáíèöÿ Òóòàí-
õàìîíà (16+)

23.35 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ñåêðåòè öàðèöü ªãèïòó 
(16+)

00.25 Àâòî - SOS 8 Lancia Fulvia 
(16+)

01.10 Àâòî - SOS 8 Cannon 
Goldfinger (16+)

02.00 Àâòî-SOS Rolls Royce 1929 
ð. Doctors Coupe (16+)

02.45 Àâòî-SOS Peugeot 106 Rallye 
(16+)

03.30 Àâòî-SOS 7 Lotus Elise (16+)
04.15 Íàéá³ëüø³ òåõíîãåíí³ êàòà-

ñòðîôè Àâàð³¿ íà åëåêòðî-
ñòàíö³ÿõ (16+)

05.00 Íàéá³ëüø³ òåõíîãåíí³ êàòà-
ñòðîôè Ïîë³ò íà ñìåðòü (16+)

05.35 Çðîáèòè çà îäèí äåíü Â³ñê³ 
(16+)

СТБ
06.00 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
06.40 ÑóïåðÌàìà (12+)
10.05 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
10.45 Ò/ñ "Ä³â÷àòà" (12+)
14.25 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
14.55 Ñóïåðáàáóñÿ (12+)
19.00 Îäèí çà âñ³õ (16+)
19.45 Òàºìíèö³ ÄÍÊ (16+)
22.00 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
22.35 Òàºìíèö³ ÄÍÊ (16+)

Терра
00.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
00.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 7 ñ.
00.53 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

5 ñ.
01.19 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

7 ñ.
01.45 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 107 ñ.
02.05 Äèêóíàìè ïî Òàñìàí³¿, 1 ñ.
02.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 56 ñ.
03.00 Äàëåê³ áåðåãè, 8 ñ.
03.25 Àäàïòåð, 106 ñ.
03.54 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 106 ñ.
04.20 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 6 ñ.
05.12 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

6 ñ.
05.38 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 12 ñ.
06.02 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 

11 ñ.
06.51 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 9 ñ.
07.14 Àäàïòåð, 104 ñ.
07.40 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 4 ñ.
08.35 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 102 ñ.
08.55 Âàðòî ïîáóâàòè, 24 ñ.

09.00 Êàëåíäàð òóðèñòà
09.06 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

7 ñ.
09.29 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 100 ñ.
09.49 Ïîä³¿, 45 ñ.
10.12 Äàëåê³ áåðåãè, 6 ñ.
10.36 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 11 ñ.
11.00 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

3 ñ.
11.25 UAhistory, 19 ñ.
11.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 40 ñ.
12.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 2 ñ.
12.42 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 112 ñ.
13.02 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 1 ñ.
13.26 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 6 ñ.
13.48 Îñòðîâè â îêåàí³, 1 ñ.
14.38 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 4 ñ.
15.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
15.07 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 9 ñ.
15.53 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 7 ñ.
16.17 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 110 ñ.
16.34 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 1 ñ.
17.16 Ñõ³äíà åêñïåäèö³ÿ, 8 ñ.
18.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
18.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 8 ñ.
18.53 Àäàïòåð, 107 ñ.
19.17 Äàëåê³ áåðåãè, 9 ñ.
19.41 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 109 ñ.
20.01 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

4,5 ñ.
20.45 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³. Øâåé-

öàð³ÿ
21.02 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 13 ñ.
21.25 Àäàïòåð, 111 ñ.
21.47 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 108 ñ.
22.08 UAhistory, 21 ñ.
22.35 Âàðòî ïîáóâàòè, 7 ñ.
22.39 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 1 ñ.
23.31 Âàðòî ïîáóâàòè, 67 ñ.
23.35 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

8 ñ.
Á³ãóä³ ÒÁ.
06.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè
06.50 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
08.00 Òåëåìàãàçèí
08.15 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
09.00 Ùîäåííèê ìåä³óìà
10.00 Òåëåìàãàçèí
10.15 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
11.00 Òåëåìàãàçèí
11.15 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
16.20 Ò/ñ "Â³çåðóíêè äîë³"
18.30 Ò/ñ "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàìáóëà"
22.40 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
00.00 Ò/ñ "Ò³ëüêè êîõàííÿ"
01.40 Ïîñì³õí³òüñÿ, âàì öå ëè÷èòü

Спорт 1
00.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óãîðùè-

íè Âèùà ë³ãà
00.40 Âîëåéáîë. ªâðî 2021 ð. Æ³í-

êè. Ìàò÷ çà áðîíçó. Òóðå÷÷è-
íà - Í³äåðëàíäè

02.20 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîðòó-
ãàë³¿ Ïð³ìåéðà. Ñïîðò³íã - 
Åøòîð³ë

04.00 Ôóòáîë. Êóáîê Óãîðùèíè. 
Ô³íàë. Ôåðåíöâàðîø - 
Ïàêø

05.50 Íåáà÷åíèé ôóòáîë
06.20 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 Ñëî-

âà÷÷èíà - Í³ìå÷÷èíà
08.20 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 Øâåö³ÿ 

- Àâñòð³ÿ
10.30 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 

Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Êàóíî 
Æàëüã³ð³ñ - Ñóäóâà

12.20 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 ð. Íîð-
âåã³ÿ - Âåëèêîáðèòàí³ÿ LIVE

15.00 Ãàíäáîë. Áóíäåñë³ãà. Ôþõçå 
Áåðë³í - Ëåéïöèã

16.20 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 Ôðàí-
ö³ÿ - Êàçàõñòàí LIVE

19.00 Àâòîïåðåãîíè. GT Open. 
Red Bull Ring, Àâñòð³ÿ. 1-à 
ãîíêà

20.20 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 Äàí³ÿ - 
Øâåéöàð³ÿ LIVE

23.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîðòóãà-
ë³¿ Ïð³ìåéðà

Футбол 1
06.00 Òîï-ìàò÷
06.10 Ðóõ - Äèíàìî. ×åìï³îíàò 

Óêðà¿íè
08.00 Ôëàìåíãó - Àëòóñ. Êóáîê 

Áðàçèë³¿
09.50 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà"
10.20 Þâåíòóñ - ²íòåð. Ô³íàë. Êó-

áîê ²òàë³¿
12.20 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
13.10 Íüþ-Éîðê Ñ³ò³ - Êîëàìáóñ. 

MLS
15.00 Ôóòáîë NEWS
15.20 Òîï-ìàò÷
15.25 LIVE. Â³òåññ - Àÿêñ. ×åìï³î-

íàò Í³äåðëàíä³â
16.15 Yellow
17.25 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà"
17.55 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
18.45 Òîï-ìàò÷
19.00 Ôóòáîë NEWS
19.20 Êîëîðàäî Ðåï³äç - Ëîñ-

Àíäæåëåñ. MLS
21.10 Áîðóññ³ÿ (Ì) - Óêðà¿íà. 

Êîíòðîëüíà ãðà
23.00 LIVE. Ñ³åòë Ñàóíäåðñ - Ì³í-

íåñîòà Þíàéòåä. MLS
00.00 Yellow
01.10 Òîï-ìàò÷
01.25 Ìàò÷. ×åìï³îíàò Òóðå÷÷èíè
03.15 Òîï-ìàò÷
03.25 Çâîëëå - ÏÑÂ. ×åìï³îíàò Í³-

äåðëàíä³â

   ÎÃÎËÎØÅÍÍß               ÎÃÎËÎØÅÍÍß         ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ПРОДАМ

  Ãàðàæ â ì-í³ Ëåâàäà, êîî-
ïåðàòèâ «×óðà¿âíà», òåë. (099) 
533-52-68.

  Åëåêòðîùèáö³ äëÿ çàâèâêè âî-
ëîññÿ (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 
âàõòè, â³äðÿäæåííÿ, òåë. (099) 
950-90-79.

  Ãîäèííèê íàñò³ííèé «ßíòàð», â 
ðîáî÷îìó ñòàí³, êîë³ð ï³ä äåðå-
âî, ðîçì³ð - 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 õó-
òðà, ã³ð÷è÷íîãî êîëüîðó, ð. XXXL, 
òåë. (099) 950-90-79.

  Âàë³çó íà êîë³ùàòàõ; ñëþñàð-
íèé ³íñòðóìåíò, 4 ÿðóñè, ìîä. 
408PCS TOO|SET SW|SSKRAFT, 
òåë. (095) 761-59-77.

  Ï³äâàë ï³ä áóäèíêîì, íîâ³ äâå-
ð³; ïîïóëÿðíó ìåäè÷íó åíöèêëî-
ïåä³þ, òåë. (099) 417-58-34.

 Æóðíàëè «Þíèé õóäîæíèê» òà 
íàñò³ííó êàðòó ²òàë³¿, òåë. (099) 
634-39-06. 

  Ïèëîñîñ «Ñàòóðí», 400 ãðí.; 
äçåðêàëî, 2 øò. — 35õ90 ñì, 
60õ40 ñì, 56õ33 ñì. Òåë. (050)
108-00-32.

  Ïðóæèíè äî ÃÀÇ-24, íîâ³; êîâ-
çàíè 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, ñà-
ðàé, 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 ðå-
ìîíòó âçóòòÿ, 80 ãðí.; øòî-
ðè íà â³êíà; õàëàò õ/á, ñóê-
í³ ð.54, íîâ³, 2 øò., òåë. (095) 
308-74-04.

 Æóðíàë "Ìîäåë³ñò-êîíñòðóê-
òîð",  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 Ðåøå-
òèë³âñüêîãî ð-íó, º ãàç, âîäà, ïî-
ãð³á, ïîðÿä  çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ, 
ç/ä 0,40 ãà, òåë.  (099) 770-55-96.

 Ì³êðîõâèëüîâó ï³÷, ìàéæå 
íîâó, 1500 ãðí.; Æóíî÷ó äóáëÿíêó 
³ øê³ðÿíó êóðòêó, ð.54, òåë. (050) 
627-99-86.

  Êîçó ä³éíó, 32 îêîòàìè, òåë. (096) 
758-49-50.

  Äèâàí "Ìàëþòêà", á/â,  ó â³ä-
ì³ííîìó ñòàí³; øóôó äëÿ ñóêîíü, 
3 äâåðíó,  ç àíòðåñîëÿìè, á/â ,  ì. 
Ïîëòàâà, òåë. (095) 037-39-83. 

  Ïîäóøêè ïóõîâî-ï³ð’ÿí³, íîâ³; 
ñîðî÷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 ðå-
äóêòîðîì, çà 350 ãðí.; âàãè ï³ä-
ëîãîâ³, ïîáóòîâ³, äî 120 êã; ñò³ëö³ 
ìåòàëåâ³, á/â, 2 øò., çà 400 ãðí., 
òåë. (050) 627-99-86.

  Ïðîäàì òåðì³íîâî äâ³ ïàðî-
âàí³ âèñîêîóä³éí³ êîçè, òåë. (068) 
806-49-50.

  Äèâàí-êð³ñëî, á/â, ó â³äì³ííî-
ìó ñòàí³,  ì. Ïîëòàâà,  òåë. (066) 
311-73-36. Åëåêòðè÷íèé ì³êñåð 
â óïàêîâö³; ñåðâ³ç ÷àéíèé íîâèé; 
êèëèì òåìíî-âèøíåâîãî êîëüî-
ðó; øâåéíó ìàøèíêó "Ïîä³ëüñüê", 
íîæíó,  òåë. (095) 308-74-04.

  Òåëåâ³çîð " SHIVAKI", á/â, â ðî-
áî÷îìó ñòàí³, ä³àãîíàë³ - 50 ñì, ì. 
Ïîëòàâà, òåë. (066) 311-73-39.

  Ñò³ëüö³ äåðåâ’ÿí³ - 4 øò. òà 
ìåòàëåâ³ - 2 øò., á/â; øëàíãè äî 
ïèëîñîñà; êèëèì 2,20õ1,4 ì, òåì-
íî-âèøíåâîãî êîëüîðó, òåë. (066) 
591-30-98.

  Â³ääàì ïåðåãí³é, ó ì³øêàõ, áåç-
êîøòîâíî, ñàìîâèâ³ç, òåë. (066) 
756-36-76.

  Òåðì³íîâî, äåøåâî ðàä³îëó ðà-
äÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà; êñåðîêñ 
ñòàðîãî çðàçêó, á/â,  òåë. (099) 
767-90-68.

 Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà», ïî-
äîëüñüêîãî ç-äó, áàãàòîîïåðàö³é-
íó, 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.; áóð-
æóéêó ÷óãóíêó, á/â, êðóãëó, 1000 
ãðí., òåë. (067) 181-36-38.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, òåë. (068) 
641-80-57.

  Êîòåë ãàçîâèé , íîâèé, 16 êÂò, 
íåäîðîãî; ðàä³àòîð ÷óãóííèé, 50 
ãðí., òåë. (068) 641-80-57.

  Òðàíñôîðìàòîðíó ï³äñòàíö³þ 
ÊÒÏ 40 êÂò, ñàìîâèâ³ç (ñåëî Ñòàð³ 
Ñàíæàðè),  òåë. (067) 670-97-93.

  Êîòåë ãàçîâèé, íîâèé, 16 êÂò, 
íåäîðîãî; ðàä³àòîð ÷óãóííèé - 50 
ãðí., òåë. (096) 687-73-56.

  Íîâèé øåðñòÿíèé íàá³ð: äèâàí 
äåê 190õ140,2, íàêèäêè íà êð³ñëà 
55õ110; íîâ³ ñåðâ³çè Ïîëòàâñüêî-
ãî 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 ôàðáîâà-
í³, äî 10 øò.; çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
0,15 ãà, ïîðÿä àâòîñòàíö³ÿ ùî 
ïî âóë. Â.Òèðí³âñüêà, òåë. (050) 
304-79-81.

  Íèòêè äëÿ â’ÿçàííÿ, ÷èñòà 
øåðñòü, ð³çíèõ êîëüîð³â, òåë. 
(095) 020-95-42.

  Ñ. Ìà÷óõè, çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó 19,2 ñîòêè, º ôðóêòîâèé ñàä, 
åëåêòðè÷íèé ñòîâï, ïîðó÷ ãàçî-
ïðîâ³ä, 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.

  Åëåêòðî ì³êñåð, íîâèé â óïà-
êîâö³; êóðòêó øê³ðÿíó ÷îë., 54-56 
ð.; ï³äîä³ÿëüíèê, 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 â³äì³í-
íîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåë. (067) 
991-31-82.

  Àíòåíó ñóïóòíèêîâó, òþíåð,  
ìàéæå íîâ³, íåäîðîãî, òåë. (095) 
044-74-21.

  Áóäèíîê â ñ. Á³ëèêè, ç³ çðó÷íîñ-
òÿìè, 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 òåìíîâèøíåâèì, ö³íà äîãîâ³ð-
íà; äèâàíäåêè 2 øò., 195õ120, 
â-âà Í³ìå÷÷èíà; ñåðâ³çè ÷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 ãàðíî-
ìó 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 
ãàçîïðîâ³ä, ö³íà – 6000 ó. º.,  òåë. 
(050) 047-73-09. 

  Ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò – 50 
ãðí., òåë.  66-52-62.

  Çâàðþâàëüíèé íàï³âàâòîìàò 
ÒÅÌÏ-059Ì; 4 â îäíîìó – ïóñêî-
âà çâàðêà øòó÷íèì åëåêòðîäîì 
ÑÎ2, àðãîí, ñòàí â³äì³ííèé, òåë.  
(099) 935-46-12.

  Ê³ìíàòíó êâ³òêó äðàöåíà îäèí 
âàçîí 250 ãðí.; 2 âàçîíà ô³àëêè 
(050) 507-00-26.

КУПЛЮ
  Ñòàíîê äëÿ ñâåðäë³ííÿ òà ãà-

ðàæí³ 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 âè-
ñîêîþ ðó÷êîþ (íå ìåíøå 1 ì), 
òåë.  (099) 634-39-06.

  Ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ çíÿòòÿ ³ 
ïîñòàíîâêè ïðóæèí ïåðåäíüî¿ 
ï³äâ³ñêè "Æèãóëü". Òåë. (096) 
857- 20- 76. 

  Ñ³íî â òþêàõ. Òåë. (066) 756- 
36- 76, Â³êòîð. 

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

  Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà Ò 25, 
ìîæíà á/â àáî òðàêòîð â ðîç³-
áðàíîìó ñòàí³ íà çàï÷àñòèíè Òåë. 
(095) 874 -21 -15.

  Ïëàòêè ³ ñîðî÷êè. Òåë. (096) 
910 -64 -87.

  Ïàðîâó ñîêîâàðêó ðàäÿíñüêèõ 
÷àñ³â, àëþì³í³ºâó. Òåë. (050) 
966 -03 -10. 

  Äëÿ âëàñíîãî çáåð³ãàííÿ åëå-
ìåíòè ôîðìåíîãî îäÿãó òà ïðåä-
ìåòè, ùî éîãî äîïîâíþþòü. Òåë. 
(066) 667-02-15.

  Ñêàòè âåëèêîãî ä³àìåòðó íà êà-
íàë³çàö³þ. Òåë. (050) 847 -63- 81.

ОБМІНЯЮ
  Ðîáî÷èé ãîäèííèê íàñò³ííèé 

"ßíòàð", 35õ30 ñì, êîë³ð "ï³ä äå-
ðåâî", îáì³íÿþ íà ñ/ã ïðîäóêö³þ, 
àáî ïðîäàì. Òåë. (068) 264-61-18.

  1- ê³ìí. êâ-ðó 3/5 ð- í Ìåäà-
êàäåì³¿ — 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 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êîëî-
äÿçü, ç/ä 50 ñîò., îáì³íÿþ íà ïðè-
âàòíèé 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 ïðî-
æèâàííÿ, 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, 
ê³ìíàòà îêðåìà, 4 ïîâåðõ ïî âóë. 
Êè¿âñüêå øîñå, 54. Òåë. (095) 
718 -03 -64.

 Øóêàþ ðîáîòó äâ³ðíèêà, ñòî-
ðîæà. Äîïîìîæó ó âèâ÷åíí³ ïîëü-
ñüêî¿, ³òàë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâ, 
òåë. (099) 634-39-06.

  Ñèìïàòè÷íèé, äîáðîäóøíèé, 
â³äïîâ³äàëüíèé ÷îëîâ³ê áåç ø/ç , 
ïîëòàâåöü 177/77, ïîçíàéîìèòü-
ñÿ ç ïîðÿäíîþ îäèíîêîþ æ³íêîþ 
äëÿ ñòâîðåííÿ ñì’¿ ³ ñï³ëêóâàííÿ 
äî 50 ð., òåë. (067) 991-31-82.

 Ìåí³ 58 ð., øóêàþ æ³íêó äëÿ 
æèòòºâèõ ñòîñóíê³â.  Òåë. (097) 
874- 90- 19. 

  Àâòîïåðåâåçåííÿ.  Òåëåôîíóé-
òå çà íîìåðîì (099) 328- 74- 53.

  ×îëîâ³ê 58 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ 
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



òè. Ïðî òå, ùî Ðîñ³ÿ, âîíà êàçàëà ïðî 
â³éíó, àëå â³éíè ùå çàðàç äåñü º. Íå 
ëèøå â íàø³é êðà¿í³. Ïðî ÿêó â³éíó âîíà 
êàçàëà? Âîíà òèïó ñêàçàëà ïðî â³éíó, 
àëå íå ñêàçàëà ÿêó.  ß íå ðîçóì³þ. Ò³ 
ëþäè, ÿê³ áîÿòüñÿ âòðàòèòè ðîáîòó â 
Ðîñ³¿, ñâ³é ä³ì â ÐÔ. ßê³ ìîâ÷àòü. Îò 
ÿê Àí³ Ëîðàê. Òà¿ñ³ÿ Ïîâàë³é. Âîíè æ 
íå ñêàçàëè í³ ñëîâà. Àáî ö³ ïðèäóðêè 
Artik& Asti. Âîíè âèñòóïàëè òóò êîæíî-
ãî ì³ñÿöÿ. ² â äåíü, êîëè ðîçáîìáèëè 
Õàðê³â, öå ì³ñòî Artik, öå éîãî ð³äíå 
ì³ñòî. Â³í ïðåçåíòóº àëüáîì. ß éîìó 
êàæó: "Òè ùî, é*áíóâñÿ?". Íó òè, ðåàëü-
íî, áë*äü, òâîº ð³äíå ì³ñòî áîìáëÿòü 
òè ïðåçåíòóºø àëüáîì? Íó õî÷ ùîñü â 
òåáå º? Ìîçîê, äóøà? Â³í ìåíå çàáëî-
êóâàâ îäðàçó", - ðîçïîâ³ëà Àñòàô'ºâà.
Âîíà äîäàëà, ùî ¿é äóæå ñîðîìíî, ùî 
àðòèñòè, ÿê³ çâóòü ñåáå óêðà¿íñüêèìè, 
ìîâ÷àòü ³ çàëèøàþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ 
âîðîãà.

"Океан Ельзи" посеред руїн 
у Харкові відзняв нову 
версію пісні "Обійми"

Ãóðò "Îêåàí Åëüçè" çàïèñàâ íîâó 
âåðñ³þ ñâîº¿ çíàìåíèòî¿ ï³ñí³ "Îá³éìè".
Çí³ìàííÿ â³äáóâàëèñÿ ó Õàðêîâ³ 
ïîñåðåä ðó¿í, ÿê³ çàëèøèëè ï³ñëÿ ñåáå 
ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè. Öåé êë³ï êîëåê-
òèâ ãîòóº äëÿ â³äêðèòòÿ óêðà¿íñüêîãî 
ïàâ³ëüéîíó íà Âåíåö³éñüê³é á³ºíàëå.
Íà â³äåî ìóçèêàíòè ãðàþòü â îäíîìó 
ç õàðê³âñüêèõ äâîð³â. Äîâêîëà âñå 
ïîí³âå÷åíå, æîäíîãî âö³ë³ëîãî â³êíà. 
Öå äâ³ð â³äîìîãî Ïàëàöó ïðàö³. Éîãî 
çâåëè ùå 1916-ãî ðîêó. Â³í âèñòîÿâ ó 
äâ³ Ñâ³òîâ³ â³éíè. Àëå çàçíàâ ñåðéîçíèõ 
ðóéíóâàíü ó áåðåçí³ ï³ä ÷àñ îáñòð³ë³â 
Õàðêîâà ðîñ³éñüêèìè çàãàðáíèêàìè.

Коля Сєрга розповів, як 
хтось підставив майора ЗСУ: 
"Дали у соцмережі, що він 
російський диверсант"

Çà ñëîâàìè Ñºðãè, õòîñü ï³äñòàâèâ 
ìàéîðà ÇÑÓ, ÿêîãî àðòèñò çíàº îñîáèñ-
òî. Íåâ³äîì³ ïîøèðèëè ó ñîöìåðåæàõ 
³íôîðìàö³þ, ùî ìàéîð – ðîñ³éñüêèé 
äèâåðñàíò ³ éîãî òðåáà ë³êâ³äóâàòè.
Ïðî öå Êîëÿ Ñºðãà ðîçïîâ³â â åô³ð³ 
"ªäèíîãî ìàðàôîíó":
"Ó íàñ º ìàéîð ÇÑÓ, ÿêèé âèêîíóº 
ñïåöçàâäàííÿ. Äíÿìè éîãî äîêóìåí-
òè çàïîñòèëè ó Facebook ç ïîì³òêîþ, 
ùî â³í º äèâåðñàíòîì, ñï³âðîá³òíè-
êîì ðîñ³éñüêèõ ñïåöñëóæá, ùî éîãî 
íåîáõ³äíî ë³êâ³äóâàòè. ß çíàþ öþ 
ëþäèíó", - ðîçïîâ³â Êîëÿ.
Ñºðãà ïîä³ëèâñÿ, ùî âîíè îäðàçó 
ïî÷àëè ïîøóêè òîãî, õòî ïîøèðèâ öþ 
íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ó ñîöìåðåæ³.
"Ìè éîãî çíàéøëè â Îäåñ³. Â³í 
ïîãîäèâñÿ çóñòð³òèñÿ, ï³ä³éøëè íàø³ 
õëîïö³ ç³ ñïåöñëóæá. Âèÿâëÿºòüñÿ, 
ùî öåé ÷îëîâ³ê îòðèìàâ ôîòîãðàô³þ 
â³éñüêîâîãî êâèòêà, à òàêîæ íåïðàâäè-
âèé îïèñ, ó ãðóï³ ñâî¿õ îäíîêëàñíèê³â ó 
Viber", - çàçíà÷èâ âèêîíàâåöü.
Âîíè âæå çàïèñàëè âèáà÷åííÿ â³ä 
÷îëîâ³êà ïåðåä ìàéîðîì ³ îïðèëþä-
íÿòü éîãî ó ñîöìåðåæ³:
"Öåé ïîñò ó Facebook ó íüîãî îòðèìàâ 
9 òèñÿ÷ ðåïîñò³â çà äâ³ äîáè. 9 òèñÿ÷ 
îñ³á ïîìíîæèòè íà ê³ëüê³ñòü àóäèòîð³¿ ó 
êîæíîãî ç íèõ ïîáà÷èëî öåé äîêóìåíò, 
çàô³ëüìóâàëî öþ ôîòîãðàô³þ, ³ì'ÿ, 
ïð³çâèùå – äîð³âíþº ðîñ³éñüêèé 
äèâåðñàíò. Òîáòî îáìîâèëè ëþäèíó", - 
çàçíà÷èâ ñï³âàê.
Íàðàç³ Ñºðãà ç òîâàðèøàìè ïðîäîâæó-
þòü øóêàòè òîãî, õòî â³äïî÷àòêó ðîçïî-
âñþäèâ öþ ³íôîðìàö³þ. Àðòèñò çàêëè-
êàâ ëþäåé, ïåðø í³æ ùîñü ïîøèðþâàòè 
ó ñîöìåðåæàõ, ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèòè 
ïåðøîäæåðåëî òà ïðàâäèâ³ñòü ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêîþ ä³ëÿòüñÿ:
"Äóæå âàæëèâî â³äñë³äêîâóâàòè ïåðøî-
äæåðåëî. Äóæå âàæëèâî äóìàòè, ùî 

ðåïîñòèø. Áî îö³ äèâàíí³ â³éñüêà çàâäà-
þòü íàñïðàâä³ íå ìåíøî¿ øêîäè í³æ 
ìîãëè çàâäàâàòè êîðèñò³", - äîäàâ Êîëÿ.

Дружину Володимира 
Остапчука запідозрили 
у вагітності

Íà òàê³ äóìêè þçåð³â íàøòîâõíóâ íîâèé 
ïîñò äðóæèíè øîóìåíà, íîòàð³óñè-
í³ Õðèñòèíè Ãîðíÿê. Â Instagram âîíà 
ðîçì³ñòèëà äåê³ëüêà êàäð³â, çðîáëåíèõ â 
Óæãîðîä³. Òàì æ³íêà çàéìàºòüñÿ âîëîí-
òåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à ó â³ëüíèé ÷àñ 
ïîêàçàëà, ÿê ïîãóëÿëà ç ÷îëîâ³êîì ì³ñòîì.
Õðèñòèíà áóëà îäÿãíåíà ó äîâãó 
îá'ºìíó ñóêíþ ç ëåîïàðäîâèì ïðèíòîì 
òà äæèíñîâó êóðòêó. Òàêèé îäÿã íå 
ïðèòàìàííèéñòèëþ Ãîðíÿê, òîæ 
ï³äïèñíèêè îäðàçó ïðèïóñòèëè, ùî ï³ä 
ñóêíåþ øèðîêîãî ôàñîíó Õðèñòèíà 
íàìàãàºòüñÿ ïðèõîâàòè ö³êàâèé ñòàí:

 Êð³ñ – òè âàã³òíà? Íà ôîòî ç Âîëîäè-
ìèðîì òè ìàºø âèãëÿä, íåìîâ ïðè íà-
ä³¿. Öå ïðàâäà?

 Âàñ ìîæíà ïðèâ³òàòè?
 Çäàºòüñÿ, íåâäîâç³ ó êîãîñü â ðîäèí³ 

ñòàíåòüñÿ ïîïîâíåííÿ
Íà çäîãàäêè øàíóâàëüíèê³â Õðèñòèíà 
ïîêè ùî íå ñòàëà ðåàãóâàòè.
ßê â³äîìî, äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè Õðèñòèíà òà Âîëîäèìèð 
ïëàíóâàëè ñòàòè áàòüêàìè, ãîòóâàëèñÿ 
³ ïðîõîäèëè íåîáõ³äí³ îáñòåæåííÿ.

Українські зірки відіграли 
концерт просто посеред 
станції у метро Дніпра

 

Óêðà¿íñüê³ ç³ðêè âëàøòóâàëè áåçêî-
øòîâíèé êîíöåðò íà ñòàíö³¿ ìåòðî 
"Âîêçàëüíà" ó ì³ñò³ Äí³ïðî.
Ó òàêèé ñïîñ³á àðòèñòè õîò³ëè ï³äòðè-
ìàòè öèâ³ëüíèõ ³ âîäíî÷àñ ïîäáàòè 
ïðî áåçïåêó ãëÿäà÷³â. Ïðîºêò íàçâàëè 
"Æèòòÿ ïåðåìîæå".
Ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé - íà ñòàíö³¿ 
äí³ïðîâñüêîãî ìåòðî. Îäíå ç íàéêî-
ðîòøèõ ó ñâ³ò³, äîñ³ íå äîáóäîâàíå äî 
ñåðåäì³ñòÿ  - çà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòàëî 
áîìáîñõîâèùåì, à òåïåð ³ êîíöåðòíèì 
ìàéäàí÷èêîì, éäåòüñÿ ó ñþæåò³ ÒÑÍ.
Ê³ëüêà òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â òàêîæ âëàøòîâó-
þòü ì³í³-êîíöåðò. Êëè÷óòü ñåáå àðòèñ-
òè÷íèì áàòàëüéîíîì – ùîäíÿ âèñòóïà-
þòü ó øïèòàëÿõ, â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ òà 
íà ïåðåäîâ³é. Áåçêîøòîâíèé êîíöåðò 
ó ìåòðî âëàøòóâàëè, àáè ï³äòðèìà-
òè öèâ³ëüíèõ, ùî ìàþòü ñâ³é âëàñíèé 
ôðîíò.
Ïàñàæèðè, ùî ïðè¿æäæàëè äî ñòàíö³¿, 
áóëè íåàáèÿê çäèâîâàí³. Âòðèìàòèñÿ 
â³ä òàíö³â òà ñï³â³â ¿ì áóëî âêðàé âàæêî.
Àðòèñòè ç³çíàâàëèñÿ, ùî ñïåöèô³÷íà 
àêóñòèêà òà ãóë ïîòÿã³â ¿ì íå çàâàæàâ. 
À çà ñëîâàìè ë³äåðà ãóðòó "ÂÂ" Îëåãà 
Ñêðèïêè, íàâïàêè – äîäàâàâ îñîáëè-
âîãî åôåêòó.
"Òàêà ñèòóàö³ÿ – ÿ äóìàþ, öå íàéêðà-
ùå ì³ñöå äëÿ êîíöåðò³â. Öå àáñîëþòíà 
áåçïåêà. À òå, ùî ¿çäÿòü ïîòÿãè ³ òà ùî 
ëþäè ³äóòü ³ ïðîõîäÿòü, ãîëîâíå - ìè 
çâåðòàºìîñÿ äî ëþäåé, äîïîìàãàºìî 
îäíå îäíîìó",  -ñêàçàâ Ñêðèïêà.
Íå îá³éøëîñÿ é áåç æàðò³â, çà ÿê³ â³äïî-
â³äàâ àâòîð ñòóä³¿ "Êâàðòàë 95" Âàëåð³é 
Æèäêîâ.
"Ïåðø³ ê³ëüêà äí³â çäàâàëîñÿ, ùî ãóìîð 
– öå íåäîðå÷íî, öå äèâíî ó ö³é ñèòóà-
ö³¿. Àëå ïîò³ì, ñï³ëêóþ÷èñü ç ëþäüìè, 
îñîáëèâî ñï³ëêóþ÷èñü ç â³éñüêîâè-
ìè, ðîçóì³ºø, ùî öå äóæå âàæëèâèé 
åëåìåíò äëÿ òîãî, ùîá íå çáîæåâîë³òè 
õî÷à á", - çàçíà÷èâ Æèäêîâ.
Àðòèñòè êàæóòü, ùî òàê³ âèñòóïè 
äëÿ öèâ³ëüíèõ óêðà¿íö³â âëàøòó-
þòü é ó ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ. Ç 
îáîâ'ÿçêîâèì äîòðèìàííÿì çàõîä³â 
áåçïåêè.
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Голлівудська зірка 
Анджеліна Джолі 
приїхала до Львова 

30 êâ³òíÿ, àêòîðêó ïîì³òèëè â îäí³é ç 
êàâ'ÿðåíü Ëüâîâà. Äæîë³ º ïîñëîì ÎÎÍ 
ó ñïðàâàõ á³æåíö³â ³ àêòèâíî äîïîìàãàº 
óêðà¿íöÿì â³ä ïåðøîãî äíÿ â³éíè. Ãîëîâíà 
ìåòà ¿¿ ïðè¿çäó – äîïîìîãà Óêðà¿í³.
Â³äåî ç àêòîðêîþ â îäíîìó ç çàêëà-
ä³â ì³ñòà Ëåâà ïîä³ëèëàñÿ íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó Facebook Ìàéÿ Ï³äãîðåöü-
êà. Íà â³äåî Äæîë³ çîáðàæåíà ó ñ³ðîìó 
ñâåòð³ ³ øòàíÿõ, ç ðþêçàêîì çà ñïèíîþ. 
Àðòèñòêà óñì³õàºòüñÿ ³ çàìîâëÿº êàâó.
Çàçíà÷èìî, ùî ðàí³øå Àíäæåë³íà 
Äæîë³ ó ðèìñüêîìó øïèòàë³ â³äâ³äà-
ëà óêðà¿íñüêèõ ä³òåé-á³æåíö³â. Òàì 
âîíà ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç óêðà¿íñüêèì 
õëîï÷èêîì, êîòðèé áîðåòüñÿ ç ãîñòðèì 
ë³ìôîáëàñòíèì ëåéêîçîì. Äæîë³ éîãî 
ï³äòðèìàëà ³ íàäèõíóëà.

Єфросиніна про розмову з 
Галкіним: "Він втратив все, 
замку вже нема, готується 
кримінальна справа"

Çà ñëîâàìè ªôðîñèí³íî¿, Ãàëê³í 
íàìàãàâñÿ äî íå¿ äîäçâîíèòèñÿ äåê³ëü-
êà ðàç³â:
"Ìàêñèì òåëåôîíóâàâ ìåí³ â ïåðø³ äí³ 
â³éíè, àëå ÿ òîä³ íå çìîãëà ï³ä³éòè. ß 
äóæå áîÿëàñÿ ïî÷óòè ùîñü íà êøòàëò 
"Íó ÿê âè òàì? Òðèìàéòåñÿ". ß äèêî 
áîÿëàñÿ öüîãî", - ïîä³ëèëàñÿ Ìàøà ó 
êîìåíòàð³ òåëåêàíàëó "Ôð³äîì".
Òà âðåøò³, âîíè ïîãîâîðèëè ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê Ãàëê³í çàïèñàâ â³äåî ï³ñëÿ îáñòð³ëó 
ðîñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè Îäåñè, äå 
âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ³ ï³äòðèìêó óêðà¿í-
öÿì ³ çàñóäèâ ðîñ³éñüêó âëàäó.
Øîóìåí çà ñâîþ ïîçèö³þ, êàæå Ìàøà, 
ïîïëàòèâñÿ âñ³ì. Çîêðåìà ó Ãàëê³-
íà çàáðàëè éîãî çàìîê ó ñåë³ Ãðÿçü ó 
Ï³äìîñêîâ'¿, äå â³í ìåøêàâ ç äðóæèíîþ 
Àëëîþ Ïóãà÷îâîþ òà ¿õí³ìè ä³òüìè:
"Â³í âòðàòèâ âñå. Â³í íå äàâàâ ìåí³ 
äîçâîëó ãîâîðèòè ïîäðîáèö³, àëå, 
ñêàæó òàê, çàìêó âæå íåìà. Âñå çàáðà-
íå. Ãîòóºòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà, 
éîãî ïî ïîâí³é ïðîãðàì³ âèïàëþþòü, 
âèêðåñëþþòü. Éîãî î÷îðíþþòü ÿê 
ò³ëüêè ìîæíà â ïðåñ³. Â ïðèíöèï³ ç 
íèì â³äáóâàºòüñÿ âñå òå, ÷îãî áîÿòü-
ñÿ àðòèñòè â Ðîñ³¿. Éîãî ñòèðàþòü ÿê 
àðòèñòà", - ðîçïîâ³ëà ªôðîñèí³íà.
Ó ðîçìîâ³ ç øîóìåíîì Ìàøà ïîäÿêó-
âàëà Ìàêñèìó çà éîãî ï³äòðèìêó, íà 
ùî â³í â³äïîâ³â:
"Â³í ìåí³ êàæå: "Ìàøî, íó ÷îìó îñü òàê 
âñå â³äáóâàºòüñÿ?". ² â³í ñêàçàâ ìåí³ 
÷óäîâó ôðàçó, ÿêà ìåíå ïåðåêîíàëà â 
òîìó, ùî òàì ïåðåáóâàþòü ïðåäñòàâ-
íèêè ñâîãî íàðîäó. ß éîìó ñêàçà-
ëà: "Äÿêóþ çà çâåðíåííÿ ñòîñîâíî 
Îäåñè". ² â³í ñêàçàâ: "Òàê òè ðîçóì³ºø, 
ùî ÿ ÿê ðàç ââàæàþ ùî òå, ùî ÿ ðîáëþ, 
íîðìàëüíî. Öå ïðèðîäíÿ ðåàêö³ÿ íà òå, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà¿í³", - ïåðåäàëà 
ñëîâà Ãàëê³íà ªôðîñèí³íà.
Âîíà çàçíà÷èëà, ùî ñïî÷àòêó ¿¿ äèâóâà-
ëî, ÷îìó òàêà ê³ëüê³ñòü ³íòåë³ãåíòíèõ, 
îñâ³÷åíèõ, ðîçóìíèõ ëþäåé , ÿê³ áåçïå-
ðå÷íî ðîçóì³þòü, ùî Ðîñ³ÿ ä³éñíî 
ïî÷àëà òåðîðèñòè÷íó â³éíó ïðîòè 
Óêðà¿íè, ìîâ÷èòü. Âåäó÷à ãàäàëà, 
ìîæå ¿õ íàñò³ëüêè ñèëüíî çàëÿêàëè, ùî 
âîíè áîÿëèñÿ é ñëîâî ñêàçàòè. Ïðîòå, 
ïðèêëàä Ãàëê³íà ïîêàçàâ, ùî ðîñ³éñüê³ 
çíàìåíèòîñò³ ìàëè ïðàâî âèáîðó, âò³ì, 
íåäîñòàòíüî ñîâ³ñò³:
"² çâåðíåííÿ Ìàêñèìà â³ä ïåðøèõ äí³â 
– âîíè áóëè ìåí³ ãîëîâíèì ñèãíàëîì 
òîãî, ùî í³ – âèÿâëÿºòüñÿ òàê ìîæíà. 
Ìîæíà âèñëîâëþâàòèñÿ, óñì³õàòèñÿ, 
âèâåçòè ä³òåé. Çíà÷èòü ìè ïðàâ³, öå 
ïèòàííÿ âíóòð³øíüîãî âèáîðó. Ëþäèíà 
çðîáèëà ñâ³é âèá³ð", - ðåçþìóâàëà 
ªôðîñèí³íà.

Російська ведуча Лазарєва 
про Путіна: "Він потвора, яка 
перебуває при владі в Росії"

Ó â³äåî, ÿêèì Ëàçàðºâà ïîä³ëèëàñÿ â 
Instagram, âîíà çàçíà÷èëà, ùî äàëåêî 
íå âñ³ ðîñ³ÿíè ï³äòðèìóþòü öþ ïîòâîðó:
"Ëþá³ ìî¿ áðàòè ³ ñåñòðè. ß âñå æ òàêè 
áóäó íàïîëÿãàòè íà òîìó, ùî ìè ç 
âàìè ç îäí³º¿ ðîäèíè. À â ðîäèí³, ÿê 
â³äîìî, íå áåç ïîòâîðè. ², íà æàëü, 
öÿ ïîòâîðà, ÿêà îòî÷èëà ñåáå òàêèìè 
ñàìèìè ïîòâîðàìè, ÿê ³ â³í ñàì, çàðàç 
ïåðåáóâàº ïðè âëàä³ â Ðîñ³¿. Àëå öå íå 
îçíà÷àº, ùî ò³, õòî ìåøêàº â Ðîñ³¿, ùî 
âñ³ ðîñ³ÿíè òàê³ æ ïîòâîðè", - ñêàçàëà 
çíàìåíèò³ñòü.
Âîíà çàóâàæèëà, ùî ïèøå öå çâåðíåí-
íÿ â³ä ³ìåí³ òèõ ðîñ³ÿí, ÿê³ ïðîòè â³éíè ³ 
ÿêèõ ñüîãîäí³ íàçèâàþòü "çðàäíèêàìè ³ 
âîðîãàìè íàðîäó" ÐÔ.
"Õî÷à ðàí³øå âîðîãàìè íàðîäó íàçèâà-
ëè òèõ, õòî ïåðåæèâàº çà äîëþ êðà¿íè ³ 
äîëþ òîãî ñàìîãî íàðîäó. Òîãî íàðîäó, 
ÿêèé äîñ³ ìåøêàº ó çëèäíÿõ ³ áåçïðàâ'¿, 
ÿêèé íå çíàº ³ íå øóêàº ñâîáîäè. ßêèé 
òàê ³ íå çì³ã ï³äíÿòè ãîëîâó, ÿê öå 
çìîãëè âè çà ðîêè ñâîº¿ íåçàëåæíîñ-
ò³. Äî ñâîáîäè äóæå øâèäêî çâèêàºø 
³ â öüîìó ÿ âàì çàçäðþ. Âàñ âæå íå 
ìîæíà îáìàíóòè òàê, ÿê íàñ. Íà â³äì³íó 
â³ä íàñ âè ïðîéøëè âàæêèé ³ êðèâàâèé 
øëÿõ ³ çíàºòå ö³íó ñîá³ òà ñâî¿é ñâîáî-
ä³, ³ çíàºòå, çà ùî ³ ç ÿêèì âîðîãîì âè 
çàðàç áîðåòåñÿ", - ñêàçàëà Ëàçàðºâà.
Âîíà íàãîëîñèëà, ùî ó óêðà¿íö³â ³ 
ðîñ³ÿí – îäèí ñï³ëüíèé âîðîã:
"Íàñïðàâä³ âîðîã ó íàñ ç âàìè çàðàç 
îäèí. Ïðîñòî â³í ó ð³çíèõ îáðàçàõ. 
² ó âàñ â³í ìàº âèãëÿä çîâí³øíüîãî 
àãðåñîðà, ïðîòè ÿêîãî âè çãóðòóâà-
ëèñÿ âñ³ì íàðîäîì. À ó íàñ â³í âñåðå-
äèí³. Â³í êåðóº êðà¿íîþ. Áîðîòüáà ó 
íàñ ð³çíà. Àëå âîíà º. Öå íàçèâàºòüñÿ 
ñïðîòèâ. Ìè í³÷îãî íå çìîãëè çðîáè-
òè ç ïîòâîðàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ïðè 
âëàä³, òàê ñàìî ÿê ³ íàø³ áðàòè ³ ñåñòðè 
ó Á³ëîðóñ³ í³÷îãî íå çìîãëè çðîáèòè ç³ 
ñâîºþ ïîòâîðîþ, ÿêà òàê ³ ïðîäîâæóº 
òàì áóòè. Ìè òåæ áîðåìîñÿ ³ áîðåìîñÿ 
ÿê ìîæåìî", - çàïåâíèëà Ëàçàðºâà.
Âåäó÷à ïîïðîñèëà óêðà¿íö³â íå â³äâåð-
òàòèñÿ â³ä ðîñ³ÿí ³ íå ïðîêëèíàòè ¿õ âñ³õ:
"ß çâåðòàþñÿ äî âàñ. Áóäü ëàñêà, íå 
â³äâåðòàéòåñÿ â³ä íàñ. Íå â³äøòîâõóé-
òåñü â³ä íàñ ç íàøîþ áîðîòüáîþ. Íå 
ïðîêëèíàéòå âñ³õ ðîñ³ÿí", - çàêëèêàëà 
âåäó÷à.

"Ти що, й*бнувся?": Астаф'єва 
засудила відомого співака, 
який випустив альбом 
у день бомбардування його 
рідного Харкова

Ó ïðîãðàì³ "ÆÂË" Äàøà ç³çíàëàñÿ, 
ùî ëþáèòü ãîòóâàòè, òîæ âèð³øèëà 
äîïîìàãàòè íà êóõí³ ãîòóâàòè ¿æó äëÿ 
íàøèõ á³éö³â. Àðòèñòêà ïîä³ëèëàñÿ, 
ùî çà äåíü ÷èñòèòü ì³øîê, à ³íîä³ é äâà 
êàðòîïë³.
Òàêîæ âèêîíàâèöÿ ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ 
ñòðàøåííî îáóðþº ïîâåä³íêà óêðà¿í-
ñüêèõ çíàìåíèòîñòåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó Ðîñ³¿ ³ ìîâ÷àòü. Òàêèõ ëþäåé âîíà 
íàçèâàº "âèòðàòíèì ìàòåð³àëîì" äëÿ 
ðîñ³éñüêî¿ âëàäè.
Àñòàô'ºâà ïðèãàäàëà, ÿê ïèñàëà Ðåã³í³ 
Òîäîðåíêî, ÿêà º îäåñèòêîþ, ³ ÿêà 
ìîâ÷èòü ïðî â³éíó. Ðåã³íà íå â³äïîâ³ëà 
Äàø³, à ïðîñòî ¿¿ çàáëîêóâàëà.
Òàêà æ ³ñòîð³ÿ ³ ç³ Ñâºòîþ Ëîáîäîþ. 
Äèâóº Äàøó é ó÷àñíèê ãóðòó Artik& Asti 
Àðòåì Óìðèõ³í, ÿêèé ó äåíü áîìáàðäó-
âàííÿ ðîñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè éîãî 
ð³äíîãî ì³ñòà Õàðê³â âèïóñòèâ àëüáîì. 
Éîìó Äàøà, äî ðå÷³, òåæ ïèñàëà:
"Ñâºòà Ëîáîäà ìåíå òåæ çàáëîêóâàëà. 
Àëå æ â íå¿ òàê áàãàòî ï³äïèñíèê³â. Íó 
÷îìó òè íå ñêàæåø òå, ùî òðåáà ñêàçà-

кримінальна справа"

Çà ñëîâàìè ªôðîñèí³íî¿, Ãàëê³í 

приїхала до Львова 

рідного Харкова

Ó ïðîãðàì³ "ÆÂË" Äàøà ç³çíàëàñÿ, 

версію пісні "Обійми"

Ãóðò "Îêåàí Åëüçè" çàïèñàâ íîâó 

перебуває при владі в Росії"

Ó â³äåî, ÿêèì Ëàçàðºâà ïîä³ëèëàñÿ â 

станції у метро Дніпра

Óêðà¿íñüê³ ç³ðêè âëàøòóâàëè áåçêî-

російський диверсант"

Çà ñëîâàìè Ñºðãè, õòîñü ï³äñòàâèâ 

у вагітності

Íà òàê³ äóìêè þçåð³â íàøòîâõíóâ íîâèé 
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Îâåí. Îâíè öüîãî òèæíÿ â³ä÷óþòü ïðèð³ñò æèòòº-
âèõ ñèë. Öå ÷óäîâèé ÷àñ, ùîá ïåðåéòè â³ä ïëàíó-
âàííÿ äî àêòèâíèõ ä³é. ßêùî âàøà ãîëîâíà ìåòà - 
ùîñü êîíêðåòíå â äîìàøí³õ ñïðàâàõ, ðåçóëüòàòè 

êîæíîãî ç òàêèõ ïî÷èíàíü âèÿâëÿòüñÿ âðàæàþ÷èìè.
Òåëåöü. Âð³âíîâàæåí³ñòü Òåëüöî³â öüîãî òèæíÿ 
áóäå ã³äíà ïîõâàë, ³ íåìàº òàêèõ ñïðàâ, ó ÿêèõ âè 
íå çìîãëè á ðîç³áðàòèñÿ â öåé ïåð³îä. Àñòðîëî-
ã³÷íà îáñòàíîâêà íå âèêëþ÷àº íåîáõ³äíîñò³ ãàñè-

òè ðîçá³æíîñò³ ì³æ ðîäè÷àìè, êîëåãàìè ÷è ñóñ³äàìè.
Áëèçíþêè. Òèæäåíü ñïðèÿòëèâèé, íå âàíòàæèòü 
ïðîáëåìàìè, àëå é ö³êàâèõ ïîä³é òàêîæ ïîêè ùî 
íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Ãîðîñêîï ðåêîìåíäóº Áëèç-
íþêàì ïîïðàöþâàòè íàä ñîáîþ. Öå ÷óäîâèé ÷àñ 

â÷èòèñÿ òà ðîçâèâàòèñÿ ÿê çîâí³, òàê ³ âíóòð³øíüî. Óñ³ 
âàæëèâ³ ð³øåííÿ ïåðåíåñ³òü íà íàñòóïíèé òèæäåíü.

Ðàê. Àñòðîëîã³÷íà îáñòàíîâêà òèæíÿ ñïðèÿº 
Ðàêàì ó ïåðåõîä³ íà íîâèé åòàï ó ðîìàíòè÷íèõ 
â³äíîñèíàõ, ñòâîðåííþ ä³ëîâîãî ïàðòíåðñòâà 
òà ïîøóêó íîâîãî ñïîñîáó ïîë³ïøåííÿ ñâîãî 

äîáðîáóòó. Âàì, äîðîã³ Ðàêè, ó öåé ïåð³îä íå ïîòð³áíî 
âèòðà÷àòè ÷àñ íà ³ëþç³¿, à ñë³ä çàéíÿòèñÿ ñïðàâæíüîþ 
ñïðàâîþ. Òàê³ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ð³øó÷èõ ä³é âèïàäà-
þòü íå÷àñòî.

Ëåâ. Ïðîàíàë³çóéòå, ÿê³ îáñòàâèíè ãîòîâ³ íà âàñ 
ïðàöþâàòè, à ÿê³ âèìàãàþòü êîðåêö³¿. Íå äèâóé-
òåñü, ÿêùî ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ïðîòèëåæíà ñòî-
ðîíà ñïðîáóº ïåðåòÿãíóòè êîâäðó íà ñåáå. Âàì 

òàêîæ íå âàðòî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ñïðîá îòðèìàòè ëàñèé 
øìàòîê ïèðîãà. Â³äñòîþéòå ñâî¿ ³íòåðåñè.

Ä³âà. Îáñòàâèíè öüîãî òèæíÿ ñêëàäóòüñÿ äëÿ 
Ä³â ÷óäîâèì ÷èíîì. Íàâ³òü ö³ë³, ÿê³, ÿê çäàâàëî-
ñÿ, íåìàº ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè, òåïåð ìîæóòü 
ðåàë³çóâàòèñÿ. Çàêð³ï³òü óñï³õ òà ðóõàéòåñÿ äàë³. 

Æèòè â óìîâàõ áàãàòîçàäà÷íîñò³ íåëåãêî, àëå ñàìå òàê, 
áåç ïåðåðâè, ïåðåõîäÿ÷è ç îäíîãî çàíÿòòÿ íà ³íøå, âè 
ñòâîðþºòå ñâîº íàéêðàùå ìàéáóòíº.

Òåðåçè. Òèæäåíü ìàòèìå ìëÿâèé õàðàêòåð. Ìîæ-
ëèâî, äîâåäåòüñÿ äîâøå, í³æ âè ïðèïóñêàëè, ÷å-
êàòè íà â³äïîâ³äü íà ÿêåñü ïèòàííÿ. Ïðîñòèé ñë³ä 
ñïðèéìàòè ç ïîçèòèâíîãî áîêó. Òèì ñàìèì âè, 

îòðèìóºòå ÷àñ äëÿ äîäàòêîâîãî ðîçäóìó. Ïðîàíàë³çóéòå 
ìåòó, ÿêó ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ. ßêùî âîíà çàíàäòî 
ñêëàäíà, ìîæëèâî, ñë³ä ïåðåêëþ÷èòè óâàãó íà ³íøå.

Ñêîðï³îí. Ïîä³¿ öüîãî òèæíÿ çìóñÿòü Ñêîðï³îí³â 
çàõèùàòè çàâîéîâàíèé óñï³õ. Õòî á íà íüîãî íå çà-
ç³õíóâ, íå âòðà÷àéòå çâè÷íî¿ âïåâíåíîñò³ ó ñâî¿õ 
ñèëàõ. Âæå äî ñåðåäèíè òèæíÿ ñòàíå çðîçóì³ëî, 

ùî öå áóâ âàæëèâèé óðîê, îòðèìàâøè ÿêèé, âè âèêîð³íèëè 
ùå îäíó íåãàòèâíó ÿê³ñòü, ³ ìîâà ïðî âàæëèâ³ñòü.

Ñòð³ëåöü. Öüîãî òèæíÿ âè ñïîñòåð³ãàòèìåòå çà 
òðàíñôîðìàö³ºþ ñòîñóíê³â ³ç êèìîñü ³ç áëèçü-
êèõ. Àñòðîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ âèêëþ÷àº äâà âàð³àí-
òè ðîçâèòêó ïîä³é. Êîëèøí³é îïîíåíò çàïðîïî-

íóº ñ³ñòè çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â, ³ â òàêîìó ðàç³ íåîáõ³äíî 
àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè öåé ìîìåíò. Ïðè äðóãîìó âà-
ð³àíò³ äî âàñ ïðèéäå ðîçóì³ííÿ, ùî ó ñâ³òë³ îñòàíí³õ ïî-
ä³é ñòîñóíêè ïîâí³ñòþ ñåáå âè÷åðïàëè.

Êîçåð³ã. Öüîãî òèæíÿ, íå óíèêíóòè îáðàç ³ ïðè-
êðîñòåé. Íå íàìàãàéòåñÿ ðîçâ³øóâàòè íà îòî÷ó-
þ÷èõ ÿðëèêè. Òîé, ÷è¿ ñëîâà âàñ çà÷åïèëè, âæå 
çà êîðîòêèé ÷àñ ìîæå íàäàòè âàì ö³ííó ïîñëóãó. 

Áóäüòå ô³ëîñîôñüêè ìóäð³ ³ ãóìàíí³. Óíèêàéòå ðàäè-
êàëüíîñò³ áóêâàëüíî ó âñüîìó.

Âîäîë³é. Âè ÷óäîâî âïîðàþºòåñÿ ç áóäü-ÿêèìè 
ñïðàâàìè. Ð³âåíü åíåðã³¿ áóäå äîñèòü âèñîêèì, 
àëå ìîæå íå âèñòà÷èòè çàïàëó äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÷î-
ãîñü ïî-ñïðàâæíüîìó ñåðéîçíîãî. Âèòðà÷àéòå 

åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë ðîçóìíî, íå çàáóâàþ÷è ïðî ïî-
âíîö³ííèé â³äïî÷èíîê.

Ðèáè. Íå òèñí³òü íà òèõ, ç êèì äîâîäèòüñÿ âçà-
ºìîä³ÿòè, íàâ³òü ÿêùî ö³ ëþäè, íà âàøó äóìêó, 
íå îð³ºíòóþòüñÿ ó òîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Á³ëüøå 
ãóìàííîñò³ ñë³ä âèÿâèòè ³ ùîäî îïîíåíò³â. Öå çà-

ðàç âè íå ìîæåòå ä³éòè ñï³ëüíî¿ äóìêè, àëå, âàðòî ëèøå 
çàõîò³òè, ³ ñèòóàö³ÿ øâèäêî çì³íèòüñÿ íà êðàùå.

9 травня  — 15 травня

9 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ëüâîâ³. Äåñÿòèé ì³ñÿ÷íèé 
äåíü - öå ÷àñ âäàëèõ ³ ïðèºìíèõ 
çì³í, â³í í³áè ñòâîðåíèé äëÿ òîãî, 
ùîá ìè ïåðåïî÷èëè, ³ ïî÷àëè 
áóäóâàòè íîâ³ ïëàíè, ³ âò³ëþâàòè 
ãàðí³ ìð³¿. Ñüîãîäí³ áóäü-ÿê³ ïî-
÷èíàííÿ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî äè-
âîâèæíèõ ðåçóëüòàò³â – Ì³ñÿöü íà 
íàøîìó áîö³, â³í äîïîìàãàº ïî-
äîëàòè ñêëàäíîù³ òà ðîç³áðàòèñÿ 
ç ïðîáëåìàìè.

10 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé 
Ì³ñÿöü ó Ä³â³. Ïîðàäè ïîïåðå-
äíüîãî äíÿ. Ñüîãîäí³ áóäü-ÿê³ 
ïî÷èíàííÿ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî 
äèâîâèæíèõ ðåçóëüòàò³â – Ì³ñÿöü 
íà íàøîìó áîö³, â³í äîïîìàãàº 
ïîäîëàòè ñêëàäíîù³ òà ðîç³áðà-
òèñÿ ç ïðîáëåìàìè.

11 òðàâíÿ, ùî ðîñòå Ì³ñÿöü 
ó Ä³â³. Äåíü ââàæàºòüñÿ íåïðî-
ñòèì, ì³ñÿöü ñüîãîäí³ âåäå ñåáå 
äèâíî, ³ éîãî âïëèâ â³ä÷óâàþòü 
íàâ³òü íàéíåçâîðóøí³ø³ òà âð³â-
íîâàæåí³ ëþäè. Àëå, õòî ïîïåðåä-
æåíèé, òîé, ÿê òî êàæóòü, îçáðîº-
íèé – áóäü-ÿêà ä³ÿ ïðèçâîäèòü äî 
ðåçóëüòàòó, à îñü õîðîøèì ÷è íå-
âäàëèì áóäå ðåçóëüòàò, çàëåæèòü 
ò³ëüêè â³ä íàñ.

12 òðàâíÿ, ùî ðîñòå Ì³ñÿöü 
ó Òåðåçàõ. Öåé äåíü äîïîìàãàº 

íàì çðîçóì³òè ñåáå, íàáóòè äó-
øåâíî¿ ð³âíîâàãè ³ â³äêðèòè ñåðöå 
äëÿ âñüîãî ïðåêðàñíîãî ³ äîáðî-
ãî. Ñüîãîäí³ âàæëèâî ïðèñëóõà-
òèñÿ äî âíóòð³øí³õ â³ä÷óòò³â, ³ äÿ-
êóâàòè Âñåñâ³òó çà âñå, ùî ç íàìè 
â³äáóâàºòüñÿ.

13 òðàâíÿ, ùî ðîñòå Ì³ñÿöü 
ó Òåðåçàõ. ×àñ ïîøóêó – õòîñü 
ñüîãîäí³ ìîæå çàáëóêàòè, à êî-
ìóñü â³äêðèþòüñÿ âñ³ òàºìíèö³ 
ñâ³òîáóäîâè. Àëå ì³ñÿöü ïðèõèëü-
íèé, ³ äåíü äàðóº áàãàòî ðàä³ñíèõ 
òà ïîçèòèâíèõ ïîä³é. Ó òðèíàäöÿ-
òó ì³ñÿ÷íó äîáó ìè õàð÷óºìîñÿ 
êîñì³÷íîþ åíåðã³ºþ, íàâ³òü íå 
ïîì³÷àþ÷è öüîãî – îñü òóò ñë³ä 
âèÿâèòè îáåðåæí³ñòü ³ âèòðà÷àòè 
îòðèìàíó ñèëó àêóðàòíî.

14 òðàâíÿ, ùî ðîñòå Ì³ñÿöü 
ó Òåðåçàõ. Äåíü äðóãîãî øàíñó. 
Ì³ñÿöü ñüîãîäí³ íàäàº íàì ìîæ-
ëèâ³ñòü âèïðàâèòè ïîìèëêè, çðî-
áèòè âèñíîâêè, ³ ñïðîáóâàòè çì³-
íèòè ñèòóàö³þ íà êðàùå.

15 òðàâíÿ, ùî ðîñòå Ì³ñÿöü 
ó Ñêîðï³îí³. Âñå òàºìíå çàçâè-
÷àé ñòàº ÿâíèì - öÿ ³ñòèíà ÿêíàé-
êðàùå õàðàêòåðèçóº äåíü. Ñüî-
ãîäí³ ìè íå çìîæåìî ïðèõîâàòè 
áàæàííÿ òà ïîìèñëè, ³ ì³ñÿöü í³áè 
âèòÿãóº íà ñâ³ò òåìðÿâó, ùî ñêóï-
÷èëàñü ó íàøèõ äóøàõ.

Місячний календар на тиждень

    
×îðíå ìîðå âèêîïàëè óêðà¿íö³. À 
êðåéñåð "Ìîñêâà" íå çíàâ, ùî ïî 
êîïàíîìó õîäèòè íå ìîæíà.

    
Îô³öåð îðê³â ïî ðàö³¿ äî ï³äëåãëî-
ãî:
— Äîëîæ³òº îáñòàíîâêó âîçëå Í³-
êîëàºâà.
— Ìè ñìºëî îäñòóïàºì!

— À áàíäåðîâöè?
— Ñ ïîçîðîì áåæàò çà íàì³!

    
Áîðèñó Äæîíñîíó çàáîðîíè-
ëè â³äêðèâàòè ðàõóíêè íà ðîñ³¿ â 
Ñáºðáàíêó.
Äîãðàâñÿ?

    
×åëÿáèíåöü íà çíàê ïðîòåñòó 
ïðîòè áðèòàíñüêèõ ñàíêö³é ðîç-
áèâ êóâàëäîþ Range Rover ñóñ³äà.

 СМІХОТЕРАПІЯ

Екзотичний рецепт: 
реберця з фейхоа 
і гарбузом

Çàðàç ïðàêòè÷íî ïîâñþäíî ïðî-
äàþòü åêçîòè÷í³ ïëîäè ôåéõîà. Ö³ 
ñîêîâèò³ çåëåí³ ÿãîäè, ÿê³ çà ñìàêîì 
íàãàäóþòü ñèìá³îç ïîëóíèö³ ³ ê³â³. 
Áóäü-ÿêà ñòðàâà, â ïðèãîòóâàíí³ ÿêî¿ 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ôåéõîà, àïð³îð³ 
ìîæíà íàçâàòè äåë³êàòåñîì.
Нам знадобиться (на 4 порції):

  12 ðåáåðåöü ìîëîäîãî áàðàí÷è-
êà;

  400 ã ãàðáóçà, î÷èùåíîãî ³ íà-
ð³çàíîãî íåâåëèêèìè áðóñî÷êàìè;

  8 ÿã³ä ôåéõîà;
  4 ô³ëå àí÷îóñà, ðîçð³çàíèõ íà 16 

÷àñòèí;

  4 çóá÷èêè ÷àñíèêà, ðîçð³çàíèõ íà 
16 ïëàñòèíîê;

  2 ëàâðîâèõ ëèñòêà;
  îëèâêîâà îë³ÿ;
  ñ³ëü ³ ïåðåöü çà ñìàêîì.

Приготування:
Äóõîâêó ðîç³ãð³òè äî 200 ãðàäóñ³â. 

Íà äåêî âèêëàñòè ãàðáóç, ñêðîïèòè 
îëèâêîâîþ îë³ºþ ³ çàï³êàòè 15 õâèëèí.

Î÷èñòèòè ôåéõîà ³ ðîçð³çàòè íàâï³ë. 
Ðàçîì ç ëàâðîâèì ëèñòîì â³äïðàâèòè 
äî ãàðáóçà ³ çàï³êàòè ùå 15 õâèëèí. Çà 
öåé ÷àñ ³ ãàðáóç, ³ ôåéõîà ìàþòü ñòà-
òè ì'ÿêèìè ³ êàðàìåë³çóâàòèñÿ. ßêùî 
öüîãî íå ñòàëîñÿ, ïðîäîâæèòè çàï³êà-
òè äî ïîòð³áíî¿ êîíñèñòåíö³¿.

Ïåðåìêíóòè äóõîâêó íà 220 ãðàäó-
ñ³â. Ó êîæíîìó ðåáåðöåâ³ (ì'ÿñèñòà 
÷àñòèíà) çðîáèòè ïî 4 íàäð³çè ³ 
âêëàñòè â íèõ ïî ÷àñíèêîâ³é ïëàñ-
òèí³ ³ øìàòî÷êó àí÷îóñà. Çìàñòèòè 

êîæíå ðåáåðöå îëèâêîâîþ îë³ºþ ³ 
ï³äñìàæèòè íà ãðèë³ àáî áàðáåêþ 
(ïî 3 õâèëèíè ç êîæíî¿ ñòîðîíè, ÷àñ 
îáæàðþâàííÿ çì³íþâàòè çàëåæíî 
â³ä ðîçì³ðó ðåáåðåöü).

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðåáðà áóäóòü ãîòî-
â³, ÷àñíèê ³ àí÷îóñè âèòÿãòè. Ïîäà-
âàòè ç ãàðí³ðîì ³ç çàïå÷åíèõ ãàðáó-
çà ³ ôåéõîà.
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Ñèëüíèõ ìàãí³òíèõ áóð â òðàâí³ íå 
áóäå. Ñëàáê³ ìàãí³òí³ áóð³ î÷³êóþòüñÿ 
7 ³ 8 òðàâíÿ. Ïîò³ì ç 13 ïî 16 òðàâíÿ 
î÷³êóºòüñÿ òðèâàëà, àëå íåñèëüíà 
ï³äâèùåíà àêòèâí³ñòü. 21 ³ 26 òðàâíÿ 
áóäóòü ñëàáê³ ìàãí³òí³ áóð³. Ïðîãíîç 
ìàãí³òíèõ áóð íà òàêèé òðèâàëèé òåð-
ì³í ìîæå ïîì³íÿòèñÿ ç ÷àñîì.
Вплив магнітних бур на здоров'я

Âïëèâó áóð ñõèëüí³ ìåòåîçàëåæí³, 
ë³òí³ ëþäè, âàã³òí³ æ³íêè ³ âëàñíèêè 

õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Ó äí³ ï³äâè-
ùåíî¿ ñîíÿ÷íî¿ àêòèâíîñò³ ìîæóòü 
ñïîñòåð³ãàòèñÿ òàê³ ñèìïòîìè:

  çàïàìîðî÷åííÿ;
  ãîëîâíèé á³ëü;
  íóäîòà;
  ñëàáê³ñòü;
  ï³äâèùåíèé àðòåð³àëüíèé òèñê;
  á³ëü â ñåðö³;
  çàãîñòðåííÿ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü;
  áåçñîííÿ.

Ùîá ì³í³ì³çóâàòè íåãàòèâíèé 
âïëèâ áóð³, â íåáåçïå÷í³ äàòè âàðòî 
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ.

Â³äìîâòåñÿ â³ä êàâè, ñèãàðåò, 
àëêîãîëþ, åíåðãåòèê³â. Çàì³í³òü ¿õ 
òðàâ'ÿíèì ³ çåëåíèì ÷àºì.

Ëÿãàéòå ñïàòè â îäèí ³ òîé æå ÷àñ. 
Ñï³òü íå ìåíøå 7 ãîäèí íà äîáó.

Ïðîâîäüòå á³ëüøå ÷àñó íà â³äêðè-
òîìó ïîâ³òð³. ×àñò³øå õîä³òü ï³øêè.

Ïåðåä ñíîì ïðèéìàéòå êîíòðàñò-
íèé äóø.

Магнітні бурі в травні 2022 року
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Перемога для історії. 
Калініна вперше у кар'єрі 
обіграла топ-суперницю

25 -Ð²×ÍÀ Àíãåë³íà Êàë³í³íà (¹37 WTA) 
â³äñâÿòêóâàëà ÷åðãîâèé óñï³õ íà ´ðóí-

òîâîìó òóðí³ð³ WTA 1000 ó Ìàäðèä³. Ó äðóãîìó 
êîë³ çìàãàíü âîíà çäîëàëà ñüîìó ñ³ÿíó – Ãàð-
á³íüº Ìóãóðóñó ç ²ñïàí³¿ (¹9 WTA).

Äëÿ ïåðøî¿ ó êàð'ºð³ ïåðåìîãè íàä ñóïåðíè-
öåþ ç òîï-10 ðåéòèíãó Æ³íî÷î¿ òåí³ñíî¿ àñîö³à-
ö³¿ óêðà¿íö³ çíàäîáèëîñÿ äâ³ ïàðò³¿ òà 75 õâèëèí 
³ãðîâîãî ÷àñó.

Àíãåë³íà Êàë³í³íà (Óêðà¿íà) – Ãàðá³íüº 
Ìóãóðóñà (²ñïàí³ÿ) – 6:3, 6:0

Ðàí³øå Êàë³í³íà ó ÷îòèðüîõ ïîä³áíèõ ïî-
ºäèíêàõ ³ç òåí³ñèñòêàìè ç³ ñâ³òîâî¿ äåñÿòêè íå-
çì³ííî ïðîãðàâàëà. Ó òðåòüîìó ðàóíä³ òóðí³ðó 
Êàë³í³íà ç³ãðàº ïðîòè Ìàðòè Êîñòþê (¹60 WTA) 
àáî Åììè Ðàäóêàíó (¹11 WTA), ÿê³ ç'ÿñóþòü 
ñòîñóíêè ì³æ ñîáîþ ó âå÷³ðí³é ïðîãðàì³ ³ãîð.

Ястремська після зняття 
суперниці пробилася до другого 
кола змагань у Мадриді

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ òåí³ñèñòêà Äàÿíà ßñòðåìñüêà é 
íàäàë³ ïåðåìàãàº íà ïðåñòèæíîìó ´ðóíòî-

âîìó òóðí³ð³ WTA 1000 ó Ìàäðèä³.
Ó ïåðøîìó êîë³ îñíîâè óêðà¿íêà, ÿêà óñï³ø-

íî çäîëàëà êâàë³ô³êàö³þ, çäîáóëà ïåðåìîãó íàä 
Ãðåò Ì³ííåí. Áåëüã³éñüêà ñïîðòñìåíêà çíÿëàñÿ 
ïî õîäó äðóãîãî ñåòó.

Ó äðóãîìó ðàóíä³ ßñòðåìñüêà ç³ãðàº ïðîòè 
Ìàð³¿ Áîóçêîâî¿ ³ç ×åõ³¿.

Ïåðøå êîëî. Äàÿíà ßñòðåìñüêà (Óêðà¿íà) – 
Ãðåò Ì³ííåí (Áåëüã³ÿ) – 6:3, 0:2 (â³äìîâà)

35 титул в історії клубу: Лунін з 
Реалом став чемпіоном Іспанії

ÌÀÄÐÈÄÑÜÊÀ êîìàíäà ç óêðà¿íöåì ó ñêëàä³ 
äîñòðîêîâî âèãðàëà Ëà Ë³ãó. Ó ìàò÷³ 34 òóðó 

÷åìï³îíàòó ²ñïàí³¿ Ðåàë íà ñâîºìó ñòàä³îí³ ðîç-
ãðîìèâ Åñïàíüîë - 4:0. Öÿ ïåðåìîãà ãàðàíòóâàëà 
ìàäðèäñüê³é êîìàíä³ äîñòðîêîâå ÷åìï³îíñòâî.

Ï³ñëÿ 34-õ ç³ãðàíèõ òóð³â Ðåàë ìàº ó ñâîºìó àê-
òèâ³ 81 î÷êî ³ òåïåð í³ Ñåâ³ëüÿ, í³ Áàðñåëîíà íå çìî-
æóòü éîãî íàçäîãíàòè ó ÷åìï³îíñüêèõ ïåðåãîíàõ.

Öå ÷åìï³îíñòâî ñòàëî äëÿ Ðåàëà âæå 35-ì â 
³ñòîð³¿, ùî º ðåêîðäîì. Âîñòàííº âåðøêîâ³ âè-
ãðàâàëè ÷åìï³îíàò ùå â ñåçîí³ 2019/20.

Íàãàäàºìî, ùî ó ñêëàä³ Ðåàëó âèñòóïàº 
óêðà¿íñüêèé ãîëê³ïåð Àíäð³é Ëóí³í. Öüîãî ñåçî-
íó ó Àíäð³ÿ âñüîãî äâà âèõîäè íà ïîëå ó êóáêî-
âèõ ìàò÷àõ, ó ÿêèõ â³í ïðîïóñòèâ äâà ì'ÿ÷³.

Óêðà¿íñüêèé ãîëê³ïåð Àíäð³é Ëóí³í â³äñâÿò-
êóâàâ ÷åìï³îíñüêèé òèòóë ñâîº¿ êîìàíäè ó ÷åì-
ï³îíàò³ ç óêðà¿íñüêèì ïðàïîðîì.

Бій Усик – Джошуа має 
відбутися 23 липня

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÷åìï³îí ñâ³òó çà âåðñ³ÿìè 
WBA, WBO, IBF Îëåêñàíäð Óñèê öüîãî ë³òà 

ïðîâåäå ðåâàíø ³ç áðèòàíñüêèì åêñ-÷åìï³îíîì 
Åíòîí³ Äæîøóà.

Ïðîìîóòåð áðèòàíöÿ Åää³ Õ³ðí ïîâ³äîìèâ, 
ùî ñòîðîíè âèçíà÷èëèñü ³ç äàòîþ ïðîâåäåííÿ 
ïîºäèíêó.

Çóñòð³÷ ìàº â³äáóòèñÿ 23 ëèïíÿ. Ì³æ êî-
ìàíäàìè áîêñåð³â ïðîäîâæóþòüñÿ ïåðåãîâîðè 
ùîäî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ. Âàð³àíò³â çàëèøèëîñÿ 
äâà: àáî Âåëèêà Áðèòàí³ÿ (øâèäøå çà âñå, ñòà-
ä³îí Óåìáë³), àáî Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ.

Õ³ðí íå ïðèõîâóº, ùî Äæîøóà â³ääàº ïåðåâà-
ãó âàð³àíòó ç Óåìáë³, àëå Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ ìîæå 
áóòè á³ëüø âèã³äíîþ ç òî÷êè çîðó ô³íàíñ³â.

Неприємна несподіванка. Гран 
Канарія та Пустовий сенсаційно 
вибули з Єврокубку

ÃÐÀÍ Êàíàð³ÿ, êîëüîðè ÿêî¿ çàõèùàº öåíòðî-
âèé çá³ðíà Óêðà¿íè Àðòåì Ïóñòîâèé, çàçíàëà 

íåñïîä³âàíî¿ ïîðàçêè â³ä Àíäîððè â 1/4 ô³íàëó 
ªâðîêóáêó – 77:79.

Ïóñòîâèé ïðîâ³â íà ìàéäàí÷èêó 22 õâèëè-
íè òà ñòàâ íàéðåçóëüòàòèâí³øèì ó êîìàíä³, íà-
áðàâøè 12 î÷îê (5/6 äâîî÷êîâèõ, 2/2 øòðàôíèõ). 
Òàêîæ óêðà¿íåöü çä³éñíèâ 5 ï³äáèðàíü, çðîáèâ 1 
ïåðåäà÷ó òà 2 áëîê-øîòè ïðè 3 ôîëàõ òà 1 âòðàò³.

Шахтар обрав стадіон для 
домашніх матчів у єврокубках

ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ Øàõòàðÿ çàëèøèëèñÿ çà-
äîâîëåí³ ïðèéîìîì ó Ïîëüù³ òà íåîô³ö³éíî 

çàÿâèëè, ùî âñåðéîç ðîçãëÿíóòü âàð³àíò ïðîâå-

äåííÿ äîìàøí³õ ºâðîêóáêîâèõ ìàò÷³â íà Ïîëüñàò 
Ïëþñ Àðåí³ ó Ãäàíñüêó, ïîâ³äîìëÿº Sport Interia.

Âàð³àíò ³ç Ïîëüùåþ ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÿêùî Øàõ-
òàð íå çìîæå íàñòóïíîãî ñåçîíó âèñòóïàòè ó Ë³ç³ 
÷åìï³îí³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ÷åðåç â³éíó ç ðîñ³ºþ.

Ðàí³øå íà çáîðàõ ó÷àñíèê³â ÓÏË áóëî óõâà-
ëåíî ð³øåííÿ ïðî äîñòðîêîâå çàâåðøåííÿ ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè òà ðîçïîä³ë ì³ñöü ñòàíîì íà 24 
ëþòîãî. Çà íèìè âèçíà÷èëèñÿ ï'ÿòü êëóá³â, ÿê³ 
ïðåäñòàâëÿòèìóòü êðà¿íó íàñòóïíîãî ºâðîñåçîíó.

18-річний Бєлінський 
відзначився прем'єрним 
титулом серед профі

Ó Ô²ÍÀË² ´ðóíòîâîãî òóðí³ðó ITF M25 ó Ñïë³ò³ 
Â'ÿ÷åñëàâó Áºë³íñüêîìó ïðîòèñòîÿâ øîñòèé 

ñ³ÿíèé Ðóäîëüô Ìîëëåêåð ³ç Í³ìå÷÷èíè. Ñóïåð-
íèêè ïðîâåëè íà êîðò³ äâà ñåòè, çà ï³äñóìêàìè 
ÿêèõ óêðà¿íåöü â³äñâÿòêóâàâ ïåðåìîãó – 6:2, 6:3.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³, ÿêà òðèâàëà òðîõè á³ëüøå 
ãîäèíè, Áºë³íñüêèé âèêîíàâ îäèí åéñ, ïðè-
ïóñòèâñÿ òðüîõ ïîäâ³éíèõ ïîìèëîê, ðåàë³çóâàâ 
ï'ÿòü ³ç äåâ'ÿòè áðåéê-ïî³íò³â òà ïðîãðàâ îäèí 
ãåéì íà ñâî¿é ïîäà÷³.

Ñïë³ò. Ô³íàë. Â'ÿ÷åñëàâ Áºë³íñüêèé (Óêðà-
¿íà) – Ðóäîëüô Ìåëëåêåð (Í³ìå÷÷èíà) – 6:2, 6:3

Öå áóâ ïåðøèé ô³íàë Áºë³íñüêîãî íà äî-
ðîñëîìó ð³âí³. ² â³í îäðàçó æ âèÿâèâñÿ äëÿ 
Â'ÿ÷åñëàâà ïåðåìîæíèì.

Завацька програла чемпіонці 
юніорського Australian Open 
на турнірі у Загребі

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ òåí³ñèñòêà Êàòàð³íà Çàâàöüêà 
äîñòðîêîâî çàâåðøèëà áîðîòüáó â îäèíî÷íî-

ìó ðîçðÿä³ ó ðàìêàõ 60-òèñÿ÷íèêà ITF ó Çàãðåá³.
Ó ÷âåðòüô³íàë³ óêðà¿íêà ïðîãðàëà ÷åìï³îí-

ö³ þí³îðñüêîãî Australian Open õîðâàòö³ Ïåòð³ 
Ìàð÷³íêî. Ó ïàðíîìó ðîçðÿä³ Çàâàöüêà ïðîáè-
ëàñÿ äî ï³âô³íàëó.

1/4 ô³íàëó. Êàòàð³íà Çàâàöüêà (Óêðà¿íà) – 
Ïåòðà Ìàð÷³íêî (Õîðâàò³ÿ) – 3:6, 1:6.

Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ôóòáîëó 
äîñÿãëà óãîäè ç êåð³âíèöòâîì 
ìåíõåíãëàäáàõñüêî¿ Áîðóñ³¿ 

ùîäî ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíîãî 
ïîºäèíêó çà ó÷àñòþ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

Ïîºäèíîê â³äáóäåòüñÿ 11 
òðàâíÿ íà ñòàä³îí³ "Áîðóññ³ÿ 
Ïàðê". Öåé ìàò÷ ñòàíå ÷àñòèíîþ 
ï³äãîòîâêè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè äî 
÷åðâíåâèõ ³ãîð ïëåé-îôô ×Ñ-
2022 òà Ë³ãè íàö³é.

Ïåðøèé çá³ð æîâòî-ñèí³õ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ 3 òðàâíÿ òà â³äáóäåòü-
ñÿ ó Ëþáëÿí³. Áëèæ÷å äî ãðè ³ç 

Øîòëàíä³ºþ, ÿêà ïðîéäå ó Ãëàçãî 
1 ÷åðâíÿ, óêðà¿íö³ ïåðåì³ñòÿòüñÿ 
íà Òóìàííèé Àëüá³îí.

Ó ðàç³ ïåðåìîãè íàä íàä øîò-
ëàíäöÿìè ï³äîï³÷í³ Ïåòðàêîâà 
âîþþòü ³ç âàëë³éöÿìè çà îñòàííþ 
ºâðîïåéñüêó ïóò³âêó íà ÷åìï³îíàò 
ñâ³òó. Âèð³øàëüíà ãðà ïðîéäå 5 
÷åðâíÿ ó Êàðä³ôô³.

Òàêîæ ó ïåðø³ òèæí³ ë³òà íà 
çá³ðíó Óêðà¿íè ÷åêàþòü òðè ïî-
ºäèíêè íîâîãî ðîç³ãðàøó Ë³ãè íà-
ö³é – ïðîòè ²ðëàíä³¿ (8 òà 14 ÷åðâ-
íÿ) òà Â³ðìåí³¿ (11 ÷åðâíÿ).

Відомий перший суперник: УАФ 
домовилася про спаринг збірної 
України з клубом Бундесліги

Українець Ядов 
став чемпіоном 
Європи з дзюдо

Ó Ñîô³¿ ñòàðòóâàâ êîíòèíåí-
òàëüíèé çë³ò íàéêðàùèõ äçþäî-
¿ñò³â. Ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 66 êã 
ó ñòîëèö³ Áîëãàð³¿ ñåáå áëèñêó÷å 
âèÿâèâ óêðà¿íåöü Áîãäàí ßäîâ. 
Â³í óïåâíåíî ä³éøîâ äî ô³íàëó, 
à òàì âèãðàâ ó ³ñïàíöÿ Àëüáåðòî 
Ìàðò³íà Ãåéòåðî.

Äëÿ ßäîâà öå ïåðøà ó êàð'ºð³ 
ìåäàëü ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè.

ÇÀ Ïîëòàâñüêó îáëàñòü çìàãà-
òèìóòüñÿ äåñÿòü ôóòáîë³ñò³â, 
îäèíàäöÿòü êàðàòèñò³â òà òðîº 

ïðåäñòàâíèê³â íàñò³ëüíîãî òåí³ñó.
1 òðàâíÿ ó áðàçèëüñüêîìó 

ì³ñò³ Êàøèàñ-äó-Ñóë (Áðàçèë³ÿ) 
â³äáóäóòüñÿ ÕXIV ë³òí³ Äåôë³ìï³é-
ñüê³ ²ãðè-2021. Ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè íà Äåôë³ìï³àäó ïî¿õàëè 

24 ñïîðòñìåíè ç Ïîëòàâùèíè, ÿê³ 
ïðåäñòàâëÿòèìóòü ðåã³îí ó òðüîõ 
âèäàõ ñïîðòó: ôóòáîë, êàðàòå òà 
íàñò³ëüíèé òåí³ñ. Éäåòüñÿ ïðî òà-
êèõ ñïîðòñìåí³â.

Ôóòáîë: 
 Îëåêñàíäð Âåðåùàêà
 Ìàêñèì Âîäîëàãà
 Îëåêñàíäð Îëåíè÷

24 представники Полтавщини 
стартують на Літній Дефлімпіаді-2021

 Êîñòÿíòèí Âîé÷åíêî
  ²ãîð Ðåóòîâ
 Äìèòðî Äîöåíêî
 Áîãäàí Ìèøåíêî
 ßðîñëàâ Êîòëÿðîâ
 Ðîìàí Ñòðèéñüêèé
 Øàëâà Ì÷åäë³øâ³ë³

Êàðàòå: 
  Òåòÿíà Õèëü
 Ñâ³òëàíà ßêîâåíêî
  ²íåñà Ïðè÷èíà
 ªëèçàâåòà Áîíäàð
 Êàòåðèíà Ìàñëî
 Îëåêñàíäð Ìàõíî
 Âîëîäèìèð Ìàõíî
 ªâãåí Íåïîðàäà
 Îëåêñàíäð Êàëüíèê
 Îëåêñàíäð Òðèòÿê
 Þð³é Ãàéäó÷åíêî

Íàñò³ëüíèé òåí³ñ: 
  Ãåííàä³é Çàêëàäíèé
 Àíòîí Âåë³ºâ
 Ìàêñèì Îâ÷àðåíêî

Äåôë³ìï³àäà-2021, ÿêó ïåðå-
íåñëè íà 2022 ð³ê ÷åðåç êîðîíàâ³-
ðóñ, òðèâàòèìå äî ï’ÿòíàäöÿòîãî 
òðàâíÿ.

СК «Полтава» відновлює тренувальні спаринги
Ï²ÑËß òðèâàëî¿ ïàóçè ÷åðåç ïî-

âíîìàñøòàáíå âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ â 
Óêðà¿íó, óñ³ ôóòáîëüí³ ÷åìï³îíàòè 

áóëè ïðèçóïèíåí³. ²íîçåìí³ ãðàâö³ óêðà-
¿íñüêèõ êëóá³â ïî¿õàëè ãðàòè çà êîðäîíó â 
îðåíäó, à ì³ñöåâ³ ôóòáîë³ñòè çàëèøèëèñÿ. 

Òàêà æ äîëÿ î÷³êóâàëà é ì³ñöåâèé 
ôóòáîëüíèé êëóá ïåðøî¿ ë³ãè ÑÊ «Ïîë-
òàâà». Ïðîòå 25 êâ³òíÿ ïðåçèäåíò êëóáó 
Ñåðã³é ²âàùåíêî ó ñâîºìó ôåéñáóö³ ïî-
â³äîìèâ, ùî êîìàíäà â³äíîâèëà òðåíó-
âàëüí³ ³ãðè.

«Ìð³ºìî ïðî ò³ ÷àñè, êîëè ãðàòèìå-
ìî ó ÷åìï³îíàò³ äëÿ ñâî¿õ óáîë³âàëüíè-
ê³â.» – íàïèñàâ Ñåðã³é ²âàùåíêî. 

Ïðîòå ïîäðîáèö³ ùîäî ñóïåðíèê³â 
ÑÊ «Ïîëòàâà» ïîêè íåìàº.

Російський клуб погрожує 
відомому баскетболісту, 
який відмовляється 
повернутися в РФ 
через війну в Україні

ÃÐÀÂÅÖÜ áàñêåòáîëüíîãî êëó-
áó ÖÑÊÀ ³ çá³ðíî¿ Ðîñ³¿ Äæî-

åëü Áîëîìáîé â³äìîâëÿºòüñÿ 
ïîâåðòàòèñÿ â ðîçòàøóâàííÿ ðî-
ñ³éñüêîãî êëóáó ÷åðåç â³éíó, ÿêó 
ÐÔ ðîçâ'ÿçàëà â Óêðà¿í³.

Ìîñêîâñüêèé êëóá ïðèãðîçèâ 
â³äîìîìó áàñêåòáîë³ñòó ô³íàíñî-
âèìè ñàíêö³ÿìè, â òîìó âèïàäêó, 
ÿêùî â³í íå ïîâåðíåòüñÿ â ðîç-
òàøóâàííÿ êîìàíäè äî 1 òðàâíÿ 
2022 ðîêó. Áîëîìáîé ó ñâî¿õ ñî-
öìåðåæàõ âèêëàâ ôîòîãðàô³þ 
ëèñòà, ÿêèé êåð³âíèöòâî ÖÑÊÀ â³ä-
ïðàâèëî ãðàâöåâ³.

Íåçâàæàþ÷è íà ïîãðîçè ç áîêó 
ÖÑÊÀ, Áîëîìáîé çàÿâèâ, ùî íå 
ìàº íàì³ðó ïîâåðòàòèñÿ â ìîñêîâ-
ñüêèé êëóá.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî Äæîåëü 
Áîëîìáîé º óðîäæåíöåì Äîíå-
öüêà ³ ìàâ óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿí-
ñòâî. Â³í íàâ³òü âèêëèêàâñÿ äî 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè â 2014 ðîö³, àëå íå 
áóâ çàãðàíèé.

Âîñåíè 2018 ðîêó áàñêåòáîë³ñò 
îòðèìàâ ðîñ³éñüêå ãðîìàäÿíñòâî. 
Ìàòè áàñêåòáîë³ñòà - ðîñ³ÿíêà, à 
áàòüêî - óðîäæåíåöü Ðåñïóáë³êè 
Êîíãî. 

Ó ªâðîë³ç³ Áîëîìáîé íàáèðàâ 
â ñåðåäíüîìó 5,9 î÷êà ³ ðîáèâ 
4,1 ï³äáîðó. Ó çá³ðí³é Ðîñ³¿ â³í âè-
ñòóïàâ ëèøå â ìàò÷àõ â³äá³ðêîâèõ 
òóðí³ð³â, òàê ³ íå âçÿâøè ó÷àñò³ ó 
âåëèêèõ òóðí³ðàõ. Äî ÖÑÊÀ Áî-
ëîìáîé ãðàâ â àìåðèêàíñüêèõ êëó-
áàõ "Þòà" ³ "Ì³ëóîê³".

 КОРОТКО ПРО СПОРТ


