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Думаємо про Полтавщину разом!

 На Полтавщині створені три лінії 
оборони, які зможуть стримати навіть 
велику навалу ворога на відстані 50 
км від Полтави

 Трудові відносини в умовах воєн-
ного стану.

 Коли закінчиться війна в Україні: 
думки аналітиків та експертів.

 Ó Ïîëòàâ³ íà õàáàð³ ó $3000 çà-
òðèìàëè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà 
ìèòíîãî ïîñòà
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«Це справжня машина-воїн 
і вона має душу»

ÍÀ ÏÎËÒÀÂÙÈÍ² äëÿ ïåðåñå-
ëåíö³â ä³þòü ãàðÿ÷³ ë³í³¿ îá-
ëàñíîãî é ì³ñüêîãî êîíòàêòíèõ 

öåíòð³â.
Íîìåð ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿: 0-800-502-230, 

äîäàòêîâ³ íîìåðè: 066-673-53-03, 050-
69-27-431. 

Çà öèìè òåëåôîíàìè íàäàäóòü àäðåñè 
äëÿ ðîçì³ùåííÿ, ïðîêîíñóëüòóþòü ùîäî 
îòðèìàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òîùî. 
Ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî.

Òàêîæ ó Ïîëòàâ³ ïðàöþº ì³ñüêèé êîíòàêò-
öåíòð. ßêùî âàì ïîòð³áíå òèì÷àñîâå æèòëî 
àáî âè ìîæåòå íàäàòè ïîìåøêàííÿ äëÿ ïå-
ðåñåëåíö³â, òåëåôîíóéòå 0-800-331-787.

і вона має душу»і вона має душу»і вона має душу»і вона має душу»і вона має душу»
У Полтаві показали «штурманомобіль» легендарної 93-ї бригади

Читайте на 8 стор.



2 стор.

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

Кожен четвертий працездатний  
біженець з України вже легально  
працевлаштувався в Польщі

Кожен четвертий працездатний біженець з України 
вже легально працевлаштувався в Польщі.
Про це повідомив заступник міністра внутріш-
ніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений 
уряду у справах біженців з України Павел Шеферна-
кер, передає «Польське Радіо».
Шефернакер зазначив, що в базі даних PESEL 
(ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч 
осіб працездатного віку з України; понад 100 тисяч з 
них, тобто кожен четвертий біженець, вже легально 
працюють в Польщі.
«Це явище світового значення, коли йдеться про 
біженців. Такого не було ніде», – підкреслив він.
Заступник глави МВС Польщі також додав, що 
біженці з України намагаються самостійно оренду-
вати житло. При цьому він запевнив, що в різних 
типах центрів державних компаній, уряду та місце-
вого самоврядування ще є резерв на кілька десят-
ків тисяч місць, де можна розмістити цих людей. 
Водночас посадовець нагадав, що поки що Польща 
не отримала від Європейського Союзу жодних 
коштів, які можна було б використати для допомоги 
біженцям з України.
Нагадаємо, понад 3 млн українців залишили країну, 
шукаючи прихисток від війни. Чи не найбільше 
українських біженців прийняла в себе сусідня 
Польща.

Активістка з Полтавщини облила  
посла росії червоною фарбою у Варшаві

У Варшаві російського посла Сергія Андрєєва 
облили червоною фарбою під час церемонії покла-
дання вінка на цвинтарі, де поховано солдатів 
Червоної армії. 
Судячи з відеозапису, на цвинтарі зібралися люди 
з українськими прапорами. У посла кинули кілька 
пакетиків із червоною фарбою, один із них влучив 
дипломату по обличчю. Після цього посол у супро-
воді поліції покинув місце
Як з'ясувалося, посла облила фарбою українська 
активістка та журналістка Ірина Земляна. Відео із 
поясненнями вона опублікувала у своєму Facebook.
«Ми, українські активісти, просто підійшли до посла 
впритул, розірвали на себе пакети зі штучною 
кров'ю, ця кров попала на посла та на іншого його 
посіпаку. Вони з ганьбою та під крики «фашисти» 
просто поїхали. Ми не дали їм покласти квіти», – 
повідомила вона.

81% українців підтримує ОУН-УПА
В Україні істотно зросла підтримка визнання 
ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність 
України.
Про результати опитування, проведеного Соціоло-
гічною групою "Ретинг".
81% українців підтримує, лише 10% - проти. З 
2010 року показник підтримки зріс у чотири рази, з 
2015-го - вдвічі.
Соціологи провели опитування 27 квітня. Опитали 
телефоном українців віком від 18 років. Похибка 
дослідження - трохи більш як 3,1%.

Дружина Байдена відвідала Ужгород

Перша леді США Джил Байден знаходилася з 
візитом в Ужгороді. Про її поїздку не повідомляли.
Зокрема, 8 травня вона зустрілася в Ужгороді з 
українською першою леді Оленою Зеленською, 
повідомляє УНІАН.
Відмітно, що це сталося в День Матері. Зокрема, 
Джил Байден і Олена Зеленська відвідали школу в 
Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених 
осіб з областей України, де тривають бойові дії.
Окрім відвідування Ужгороду поїздка передба-
чала також зупинки в словацьких містах. Візит в 
Ужгород не анонсувався і тримався в таємниці. 
Він був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки 
прес-служба Білого дому. Нині Джил Байден вже 
покинула територію України.

В Італії заарештували 140-метрову яхту 
«Шахерезада», яку пов'язують із Путіним

Влада Італії заарештувала яхту "Шахерезада". Про це 
пресслужба мінфіну країни повідомила 6 травня.
У релізі не вказано імені власника судна, але зазна-
чено, що розслідування, яке провели правоохоронці 
в Італії, засвідчило: він має "значні економічні та ділові 
зв'язки" з головними представниками російського 
уряду, занесеними до санкційного списку ЄС через 
дії, які загрожують територіальній цілісності, сувере-
нітету і незалежності України.
На підставі розслідування міністр економіки та фінан-
сів Даніеле Франко ухвалив рішення про арешт судна, 
а комітет із фінансової безпеки Італії запропонував 
Раді Євросоюзу занести фактичного власника яхти 
до санкційного списку.
Яхта «Шахерезада» ходить під прапором Кайманових 
Островів, вона стоїть у порту Маріна-ді-Каррара в 
Тоскані і "давно була в полі зору влади" Італії, ідеться 
в повідомленні.
За даними The New York Times, ця яхта коштує $700 
млн, призначена для президента РФ Володимира 
Путіна і пов'язана з ним. Американські спецслужби, за 
інформацією ЗМІ, вивчали право власності на судно.

За перші три місяці 2022 року з території 
Росії виїхали майже чотири мільйони росіян

Про це свідчить офіційна статистика, опублікована 
Федеральною службою безпеки Росії, повідомляє 
The Guardian.
За даними спецслужби, загалом у період із січня по 
березень подорожували 3 880 679 росіян, при цьому 
невідомо, скільки з них повернулося додому.
Як зазначає видання, після початку агресії Росії проти 
України, істотно зросла кількість росіян, які в’їздили 
до колишніх радянських країн. Зокрема, у першо-
му кварталі 2022 року до Грузії в’їхали більш як 38 
тисяч громадян РФ — майже вп’ятеро більше, ніж за 
той самий період 2021 року. Також майже вп’ятеро 
більше росіян в’їхали до Таджикистану — понад 40 
тисяч людей.
Окрім того, спостерігається зростання в’їзду грома-
дян РФ до Вірменії та Естонії, й незначне — до Латвії 
та Литви.

Грецію викрили в допомозі РФ обходити 
європейські санкції

реція допомагає Російській Федерації обходити 
обмеження щодо експорту нафти. Танкери з росій-
ською нафтою продовжують безперешкодно заходи-
ти в європейські порти. Про це пише Die Welt.
За даними видання, у квітні частка грецьких суднов-
ласників у транспортуванні російської нафти зросла 
втричі у порівнянні з попереднім роком. Всього у 
квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з 
них 76 - під прапором Греції.
Так, наприкінці квітня танкер Nissos rhenia завантажив 
російську нафту в порту Нідерландів і попрямував 
до Сінгапуру. Крім того, зросла кількість відправок в 
Індію, Китай і Південну Корею.
За даними ОПЕК, Росія щодня експортує 7 мільйонів 
барелів нафти і нафтопродуктів.

Королева Британії вперше за 60 років  
пропустить конституційну церемонію  
у парламенті

Королева Британії Єлизавета ІІ вперше за майже 
60 років не буде присутня на церемонії відкриття 
парламенту 10 травня, де має зачитуватися промова 
монарха.
Як інформує BBC, про це повідомили у Букінгемсько-
му палаці.
Це перший випадок з 1963 року, коли Єлизавета 
пропускає цю конституційну церемонію. Замість неї 
з промовою виступить принц Чарльз. У промові на 
відкритті парламенту декларують порядок денний 
для уряду і законодавчого органу. 
96-річна Єлизавета має труднощі з пересуванням і у 
зв’язку з цим останнім часом не з’являється на публіч-
них заходах. Донедавна у Букінгемському палаці 
залишали ймовірність, що вона все ж буде присут-
ньою, але врешті повідомили, що після консультації з 
лікарями Єлизавета неохоче вирішила не відвідувати 
подію.  
В останні роки церемонія вже зазнала певних змін 
у зв’язку з поважним віком королеви - вона не 
надягала важку корону і церемоніальні вбрання, 
а також через коронавірус формат був звуженим. 
Проте це перший раз за 59 років, коли вона не буде 
присутньою. 
До цього королева лише двічі за 70 років правління 
пропускала церемонію - у зв’язку з вагітністю.
Перед тим їй довелося пропустити служби до Велико-
дня. Також повідомили, що цього року вона не буде 
приймати так звані садові вечірки. За увесь 2022 рік 
Єлизавета ІІ відвідала лише поминальну службу за 
своїм чоловіком, принцом Філіпом. 
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Купальний сезон у полтаві  
відкриється 4 червня — дозвілля  
в умовах небезпеки не заборонятимуть

Рятувально-водолазна служба Полтавської 
міськради готується до нового купального сезону. 
Обмежень для дозвілля не буде, однак кожен відпо-
чивальник прийматиме рішення, враховуючи існую-
чу небезпеку
Керівник КО «Рятувально-водолазна служба 
Полтавської міської ради» Євген Савчук повідо-
мив, що працівники служби готують міські пляжі 
до нового купального сезону: дно буде очищено, 
працюватиме один питний фонтанчик та туале-
ти. Також служба нестиме щоденне чергування 
акваторії. Офіційно купальний сезон розпочнеться 
4 червня.
Єдині зміни — замість 11 підприємців, які вели 
господарську діяльність у 2021 році, під час нового 
купального сезону працюватиме лише 5-6. Також 
не працюватиме прокат човнів та катамаранів.

На Полтавщині у кожному четвертому  
з перевірених магазинів завищували  
ціни, – Держпродспоживслужба

У квітні фахівці Держпродспоживслужби здійсни-
ли 318 контрольних заходів за встановленням 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін 
на соціально значущі товари.
«З них відповідно до отриманих повідомлень близь-
ко 60 відсотків. Переважна більшість повідомлень 
стосувалася зростання цін на продукти харчування, 
пальне», – йдеться у повідомленні.
Спеціалісти Головного управління провели відпо-
відну роз’яснювальну роботу із суб’єктами госпо-
дарювання. Порушення були встановлені в кожному 
четвертому суб’єкті господарювання.
За результатами проведеної роботи були знижені 
ціни до економічно обґрунтованого рівня.
Зокрема, під час контрольного заходу в магазині 
“Продукти”, що знаходиться в м. Лубни, зниже-
но ціну: на борошно в/г ТМ Алексис фасовкою 5 
кг – з 124 грн. до 114,00 грн., або на 10 грн. за 
упаковку; на борошно в/г ТМ Алексис фасовкою 
2 кг – з 50,00 грн. до 46,00 грн., або на 4,00 грн. 
за упаковку.
У магазині «Продукти», що знаходиться в с. Малий 
Кобелячок, було знижено ціну: на борошно пшенич-
не фасовкою 10 кг – з 200 грн. до 170,00 грн., або на 
30 грн. за упаковку; на олію соняшникову рафінова-
ну – з 78,00 грн до 71,50 грн., або 6,50 грн. за штуку; 
на макаронні вироби фасовкою 5 кг з 160,00 грн. до 
145,00, або 15,00 грн. за упаковку.

Посівна на Полтавщині: аграрії  
засіяли 60% прогнозованих площ

На 5 травня у Полтавській області аграрії засіяли 
845 тисяч гектарів сільськогосподарських культур 
(60% до прогнозу).
Зокрема, ранніх зернових та зернобобових посіяли 
на площі 91,9 тис. га.
Кукурудзи на зерно посіяно на площі 308,2 тис. га 
(49,6% до прогнозу).
Соняшнику – 340,3 тис. га (88,6% до прогнозу).
Сої – 29,4 тис. га (24% до прогнозу).

Начальник Полтавської ОВА  
під час війни одружився

Дмитро Лунін вважає, що кохання не слід відклада-
ти на потім. Більше про це він написав у telegram.
«Життя продовжується… Ми сьогодні зі своєю 
коханою Олександрою стали однією з 2500 пар на 
Полтавщині, які одружилися з початку повномасш-
табного російського вторгнення.
Із власного досвіду можу сказати – не відкладай-
те кохання на потім. Навпаки, в такі часи важких 
випробувань треба робити те, що важливо, і те, 
що є самим життям. Одружуйтеся, народжуйте 
дітей, просто живіть – і тільки так ми здолаємо 
всі ті жахи, які принесла війна. Так ми залишає-
мося людьми. І так ми переможемо війну в собі», 
– зазначив Лунін.

Російські ракети зруйнували  
об’єкт інфраструктури у Карлівці

Російський ворог ударив ракетами по Карлів-
ці — стався приліт в об'єкт інфраструктури. Про 
це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро 
Лунін. Інформація про руйнування та постраждалих 
наразі уточнюється.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Украї-
ни у Полтавській області, вогнеборці локалізували 
пожежу о 9:15. Повна ліквідація пожежі сталася  
о 9:40.
На щастя, обійшлося без вбитих та поранених. 
Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, 
розташованих неподалік.

  ♦  ЩО НОВОГО?  ПОЛТАВЩИНА:
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«Ïîëòàâñüêà Äóìêà-2020».
Îáëàñíà ùîòèæíåâà ãàçåòà.
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 22190.

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

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

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

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

11 òðàâíÿ 2022 ðîêó
Â³ääðóêîâàíî: ÒÎÂ "Ïðåñ Êîðïîðåéøí 

Ë³ì³òåä",
21034, ì. Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À
Òåë.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Òèðàæ:  21914
Çàìîâëåííÿ: ¹ 2218205Ç ÀÑÒÓÏÍÈÊ íà÷àëüíèêà 

ìèòíîãî ïîñòà «Ïîëòàâà» 
âèìàãàâ $3000 õàáàðÿ çà 

òå, ùî íå çàâàæàòèìå ðîçìèò-
íåííþ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â.

3-ãî òðàâíÿ ó Ïîëòàâ³ çà-

òðèìàëè çàñòóïíèêà íà÷àëüíè-
êà ìèòíîãî ïîñòà «Ïîëòàâà», 
ÿêèé îòðèìàâ â³ä ï³äïðèºìöÿ 
$3000 çà áåçïåðåøêîäíå ìèòíå 
îôîðìëåííÿ òîâàð³â. Éîìó ãîòó-
þòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó 
òà îáåðóòü çàïîá³æíèé çàõ³ä. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè.

Ìîâà éäå ïðî çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà ìèòíîãî ïîñòà «Ïîëòà-
âà» — íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíî-
ãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 Ïîëòàâñüêî¿ 
ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè.

Íà îïåðàòèâíèõ ôîòî ïðîêó-
ðàòóðà çàêðèëà îáëè÷÷ÿ çàòðè-
ìàíîãî, îäíàê âèäàííÿ «Öåíçîð.
ÍÅÒ» îïóáë³êóâàëî íåçàðåòóøî-
âàí³ ñâ³òëèíè. Íà íèõ çàô³êñîâà-
íèé ÷îëîâ³ê, ñõîæèé íà Àíäð³ÿ 
Êîëîìîéöÿ, ÿêèé ùå âîñåíè 
ìèíóëîãî ðîêó òî÷íî îá³éìàâ öþ 
ïîñàäó.

Çà äàíèìè ïðîêóðàòóðè, ïî-
ñàäîâåöü âèìàãàâ õàáàð â³ä 

У Полтаві на хабарі у $3000 затримали 
заступника начальника митного поста

êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà, ÿêå 
³ìïîðòóº â Óêðà¿íó òîâàðè ïðî-
ìèñëîâîãî çíà÷åííÿ. Çà $3000 
â³í îá³öÿâ íå ïåðåøêîäæàòè ó 
ìèòíîìó îôîðìëåíí³ òîâàð³â òà 
ïðîâåäåíí³ ³íøèõ ìèòíèõ ïðî-
öåäóð. Ïðè öüîìó, ó òåêñò³ «Öåí-
çîð.ÍÅÒ» ìîâà éäå ïðî $3200 çà 
ò³ æ «ïîñëóãè».

×îëîâ³êà çàòðèìàëè ó Ïîë-
òàâ³ ï³ñëÿ îäåðæàííÿ âñ³º¿ ñóìè 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Â ïðî-
êóðàòóð³ çàçíà÷àþòü, ùî ï³ä ÷àñ 
ðîçñë³äóâàííÿ Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïðîòèä³¿ ñèñòåìíèì çà-
ãðîçàì óïðàâë³ííþ äåðæàâîþ 
ÑÁÓ çàäîêóìåíòóâàëî ê³ëüêà 
ôàêò³â îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ð-
íî¿ âèãîäè öèì ïîñàäîâöåì.

Çàðàç ïðàâîîõîðîíö³ âè-
ð³øóþòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ïî-
â³äîìëåííÿ çàòðèìàíîìó ïðî 
ï³äîçðó çà ÷. 3 ñò. 368 ÊÊÓ (Âè-
ìàãàííÿ òà îäåðæàííÿ íåïðà-
âîì³ðíî¿ âèãîäè) òà îáðàííÿ 
çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êð³ì òîãî, 
âñòàíîâëþþòüñÿ ³íø³ îñîáè, ÿê³ 
ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî êî-
ðóïö³éíî¿ ñõåìè.

24 ËÞÒÎÃÎ Ðîñ³ÿ ðîçïî-
÷àëà â³éíó ïðîòè Óêðà-
¿íè. Ó çâåðíåíí³ ïðå-

çèäåíòà Ïóò³íà, ùî ïåðåäóâàëî 
ïåðøèì àâ³àóäàðàì, â³í çàÿâèâ 
ïðî ö³ë³. Òàì áóëî ïðî çàõèñò 
ëþäåé «â³ä ãåíîöèäó ç áîêó êè¿â-
ñüêîãî ðåæèìó», «íàâèê³â» ³ äåíà-
öèô³êàö³þ, ïîâåðíåííÿ â ëîíî ³ñ-
òîðè÷íî¿ áàòüê³âùèíè òà ÿäåðíó 
çàãðîçó äëÿ ðîñ³¿. Òðîõè ï³çí³øå 
ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà äîäàñòü 
òåçè ïðî ôàøèçì, á³îëàáîðàòîð³¿ 
ÑØÀ, íàðêîìàí³â ó âëàä³ Êèºâà 
òà áàãàòî ³íøîãî. 

Ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà âèêî-
ðèñòàëà ÿðëèê «ôàøèñò» ñïî÷àòêó 
äëÿ ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó, ïîò³ì äëÿ 
ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêîãî óðÿ-
äó, à ï³çí³øå – ðîçøèðèëà éîãî 
÷è íå íà âåñü óêðà¿íñüêèé íàðîä. ² 
ÿêùî òàìòåøí³ ïðîâëàäí³ ÇÌ² ñâ³-
äîìî ìàí³ïóëþþòü òåðì³íàìè, òî 
ñïîæèâà÷³ ³íôîðìàö³¿ ÷àñòî-ãóñòî 
íàâ³òü íå ðîçóì³þòü í³ ñìèñëó öèõ 
ñë³â, í³ ð³çíèö³ ì³æ íèìè. 

Що таке фашизм і нацизм, 
та яка між ними різниця

Ôàøèçì – öå ðàäèêàëüíà ïî-
ë³òè÷íà ³äåîëîã³ÿ, òîòàë³òàðíà ïî-
ë³òèêà. Çàðîäèâñÿ â ²òàë³¿ ó 1920-õ 
ðîêàõ ÿê ïîë³òèêà äèêòàòîðà Áåí³-
òî Ìóññîë³í³. Çãîäîì íàáóâ ïîïó-
ëÿðíîñò³ â äåÿêèõ êðà¿íàõ.

Íàöèçì – öå ïîë³òè÷íèé òîòà-
ë³òàðíèé ðóõ, ³äåîëîã³ÿ íàö³îíàëü-
íî¿ çâåðõíîñò³. Ïîõîäèòü â³ä íàçâè 
Íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ 
í³ìåöüêèõ ðîá³òíèê³â. Îêðåñëèâ-
ñÿ â Í³ìå÷÷èí³ ç 1920-õ ðîê³â. Òîä³ 
ïàðò³ºþ, à çãîäîì ³ êðà¿íîþ òà ¿¿ 
â³éñüêîì êåðóâàâ Àäîëüô Ã³òëåð. 
Ïðàâîâèé âèðîê ïðàêòèö³ íàö³î-
íàë-ñîö³àë³çìó âèí³ñ Íþðíáåðçü-
êèé òðèáóíàë ó 1946 ðîö³.

Îçíàêè ôàøèçìó:
 Êóëüò íåíàâèñò³ äî âîðîãà, 

ÿêèé ò³ëüêè é ÷åêàº, ÿê çíèùèòè 
äåðæàâó.

 Âîæäèçì. Êóëüò ë³äåðà, âîæ-
äÿ. Õòî ïðîòè íüîãî – íå ïàòð³îò 
³ çðàäíèê.

 Ïðèäóøåííÿ îïîçèö³¿. Ïå-
ðåñë³äóâàííÿ ³íàêîäóìñòâà. 
Öåíçóðà. Â³äñóòí³ñòü ñâîáîäè 
ñëîâà, âîëåâèÿâëåííÿ, ïðåñè. 
Ï³äì³íà ïîíÿòü.

 Êóëüò â³éíè, ãåðî¿çàö³ÿ ³ñòîð³¿.
 Êóëüò òðàäèö³¿.
 Çëèòòÿ âñ³õ ã³ëîê âëàäè.
 Ïåðåïëåòåííÿ ðåë³ã³¿ òà âëà-

äè. Âèêîðèñòàííÿ ðåë³ã³¿ ÿê ³í-
ñòðóìåíòà óïðàâë³ííÿ.

Îçíàêè íàöèçìó: 
  Òåîð³ÿ âèùîñò³ ðàñè.
 Àíòèñåì³òèçì.
  Òîòàë³òàðíèé êîíòðîëü íàä 

óñ³ìà ñôåðàìè æèòòÿ.
  Òåðîð ïðîòè ³íàêîäóìö³â, îïî-

çèö³¿, öåðêâè. 
  Òåîð³ÿ ðîçøèðåííÿ «æèòòºâî-

ãî ïðîñòîðó». 
Õàðàêòåðí³ ðèñè öèõ ðåæè-

ì³â ìè áðàëè â íàóêîâèõ ïðàöÿõ, 
íàéá³ëüøå – ç åñåþ «Â³÷íèé ôà-
øèçì» ³òàë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà 
òà ô³ëîñîôà Óìáåðòî Åêî.

À îñü ÿê ïîä³áí³ñòü òåïåð³ø-
íüîãî ðîñ³éñüêîãî òà êëàñè÷íèõ 
òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â êîìåíòó-
þòü åêñïåðòè.

Âëàäèñëàâ ²íîçåìöåâ, ïîë³-
òîëîã, äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, 
ïèñàâ: «Êðåìë³âñüêèé ðåæèì ï³ä-
ïàäàº ïðàêòè÷íî ï³ä âñ³ âèçíà-
÷åííÿ êëàñè÷íîãî ôàøèçìó – öå 
àâòîðèòàðíèé ðåæèì, çàñíîâà-
íèé íà ïðèíöèïàõ êîðïîðàòèâíî¿ 
äåðæàâè òà àïîëîã³¿ íàö³îíàëüíî¿ 
çâåðõíîñò³, ïðè÷îìó íà êîíöåï-
òàõ íå ñò³ëüêè ³äåîëîã³çîâàíèõ, 
ñê³ëüêè ì³ôîëîã³çîâàíèõ. Êëà-
ñè÷íèé ôàøèçì âèíèê òà ðîç-
âèíóâñÿ â ²òàë³¿ ó ðîêè ïðàâë³ííÿ 
Áåí³òî Ìóññîë³í³. Ïóò³í – äó÷å, à 
íå ôþðåð».

Àêöåíòóþ÷è óâàãó íà ïîä³-
áíîñò³ Ïóò³íà äî ³òàë³éñüêîãî 
äèêòàòîðà, ²íîçåìöåâ íàãîëîøóº 
íà á³ëüø³é ïîä³áíîñò³ íèí³øíüîãî 
êðåìë³âñüêîãî ðåæèìó äî ôà-
øèçìó. Òóò ³ êóëüò íåíàâèñò³ äî 
âîðîãà, ³ ãåðî¿çàö³ÿ â³éíè. 

Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî íà-
âåäåìî ñëîâà Ïóò³íà, ÿê³ â³í îçâó-
÷èâ íà ïàðàä³ 9 òðàâíÿ: «Ó â³äêðè-
òó éøëà ï³äãîòîâêà äî ÷åðãîâî¿ 
êàðàëüíî¿ îïåðàö³¿ íà Äîíáàñ³, 
äî âòîðãíåííÿ íà íàø³ ³ñòîðè÷í³ 
çåìë³, âêëþ÷àþ÷è Êðèì. Ó Êèºâ³ 
çàÿâëÿëè ïðî ìîæëèâå çäîáóòòÿ 
ÿäåðíî¿ çáðî¿. Áëîê ÍÀÒÎ ðîç-
ïî÷àâ àêòèâíå â³éñüêîâå îñâî-
ºííÿ ïðèëåãëèõ äî íàñ òåðèòî-
ð³é. Òàêèì ÷èíîì, ñòâîðþâàëàñÿ 
àáñîëþòíî íåïðèéíÿòíà äëÿ íàñ 
çàãðîçà, áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ íà-
øèõ êîðäîí³â. Âñå ãîâîðèëî ïðî 
òå, ùî ç³òêíåííÿ ç íåîíàöèñòà-
ìè, áàíäåð³âöÿìè, íà ÿêèõ ÑØÀ 
òà ¿õí³ ìîëîäø³ êîìïàíüéîíè 
çðîáèëè ñòàâêó, áóäå íåìèíó-
÷èì. Ìè áà÷èëè, ÿê ðîçãîðòàºòü-
ñÿ â³éñüêîâà ³íôðàñòðóêòóðà, ÿê 
ïî÷àëè ïðàöþâàòè ñîòí³ çàêîð-
äîííèõ ðàäíèê³â, éøëè ðåãóëÿðí³ 
ïîñòà÷àííÿ íàéñó÷àñí³øî¿ çáðî¿ 
ç êðà¿í ÍÀÒÎ».

Äî ðå÷³, ïðîñòåæóâàíå ó êëà-
ñè÷íîìó ôàøèçì³ ïåðåïëåòåííÿ 
ðåë³ã³¿ òà âëàäè, òàêîæ íàÿâíå ó 
Ðîñ³¿. Ïðîïóò³íñüêà öåðêâà ëåã³-
òèì³çóº â³éíó â î÷àõ â³ðÿí. Ïðèì³-
ðîì, ïàòð³àðõ Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâî-
ñëàâíî¿ öåðêâè Êèðèëî (Ãóíäÿºâ) 
ó ñåðåäèí³ áåðåçíÿ, çà òðè òèæí³ 
ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè, ïîäàðóâàâ 
³êîíó êîìàíäóâà÷ó Ðîñãâàðä³¿ Â³-
êòîðó Çîëîòîâó ³ äàâ éîìó ñâîº 
áëàãîñëîâåííÿ ï³ä ÷àñ â³éíè 
Êðåìëÿ â Óêðà¿í³.

Òàêîæ ðîñ³éñüêà öåðêâà ï³ä 
ïðèâîäîì çàõèñòó äóõîâíèõ ö³í-
íîñòåé (òîé ñàìèé êóëüò òðàäèö³¿ 
ôàøèçìó) îçâó÷óº âèã³äí³ âëàä³ 
íàðàòèâè, âèïðàâäîâóþ÷è ¿¿ ä³¿.

Îñü ÿê ïàòð³àðõ Êèðèëî (Ãóí-
äÿºâ) êîìåíòóº âòîðãíåííÿ Ðî-
ñ³¿ íà Äîíáàñ: «Â³ñ³ì ðîê³â éäóòü 
ñïðîáè çíèùèòè òå, ùî ³ñíóº íà 
Äîíáàñ³. À íà Äîíáàñ³ ³ñíóº íå-
ïðèéíÿòòÿ, ïðèíöèïîâå íåïðè-
éíÿòòÿ òàê çâàíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ 
ñüîãîäí³ ïðîïîíóþòü ò³, õòî ïðå-
òåíäóº íà ñâ³òîâó âëàäó…

Культ війни, вождизм і «скрєпи»: 
що русизм Путіна увібрав з 
постулатів фашизму та нацизму

…. Âñå òå, ùî ÿ ãîâîðþ, ìàº 
íå ïðîñòî ÿêåñü òåîðåòè÷íå çíà-
÷åííÿ ³ íå ëèøå äóõîâíèé ñåíñ. 
Íàâêîëî ö³º¿ òåìè ñüîãîäí³ òðè-
âàº ðåàëüíà â³éíà. Õòî íàïàäàº 
ñüîãîäí³ íà Óêðà¿íó, äå â³ñ³ì ðî-
ê³â éäå ïðèäóøåííÿ òà âèíèùåí-
íÿ ëþäåé íà Äîíáàñ³; â³ñ³ì ðîê³â 
ñòðàæäàíü ³ âåñü ñâ³ò ìîâ÷èòü – 
ùî öå îçíà÷àº?».

Â³ä³ãðàº ñâîº ³ ïðîïàãàíäà, 
ÿêà çà ÷àñè ïðåçèäåíòñòâà Ïóò³íà 
çàì³íèëà â Ðîñ³¿ íåçàëåæí³ ÇÌ². 
Ïðîïàãàíäà ìàí³ïóëþº ³íôîðìà-
ö³ºþ, ïîäàº ¿¿ ó âèã³äíîìó äëÿ ðå-
æèìó ñâ³òë³. ×åðåç íàâ'ÿçóâàííÿ 
ñóñï³ëüíî¿ äóìêè âïðîäîâæ ðî-
ê³â, êðåìë³âñüêèé äèêòàòîð ñòâî-
ðèâ ñîá³ êóëüò âîæäÿ. 

Ðîñ³éñüêà ñîö³îëîã³÷íà àãåíö³ÿ 
«Ëåâàäà-öåíòð» âñòàíîâèëà, ùî 
ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ÐÔ â Óêðà¿íó 24 ëþòî-
ãî ï³äòðèìêà ðîñ³ÿíàìè ä³é ¿õíüî-
ãî ïðåçèäåíòà çðîñëà, çà äàíèìè 
àãåíö³¿, ç 69% äî 83%. Òàê ñàìî 
çðîñëà ê³ëüê³ñòü íåâäîâîëåíèõ 
çîâí³øí³ì âîðîãîì. 70% ðîñ³ÿí 
ââàæàþòü ÑØÀ ãîëîâíèì âîðîãîì 
Ðîñ³¿, éäåòüñÿ â îïèòóâàíí³ òîãî æ 
«Ëåâàäà-Öåíòðó». Àíàëîã³÷í³ ðå-
çóëüòàòè ïîêàçóâàëî îïèòóâàííÿ 
öåíòðó â ëèñòîïàä³ 2018-ãî.

Ðîñ³éñüêèé ñîö³îëîã ³ ïåäà-
ãîã Îëåêñ³é Ëåâ³íñîí ïèñàâ: «Ó 
1999 ðîö³, â äàëåê³ ÷àñè, êîëè 
Âîëîäèìèð Ïóò³í ùå íå áóâ ïðå-
çèäåíòîì Ðîñ³¿, æèòåë³ êðà¿íè, 
éìîâ³ðíî, áóëè íà¿âí³. Íà ïèòàí-
íÿ: «Êîãî á âè íàçâàëè âîðîãàìè 
Ðîñ³¿?» — íàé÷àñò³øå (30%) ïðî-
ñòî íå çìîãëè â³äïîâ³ñòè. Ïóò³í 
ïðèéøîâ íà ïîñò – ³ ç’ÿâèëàñÿ 
ÿñí³ñòü: ÷àñòêà òèõ, êîìó âàæ-
êî ç â³äïîâ³ääþ â öüîìó ïèòàí-
í³, âæå äî 2003 ðîêó âïàëà â 10 
ðàç³â. ² ñüîãîäí³ âîíà íå á³ëüøå 
6%. Çâè÷àéíî, ³ â 1999 ðîö³, ùå 
çà ðàäÿíñüêî¿ ïàì’ÿò³, íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³ ñåðåä âîðîã³â ñòîÿëè 
ÑØÀ. Àëå ¿õ âîðîæó ñóòí³ñòü òîä³ 
áà÷èëè ëèøå äåÿê³ (22%). Ï³øëè 
ðîêè ïóò³íñüêîãî ïðåçèäåíòñòâà, 
íàøå ÒÁ â³äòî÷óâàëî ìàéñòåð-
í³ñòü âèêðèâàòè âîðîãà, ³ òåïåð 
âîðîæ³ñòü Øòàò³â áà÷àòü â 3 ðàçè 
á³ëüøå ðîñ³ÿí (68%)». 

Ùå ó 2018 ðîö³ Ìèõàéëî Ñà-
ìóñü, çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåí-

òðó äîñë³äæåíü àðì³¿ êîíâåðñ³¿ 
òà ðîççáðîºíü, â ³íòåðâ'þ äëÿ 
«Ðàä³î Ñâîáîäà» ïðîãíîçóâàâ 
ñõîäæåííÿ ðåæèìó Ïóò³íà äî òî-
òàë³òàðíîãî: «Çâè÷àéíî, òå, ùî 
Ïóò³í ïðèçâ³â äî òîãî, ùî Ðîñ³ÿ 
ï³äå â á³ê òîòàë³òàðèçìó ÷è íà-
â³òü ôàøèçìó, àáî, íàìàãàþ÷èñü 
âñòàíîâèòè ñóâîð³øèé ðåæèì, 
ï³äå ïî øëÿõó äåç³íòåãðàö³¿, – 
äëÿ Óêðà¿íè öå íåãàòèâíèé ñöå-
íàð³é. Õòîñü áè ì³ã ñêàçàòè, ùî 
öå ñóïåðîâî, ùî âîíè ïî÷íóòü 
ðîçâàëþâàòèñü, ñêàæóòü «íàðå-
øò³ âîíè â³ä íàñ â³äñòàíóòü». Àëå 
íàñïðàâä³, öå áóäå âåëè÷åçíîþ 
ïðîáëåìîþ, òîìó ùî ìè – ñóñ³ä-
íÿ äåðæàâà, òîìó ùî ì³ãðàö³éí³ 
ïîòîêè, êðèì³íàë³òåò, ³íø³ ïðî-
áëåìè â³äðàçó áóäóòü âïëèâàòè 
íà Óêðà¿íó».

«Звичайний русизм 
страшніший за всі людиноне-
нависницькі ідеології»

Ïîë³òèêó Êðåìëÿ ùîäî ñóñ³ä-
í³õ êðà¿í îõàðàêòåðèçóâàâ ïåð-
øèé ïðåçèäåíò ×å÷åíñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè ²÷êåð³ÿ Äæîõàð Äóäàºâ. Ó 
ðîçïàë Ïåðøî¿ ÷å÷åíñüêî¿ â³éíè 
³ çà ð³ê äî ñâîº¿ çàãèáåë³ â³í äàâ 
³íòåðâ'þ, â ÿêîìó ðîçïîâ³â ïðî 
ëþäèíîíåíàâèñíèöüêó ³äåîëîã³þ 
ðóñèçìó, ïåðåòâîðåííÿ ðàäÿí-
ñüêî¿ àðì³¿ íà æîðñòîêó áàíäó 
òà ïëàíè Ìîñêâè ùîäî Óêðà¿íè: 
«Çâè÷àéíèé ðóñèçì ñòðàøí³øèé 
çà ôàøèçì, íàöèçì, ðàñèçì – óñ³ 
ëþäèíîíåíàâèñíèöüê³ ³äåîëî-
ã³¿. Õî÷óòü âîíè òîãî ÷è í³. ² öþ 
ñòðàøíó íåäóãó, íàïåâíî, ìîæíà 
âèë³êóâàòè ëèøå íàéòÿæ÷èìè âè-
ïðîáóâàííÿìè. ªäèíèé, ìàáóòü, 
íàðîä íà çåìë³, í³ â ùî íå â³ðó-
þ÷èé, áåçäóõîâíèé, àìîðàëüíèé 
³ â³äñòàëèé â³ä ðîçâèòêó ëþäñòâà 
áåçíàä³éíî ³ íàäîâãî – öå ðîñ³ÿ-
íè. […] Íèí³ ïîë³òèêè òà ³äåîëî-
ãè íàìàãàþòüñÿ îáðàòè òðåò³é 
øëÿõ – ñëîâ’ÿí³çàö³¿, îá'ºäíàííÿ 
íà ñëîâ’ÿíñüê³é îñíîâ³. ²ç öüî-
ãî òåæ í³÷îãî íå âèéäå, îñê³ëüêè 
ãîëîâíèé ñêëàäîâèé êîìïîíåíò 
ñëîâ’ÿí³çàö³¿ – óêðà¿íö³ – í³êîëè 
íå çìèðÿòüñÿ ç ðóñèô³êàö³ºþ òà 
ðóñèçìîì», – ñêàçàâ Äæîõàð Äó-
äàºâ â ³íòåðâ'þ ðîñ³éñüê³é òåëå-
ïðîãðàì³ «Âçãëÿä» ó 1995 ðîö³. 

Ñåðã³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ

У Полтаві мотоциклістів 
закликають обмежити 
свої поїздки містом

“Øàíîâí³ ìîòîöèêë³ñòè. Çî-
êðåìà, ó öåé ÷àñ ïðîøó âàñ îá-
ìåæèòè ñâî¿ ïî¿çäêè ì³ñòîì, àáè 
íå íàâîäèòè ïàí³êó òà ñòðàõ íà 
ëþäåé. Àäæå çàðàç óñ³ì ³ òàê íå 
ñïîê³éíî. À ìîòîöèêëè ñòâîðþ-
þòü äîäàòêîâèé ñèëüíèé ãóðê³ò. 
Äÿêóþ çà ðîçóì³ííÿ”, – éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³ Ìàìàÿ.

Полтавські волонтери 
відправили до 
Сєвєродонецька 
понад 20 тонн 
гуманітарної допомоги

20 òîíí êîíñåðâ, êðóï, ìà-
êàðîí³â, êàðòîïë³, ïèòíî¿ âîäè, 
çàñîá³â ã³ã³ºíè äî¿õàëè íà Ëóãàí-
ùèíó ç Ïîëòàâùèíè.

“Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿ-
êè ñï³âïðàö³ ð³çíèõ âîëîíòåð-
ñüêèõ ñï³ëüíîò: “Ïîëòàâñüêîãî 
áàòàëüéîíó íåáàéäóæèõ”, “Îáî-
ðîíè Ïîëòàâè” ³ âîëîíòåðêè 
Â³êòîð³¿ Ì³ðîøíè÷åíêî. Òðàí-
ñïîðòîì ³ ÷àñòêîâî ñàì âàíòàæ 
çàáåçïå÷èâ ï³äïðèºìåöü, ÿêèé 
íàðîäèâñÿ ó Ñºâºðîäîíåöüêó, 
Äìèòðî Êîñò³í. Ïðè ðîçâàíòà-
æåíí³ ôóðà ïîòðàïèëà ï³ä âîðî-
æèé îáñòð³ë, àëå îá³éøëîñÿ áåç 
çíà÷íèõ ïîøêîäæåíü ³ æåðòâ”, – 
ðîçïîâ³ëè âîëîíòåðè.

Кременчуцькому 
льотчику посмертно 
присвоїли звання 
Героя України

Çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè ïî-
ñìåðòíî ïðèñâîºíî áîéîâîìó 
ëüîò÷èêó, ïîëêîâíèêó Îëåãó ²ðî-
ä³éîâè÷ó Ãåãå÷êîð³, ÿêèé íàâ÷àâñÿ 
³ ìåøêàâ ó Êðåìåí÷óö³. Ãåðîé çà-
ãèíóâ 8 áåðåçíÿ, çàõèùàþ÷è Êè¿â.

Громада на Полтавщині 
придбала українським 
захисникам 
чотири автівки

Äíÿìè ç Õîðîëó äî ñõ³äíèõ 
ðóáåæ³â Óêðà¿íè â³äïðàâèâñÿ 
÷åðãîâèé åê³ïàæ. Â³éñüêîâèì 
Õîðîëüùèíè, ÿê³ ïîòðåáóâàëè 
àâò³âîê äëÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòà-
æ³â, ïðèäáàëè çà áëàãîä³éí³ êî-
øòè ÷îòèðè ìàøèíè. Àâòîìîá³ë³ 
îçäîáèëè ñèìâîë³÷íèì íàïèñîì 
«Ìè ç Õîðîëà» òà ãåðáîì. Êð³ì 
òîãî, àâò³âêè çàâàíòàæèëè ìå-
äèêàìåíòàìè, õàð÷àìè, ïðåä-
ìåòàìè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³, ÿê³ 
òàêîæ ïîòðàïëÿòü äî á³éö³â.

Êîøòè íà ïðèäáàííÿ ïîçà-
øëÿõîâèê³â ç³áðàëè ìåøêàíö³ 
ãðîìàäè òà ïðàö³âíèêè âèêîíêî-
ìó Õîðîëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè ÷åðåç 
áëàãîä³éíèé ôîíä «²íòåëåêò».
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Ó ÏÐÎÄÎÂÆ îñòàíí³õ ê³ëü-
êîõ äí³â ñòàëî â³äîìî 
ïðî çàãèáåëü ùå ø³ñòüîõ 

â³éñüêîâèõ, æèòòÿ ÿêèõ áóëî 
ïîâ’ÿçàíå ç Ïîëòàâùèíîþ. Öå 
Àðòåì Àìåë³í, ²ãîð Ìîëîäåöü, 
Â³òàë³é Êà÷àëêà, Âîëîäèìèð 
Òèùåíêî, Àíàòîë³é Íàçàðîâ ³ 
ßðîñëàâ Òàðàí.

Óêðà¿íñüêèé âåòåðàíñüêèé 
ôîíä ïîâ³äîìèâ, ùî 26 ëþòî-
ãî, ï³ä ÷àñ òàíêîâî¿ àòàêè íà 
Ëóãàíùèí³ çàãèíóâ ÀÌÅË²Í 
Àðòåì Àíäð³éîâè÷ — 27-ð³÷-
íèé ñòàðøèé ñîëäàò Íàöãâàð-
ä³¿ Óêðà¿íè. Àðòåì Àìåë³í íà-
ðîäèâñÿ 20 ñåðïíÿ 1994 ðîêó 
â Ïîëòàâ³. Ó 2013 ðîö³ çàê³í÷èâ 
Ïîëòàâñüêå ÏÒÓ ¹ 23. Ïðàöþ-
âàâ ãàçîçâàðþâàëüíèêîì íà 
îäíîìó ç ï³äïðèºìñòâ ð³äíîãî 
ì³ñòà. Ó ÷åðâí³ 2021-ãî, ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ â³éñüêîâî¿ ñòðîêî-
âî¿ ñëóæáè, óêëàâ êîíòðàêò ïðî 
ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ó ãîñòî-
ìåëüñüê³é áðèãàä³ Íàöãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè.

24 ëþòîãî 2022-ãî, ó ñêëà-
ä³ 4-¿ áðèãàäè îïåðàòèâíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ ³ì. Ãåðîÿ Óêðà¿íè 
ñåðæàíòà Ñåðã³ÿ Ìèõàëü÷óêà, 
ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ áî-
éîâîãî çàâäàííÿ â îäíîìó ç 
íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ ðàéîí³â 
ÎÎÑ — íà îêîëèöÿõ ñìò Òðüîõ-
³çáåíêè Ùàñòèíñüêîãî ðàéîíó 
íà Ëóãàíùèí³. 26 ëþòîãî, êîëè 
âîðîã óæå áóâ ó íåáåçïå÷í³é 
áëèçüêîñò³ äî ãâàðä³éñüêèõ ïî-

çèö³é, â³í ï³ä îáñòð³ëîì ä³ñòàâ-
ñÿ äî ñòàíêîâîãî ïðîòèòàíêî-
âîãî ãðàíàòîìåòà é ïîïðè òå, 
ùî ó íüîãî âæå áóâ ïîøêîäæå-
íèé îïòè÷íèé ïðèö³ë, âëó÷íèì 
ïîñòð³ëîì ïîö³ëèâ ó áàøòó ðî-
ñ³éñüêîãî òàíêà, çàêëèíèâøè ¿¿.

Ï³ä ù³ëüíèì âîãíåì 82-ì³-
ë³ì³òðîâèõ ì³íîìåò³â ³ ðîçãîð-
òàííÿì âîðîæî¿ êîëîíè, Àðòåì 
Àìåë³í ï³äïîâç ç ãðàíàòàìè 
äî òàíêó, ÿêèé íàìàãàâñÿ ðîç-
÷àâèòè ãâàðä³éö³â. Äâîìà ãðà-
íàòàìè éîìó âäàëîñÿ ï³äáèòè 
òàíê, àëå â³í ä³ñòàâ îñêîëêîâå 
ïîðàíåííÿ. Ïðèêðèâàþ÷è â³ä-
õ³ä ³ ïåðåãðóïóâàííÿ ñâî¿õ îä-
íîïîë÷àí, Àìåë³í îòðèìàâ ùå 
ê³ëüêà ïîðàíåíü. Ñîëäàòà äî-
âåçëè æèâèì äî øïèòàëþ, àëå 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåàí³ìàö³é-
íèõ çàõîä³â â³í ïîìåð.

28 ëþòîãî Àðòåìà Àìåë³íà 
íàãîðîäèëè îðäåíîì «Çà ìóæ-
í³ñòü» III ñòóïåíÿ, à 25 áåðåçíÿ 
— ïðèçíà÷èëè çâàííÿ Ãåðîÿ 
Óêðà¿íè ç óäîñòîºííÿì îðäåíà 
«Çîëîòà Ç³ðêà». Îáèäâ³ íàãîðî-
äè — ïîñìåðòíî.

Êðåìåí÷óöüêà ì³ñüêðàäà 
ïîâ³äîìèëà, ùî 9 êâ³òíÿ, â³ä âè-
áóõîâî¿ òðàâìè â ðàéîí³ ì³ñòà 
Ëîçîâà, çàãèíóâ ÌÎËÎÄÅÖÜ 
²ãîð Â³êòîðîâè÷ — íàâ³äíèê 
òàíêîâîãî âçâîäó, ñòàðøèé 
ñîëäàò. ²ãîð Ìîëîäåöü ðîäîì 
ç Êðåìåí÷óêà, â³í ï³øîâ íà â³é-
ñüêîâó ñëóæáó ïî ìîá³ë³çàö³¿ 26 
ëþòîãî. Ó íüîãî çàëèøèëèñÿ 

ìàò³ð, äðóæèíà ³ äâ³ äîíüêè.
Íîâîñåë³âñüêà ãðîìàäà 

ïîâ³äîìèëà, ùî 10 êâ³òíÿ, ïî-
áëèçó ñåëà Íîâîñåë³âêà Äðó-
ãà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, çàãèíóâ 
ÊÀ×ÀËÊÀ Â³òàë³é — ³íæåíåð-
ìåõàí³ê. Â³òàë³é Êà÷àëêà íàðî-
äèâñÿ 7 ëþòîãî 1980 ðîêó â ñåë³ 
Íåñòåðåíêè Íîâîñåë³âñüêî¿ 
ãðîìàäè Ïîëòàâñüêîãî ðàéîíó, 
çàê³í÷èâ Ðóí³âùèíñüêó øêîëó. 
Íà ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî-
ãî âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿, ï³øîâ íà 
ôðîíò ³ áóâ íàïðàâëåíèé äî 
Êðàìàòîðñüêà. Ó íüîãî çàëè-
øèëèñÿ ìàìà, öèâ³ëüíà äðóæè-
íà, ñåñòðà òà ìîëîäøèé áðàò, 
ÿêèé ³ íèí³ áîðîíèòü Óêðà¿íó â³ä 
â³éñüê ÐÔ.

Ëîõâèöüêà ì³ñüêðàäà ïîâ³-
äîìèëà, ùî 27 êâ³òíÿ, âíàñë³äîê 
îáñòð³ëó «Ãðàäàìè» òà «Óðàãà-
íàìè» â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³, çà-
ãèíóâ ÒÈÙÅÍÊÎ Âîëîäèìèð 
Àíàòîë³éîâè÷ — â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâåöü ÇÑÓ ç ñåëà Òîêàð³. 
Âîëîäèìèð Òèùåíêî íàðîäèâ-
ñÿ 16 êâ³òíÿ 1997 ðîêó, ó ð³äíî-
ìó ñåë³ çàê³í÷èâ øêîëó, ïîò³ì 
íàâ÷àâñÿ â ÏÒÓ ì³ñò³ Çàâîä-
ñüêå çà ôàõîì çâàðþâàëüíè-
êà. Ñòðîêîâó ñëóæáó ïðîõîäèâ 
ñïî÷àòêó ó íàâ÷àëüíîìó öåíòð³ 
«Äåñíà» ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³, 
ïîò³ì â Îäåñ³. Áóâ ìîá³ë³çîâà-
íèé äî ëàâ ÇÑÓ 2 êâ³òíÿ. Ó âî¿íà 
çàëèøèëèñÿ áàòüêè.

Ïîëòàâñüêèé îáëàñíèé 
â³éñüêêîìàò ïîâ³äîìèâ, ùî 29 

êâ³òíÿ ïîáëèçó ì³ñòà Âîëíîâà-
õà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ çàãèíóâ 
ÍÀÇÀÐÎÂ Àíàòîë³é — ñîëäàò 
ÇÑÓ, ðîäîì ç ñåëà Äìèòð³â-
êà (÷àñòèíà Ãîð³øí³õ Ïëàâ-
í³â). ×îëîâ³ê çàê³í÷èâ øêîëó 
ó Äìèòð³âö³, à ïîò³ì íàâ÷àâñÿ 
ó Âèùîìó ïðîôåñ³éíîìó ã³ð-
íè÷î-áóä³âåëüíîìó ó÷èëèù³, 
â Ãîð³øí³õ Ïëàâíÿõ. Àíàòîë³é 
Íàçàðîâ ïðîõîäèâ ñëóæáó ó 
Çáðîéíèõ ñèëàõ Óêðà¿íè. Éîìó 
áóëî 20 ðîê³â, ó âî¿íà çàëèøè-
ëèñÿ áàòüêè.

Äåïàðòàìåíò êîðïîðà-
òèâíèõ êîìóí³êàö³é êîìïàí³¿ 
Ferrexpo â Óêðà¿í³ ïîâ³äîìèâ, 
ùî 1 òðàâíÿ, ï³ä ÷àñ àðòèëåð³é-
ñüêîãî îáñòð³ëó íà Õàðê³âùèí³, 
çàãèíóâ ÒÀÐÀÍ ßðîñëàâ Ìè-
õàéëîâè÷ — ãîëîâíèé ñåðæàíò 
ç Ãîð³øí³õ Ïëàâí³â. ßðîñëàâ Òà-
ðàí ïîíàä 18 ðîê³â ñâîãî æèò-
òÿ ïðèñâÿòèâ ðîáîò³ â êîìïàí³¿ 
Ferrexpo ó ÿêîñò³ âîä³ÿ àâòî-
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ïðàöþ-
âàâ ñïî÷àòêó íà Ïîëòàâñüêîìó, 
à ïîò³ì — íà ªðèñò³âñüêîìó 
ÃÇÊ. 4 êâ³òíÿ â³í áóâ ìîá³ë³çî-
âàíèé äî ëàâ ÇÑÓ. Éîìó áóâ 51 
ð³ê. Ó íüîãî ëèøèëèñÿ ìàò³ð, 
äðóæèíà, äîíüêà òà ñèí.

Çàãàëîì, â³äïîâ³äíî äî îô³-
ö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü, ç ïî÷àòêó 
øèðîêîìàñøòàáíîãî âòîð-
ãíåííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ 
çàãèíóëî íå ìåíøå 117 á³éö³â, 
æèòòÿ ÿêèõ áóëî ïîâ’ÿçàíå ç 
Ïîëòàâñüêîþ îáëàñòþ.

У боях за Україну загинули 
шестеро військових з Полтавщини
За понад 2 місяці повномасштабного вторгнення Росії 
загинули ще шестеро захисників із Полтавської області

ÎÁÎÐÎÍÎÇÄÀÒÍ²ÑÒÜ îá-
ëàñò³ — îäíà ç êëþ÷îâèõ 
òåì äëÿ âñ³õ ìåøêàíö³â 

Ïîëòàâùèíè. Â öüîìó ìàòåð³àë³ 
ìè ðîçêàæåìî ïðî îäèí ç íà-
ïðÿìê³â ðîáîòè â ö³é ñôåð³.

Íàøèì ñï³âðîçìîâíèêîì 
ñòàâ äèðåêòîð Àãåíòñòâà ì³ñöå-
âèõ äîð³ã Îëåêñ³é Áàñàí, ÿêèé ç 
ïåðøîãî äíÿ ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ 
áóâ ìîá³ë³çîâàíèé äî ÇÑÓ. Íà-
ðàç³ Àãåíòñòâî âèêîíóº çàâäàí-
íÿ Ïîëòàâñüêî¿ ÎÂÀ òà ¿¿ íà-
÷àëüíèêà Äìèòðà Ëóí³íà ùîäî 
ôîðòèô³êàö³éíèõ ñïîðóä òà 

ùîäî îðãàí³çàö³¿ îáîðîíè Ïîë-
òàâùèíè òà Ïîëòàâè çîêðåìà. 
Îêð³ì öüîãî Îëåêñ³é Áàñàí ðà-
çîì ç îêðåìèì ï³äðîçä³ëîì ÇÑÓ 
âèêîíóº ðîçâ³äêó, ïðîòèäèâåð-
ñ³éíó ðîáîòó, à òàêîæ åâàêóàö³þ 
ç ì³ñöü áî¿â òðîôåéíî¿ òåõí³êè.

Íàïðèêëàä, ï³äðîçä³ë åâàêó-
þâàâ ç-ï³ä êîðäîíó ç Ðîñ³ºþ äâà 
òàíêè Ò-72 â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 
(åê³ïàæ³ ïîêèíóëè ¿õ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
â òàíêàõ çàê³í÷èëîñÿ ïàëüíå). Ðà-
í³øå çàãàëó íå ðîçïîâ³äàëè ïðî 
öå, àäæå öå ðîáîòà íå äëÿ ï³àðó, 
à äëÿ çàõèñòó êðà¿íè òà ãðîìàäÿí.

На Полтавщині створені три лінії оборони, 
які зможуть стримати навіть велику навалу 
ворога на відстані 50 км від Полтави

Â³ä ³ìåí³ âñüîãî 
Àãåíòñòâà ìîæíà ñêà-
çàòè é ïðî ³íø³ ñêëà-
äîâ³ ðîáîòè, îñíîâîþ 
òà ñóòòþ ÿêî¿ º ñòâî-
ðåííÿ íàä³éíî¿ îáîðî-
íè Ïîëòàâùèíè.

Çàâäàííÿ — çóïè-
íèòè âîðîãà íà â³äñòà-
í³ 50 êì â³ä Ïîëòàâè

Ç ïåðøèõ äí³â â³é-
ñüêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îðãàí³çîâóº ³ êîîðäè-
íóº îáîðîíó îáëàñò³ òà 
îáëàñíîãî öåíòðó. Íà-
ðàç³ ñòâîðåíà ãëèáîêî 
åøåëîíîâàíà îáîðî-
íà, ó 3 ë³í³¿. Öþ ðîáîòó 
âèêîíóâàëè ³ â³éñüêîâ³, 
³ ïîë³ö³ÿ, ³ ÑÁÓ, ³ òåðî-
áîðîíà. Â³äïðàöüîâà-
í³ óñ³ êàíàëè çâ’ÿçêó 
³ ñï³ëüí³ ä³¿ ïðè áóäü-

ÿêîìó ðîçâèòêó ïîä³é.
Íàäàìî ïðÿìó ìîâó íàøîãî 

äæåðåëà ç Àãåíòñòâà:
«Ïåðøà íåáåçïåêà — öå õàð-

ê³âñüêèé íàïðÿìîê, ìè ç ïåðøèõ 
äí³â éîãî â³äïðàöþâàëè, ñòâî-
ðèëè áëîê-ïîñòè, ÿê³ ïðàöþþòü 
³ çàðàç, öå íå õàîòè÷í³ ñïîðóäè. 
Ïîò³ì â³äïðàöþâàëè ï³âí³÷íèé 
íàïðÿìîê. Çàãàëîì ìè âèêîíàëè 
ðîáîòó, ÿêó âèäíî ò³ëüêè ó ÿêîñò³ 
âåðõ³âêè àéñáåðãó. Ïðî îñíîâó 
ìè íå ìîæåìî äåòàëüíî ðîçïî-
â³ñòè, àëå ìîæåìî ñêàçàòè, ùî 
âèêîíàíèé âåëèêèé îá’ºì ðîáî-

òè ç ï³äãîòîâêè çàõèñíèõ ðóáåæ³â 
íà ï³âíî÷³, ñõîä³ ³ íà ï³âäåííîìó 
ñõîä³ îáëàñò³.

Â³äïðàöüîâàíà ñõåìà ä³é: âà-
ð³àíò ¹¹ 1, 2, 3. Öå ïðîñóâàííÿ 
âåëèêèõ àáî ìàëèõ âîðîæèõ êî-
ëîí, îòî÷åííÿ, âèõ³ä ç îòî÷åí-
íÿ, åâàêóàö³ÿ… Âñå öå ó íàñ º, ³ 
âñå áóëî ïðîàíàë³çîâàíî óñ³ìà 
ñòðóêòóðàìè, øòàáàìè íà óñ³õ 
ð³âíÿõ.

ª ë³í³ÿ îáîðîíè îáëàñò³, ÿêà 
áóëà çáóäîâàíà ó ïåðø³ äí³. 
Ïîëòàâö³ ðîáèëè ôîðòèô³êàö³éí³ 
ñïîðóäè íà òåðèòîð³ÿõ Ñóìñüêî¿ 
òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñòåé, âñå öå 
ïîãîäæåíî ³ç â³éñüêîâèìè íà òå-
ðèòîð³ÿõ öèõ ðåã³îí³â.

Íàâåäåìî ïðèêëàä. Íàâ³òü 
ÿêùî á ç ï³âíî÷³ çàéøëè âîðî-
æ³ â³éñüêà ó ê³ëüêîñò³ 1000 îäè-
íèöü, òî ìàêñèìóì âîíè á ä³-
éøëè äî Îï³øí³. Íàøå çàâäàííÿ 
— íå äîïóñòèòè àðòèëåð³éñüêèõ 
îáñòð³ë³â Ïîëòàâè, òîáòî, ñòâî-
ðèòè áåçïåêîâèé ïåðèìåòð ç 
ðàä³óñîì â 50 êì â³ä ì³ñòà. Àäæå 
ðàêåòí³ îáñòð³ëè — âîíè äëÿ âî-
ðîãà íå äîñèòü äåøåâ³ ³ ìàþòü 
òî÷êîâèé õàðàêòåð, à àðòèëåð³ÿ 
— á³ëüø äåøåâèé âèä çáðî¿ ³ ÿêà 
çàâäàº á³ëüø ìàñîâàí³ óäàðè 
(â³ä 30 äî 50 êì).

Ñêàæåìî òàêîæ, ùî íàì íàðà-
ç³ íå ïîòð³áíî çàñïîêîþâàòèñü, 
àäæå áóëà ³ íå çíèêëà íåáåçïåêà 
òîãî, ùî âîðîã íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ìîæå îãîëîñèòè íàì â³éíó 
³ç çàãàëüíîþ ìîá³ë³çàö³ºþ ñâîãî 
íàñåëåííÿ. Ùîá çíîâó îêóïóâà-
òè ï³âí³÷í³ òåðèòîð³¿ ³, ÿê ³ íà ïî-
÷àòêó â³éíè, â³äâîë³êòè íàø³ ñèëè 
ç ãîëîâíèõ ôðîíò³â. Àëå äóìàþ, 
ùî öåé íàñòóï çàõëèíåòüñÿ íà-
â³òü íà ï³äñòóïàõ äî îáëàñò³.»

Àíàòîë³é Íàçàðîâ

Â³òàë³é Êà÷àëêà

Âîëîäèìèð Òèùåíêî

ßðîñëàâ Òàðàí ²ãîð Ìîëîäåöü Àðòåì Àìåë³í

Îáîðîíà Ïîëòàâè
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6 ÒÐÀÂÍß 1921 ðîêó ó â³äî-
ìîìó ì³ñòå÷êó Îï³øí³ íà 
Ïîëòàâùèí³ â ãîí÷àðñüê³é 

ðîäèí³ Ôåäîðà òà ßâäîõè Ñåëþ-
÷åíê³â íàðîäèëàñÿ äîíüêà Îëåê-
ñàíäðà, ÿêà ñòàëà íåïåðåâåð-
øåíèì ìàéñòðîì òðàäèö³éíî¿ 
ãëèíÿíî¿ ³ãðàøêè.

Äî ãëèíè Ñàíÿ ïðèâ÷èëàñÿ 
çìàëå÷êó. Âæå â øåñòèð³÷íîìó 
â³ö³ ä³â÷èíà âïðàâíî ë³ïèëà ñâî¿ 
ïåðø³ ñâèñòóíö³, ðèáêè, êà÷å÷-
êè. Íàéá³ëüøèì ñâÿòîì äëÿ ìà-
ëî¿ áóëè ÿðìàðêè â Îï³øíîìó, 
çâ³äêè âîíà ï³çí³øå â³çüìå áà-
ãàòî ñþæåò³â äëÿ ñâî¿õ ãëèíÿíèõ 
ì³í³àòþð.

Ïåðåæèëà ãîëîä 1932-33 
ðîê³â, ñìåðòü ñòàðøîãî áðàòà. 
Ó 1937 ðîö³, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
ñåìèð³÷êè, äâà ðîêè íàâ÷àëàñÿ 
â Îï³øíÿíñüê³é øêîë³ ìàéñòð³â 
õóäîæíüî¿ êåðàì³êè, ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ÿêî¿ ïî¿õàëà çà íàïðàâ-
ëåííÿì íà ðîáîòó äî Çàïîð³ææÿ. 
Ï³çí³øå òðè ðîêè ïðîïðàöþâà-
ëà íà âàæêèõ ðîáîòàõ íà â³äáó-
äîâ³ çâ³ëüíåíîãî â³ä í³ìåöüêî¿ 
îêóïàö³¿ Äîíáàñó, äå ï³ä³ðâàëà 
çäîðîâ’ÿ.

Ó 1946 ðîö³ ïîâåðòàºòüñÿ 
äî Îï³øí³, äå âëàøòîâóºòüñÿ 
ïðàöþâàòè íà çàâîä «Õóäîæí³é 
êåðàì³ê» – ñïî÷àòêó ð³çíîðîáî-

÷îþ, à çãîäîì – ë³ïíèöåþ. Òóò 
âîíà ïðîïðàöþâàëà ïðàêòè÷íî 
âñå æèòòÿ, äî âèõîäó íà ïåíñ³þ 
1976 ðîêó.

Ïðî Îëåêñàíäðó Ñåëþ÷åí-
êî çàãîâîðèëè â 1949 ðîö³, 
êîëè ¿¿ âèðîáè áóëè â³äçíà÷åí³ 
ïðåì³ºþ íà Âñåóêðà¿íñüê³é âè-
ñòàâö³ ³ãðàøêè â Êèºâ³. Ï³ñëÿ 
öüîãî âîíè ïîìàíäðóâàëè ïî 
îáëàñíèõ, ðåñïóáë³êàíñüêèõ, 
ì³æíàðîäíèõ ìèñòåöüêèõ âè-
ñòàâêàõ, äå òàê ñàìî íåî-
äíîðàçîâî â³äçíà÷àëèñÿ âè-
ñîêèìè íàãîðîäàìè. Ïîïðè 
öå ìàéñòðèíÿ ïðîäîâæóâàëà 
õîäèòè ùîäíÿ íà ðîáîòó, ùîá 
«âèðîáëÿòè ïëàí», øòàìïóþ÷è 
îäíîìàí³òí³ ñâèñòóíö³ òà ³íø³ 
ôàáðè÷í³ âèðîáè.

«Ñèëîþ æìóòü, àáè ÿ íå òâî-
ðèëà, à ñèä³ëà ³ ïåêëà íîðìó. ² 
í³õòî íå çãàäóº, ùî ÿ òâîð÷èé 
ìàéñòåð. ß ïðîæèëà â³ê, à æîä-
íî¿ ïåðñîíàëüíî¿ âèñòàâêè íå 
ìàëà. Íà÷å ÿ íå ë³ïëþ. Í³õòî íå 
ðîçóì³º, ùî ÿ ïðîæèëà îäí³ºþ 
ãëèíîþ. Öå áóëî îñíîâíå â ìî-
ºìó æèòò³», – ñêàðæèëàñÿ âîíà 
â ëèñò³ äî êè¿âñüêîãî õóäîæíèêà 
Îëåêñàíäðà Ôèñóíà.

Ó 1970 ðîö³ Îëåêñàíäðó Ñå-
ëþ÷åíêî ïðèéíÿëè â ÷ëåíè Ñï³ë-
êè õóäîæíèê³â ÓÐÑÐ, à ÷åðåç ð³ê 

¿é ïðèñâîºíî çâàííÿ çàñëóæå-
íîãî ìàéñòðà íàðîäíî¿ òâîð÷îñ-
ò³ ÓÐÑÐ. Âîíà áóëà ó÷àñíèöåþ 
á³ëüøå ñòà ð³çíîìàí³òíèõ âèñòà-
âîê, àëå ïåðøà ¿¿ ïåðñîíàëüíà 
âèñòàâêà â³äáóëàñÿ ëèøå 1985 
ðîêó â Ïîëòàâñüêîìó êðàºçíàâ-
÷îìó ìóçå¿. Êð³ì ð³çíîìàí³òíèõ 
êîíèê³â, áàðàíö³â, ïòàøå÷îê, 
âåðøíèê³â òà íàðîäíèõ ñþæåò³â 
òóò áóëè é  ïåðñîíàæ³ ï’ºñè ²âà-
íà Êîòëÿðåâñüêîãî «Íàòàëêà-
Ïîëòàâêà» òà «Ë³ñîâî¿ ï³ñí³» Ëåñ³ 
Óêðà¿íêè, êîìïîçèö³¿ íà òåìè 
«Ñîðî÷èíñüêîãî ÿðìàðêó» òà 
«Íî÷³ ïåðåä Ð³çäâîì».

Îëåêñàíäðà Ôåäîð³âíà äî 
ê³íöÿ æèòòÿ òàê ³ íå âèéøëà çà-
ì³æ, âñþ ñâîþ ëþáîâ òà åíåðã³þ 
â³ääàþ÷è ðîáîò³. Âëàñíèõ ä³òåé 
â íå¿ òåæ íå áóëî, õî÷à äóæå ëþ-
áèëà ìàëå÷ó ³ äîâãèé ÷àñ âåëà 
ïðè øêîë³ ãóðòîê «Ñîíÿ÷íèé 
êðóã». Á³ëüø³ñòü ñâî¿õ ðîá³ò âîíà 
ðîçäàðîâóâàëà, ³ äóæå ïåðåéìà-
ëàñÿ ïîò³ì, ÿê ¿¿ ãëèíÿíèì «ä³-
òêàì» áóäå íà íîâîìó ì³ñö³.

Ïîìåðëà 23 ÷åðâíÿ 1987 
ðîêó. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ìàéñòðèí³ â 
¿¿ áóäèíêó ñòâîðåíèé Ìåìîð³-
àëüíèé ìóçåé-ñàäèáà, äå çáå-
ð³ãàþòüñÿ ãëèíÿí³ ³ãðàøêè, ³í-
ñòðóìåíòè, ðå÷³ ïîâñÿêäåííîãî 
âæèòêó.

101 рік тому в Опішні на Полтавщині 
народилася майстер глиняної 
іграшки Олександра Селюченко

ÃÎ «ÏÎËÒÀÂÀ ÄÀÓÍ ÑÈÍÄÐÎÌ» ä³º 
ç 2018 ðîêó. Â³äòîä³ îï³êóþòüñÿ ïðî-
áëåìàìè «ñîíÿ÷íèõ» ä³òëàõ³â: îñâ³-

òîþ, òâîð÷èì ðîçâèòêîì, ìåäè÷íîþ äî-
ïîìîãîþ. Êîøòè íà ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ 
æåðòâóþòü íåáàéäóæ³ ãðîìàäÿíè. Ï³ä ÷àñ 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ïðåäñòàâíèêè 
ö³º¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ñàì³ ïåðåäà-
þòü ãðîø³ íà ïîòðåáè íàøèõ çàõèñíèê³â. 
Çîêðåìà, 5 òèñ. ãðí ó÷àñíèêè ÃÎ «Ïîëòà-
âà Äàóí Ñèíäðîì» ïåðåäàëè íà çàêóï³âëþ 
òåïëîâ³çîð³â äëÿ ïîëòàâñüêèõ âî¿í³â.

«Сонячні» діти 
прагнуть спілкування

Ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Ïîëòàâà 
Äàóí Ñèíäðîì» ñòâîðèëè ó 2018 ðîö³. ²í³-
ö³àòîðàìè áóëè áàòüêè «ñîíÿ÷íèõ» ä³òåé, 
çîêðåìà, î÷³ëüíèöÿ ÃÎ Ìàð³ÿ Îñòðîóøêî.

– ß øóêàëà òàêèõ æå ìàì, ÿê ³ ÿ ñàìà. 
Ìîÿ ìîëîäøà äèòèíà 2016 ðîêó íàðî-
äæåííÿ. Ìè ç³áðàëèñÿ, ùîá ðàçîì âè-
ð³øóâàòè ìåäè÷í³, ïåäàãîã³÷í³ ïèòàííÿ, 
ñï³ëêóâàòèñÿ ïðî íàãàëüí³ ïðîáëåìè. Çà-
ðàç â îðãàí³çàö³¿ áàòüêè 32-õ ä³òåé, — â³ä-
çíà÷àº î÷³ëüíèöÿ ÃÎ.

Ä³òè ³ç ñèíäðîìîì Äàóíà, íå ìåíø, í³æ 
³íø³ ¿õí³ îäíîë³òêè, ïîòðåáóþòü ñîö³àë³çà-
ö³¿. Äëÿ òîãî «ñîíÿ÷íèõ» ä³òëàõ³â çàîõî÷ó-
þòü äî çàíÿòü ñïîðòîì òà òâîð÷³ñòþ. Ä³òè 
ó÷àñíèê³â ÃÎ «Ïîëòàâà Äàóí Ñèíäðîì» 
â³äâ³äóþòü éîãó, à ùå — êàí³ñòåðàï³þ. Òîá-
òî, ðåàá³ë³òàö³éí³ çàõîäè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî äðåñèðîâàíèõ 
ñîáàê. Çàíÿòòÿ, çàçâè÷àé, â³äâ³äóþòü ïî 
5-10 ä³òëàõ³â.

– Ó íàñ íåìàº âëàñíîãî ïðèì³ùåííÿ, 
àëå º ëîêàö³¿, äå ïðîâîäèìî òàê³ çóñòð³÷³. 
Éîãîþ ä³òè çàéìàþòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ìèñ-
òåöüêîãî ïðîñòîðó Human, êàí³ñòåðàï³ºþ 
— ó íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîìó öåíòð³ 
«Ñîíÿøíèê», — äîäàº Ìàð³ÿ Îñòðîóøêî.

Ï³ä ÷àñ â³éíè ä³òè íå ïîâí³ñòþ ³íòå-
ãðîâàí³ ó ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿. À íàâ÷àííÿ 
îíëàéí, îñîáëèâî äëÿ «ñîíÿ÷íèõ» ä³òåé, 
â³äçíà÷àþòü â îðãàí³çàö³¿ — öå âàæêî. 

Àäæå ä³òëàõè ³ç ñèíäðîìîì Äàóíà äóæå 
ïîòðåáóþòü æèâîãî ñï³ëêóâàííÿ.

Частину зібраного передали 
на закупівлю тепловізорів 
для полтавських захисників

Îðåíäà ïðèì³ùåíü äëÿ çàíÿòü ä³òåé 
òà îïëàòà ïîñëóã òðåíåð³â ïîòðåáóº ïî-
ñò³éíîãî ô³íàíñóâàííÿ. Àáè «ñîíÿ÷í³» ä³òè 
ìîãëè áåçïåðåøêîäíî çàéìàòèñÿ éîãîþ 
÷è õîäèòè íà êàí³ñòåðàï³þ, ïðåäñòàâíèêè 
ÃÎ «Ïîëòàâà Äàóí Ñèíäðîì» âäàþòüñÿ äî 
áëàãîä³éíèõ çàõîä³â.

Íàïðèêëàä, ùîðîêó 21 áåðåçíÿ, äî 
Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ëþäåé ³ç ñèíäðîìîì 
Äàóíà, ó÷àñíèêè ÃÎ ïðîâîäÿòü àêö³¿ ³ç 
ðîçïðîäàæåì øêàðïåòîê.

– Øêàðïåòêè äëÿ íàñ â³äøèâàº ì³ñöå-
âà êîìïàí³ÿ «Premiere Socks». Ìè íå ïðî-
äàºìî ¿õ êëàñè÷íî, ÿê ó ìàãàçèíàõ. Ï³ä 
÷àñ íàøèõ àêö³é êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå 
âíåñòè òó ñóìó, ÿêó ââàæàº çà ïîòð³áíå. 
Ñèìâîë³÷íà ïëàòà çà ïàðó øêàðïåòîê — 
50 ãðí, — ãîâîðèòü î÷³ëüíèöÿ ÃÎ «Ïîëòàâà 
Äàóí Ñèíäðîì».

Öüîãîð³÷ ÷èìàëî ïàð øêàðïåòîê â³ä 
ïîëòàâñüêîãî âèðîáíèêà ó÷àñíèêè îðãàí³-
çàö³¿ ïåðåäàëè íà ïîòðåáè ÇÑÓ, ÂÏÎ.

Êîøòè äëÿ ïîòðåá ï³äîï³÷íèõ «Ïîëòàâà 
Äàóí Ñèíäðîì» òàêîæ çáèðàþòü íà êàðò-
êîâèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé íà ³ì’ÿ î÷³ëüíèö³ 
ÃÎ Ìàð³¿ Îñòðîóøêî. Ïîïðè òå, ùî ãðîø³ 
éäóòü íà îðãàí³çàö³þ ðåàá³ë³òàö³éíèõ çà-
íÿòü äëÿ «ñîíÿ÷íèõ» ä³òëàõ³â, ¿õí³ áàòüêè 
íå ìîæóòü ñòîÿòè îñòîðîíü ñèòóàö³¿ â êðà-
¿í³. Òîìó ÷àñòèíó â³ä ç³áðàíîãî, à ñàìå 5 
òèñ. ãðí, äíÿìè ïåðåäàëè íà ïîòðåáè íà-
øèõ çàõèñíèê³â.

– Ö³ êîøòè äîëó÷àòü äî ñóìè äëÿ çàêó-
ï³âë³ òåïëîâ³çîð³â ïîëòàâñüêèì çàõèñíè-
êàì. Äîïîìàãàòè àðì³¿ ïëàíóºìî ³ íàäàë³, 
õî÷ ³ ñàì³ ïîòðåáóºìî ïåâíî¿ äîïîìîãè. 
Ìè í³êîëè íå ñòî¿ìî îñòîðîíü áëàãîä³éíèõ 
àêö³é, — â³äçíà÷àº íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Îëåêñàíäð ÊÐÓÌ²Í

Полтавська організація, яка 
опікується проблемами «сонячних» 
дітей, підтримує захисників ÑËÞÑÀÐ Äåíèñ Ñ³ëèííèê ç Êðåìåí-

÷óêà ðàçîì ç íåáàéäóæèìè âèãîòîâ-
ëÿº âäîìà ïåðèñêîïè äëÿ ÇÑÓ òà 

á³éö³â òåðîáîðîíè.
²ñòîð³þ ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àí-

íÿ â ó÷èëèù³ ¹ 26 ì³ñòà Êðåìåí÷óêà Äå-
íèñà Ñ³ëèííèêà ðîçïîâ³äàº âèäàííÿ dev.
ua òà â³í ñàì ó ñîöìåðåæàõ. 
З чого все починалося

Òðè ðîêè òîìó Äåíèñ Ñ³ëèííèê çàö³êà-
âèâñÿ 3D-äðóêîì òà çàïðîâàäèâ íàâ÷àííÿ 
ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. Ïåðøèé ïðèíòåð 
ïðèäáàâ â ó÷èëèùå. Íèí³ ïîêè íàâ÷àííÿ 
â³äáóâàºòüñÿ äèñòàíö³éíî, çàáðàâ éîãî 
ñîá³, à çãîäîì ïðèäáàâ äëÿ ñåáå ùå äâà.

Íà ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ÷îëî-
â³ê ïîáà÷èâ îãîëîøåííÿ â ³íòåðíåò³, ïðî òå 
ùî áåçêîøòîâíî íàäàþòü ïëàñòèê äëÿ âñ³õ, 
õòî äðóêóº íà 3D-ïðèíòåðàõ âèðîáè äëÿ ÇÑÓ. 
Äåíèñ Ñ³ëèííèê îòðèìàâ ïëàñòèê òà ïî÷àâ 
äðóêóâàòè ïåðèñêîïè äëÿ â³éñüêîâèõ.

Ñëþñàð ðîçïîâ³äàº, ùî äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ îäíîãî ïåðèñêîïó ïîòð³áíî çðîáè-
òè äâ³ çàãîò³âë³, ÿê³ êð³ïëÿòüñÿ ç äâîõ ñòî-
ð³í íà òðóáó òà òðèìàþòü äçåðêàëà. Ùîá 
çðîáèòè îäèí òàêèé ïðèëàä ïîòð³áíî 100 
ã ïëàñòèêó äëÿ äðóêó òà 5,5 ãîäèí ðîáîòè 
îäíîãî ïðèíòåðà. Òàêîæ íåîáõ³äíà ñàí-
òåõí³÷íà òðóáà 50 ìì àáî 32 ìì â ä³àìåòð³, 
äâà äçåðêàëà òà ÷îòèðè ñòÿæêè. 

Ñïî÷àòêó ÷îëîâ³ê âèãîòîâëÿâ òà â³ä-
ïðàâëÿâ á³éöÿì 10-15 ïåðèñêîï³â íà òèæ-
äåíü. Íèí³ íà ïåðåäîâó â³äïðàâèâ ïîíàä 1 
òèñ. 400 ïåðèñêîï³â. 

Ëþäè ä³çíàëèñÿ, ùî â³í çàéìàºòüñÿ òà-
êîþ ñïðàâîþ òà ïî÷àëè ïðîïîíóâàòè äî-
ïîìîãó. Çàðàç íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ Äåíèñ 
Ñ³ëèííèê ðîçì³ñòèâ ðåêâ³çèòè äëÿ âñ³õ, õòî 
áàæàº íàä³ñëàòè ãðîø³ íà ìàòåð³àëè.
 «Тилова бригада»

Ðàí³øå Ñ³ëèííèê ïðàöþâàâ ðàçîì ç³ 
ñâîºþ äðóæèíîþ, à çãîäîì äî íüîãî ïðè-
ºäíàëèñÿ õëîïö³ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â êðà¿íè. 
Âîíè âèãîòîâëÿþòü òà äîñòàâëÿþòü ïå-
ðèñêîïè áëèæ÷å äî òèõ ì³ñò, äå çíàõîäÿòü-
ñÿ ñàì³ âîëîíòåðè. Òåïåð â ãðóï³ ìàéæå 60 
ëþäåé, ç íèõ äðóêóþòü ïðèáëèçíî 10. Äå-
ÿê³ äðóêóþòü äåòàë³ òà â³äïðàâëÿþòü Äåíè-
ñó, ùîá â³í ç³áðàâ ç íèõ ïðèëàä.

Ïðîöåñ âäàëîñÿ àâòîìàòèçóâàòè çà 
äîïîìîãîþ çà äîïîìîãîþ ãóãë-òàáëèöü, 
êóäè âñ³ ó÷àñíèêè âíîñÿòü äàí³. Òàêîæ 
ïðàöþº áîò â òåëåãðàì³ äëÿ çáîðó çàÿâîê 
@periscopesUAbot.

Áðèãàäà âèãîòîâëÿº ð³çí³ ïåðèñêîïè. 
ª ç ôàíåðè, â ÿê³ ìîæíà âìîíòóâàòè ïðè-
ëàä í³÷íîãî áà÷åííÿ, òàêîæ ðîçðîáëÿþòü 
ïåðèñêîïè ç íàáëèæåííÿì.

«Âæå º êîíöåïö³ÿ åëåêòðîííîãî ïå-
ðèñêîïà ç ïðèáëèæåííÿì, ÿêèé, ÿê âèÿ-
âèëîñü, ëåãøå âèãîòîâèòè, í³æ çâè÷àé-
íèé», — ãîâîðèòü Äåíèñ Ñ³ëèííèê.
Собівартість приладу 
та поставка матеріалів

Ïåðèñêîï êîøòóº $3-$4, àáî ìàéæå 
100 ãðí, ç óðàõóâàííÿì åëåêòðîåíåðã³¿ 
òà ìàòåð³àë³â. Îäèí ïðèíòåð ïðè áåçïå-
ðåðâí³é ðîáîò³ âèòðà÷àº ïðèáëèçíî 120 
êÂò åëåêòðîåíåðã³¿. Áàëîí÷èêè ç ôàðáîþ, 
ÿêîþ ïîêðèâàþòü ïðèëàä, êîøòóþòü ìàé-
æå 100 ãðí çà øòóêó. Îäíîãî âèñòà÷àº íà 
10 âåðõí³õ ÷àñòèí ïåðèñêîï³â.

Íàðàç³ êîøòè, ÿê³ íàäñèëàþòü íåáàé-
äóæ³ ëþäè, âèòðà÷àþòü íà ïëàñòèê 3D 
äðóêó. Éîãî âèãîòîâëÿþòü ï³äïðèºìñòâà â 
Êèºâ³, Â³ííèö³, Óæãîðîä³ òîùî. ×åðåç â³éíó 
º ïðîáëåìè ç ëîã³ñòèêîþ òà ï³ä çàãðîçîþ 
îïèíÿþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà. Îäíå ç òàêèõ – 
çíèùåíî â Õàðêîâ³.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà, âèðîáíèêè ïëàñòè-
êó éäóòü íà çóñòð³÷ êîëè ä³çíàþòüñÿ, ùî öå 
âèðîáè äëÿ ÇÑÓ òà ðîáëÿòü âåëèêó çíèæêó.

Äçåðêàëà ÷àñòêîâî äàþòü êè¿âñüê³ âè-
ðîáíèêè ÷è ïðîñòî çâè÷àéí³ ëþäè. Íàïðè-
êëàä, êè¿âñüêèé õóäîæíèê Àíäð³é, ÿêèé 
ðîáèòü êàðòèíè ç äçåðêàë, ð³æå äçåðêàëà 
äëÿ «Òèëîâî¿ áðèãàäè».

Ïðîòå ïðîáëåìíèìè ìàòåð³àëàìè äëÿ 
áðèãàäè º ôàðáà òà ñàíòåõí³÷í³ òðóáè.

Ï³äòðèìàòè ÇÑÓ é äîïîìîãòè «áðè-
ãàä³» ç âèãîòîâëåííÿì ïåðèñêîï³â 
ìîæíà çà ðåêâ³çèòàìè:

Monobank: Ñ³ëèííèê Äåíèñ Îëåê-
ñàíäðîâè÷ 4441 1144 2631 7671

«Ïðèâàòáàíê»: Ñ³ëèííèê Äåíèñ 
Îëåêñàíäðîâè÷ 5168 7574 0967 1122

PayPal +380989379008.
Àëüîíà ßÃÎËÜÍÈÊ

Історія слюсаря з Полтавщини, 
якому вдалося об’єднати людей, 
щоб виготовляти перископи для ЗСУ
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Ðàäà ïðèéíÿëà Çà-
êîí «Ïðî îðãàí³çàö³þ 

òðóäîâèõ â³äíîñèí â óìîâàõ 
âîºííîãî ñòàíó». Öèì çàêîíîì 
âèçíà÷àþòüñÿ îñîáëèâîñò³ òðó-
äîâèõ â³äíîñèíè ïðàö³âíèê³â 
óñ³õ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îð-
ãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì 
âëàñíîñò³, âèäó ä³ÿëüíîñò³ ³ 
ãàëóçåâî¿ íàëåæíîñò³, à òàêîæ 
îñ³á, ÿê³ ïðàöþþòü çà òðóäîâèì 
äîãîâîðîì ç ô³çè÷íèìè îñî-
áàìè, íà ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî 
ñòàíó, ââåäåíîãî â³äïîâ³äíî 
äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïðà-
âîâèé ðåæèì âîºííîãî ñòàíó” 
(âîºííèé ñòàí).  Íà ïåð³îä ä³¿ 
âîºííîãî ñòàíó ââîäÿòüñÿ îá-
ìåæåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ 
ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, 
ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 43, 44 
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. 

Çàêîíîäàâ÷èìè íîâàö³ÿìè 
ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðè óêëàäåíí³ 
òðóäîâîãî äîãîâîðó â ïåð³îä ä³¿ 
âîºííîãî ñòàíó óìîâà ïðî âè-
ïðîáóâàííÿ ïðè ïðèéíÿòò³ íà 
ðîáîòó ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ 
äëÿ áóäü-ÿêî¿ êàòåãîð³¿ ïðàö³â-
íèê³â. Ç ìåòîþ îïåðàòèâíîãî 
çàëó÷åííÿ íîâèõ ïðàö³âíèê³â äî 
âèêîíàííÿ ðîáîòè, à òàêîæ óñó-
íåííÿ êàäðîâîãî äåô³öèòó òà 
áðàêó ðîáî÷î¿ ñèëè, â òîìó ÷èñ-
ë³ âíàñë³äîê ôàêòè÷íî¿ â³äñóò-
íîñò³ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ âíàñë³äîê 
áîéîâèõ ä³é åâàêóþâàëèñÿ â 
³íøó ì³ñöåâ³ñòü, ïåðåáóâàþòü ó 
â³äïóñòêàõ, ïðîñòî¿, òèì÷àñîâî 
âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü àáî 
äîëÿ ÿêèõ òèì÷àñîâî íåâ³äîìà, 
ðîáîòîäàâö³ ìîæóòü óêëàäàòè ç 
íîâèìè ïðàö³âíèêàìè ñòðîêîâ³ 
òðóäîâ³ äîãîâîðè íà ïåð³îä ä³¿ 
âîºííîãî ñòàíó àáî íà ïåð³îä 
çàì³ùåííÿ òèì÷àñîâî â³äñóò-
íüîãî ïðàö³âíèêà. 

Êð³ì òîãî, íîâåëè çàêîíî-
äàâñòâà  ïåðåäáà÷àþòü, ùî íà 
ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó ðîáî-
òîäàâåöü ìàº ïðàâî ïåðåâåñòè 
ïðàö³âíèêà íà ³íøó ðîáîòó, íå 
îáóìîâëåíó òðóäîâèì äîãîâî-
ðîì, áåç éîãî çãîäè (çà âèêëþ-
÷åííÿì ïåðåâåäåííÿ íà ðîáîòó 
â ³íøó ì³ñöåâ³ñòü, äå òðèâàþòü 
àêòèâí³ áîéîâ³ ä³¿), ÿêùî âîíà 
íå ïðîòèïîêàçàíà ïðàö³âíèêîâ³ 
çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ, ëèøå äëÿ 
â³äâåðíåííÿ àáî ë³êâ³äàö³¿ íà-
ñë³äê³â áîéîâèõ ä³é, à òàêîæ ³í-

øèõ îáñòàâèí,  ÿê³ ñòàâëÿòü àáî 
ìîæóòü ïîñòàâèòè ï³ä çàãðîçó 
æèòòÿ ÷è íîðìàëüí³ æèòòºâ³ 
óìîâè ëþäåé, ç îïëàòîþ ïðà-
ö³ çà âèêîíàíó ðîáîòó, àëå íå 
íèæ÷îþ, í³æ ñåðåäí³é çàðîá³òîê 
çà ïîïåðåäíüîþ ðîáîòîþ. 

ÂÀÐÒÎ ÇÍÀÒÈ!  Íà ïåð³îä 
ä³¿ âîºííîãî ñòàíó íîðìè ñòàòò³ 
32 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ 
Óêðà¿íè ïðî äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê 
ïîïåðåäæåííÿ ïðàö³âíèêà ïðî 
çì³íó ³ñòîòíèõ óìîâ ïðàö³ íå çà-
ñòîñîâóþòüñÿ

Âàæëèâèìè çì³íàìè   ùî 
ñòîñóþòüñÿ ðîç³ðâàííÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðó çà ³í³ö³àòèâè 
ïðàö³âíèêà º òå, ùî ó çâ’ÿçêó ç 
âåäåííÿì áîéîâèõ ä³é â ðàéî-
íàõ, â ÿêèõ ðîçòàøîâàíå ï³ä-
ïðèºìñòâî, óñòàíîâà, îðãàí³-
çàö³ÿ, òà çàãðîçîþ äëÿ æèòòÿ ³ 
çäîðîâ’ÿ ïðàö³âíèêà, â³í ìîæå 
ðîç³ðâàòè òðóäîâèé äîãîâ³ð çà 
âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ áåç äâî-
òèæíåâîãî ñòðîêó ïîïåðåäæåí-
íÿ (çà âèíÿòêîì ïðèìóñîâîãî 
çàëó÷åííÿ äî ñóñï³ëüíî-êîðèñ-
íèõ ðîá³ò â óìîâàõ âîºííîãî 
÷àñó, à òàêîæ ÿêùî òàêèé ïðà-
ö³âíèê çàëó÷åíèé äî âèêîíàííÿ 
ðîá³ò íà îá’ºêòàõ â³äíåñåíèõ äî 
êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè).

 Ó ñâîþ ÷åðãó ðîáîòîäàâåöü 
ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè òðóäîâèé 
äîãîâ³ð ç ïðàö³âíèêîì ó çâ’ÿçêó 
ç ë³êâ³äàö³ºþ ï³äïðèºìñòâà, 
óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, âèêëè-
êàíîþ çíèùåííÿì â ðåçóëüòàò³ 
áîéîâèõ ä³é óñ³õ âèðîáíè÷èõ, 
îðãàí³çàö³éíèõ àáî òåõí³÷íèõ 
ïîòóæíîñòåé àáî ìàéíà ï³äïðè-
ºìñòâà. Ïðî òàêå çâ³ëüíåííÿ 
ïðàö³âíèê ïîïåðåäæàºòüñÿ íå 
ï³çí³øå í³æ çà 10 äí³â ç âèïëà-
òîþ âèõ³äíî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³-
ð³ íå ìåíøå ñåðåäíüîãî ì³ñÿ÷-
íîãî çàðîá³òêó.  

ÂÀÆËÈÂÎ! Íà ïåð³îä ä³¿ 
âîºííîãî ñòàíó äîïóñêàºòüñÿ 
çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèêà ç ³í³ö³-
àòèâè ðîáîòîäàâöÿ â ïåð³îä 
éîãî òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàò-
íîñò³, à òàêîæ ó ïåð³îä ïåðå-
áóâàííÿ ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³, 
êð³ì â³äïóñòêè ó çâ’ÿçêó âàã³ò-
í³ñòþ òà ïîëîãàìè òà â³äïóñò-
êè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ, ³ç 
çàçíà÷åííÿì äàòè çâ³ëüíåííÿ, 
ÿêà º ïåðøèì ðîáî÷èì äíåì, 
íàñòóïíèì çà äíåì çàê³í÷åííÿ 
òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³, 

çàçíà÷åíèì ó äîêóìåíò³ ïðî 
òèì÷àñîâó íåïðàöåçäàòí³ñòü, 
àáî ïåðøèì ðîáî÷èì äíåì 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³äïóñòêè. Íà 
ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó íîð-
ìè ñòàòò³ 43 Êîäåêñó çàêîí³â 
ïðî ïðàöþ íå çàñòîñîâóþòüñÿ, 
êð³ì âèïàäê³â çâ³ëüíåííÿ ïðà-
ö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ 
àáî îðãàí³çàö³é, îáðàíèõ äî 
ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³â. 

 Ùî ñòîñóºòüñÿ  ðîáî÷îãî 
÷àñó, ÷àñó â³äïî÷èíêó òà âè-
õ³äíèõ äí³â  ùî çàêîíîäàâ÷èìè 
çì³íàìè âñòàíîâëåíî, ùî íîð-
ìàëüíà òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî 
÷àñó ïðàö³âíèê³â ó ïåð³îä âî-
ºííîãî ñòàíó íå ìîæå ïåðåâè-
ùóâàòè 60 ãîäèí íà òèæäåíü. 
Äëÿ ïðàö³âíèê³â, ÿêèì â³äïîâ³ä-
íî äî çàêîíîäàâñòâà âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ ñêîðî÷åíà òðèâàë³ñòü 
ðîáî÷îãî ÷àñó, òðèâàë³ñòü ðî-
áî÷îãî ÷àñó íå ìîæå ïåðåâè-
ùóâàòè 50 ãîäèí íà òèæäåíü.  
Ï'ÿòèäåííèé àáî øåñòèäåííèé 
ðîáî÷èé òèæäåíü âñòàíîâëþ-
ºòüñÿ ðîáîòîäàâöåì çà ð³øåí-
íÿì â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ 
ðàçîì ³ç â³éñüêîâèìè àäì³í³-
ñòðàö³ÿìè. ×àñ ïî÷àòêó ³ çàê³í-
÷åííÿ ùîäåííî¿ ðîáîòè (çì³íè) 
âèçíà÷àºòüñÿ ðîáîòîäàâöåì.  
Òðèâàë³ñòü ùîòèæíåâîãî áåç-
ïåðåðâíîãî â³äïî÷èíêó ìîæå 
áóòè ñêîðî÷åíà äî 24 ãîäèí.  Íà 
ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó íå çà-
ñòîñîâóþòüñÿ íîðìè ñòàòò³ 53 
(òðèâàë³ñòü ðîáîòè íàïåðåäîä-
í³ ñâÿòêîâèõ, íåðîáî÷èõ ³ âèõ³ä-

íèõ äí³â), ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 
65, ÷àñòèíè òðåòÿ - ï'ÿòà ñòàòò³ 
67 òà ñòàòò³ 71 - 73 (ñâÿòêîâ³ ³ 
íåðîáî÷³ äí³) Êîäåêñó çàêîí³â 
ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè. 

Ùî ñòîñóºòüñÿ â³äïóñòîê, 
òî íà ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó 
ùîð³÷íà îñíîâíà îïëà÷óâàíà 
â³äïóñòêà íàäàºòüñÿ ïðàö³âíè-
êàì òðèâàë³ñòþ 24 êàëåíäàð-
íèõ äí³.  Íà ïåð³îä âîºííîãî 
ñòàíó ðîáîòîäàâåöü ìîæå â³ä-
ìîâèòè ïðàö³âíèêó ó íàäàí-
í³ áóäü ÿêîãî âèäó â³äïóñòîê, 
êð³ì â³äïóñòêè ó çâ’ÿçêó âàã³ò-
í³ñòþ òà ïîëîãàìè òà â³äïóñòêè 
äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ, ÿêùî 
òàêèé ïðàö³âíèê çàëó÷åíèé äî 
âèêîíàííÿ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ 
â³äíåñåíèõ äî êðèòè÷íî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè.  Ïðîòÿãîì ïåð³-
îäó âîºííîãî ñòàíó ðîáîòîäà-
âåöü íà ïðîõàííÿ ïðàö³âíèêà 
ìîæå íàäàâàòè â³äïóñòêó áåç 
çáåðåæåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
áåç âðàõóâàííÿ íîðì ÷àñòèíè 
ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî â³äïóñòêè».

Âàæëèâèìè íîâàö³ÿìè º òå,  
ùî íà ÷àñ ä³¿ âîºííîãî ñòàíó 
äîçâîëÿºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ 
ïðàö³ æ³íîê (êð³ì âàã³òíèõ æ³íîê 
³ æ³íîê, ÿê³ âèãîäîâóþòü äèòèíó 
â³êîì äî îäíîãî ðîêó) íà âàæêèõ 
ðîáîòàõ ³ íà ðîáîòàõ ³ç øê³äëè-
âèìè àáî íåáåçïå÷íèìè óìîâà-
ìè ïðàö³, à òàêîæ íà ï³äçåìíèõ 
ðîáîòàõ.  Ïðàö³âíèêè, ÿê³ ìàþòü 
ä³òåé (êð³ì âèïàäê³â âèçíà÷åíèõ 
ñòàòòåþ 8 öüîãî Çàêîíó), íà ÷àñ 

Трудові відносини 
в умовах воєнного стану ä³¿ âîºííîãî ñòàíó ìîæóòü çà-

ëó÷àòèñü äî í³÷íèõ ³ íàäóðî÷íèõ 
ðîá³ò, ðîá³ò ó âèõ³äí³, ñâÿòêîâ³ ³ 
íåðîáî÷³ äí³, íàïðàâëÿòèñÿ ó 
â³äðÿäæåííÿ çà ¿õ çãîäîþ.

Íà ÷àñ âîºííîãî ñòàíó íå 
çàëó÷àþòüñÿ áåç êðàéíüî¿ íå-
îáõ³äíîñò³ äî ðîáîòè â í³÷íèé 
÷àñ: âàã³òí³ æ³íêè ³ æ³íêè, ùî 
ìàþòü ä³òåé â³êîì äî îäíî-
ãî ðîêó, îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ÿêèì çà ìåäè÷íèìè ðåêîìåí-
äàö³ÿìè ïðîòèïîêàçàíà òàêà 
ðîáîòà.  Íà ÷àñ âîºííîãî ñòàíó 
÷àñòèíè ïåðøà òà äðóãà ñòàòò³ 
54 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ 
Óêðà¿íè íå çàñòîñîâóþòüñÿ. 

 Âàæëèâèì  àñïåêòîì º  ïè-
òàííÿ îïëàòè ïðàö³.  Òàê, çà-
ðîá³òíà ïëàòà âèïëà÷óºòüñÿ íà 
óìîâàõ âèçíà÷åíèõ òðóäîâèì 
äîãîâîðîì.  Ó ðàç³ íåìîæëè-
âîñò³ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè ÷åðåç âîºíí³ ä³¿ âèïëàòà 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ìîæå áóòè 
ïðèçóïèíåíà, äî ìîìåíòó â³ä-
íîâëåííÿ ìîæëèâîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà çä³éñíþâàòè îñíîâíó 
ä³ÿëüí³ñòü. 

ÓÂÀÃÀ! Íà ÷àñ â³éñüêîâîãî 
ñòàíó ä³ÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü 
êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó çà ³í³-
ö³àòèâîþ ðîáîòîäàâöÿ ìîæå 
áóòè çóïèíåíà.  Ïðèçóïèíåí-
íÿ ä³¿ òðóäîâîãî äîãîâîðó – öå 
òèì÷àñîâå çâ³ëüíåííÿ ðîáî-
òîäàâöÿ â³ä îáîâ'ÿçêó çàáåç-
ïå÷óâàòè ïðàö³âíèêà ðîáîòîþ 
³ òèì÷àñîâå çâ³ëüíåííÿ ïðàö³â-
íèêà â³ä îáîâ'ÿçêó âèêîíóâàòè 
ðîáîòó çà óêëàäåíèì òðóäîâèì 
äîãîâîðîì. Ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ 
òðóäîâîãî äîãîâîðó íå òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ òðóäî-
âèõ â³äíîñèí. Ä³ÿ òðóäîâîãî 
äîãîâîðó ìîæå ïðèçóïèíÿòèñÿ 
ó çâ'ÿçêó ç â³éñüêîâîþ àãðåñ³-
ºþ ïðîòè Óêðà¿íè, ùî âèêëþ-
÷àº ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ íèì 
ðîáîòè. Â³äøêîäóâàííÿ çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè, ãàðàíò³éíèõ òà 
êîìïåíñàö³éíèõ âèïëàò ïðàö³â-
íèêàì íà ÷àñ ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ 
òðóäîâîãî äîãîâîðó ó ïîâíîìó 
îáñÿç³ ïîêëàäàºòüñÿ íà äåð-
æàâó, ùî çä³éñíþº â³éñüêîâó 
àãðåñ³þ. 

Äàíèé  Çàêîí ä³º ïðîòÿãîì 
âîºííîãî ñòàíó, ââåäåíîãî 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè 
“Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîºííî-
ãî ñòàíó” òà âòðà÷àº ÷èíí³ñòü ç 
ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ òà ñêàñó-
âàííÿ âîºííîãî ñòàíó.
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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»
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 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генеру-
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20211299098 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності) 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропози-
цій громадськості до планованої 
діяльності. 
1. Планована діяльність 

Спорудження експлуатацій-
них свердловин №№535, 536, 
541, 543 Західно-Хрестищен-
ського ГКР на газ і конденсат, 
підземні споруди. Підключення 
свердловин до установок підго-
товки вуглеводневої сировини 
(загальні технічні характеристики, у тому числі 

параметри планованої діяльності) 

Глибини свердловин: : 
свердловина №535 Західно-
Хрестищенського ГКР - 3620 
м, свердловина №536 Західно-
Хрестищенського ГКР - 3580 
м, свердловина №541 Західно-
Хрестищенського ГКР – 3530 
м, свердловина №543 Західно-
Хрестищенського ГКР - 3850 
м, спосіб буріння – роторний, 
турбінний; передбачається крі-
плення ствола свердловин ви-
сокогерметичними обсадними 
трубами. Для буріння свердло-
вин передбачається використан-
ня бурового верстату «НБО-М» з 
дизель-електричним приводом.  

Підключення свердловини 
включає обв’язку устя свердло-
вини та прокладання газопрово-
ду-шлейфу до установки підго-
товки вуглеводневої сировини. 
Довжина газопроводу-шлейфу 
для підключення свердловин 
становить: для свердловини 
№535 Західно-Хрестищенського 
ГКР – 1900 м, для свердловини 
№536 Західно-Хрестищенського 
ГКР – 1830 м, для свердловини 
№541 Західно-Хрестищенського 
ГКР – 2300 м, для свердловини 
№543 Західно-Хрестищенського 
ГКР – 900 м. 

Очікувані об’єми видобутку 
природного газу з свердловини 
становлять від 15 тис. м3/добу до 
70 тис. м3/добу.  

В адміністративному відно-
шенні земельні ділянки під будів-
ництво газових свердловин зна-
ходяться за межами населених 
пунктів, на території Мартинів-
ської сільської ради Полтавсько-
го району Полтавської області. 

Майданчик спорудження 
свердловини №535 Західно-
Хрестищенського ГКР плануєть-
ся розташувати у північно-схід-
ному напрямку від найближчого 
населеного пункту c. Вакулиха. 
Відстань від найближчого дже-
рела викиду забруднюючих ре-
човин в повітряне середовище 
до житлової забудови c. Вакули-
ха буде становити 950 м.

Майданчик спорудження 
свердловини №536 Західно-
Хрестищенського ГКР плануєть-
ся розташувати у південно-схід-
ному напрямку від найближчого 
населеного пункту c. Знаменка. 
Відстань від найближчого дже-
рела викиду забруднюючих ре-
човин в повітряне середовище 
до житлової забудови c. Знамен-
ка буде становити 1000 м.

Майданчик спорудження 
свердловини №541 Західно-
Хрестищенського ГКР плануєть-
ся розташувати у південно-захід-
ному напрямку від найближчого 
населеного пункту c. Дондасівка. 
Відстань від найближчого дже-
рела викиду забруднюючих ре-
човин в повітряне середовище 
до житлової забудови c. Донда-
сівка буде становити 2700 м.

Майданчик спорудження 
свердловини №543 Західно-
Хрестищенського ГКР плануєть-
ся розташувати у південно-схід-
ному напрямку від найближчого 
населеного пункту c. Знаменка. 
Відстань від найближчого дже-
рела викиду забруднюючих ре-
човин в повітряне середовище 
до житлової забудови c. Знамен-
ка буде становити 2700 м. 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
Акціонерне товариство  «Ук-

ргазвидобування», код за ЄД-
РПОУ 30019775. 

Роботи з  провадження пла-
нованої діяльності буде здійсню-
вати ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно 
з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

Юридична адреса АТ «Ук-
ргазвидобування»: 04053, м. 
Київ, Шевченківський район вул. 

Кудрявська, буд. 26/28, тел.: 
(044) 461-25-49. 

Юридична адреса ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування» АТ «Ук-
ргазвидобування»: 

64250, Харківська область, 
Ізюмський район, смт. Донець, 
вул. Стадіонна, 9, тел.: (05749) 
93-3-72.  
(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи – під-
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону) 

3. Уповноважений орган,  
який забезпечує проведення 
громадського обговорення 

Міністерство захисту довкіл-
ля та природних ресурсів Укра-
їни, Департамент екологічної 
оцінки та контролю, відділ оцінки 
впливу на довкілля, за адресою: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, елек-
тронна адреса: OVD@mepr.gov.
ua, тел. (044) 206-31-40, (044) 
206-31-50, (044) 206-31-13. 

Контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна. 
(найменування уповноваженого органу, місцез-
находження, номер телефону та контактна особа) 

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля  

Рішенням про провадження 
планованої діяльності буде ви-
сновок з оцінки впливу на до-
вкілля про допустимість прова-
дження планованої діяльності, 
що видається Міністерством за-
хисту довкілля та природних ре-
сурсів України відповідно до За-
кону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».  
(вид рішення про провадження планованої діяль-
ності, орган, уповноважений його видавати, нор-
мативний документ, що передбачає його видачу) 

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

Тривалість громадського об-
говорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 
35 робочих днів) з моменту офі-
ційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку гро-
мадського обговорення гро-
мадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропо-
зиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необ-
хідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розгляда-
ються. 

Тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання 
поширенню на території Укра-
їни гострої респіраторної хво-
роби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до 
повного його скасування та про-
тягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання 
не проводяться і не признача-
ються на дати, що припадають 
на цей період. 

Громадські слухання (перші) 
відбудуться –__________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведен-
ня громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) 
відбудуться ___________________ 

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань) 

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

Міністерство захисту довкіл-
ля та природних ресурсів Укра-
їни, Департамент екологічної 
оцінки та контролю, відділ оцінки 
впливу на довкілля, за адресою: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, елек-
тронна адреса: 

OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50, 
(044) 206-31-13. 

Контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна. 
 (зазначити найменування органу, місцезнахо-

дження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений  
територіальний орган, до  
якого надаються зауваження і 
пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій 

Міністерство захисту довкіл-
ля та природних ресурсів Укра-
їни, Департамент екологічної 
оцінки та контролю, відділ оцінки 
впливу на довкілля, за адресою: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, елек-
тронна адреса: 

OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50, 
(044) 206-31-13. 

Контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна. 
 (зазначити найменування органу, поштову  
та електронну адресу, номер телефону та кон-

тактну особу) 

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього стро-
ку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення. 
8. Наявна екологічна інформа-
ція щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності на 
482 аркушах.  
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 
громадськості), (зазначити іншу екологічну ін-
формацію, що стосується планованої діяльності) 

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, 
зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з 
якого громадськість може озна-
йомитися з ними: 

64250, Харківська область, 
Ізюмський район, смт. Донець, 
вул. Стадіонна, 9, приміщення 
«ГПУ «Шебелинкагазвидобуван-
ня», тел.: (05749) 93-3-72 – з 16 
травня 2022 року. 

39520, Полтавська обл., Пол-
тавський район, село Мартинів-
ка, вул. Б. Хмельницького, буд. 
18, приміщення Мартинівської 
сільської ради, тел.: 05346-
94442 – з 16 травня 2022 року. 
(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 

Заява про екологічні  
наслідки діяльності

Об’єкт проектування – “Бу-
дівництво багатоквартирних 
житлових будинків вул. Павла 
Горобця в м. Полтаві”.

Технічні і технологічні дані: 
загальна теплова потужність 
котлів – 14,3 МВт.   

Будівництво, експлуатація 
об’єкта негативно не вплива-
тиме на: клімат і мік-роклімат; 
геологічне середовище; рос-
линний і тваринний світ, за-
повідні об’єкти; ґрунт; водне 
середовище; техногенне серед-
овище; навколишнє соціальне 
середови-ще; повітряне – при 
будівництві викиди від зварю-
вальних, фарбувальних робіт; 
місць розвантаження та пере-
сипання матеріалів, що пилять; 
використання матеріа-лів до 
складу яких входить бітум; бу-
дівельної техніки, а при експлу-
атації – викиди від котлів, авто-
транспорту.

Найбільш поширені забруд-
нюючі речовини, що викида-
ються в атмосферне повітря 
при експлуатації об’єкта: ді-
оксид азоту – 7,007 т/рік; вугле-
цю оксид – 11,959 т/рік.

На основі проведеного ана-
лізу при будівництві, експлуа-
тації об’єкта на межі зони най-
ближчої житлової забудови не 
буде перевищень нормативних 
значень – рівнів шуму, вібрації, 
концентрацій забруднюючих 
речовин в атмосферному пові-
трі, діяльність не призведе до 
погіршення умов проживання 
місцевого населення та нега-
тивно не вплине на інші компо-
ненти довкілля.

Відновили сполучення 
між Києвом  
та Полтавою  
дорогою М-03

Тепер водіям не треба їхати 
через Переяслав і можна зеко-
номити десь годину Віднови-
ли сполучення між Києвом та 
Полтавою дорогою М-03. Про 
це повідомив начальник Пол-
тавської обласної військової 
адміністрації Дмитро Лунін. Те-
пер водіям не треба їхати через 
Переяслав і можна зекономити 
десь годину. 

За даними Міністерства 
інфраструктури, сполучення 
між Києвом та Полтавою було 
ускладнене через знищення 
мосту на трасі М-03 через річ-
ку Трубіж. Тому поблизу села 
Борщів на Київщині побудува-
ли тимчасову об'їзну дорогу 
поруч зі зруйнованим мостом, 
а через річку Трубіж звели сім 
водопропускних труб. Сполу-
чення відновили не лише для 
легкових автівок, а й для ванта-
жівок. І це критично важливо – 
адже магістраль М-03 є однією 
з ключових у країні.

У Полтаві хочуть 
відкрити четвертий 
гуманітарний 
осередок

У Полтаві планують ство-
рити четвертий гуманітарний 
осередок.

Про це говорили під час за-
сідання гуманітарної комісії, 
передає пресслужба Полтав-
ської міськради.

Осередок планують створи-
ти на базі Департаменту освіти. 
Він займатиметься харчуван-
ням переселенців.

Нині це питання винесуть на 
розгляд виконкому.

Проведено 
розбори завалів на 
Кременчуцькій ТЕЦ 
і тепер почнеться 
розрахунок оцінки 
шкоди і вартості щодо 
відновлення роботи 
підприємства

«9 травня до Кременчука 
завітали фахівці Мінекономіки, 
ФДМУ та інші посадовці аби 
відвідати підприємство і вирі-
шити, як відновити його роботу 
до осені».

На Кременчуцькій ТЕЦ, яка 
зазнала руйнування від ракет 
окупанта, проведені роботи з 
розбору завалів.

Про це сьогодні зранку, під 
час брифінгу, повідомив на-
чальник Кременчуцької район-
ної військової адміністрації 
(КРВА) Олег Лєднік.

«Тепер почнеться розра-
хунок оцінки шкоди і вартості 
щодо відновлення роботи під-
приємства. Попередня сума – 
800 млн грн…

Сьогодні до Кременчука 
завітають фахівці Мінекономі-
ки, ФДМУ  (Фонду державного 
майна, ред.) та інші посадов-
ці, аби відвідати підприєм-
ство і вирішити, як відновити 
його роботу до осені», - каже 
О.Лєднік.

НА ДОРОГАХ М-03 Ки-
їв-Харків та М-22 Пол-
тава-Олександрія поча-

ли повертати знаки «Початок 
населеного пункту», «Кінець 
населеного пункту», «Автома-
тична відеофіксація порушень 
Правил дорожнього руху».

Про це повідомили у Служ-
бі автомобільних доріг у Пол-
тавській області 9 травня.

 Це зробили для віднов-
лення контролю за швид-
кісним режимом та для 
забезпечення безпеки до-

рожнього руху. Місця вста-
новлення вказівників визна-
чені поліцією.

 Раніше в Агенстві місцевих 
доріг повідомляли, що можли-
вості ставити знаки обмежен-
ня на Полтавщині немає. Тож 
просили водіїв дотримуватися 
швидкісного режиму у межах 
населених пунктів. Тоді агент-
ство місцевих доріг вирішило 
відремонтувати покриття до-
ріг, оскільки ними проходять 
маршрути евакуації та пере-
везення.

На Полтавщині повертають 
дорожні знаки, які демонтували 
на початку повномасштабної війни



Полтавська думка №19 (1434)   12 травня 2022 р.8 стор.♦ОБОРОНА

×È ×ÀÑÒÎ âè ÷óëè, êîëè ïî-
ä³áíå ãîâîðÿòü ïðî àâò³â-
êó? Íàïåâíî, ùî í³, àëå ç 

ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè 
Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè â íàø³é êðà¿-
í³ çì³íèëîñü áóêâàëüíî óñå. 

Çàì³ñòü ðîçâàæàëüíèõ êîí-
öåðò³â – áëàãîä³éí³ âèñòóïè àð-
òèñò³â òà àêö³¿ íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ, 
çàì³ñòü ÿðìàðîê òà ïîä³é íà öåí-
òðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà – êðàñóºòü-
ñÿ ñïðàâæí³é ïîáðàòèì íàøèõ 
â³éñüêîâèõ. 

Ó ñóáîòó, 7 òðàâíÿ, ó Ïîëòàâ³ 
â³äáóâàëîñÿ ñàìå öå: áðóäíèé òà 
ì³ñöÿìè ïîáèòèé æèòòÿì ïîçà-
øëÿõîâèê êàìóôëÿæíîãî îêðà-
ñó ñòîÿâ ïðÿìî ïåðåä òåàòðîì 
³ìåí³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ, äå çàçâè-
÷àé ñòî¿òü ãîëîâíà ÿëèíêà ì³ñòà, 
ïðîâîäÿòüñÿ êóëüòóðí³ çàõîäè 
àáî êîíöåðòè.

Ïîðó÷ âîëîíòåðè ïðîäàþòü 
ïàòð³îòè÷íó ïðîäóêö³þ, êóïèâøè 
ÿêó ìîæíà äîïîìîãòè ÇÑÓ. 

«Óñ³ êîøòè ç ïðîäàæó éäóòü 
íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ, Íàöãâàðä³¿, 
ñèë Òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè – 
íà âñå!», – ï³äòâåðäæóº âîëîí-
òåðêà òà ïðåäñòàâíèöÿ ãðîìàä-
ñüêîãî ðóõó «Îáîðîíà Ïîëòàâè» 
Êàòåðèíà Áàá³÷.

Ïðîòå ÷è íå îäðàçó âîíà äî-
äàº, ùî â³éíà çðîáèëà òàê, ùî «â 
Óêðà¿í³ ñüîãîäí³, íà æàëü, ìàëî 
ìàòè êîøòè», àäæå íå ìåíø 
âàæëèâî âì³òè íàëàãîäèòè âè-
ðîáíèöòâî ÷è çíàéòè íåîáõ³äíå 
çà êîðäîíîì.

Ïîáëèçó òåàòðó òà çîêðåìà 
íàâêîëî â³éñüêîâîãî àâòîìîá³-
ëÿ, ÿêèé âîëîíòåðêà òà â³éñüêî-
âà Â³êòîð³ÿ Ì³ðîøí³÷åíêî íàçè-
âàº «øòóðìàíîá³ëåì», ç³áðàëîñü 
÷èìàëî ëþäåé òà íàâ³òü äåÿê³ 
÷îòèðèëàï³ ãîñò³, ÿê³ òåæ äîïî-
ìàãàþòü ÇÑÓ.

Про те, чому в центрі 
Полтави стоїть 
військовий джип

«Âîíà (ìàøèíà – ðåä.) òóò 
ñüîãîäí³ äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ïî-

«Це справжня машина-воїн 
і вона має душу»

Æ³íêà òàêîæ ä³ëèòüñÿ ñïîãà-
äàìè ïðî òîé ìîìåíò, êîëè ìà-
øèíà «âèðâàëàñü» ç ãàðÿ÷î¿ íà 
òîé ÷àñ Îõòèðêè òà ðîçïîâ³äàº, 
ùî â³ä÷óâàº äî «Øòóðìàíîìî-
á³ëÿ».

– Êîëè âîíà â’¿õàëà ó äâ³ð, 
ìîÿ ñåñòðà Íàòàëêà, ÿêà òåæ 
áóëà íà â³éí³ ÿê âîä³é ðåàí³ìî-
á³ëÿ, ñòîÿëà ïîðó÷ ³ ðèäàëà, áî ó 
íå¿ ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ í³áè ìà-
øèíà «ïðè¿õàëà äîäîìó ïîìè-
ðàòè», – çãàäóº Â³êòîð³ÿ. – ß, íà 
ùàñòÿ, öüîãî íå áà÷èëà, áî ìåíå 
á íàïåâíî ðîç³ðâàëî íà øìàòòÿ 
â³ä åìîö³é. Àëå âîíà íå ïîìðå. 
Âåñü åê³ïàæ ö³º¿ ìàøèíè çàðàç 
ïîðàíåíèé ï³ñëÿ áî¿â íà Õàðê³â-
ùèí³, àëå âîíè âñ³ æèâ³. Ö³ ëþäè 
– ãåðî¿, ³ ÿ çíàþ, ùî âîíè áóäóòü 
â ñòðîþ. Ìåí³ ïðîñòî çàõîò³ëî-
ñÿ, ùîá öÿ ìàøèíà áóëà â öåíòð³ 
íàøîãî ì³ñòà ³ ïîëòàâö³ ìîãëè 
ïîáà÷èòè, ÿêîþ ö³íîþ äàºòüñÿ 
îöå ìèðíå íåáî íàä ãîëîâîþ, 
êîëè ãóëÿþòü íàø³ ä³òè, êîëè ìè 
÷óºìî âèêëþ÷íî ò³ëüêè ñèðåíè, 
áî òàì òðèìàþòü îáîðîíó. Ùîá 
âîíè ïðîñòî öå ïîáà÷èëè. 

– Êîëè ìè ¿¿ ñþäè â öåíòð òÿã-
íóëè, ÿ ¿õàëà ñë³äîì ççàäó ³ áà-
÷èëà ïîðó÷ êðàñèâ³, ÷èñò³, äîðîã³ 
àâò³âêè, ÿê³ íàâ³òü ³íîä³ íå óñòó-
ïàëè äîðîãó öüîìó «ìîíñòðèêó». 
ß íå âèòðèìàëà ³ ïî÷àëà ðèäàòè, 
òîìó ùî öå íàñê³ëüêè âàæê³ åìî-
ö³¿, ÿê³ ðåàëüíî äóæå âàæêî ñòðè-
ìàòè. ß çíàþ, ùî òàêå â³éíà, 
çíàþ áàãàòî ðîê³â, âîíà í³êîëè 
â³ä ìåíå íå âèõîäèëà ³ íå âèéäå, 
õî÷à çàðàç ÿ äîïîìàãàþ âèêëþ÷-
íî ÿê âîëîíòåð. ß íå ìîòàþñü 
íà ñõ³ä, òîìó ùî â ìåíå ïðîñòî 
áðàêóº ÷àñó, àëå êîæåí ì³é äåíü 
– öå õëîïö³, õëîïö³, – ðîçðèâàº 
ñâî¿ åìîö³¿ âîëîíòåðêà Â³êòîð³ÿ. 
– Öå îá³éìè ç òèìè, õòî òàì. Öå 
âäÿ÷í³ñòü âñ³ì ëþäÿì â Óêðà¿í³ é 
ïîëòàâöÿì çîêðåìà çà íåáàéäó-
æ³ñòü, êîëè ìè çáèðàºìî êîøòè 
íà ìàøèíè, íà äðîíè, íà òåïëî-
â³çîðè òà íà âñå, ùî äîïîìàãàº 
ïðèñêîðèòè íàøó ïåðåìîãó. ² 
ïîâ³ðòå, öå âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé. Öå íå ÿê³ñü òàì ôîíäè, 
öå âñå òå, ùî äàþòü ëþäè, òîìó 

ÿ âäÿ÷íà á³éöÿì, ³ íàøèì âî¿íàì, 
³ íàøèì ëþäÿì, ÿê³ ï³äòðèìóþòü 
Óêðà¿íó. 

Ëþäè, ÿê³ ïðèéøëè ïîäèâè-
òèñü íà «Øòóðìàíîìîá³ëü» ìàëè 
çìîãó íå ò³ëüêè îãëÿíóòè ñë³äè 
êóëü òà ïîðàíåííÿ íà êóçîâ³ àâ-
ò³âêè, àëå é çàçèðíóòè â ñåðåä-
èíó, äå óñÿ ñòåëÿ àâòîìîá³ëÿ 
çàñ³ÿíà øåâðîíàìè óêðà¿íñüêèõ 
â³éñüêîâèõ.

– Ìîäó íà øåâðîíè, ñêàæ³-
ìî òàê, ââåëà ñàìå ÿ, êîëè ìåí³ 
õëîïö³ íà ïîçèö³ÿõ äàðóâàëè 
ñâî¿ øåâðîíè íà ïàì’ÿòü, – ðîç-
ïîâ³äàº Â³êòîð³ÿ Ì³ðîøí³÷åíêî. 
– Ïîò³ì õëîïö³ ïåðåõîïèëè ìîþ 
³í³ö³àòèâó ³ çðîáèëè ³ç öüîãî òðà-
äèö³þ: ç 2015, ìàáóòü, ðîêó, ñòà-
ëè çáèðàòè øåâðîíè. Áàãàòüîõ 
³ç âëàñíèê³â öèõ øåâðîí³â, íà 
æàëü, âæå íåìàº…

Òà ïîïðè öå, «Øòóðìàíî-
ìîá³ëü», ÿêèé ñâîãî ðîäó ñàì º 
ñèìâîëîì, ìàº ñèìâîë âñåðå-
äèí³ – øåâðîí Â³êòîð³¿ Ì³ðîøí³-
÷åíêî, ÿêèé ãîðäî çàéìàº ì³ñòî 
ó öåíòð³ àâòî. Ïîäåéêóþòü, ùî 
â³í ùàñëèâèé, àäæå ìàéæå âñ³ 
àâò³âêè ³ç öèì øåâðîíîì âö³ë³ëè 
òà âèæèëè.

– ß ãîòîâà íàøòàìïóâàòè ¿õ 
áîçíà ñê³ëüêè, àáè ò³ëüêè âñ³ ïî-
âåðòàëèñÿ æèâèìè. Òàì íàâ³òü 
ïðàïîð, ³êîíêè – âñå ëèøèëîñü 
òàê, ÿê áóëî ïðè õëîïöÿõ. Íàâ³òü 
ïèëþêó ³ îöå áîëîòî ³ç ôðîíòó 
ìè çáåðåãëè», – êàæå Â³êòîð³ÿ. 

Â³éíà, ùî ïî÷àëàñÿ â Óêðà-
¿í³ ó 2014 òà îòðèìàëà íîâèé 
ñïëåñê ï³ñëÿ 24 ëþòîãî 2022 
ðîêó, çì³íèëà âñå íàâêîëî ³ çî-
êðåìà óêðà¿íö³â. ²ñòîð³ÿ «Øòóð-
ìàíîìîá³ëÿ» – öå ÿñêðàâèé ïðè-
êëàä òîãî, ÿê äîâîë³ çâè÷í³ ðå÷³ ó 
ìèíóëîìó ðÿòóþòü æèòòÿ óêðà¿í-
ñüêèì â³éñüêîâèì ñüîãîäí³.

Þð³é ÄÐÎÃÀ

У Полтаві показали «штурманомобіль» легендарної 93-ї бригади
áà÷èëè íå ïðîñòî ç åêðàí³â òå-
ëåôîí³â àáî òåëåâ³çîð³â ÿê öå, 
êîëè àâòî – öå òåæ âî¿í. Öå íå-
ðåàëüíà ìàøèíà. Öå ñïðàâæíÿ 
ìàøèíà-âî¿í ³ çíàºòå, âîíà ìàº 
äóøó. Òóò ÿ ïîãîäæóñü ç ïàí³ Â³-
êîþ Ì³ðîøí³÷åíêî», – ðîçïîâ³-
äàº Êàòåðèíà Áàá³÷.

Íàòîì³ñòü Â³êòîð³ÿ Ì³ðîø-
í³÷åíêî, ÿêà ó 2014 ðîö³ áóëà íà 
ôðîíò³ â Àâä³¿âö³, à çàðàç çàéìà-
ºòüñÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ, äîäàº: «Öå íå ìàøèíà – öå 
ì³é êîðºø, ì³é ïîáðàòèì».

Â³êòîð³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî ìà-
øèíà, ÿêà òèì÷àñîâî íå â ñòðîþ, 
º âëàñí³ñòþ 93-¿ áðèãàäè, 20-¿ 
ÎÌïÁ 2 ðîòè. Àâòîìîá³ëü âèêî-

ðèñòîâóâàâñÿ çäåá³ëüøîãî â áî-
éîâèõ ä³ÿõ.

– Òàê ñòàëîñÿ, ùî õëîïö³, ÿê³ 
âîþþòü íà ö³é ìàøèí³, ùî òèì÷à-
ñîâî íå â ñòðîþ, ç³ ìíîþ â³ä ïî-
÷àòêó â³éíè, – ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ.

² ÷è íå îäðàçó æ³íêà ðîçêðèëà 
³ñòîð³þ íàçâè â³éñüêîâîãî àâòî – 
«øòóðìàíîá³ëÿ». Íà äâåðöÿòàõ 
àâòîìîá³ëÿ ðîçì³ùåíà íàë³ïêà 

«Øòóðìàí». Öå ïîçèâíèé Îëåãà 
Òðîôèì÷óêà, ÿêèé íèí³ çàõèùàº 
íàøó äåðæàâó.

– Øòóðìàí – öå ì³é äðóã, òî-
âàðèø, ÿêèé çàâæäè ïîðó÷. Çà-
ðàç â³í òàêîæ â ñòðîþ, ïðàâäà 
íå â ñêëàä³ 93-¿ áðèãàäè, áî òàê 
ñòàëîñÿ, ùî çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â 
äî ïî÷àòêó àêòèâíèõ áîéîâèõ 
ä³é íà âñ³é òåðèòîð³¿ êðà¿íè, â³í 
âæå çáèðàâñÿ «íà ïåíñ³þ». Àëå 
íåíàäîâãî, áî ç ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ àãðåñ³¿ â³í îäðàçó 
ïîâåðíóâñÿ íà ôðîíò, – ä³ëèòüñÿ 
Â³êòîð³ÿ.

Ùå îäíèì âàð³àíòîì ³ìåí³ 
öüîãî äæèïó º «Ìîíñòðèê», áî 
ç 2015 ðîêó â³í ïîáóâàâ íà áà-

ãàòüîõ íàïðÿìêàõ, äå òðèâàëè 
áîéîâ³ ä³¿.

– Âàæêî íàçâàòè òå ì³ñòî, äå 
öþ ìàøèíó íå òàñêàëè é íå âî-
çèëè çà ö³ 8 ðîê³â â³éíè. Ëóãàí-
ñüêà, Äîíåöüêà îáëàñò³, Ìàð³ó-
ïîëüñüêèé íàïðÿìîê, Àâä³¿âêà, 
Òðüîõ³çáåíêà, Êðèìñüêå, – âîíà 
áóëà óñþäè! – çãàäóº Â³êòîð³ÿ.

Íåùîäàâíî «Øòóðìàíîìî-
á³ëü» ïîâåðíóëè äî Ïîëòàâè ç 
Îõòèðêè, äå â³í çëàìàâñÿ ï³ñëÿ 
áî¿â. Äåÿêèé ÷àñ àâòî íå ìîãëè 
çàáðàòè íà ðåìîíò ÷åðåç áî-
éîâ³ ä³¿.

– ß äóæå âäÿ÷íà Îëåãó Äå-
íèñåíêó ç íàøî¿ êîìàíäè, ÿêèé 
çàðàç ìîòàºòüñÿ íà ñõ³ä, ðîç-
âîçèòü äîïîìîãó õëîïöÿì, ùî 
â³í çàáðàâ öþ ìàøèíó ç Îõòèðêè 
òîä³, êîëè òàì áóëè äóæå ïîòóæí³ 
áîéîâ³ ä³¿, – âèñëîâëþº ïîäÿêó 
Â³êòîð³ÿ. 

Ïðîòå, ïîïðè íåîáõ³äí³ñòü 
ðåìîíòó òà ïîïðè òå, ùî «ïî-
ëîâèíà óñüîãî íå ïðàöþº», Â³-
êòîð³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ìàøèíà 
íà õîäó: 

– Ìàøèíà ñàìà ïðè¿õàëà ç 
Îõòèðêè, ïðàâäà äóæå âàæêî. 
Ìè íàïåâíî ¿¿ äîâåçåìî äî íà-
øîãî ñêëàäó, òàì óæå áóäåìî ¿¿ 
ðåìîíòóâàòè, àëå ïîêè ùî âîíà 
íà õîäó.

 «Öåé àâòîìîá³ëü òóò ñüî-
ãîäí³ äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ïî-
áà÷èëè íå ïðîñòî ç åêðàí³â 
òåëåôîí³â àáî òåëåâ³çîð³â ÿê 
öå, êîëè àâòî – öå òåæ âî¿í»

Øåâðîíè, ÿê³ çáèðàëè ç 2015 ðîêó

Âîëîíòåðè ïðîäàþòü ïàòð³îòè÷í³ òîâàðè, à êîøòè â³äïðàâëÿþòü íà ÇÑÓÏðåäñòàâíèê ñîáà÷èõ ñèë Óêðà¿íè

Øòóðìàíîá³ëü

Êîìàíäà âîëîíòåð³â íà ôîí³ Ìîíñòðèêà



Ñ ÒÀÍÎÌ íà 75-é äåíü 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³-
éíè Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè, 

â ìîìåíò, êîëè ïèøåòüñÿ öåé 
ìàòåð³àë, âîðîã âæå âòðàòèâ 
ïîíàä 25650 ñîëäàò³â, á³ëüøå 
1100 òàíê³â, 12 êîðàáë³â òà êàòå-
ð³â, ñåðåä ÿêèõ ³ ôëàãìàí ôëîòó 
îêóïàíòà êðåéñåð «Ìîñêâà», à 
òàêîæ ìàéæå 200 ë³òàê³â, 158 ãå-
ë³êîïòåð³â òà áàãàòî ³íøîãî.

À çîâñ³ì íåùîäàâíî ñòàëî â³-
äîìî, ùî çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðà-
õóíêàìè, Ðîñ³ÿ ùîäíÿ âèòðà÷àº 
íà â³éíó ïðîòè Óêðà¿íè 900 ì³ëü-
éîí³â äîëàð³â. Öÿ ñóìà âêëþ÷àº 
âèïëàòè ðîñ³éñüêèì ñîëäàòàì, 
çàáåçïå÷åííÿ ¿õ áîºïðèïàñàìè, 
à òàêîæ âàðò³ñòü ðåìîíòó âòðà-
÷åíî¿ àáî ïîøêîäæåíî¿ â³éñüêî-
âî¿ òåõí³êè.

ßê äîâãî òðèâàòèìå â³éíà 
â Óêðà¿í³, ÿê³ ³ ñê³ëüêè âòðàò íå-
ñòèìå âîðîã? Ùîá â³äïîâ³ñòè íà 
ö³ ïèòàííÿ, òðåáà âçÿòè äî óâàãè 
äåê³ëüêà ôàêòîð³â. ² ïî÷àòè âàð-
òî ç òîãî, ùî Óêðà¿íà çíàõîäèòü-
ñÿ â ñòàí³ â³éíè íå ç 24 ëþòîãî ³ 
íàâ³òü íå ç 2014 ðîêó, à íàáàãàòî 
ðàí³øå. Öþ äóìêó ñåðåä ³íøèõ 
îçâó÷èâ ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Îëåê-
ñ³é Äàí³ëîâ â îäíîìó ç îñòàíí³õ 
³íòåðâ’þ. 

Òîìó ïåðøå, ùî âàæëèâî 
óñâ³äîìèòè – öÿ â³éíà íå íîâà 
òà òðèâàº âæå äàâíî, òîìó âîíà 
ïðîñòî íå ìîæå çàê³í÷èòèñÿ 
øâèäêî: «ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
öþ ÷àñòèíó ãàðÿ÷î¿ ôàçè â³éíè, 
òî ÿ íå îïòèì³ñò, ùî âîíà çàê³í-
÷èòüñÿ â òðàâí³. Öå áóäå òðèâà-
ëà â³éíà ³ âîíà áóäå ùå ïðîäî-
âæóâàòèñÿ íà íàø³é òåðèòîð³¿», 

– ââàæàº Îëåêñ³é Äàí³ëîâ.
Öþ æ äóìêó ï³äòâåðäæóþòü ó 

ÍÀÒÎ. Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî 
ñåêðåòàðÿ ÍÀÒÎ Ì³ð÷à Äæîàíå 
ââàæàº, ùî â³éíà â Óêðà¿í³ ìîæå 
òðèâàòè ùå äîâãî. Îäíàê âèð³-
øàëüíà ôàçà ðîçïî÷íåòüñÿ âæå 
ó íàéáëèæ÷³ òèæí³. Çà éîãî ñëî-
âàìè, â³éíà ìîæå òðèâàòè ùå 
ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó ï³ñëÿ ö³º¿ 
âèð³øàëüíî¿ ôàçè. Â³í äîäàâ, 
ùî â³éíà áóäå ³íòåíñèâí³øîþ ³ 
ïðèíåñå ùå á³ëüøå æåðòâ.

Äðóãèì âàæëèâèì ôàêòîðîì 
º ï³äòðèìêà Óêðà¿íè çàõ³äíèìè 
ïàðòíåðàìè. Íà òðåò³é ì³ñÿöü 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
ÑØÀ, ÍÀÒÎ òà çàõ³äí³ ïàðòíåðè 
âçÿëèñÿ ñåðéîçíî îçáðîþâàòè 
íàøó àðì³þ.

Äóìêó, ùîäî âàæëèâîñò³ òà-
êî¿ ï³äòðèìêè âèêàçàâ é Îëåêñ³é 
Äàí³ëîâ: «Ñê³ëüêè çà ÷àñîì? Öå 
çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ôàêòîð³â. 
Â ïåðøó ÷åðãó öå çàëåæèòü â³ä 
íàøîãî â³éñüêà. ² öå çàëåæèòü 
â³ä íàøèõ ïàðòíåð³â, ïîòð³áíî 
öå âèçíàâàòè ³ ïðî öå ïîòð³áíî 
ãîâîðèòè. Òîìó ùî áåç ï³äòðèì-
êè ïàðòíåð³â, íàì áóëî á äóæå 
ñêëàäíî ñòðèìóâàòè öþ ðîñ³é-
ñüêó àðìàäó, ÿêà ïî÷àëà ðóõàòè-
ñÿ íà íàñ 24 ëþòîãî», – ï³äêðåñ-
ëèâ â³í.

² öå ä³éñíî âàæëèâî, àäæå 
ìè ïðîôåñ³éíî áîðîíèìî íàøó 
çåìëþ, ïðîòå, ùîá ïåðåìîãòè, 
íàì ïîòð³áí³ ðåñóðñè, ÿêèìè ìè 
ìîãëè á âèò³ñíèòè ÷èñåëüíó òà 
â³éñüêîâó ïåðåâàãó ñóïðîòèâíè-
êà çà ìåæ³ Óêðà¿íè.

Îêð³ì ÷èñëåííî¿ ìàòåð³àëü-
íî¿ òà â³éñüêîâî¿ äîïîìîãè, äíÿ-

ìè ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæî Áàéäåí 
ìàº ï³äïèñàòè çàêîí ïðî ëåíä-
ë³ç, ùî îçíà÷àòèìå îòðèìàííÿ 
Óêðà¿íîþ íåîáìåæåíèõ ðåñóð-
ñ³â îçáðîºííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ 
â³ä ÑØÀ.

Çîêðåìà â³éñüêîâ³ åêñïåðòè 
êàæóòü, ùî ãàðÿ÷à ôàçà â³éíè 
â Óêðà¿í³ ìîæå çàê³í÷èòèñÿ íå 
ðàí³øå, í³æ ÷åðåç ÷îòèðè-ï'ÿòü 
ì³ñÿö³â. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ ðîç-
ïîâ³â â³éñüêîâèé åêñïåðò Îëåã 
Æäàíîâ: «Òàê, ãàðÿ÷à ôàçà ìîæå 
÷åðåç ÷îòèðè-ï'ÿòü ì³ñÿö³â çà-
ê³í÷èòèñÿ, àëå íå ðàí³øå. À òàê, 
ïîãîäæóñÿ, íàïåâíî, ç îö³íêîþ 
Áîðèñà Äæîíñîíà (ïðåì'ºð 
Áðèòàí³¿ – ðåä.), ùî äî 2023 
ðîêó ìè ùå áóäåìî ó ö³é â³éí³».

Íà éîãî äóìêó, âñÿ ñêëàä-
í³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî äëÿ ïå-
ðåìîãè íàì ïîòð³áíî áóäå ïåðå-
éòè â íàñòóï – à öå çíà÷íî âàæ÷å 
òà äîâøå, àí³æ îáîðîíÿòèñÿ.

Ñõîæó äóìêó âèñëîâèâ ³ æóð-
íàë³ñò Þð³é Áóòóñîâ. Â³í çàÿâèâ, 
ùî «í³õòî íå â³ääàñòü Ðîñ³¿ óêðà-
¿íñüêèé Äîíáàñ, à ïîâíà ïåðå-
ìîãà Óêðà¿íè ó â³éí³ – íåìèíó÷à». 
Âñå çàâäÿêè áåçïðåöåäåíòí³é 
ìóæíîñò³ óêðà¿íñüêèõ âî¿í³â òà 
ïî÷àòêó ïîñòà÷àííÿ ïîòóæíîãî 
îçáðîºííÿ çàõ³äíîãî âèðîáíè-
öòâà äëÿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà.

Àëå ñåðåä ïðîáëåì Áóòó-
ñîâ íàçèâàº äåô³öèò ÷àñó, ÿêèé 
ïîòð³áåí, àáè äî ôðîíòó äî-
¿õàëà ñó÷àñíà òåõí³êà òà çáðîÿ ³ 
ÇÑÓ íàðåøò³ ïåðåéøëè â àòàêè 
³ êîíòðàòàêè. Â³í íå äàº êîí-
êðåòíèõ ïðîãíîç³â ùîäî òîãî, 
êîëè çàê³í÷èòüñÿ â³éíà, àëå çà-
çíà÷àº: «ªäèíå, ÷îãî íàì çàðàç 
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çàðàç âãðèçàþòüñÿ â óêðà¿íñüêó 
çåìëþ, â³äáèâàþòü àòàêè âîðîãà 
³ ãèíóòü, ñòðèìóþ÷è íàâàëó – âè-
ãðàþòü öåé ÷àñ äëÿ Óêðà¿íè òà ¿¿ 
ìàéáóòíüîãî.

Òîìó âèð³øàëüíèì ôàêòîðîì 
âïëèâó º ðîáîòà íàøèõ çàõèñ-
íèê³â, ÿê³ âèãðàþòü íåîö³íåííèé 
÷àñ äëÿ íàøî¿ äåðæàâè. Íàø³ 
âî¿íè º íàéïåðøèì äæåðåëîì 
íàøîãî ãåðî¿÷íîãî ñïðîòèâó òà 
ìàéáóòíüî¿ ïåðåìîãè. 

Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè, ïî 
ñóò³, º ôóíäàìåíòîì, çàâäÿêè 
ÿêîìó é ìîæëèâ³ âñ³ ³íø³ ôàêòî-
ðè, áî íàø³ õëîïö³ êîæíîãî äíÿ 
íåâòîìíî âáèâàþòü âîðîãà òà 
òðèìàþòü îáîðîíó, àòàêóþòü ³ 
íàáëèæàþòü íàøó ïåðåìîãó ïî-
ïðè êîëèâàííÿ çàõ³äíèõ ïàðòíå-
ð³â, áþðîêðàòè÷í³ ïåðåïîíè òà 
ïëàíè âîðîãà. 

Òîìó, êîëè á íå çàê³í÷èëà-
ñÿ öÿ â³éíà, ìè ìàºìî áóòè ìî-
ðàëüíî ãîòîâèìè äî áóäü-ÿêèõ 
ñöåíàð³¿â òà ïîä³é, îáîâ’ÿçêîâî 
äîïîìàãàòè íàøèì õëîïöÿì ³ç 
ÇÑÓ òà â³ðèòè ó òå, ùî âñå áóäå 
Óêðà¿íà!

Þð³é ÄÐÎÃÀ

íå âèñòà÷àº – öå ÷àñ. ×àñ, êîëè 
íà ôðîíò ïîñòóïèòü äîñòàòíÿ 
ê³ëüê³ñòü ãàðìàò 155 ìì, ç ï³ä-
ãîòîâëåíèìè ðîçðàõóíêàìè, ÿê³ 
ìîæíà çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äíîþ 
ê³ëüê³ñòþ ñíàðÿä³â òà äðîíàìè 
äëÿ êîðèãóâàííÿ. ×àñ, êîëè íà 
ôðîíò ïîñòóïëÿòü çåí³òíî-ðà-
êåòí³ êîìïëåêñè ÍÀÒÎ ç óêðà-
¿íñüêèìè ðîçðàõóíêàìè, ÿê³ âè-
÷èñòÿòü ç íåáà ðîñ³éñüêó àâ³àö³þ 
òà áåçï³ëîòíèêè».

Â³í òàêîæ ïåðåêîíàíèé, ùî 
çàõèñíèêè Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîñòî 

Ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Îëåêñ³é Äàí³ëîâ

²ñòîðè÷íå ôîòî, Äæî Áàéäåí ï³äïèñàâ çàêîí ïðî ïîñòà÷àííÿ 
Óêðà¿í³ çáðî¿ çà ëåíä-ë³çîì, ïîâ³äîìèëè ó Á³ëîìó äîì³



(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: Сі Ло та різна 

живність 12 с. (12+)
06.25 Франк у Каліфорнії 3 с. (12+)
07.10 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Стів та драко-
ни 1 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Божевільна 
Дейзі 16 с. (12+)

09.00 Проект "Гризлі": А як же 
Боб? 3 с. (12+)

09.55 Дикі річки Африки 3-5 с. (12+)
12.40 Океанаріум: Кораловий су-

перкубок 1 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Де той, хто 

сказав мяу? 17 с. (12+)
14.30 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Крокодили 
Революції 2 с. (12+)

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

16.20 Джеремі Уейд: темні води: 
У пошуках річкових королів 
Аляски 1 с. (12+)

17.15 Джеремі Уейд: темні води: 
Таємниця холодної води 2 
с. (12+)

18.10 Джеремі Уейд: темні води: 
Хижак льодовикового пері-
оду 3 с. (12+)

19.05 Проект "Гризлі": Ведмеді у 
бігах 4 с. (12+)

20.00 Великі океани: Кипучі води 
Панами 2 с. (12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін: Бродячий со-
бака 7 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Пригоди Бекона 
та Помідора 2 с. (12+)

22.45 Китові війни: І гавкаємо, і ку-
саємо 3 с. (12+)

23.40 Монстри в мене: Монстр у 
мене в роті 6 с. (12+)

00.35 Фермер ХХІ століття 2 с. 
(12+)

01.24 Проект "Гризлі": Ведмеді в 
бігах 4 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Пригоди Бекона 
та Помідора 2 с. (12+)

03.00 Експедиція Мунго: Живий 
динозавр Ліберії 5 с. (12+)

03.45 Океанаріум: Великі гарні 3 
с. (12+)

04.30 Монстри в мене: Монстр у 
мене в роті 6 с. (12+)

05.15 Китові війни: І гавкаємо, і ку-
саємо 3 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Олена 

Блаватська
06.50 В пошуках істини: Михаило 

Булгаков: Євангеліє для 
Сталіна

07.40 В пошуках істини: Віктор Пе-
тровДомонтович

08.30 Визволителі
09.30 Бойові нагороди 2 с.
10.20 Бойові нагороди 3 с.
11.10 В пошуках істини: Віктор Пе-

тровДомонтович
12.00 В пошуках істини: Чорний 

перстень Анни Ахматової
12.50 Розквіт Великих Імперій 2 с.
13.40 Розквіт Великих Імперій 3 с.
14.25 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
15.15 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
16.05 Великі композитори 2 с.
17.05 Великі композитори 3 с.
18.05 Воїни Аппачів
19.00 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
19.50 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
20.40 В пошуках істини: Сонька зо-

лота ручка
21.30 Бойові нагороди 2 с.
22.20 Бойові нагороди 3 с.
23.10 Олімпійська гордість, аме-

риканські упередження
00.10 Вбити Ескобара
01.10 В пошуках істини: Сонька зо-

лота ручка
02.00 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
02.50 Журнал Rolling Stone 2, 3 с.
04.25 Стародавні скарби Мьянми 

1, 2 с.
Болт

05.15 Т/с "Життя та пригоди 
Мішки Япончика"

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

рона"
14.35 Т/с "Володимирська, 15"
17.50 Т/с "Код Костянтина"
20.55 Т/с "Кримінолог"
23.05 Т/с "Володимирська, 15"
02.15 Т/с "Майор та магія"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Сміємось - отже не здає-

мось
11.30 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 "Озброєні і небезпеч-

ні" (16+)

17.45 Х/ф "Півтора шпигуна" 
(16+)

19.35 Х/ф "Дивергент" (16+)
21.50 Х/ф "Інсургент" (16+)
23.40 Т/с "Усі жінки - відьми"
00.30 Х/ф "Мисливці за відьма-

ми" (18+)
02.00 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"
07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
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"
14.45 М/с "Щенячий патруль"
15.30 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.20 М/с "Крилаті рятівники"
16.45 М/с "Левина варта"
17.05 М/с "Мопсики-приятелі"
17.30 М/с "Супер Крила"
18.00 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
20.00 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.55 М/с "Крилаті рятівники"
21.15 М/с "Щенячий патруль"
22.05 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.00 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
07.05 Т/с "І будуть люди"
10.10 Т/с "Жіночі секрети"
12.45 Т/с "Новенька"
15.50 Т/с "Квочка"
18.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.25 Т/с "Жіночі секрети"
01.50 Т/с "І будуть люди"
04.10 Т/с "Невипадкові зустрічі"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 11 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

Рок-н-Пол (16+)
07.10 Неймовірний лікар Стать: 

Пол галопом (16+)
08.05 Інстинкт виживання: Вбив-

чий холод (16+)
09.00 Інстинкт виживання: Крізь 

бурхливі води (16+)
09.50 Авто - SOS Lancia Delta 

Integrale (16+)
10.45 Авто - SOS 8 Healey 3000 

(16+)
11.35 Дикий тунець: Найкраще Си-

ньопера ганьба (16+)
12.30 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 вип. гонитві за ри-
бою (16+)

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

14.10 Розслідування авіаката-
строф: Лихи поблизу Мічи-
гану (16+)

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

15.50 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Часті авіапа-
сажири (16+)

16.40 Акрополь: таємниці давньої 
фортеці (16+)

17.35 Індія з висоти пташиного 
польоту Містика у наші дні 
(16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці Ли-
мони та їжа для космонавтів 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці Лімо-
над з беконом та шоколад 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Лихо на злітній смузі (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Лихи поблизу Мічи-
гану (16+)

21.00 Авто-SOS Toyota Supra Mk 
(16+)

21.50 Авто-SOS VW Wizard (16+)
22.45 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: 2 (16+)
23.35 Міжнародний аеропорт Ду-

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

Бразилія та Перу Молодяни-
контрабандисти (16+)

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Катастрофа на Тене-
ріфе (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Деталь ціною життя 
(16+)

03.20 Авто-SOS Toyota Supra Mk 
(16+)

04.05 Суперспоруди: чудеса інже-
нерії: Гігантський автозавод 
(16+)

04.55 Ігри розуму: Мораль (16+)
05.15 Ігри розуму: Гроші (16+)
05.40 Зробити за один день Обіди 

для авіапасажирів (16+)
СТБ

05.30 Цієї миті рік потому (12+)
07.15 Все буде добре. Допомога 

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

психолога (12+)
13.40 Т/с "Сліпа" (12+)
18.40 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+)
00.10 Все буде добре. Допомога 

психолога (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 с.
08.21 Міські подорожі, 3 сезон, 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
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
07.55 Х/ф "Полонені сонця" 

(16+)
09.30 "Страх у твоєму домі"
10.15 "Історії війни"
10.30 "Вещдок"
12.10 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.40 Т/с "Менталіст" (16+)
15.10 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Шукаю тебе"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.45 "Вещдок"
00.35 Х/ф "Поза законом" (16+)
02.20 "Вещдок"
03.50 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Десна - Металіст 1925 Чем-

піонат України
08.00 "Головна команда"
09.05 Україна - Боснія і Герцегови-

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

бір до ЧС- 2022
13.10 Матч
15.00 Футбол NEWS
15.20 Матч
17.10 Топ-матч
17.20 Матч
19.25 Футбол NEWS
19.50 Матч
21.55 "Денисов Time. Війна"
22.30 Футбол NEWS
22.50 Вітесс - Аякс. Чемпіонат Ні-

дерландів
00.40 Огляд 1-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
01.10 LIVE. Каракас - Стронгест. 

Кубок Лібертадорес
03.10 Топ-матч
03.25 LIVE. Бока Хуніорс - Корінті-

анс. Кубок Лібертадорес

Вівторок, 17 травня

18.35 Х/ф "Шпигун, який мене 
кинув" (16+)

20.25 Х/ф "Дивергент" (16+)
22.40 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.30 Добрий день, ми з України
23.35 Вечірка 3
00.30 Добрий день, ми з України
00.35 Т/с "Батько рулить 3"
01.25 Сміємось - отже не здає-

мось
01.30 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 "Елвін і бурундуки"
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"
14.45 М/с "Щенячий патруль"
15.30 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.20 М/с "Крилаті рятівники"
16.45 М/с "Левина варта"
17.05 М/с "Мопсики-приятелі"
17.30 М/с "Супер Крила"
18.00 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
20.00 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.55 М/с "Крилаті рятівники"
21.15 М/с "Щенячий патруль"
22.05 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.00 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 Світ під час війни з Юрієм 

Фізером
13.00 Вердикт з Сергієм Руден-

ком
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
06.55 Т/с "І будуть люди"
10.05 Т/с "Жіночі секрети"
12.40 Т/с "Пошта"
18.40 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.15 Т/с "Жіночі секрети"
01.40 Т/с "І будуть люди"
04.00 Т/с "Квочка"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 3 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

На старт, ветеринар, марш! 
(16+)

07.10 Неймовірний лікар Стать: 
Корова перестрибнула че-
рез Місяць (16+)

08.05 Інстинкт виживання: Леген-
да про канібалів (16+)

08.55 Інстинкт виживання: Дикі 
джунглі (16+)

09.50 Авто - SOS MGA Roadster 
(16+)

10.40 Авто - SOS 8 Porsche 356 
(16+)

11.35 Дикий тунець: Найкраще 
Згадуючи минуле (16+)

12.25 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Нічна зміна (16+)

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

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Падіння у Тихий оке-
ан (16+)

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

15.50 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Наймолодші 
та найстаріші наркокур'єри 
(16+)

16.40 Загублені скарби Єгипту: 
Клеопатра: остання цариця 
Єгипту (16+)

17.35 Європа з висоти пташиного 
польоту Іспанія (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці Мак-
маффін та кошерне вино 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці Сіра-
ча та тамалі (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Без двигуна (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Падіння у Тихий оке-
ан (16+)

21.00 Акрополь: таємниці давньої 
фортеці (16+)

21.50 Секрети стародавніх буді-
вельників: Острів Пасхи Се-
крети стародавніх будівель-
ників: Острів Пасхи (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 1 (16+)

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

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Стройбло-
ки з кокаїном (16+)

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

02.05 Розслідування авіаката-
строф: Мертва тиша (16+)

02.50 Розслідування авіаката-
строф: 11 вересня: атака на 
Пентагон (16+)

03.35 Акрополь: таємниці давньої 
фортеці (16+)

04.25 Суперспоруди: чудеса ін-
женерії: Найбільший купол 
(16+)

05.05 Ігри розуму: Здоровий глузд 
(16+)

05.35 Ігри розуму: Ліве vs Праве 
(16+)

СТБ
05.25 Супербабуся (12+)
09.40 Т/с "Комісар Рекс"
13.05 Неймовірна правда про 

українців (12+)
13.40 Т/с "Сліпа" (12+)
18.40 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+)
00.10 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
Терра

00.02 Неймовірно цікаві історії, 11 с.
00.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
01.14 Адаптер, 104 с.
01.40 Повернення до природи, 

4 с.
02.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
02.55 Варто побувати, 24 с.
03.00 Календар туриста

03.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 
7 с.

03.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
03.49 Події, 45 с.
04.12 Далекі береги, 6 с.
04.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
05.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
05.25 UAhistory, 19 с.
05.56 Варто побувати, 40 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 Календар туриста
12.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
12.53 Адаптер, 107 с.
13.17 Далекі береги, 9 с.
13.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
14.01 Міські подорожі, 3 сезон, 

4-5 с.
14.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
15.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
15.25 Адаптер, 111 с.
15.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
16.08 UAhistory, 21 с.
16.35 Варто побувати, 7 с.
16.39 Повернення до природи, 1 с.
17.31 Варто побувати, 67 с.
17.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
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
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

НТН
06.15 "Вещдок"
07.00 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
07.55 Х/ф "Замкнутий ланцюг" 

(16+)
09.35 "Страх у твоєму домі"
10.25 "Історії війни"
10.40 "Вещдок"
12.10 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталіст" (16+)
15.10 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Історії війни"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.45 "Вещдок"
00.30 Х/ф "Полонені сонця" 

(16+)
02.05 "Вещдок"
03.40 "Таємниці світу"

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

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

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

бір до ЧС- 2022
13.00 Феєнорд - Твенте. Чемпіонат 

Нідерландів. Прем'єра
15.00 Колорадо Репідз - Лос-

Анджелес. MLS
16.50 "Денисов Time. Війна"
17.20 Матч
19.25 Топ-матч
19.55 LIVE. Галатасарай - Адана 

Демірспор. Чемпіонат Ту-
реччини

21.55 "Денисов Time. Війна" А. 
Бєдняков

22.40 Фенербахче - Фатіх Кара-
гюмрюк. Чемпіонат Туреч-
чини

00.30 Зволле - ПСВ. Чемпіонат Ні-
дерландів

02.15 Атланта - Нью-Інгленд Рево-
люшн. MLS

04.00 Гезтепе - Бешикташ. Чемпіо-
нат Туреччини

Понеділок, 16 травня

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

Animal Planet CEE
06.00 Зірки та звірі: Ед Біглі-мо-

лодший та сутичка з орангу-
таном 11 с. (12+)

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

07.10 Захисники тварин 6 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Дияволь-

ська кішка 15 с. (12+)
09.00 Проект "Гризлі": Урок рибо-

ловлі 2 с. (12+)
09.55 Дивовижний світ тварин,1-6 

с. (12+)
12.40 Океанаріум 10 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Божевільна 

Дейзі 16 с. (12+)
14.30 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Стів та драко-
ни 1 с. (12+)

15.25 Франк у Каліфорнії 3 с. (12+)
16.20 Дикі річки Африки 3-5 с. 

(12+)
19.05 Проект "Гризлі": А як же 

Боб? 3 с. (12+)
20.00 Фермер XXI століття 2 с. 

(12+)
20.55 Доктор Джефф: ветеринар 

Рокі-Маунтін: Ліфтінгдля 
кішки 6 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Кораловий су-
перкубок 1 с. (12+)

22.45 Китові війни: Гнучкість сталі 
2 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене 
Атака на мій мозок 5 с. (12+)

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

01.24 Проект "Гризлі": А як же 
Боб? 3 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Кораловий су-
перкубок 1 с. (12+)

03.00 Експедиція Мунго: Смертонос-
ний дракон Борнео 4 с. (12+)

03.45 Океанаріум: Пригоди Бекона 
та Помідора 2 с. (12+)

04.30 Монстри в мені: Атака на мій 
мозок 5 с. (12+)

05.15 Китові війни: Гнучкість стали 
2 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: 
08.30 Століття війни

09.30 Бойові нагороди 1, 2 с.
11.10 В пошуках істини
12.50 Розквіт Великих Імперій 1,2  с.
14.25 В пошуках істини
16.05 Великі композитори 1,2 с.
18.05 Визволителі
19.00 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
19.50 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
20.40 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
21.30 Бойові нагороди 1,2  с.
23.10 Воїни Аппачів
00.10 Олімпійська гордість, аме-

риканські упередження
01.10 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
02.00 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
02.50 Журнал Rolling Stone 1 с.
03.30 Журнал Rolling Stone 2 с.
04.25 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
Болт

05.10 Т/с "Життя та пригоди 
Мішки Япончика"

08.30 Т/с "Код Костянтина"
11.35 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.35 Т/с "Володимирська, 15"
17.50 Т/с "Код Костянтина"
20.50 Т/с "Кримінолог"
23.05 Т/с "Володимирська, 15"
02.10 Т/с "Майор та магія"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Сміємось - отже не здає-

мось
11.30 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 "Проблемна дитина"
17.05 Х/ф "Проблемна дитина 

2"



Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: Об-

становка загострюється 1 
с. (12+)

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

07.10 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: Крокодили 
Революції 2 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Де той, хто 
сказав мяу? 17 с. (12+)

09.00 Проект "Гризлі": Ведмеді в 
бігах 4 с. (12+)

09.55 Джеремі Уейд: темні води: 
У пошуках річкових королів 
Аляски 1 с. (12+)

10.50 Джеремі Уейд: темні води: 
Таємниця холодної води 2 
с. (12+)

11.45 Джеремі Уейд: темні води: 
Хижак льодовикового пері-
оду 3 с. (12+)

12.40 Океанаріум: Пригоди Бекона 
та Помідора 2 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Кошмар па-
рашутиста 1 с. (12+)

14.30 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: Серфінг та 
змії 3 с. (12+)

15.25 Фермер ХХІ століття 2 с. 
(12+)

16.20 Поганий пес: Бешкетники 
від народження 4 с. (12+)

17.15 Поганий пес: Собаки-при-
мадонни та коти-зломники 
5 с. (12+)

18.10 Поганий пес 6 с. (12+)
19.05 Проект "Гризлі": Ведмеді-

підлітки 5 с. (12+)
20.00 Дикий дизайн: Бурхлива річ-

ка 3 с. (12+)
20.55 Доктор Джефф: ветеринар 

Рокі-Маунтін: Відданість 
справі 8 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Великі гарні 3 
с. (12+)

22.45 Китові війни: Їж, не пода-
вись! 4 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
Готові до смерті 7 с. (12+)

00.35 Великі океану: Кипучі води 
Панами 2 с. (12+)

01.24 Проект "Гризлі": Ведмеді-
підлітки 5 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Великі значить 
гарні 3 с. (12+)

03.00 Експедиція Мунго: Собако-
головий монстр Намібії 6 с. 
(12+)

03.45 Океанаріум: Літній табір для 
морських видр 4 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
Готові до смерті 7 с. (12+)

05.15 Китові війни: Їж, не пода-
вись! 4 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Віктор Пе-

тровДомонтович
06.50 В пошуках істини: Чорний 

перстень Анни Ахматової
07.40 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
08.30 Воїни Аппачів
09.30 Бойові нагороди 3 с.
10.20 Бойові нагороди 4 с.
11.10 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
12.00 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
12.50 Розквіт Великих Імперій 3 с.
13.40 Розквіт Великих Імперій 4 с.
14.25 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
15.15 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
16.05 Великі композитори 3 с.
17.05 Великі композитори 4 с.
18.05 Олімпійська гордість, аме-

риканські упередження
19.00 В пошуках істини: Сонька зо-

лота ручка
19.50 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
20.40 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
21.30 Бойові нагороди 3 с.
22.20 Бойові нагороди 4 с.
23.10 Вбити Ескобара
00.10 Кастро. Людина та міф
01.10 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
02.00 В пошуках істини: Злети та 

падіння містера Гелікоптера
02.50 Журнал Rolling Stone 3 с.
03.30 Журнал Rolling Stone 4 с.
04.25 Вінсент ван Гог. Нерозка-

занна історія мого дядечка 
1, 2 с.

Болт
05.20 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
08.40 Т/с "Код Костянтина"
11.45 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.40 Т/с "Володимирська, 15"
17.50 Т/с "Код Костянтина"
20.55 Т/с "Кримінолог"
23.10 Т/с "Володимирська, 15"
02.20 Т/с "Майор та магія"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Любий, ми переїжджаємо
12.50 Х/ф "Винні зірки" (16+)
14.55 Х/ф "Хоробре серце"

17.45 Х/ф "Гладіатор" (16+)
20.15 Х/ф "Інсургент" (16+)
22.05 Х/ф "Дивергент 3: Від-

дана"
00.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
00.50 Добрий день, ми з України
00.55 Вечірка 3
01.50 Добрий день, ми з України
01.55 Т/с "Батько рулить 3"
02.45 Сміємось - отже не здає-

мось
02.50 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 "Елвін і бурундуки"
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"
14.45 М/с "Щенячий патруль"
15.30 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.20 М/с "Крилаті рятівники"
16.45 М/с "Левина варта"
17.05 М/с "Мопсики-приятелі"
17.30 М/с "Супер Крила"
18.00 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
20.00 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.55 М/с "Крилаті рятівники"
21.15 М/с "Щенячий патруль"
22.05 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.00 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 "І будуть люди"
10.15 Т/с "Жіночі секрети"
12.50 Т/с "Новенька"
15.55 Т/с "Невипадкові зустрічі"
18.55 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.30 Т/с "Жіночі секрети"
01.50 Т/с "І будуть люди"
04.10 Т/с "Годинник з зозулею"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 6 с. (16+)
06.20 Неймовірний доктор Стать: 

Поросячі радості (16+)
07.15 Неймовірний лікар Стать: 

Лама-Рама Дінь-Дон (16+)
08.05 Інстинкт виживання: Вбив-

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

тельні води (16+)
09.50 Авто - SOS VW Karmann Ghia 

(16+)
10.45 Авто - SOS 8 Lotus Esprit 

(16+)
11.35 Дикий тунець: Найкраще 

Найважчий бій (16+)
12.30 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Разом вистоємо 
(16+)

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

14.10 Розслідування авіаката-
строф: Падіння стелс-
бомбардувальника (16+)

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

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

16.40 Авто-SOS Toyota Supra Mk 
(16+)

17.35 Індія з висоти пташиного 
польоту Чудеса природи 
(16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці Пе-
ченьки та котлетки (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці Гру-
динка, енергетики та соло-
дощі (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Крайності півночі (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Падіння стелс-
бомбардувальника (16+)

21.00 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Мангровий лабі-
ринт (16+)

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

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3 (16+)

23.35 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Ремонт судна (16+)

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Крупні затри-
мання (16+)

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний віраж 
(16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Наближення небез-
пеки (16+)

03.20 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Мангровий лабі-
ринт (16+)

04.10 Скануючи час Єрусалим 
(16+)

04.55 Ігри розуму: Паранормаль-
ний (16+)

05.15 Ігри розуму: Пам'ять (16+)
05.40 Зробити за один день Елек-

тромобілі (16+)
СТБ

05.25 Цієї миті рік потому (12+)
07.15 Все буде добре. Допомога 

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

психолога (12+)
13.40 Т/с "Сліпа" (12+)
18.40 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+)
00.00 Все буде добре. Допомога 

психолога (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 с.
02.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
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
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
07.55 Х/ф "Поза законом" 

(16+)
09.35 "Страх у твоєму домі"
10.25 "Шукаю тебе"
10.40 "Вещдок"
12.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталіст" (16+)
15.10 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Історії війни"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.50 "Вещдок"
00.35 Х/ф "Медальйон" (16+)
02.15 "Вещдок"
03.50 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Чорноморець - Інгулець. 

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

Контрольна гра
10.40 "Головна команда"
11.30 Гезтепе - Бешикташ. Чемпі-

онат Туреччини
13.15 Матч
15.00 Футбол NEWS
15.20 Бока Хуніорс - Корінтіанс. 

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

бір до ЧС- 2022
18.25 Футбол NEWS
18.45 "Головна команда"
19.50 LIVE. Рієка - Україна. Контр-

ольна гра
21.55 "Головна команда"
22.45 Матч
00.35 Топ-матч
00.55 LIVE. Атлетіку Паранаенсі 

- Лібертад. Кубок Ліберта-
дорес

02.55 LIVE. Колон - Олімпія. Кубок 
Лібертадорес

Середа, 18 травня

21.05 Х/ф "Хітмен: Агент 47" (16+)
22.40 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.30 Добрий день, ми з України
23.35 Вечірка 3
00.30 Добрий день, ми з України
00.35 Т/с "Батько рулить 3"
01.25 Сміємось - отже не здає-

мось
01.30 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 "Елвін і бурундуки"
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"
14.45 М/с "Щенячий патруль"
15.30 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.20 М/с "Крилаті рятівники"
16.45 М/с "Левина варта"
17.05 М/с "Мопсики-приятелі"
17.30 М/с "Супер Крила"
18.00 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
20.00 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.55 М/с "Крилаті рятівники"
21.15 М/с "Щенячий патруль"
22.05 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.00 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
07.05 Т/с "І будуть люди"
10.15 Т/с "Жіночі секрети"
12.45 Т/с "Новенька"
15.50 Т/с "Годинник з зозулею"
18.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
22.20 Т/с "Жіночі секрети"
01.45 Т/с "І будуть люди"
04.05 Т/с "Кохання матері"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 8 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

Один день без пацієнтів 
(16+)

07.10 Неймовірний лікар Стать: 
Хворіти ніколи (16+)

08.05 Інстинкт виживання: Розрі-
джене повітря (16+)

09.00 Інстинкт виживання: Випа-
лена земля (16+)

09.50 Авто - SOS Triumph GT6 (16+)
10.45 Авто - SOS 8 Hillman Imp 

(16+)
11.35 Дикий тунець: Найкраще Бо-

гині риболовлі (16+)
12.25 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Напруга наростає 
(16+)

13.15 Розслідування авіаката-
строф: Аварія над Катманду 
(16+)

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Подвійні неприєм-
ності (16+)

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

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

16.40 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Мангровий лабі-
ринт (16+)

17.35 Європа з висоти пташи-
ного польоту Франція  
(16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці Бур-
гери, крекери та мандарини 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці Цу-
керки з іграшкою та курка з 
пармезаном (16+)

19.15 Розслідування авіака-
тастроф: Спеціальний 4 
вип. Ризик на злітній смузі 
(16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Подвійні неприєм-
ності (16+)

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

21.50 Впіймати контрабандиста 
Торти, порошок та гроші 
(16+)

22.40 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 4 (16+)

23.35 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Мільярди доларів 
(16+)

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

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Вбивство у хмарах 
(16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Аварійна посадка на 
річку (16+)

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

04.10 Скануючи час Петра (16+)
05.00 Ігри розуму: Помилки (16+)
05.20 Ігри розуму: Конформізм 

(16+)
05.40 Зробити за один день Го-

стрий соус (16+)
СТБ

05.30 Цієї миті рік потому (12+)
07.15 Все буде добре. Допомога 

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

психолога (12+)
13.40 Т/с "Сліпа" (12+)
18.40 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 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 Неймовірно цікаві історії, 

11 с.
06.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
07.14 Адаптер, 104 с.
07.40 Повернення до природи, 4 с.
08.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
08.55 Варто побувати, 24 с.
09.00 Календар туриста
09.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
09.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
09.49 Події, 45 с.
10.12 Далекі береги, 6 с.
10.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
11.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
11.25 UAhistory, 19 с.
11.56 Варто побувати, 40 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 Календар туриста
18.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
18.53 Адаптер, 107 с.
19.17 Далекі береги, 9 с.
19.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
20.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
20.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
20.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
21.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
21.25 Адаптер, 111 с.
21.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
22.08 UAhistory, 21 с.
22.35 Варто побувати, 7 с.
22.39 Повернення до природи, 1 с.
23.31 Варто побувати, 67 с.
23.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це ли-

чить
08.00 Телемагазин
08.15 Сімейні мелодрами
09.00 Щоденник медіума
10.00 Телемагазин
10.15 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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
07.55 Х/ф "Медальйон" (16+)
09.35 "Страх у твоєму домі"
10.20 "Історії війни"
10.35 "Вещдок"
12.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталіст" (16+)
15.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Шукаю тебе"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.45 "Вещдок"
00.35 Х/ф "Меггі" (16+)
02.15 "Вещдок"
03.45 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Маріуполь - Рух. Чемпіонат 

України
08.00 "Головна команда"
09.05 Боснія і Герцеговина - Украї-

на. Відбір до ЧС- 2022
10.55 "Головна команда"
12.10 Огляд 1-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
13.10 Матч
15.00 Футбол NEWS
15.20 Палмейрас - Емелек. Кубок 

Лібертадорес
17.10 Топ-матч
17.20 Матч
19.25 Футбол NEWS
19.50 Матч
21.55 "Денисов Time. Війна"
22.30 Футбол NEWS
22.50 Матч
00.40 Топ-матч
00.55 LIVE. Атлетіку Мінейру - Ін-

депендьєнте дель Валле. 
Кубок Лібертадорес

02.55 Топ-матч
03.10 Зволле - ПСВ. Чемпіонат Ні-

дерландів
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06.00 Ветеринари-стажери: Рок та 
важка робота 2 с. (12+)

06.25 Фермер ХХІ століття 2 с. (12+)
07.10 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Серфінг та 
змії 3 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Кошмар па-
рашутиста 1 с. (12+)

09.00 Проект "Гризлі": Ведмеді-
підлітки 5 с. (12+)

09.55 Поганий пес: Бешкетники від 
народження 4 с. (12+)

10.50 Поганий пес: Собаки-при-
мадонни та коти-зломники 
5 с. (12+)

11.45 Поганий пес 6 с. (12+)
12.40 Океанаріум: Великі гарні 3 

с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Жага крові 

2 с. (12+)
14.30 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Рептилії втра-
ченого континенту 4 с. (12+)

15.25 Великі океани: Кипучі води 
Панами 2 с. (12+)

16.20 Дикі річки Африки 6 с. (12+)
17.15 Дикі річки Африки 7 с. (12+)
18.10 Живий або вимерлий: Тай-

ванський димчастий лео-
пард 1 с. (12+)

19.05 Проект "Гризлі": Час відпус-
тити 6 с. (12+)

20.00 Франк у Каліфорнії 4 с. (12+)
20.55 Доктор Джефф: ветеринар 

Рокі-Маунтін: Чудо для кіш-
ки 9 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Літній табір для 
морських видр 4 с. (12+)

22.45 Китові війни: Безстрашні 5 
с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: Я 
кашляю кров'ю 8 с. (12+)

00.35 Дикий дизайн: Бурхлива річ-
ка 3 с. (12+)

01.24 Проект "Гризлі": Час відпус-
тити 6 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Літній табір для 
морських видр 4 с. (12+)

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

03.45 Океанаріум: Сюрприз Тов-
стухи 5 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: Я 
кашляю кров'ю 8 с. (12+)

05.15 Китові війни: Безстрашні 5 
с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
06.50 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
07.40 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича

08.30 Олімпійська гордість, аме-
риканські упередження

09.30 Бойові нагороди 4 с.
10.20 Бойові нагороди 5 с.
11.10 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
12.00 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
12.50 Розквіт Великих Імперій 4 с.
13.40 Розквіт Великих Імперій 5 с.
14.25 В пошуках істини: Сонька зо-

лота ручка
15.15 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
16.05 Великі композитори 4 с.
17.05 Великі композитори 5 с.
18.05 Вбити Ескобара
19.00 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
19.50 В пошуках істини: Злети та 

падіння містера Гелікоптера
20.40 В пошуках істини: Таємниця 

Тризубця
21.30 Бойові нагороди 4 с.
22.20 Бойові нагороди 5 с.
23.10 Кастро. Людина та міф
00.10 Нікола Тесла
01.10 В пошуках істини: Таємниця 

Тризубця
02.00 В пошуках істини: Таємний 

код прапору
02.50 Журнал Rolling Stone 4 с.
03.30 Журнал Rolling Stone 5 с.
04.25 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.

Болт
05.30 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
08.40 Т/с "Код Костянтина"
11.45 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.45 Т/с "Володимирська, 15"
17.50 Т/с "Код Костянтина"
20.55 Т/с "Кримінолог"
23.00 Т/с "Володимирська, 15"
02.15 Т/с "Майор та магія"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Сміємось - отже не здає-

мось
11.30 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 "Обережно! Предки 

в хаті"
17.30 Х/ф "Озброєні і небезпеч-

ні" (16+)
19.20 Х/ф "Сторожова застава"



Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: На 

краю безодні 3 с. (12+)
06.25 Велики океану: Кипучі води 

Панами 2 с. (12+)
07.10 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Рептилії втра-
ченого континенту 4 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Жага крові 
2 с. (12+)

09.00 Проект "Гризлі": Час відпус-
тити 6 с. (12+)

09.55 Дикі ріки Африки 6 с. (12+)
10.50 Дикі річки Африки 7 с. (12+)
11.45 Живий або вимерлий: Тай-

ванський димчастий лео-
пард 1 с. (12+)

12.40 Океанаріум: Літній табір для 
морських видр 4 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Раптова 
атака 3 с. (12+)

14.30 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: Білий кроко-
дил Каспер 5 с. (12+)

15.25 Дикий дизайн: Бурхлива річ-
ка 3 с. (12+)

16.20 Дивовижний світ тварин: Су-
перумні дельфіни та голодні 
гієни 7 с. (12+)

16.45 Дивовижний світ тварин: 
Космічні жуки та ментальні 
карти білок 8 с. (12+)

17.15 Дивовижний світ тварин 9 
с. (12+)

17.40 Дивовижний світ тварин 10 
с. (12+)

18.10 Дивовижний світ тварин 11 
с. (12+)

18.35 Дивовижний світ тварин 12 
с. (12+)

19.05 Меконг: душа річки: В'єтнам 
1 с. (12+)

20.00 Золтан - король зграї 1 с. 
(12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін: Різдвяні чуде-
са 10 с. (12+)

21.50 Океанаріум: Сюрприз Тов-
стухи 5 с. (12+)

22.45 Китові війни: За допомогою 
гака 6 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
Руйнівник органів 9 с. (12+)

00.35 Франк у Каліфорнії 4 с. (12+)
01.24 Меконг: душа річки: В'єтнам 

1 с. (12+)
02.12 Океанаріум: Сюрприз Тов-

стухи 5 с. (12+)
03.00 Хижаки крупним планом із 

Джоелом Ламбертом: Гієни 
2 с. (12+)

03.45 Океанаріум: Чудова Меггі 6 
с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
руйнівник органів 9 с. 
(12+)

05.15 Китові війни: За допомогою 
гака 6 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
06.50 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
07.40 В пошуках істини: Сонька зо-

лота ручка
08.30 Вбити Ескобара
09.30 Бойові нагороди 5 с.
10.20 Бойові нагороди 6 с.
11.10 В пошуках істини: Сонька зо-

лота ручка
12.00 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
12.50 Розквіт Великих Імперій 5 с.
13.40 Розквіт Великих Імперій 6 с.
14.25 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
15.15 В пошуках істини: Злети та 

падіння містера Гелікоптера
16.05 Великі композитори 5 с.
17.05 Великі композитори 6 с.
18.05 Кастро. Людина та міф
19.00 В пошуках істини: Таємниця 

Тризубця
19.50 В пошуках істини: Таємний 

код прапору
20.40 В пошуках істини: Володи-

мир Великий
21.30 Бойові нагороди 5 с.
22.20 Бойові нагороди 6 с.
23.10 Нікола Тесла
00.10 Джон Пилипп Голланд вина-

хідник субмарин
01.10 В пошуках істини: Володи-

мир Великий
02.00 В пошуках істини: Ярослав 

Мудрий
02.50 Журнал Rolling Stone 5 с.
03.30 Журнал Rolling Stone 6 с.
04.25 Майя.Народження легенди 

1, 2 с.
Болт

05.20 Т/с "Життя та пригоди 
Мішки Япончика"

08.30 Т/с "Код Костянтина"
11.35 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
14.35 Т/с "Володимирська, 15"
17.45 Т/с "Код Костянтина"
20.50 Т/с "Кримінолог"
23.45 Т/с "Володимирська, 15"
02.05 Т/с "Майор та магія"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Сміємось - отже не здає-

мось
11.30 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 М/ф "Шпигуни під при-

криттям"
17.30 М/ф "Шрек назавжди"
19.00 М/ф "Бебі-бос"
20.30 Х/ф "Старскі та Гатч"
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 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"
07.10 М/с Маленьке містечко
08.15 М/с "Хоробрі зайці"
08.50 М/с "44 коти"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
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"
14.45 М/с "Щенячий патруль"
15.30 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.20 М/с "Крилаті рятівники"
16.45 М/с "Левина варта"
17.05 М/с "Мопсики-приятелі"
17.30 М/с "Супер Крила"
18.00 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
20.00 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.55 М/с "Крилаті рятівники"
21.15 М/с "Щенячий патруль"
22.05 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.00 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
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
07.05 Т/с "І будуть люди"
10.15 Т/с "Жіночі секрети"
12.50 Т/с "Новенька"
15.50 Т/с "Кохання матері"
18.55 Т/с "Невипадкові зустрі-

чі"
22.20 Т/с "Жіночі секрети"
01.40 Т/с "І будуть люди"
04.00 Т/с "Скажи мені правду"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 2 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: Як 

справи, док? (16+)
07.00 Неймовірний лікар Стать: 

На старт, ветеринар, марш! 
(16+)

07.55 Інстинкт виживання: Леген-
да про канібалів (16+)

08.45 Інстинкт виживання: Дикі 
джунглі (16+)

09.40 Авто - SOS Citroen DS (16+)
10.30 Авто - SOS 8 Lancia Fulvia 

(16+)
11.25 Дикий тунець: Найкраще Іс-

торії успіху (16+)
12.15 Дикий тунець: Північ про-

ти Півдня 7 Пан чи пропав 
(16+)

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

13.55 Розслідування авіаката-
строф: Зона очікування (16+)

14.45 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Стройбло-
ки з кокаїном (16+)

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

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

17.30 Європа з висоти пташиного 
польоту: Греція (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці Бу-
лочки, попкорн та смори 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці Віскі-
кола (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Смертельні рішення (16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф: Зона очікування 
(16+)

21.00 Тайвань-світу Собаки-шука-
чі (16+)

21.50 Тайвань-світу Порятунок з 
повітря (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 5 (16+)

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

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

01.05 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Наймолодші 
та найстаріші наркокур'єри 
(16+)

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Смертельне рішення 
(16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Афганський жах 
(16+)

03.20 Тайвань-світу Собаки-шука-
чі (16+)

04.10 Скануючи час Мачу-Пікчу 
(16+)

04.55 Ігри розуму: Логіка (16+)
05.15 Ігри розуму: Особи (16+)
05.35 Зробити за день Космічні ко-

раблі (16+)
СТБ

05.20 Цієї миті рік потому (16+)
07.00 Все буде добре. Допомога 

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

психолога (12+)
13.25 Т/с "Сліпа" (12+)
19.45 Неймовірна правда про 

українців
20.15 Т/с "Сліпа" (12+)
23.00 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)

23.55 Один за всіх (16+)
Терра

00.02 Неймовірно цікаві історії, 
11 с.

00.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
01.14 Адаптер, 104 с.
01.40 Повернення до природи, 4 с.
02.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
02.55 Варто побувати, 24 с.
03.00 Календар туриста
03.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
03.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
03.49 Події, 45 с.
04.12 Далекі береги, 6 с.
04.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
05.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
05.25 UAhistory, 19 с.
05.56 Варто побувати, 40 с.
06.02 Календар туриста
06.07 Морський круїз, 9 с.
06.53 Міські подорожі, 3 сезон, 7 с.
07.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
07.34 Подорож по Британії, 1 с.
08.16 Східна експедиція, 8 с.
09.00 Подорож по Італії, 2 с.
09.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
10.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
10.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
10.48 Острови в океані, 1 с.
11.38 Острівні делікатеси, 4 с.
12.02 Календар туриста
12.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
12.53 Адаптер, 107 с.
13.17 Далекі береги, 9 с.
13.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
14.01 Міські подорожі, 3 сезон, 

4 с.
14.21 Міські подорожі, 3 сезон, 

5 с.
14.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
15.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
15.25 Адаптер, 111 с.
15.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
16.08 UAhistory, 21 с.
16.35 Варто побувати, 7 с.
16.39 Повернення до природи, 1 с.
17.31 Варто побувати, 67 с.
17.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
18.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
18.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
19.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
19.34 Повернення до природи, 

5 с.
20.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
20.48 Адаптер, 32 с.
21.02 Календар туриста
21.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
21.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
21.47 Далекі береги, 7 с.
22.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
22.34 Під вітрилом в Гренландії, 

1 с.

22.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 
5 с.

23.16 По Греції на суперяхті, 6 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
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
07.55 Х/ф "Меггі" (16+)
09.30 "Страх у твоєму домі"
10.20 "Шукаю тебе"
10.35 "Вещдок"
12.10 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталіст" (16+)
15.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Історії війни"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.50 "Вещдок"
00.35 Х/ф "Небезпечний паса-

жир" (16+)
02.00 "Вещдок"
03.35 "Таємниці світу"

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

піонат України
08.00 "Головна команда"
09.05 Рієка - Україна. Контрольна 

гра
11.00 "Головна команда"
11.45 Матч
13.30 "Денисов Time. Війна"
14.00 Футбол NEWS
14.20 Матч
16.25 Матч
18.25 Футбол NEWS
18.45 "Головна команда"
19.50 Рієка - Україна. Контрольна гра
21.40 "Головна команда"
22.30 Футбол NEWS
22.50 Матч
00.35 Вітесс - Аякс. Чемпіонат Ні-

дерландів
02.20 Рівер Плейт - Коло-Коло. Ку-

бок Лібертадорес
04.10 Трабзонспор - Алтай. Чемпі-

онат Туреччини

П'ятниця, 20 травня

13.05 Х/ф "Шпигун, який мене 
кинув" (16+)

14.55 Х/ф "Сторожова застава"
16.45 Х/ф "Дивергент" (16+)
19.00 Х/ф "Інсургент" (16+)
20.55 Х/ф "Дивергент 3: Від-

дана"
22.50 Х/ф "Едвард Руки-Ножи-

ці"
00.30 Х/ф "Міфіка: Завдання 

для героїв" (16+)
02.00 Сміємось - отже не здає-

мось
02.05 Добрий день, ми з України
02.15 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 "Елвін і бурундуки"
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"
14.45 М/с "Щенячий патруль"
15.30 М/с "Шиммер та Шайн"
15.50 М/с "Нелла-принцеса ли-

царь"
16.20 М/с "Крилаті рятівники"
16.45 М/с "Левина варта"
17.05 М/с "Мопсики-приятелі"
17.30 М/с "Супер Крила"
18.00 М/с "Герої в масках"
18.45 М/с "Щенячий патруль"
19.30 М/с "Шиммер та Шайн"
20.00 М/с "Мопсики-приятелі"
20.30 М/с "Левина варта"
20.55 М/с "Крилаті рятівники"
21.15 М/с "Щенячий патруль"
22.05 М/с "Елвін і бурундуки"
22.40 М/с "Леді Баг і Супер Кіт"
23.00 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
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
07.00 Т/с "Дежурний лікар 7"
10.45 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
17.55 Т/с "Новенька"
21.40 Т/с "Квочка"
00.45 Т/с "Невипадкові зустрі-

чі"
03.45 Т/с "Годинник з зозулею"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 11 с. (16+)
06.25 Наукові дурниці 12 с. (16+)
06.50 Дикий тунець Нас не зупини-

ти (16+)
07.45 Дикий тунець Нове поколін-

ня (16+)
08.35 Дикий тунець Погана риба, 

добра кров (16+)
09.25 Дикий тунець Справжні герої 

(16+)
10.15 Осушити океан: 2 Таємниці 

початку операції (16+)
11.10 Осушити океан: 2 Мегакора-

блекрушення під час війни 
на Тихому океані (16+)

12.05 Осушити океан: 2 Рятуваль-
на операція в тайській пече-
рі (16+)

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

13.55 Авто-SOS 7 Citroen 2cv (16+)
14.50 Авто-SOS 7 Peugeot 504 

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

21.50 Аляска: Нове ПоколінняЗро-
блено на Алясці (16+)

22.40 Аляска: Нове Покоління Кри-
жаний урожай (16+)

23.30 Осушити океан: Найбільші 
військові кораблі (16+)

00.25 Осушити океан: Смертельно 
небезпечний Тихий океан 
(16+)

01.10 Таємна історія аварій кора-
бля: Жорстока помста (16+)

01.55 Таємна історія аварій кора-
бля: Катастрофи з ядерною 
зброєю (16+)

02.40 Таємна історія аварій кора-
бля: Зіткнення в морі (16+)

03.25 Найбільші техногенні ката-
строфи: Політ на смерть 
(16+)

04.15 Найбільші техногенні ката-
строфи: З вини стихії (16+)

05.00 Наукові дурниці 2 с. (16+)
05.20 Наукові дурниці 6 с. (16+)
05.40 Зробити за один день Елек-

трогітари (16+)
СТБ

05.50 Т/с "Комісар Рекс"
07.35 Т/с "Кава з кардамоном" 

(16+)
09.40 Неймовірна правда про 

українців
10.15 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)
11.00 Т/с "Кава з кардамоном" 

(16+)
19.00 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)
19.40 Т/с "Коханка у спадок" 

(16+)
23.35 Неймовірна правда про 

українців
Терра

00.02 Календар туриста
00.07 Морський круїз, 9 с.
00.53 Міські подорожі, 3 сезон, 7 с.

01.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
01.34 Подорож по Британії, 1 с.
02.16 Східна експедиція, 8 с.
03.00 Подорож по Італії, 2 с.
03.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
04.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
04.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
04.48 Острови в океані, 1 с.
05.38 Острівні делікатеси, 4 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 с.
08.21 Міські подорожі, 3 сезон, 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.
12.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
12.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
13.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
13.34 Повернення до природи, 5 с.
14.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
14.48 Адаптер, 32 с.
15.02 Календар туриста
15.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
15.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
15.47 Далекі береги, 7 с.
16.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
16.34 Під вітрилом в Гренландії, 

1 с.
16.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
17.16 По Греції на суперяхті, 6 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
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 Посміхніться, вам це ли-

чить
НТН

06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
07.55 Х/ф "Небезпечний паса-

жир" (16+)
09.15 "Страх у твоєму домі"
10.00 "Садові поради"
10.35 "Вещдок"
12.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталіст" (16+)
15.20 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.50 "Страх у твоєму домі"
17.40 "Вещдок"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.45 "Вещдок"
00.35 Х/ф "Пограбування кази-

но" (16+)
02.15 "Вещдок"
03.45 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Львів - Дніпро-1. Чемпіонат 

України
07.45 Галатасарай - Адана Демір-

спор. Чемпіонат Туреччини
09.30 Матч
11.15 "Головна команда"
12.10 Рієка - Україна. Контрольна 

гра
14.00 "Головна команда"
14.45 Футбол NEWS
15.05 Матч
16.55 LIVE. Рейнджерс - Гартс. Фі-

нал. Кубок Шотландії
19.15 Футбол NEWS
19.35 Огляд 1-го ігрового дня. Від-

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

реччини
22.25 "Денисов Time. Війна"
22.55 Матч
00.45 Топ-матч
01.00 LIVE. Цинциннаті - Нью-

Інгленд Революшн. MLS
03.10 Брагантіно - Естудьянтес. 

Кубок Лібертадорес

Субота, 21 травня
Animal Planet CEE

06.00 Ветеринари-стажери: Роз-
ширюючи межі 4 с. (12+)

06.25 Поганий пес: Бешкетники від 
народження 4 с. (12+)

07.10 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: Білий кроко-
дил Каспер 5 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Раптова 
атака 3 с. (12+)

09.00 Проект "Гризлі": А як же 
Боб? 3 с. (12+)

09.55 Проект "Гризлі": Ведмеді в 
бігах 4 с. (12+)

10.50 Проект "Гризлі": Ведмеді-
підлітки 5 с. (12+)

11.45 Проект "Гризлі": Час відпус-
тити 6 с. (12+)

12.40 Меконг: душа річки: В'єтнам 
1 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Ейнштейн 
не любить Ізі 4 с. (12+)

14.30 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: У пошуках су-
перкрокодила 6 с. (12+)

15.25 Дикі річки Африки 3 с. (12+)
16.20 Дикі річки Африки 4 с. (12+)
17.15 Дикі річки Африки 5 с. (12+)
18.10 Фермер ХХІ сторіччя 2 с. 

(12+)
19.05 Великі океану: Кипучі води 

Панами 2 с. (12+)
20.00 Франк у Каліфорнії 4 с. (12+)
20.55 Океанаріум: Кораловий су-

перкубок 1 с. (12+)
21.50 Океанаріум: Пригоди Бекона 

та Помідора 2 с. (12+)
22.45 Океанаріум: Великі гарні 3 

с. (12+)
23.40 Океанаріум: Літній табір для 

морських видр 4 с. (12+)
00.35 Монстри всередині мене: 

Атака на мій мозок 5 с. (12+)
01.24 Монстри всередині мене 

Монстр у мене в роті 6 с. 
(12+)

02.12 Монстри всередині мене: 
Готові до смерті 7 с. (12+)

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

03.45 Океанаріум: Чотири пташеня 
і це не межа 7 с. (12+)

04.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум у пральній машині 9 с. 
(12+)

05.15 Акваріумний бізнес: Хто кру-
тіший? 10 с. (12+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Сонька зо-

лота ручка

06.50 В пошуках істини: Справа 
Марії Тарнавської

07.40 В пошуках істини: 9 життів 
терориста Блюмкіна

08.30 Кастро. Людина та міф
09.30 Джон Пилипп Голланд вина-

хідник субмарин
10.25 В пошуках істини: Злети та 

падіння містера Гелікоптера
11.15 В пошуках істини: Сідней 

Рейлі: Сімейна драма аген-
та 007

12.05 Нікола Тесла
13.05 Останні вихідні Ленона
14.05 В пошуках істини: Таємниця 

Тризубця
14.55 В пошуках істини: Таємний 

код прапору
15.45 Біггі та Тупак
16.40 Замах на Понтифіка
17.40 В пошуках істини: Володи-

мир Великий
18.30 В пошуках істини: Ярослав 

Мудрий
19.20 В пошуках істини: Анна 

Ярославна
20.10 Одрі Хепберн: магія стилю
21.10 Луї Де Фюнес. Мистецтво 

Смішити
22.05 Стародавні скарби Мьянми 

1, 2 с.
23.55 В пошуках істини: Анна 

Ярославна
00.45 В пошуках істини: Іван Гроз-

ний. Тиран мимоволі
01.35 В пошуках істини: Фатальна 

любов Богдана Хмельниць-
кого

02.25 Голлівудські бульдоги: Зліт 
та падіння великого британ-
ського каскадера

03.20 Невідомий Хемінгуей
04.20 Таємне сексуальне життя 

Гітлера 1 ч.
05.10 Таємне сексуальне життя 

Гітлера 2 ч.
Болт

05.00 Т/с "Ніконів та КО"
10.55 Т/с "Прокурори"
15.10 Т/с "Майор та магія"
19.40 Т/с "Подвійне життя"
00.35 Т/с "Код Костянтина"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Сміємось - отже не здає-

мось
11.30 Добрий день, ми з України
11.35 Любий, ми переїжджаємо
13.00 Добрий день, ми з України



Неділя, 22 травня
Animal Planet CEE

06.00 Âåòåðèíàðè-ñòàæåðè: Çà 
êåðìîì 5 ñ. (12+)

06.25 Ïîãàíèé ïåñ: Ñîáàêè-ïðè-
ìàäîííè òà êîòè-çëîìíèêè 
5 ñ. (12+)

07.10 Ñò³â ²ðâ³í - ìèñëèâåöü çà 
êðîêîäèëàìè: Ó ïîøóêàõ ñó-
ïåðêðîêîäèëà 6 ñ. (12+)

08.05 Ïåêåëüíà ê³øêà: Åéíøòåéí 
íå ëþáèòü ²ç³ 4 ñ. (12+)

09.00 Ôåðìåð ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ 2 ñ. 
(12+)

09.55 Âåë³êàí îêåàíó: Êèïó÷³ âîäè 
Ïàíàìè 2 ñ. (12+)

10.50 Äæåðåì³ Óåéä: òåìí³ âîäè: 
Ó ïîøóêàõ ð³÷êîâèõ êîðîë³â 
Àëÿñêè 1 ñ. (12+)

11.45 Äæåðåì³ Óåéä: òåìí³ âîäè: 
Òàºìíèöÿ õîëîäíî¿ âîäè 2 
ñ. (12+)

12.40 Äæåðåì³ Óåéä: òåìí³ âîäè: 
Õèæàê ëüîäîâèêîâîãî ïåð³-
îäó 3 ñ. (12+)

13.35 Ïåêåëüíà ê³øêàà: Ñòðàøíî 
ðîçñì³ÿòèñÿ 5 ñ. (12+)

14.30 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Õòî êîãî 
1 ñ. (12+)

15.25 Çîëòàí - êîðîëü çãðà¿ 1 ñ. 
(12+)

16.20 Ôðàíê ó Êàë³ôîðí³¿ 4 ñ. (12+)
17.15 Ïðîåêò "Ãðèçë³", 3-6 ñ. (12+)
120.55 Ìåêîíã: äóøà ð³÷êè: 

Â'ºòíàì 1 ñ. (12+)
21.50 Äèêèé äèçàéí: Áóðõëèâà ð³÷-

êà 3 ñ. (12+)
22.45 Äîêòîð Äæåôô: âåòåðèíàð 

Ðîê³-Ìàóíò³í: Ë³ôò³íã äëÿ 
ê³øêè 6 ñ. (12+)

23.40 Äîêòîð Äæåôô: âåòåðèíàð 
Ðîê³-Ìàóíò³í: Áðîäÿ÷èé ñî-
áàêà 7 ñ. (12+)

00.35 Êèòîâ³ â³éíè? 2-4 ñ. (12+)
03.00 Õèæàêè êðóïíèì ïëàíîì ³ç 

Äæîåëîì Ëàìáåðòîì: Àêóëè 
4 ñ. (12+)

03.45 Îêåàíàð³óì: Ïðèìàðí³ àë³ãà-
òîðè 8 ñ. (12+)

04.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâà-
ð³óì äëÿ Ñàí-Ôðàíöèñêî 
Äæàéåíòñ 11 ñ. (12+)

05.15 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Îãëó-
øàëüíèé òåðàð³óì äëÿ Äóàé-
òà Õîâàðäà 12 ñ. (12+)

Epoque
06.00 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: 9 æèòò³â 

òåðîðèñòà Áëþìê³íà
06.50 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Çëåòè òà 

ïàä³ííÿ ì³ñòåðà Ãåë³êîïòåðà

07.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñ³äíåé 
Ðåéë³: Ñ³ìåéíà äðàìà àãåí-
òà 007

08.30 Í³êîëà Òåñëà
09.30 Îñòàíí³ âèõ³äí³ Ëåíîíà
10.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òàºìíèöÿ 

Òðèçóáöÿ
11.15 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òàºìíèé 

êîä ïðàïîðó
12.05 Á³ãã³ òà Òóïàê
13.05 Çàìàõ íà Ïîíòèô³êà
14.05 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Âîëîäè-

ìèð Âåëèêèé
14.55 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: ßðîñëàâ 

Ìóäðèé
15.45 Îäð³ Õåïáåðí: ìàã³ÿ ñòèëþ
16.40 Ëó¿ Äå Ôþíåñ. Ìèñòåöòâî 

Ñì³øèòè
17.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Àííà 

ßðîñëàâíà
18.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: ²âàí Ãðîç-

íèé. Òèðàí ìèìîâîë³
19.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ôàòàëüíà 

ëþáîâ Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî

20.10 Ãîëë³âóäñüê³ áóëüäîãè: Çë³ò 
òà ïàä³ííÿ âåëèêîãî áðèòàí-
ñüêîãî êàñêàäåðà

21.10 Íåâ³äîìèé Õåì³íãóåé
22.05 Â³íñåíò âàí Ãîã. Íåðîçêà-

çàííà ³ñòîð³ÿ ìîãî äÿäå÷êà 
1, 2 ñ.

23.55 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òðè ³ñòîð³¿ 
êîõàííÿ Ìàõíî

00.45 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïðèìàðí³ 
ñêàðáè ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà

01.35 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïðîêëÿò³ 
ñêàðáè Ìàçåïè

02.25 Øåêñï³ð: Áóâ ÷è íå áóâ
03.20 Îðàòîð³ÿ
04.20 Òàºìíå ñåêñóàëüíå æèòòÿ 

Ã³òëåðà 3 ÷.
05.10 Òàºìíå ñåêñóàëüíå æèòòÿ 

Ã³òëåðà 4 ÷.
Болт

05.10 Ò/ñ "Í³êîí³â òà ÊÎ"
11.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðè"
15.35 Ò/ñ "Ìàéîð òà ìàã³ÿ"
20.00 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå æèòòÿ"
01.10 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"

ТЕТ
06.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
08.00 Ñí³äàíîê ç 1+1
10.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
11.25 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

ìîñü
11.30 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
11.35 Ëþáèé, ìè ïåðå¿æäæàºìî
13.00 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè

13.05 Õ/ô "Ñòîïòàí³ òóôåëüêè"
14.05 Õ/ô "Ãóä³í³" (16+)
17.00 Õ/ô "Åäâàðä Ðóêè-Íîæèö³"
18.40 Õ/ô "Õ³òìåí: Àãåíò 47" (16+)
20.15 Õ/ô "Íîé" (16+)
22.35 Õ/ô "Âðÿòóâàííÿ ðÿäîâîãî 

Ðàéàíà" (16+)
01.25 Õ/ô "Ì³ô³êà: Òåìíîñèë" 

(16+)
03.10 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

ìîñü
03.15 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
03.30 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 "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè"
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"
14.45 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü"
15.30 Ì/ñ "Øèììåð òà Øàéí"
15.50 Ì/ñ "Íåëëà-ïðèíöåñà ëè-

öàðü"
16.20 Ì/ñ "Êðèëàò³ ðÿò³âíèêè"
16.45 Ì/ñ "Ëåâèíà âàðòà"
17.05 Ì/ñ "Ìîïñèêè-ïðèÿòåë³"
17.30 Ì/ñ "Ðåâ òà Ðàìáë"
18.00 Ì/ñ "Ãåðî¿ â ìàñêàõ"
18.45 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü"
19.30 Ì/ñ "Øèììåð òà Øàéí"
20.00 Ì/ñ "Ìîïñèêè-ïðèÿòåë³"
20.30 Ì/ñ "Ëåâèíà âàðòà"
20.55 Ì/ñ "Êðèëàò³ ðÿò³âíèêè"
21.15 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü"
22.05 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè"
22.40 Ì/ñ "Ëåä³ Áàã ³ Ñóïåð Ê³ò"
23.00 Ì/ñ "Çàê Øòîðì"
23.25 Ì/ñ "Áàêóãàí"
23.50 Ì/ñ "Îãã³ ³ êóêàðà÷³"
00.45 Çí³ìàëà ìàìà
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
06.55 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 7"
10.45 Ò/ñ "Í³ùî íå òðàïëÿºòüñÿ 

äâ³÷³"
17.55 Ò/ñ "Íîâåíüêà"
21.40 Ò/ñ "Íåâèïàäêîâ³ çóñòð³÷³"
00.45 Ò/ñ "Ãîäèííèê ç çîçóëåþ"
03.45 Ò/ñ "Êîõàííÿ ìàòåð³"

National Geographic
06.00 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 18 ñ. (16+)
06.20 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 13 ñ. (16+)
06.50 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 14 ñ. (16+)
07.15 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ 7 âèï. ãîíèòâ³ çà ðè-
áîþ (16+)

08.00 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè Ï³â-
äíÿ 7 Ðàçîì âèñòîºìî (16+)

08.50 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè Ï³â-
äíÿ 7 Íàïðóãà íàðîñòàº (16+)

09.35 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðî-
òè Ï³âäíÿ 7 Ïàí ÷è ïðîïàâ 
(16+)

10.25 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ 7 ×àñ íà ê³íåöü (16+)

11.15 Îñóøèòè îêåàí: Òàºìíèö³ 
íàöèñò³â (16+)

12.10 Îñóøèòè îêåàí: Çàòîíóëè 
ñêàðáè (16+)

13.10 Îñóøèòè îêåàí: Çàãóáëåí³ 
÷óäåñà ªãèïòó (16+)

14.05 Àâòî-SOS Äæåíñåí ²íòåð-
öåïòîð (16+)

14.55 Àâòî-SOS Ô³àò Õ-19 (16+)
15.50 Àâòî-SOS VW Wizard (16+)
16.40 Àâòî-SOS Jaguar XJ-S V12 

(16+)
17.35 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-

ñòðîô: Â³ä ïîëüîò³â â³äñòî-
ðîíåíî: Boeing 737 MAX 8 
(16+)

18.25 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Àâàð³ÿ ó ñàëîí³ (16+)

19.15 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ãðà â íàçäîãàíÿííÿ 
(16+)

20.10 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Àâàð³ÿ íàä Êàòìàíäó 
(16+)

21.00 Çàãóáëåí³ ñêàðáè Ðèìó Íîâ³ 
òàºìíèö³ Ïîìïå¿â (16+)

21.50 Çàãóáëåí³ ñêàðáè Ìàéÿ Òà-
ºìíèö³ Áîãà Ñîíöÿ (16+)

22.45 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Òàºìíèö³ Òóòàíõàìîíà (16+)

23.35 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Çàãàäêè ñô³íêñà (16+)

00.30 Àâòî - SOS 8 Mitsubishi Evo 
(16+)

01.15 Àâòî - SOS 8 Òðàêòîð Ôåðãþ-
ñîí (16+)

02.00 Àâòî-SOS Ôóðãîí÷èê 
Bedford (16+)

02.45 Àâòî-SOS Renault Alpine 110 
(16+)

03.30 Àâòî SOS 7 Ford Model A 
(16+)

04.15 Íàéá³ëüø³ òåõíîãåíí³ êàòà-
ñòðîôè: Ç âèíè ñòèõ³¿ (16+)

05.00 Íàéá³ëüø³ òåõíîãåíí³ êàòà-
ñòðîôè: Îòðóºí³ âîäè (16+)

05.40 Çðîáèòè çà îäèí äåíü Ïî-
æåæí³ ìàøèíè (16+)

СТБ
05.35 ÑóïåðÌàìà (12+)
09.55 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
10.30 Ò/ñ "Êîõàíêà ó ñïàäîê" 

(16+)
14.20 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
14.50 Ñóïåðáàáóñÿ (12+)
19.00 Îäèí çà âñ³õ (16+)
20.05 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
20.40 Òàºìíèö³ ÄÍÊ (16+)
22.45 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
23.20 Òàºìíèö³ ÄÍÊ (16+)

Терра
00.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
00.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 8 ñ.

00.53 Àäàïòåð, 107 ñ.
01.17 Äàëåê³ áåðåãè, 9 ñ.
01.41 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 109 ñ.
02.01 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 4 ñ.
02.21 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 5 ñ.
02.45 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³. Øâåé-

öàð³ÿ
03.02 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 13 ñ.
03.25 Àäàïòåð, 111 ñ.
03.47 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 108 ñ.
04.08 UAhistory, 21 ñ.
04.35 Âàðòî ïîáóâàòè, 7 ñ.
04.39 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 1 ñ.
05.31 Âàðòî ïîáóâàòè, 67 ñ.
05.35 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

8 ñ.
06.01 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 2 ñ.
06.50 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 10 ñ.
07.13 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

8 ñ.
07.34 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 5 ñ.
08.27 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 103 ñ.
08.48 Àäàïòåð, 32 ñ.
09.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
09.07 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

10 ñ.
09.30 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 104 ñ.
09.47 Äàëåê³ áåðåãè, 7 ñ.
10.12 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 11 ñ.
10.34 Ï³ä â³òðèëîì â Ãðåíëàíä³¿, 1 ñ.
10.50 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

5 ñ.
11.16 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 6 ñ.
12.02 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 

11 ñ.
12.51 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 9 ñ.
13.14 Àäàïòåð, 104 ñ.
13.40 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 4 ñ.
14.35 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 102 ñ.
14.55 Âàðòî ïîáóâàòè, 24 ñ.
15.00 Êàëåíäàð òóðèñòà
15.06 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

7 ñ.
15.29 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 100 ñ.
15.49 Ïîä³¿, 45 ñ.
16.12 Äàëåê³ áåðåãè, 6 ñ.
16.36 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 11 ñ.
17.00 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

3 ñ.
17.25 UAhistory, 19 ñ.
17.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 40 ñ.
18.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
18.07 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 9 ñ.
18.53 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 7 ñ.
19.17 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 110 ñ.
19.34 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 1 ñ.
20.16 Ñõ³äíà åêñïåäèö³ÿ, 8 ñ.
21.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 2 ñ.
21.42 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 112 ñ.
22.02 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 1 ñ.
22.26 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 6 ñ.
22.48 Îñòðîâè â îêåàí³, 1 ñ.

23.38 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 4 ñ.
Бігуді ТБ

06.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè
06.50 Ïîñì³õí³òüñÿ, âàì öå ëè÷èòü
08.00 Òåëåìàãàçèí
08.15 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
09.00 Ùîäåííèê ìåä³óìà
10.00 Òåëåìàãàçèí
10.15 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
16.20 Ò/ñ "Â³çåðóíêè äîë³"
18.30 Ò/ñ "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàìáó-

ëà"
22.40 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
00.00 Ò/ñ "Ò³ëüêè êîõàííÿ"
01.40 Ïîñì³õí³òüñÿ, âàì öå ëè÷èòü

НТН
05.40 "Âåùäîê"
06.30 "Ñàäîâ³ ïîðàäè"
07.00 Ò/ñ "Ïåðåëîìíèé ìîìåíò" 

(16+)
07.55 Õ/ô "Ïîãðàáóâàííÿ êàçè-

íî" (16+)
09.35 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³"
10.25 "Âåùäîê"
12.05 Ò/ñ "Ñë³ïà çîíà" (16+)
13.40 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+)
15.15 Ò/ñ "CSI: Ìàÿì³" (16+)
16.50 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³"
17.40 "Âåùäîê"
19.15 Ò/ñ "CSI: Ìàÿì³" (16+)
20.45 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+)
22.15 Ò/ñ "Ñë³ïà çîíà" (16+)
23.50 "Âåùäîê"
00.35 Õ/ô "Íîâèé êóëàê ëþò³" 

(16+)
Футбол 1

06.00 Òîï-ìàò÷
06.10 Âîðñêëà - ²íãóëåöü. ×åìï³î-

íàò Óêðà¿íè
08.00 Ïàëìåéðàñ - Åìåëåê. Êóáîê 

Ë³áåðòàäîðåñ
09.50 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà"
10.20 Ìàò÷
12.05 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
13.00 Ðåéíäæåðñ - Ãàðòñ. Ô³íàë. 

Êóáîê Øîòëàíä³¿
15.00 Ôóòáîë NEWS
15.20 Ìàò÷. ×åìï³îíàò Òóðå÷÷èíè
17.10 Òîï-ìàò÷
17.20 Ìàò÷
19.25 Ôóòáîë NEWS
19.50 Ìàò÷
21.55 Ðåéíäæåðñ - Ãàðòñ. Ô³íàë. 

Êóáîê Øîòëàíä³¿
00.00 LIVE. Íüþ-Éîðê Ñ³ò³ - ×èêàãî 

Ôàéð. MLS
02.10 Îãëÿä 2-ãî ³ãðîâîãî äíÿ. Â³ä-

á³ð äî ×Ñ- 2022
03.00 LIVE. Ëîñ-Àíäæåëåñ Ãåëàêñ³ - 

Õ'þñòîí Äèíàìî. MLS

   ÎÃÎËÎØÅÍÍß               ÎÃÎËÎØÅÍÍß         ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ПРОДАМ

  Åëåêòðîìîòîð 380 Â, 3,5 êÂò, 
3000 îá/õâ. òà ³íø³, òåë. (097) 
216-66-20.

  Àâòîãóìó 185õ85õ14", ç ÷îð-
íèìè äèñêàìè, ïðîá³ã äî 10 òèñ. 
êì, ³ìïîðòíîãî â-âà; àâòîãóìó 
195õ55õ16'', á/â, çíîñ äî 30%, 
òåë. (095) 044-74-21.

  Åëåêòðîâîäîíàñîñ "Âîðñêëà", 
á/â, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè; 
êðàâ÷ó÷êó; âàë³çó íà êîë³ùàòàõ, 
á/â, òåë. (095) 044- 74-21.

  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 ãàðíîìó ñòà-
í³ 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. 

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

  Ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ çíÿòòÿ ³ 
ïîñòàíîâêè ïðóæèí ïåðåäíüî¿ 
ï³äâ³ñêè "Æèãóëü". Òåë. (096) 
857- 20- 76. 

  Ñ³íî â òþêàõ. Òåë. (066) 756- 
36- 76, Â³êòîð. 

  Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà Ò 25, 
ìîæíà á/â àáî òðàêòîð â 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. 

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



Äðóæèíà ë³äåðà ãóðòó "Àíòèò³ëà" 
Òàðàñà Òîïîë³, ñï³âà÷êà Alyosha ðàçîì 
ç òðüîìà ä³òüìè áóëà çìóøåíà ïî¿õàòè 
ó á³ëüø áåçïå÷íå ì³ñöå, ïîêè ¿¿ ÷îëîâ³ê 
çàõèùàº êðà¿íó ó òåðîáîðîí³.
Òèì íå ìåíø, ïîäðóææÿ çíàõîäèòü, ÿê 
ï³äáàäüîðèòè îäíå îäíîãî òà çðîáèòè 
ñþðïðèç. ßê â³äîìî, íåùîäàâíî Òàðàñ 
Òîïîëÿ ðàçîì ç áðèòàíñüêèì ñï³âàêîì 
Åäîì Øèðàíîì âèïóñòèâ òðåê 2step.
Íà öþ ï³ñíþ Òîïîëÿ ñòâîðèâ îêðåìå 
â³äåî, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç ôîòî òà â³äåî 
ç äîìàøíüîãî àðõ³âó ñ³ì'¿. Ó ðîëèêó 
ïðèñóòí³ êàäðè ç â³äïî÷èíêó ïîäðóææÿ 
ðàçîì ç ä³òüìè, äå âîíè óñì³õàþòüñÿ 
òà îá³éìàþòüñÿ. Çàê³í÷óºòüñÿ â³äåî 
êàäðîì, äå Òàðàñ Òîïîëÿ ó â³éñüêîâ³é 
ôîðì³ ñòð³ëÿº ç³ çáðî¿.
"Ìîÿ ð³äíà äóøà, ïðîì³íü ñîíöÿ, ùî 
çàâæäè ç³ãð³º, ïðîáóäèòü, â³äêðèº ìî¿ 
î÷³! ß òåáå êîõàþ âñ³ì ñåðöåì. ² äÿêóþ 
òîá³ çà öå íåéìîâ³ðíå â³äåî. Äî ñë³ç… 
Òàê õî÷ó, ñêîð³øå îá³éíÿòè òåáå Òîïîëü-
êà. Äóæå ñêó÷èëè ìè ç ä³òêàìè…" – òàê 
ïðîêîìåíòóâàëà â³äåî Alyosha.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, øàíóâàëüíèêè âèñëî-
âèëè çàõîïëåííÿ Òàðàñîì Òîïîëåþ òà 
¿õíüîþ ç Alyosha ðîäèíîþ òà ïîáàæàëè 
ÿêíàéøâèäøîãî çàê³í÷åííÿ â³éíè òà 
çíîâó âñ³ì ðîäèíàì áóòè ðàçîì.

Дантес вперше 
прокоментував чутки про те, 
що Дорофєєва кинула його 
заради Кацуріна

Óêðà¿íñüêèé ñï³âàê Âîëîäèìèð Äàíòåñ, 
ÿêèé ðîçëó÷èâñÿ ç³ ñâîºþ ç³ðêîâîþ 
äðóæèíîþ Íàäåþ Äîðîôººâîþ, âïåðøå 
ïðîêîìåíòóâàâ ÷óòêè ïðî òå, ùî êîëèø-
íÿ ï³øëà â³ä íüîãî çàðàäè ³íøîãî.
Òàê, çãîäîì ï³ñëÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ðîçðèâ ïàðè ó Ìåðåæ³ ïî÷àëè øèðèòè-
ñÿ ÷óòêè, ùî Äîäî ìàº ðîìàíòè÷í³ 
ñòîñóíêè ³ç â³äîìèì êè¿âñüêèì ðåñòî-
ðàòîðîì Ì³øåþ Êàöóð³íèì. Áà á³ëüøå, 
÷îëîâ³ê çà äåíü ï³ñëÿ Âîâè ³ Íàä³ îãîëî-
ñèâ ïðî ðîçëó÷åííÿ ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ 
Äàøåþ. À íåâäîâç³ ¿õ í³áèòî çàñêî÷èëè 
ðàçîì ó Áàðñåëîí³.
Äàíòåñ âèð³øèâ âïåðøå ðîçñòàâèòè 
óñ³ êðàïêè.
"Öå òî÷íî, ùî âîíà íå ï³øëà â³ä ìåíå 
äî íüîãî. Ëþäè ëþáëÿòü ï³äòÿãóâàòè 
òå, ùî ¿ì õî÷åòüñÿ. ßêùî âîíè áóäóòü 
ðàçîì, òî êðóòî. Öå òåæ âèá³ð. À ÿ òîä³ 
ïðèäèâëþñÿ äî Äàø³", — ïîä³ëèâñÿ â³í.
Çíàìåíèò³ñòü òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî 
êîæåí õî÷å êîõàííÿ. Âîëîäèìèð 
äîäàâ, ùî áóäå ëèøå ò³øèòèñÿ, ÿêùî ó 
êîëèøíüî¿ âñå áóäå ãàðàçä íà îñîáèñ-
òîìó ôðîíò³.
"Äîðîñëà ä³â÷èíà, ñàìà âèð³øèòü, 
õòî ìàº ç íåþ áóòè. ß òåæ õî÷ó íîâèõ 
ñòîñóíê³â, à õòî íå õî÷å? Óñ³ áàæàþòü 
êëàñíèõ ñòîñóíê³â, êëàñíîãî æèòòÿ", – 
çàçíà÷èâ ìóçèêàíò.

Гурт "ДахаБраха" у США 
зібрав 100 тисяч доларів 
для України

Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ãóðò "ÄàõàÁðàõà" 
ç³áðàâ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â íà äîïîìîãó 
Óêðà¿í³ ó ÑØÀ.
Òàì àðòèñòè â³ä³ãðàëè 24 áëàãîä³éí³ 
êîíöåðòè. Òàêó ñóìó âäàëîñÿ ç³áðàòè 
ç ïðîäàæó ñóâåí³ð³â òà äîíàò³â ôîíäó, 
ÿêèé â³äêðèëè äëÿ ãóðòó îðãàí³çàòîðè 
ôåñòèâàëþ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî.
Ãðîø³ ðîçä³ëèëè ì³æ îðãàí³çàö³ÿ-
ìè, ÿê³ ðÿòóþòü æèòòÿ óêðà¿íñüêèì 
â³éñüêîâèì.
Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ âèñòóï³â êîëåêòèâ 
òðàíñëþâàâ ïîñèëàííÿ íà ôîíäè, ùî 
äîïîìàãàþòü Óêðà¿í³, òîìó âñ³ îõî÷³ 
ìîãëè äîëó÷èòèñÿ äî çáîðó êîøò³â.
Ïðî öå ãóðò ïîâ³äîìèâ íà ñòîð³íö³ â 
Instagram.
"Ìè ïîáà÷èëè ùèðó ðåàêö³þ ³ ï³äòðèì-
êó ëþäåé, ÿê³ áóëè íà íàøèõ êîíöåðòàõ, 
öå ñïðàâä³ ïðèãîëîìøóâàëî! Ðàçîì ç 
òèì, íàø³ äóìêè áóëè â Óêðà¿í³, ïîðó÷ 
ç ì³ëüéîíàìè ëþäåé, ÿê³ õîâàþòüñÿ â 
áîìáîñõîâèùàõ, ç òèìè, õòî çìóøå-
íèé çàëèøèòè ñâ³é ä³ì, ç âîëîíòåðàìè, 
ÿê³ øóêàþòü ïî âñüîìó ñâ³òó íåîáõ³äí³ 
ðå÷³, âðåøò³, ç óêðà¿íñüêèìè â³éñüêî-
âèìè, ùî ãîòîâ³ â³ääàòè æèòòÿ çàðàäè 
ïåðåìîãè äîáðà íàä çëîì. Òàê, íàø³ 
êîíöåðòè ñòàëè á³ëüø ïîë³òè÷íèìè, ³ 
ìè äÿêóºìî óñ³ì, õòî äàâ ìîæëèâ³ñòü 
ãîâîðèòè ïðî ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêó 

â³éíó çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà. Ìè 
äÿêóºìî çà ìîðàëüíó ³ ìàòåð³àëüíó 
ï³äòðèìêó àìåðèêàíö³â", – ïîä³ëèâñÿ 
êîëåêòèâ.

Тоня Матвієнко розчулила до 
сліз зустріччю з мамою, яку 
не бачила від початку війни

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Òîíÿ Ìàòâ³ºí-
êî ïîä³ëèëàñÿ ç øàíóâàëüíèêàìè 
çâîðóøëèâèì â³äåî, íà ÿêîìó ïîêàçà-
ëà çóñòð³÷ ç ìàìîþ íà âîêçàë³ ó Ìàãäå-
áóðç³, Í³ìå÷÷èíà.
Ñâîþ çíàìåíèòó ìàìó Í³íó Ìàòâ³ºí-
êî Òîíÿ íå áà÷èëà â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó 
â³éíè. Ðàçîì ç ä³òüìè àðòèñòêà âè¿õà-
ëà äî Ïîðòóãàë³¿. À Í³íà Ìèòðîôàí³âíà 
îïèíèëàñÿ â Í³ìå÷÷èí³.
Âðåøò³, ðîäèíà âîçç'ºäíàëàñÿ ó 
í³ìåöüêîìó Ìàãäåáóðç³, äå íàðàç³ 
ìàìà ñï³âà÷êè.
Íà ñòîð³íö³ â Instagram Òîíÿ ïîä³ëè-
ëàñÿ çâîðóøëèâèì â³äåî, äå ¿¿ ìàìà 
çóñòð³÷àº àðòèñòêó ðàçîì ç äîíüêàìè 
íà âîêçàë³: "Íå áà÷èëà ìàìó â³ä 25.02", 
- êîðîòêî ïðîêîìåíòóâàëà äîïèñ 
Ìàòâ³ºíêî.
Ó ðîëèêó Í³íà Ìèòðîôàí³âíà íå 
ñòðèìóþ÷è ñë³ç á³æèòü íà çóñòð³÷ ç 
ðîäè÷àìè, ñïî÷àòêó îá³éìàº ìàëåíü-
êó Í³íó, ïîò³ì äîíüêó Òîíþ ³ ñòàðøó 
îíó÷êó Óëÿíó.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, ï³äïèñíèêè ñòîð³íêè 
ñï³âà÷êè ç³çíàëèñÿ, ùî ðîëèê çâîðó-
øèâ ¿õ äî ñë³ç: "Çàâæäè çäàºòüñÿ, ùî 
âñ³ ñëüîçè âæå âèïëàêàëè … Àëå íà 
òàê³ â³äåî çíîâó ãðàäîì", "Ïëà÷ó ðàçîì 
ç Í³íîþ Ìèòðîôàí³âíîþ", "Ïðîñòî 
ñåðöå ðîçðèâàºòüñÿ â³ä òàêèõ â³äåî. 
Ñêîð³øî¿ íàì ïåðåìîãè", "íà öå íå 
ìîæíà äèâèòèñÿ áåç ñë³ç ùàñòÿ…".

Яніна Соколова пригадала, 
як Шарій висміював її під 
час боротьби із раком: "С*ка, 
буде тобі кара"

Â³äîìà óêðà¿íñüêà æóðíàë³ñòêà òà 
òåëåâåäó÷à ßí³íà Ñîêîëîâà çâåðíóëà-
ñÿ äî ïðîðîñ³éñüêîãî áëîãåðà Àíàòîë³ÿ 
Øàð³ÿ, ÿêîãî íàïåðåäîäí³ çàòðèìàëè 
³ñïàíñüê³ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.
Çíàìåíèò³ñòü, ÿêà ó òðàâí³ 2019-ãî 
ç³çíàëàñÿ, ùî ïåðåæèëà ðàê, ïðèãàäà-
ëà, ÿê ó ñâî¿õ ïðîãðàìàõ Øàð³é îáãîâî-
ðþâàâ ¿¿ ï³ä ÷àñ ïåð³îäó õâîðîáè. 
Â³äïîâ³äíå â³äåî ßí³íà îïóáë³êóâàëà íà 
ñâîºìó YouTube-êàíàë³.
"Áóëî çàòðèìàíî îäíó ç íàéá³ëüøèõ 
ÔÑÁøíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ãíèä 
ñó÷àñíîñò³ – Àíàòîë³ÿ Øàð³ÿ. ß íå ìîæó 
âàì ïåðåäàòè, íàñê³ëüêè âíóòð³øíüî 
ÿ ò³øóñÿ öüîìó ôàêòó. Â³í ïåðåêðó-
òèâ, äåìîí³çóâàâ òà ñïàïëþæèâ óñå, 
ïî÷èíàþ÷è â³ä ìîº¿ õâîðîáè íà ðàê. Â³í 
âèâ÷àâ ëèñèíó íà ìî¿é ãîëîâ³, ãîâîðèâ-
øè, ùî ÿ öå âñå ïðèäóìàëà. Ðîçïîâ³-
äàâ ëþäÿì ïðî òå, ùî ÿ êðàäó ÿê³ñü òàì 
êîøòè äåðæàâí³, çí³ìàþ÷è ê³íî… Õòî 
ìåí³ ïëàòèòü, ç êèì ÿ ñïëþ ³ ÿê âñå öå 
ïîçíà÷àºòüñÿ íà äîáðîáóò³ óêðà¿íö³â. 
Â³í ÷³ïàâ óñ³õ, õòî çàéìàº ïðîóêðà¿í-
ñüêó ïîçèö³þ", – ïðèãàäàëà ßí³íà.
Âò³ì, âîíà çàçíà÷èëà, ùî âñå öå êâ³òî÷-
êè, àäæå Øàð³é "ïàïëþæèâ Óêðà¿íó ÿê 
íàö³þ, à ñïîíñîðóâàëà öå ÔÑÁ". Òîæ 
òåïåð áëîãåð, íà äóìêó òåëåâåäó÷î¿, 
çàñëóãîâóº íà ñóäîâèé ðîçãëÿä. ßê 
ç³çíàëàñÿ Ñîêîëîâà, âîíà ç íåòåðï³í-
íÿì ÷åêàº, êîëè âæå â³äâ³äàº çàñ³äàííÿ 
ñóäó â Óêðà¿í³.
"ß äóæå ðàäà, Òîëþ. Òîìó, ï*çäóé, áóäü 
ëàñêà, äî Óêðà¿íè øâèäøå. À ìè çðîáè-
ìî ìàêñèìóì äëÿ òîãî, ùîá òè â³ä÷óâ, 
ÿê âîíî – áóòè çðàäíèêîì äåðæà-
âè. Ñ*êà, áóäå òîá³ êàðà âåëè÷åçíà. 
Ìè ïðîñòî òàê òåáå íå ëèøèìî, òèñê 
áóäå øàëåíèé òóò â Óêðà¿í³. Òîìó ñòî 
óäàð³â ñàëîì ïî ¿á*ëó íà Ìàéäàí³ âæå 
äëÿ òåáå ãîòóºìî", – äîäàëà âåäó÷à òà 
ïîäÿêóâàëà ÑÁÓ çà ðîáîòó.
Íàãàäàºìî, 5 òðàâíÿ ÑÁÓ ïîâ³äîìèëà 
ïðî çàòðèìàííÿ Øàð³ÿ, ÿêîìó ³íêðè-
ì³íóþòü äåðæàâíó çðàäó ³ äèñêðèì³íà-
ö³þ. Çà äàíèìè ñë³äñòâà, Øàð³é ñâî¿ìè 
â³äåî ä³ÿâ íà øêîäó íàö³îíàëüí³é 
áåçïåö³ Óêðà¿íè.
²ñïàíñüêèé ñóä öüîãî æ äíÿ â³äïóñòèâ 
ç-ï³ä âàðòè Øàð³ÿ ï³ä ï³äïèñêó ïðî 
íåâè¿çä. Â íüîãî çàáðàëè ïàñïîðò òà 
çîáîâ'ÿçàëè ç'ÿâëÿòèñÿ äî ñóäó ùî 
ï'ÿòíàäöÿòü äí³â.
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Російська акторка Марія 
Машкова про долю Путіна: 
"Він заслуговує Гаазького 
трибуналу"

Â³äîìà ðîñ³éñüêà àêòîðêà Ìàð³ÿ 
Ìàøêîâà ç òèõ àðòèñò³â, ÿê³ ï³äòðèìó-
þòü Óêðà¿íó ³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî â³éíó 
ÐÔ ïðîòè íàøî¿ êðà¿íè.
Ó ñâ³æîìó ³íòåðâ'þ Þð³þ Äóäþ Ìàøêî-
âà ðîçïîâ³ëà, ÿêî¿ äîë³, íà ¿¿ äóìêó, 
çàñëóãîâóº ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Ïóò³í. 
Àêòîðêà ââàæàº, ùî â³í çàñëóãîâóº íà 
Ãààçüêèé òðèáóíàë:
"ß ââàæàþ òàê, àáñîëþòíî, â³í çàñëó-
ãîâóº íà ñóä. Ñïðàâåäëèâèé òà â³äêðè-
òèé, äå ìè ïîáà÷èìî âñ³ äîêàçè", - 
ïðîêîìåíòóâàëà Ìàøêîâà.
Ðàçîì ç òèì àêòîðêà â³äïîâ³ëà íà 
çàïèòàííÿ, ÷è ì³ðêóâàëà âîíà ïðî òå, 
ùî ï³ä ñóäîì ìîæóòü îïèíèòèñÿ é ³íø³ 
ïðèõèëüíèêè ðîñ³éñüêî¿ ïðîïàãàíäè. 
Âðàõîâóþ÷è áàòüêà Ìàð³¿, â³äîìî-
ãî ðîñ³éñüêîãî àêòîðà Âîëîäèìèðà 
Ìàøêîâà, ÿêèé º ïàëêèì ïóò³í³ñòîì ³ 
áðàâ ó÷àñòü ó êîíöåðò³ â Ëóæíèêàõ. ßê 
â³äîìî, 18 áåðåçíÿ íà ìîñêîâñüêîìó 
ñòàä³îí³ "Ëóæíèêè" â³äáóâàâñÿ ì³òèíã-
êîíöåðò, ïðèñâÿ÷åíèé âîñüì³é ð³÷íèö³ 
àíåêñ³¿ Êðèìó òà Ñåâàñòîïîëÿ - âåäó÷³ 
ãîâîðèëè ïðî öþ ïîä³þ ÿê ïðî "ïîâåð-
íåííÿ äî ð³äíî¿ ãàâàí³".
"Òå, ùî ÿ ïîäóìàëà, êîëè ïîáà÷èëà 
Ëóæíèêè. ß çëÿêàëàñÿ öüîãî. Ó ìåíå 
ïðîñòî ïîñòàëî ïèòàííÿ, ùî ÿ ìîæó 
ÿê äî÷êà, ìàþ÷è ñêëàäí³ ñòîñóíêè ç 
áàòüêîì, àëå ÿêà éîãî ëþáèòü, ùî ÿ 
ìîæó çðîáèòè äëÿ íüîãî. ß ç'ÿñóâàëà 
äâ³ ðå÷³. Ïåðøå – ÿêùî ìàþ ïàñïîðò, ÿ 
çìîæó ïîäàòè íà âîçç'ºäíàííÿ ç ñ³ì'ºþ 
³ çàáðàòè òàòà. Äðóãèé âàð³àíò, ïðèïóñ-
òèìî, ó Ðîñ³¿ ðåâîëþö³ÿ, õòîñü ³íøèé 
ïðèõîäèòü ³ âèâîäèòü ëþäåé, ÿê³ â³äïî-
â³äàëè çà ïðîïàãàíäó. ß óÿâèëà, ùî ÿ 
ìîæó ïðè¿õàòè ³ ñêàçàòè: "ó âñ³õ áóëè 
ðîäè÷³, ÿê³ çàïëóòàëèñÿ", - ïîä³ëèëàñÿ 
Ìàøêîâà.
Âîíà òàêîæ ç³çíàëàñÿ, ùî çàáëîêóâàëà 
ð³äíîãî äÿäüêà ó òåëåôîí³ ÷åðåç éîãî 
ïîçèö³þ ùîäî Óêðà¿íè:
"Ó ìîº¿ áàáóñ³ òðîº ä³òåé. Äÿäüêî 
Âàëåðà, ïðåêðàñíèé çàñëóæåíèé 
ëüîò÷èê, ¿¿ ñòàðøèé ñèí, ïåðåáó-
âàº â Íîâîñèá³ðñüêó. Ââàæàº ìåíå 
çðàäíèêîì. Áàãàòî âñÿêî¿ ãèäîòè ìåí³ 
íàïèñàâ. Ìåí³ äîâåëîñÿ çàáëîêóâà-
òè éîãî. ß éîãî ïîïåðåäèëà, ùî ÿêùî 
â³í ïðîäîâæèòü ãèäîòó ãîâîðèòè... Òàê, 
ìåí³ äîâåëîñÿ çàáëîêóâàòè ð³äíîãî 
äÿäüêà", - ç³çíàëàñÿ Ìàøêîâà.

Дантес зізнався, що його 
сестра-росіянка хоче змінити 
громадянство: "Каже, 
що не хоче цей паспорт"

Çà ñëîâàìè Äàíòåñà, ç ïî÷àòêîì 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ÐÔ ïðîòè 
Óêðà¿íè áàãàòî éîãî çíàéîìèõ ç Ðîñ³¿ 
ïîâè¿æäæàëè. Âîëîäèìèð ç³çíàâñÿ, ùî 
âîíè äîñ³ âèáà÷àþòüñÿ ³ íàìàãàþòüñÿ 
òèõåíüêî ùîñü ðîáèòè.
"ª äðóç³, ÿê³ âè¿õàëè ç ÐÔ ùå 24 é 
âèáà÷àþòüñÿ äîñ³. À ãîëîâíå, âîíè 
íå çàõèùàþòü ñåáå. Âîíè ìîâ÷êè 
ðîáëÿòü ñïðàâó òà íå ñòàâëÿòü æîäíèõ 
çàïèòàíü", - ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð.
Òàêîæ â³í ïîä³ëèâñÿ, ùî ó íüîãî º 
ñåñòðà, ÿêà ìàº ðîñ³éñüêèé ïàñïîðò. 
Îäíàê ñåñòðà âæå äàâíî ìåøêàº ó 
ªâðîï³. Çà ñëîâàìè Äàíòåñ, éîãî 
ðîäè÷êà õî÷å îòðèìàòè óêðà¿íñüêå 
ãðîìàäÿíñòâî:
"Ó ìåíå º ñåñòðà. Àëå âîíà äóæå äàâíî 
ïî¿õàëà ³ âîíà òàê ñàìî êîæåí äåíü 
ïëàêàëà íà ïî÷àòêó, ï³äòðèìóâàëà. 
Âîíà æèâå â ªâðîï³ ³ âîíà çàðàç õî÷å 
îòðèìàòè óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî. 
Êàæå: "ß íå õî÷ó áóòè ïðè÷åòíîþ äî 
öüîãî, ÿ íå õî÷ó öåé ïàñïîðò. Ìåí³ ç 
íèì âàæêî", - ðîçïîâ³â Äàíòåñ.

Окупанти повністю 
зруйнували квартиру відомої 
української ведучої: "Я 
відмовляла собі у всьому, 
аби у 33 мати своє житло"

Äîðîòþê ó ñåáå íà ñòîð³íö³ â Instagram 
ç³çíàëàñÿ, ùî ðîñ³éñüê³ â³éñüêà ïîòðà-
ïèëè ñâî¿ìè ñíàðÿäàìè ó ¿¿ æèòëî, 
çàðàäè ÿêîãî âîíà ñîá³ ó âñüîìó 
â³äìîâëÿëà:
"Ç ïðèâîäó êâàðòèðè – ÿ â³äìîâëÿ-
ëà ñîá³ ó âñüîìó, àáè ó 33 ìàòè ñâîº 
îêðåìå æèòëî, ó ÿêå áóëî âêëàäåíî 
êîæåí ì³ë³ìåòð ìîº¿ äóø³. ßêó ðàøèñòè 
çðóéíóâàëè ñâî¿ìè ñíàðÿäàìè âùåíò!" 
– ñêàçàëà æóðíàë³ñòêà.
Â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè 
Äîðîòþê ïðèéíÿëà ð³øåííÿ çàëèøèòè-
ñÿ â Óêðà¿í³:
"ß íå çàñóäæóþ í³êîãî, õòî âè¿õàâ çà 
êîðäîí. Àëå ÿ îñîáèñòî í³êóäè áë*äü 
íå ïî¿äó! Áî â ìåíå òóò ñ³ì'ÿ. ² âîíè äëÿ 
ìåíå íàéð³äí³øå ³ íàéäîðîæ÷å, ùî ÿ 
ìàþ. ² ÿêùî íà íèõ âïàäå ÿäåðêà 9-ãî, ÿ 
õî÷ó, ùîá âîíà âïàëà ³ íà ìåíå! Áî áåç 
íèõ ÿ íå òå ùî æèòè, äèõàòè íå ìîæó", - 
ïîä³ëèëàñÿ Àë³íà.
Ðàçîì ç òèì Äîðîòþê çâåðíóëàñÿ äî 
òèõ óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ãîâîðè-
òè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ:
"Äà ãîâîð³òü âè òîþ êàöàïñüêîþ - âàøå 
ïðàâî. Àëå íå äèâóéòåñÿ, ÷îãî â³éíà é 
äîñ³ òðèâàº. ² òàê - ÿ äóæå ìð³þ, ùîá âñÿ 
Óêðà¿íà âðåøò³ çàãîâîðèëà ð³äíîþ òàêîþ 
ñï³âó÷îþ ìîâîþ", - íàãîëîñèëà âåäó÷à.

Могилевська розповіла 
про "зомбованого" брата, 
який живе в Росії 

Àðòèñòêà, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ ç³ðîê, 
íàìàãàëàñÿ äîíåñòè ð³äíèì ïðàâäó 
ïðî â³éíó â Óêðà¿í³.
Âò³ì, ÿê âîíà çàçíà÷èëà â ³íòåðâ'þ 
Îëåêñàíäð³ Êó÷åðåíêî, ç íèìè áóëî 
äóæå òÿæêî ãîâîðèòè. Çîêðåìà, áðàò 
âèêîíàâèö³ íå â³ðèâ, ùî â³äåî, ÿê³ âîíà 
éîìó íàäñèëàëà, ðåàëüí³.
"Êàçàâ ìåí³: "À ÿêîãî ðîêó öå â³äåî? Ùî 
òè ìåí³ íàäñèëàºø?". Ïðîïàãàíäà äóæå 
ïîòóæíà, ïðîôåñ³éíà, ëþäè ñïðàâä³ 
çîìáîâàí³. Âîíè ùèðî â³ðÿòü ó òå, ùî 
êàæóòü. Çà äâà ì³ñÿö³ â³éíè âæå ëèøå 
ñë³ïèé, ãëóõèé òà òóïèé íå çðîçóì³â, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ", – ðîçïîâ³ëà ñï³âà÷êà.
Ìîãèëåâñüêà äîäàëà, ùî ó ðîñ³ÿí º 
ìîæëèâ³ñòü ðîç³áðàòèñÿ ó ôàêòàõ, àëå 
âîíè, íà æàëü, öüîãî íå ðîáëÿòü.
"Äîñèòü ä³ðî÷îê º ó ïðîñòîð³ ö³º¿ çàë³ç-
íî¿ çàâ³ñè, ÿêîþ íàêðèâàþòü Ðîñ³þ... À 
ìèñëÿ÷à ëþäèíà ìàº ïîäèâèòèñÿ îáèäâ³ 
÷àø³ òåðåç³â, çâàæèòè ³ òàêèì ÷èíîì 
ìàòè ñâîþ äóìêó. Íàñò³ëüêè ïåðåêîí-
ëèâà ³íôîðìàö³ÿ ç îáîõ áîê³â, ùî ÿ ñ³ëà 
á ïîñåðåäèí³ ³ ïîäóìàëà á ïðîñòó ð³÷ – ò³ 
ïåðåêîíëèâ³ ³ ò³ ïåðåêîíëèâ³, àëå, ñ*êà, 
âñå íà ¿õí³é òåðèòîð³¿ â³äáóâàºòüñÿ. 
Ãèíóòü òî óêðà¿íö³, óêðà¿íñüê³ áóäèíêè, 
ì³ñòà", – çàçíà÷èëà âîíà.
Òàêîæ àðòèñòêà íàãîëîñèëà, ùî 
ñüîãîäí³ íàø âîðîã – öå Ðîñ³ÿ ³ áóäü 
ÿêà ³íøà ïîçèö³ÿ – öå äåðæàâíà çðàäà.

Дружина Тараса Тополі 
показала зворушливе 
відео, яке він для неї 
змонтував на війні

що не хоче цей паспорт"

Çà ñëîâàìè Äàíòåñà, ç ïî÷àòêîì 

трибуналу"

Â³äîìà ðîñ³éñüêà àêòîðêà Ìàð³ÿ 

Àðòèñòêà, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ ç³ðîê, 

аби у 33 мати своє житло"

Äîðîòþê ó ñåáå íà ñòîð³íö³ â Instagram 

не бачила від початку війни

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Òîíÿ Ìàòâ³ºí-

заради Кацуріна

Óêðà¿íñüêèé ñï³âàê Âîëîäèìèð Äàíòåñ, 

змонтував на війні
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Îâåí. Öåé òèæäåíü ï³äøòîâõíå ó á³ê ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. Éìîâ³ðíî, äîâåäåòüñÿ 
íàãîëîñèòè íå íà ìàòåð³àëüíèõ ñïðàâàõ, à íà ñàìî-
ï³çíàíí³. Ùîá ãëèáøå çðîçóì³òè, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó 

âëàñíèõ äóìêàõ, íå îáîâ'ÿçêîâî ñòàâàòè ïñèõîëîãîì.
Òåëåöü. Íàâðÿä ÷è âàñ âëàøòóº øâèäê³ñòü ïîä³é 
öüîãî òèæíÿ. ßêùî â³ä÷óºòå, ùî ñâ³ò ñêëàäàºòüñÿ 
ëèøå ç íåãàòèâíèõ ëþäåé, êðàùå çàðàç â³äìîâè-
òèñü â³ä áóäü-ÿêèõ êîíòàêò³â. Çðåøòîþ, âè íàñò³ëü-

êè ñàìîäîñòàòí³, ùî ³ íà ñàìîò³ âàì íóäíî íå áóäå.
Áëèçíþêè. Ãîðîñêîï íå ðàäèòü âòðó÷àòèñÿ ó ïîä³¿ 
ïî÷àòêó òèæíÿ, ÿêùî â³ä÷óâàºòå, ùî äî ê³íöÿ íå ðî-
çóì³ºòå ñóòü òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Â³äñòîðîíèòè-
ñÿ áóäå íåëåãêî, îäíàê, áóäó÷è ïîãàíî ïî³íôîðìî-

âàíèìè, âè ìîæåòå ïðèéíÿòè íåïðàâèëüíå ð³øåííÿ, ÷èì, 
çðåøòîþ, ñòâîðèòå íîâ³ ïðîáëåìè.

Ðàê. Öåé òèæäåíü ñïðèÿòëèâèé äëÿ âèêîíàííÿ ð³ç-
íîìàí³òíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ. Âàì òàêîæ âàðòî 
òðîõè ïåðåãëÿíóòè ìàòåð³àëüíèé àñïåêò, íàïðè-
êëàä, îïòèì³çóâàâøè ñâî¿ âèòðàòè. Íàö³ëþâàòèñÿ, 

ñë³ä ëèøå òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó æèòò³. ßêùî ñïðîáóºòå âì³-
ùàòèñÿ â äîëþ êîãîñü ³íøîãî (íåõàé íàéáëèæ÷ó ëþäèíó), 
í³÷èì õîðîøèì öå íå çàê³í÷èòüñÿ.

Ëåâ. Áóäü-ÿê³ íåçàâåðøåí³ ñïðàâè öüîãî òèæíÿ º 
íåïðèéíÿòíèìè. Íàìàãàéòåñÿ äîâåñòè äî ëîã³÷íî¿ 
òî÷êè êîæíå òàêå ïèòàííÿ. Â³ä öüîãî áàãàòî â ÷îìó 
çàëåæèòü âàøå ìàéáóòíº. Çàãàëîì æå îáñòàíîâêà 

öüîãî òèæíÿ Ëåâàì áëàãîâîëèòü. Óñï³õ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³ â 
õîä³ îñîáèñòèõ ñïðàâ, ³ ó ô³íàíñîâèõ ïî÷èíàííÿõ.

Ä³âà. Ãîðîñêîï íà öåé òèæäåíü çàêëèêàº áðàòè â 
óñüîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ, íàéæâàâ³øà ó÷àñòü. Ñòîÿ-
òè îñòîðîíü àáî çàìîâ÷óâàòè îñîáèñòå áà÷åííÿ ò³º¿ 
÷è ³íøî¿ ñèòóàö³¿ îçíà÷àº äîáðîâ³ëüíî â³ääàòè øàíñ 

íà óñï³õ êîìóñü ³íøîìó. Íå ìîæíà âèêëþ÷àòè, ùî ïðè íàé-
áëèæ÷îìó ðîçãëÿä³ ñòàíå çðîçóì³ëèì, ùî âàø³ ³äå¿ òà ïëàíè 
îïîíåíò³â íå ñóïåðå÷àòü, à äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî.

Òåðåçè. Òèæäåíü âèãëÿäàº äîñèòü íàñè÷åíî. Çà 
áàæàííÿ âè çäàòí³ äîñÿãòè óñï³õó, àëå â³í ó ñâîþ 
÷åðãó ìàòèìå íà óâàç³ âåëèê³ âêëàäåííÿ ñèë, íåðâ³â 
³ ÷àñó. Ùî ïîñ³ºø — òå é ïîæíåø, öå çàñòîñîâíî 

äëÿ âñ³õ æèòòºâèõ ñôåð. Ïîìèëêîâî ââàæàòè, ùî íåëîÿëü-
íà êðèòèêà íà àäðåñó áëèçüêî¿ ëþäèíè íå ïîðîäèòü îáðàç 
³ ñóïåðå÷íîñòåé.

Ñêîðï³îí. Ð³âåíü æèòòºâèõ ñèë öüîãî òèæíÿ áóäå äî-
ñòàòí³ì äëÿ òîãî, ùîá âèêîíàòè áåçë³÷ ñïðàâ. ßêùî 
ïðàâèëüíî ðîçïîä³ëèòè â³ëüíèé ÷àñ, âäàñòüñÿ ïàðà-
ëåëüíî äîïîìîãòè êîìóñü ³ç áëèçüêèõ ëþäåé. Ìàáóòü 

âàì, äîâåäåòüñÿ ïîâîäèòèñÿ ô³ëîñîôñüêè àáî ïîíàä ïåäà-
ãîã³÷íî. Äàëåêî íå çàâæäè âàø³ ñëîâà íåçì³ííî äîõîäèòè-
ìóòü äî àäðåñàòà. Öå âàæëèâî âðàõóâàòè òà âèïðàâèòè.

Ñòð³ëåöü. Òèæäåíü çìóñèòü ñåðéîçíî çàéíÿòèñÿ 
îñîáèñòèìè ñòîñóíêàìè. Òèì, õòî ìàº ñ³ì'þ, ñë³ä 
ìàêñèìàëüíî çîñåðåäèòèñÿ íà ïîòðåáàõ áëèçüêèõ 
ëþäåé. Íå â³äìîâëÿéòåñÿ â³ä àëüòðó¿çìó. Éìîâ³ðíî, 

ò³ëüêè çàáóâøè ïðî ñåáå, âè çìîæåòå íîðìàë³çóâàòè ñèòóàö³þ.
Êîçåð³ã. Öüîãî òèæíÿ íå äîâåäåòüñÿ áîðîòèñÿ ³ç 
ïðîáëåìàìè. Ãîðîñêîï ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî òâîð-
÷èé ïîòåíö³àë ïðåäñòàâíèê³â âàøîãî çîä³àêàëüíîãî 
çíàêà ³ñòîòíî çðîñòå. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñòàíå ìîòè-

âîì â³äêðèâàòè íîâ³ ñòîðîíè â äîáðå çíàéîìèõ ðå÷àõ. Íå 
òðåáà âêëàäàòè ñèëè ó ùîñü îäíå. Ä³éòå â³äðàçó çà äåê³ëü-
êîìà íàïðÿìêàìè.

Âîäîë³é. Óäà÷à öüîãî òèæíÿ ñàìà á³æèòü äî ðóê. 
Âàì ëèøå ïîòð³áíî âèÿâèòè ï³äïðèºìëèâ³ñòü ³ 
âïðàâí³ñòü. Íàâ÷³òüñÿ ÷èòàòè ì³æ ðÿäêàìè ³íôîð-
ìàö³þ, îòðèìàíó ï³ä ÷àñ êîæíîãî ä³àëîãó, ïðàâèëü-

íî ðîçøèôðîâóéòå ï³äêàçêè Âñåñâ³òó. Áàãàòî çàëåæèòü ³ â³ä 
òîãî, ÿêèé åìîö³éíèé íàñòð³é áóäå äëÿ âàñ ïåðåâàæíèì. Íå 
çàáóâàéòå, ùî ëþäèíà, íàëàøòîâàíà íà îïòèì³çì, çàâæäè 
äîñÿãàº çíà÷íî á³ëüøîãî.

Ðèáè. Öåé òèæäåíü çàêëèêàº äî áîðîòüáè çà íåçà-
ëåæí³ñòü. ² íåõàé öÿ áîðîòüáà çîñåðåäèòüñÿ â äî-
ìàøí³õ ñò³íàõ, âàì âîíà â³ä öüîãî íå ñòàíå ìåíø 
çíà÷óùîþ. ×èì çðîçóì³ë³øå îãîëîñ³òü äîìî÷àäöÿì 

ïðî ñâî¿ áàæàííÿ ³ íàì³ðè, òèì ìåíøå ó íèõ çàëèøèòüñÿ 
øàíñ³â ïåðåêîíàòè âàñ ó çâîðîòíîìó.

16 травня  — 22 травня

16 òðàâíÿ, ïîâíèé ì³ñÿöü ó 
Ñêîðï³îí³. ßêíàéìåíøå ïåðå-
áóâàòè íà ëþäÿõ: çàãðîæóþòü 
ðîçá³æíîñò³ òà ñâàðêè ç êîëå-
ãàìè, íà÷àëüñòâîì, ðîäè÷àìè, 
äðóçÿìè. Çàãðîçà ñóâîðîãî 
êîíôë³êòó, âîðîæíå÷³. Ó ö³ äí³ º 
íåáåçïåêà ïåðåâàæàííÿ òà âè-
ïëåñêó íåãàòèâíèõ åìîö³é, àãðå-
ñ³¿. Êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíî 
óêëàäàòè äîãîâîðè, çä³éñíþâà-
òè óãîäè.

17 òðàâíÿ, ñïàäíà Ì³ñÿöü ó 
Ñòð³ëüö³. Äîáà äàðóº íàì íå-
éìîâ³ðíó âíóòð³øíþ ñâîáîäó - 
ðàä³ºìî ³ ðàä³ºìî, ³ â³ðèìî â òå, 
ùî ðàçîì ç íàìè âåñåëÿòüñÿ ³ 
Ì³ñÿöü, ³ âñ³ ïëàíåòè. Ñüîãîä-
í³øí³é äåíü í³áè êàæå – çàáóäü-
òå ñìóòêó, ³ â³ä³ðâ³òüñÿ íà ïîâíó 
ïðîãðàìó.

18 òðàâíÿ, ñïàäíà Ì³ñÿöü 
ó Ñòð³ëüö³. Öå ÷àñ ï³äêàçîê òà 
îñÿÿíü. Íå âàðòî ñïîä³âàòèñÿ, 
ùî Ì³ñÿöü â³çüìå âñå ï³ä êîíòð-
îëü, ìè ìàºìî ïðîÿâèòè ñàìî-
ñò³éí³ñòü ³ ðîç³áðàòèñÿ â ñîá³, òà 
ó ñêëàäíîñòÿõ íàâêîëèøíüîãî 
ñâ³òó.

19 òðàâíÿ, ñïàäàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Êîçåðîç³. Äåíü ìîæíà 
íàçâàòè ÷àñîì ïåðåâ³ðêè íà ì³ö-
í³ñòü. Âñåñâ³ò çàõî÷å ä³çíàòèñÿ: 

à ÷è çàñëóãîâóºìî ìè íà äàðè, 
ÿêèìè íàñ îáñèïàëè â ïîïåðåäí³ 
ì³ñÿ÷í³ äí³?

20 òðàâíÿ, ñïàäàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Êîçåðîç³. ßêùî ìè â³ä-
÷óâàºìî ñóìí³âè, öå íå îçíà÷àº, 
ùî ìè ïîìèëÿºìîñÿ àáî ïîâî-
äèìîñÿ íåïðàâèëüíî - öå ïðîñòî 
äåíü òàêèé, ³ ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ 
äî öüîãî ô³ëîñîôñüêè. Àäæå àá-
ñîëþòíå ùàñòÿ íåäîñÿæíå, õ³áà 
ùî â äèòèíñòâ³, òà é òå, öÿ áåç-
òóðáîòí³ñòü áóâàº øâèäêîïëèí-
íîþ, ³ ëåäü â³ä÷óòíîþ.

21 òðàâíÿ, ñïàäíà Ì³ñÿöü ó 
Âîäîë³¿. Äåíü ìîæíà íàçâàòè 
äíåì   ïåðåîñìèñëåííÿ. Çâè÷àé-
íî, ìè íå âèíàõîäèòèìåìî ìà-
øèíó ÷àñó, ùîá ïîâåðíóòèñÿ íà-
çàä ³ âèïðàâèòè äåÿê³ ïîìèëêè, 
àëå æ ìàéáóòíº â íàøèõ ðóêàõ, 
³ ïî÷íåìî ðîáèòè éîãî êðàùå 
ñàìå çàðàç - ó äâàäöÿòü ïåðøèé 
ì³ñÿ÷íèé äåíü.

22 òðàâíÿ, ñïàäíà Ì³ñÿöü 
ó Âîäîë³¿. Äâàäöÿòü äðóãà ì³-
ñÿ÷íà äîáà – öå ÷àñ ìóäðîñò³ 
òà äóõîâíîãî ïîøóêó. Ñüîãîäí³ 
ìè âèõîäèìî íà ô³í³øíó ïðÿ-
ìó ³ íàìàãàºìîñü çàâåðøèòè 
ñïðàâè, ðîç³áðàòèñÿ ç ïðîáëå-
ìàìè òà äîñÿãòè âíóòð³øíüî¿ 
ãàðìîí³¿.

Місячний календар на тиждень

    
— Àáðàì! À øî âè ñüîãîäí³ òàê ï³ç-
íî äîäîìó?
— Äà çàïèñàëñÿ íà êóðñû óêðàèí-
ñêîãî ÿçûêà.
— Âè áî¿òåñÿ, ùî ïðèéäóòü áàíäå-
ð³âö³ âàñ âáèâàòè?
— Íåò! ß áîþñü, øî ðóññêèå ïðè-
äóò ìåíÿ ñïàñàòü.

    
— Êóìå, íàçâà ÿêîãî ì³ñòà â Óêðà¿í³ 
ñêëàäàºòüñÿ ç 2-õ ÷àñòèí: ïåðøà – 
òå, áåç ÷îãî íå ìîæíà æèòè, äðóãà 
– ùî ïðèíîñèòü ñïîê³é.
— «Õåð-ñîí».
— ß òåæ òàê äóìàâ, àëå ïðàâèëüíà 
â³äïîâ³äü – «Æèòî-ìèð».

    
Ö³êàâî, à ÷è íå ìîãëè áè öèãàíè 
âêðàñè ïóò³íà?

 СМІХОТЕРАПІЯ

Один з найсмачніших 
і простих тортів 
Корівка — 1 година 
разом з випічкою

Ìàáóòü, íàéïîïóëÿðí³øèé ³ áåç-
ïðîãðàøíèé âàð³àíò ñìà÷íîãî äå-
ñåðòó — öå òîðò.

Îäíàê íå ó âñ³õ º ñèëè, ÷àñ ³ áà-
æàííÿ ãîòóâàòè ùîñü òðóäîì³ñòêå. 
Òà öå çîâñ³ì ³ íå îáîâ'ÿçêîâî, àäæå 
ìîæíà ïðèãîòóâàòè îñü òàêèé ñìà÷-
íèé òîðò "Êîð³âêà", ÿêèé ðàçîì ç 
âèï³÷êîþ â³äí³ìå ó âàñ íå á³ëüøå 
ãîäèíè!

Ùå îäèí ïëþñ öüîãî òîðòà â òîìó, 
ùî òîíê³ àðàõ³ñîâ³ êîðæ³ äîñèòü 
øâèäêî ïðîñî÷óþòüñÿ.

²ÍÃÐÅÄ²ªÍÒÈ:
Äëÿ êîðæ³â:
  ÿéöÿ — 2 øò.;
  öóêîð — 80 ã;
  ñ³ëü — ¼ ÷. ë.;
  âåðøêîâå ìàñëî 82% — 150 ã;
  âàðåíå çãóùåíå ìîëîêî — 

100 ã;
  àðàõ³ñ (íåñîëîíèé) — 170 ã;
  áîðîøíî — 350 ã;
  ðîçïóøóâà÷ — 10 ã
Äëÿ êðåìó:
  âàðåíå çãóùåíå ìîëîêî — 

600 ã;
  âåðøêè 33% — 500ã
ÏÐÈÃÎÒÓÂÀÍÍß:
Â ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî ï³ä-

ãîòóâàòè àðàõ³ñ. 
Éîãî î÷èùàºìî 
â³ä øê³ðêè, à ïî-
ò³ì ïåðåìåëþºìî 
íåâåëèêèìè ïî-
ðö³ÿìè, ïîñò³éíî 
ïåðåâ³ðÿþ÷è ñòàí 
ãîð³õ³â, àäæå òóò 
äóæå âàæëèâî íå 
ïåðåñòàðàòèñÿ ³ 
íå ïåðåòâîðèòè ¿õ 
â ïàñòó.

Ïîò³ì ï³äãî-
òîâëåí³ ãîð³øêè 
â³äïðàâëÿºìî â 
äóõîâêó îáñìàæó-
âàòèñÿ, áóêâàëüíî 
íà 6-7 õâèëèí äî çîëîòèñòîãî êî-
ëüîðó.

Òåïåð ìîæíà ï³äãîòóâàòè ò³ñòî. 
Äëÿ öüîãî ç'ºäíóºìî ÿéöÿ ç öóêðîì ³ 
ñ³ëëþ, òðîõè çáèâàºìî. Ïîò³ì äîäà-
ºìî äî íèõ âåðøêîâå ìàñëî ³ çãóùå-
íå ìîëîêî, ïåðåì³øóºìî äî îäíî-
ð³äíîñò³. Íàðåøò³ âñèïàºìî â ìàñó 
áîðîøíî, ïðîñ³ÿíå ðàçîì ç ðîçïó-
øóâà÷åì, ³ ãîð³õè. Òðîõè âèì³øóºìî 
ò³ñòî ³ îòðèìóºìî ïðóæíèé ³ ðàçîì ç 
òèì ì'ÿêèé êëóáîê, ÿêèé íå ëèïíå í³ 
äî ìèñêè, í³ äî ðóê.

Ïîä³ëÿºìî ò³ñòî íà ð³âí³ øìàòî÷-
êè çàëåæíî â³ä áàæàíî¿ ê³ëüêîñò³ 
êîðæ³â ³ ðîçêà÷óºìî ¿õ. Áàæàíî â³ä-
ðàçó ðîçãîðòàòè êîðæ³ íà ïåðãàìåí-
ò³, áî ïåðåêëàñòè ¿õ ï³ñëÿ ðîçêî÷ó-
âàííÿ áóäå âæå ïðîáëåìàòè÷íî.

Ï³äãîòîâëåí³ êîðæ³ â³äïðàâëÿºìî 
âèï³êàòèñÿ â ðîç³ãð³òó äî 180 ãðàäó-
ñ³â äóõîâêó ïðèáëèçíî íà 9 õâèëèí. 

Âèéìàºìî êîðæ³ ç äóõîâêè ³ â³äðàçó 
æ, ïîêè âîíè íå îõîëîëè, îáð³çàºìî. 
Ï³ñëÿ îõîëîäæåííÿ êîðæ³ ñòàíóòü 
äóæå êðèõêèìè, ³ íîðìàëüíî îáð³çà-
òè ¿õ âæå íå âèéäå.

Ïîêè êîðæ³ îñòèãàþòü, ï³äãîòóºìî 
êðåì. Äëÿ íüîãî ñïî÷àòêó çáèâàºìî 
âàðåíå çãóùåíå ìîëîêî, ùîá âîíî 
ñòàëî á³ëüø ð³äêèì. Ïîò³ì îêðåìî 
çáèâàºìî âåðøêè âèñîêî¿ æèðíîñò³. 
Ç'ºäíóºìî çãóùåíå ìîëîêî ³ âåðøêè 
ðàçîì, äîáðå ïåðåì³øóºìî.

Íó îñü ³ âñå, ìîæíà ïåðåõîäèòè 
äî ñêëàäàííÿ. Ç³áðàíèé òîðòèê â³ä-
ïðàâëÿºìî â õîëîäèëüíèê íà ïðîñî-
÷åííÿ.

Ïðèêðàñèòè òîðò ìîæíà çà äîïî-
ìîãîþ îáð³çê³â êîðæ³â. Ïåðåìåëþ-
ºìî ¿õ çà äîïîìîãîþ áëåíäåðà, à 
ïîò³ì ïðèñèïàºìî êðèõòîþ ñò³íêè 
òîðòèêà, ïîïåðåäíüî çìàñòèâøè ¿õ 
òîíêèì øàðîì êðåìó.
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ÐÎ Ñ ² É Ñ Ü Ê È É 
ì³ëüÿðäåð Ðî-
ìàí Àáðàìîâè÷, 

ÿêèé ïåðåáóâàº ï³ä 
ñàíêö³ÿìè óðÿäó Âå-
ëèêî¿ Áðèòàí³¿, á³ëüøå 
íå º âëàñíèêîì ëîí-
äîíñüêîãî êëóáó. Ïðå-
ññëóæáà ×åëñ³ îïóáë³-
êóâàëà îô³ö³éíó çàÿâó 
ïðî ïðèäáàííÿ êëóáó 
êîíñîðö³óìîì íà ÷îë³ 
ç àìåðèêàíñüêèì á³ç-
íåñìåíîì Òîääîì 
Áåë³ çà ï³äòðèìêè 
Clearlake Capital.

Ñóìà óãîäè ñòàíîâèëà 4,25 
ì³ëüÿðäà ôóíò³â. Î÷³êóºòüñÿ, 
ùî óãîäó áóäå ïîâí³ñòþ çà-
âåðøåíî íàïðèê³íö³ òðàâíÿ. 
Äîäàìî, ùî ÷àñòèíó êîøò³â 
â³ä ïðîäàæó áóäå ïåðåäàíî 
äî ñïåö³àëüíîãî áëàãîä³éíîãî 
ôîíäó, çâ³äêè ï³äóòü íà äîïî-
ìîãó æåðòâàì â³éíè â Óêðà¿í³.

Êîøòè íàä³éäóòü íà çàìî-
ðîæåíèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ó 
Âåëèê³é Áðèòàí³¿. 100% ö³º¿ ñóìè 
ï³äóòü íà áëàãîä³éí³ñòü, ùî ï³ä-
òâåðäæóº Ðîìàí Àáðàìîâè÷. 
Äëÿ ïåðåêàçó êîøò³â ³ç çàìîðî-
æåíîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ïî-
òð³áíå áóäå ñõâàëåííÿ óðÿäó Âå-
ëèêî¿ Áðèòàí³¿, – éäåòüñÿ â çàÿâ³.
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Російські команди не 
виступатимуть у турнірах 
УЄФА у наступному сезоні

ÓªÔÀ ïîâ³äîìè-
ëà ð³øåííÿ ç ïðèâî-
äó ó÷àñò³ ðîñ³éñüêèõ 
êîìàíä ó òóðí³ðàõ 
ï³ä ¿¿ åã³äîþ. Áóëî 
ïðèéíÿòî íàñòóïíå:

– Æ³íî÷à çá³ðíà 
Ðîñ³ÿ íå ç³ãðàº íà æ³-
íî÷îìó ªâðî-2022 
âë³òêó – ¿¿ â ãðóï³ Ñ çà-
ì³íèòü Ïîðòóãàë³ÿ, ÿêó 
ðîñ³ÿíêè ïðîéøëè â 
ïëåé-îô êâàë³ô³êàö³¿;

– Ðîñ³éñüê³ êîìàíäè íå áðàòèìóòü ó÷àñòü 
ó íàñòóïíîìó ñåçîí³ ºâðîêóáê³â ï³ä åã³äîþ 
ÓªÔÀ. Êð³ì òîãî, ó ñåçîí³ 2022/23 Ðîñ³ÿ 
îòðèìàº 4,333 áàëà ó òàáëèö³ êîåô³ö³ºíò³â 
äëÿ ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä òà 1,750 – äëÿ æ³íî÷èõ 
(íàéìåíøèé ïîêàçíèê ðîñ³éñüêèõ êëóá³â çà 
îñòàíí³ 5 ñåçîí³â);

– Çàÿâêè Ðîñ³¿ íà ïðîâåäåííÿ ªâðî-
2028/2032 âèçíàíî íåä³éñíèìè ÷åðåç ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîãàíîãî âïëèâó íà ðåïóòàö³þ ÓªÔÀ, 
à òàêîæ íåâèçíà÷åí³ñòü òåðì³í³â â³äñòîðî-
íåííÿ ðîñ³éñüêèõ êîìàíä â³ä ó÷àñò³ ó òóðí³ðàõ 
ï³ä åã³äîþ Ñï³ëêè;

– Çá³ðíà Ðîñ³¿ íå ãðàòèìå â ãðóï³ 2 äðóãî-
ãî äèâ³ç³îíó Ë³ãè íàö³é òà àâòîìàòè÷íî çàéìå 
4-òó ñõîäèíêó, à òàêîæ 16-òó – ó ðåéòèíãó âñ³õ 
êîìàíä Ë³ãè B;

– Ðåçóëüòàòè çá³ðíî¿ Ðîñ³¿ U-21 ó ãðóï³ â³ä-
áîðó äî ìîëîä³æíîãî ªâðî àíóëüîâàí³, ñêëàä 
ãðóïè çìåíøåíî äî 5 ó÷àñíèê³â;

– Ðåçóëüòàòè æ³íî÷î¿ çá³ðíî¿ Ðîñ³¿ â³äáîðó 
×Ñ-2023 àíóëüîâàí³, ñêëàä ãðóïè çìåíøåíî 
äî 5 ó÷àñíèê³â;

– Æ³íî÷à çá³ðíà Ðîñ³ÿ íå ç³ãðàº ó «Ô³íà-
ë³ ÷îòèðüîõ» ç ôóòçàëó – ¿¿ ì³ñöå ó êâàðòåò³ 
ç Óêðà¿íîþ, Ïîðòóãàë³ºþ òà ²ñïàí³þ çàéìå 
Óãîðùèíà;

– Ðîñ³éñüê³ êëóáè íå ãðàòèìóòü ó ôóòçàëü-
í³é Ë³ç³ ÷åìï³îí³â ó ñåçîí³ 2022/23;

– Çá³ðí³ Ðîñ³¿ U-17 òà U-19 âèêëþ÷åí³ ç 
â³äïîâ³äíèõ çìàãàíü – êîìàíäè ç ¿¿ ãðóï ç³-
ãðàþòü ì³í³òóðí³ðè çà ó÷àñò³ 3 çá³ðíèõ;

– Ôóòçàëüíó çá³ðíó Ðîñ³¿ çàì³íèòü Íîð-
âåã³ÿ íà æåðåáêóâàíí³ ãðóïîâîãî åòàïó îñíî-
âíîãî ðàóíäó ªâðî-2024;

– Ðîñ³ÿ íå áðàòèìå ó÷àñòü ó Êóáêó Ðåã³îí³â 
ñåçîíó 2022/23.

«Неможливо описати, що ми зараз 
відчуваємо»: Зінченко відреагував 
на виліт Манчестер Сіті з ЛЧ

Óêðà¿íñüêèé çàõèñíèê Ìàí÷åñòåð Ñ³ò³ 
Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî ïðîêîìåíòóâàâ âèë³ò êî-
ìàíäè â³ä Ðåàëó ó ï³âô³íàë³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â.

"Íåìîæëèâî îïèñàòè, ùî ìè âñ³ çàðàç â³ä-
÷óâàºìî, àëå ìè áîðîòèìåìîñÿ äî ê³íöÿ! Ìè 
íå çóïèíèìîñÿ, òîìó ùî öåé äèâîâèæíèé êëóá 
çàñëóãîâóº íà á³ëüøå! Äÿêóþ çà âàøó ï³äòðèì-
êó", - íàïèñàâ Ç³í÷åíêî ó ñâîºìó ³íñòàãðàì³.

Íàãàäàºìî, ùî çà ñóìîþ äâîõ ìàò÷³â ï³â-
ô³íàëó Ë³ãè ÷åìï³îí³â Ìàí÷åñòåð Ñ³ò³ ïðîãðàâ 
Ðåàëó (4:3, 1:3).

Українці Рогава та Хегай 
відзначилися перемогами у Кельні

Íà âå÷îð³ áîêñó ó Êåëüí³ óêðà¿íñüêèé 
ïðåäñòàâíèê ñóïåðâàæêîãî äèâ³ç³îíó Öîòíå 

Ðîãàâà ïðîâ³â ñâ³é äðóãèé ïîºäèíîê íà ïðî-
ôåñ³éíîìó ðèíãó. Ïðîòèñòîÿâ éîìó áðèòà-
íåöü Ìàéêë Áàññåòò (2-5, 2 ÊÎ).

Óêðà¿íåöü íàïðèê³íö³ äðóãîãî ðàóíäó çà-
ãíàâ ñóïåðíèêà äî êàíàò³â, çàâäàþ÷è ñåð³þ 
óäàð³â. Ïîáèòòÿ çóïèíèâ ãîíã. Íà òðåò³é ðà-
óíä Áàññåò íå âèéøîâ.

Â ðàìêàõ âå÷îðà â³äáóâñÿ òàêîæ ïî-
ºäèíîê ó íàï³âëåãê³é âàç³, â ÿêîìó óêðà¿íåöü 
Àðíîëüä Õåãàé (18-1-1, 11 KO) ðîç³áðàâñÿ 
ç ìåêñèêàíöåì Ðóáåíîì Ãàðñ³ºþ (25-10, 8 
ÊÎ). Ó äðóã³é òðèõâèëèíö³ Õåãàé äâ³÷³ â³ä-
ïðàâëÿâ ñóïåðíèêà äî íîêäàóíó. Ðîçâ'ÿçêà 
íàñòàëà ó òðåòüîìó ðàóíä³ – ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ 
ïîòóæíî¿ àòàêè óêðà¿íöÿ ðåôåð³ çàâåðøèâ 
ïîºäèíîê äîñòðîêîâî.

Джошуа: «Головна мета - 
повернутися та нокаутувати Усика»

Åêñ-÷åìï³îí ñâ³òó â ñóïåðâàæê³é âàç³ Åí-
òîí³ Äæîøóà âèñëîâèâñÿ ïðî äðóãèé á³é ç 
óêðà¿íöåì Îëåêñàíäðîì Óñèêîì.

«Á³é ç Óñèêîì òðèâàâ 12 ðàóíä³â. Öå áóâ 
ì³é ïëàí íà ãðó, áî ÿ äóìàâ, ùî ìîæó êîí-
êóðóâàòè ç íèì ÿê áîêñåð. ² ÿ äóìàþ, ùî â³í 
âèãðàâ íà äâà ðàóíäè á³ëüøå, í³æ ÿ. Îòàê â³í ³ 
ñòàâ ÷åìï³îíîì. Òîìó ö³ëü çàðàç — ïîâåðíó-
òèñÿ äî âèòîê³â òà ïåðåìîãòè íîêàóòîì. Êîëè 
ÿ áîêñóþ, òî çàâæäè â³ä÷óâàþ, ÿê äóõ ñóïåð-
íèê³â çãàñàº. ×åñíî êàæó÷è, êîëè äèâèøñÿ 
ëþäèí³ ïðÿìî â î÷³ ³ ñïîñòåð³ãàºø çà ¿¿ ò³ëîì, 
òî ìîæåø ÷èòàòè ¿¿ ³ çàâäàâàòè óäàðó çà óäà-
ðîì. Òîä³ öÿ ëþäèíà ïîâ³ëüíî çãàñàº», - ñêà-
çàâ Äæîøóà.

Á³é ì³æ Äæîøóà òà Óñèêîì ìàº â³äáóòèñÿ 
25 ëèïíÿ.

Челсі підтвердив продаж 
клубу американському 
мільярдеру. Частина 
грошей дістанеться Україні

IFT виключила росію 
і білорусь з Міжнародної 
федерації тенісу, 
повідомили в Федерації 
тенісу України

6 ÒÐÀÂÍß íà åêñòðàîðäè-
íàðí³é êîíôåðåíö³¿ Ì³æíà-
ðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ òåí³ñó ó 

ðåçóëüòàò³ òàºìíîãî ãîëîñóâàí-
íÿ 80% äåëåãàò³â êîíôåðåíö³¿ 
âèñëîâèëèñÿ íà ï³äòðèìêó âè-
êëþ÷åííÿ ôåäåðàö³é êðà¿í-àãðå-
ñîð³â ç³ ñêëàäó ITF. 20% äåëåãà-
ò³â áóëè ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ôåäåðàö³¿ òå-
í³ñó ðîñ³¿ òà á³ëîðóñ³ îñòàòî÷íî 
â³äñòîðîíåí³. Òàêîæ âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð Ôåäåðàö³¿ òåí³ñó 
Óêðà¿íè ªâãåí Çóê³í îãîëîñèâ, 
ùî ÔÒÓ âèñòóïàº çà â³äñòîðî-
íåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåí³ñèñò³â. 
Öå ïèòàííÿ îáãîâîðþâàòèìóòü â 
ìàéáóòíüîìó.

Ó ÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ çá³ðíà çà-
ëèøàºòüñÿ ë³äåðîì ìå-
äàëüíîãî çàë³êó XXIV Ë³òí³õ 

Ñóðäë³ìï³éñüêèõ ³ãîð (çìàãàííÿ 
àòëåò³â ³ç ïîðóøåííÿìè ñëóõó), 
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó Êàø³àñ-äó-
Ñóë (Áðàçèë³ÿ).

Çà ï'ÿòü äí³â çìàãàíü óêðà-
¿íñüê³ ïàðààòëåòè çäîáóëè 58 
íàãîðîä, 29 ç ÿêèõ íàéâèùî¿ 
ïðîáè. Çà ê³ëüê³ñòþ çîëîòèõ 
ìåäàëåé óêðà¿íö³ âæå âñòàíî-
âèëè ñâ³é ³ñòîðè÷íèé ðåêîðä, 
õî÷ äî çàâåðøåííÿ ²ãîð-2021 

ùå á³ëüøå îäíîãî òèæíÿ.
Äî öüîãî íàéêðàùèì ðå-

çóëüòàòîì óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿ íà 
Äåôë³ìï³àäàõ áóëî çàâîþâàííÿ 
21 çîëîòî¿ íàãîðîäè ó Ìåëüáóð-
í³-2005, Ñîô³¿-2013 òà Ñàìñó-
í³-2017.

Збірна України переписала 
історію на нинішній Дефлімпіаді

Â ÀÊÒÈÂ² íàøèõ ñïîðòñìå-
í³â äâà «çîëîòèõ» òà îäèí 
«áðîíçîâèé» êîìïëåêò 

ìåäàëåé.
Ó Áðàçèë³¿ òðèâàþòü Ë³òí³ 

Äåôë³ìï³éñüê³ ²ãðè 2021, ïåðå-
íåñåí³ íà 2022 ð³ê ÷åðåç ïàíäå-
ì³þ êîðîíàâ³ðóñó. Ïîëòàâñüê³ 
êàðàòèñòè ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà-

¿íè ïðîäîâæóþòü çäîáóâàòè íà-
ãîðîäè, öüîãî ðàçó â êîìàíäíèõ 
çìàãàííÿõ.

1 ì³ñöå: ²íåñà Ïðè÷èíà, 
Ñâ³òëàíà ßêîâåíêî, Òåòÿíà Õèëü 
(êîìàíäíå êàòà).

Îëåêñàíäð Ìàõíî, Âîëîäèìèð 
Ìàõíî, Þð³é Ãàéäó÷åíêî, ªâãåí³é 
Íåïîðàäà (êîìàíäíå êóì³òå).

3 ì³ñöå: ªëèçàâåòà Áîíäàð, 
Êàòåðèíà Ìàñëî (êîìàíäíå êó-
ì³òå).

Íàãàäàºìî, ùî äî öüîãî êà-
ðàòèñòè ç Ïîëòàâè çäîáóëè ÷î-
òèðè êîìïëåêòè ìåäàëåé. Äî 
çìàãàíü íàøèõ êàðàòèñò³â-äåô-
ë³ìï³éö³â ãîòóâàâ òðåíåð Ìèêî-
ëà Áîãîäèñòèé.

Полтавські каратисти-дефлімпійці завоювали 
три комплекти нагород у командних змаганнях Дефлімпіади-2021

Ã ÐÀÂÅÖÜ Âîðñêëè Âîëî-
äèìèð ×åñíàêîâ ðîçïî-
â³â, ÷è áóäå Âîðñêëà áðà-

òè ó÷àñòü ó êâàë³ô³êàö³¿ Ë³ãè 
Êîíôåðåíö³é òà ÷îìó â³äíîâè-

ëè òðåíóâàííÿ.
"Ìè çíàºìî, 

ùî ñêîðî çàê³í-
÷èòüñÿ â³éíà íà-
øîþ ïåðåìîãîþ. 
Òðåíóºìîñü, ùîá 
òðèìàòè ñåáå ó 
ôîðì³ é ó ìàéáóò-
íüîìó, ï³ä³éìàòè 
óêðà¿íñüêèé ôóò-
áîë. Çíàºìî, ùî 
Âîðñêëà ïîòðàïè-
ëà äî êâàë³ô³êàö³¿ 
Ë³ãè êîíôåðåíö³é 
³ ìîæå áóòè òàêå, 
ùî ìè ïðèéìåìî 
ó í³é ó÷àñòü.

Ãîëîâíà ïðè-
÷èíà, ÷îìó ìè ïî-
÷àëè òðåíóâàòèñü, 
ùîá íå ñèä³òè áåç 

ä³ëà, íå ëèøå ÷èòàòè íîâèíè, à 
â³äâîë³êòèñü, ïîñï³ëêóâàòèñü ç 
äðóçÿìè, ôóòáîë³ñòàìè, ïàðò-
íåðàìè, ç ÿêèìè ãðàâ ðàí³øå", 
- ñêàçàâ ×åñíàêîâ.

Капітан Ворскли - про Лігу 
Конференцій: «Може бути таке, 
що ми приймемо у ній участь»

 КОРОТКО ПРО СПОРТ


