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Думаємо про Полтавщину разом!

 «Дефіцит пального і транспортний 
колапс у Полтаві: чому так і які шляхи 
розв'язання

Ленд-ліз: як це було в часи Другої 
світової та як він допоможе Україні 
перемогти Путіна

 Волонтерство під час війни: інтерв’ю з 
відомою волонтеркою Полтави

 «Ні на мить не забуваємо про те, що ві-
йна триває»: у Полтаві волонтерки виго-
товляють окопні свічки, які можуть горіти 
близько 12 годин
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Воїни Азовсталі

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.

Українські військові, які захищають Маріуполь, 
оприлюднили фото поранених бійців на заводі «Азовсталь»

Читайте на 9 стор.



2 стор.

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

Вперше у світі: в Україні  
потяг назвали на честь мами

Вже цього року поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ в 
розкладі офіційно стане «Стефанія Експресом». Таку 
ініціативу вирішили реалізувати після перемоги україн-
ського гурту Kalush на цьогорічному Євробаченні.
Про це повідомив Голова правління АТ «Укрзалізни-
ця» Олександр Камишін.
«Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть 
вітати цей поїзд піснею «Стефанія». До речі, це буде 
перший у світі поїзд, названий в честь мами», – 
розповів Олександр Камишін.
«Залізнична» Стефанія була записана в поїзді Львів-
Київ, куди ми відвезли Калуш на зйомки цього кліпу. 
Для залізниці честь бути офіційним транспортним 
партнером крутої команди Kalush Orchestra», – 
додав голова правління АТ «Укрзалізниця».

Поліція розпочала сезон велопатрулювання
Сезон велопатрулювання поліцейськими стартував 
16 травня. Повідомила Патрульна поліція.
Поліцейські на двоколісних стежать за порядком та 
безпекою у Києві, Львові, Кривому Розі, Хмельниць-
кому, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Білій 
Церкві та Ужгороді.
Поліція нагадує, що інспектори велопатруля забез-
печують громадський порядок у місцях найбіль-
шого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема 
в парках, скверах, на набережних, у центральній 
частині міст та інших місцях, куди важко швидко 
дістатись на автомобілі.
Вони також проводять превентивну роботу з грома-
дянами, виявляють порушення ПДР та громадської 
безпеки.

В Укрпошті випустять марку, що присвячена 
перемозі України на Євробаченні-2022

Після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 в 
Укрпошті вирішили поза основною чергою нових марок 
презентувати нову, яка присвячена нашій перемо-
зі. Інформацію про це ми дізналися від генерального 
директора Укрпошти Ігора Смілянського.
За словами Смілянського, випуск марок, що були 
присвячені перемогам Джамали та Руслани на 
Євробаченні, також відбувався позачергово. Дизайн 
буде погоджено окремо, адже він має бути узгодже-
ний з організаторами Євробачення. Марка, на якій 
зображені рожева панама і заклик до порятунку 
Маріуполя та Азовсталі на фоні українського прапо-
ра – один з варіантів, що розглядаються.

До Харкова вже повернулися близько  
600 тисяч мешканців - Синєгубов

До Харкова вже повернулися близько 600 тисяч 
жителів, у місті відкривається дедалі більше торго-
вих точок.
Про це повідомив голова Харківської обласної 
військової адміністрації Олег Синєгубов, повідо-
мляє Укрінформ.
«Близько 600 тисяч людей повернулися до Харкова 
та продовжують повертатися. У нас оживають ринки, 
магазини, починає відкриватися малий бізнес. Люди 
думають, як відновити роботу середнього бізнесу, 
навіть у тих умовах, які ми маємо на сьогоднішній 
день (в останні два тижні у Харкові відносно спокій-
но, проте бувають обстріли на Салтівці – ред.). На 
півночі, північному сході області продовжуються 
активні бойові дії», - розповів Синєгубов.
Він зазначив, що щодня до Харкова, за даними 
залізниці, прибуває більше 2 тис. осіб. І зараз стоїть 
питання розміщення людей, які втратили своє 
житло внаслідок російських обстрілів.

В Україні арештували понад 12,4 млрд грн 
російського олігарха Фрідмана

Суд в Україні наклав арешт на понад 12,4 мільяр-
да гривень активів в «Альфа-Банку», пов’язаних із 
російським олігархом Михайлом Фрідманом. Про 
це 16 травня повідомила генеральна прокурорка 
Ірина Венедіктова.
За її словами, йдеться про цінні папери компа-
ній, зареєстрованих на Кіпрі, що були афілійовані з 
Фрідманом. Цінні папери перебували на рахунках у 
банку, і олігарх нібито планував вивести їх за кордон.
«Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу 
Генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів 
з рахунків у «Альфа-банку», які вже готувались до 
виведення в Росію. При цьому з легалізацією особли-
во не «заморочувались», — зазначила генпрокурорка.
Венедіктова стверджує, що Фрідман почав виводи-
ти кошти з України ще за кілька тижнів до початку 
війни в Україні, а після — активізував процес. Для 
цього він використовував «Альфа-Банк» і пов’язані 
із собою кіпрські компанії.

Ізраїль нарощує видобуток газу  
для постачань у Європу

Ізраїль нарощує видобуток природного газу на 
шельфі й має намір найближчими місяцями укласти 
з Європою угоду про постачання. Євросоюз планує 
відмовитися від російського газу після вторгнення 
москви в Україну. 
Зі слів представників галузі, в найближчі кілька років 
країна має намір подвоїти видобуток приблизно з 
20 млрд кубометрів до майже 40 млрд кубометрів у 
міру розширення поточних проєктів і запуску нових 
родовищ.
Нині Ізраїль постачає газ на свій власний ринок і через 
місцеву мережу трубопроводів експортує в сусідні 
Єгипет і Йорданію, тоді як більшу частину додатково-
го газу призначено для Європи.
Його власник, лондонська компанія Energean, 
нещодавно виявив поблизу нові родовища.
Жителів Франції закликають остерігатися п'яних 
оленів
Влада Нормандії закликає місцевих жителів остері-
гатися п'яних оленів. Дикі тварини в стані алкоголь-
ного сп'яніння неадекватно поводяться і загрожують 
безпеці людей.
Група волонтерів із порятунку тварин заявила, що 
олені в Нормандії у цю пору року вживають надмірну 
кількість весняних бруньок, які містять велику кількість 
цукру. Цей цукор ферментується у шлунках тварин, 
що в результаті призводить до сп'яніння. Олені у 
такому стані поводяться досить агресивно.
Туристів та місцевих жителів закликали бути обереж-
ними та не контактувати з тваринами. Олені можуть 
поводитися неадекватно, різко вискакувати на 
дорогу, нападати, кусатися і потрапляти в різні непри-
ємності. Нещодавно рятувальникам довелося вилов-
лювати оленя з річки, в яку він спав у стані алкоголь-
ного сп'яніння.
Цікаво, що така проблема винятково сезонна. До 
кінця травня бруньки розпустяться, і олені знову 
стануть тверезими.

Три країни висловили готовність захищати 
Швецію та Фінляндію від агресії росії

Норвегія, Данія та Ісландія висловили готовність 
захищати Фінляндію та Швецію у разі можливої 
воєнної загрози з боку росії.
«Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова 
допомогти своїм північним сусідам усіма необхідни-
ми засобами, якщо вони стануть жертвою агресії на 
своїй території до набуття членства в НАТО», - сказав 
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
Нагадаємо, і Фінляндія, і Швеція офіційно оголосили 
про наміри стати членами НАТО.
У відповідь у росії пригрозили обом країнам військовим 
вторгненням. Але сьогодні кремль трохи пом'якшив 
свою риторику. Так, Дмитро Пєсков заявив, що у росії 
не виникне територіальних суперечок з НАТО, якщо 
Фінляндія та Швеція стануть його членами.

Прес-секретар МЗС Росії в ефірі  
телеканалу пригрозила Польщі

В ефірі каналу «Росія-1», який є рупором кремлівської 
пропаганди, прес-секретар МЗС Росії Марія Захаро-
ва заявила про різку реакцію її країни на дії західних 
країн, які, за її словами, спрямовані проти Росії.
– Вони не залишаться без відповіді: такі кроки, грубі та 
незаконні з погляду як міжнародного права, так і їхньо-
го національного права чи наших двосторонніх відно-
син. Звичайно, ми відповімо на всі їх – наголосила вона.
Як вона зазначила, усі дії західних країн ретельно 
аналізуються росіянами. – Дехто перевіряє Слідчий 
комітет: з приводу пам’ятників і що робиться стосов-
но наших співвітчизників, – підсумувала вона.
Марія Захарова також згадала про польсько-росій-
ські відносини, які, як вона зазначила, потребують 
перегляду. – Коли йдеться про політичні відносини з 
Польщею, потрібний справді серйозний аналіз того, 
як будувати відносини з нинішнім керівництвом цієї 
країни. Ніхто не повинен думати, що ситуація може 
залишитися такою, якою вона є. У жодному разі, 
наголосив представник МЗС Росії.
Російські офіційні особи продовжують підтримувати 
версії денацифікації України та заперечують звинува-
чення у злочинах, скоєних армією Путіна.

Індія заборонила експорт пшениці
Про це повідомило Головне управління зовніш-
ньої торгівлі Міністерства торгівлі та промисловості 
республіки.
У повідомленні відомства йдеться, що це рішення 
вжито в рамках заходів щодо контролю за зростанням 
внутрішніх цін, враховуючи раптовий сплеск світових 
цін на пшеницю, спричинений багатьма факторами. 
Індійський уряд розраховував на рекордні 113,3 млн 
тонн врожаю зернових. Але через раптове підвищен-
ня температури в середині березня, врожай може 
бути навіть меншим за 100 млн тонн.
Крок Індії, що також пов’язаний з високою інфляці-
єю, може посилити світовий дефіцит продовольства, 
який виникає через військову агресію росії в Україні.
Відзначається, що Індія є другим у світі виробником 
зернових. За даними Міністерства сільського госпо-
дарства Сполучених Штатів, ця країна має близько 
10 % світових запасів зерна, що є значним показником.
Заборона експорту може стати ще одним ударом для 
міжнародних організацій, що намагаються проти-
стояти зростаючій загрозі голоду у світі. Представ-
ники ООН попереджають, що 47 мільйонів людей у 
світі можуть залишитися голодними через зростан-
ня цін на продукти харчування та дефіцит добрив, які 
додаються до кризи, спричиненої війною в Україні.
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Посівна на Полтавщині:  
засіяли понад 80% прогнозованих площ

Посівна кампанія у Полтавській області виходить на 
фінішну пряму.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної 
військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Наразі аграрії Полтавщини посіяли 1159,6 тис. га 
сільськогосподарських культур. Це 82,7 % від відве-
дених в області площ. Тобто все відбувається за 
планом. Багато господарств уже повністю закінчи-
ли посівну, особливо в південних районах. Так що 
Полтавщина свій продовольчий фронт тримає», – 
розповів Дмитро Лунін.
В області завершується посів соняшнику. Вже 
99% від запланованих площ засіяли – 381,5 тис. 
га. Повним ходом триває посів кукурудзи на 
зерно та сої. Першою засіяли 75% відведених 
площ – 466,2 тис. га. Другою – майже половину 
– 60,3 тис. га.
Також голова ОВА зазначив, що почали сіяти гречку 
і просо.
Нагадаємо, ранніх зернових та зернобобових в 
області посіяли на 91,9 тис. га, буряку – 20,2 тис. га, 
ярого ріпаку – 800 га. Картоплі висадили 54,2 тис. 
га площ.

З 16 травня на Полтавщині відновить  
роботу частина камер автофіксації  
порушень на дорогах

Камера автоматичної фікасації порушень ПДР 
системи «Каскад-3»
Всього в області запрацюють 9 камер: три на міжна-
родній трасі Київ — Харків, ще по три камери у 
Полтаві та Кременчуці
З наступного понеділка, 16 травня, в Україні віднов-
лять роботу 128 камер автофіксації ПДР, які розта-
шовані у 20 містах та 10 областях. Про це повідомив 
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастир-
ський.
— Камери не працюватимуть на тимчасово окупо-
ваних територіях. Наразі вони проходять тестуван-
ня і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населе-
них пунктах, які раніше були окуповані армією рф, 
— наголосив Міністр внутрішніх справ.
Заступник начальника департаменту патруль-
ної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці 
у Facebook уточнив локацію приладів контролю. 
Систему увімкнуть на трасах у Київській, Вінницькій, 
Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській та 
Рівненській областях.
У Полтавській області запрацюють 9 камер:

 ¾ у Пирятин (на км 155+696 автодороги M-03 у на-
прямку Києва);

 ¾ у Циганському (на км 319+374 автодороги M-03 
у напрямку Полтави);

 ¾ у Абазівці (на км 324+515 автодороги M-03 у на-
прямку Полтави);

 ¾ у Полтаві на вул. Світанкова, 14 (фактично вул. 
Великотирнівській, у напрямку вул. Юрія Тимошен-
ко);

 ¾ у Полтаві на вул. Великотирнівській, 19 (у на-
прямку вул. Івана Мазепи);

 ¾ у Полтаві на вул. Європейська, 155 (у напрямку 
вул. Автобазівської);

 ¾ у Кременчуці, 274 кварталі 4 (у напрямку просп. 
Полтавського);

 ¾ у Кременчуці на просп. Свободи, 120/25 (у на-
прямку вул. Бойка);

 ¾ у Кременчуці на просп. Свободи, 69а (у напрям-
ку вул. Родимцева).

На Полтавщині висадили понад 900 га лісу
На Полтавщині державні лісогосподарські підпри-
ємства завершили весняну лісокультурну кампанію. 
В області висаджено 927,6 га лісу, в тому числі 153,3 
га шляхом лісорозведення.
Про це повідомили у Полтавському обласному 
управлінні лісового та мисливського господарства.
Доповнення лісових культур проведено на площі 
584,7 га. На лісокультурній площі висаджено 5 298 
040 деревних рослин.
У розрізі лісогосподарських підприємств, 
садіння лісів становить:

 ¾ ДП “Полтавський лісгосп” – 353 га,
 ¾ ДП “Миргородський лісгосп” – 272,7 га,
 ¾ ДП “Гадяцький лісгосп” – 247,4 га,
 ¾ ДП “Кременчуцький лісгосп” – 54,5 га.

Також стовідсотково виконано завдання із висіван-
ня насіння у лісових розсадниках на площі 5,8 га.

На Полтавщині показник захворюваності  
на коронавірус зріс на 35%

Полтавщина перебуває на другому місці за показ-
ником поширення коронавірусної хвороби в Україні.
Про це повідомив Полтавський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб 16 травня.
Показник захворюваності на COVID-19 в Україні за 
період з 9 до 15 травня становив 7,5  на 100 тисяч 
населення. За тиждень захворюваність знизилась 
на 21%.
На Полтавщині показник вищий і становить 35,3 
на 100 тисяч населення. За тиждень зафіксували 
зростання на 35%.
Окрім Полтавщини, високий показник захво-
рюваності на COVID-19 мають Миколаївська та 
Чернівецька області.Нагадаємо, що за тиждень 
на Полтавщині виявили майже 500 інфікованих 
коронавірусом.

  ♦  ЩО НОВОГО?  ПОЛТАВЩИНА:
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ÁÓÊÂÀËÜÍÎ äåê³ëüêà äí³â òîìó íà 
çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó Ïîëòàâñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè áóëî ïðèéíÿòî «Ïðî-

ãðàìó âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ïîëòàâñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè íà 2022 
ð³ê». ²íøèìè ñëîâàìè, âèêîíêîì âèä³ëèâ 
ãðîø³ íà ðåêëàìó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ñâîº¿ 
«òÿæêî¿» ³ «íåïîñèëüíî¿» ïðàö³. Íà öþ 
ïðîãðàìó âèòðàòÿòü 1 ìëí ãðí. ² öå ïðè 
òîìó, ùî ìèíóëîãî ðîêó íà âèñâ³òëåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêà âëàäà âèòðàòèëà âïî-
ëîâèíó ìåíøå – 498 òèñ. ãðí. 

²ç 29 ÷ëåí³â âèêîíêîìó çà ð³øåííÿ ïðî 
âèä³ëåííÿ íà ïðîãðàìó 1 ìëí ãðí ïðîãî-
ëîñóâàëî 15 îñ³á. Öå – ì³í³ìàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü, íåîáõ³äíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, 
àëå ¿¿ íàçáèðàëè.

Ïîêàçîâî, ùî ãîëîñè «Çà» â³ääàëè 
ñàìå ëþäè ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåêñàíäðà 
Ìàìàÿ, çîêðåìà é ïðåäñòàâíèêè âæå ë³ê-

â³äîâàíî¿ ïðîðîñ³éñüêî¿ ïàðò³¿ ÎÏÇÆ. 
À ñàìå: «Çà» ïðîãîëîâóâàëè óñ³ ñòà-

ðîñòè, çàñòóïíèêè ìåðà: Âàëåð³é Ïàð-
õîìåíêî («Çà Ìàéáóòíº»), ªâãåí Ðè÷êà 
(ïðåäñòàâíèê «ÎÏÇÆ»), Íàòàë³ÿ Ñóê («Çà 
Ìàéáóòíº»), Îëüãà Áîðèñåíêî («Çà Ìàé-
áóòíº»), ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè 
Ñåðã³é Á³ëîê³íü (ïðåäñòàâíèê «ÎÏÇÆ»), 
ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ðàéðàäè Ñåðã³é Ñèíÿ-
ã³âñüêèé («Çà Ìàéáóòíº»), ì³ñüêèé ãîëî-
âà Îëåêñàíäð Ìàìàé.

Íå ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ àáî áóëè â³ä-
ñóòí³ìè çàñòóïíèêè ìåðà Â³òàë³é Í³ê³ïå-
ëîâ (ïðåäñòàâíèê «Áàòüê³âùèíè»), ²ãîð 
Ïåòð³÷åíêî (ïðåäñòàâíèê «ªÑ»), à òàêîæ 
ïðåäñòàâíèêè ïàðò³é «Ñëóãà íàðîäó», «ªâ-
ðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü», «Ïàðò³ÿ ïðîñòèõ 
ëþäåé», «Ñâîáîäà», «Ð³äíå ì³ñòî».

Àëå âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ïîë³òè÷í³ 
ñèëè, ÿê³ áóö³ìòî ùèðî íå ï³äòðèìàëè öå 
ð³øåííÿ, à ñàìå ïàðò³þ «ªÑ» ³ «Ïàðò³þ 

ïðîñòèõ ëþäåé» Ñåðã³ÿ Êàïë³íà ìîæíà 
ñïîê³éíî íàçâàòè çâè÷àéíèìè ëèöåì³-
ðàìè. ×îìó? Áî ö³ ôðàêö³¿ â Ïîëòàâñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³ º íàä³éíèìè ïàðòíåðàìè 
Îëåêñàíäðà Ìàìàÿ âæå òðèâàëèé ÷àñ, 
ïåðåáóâàþòü ç íèì â îäí³é êîàë³ö³¿ ³ ï³ä-
òðèìóþòü ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü âàæëèâèõ 
äëÿ Ìàìàÿ ð³øåíü. Òîìó òàêà ïîêàçîâà 
íà÷åáòî «îïîçèö³ÿ» äî Ìàìàÿ – ëèøå 
çâè÷àéíà ñïðîáà çáåðåãòè îáëè÷÷ÿ ïðè 
ïîãàí³é ãð³. Àëå ëþäåé íå îáäóðèòè òà-
êîþ äåøåâîþ òåàòðàëüíîþ ïîñòàíîâîþ. 
ßê òî êàæóòü: «òðåáà àáî òðóñè âäÿãíóòè, 
àáî õðåñòèê çíÿòè». 

Äóæå ïðèêðî, ùî Ïîëòàâñüêà ì³ñüêà 
âëàäà ïîïðè âåëè÷åçí³ íèí³ ïðîáëåìè ç 
òðàíñïîðòîì â ì³ñò³, ïîïðè íåâèð³øåí³ 
ïèòàííÿ ç ïåðåñåëåíöÿìè, ïîïðè êðîâî-
ïðîëèòíó â³éíó â ïåðøó ÷åðãó äóìàº ïðî 
âèä³ëåííÿ ãðîøåé íà ðåêëàìó âëàñíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Òîìó íàêøå í³æ «Áàíêåò ï³ä ÷àñ 

Банкет під час чуми або PR під час війни

÷óìè àáî PR ï³ä ÷àñ â³éíè» öå ð³øåííÿ 
ïîëòàâñüêèõ ïîñàäîâö³â íå íàçâåø. 

Òàêèé âèêîíêîì ç òàêèìè äåïóòàòàìè 
ìàº áóòè ðîçïóùåíî ïðè ïåðø³é ë³ïø³é 
ìîæëèâîñò³. Íàòîì³ñòü îáðàíî â³äïîâ³-
äàëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â, ÿê³ áóäóòü â ïåð-
øó ÷åðãó âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ì³ñòÿí, à 
íå ïðîáëåìè âëàñíî¿ ñàìîðåêëàìè.

ßðîñëàâ ÆÓÐÀÂÅËÜ

Í À ÌÎÌÅÍÒ âèõîäó öüî-
ãî íîìåðó â Ïîëòàâ³ âæå 
òèæäåíü òðèâàº òðàí-

ñïîðòíèé êîëàïñ. Á³ëüø³ñòü 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ì³ñòà 
– ïðèâàòí³ àâòîáóñè òà ìàðø-
ðóòêè – ïåðåñòàëè âèõîäèòè 
íà ðåéñè. Ïåðåâ³çíèêè ïðèïè-
íèëè ïðàöþâàòè çà ÷èííèì òà-
ðèôîì (8 ãðí ì³ñòîì) ³ ïðîñÿòü 
âëàäó äîçâîëèòè ï³äíÿòè ö³íè 
çà ïðî¿çä, îñê³ëüêè ÷åðåç â³éíó 
çðîñëà ö³íà íà ïàëüíå. Ìè ç³-
áðàëè äóìêè çàö³êàâëåíèõ îñ³á 
òà åêñïåðò³â: ãîëîâè àñîö³àö³¿ 
ïåðåâ³çíèê³â Ïîëòàâè, ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè, åêñïåðòà â ãàëóç³ 
åíåðãåòèêè. Òàêîæ ä³çíàëèñÿ, 
ÿêà ñèòóàö³ÿ ç àâòîáóñíèìè 
ïåðåâåçåííÿìè â îáëàñò³ â êå-
ð³âíèêà «Ïîëòàâààâòîòðàíñó», 
ÿêèé îï³êóºòüñÿ ì³æîáëàñíèìè 
ïåðåâåçåííÿìè ³ç öåíòðàëüíî-
ãî àâòîâîêçàëó ì³ñòà òà ãîëîâè 
Ïîëòàâñüêî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿. Ïðîàíàë³çóâàëè âñ³ ïî-
ãëÿäè òà âèêëàëè ¿õ ó ö³é ñòàòò³. 
Ïðî÷èòàºòå çà 5-8 õâ. 

Передісторія
18 áåðåçíÿ 2022 ðîêó Ðàäà 

îáîðîíè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñ-
ò³ óõâàëèëà çàáîðîíó ï³äâè-
ùóâàòè òàðèôè íà àâòîáóñíèõ 
ìàðøðóòàõ. Çà íåïîâíèõ äâà 
ì³ñÿö³, 6 òðàâíÿ, Ðàäà ñêàñóâà-
ëà òàêå ð³øåííÿ. Ïåðåâ³çíèêè, 
à öå çäåá³ëüøîãî ïðèâàòí³ ï³ä-
ïðèºìö³, îòðèìàëè çìîãó ï³ä-
âèùèòè ö³íè çà ïðî¿çä. Çàçíà-
÷èìî, çà äàíèìè ñàéòó index.
minfin, íà ïî÷àòêó òðàâíÿ äè-
çåëüíå ïàëèâî êîøòóâàëî 40-
43 ãðí/ë. Öå – îô³ö³éíî. Àëå 
÷àñòî êîëîíêè íà ÀÇÊ áóëè ïî-
ðîæí³ìè ³ ïàëüíå ïåðåâ³çíèêè 
áðàëè ç ðóê – çíà÷íî äîðîæ÷å. 

Ãîëîâà ÃÎ «Àñîö³àö³ÿ ïåðå-
â³çíèê³â Ïîëòàâùèíè» òà ñï³â-
âëàñíèê ÒÎÂ «Ëþêñ-Ïîëòàâà 
2009» (íàéá³ëüøèé ïåðåâ³çíèê 
ó ì³ñò³) Þð³é Ëóïàºíêî ïîâ³äî-
ìèâ, ùî 10 òðàâíÿ ïåðåâ³çíèêè 
çàïðàâëÿëèñÿ çà ö³íîþ 73 ãðí çà 
ë³òð äèçïàëèâà.

Ìè íàìàãàëèñÿ âçÿòè êîìåí-
òàð ó ï³äïðèºìöÿ, àëå â³í â³äìî-
âèâ, ìîòèâóâàâøè òèì, ùî âæå 
âñå ñêàçàâ. Òîìó öèòàòè Þð³ÿ 
Ëóïàºíêà òóò ³ äàë³ âçÿòî ç îïó-

áë³êîâàíèõ ìàòåð³àë³â â ³íòåð-
íåò-âèäàíí³ «Ïîëòàâùèíà».

Ç ëþòîãî ïî òðàâåíü ö³íà íà 
çàïðàâêó òðàíñïîðòó çðîñëà 
âäâ³÷³. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: 23 ëþ-
òîãî, çà äåíü äî âòîðãíåííÿ Ðî-
ñ³¿ â Óêðà¿íó, äèçåëü êîøòóâàâ ó 
ñåðåäíüîìó 34-35 ãðí/ë. ×åðåç 
òàêå çäîðîæ÷àííÿ ïåðåâ³çíèêè 
çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêî¿ âëàäè ç 
ïðîõàííÿì ïåðåãëÿíóòè ö³íó íà 
ïðî¿çä. 

Чому подорожчало пальне
Áëèçüêî 80% ïàëüíîãî Óêðà¿-

íà ³ìïîðòóâàëà, ïðè ÷îìó ëåâîâó 
÷àñòêó – ç íàôòîïåðåðîáíèõ çà-
âîä³â (ÍÏÇ) Á³ëîðóñ³. Îñòàííÿ æ 
ç ëþòîãî ñòàëà ñï³âó÷àñíèêîì 
âòîðãíåííÿ ÐÔ. Äî òîãî æ àðì³ÿ 
êðà¿íè-àãðåñîðà íàíåñëà íèçêó 
ðàêåòíèõ óäàð³â ïî íàôòîâèõ áà-
çàõ â Óêðà¿í³, à òàêîæ ÍÏÇ ó ì³ñò³ 
Êðåìåí÷óê.

Óêðà¿íñüê³ òðåéäåðè øóêà-
þòü ïàëüíå â ªâðîï³, àëå âàð-
ò³ñòü éîãî äîñòàâêè ëÿãàº íà ê³í-
öåâîãî ñïîæèâà÷à. Ñâîþ ðîëü 
ç³ãðàâ ³ íàäì³ðíèé ïîïèò, ñïðè-
÷èíåíèé ïàí³êîþ.

Çàãàëîì äåô³öèò íà ðèíêó 
ïàëüíîãî ñêëàâñÿ ç äâîõ ïðè-
÷èí, ââàæàº ïàëèâíèé åêñïåðò, 
àíàë³òèê «Êîíñàëòèíãîâî¿ ãðó-
ïè À-95» Àðòåì Êóþí: «Ç 24 
ëþòîãî â³ò÷èçíÿíèì òðåéäåðàì 
äîâåëîñÿ çàíîâî âèáóäîâóâàòè 
ëîã³ñòèêó. Ðàí³øå âîíè çàêó-
ïîâóâàëè ïàëüíå çäåá³ëüøî-
ãî ç Á³ëîðóñ³ òà áðàëè íà âíó-
òð³øíüîìó ðèíêó. Ïîñòàâêè ç 
ªâðîïè ÷åðåç çàõ³äí³ êîðäîíè 
Óêðà¿íè áóëè ì³í³ìàëüí³. Ï³ñëÿ 
íàïàäó Ðîñ³¿ âñå ïåðåâåðíó-
ëîñÿ äîãîðè äðè´îì. Áåíçî-
âîçàìè íå ââåçåø îá'ºìó, ïî-
òð³áíîãî äëÿ íàøîãî ðèíêó. À â 
ïîñòàâö³ çàë³çíèöåþ º íþàíñè. 
Ó ð³çí³é øèðèí³ êîë³é, âàãî-
íàõ, ÿê³ íå ñòèêóþòüñÿ ó ìåæàõ 
ð³çíèõ êðà¿í òîùî. Äî òîãî æ 
á³ëüø³ñòü ºâðîïåéñüêèõ ïîñòà-
÷àëüíèê³â íàôòîïðîäóêò³â íå 
ïðàöþâàëè ç Óêðà¿íîþ ³ ùå íå 
âñòèãëè àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ 
óìîâ ðèíêó. 

Ðåã³îíè Óêðà¿íè, â³ääàëå-
í³ â³ä êîðäîíó, öåíòðàëüí³ îá-
ëàñò³ â³ä÷óëè íåñòà÷ó ïàëüíîãî 
íàéá³ëüøå. Áåíçèíè ³ äèçåëü â 

Дефіцит пального 
і транспортний колапс у Полтаві: 
чому так і які шляхи розв'язання

Óêðà¿íó ââîçÿòüñÿ, àëå áàãàòî 
éîãî çàëèøàºòüñÿ, çîêðåìà, ó 
çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè. Âîä³¿ 
çàïðàâëÿþòü ïîâí³ áàêè, áåðóòü 
ïðî çàïàñ. Öèì ñàìèì øòó÷íî 
çá³ëüøóþòü ³ òàê âåëèêèé ïîïèò».

Що хочуть перевізники 
в Полтаві

Ùîá ïðàöþâàòè é îòðèìóâàòè 
ïðèáóòîê, ïåðåâ³çíèêè ïðîñÿòü 
ì³ñüêó ðàäó äîçâîëèòè ï³äíÿòè 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó â àâòîáóñàõ. 

«Äî â³éíè ìè ãîâîðèëè âëàä³, 
ùî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé 
òàðèô ìàº áóòè 16 ãðí. Íàðàç³ 
– öå 25 ãðí. Òàðèô â 15 ãðí êîì-
ïåíñóº ò³ëüêè âèòðàòè íà ïàëüíå. 
Ï³äêðåñëþ – ò³ëüêè íà ïàëüíå, 
á³ëüøå í³÷îãî ç ³íøèõ àìîðòèçà-
ö³éíèõ âèòðàò. 

Íàïðèêëàä, âëàäà çâàæèòüñÿ 
ï³äâèùèòè òàðèô íà 2 ãðí. Íà-
ðàç³ âèòðàòè îäíîãî àâòîáóñà 
«Áîãäàí» àáî «Àòàìàí» íà ïàëü-
íå ñêëàäàþòü 2400 ãðí ùîäíÿ. 
Íàïðèêëàä, äîäàí³ 2 ãðí ñêî-
ðîòÿòü ïîòðåáó íà 600 ãðí, à äå 
âçÿòè 1800 ãðí?

ª ùå îäèí øëÿõ – ïëàòèòè çà 
ïðî¿çä óñ³õ ïàñàæèð³â ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Íà ìîþ äóìêó, àí³ òà-
ðèôó ó 25 ãðí, àí³ áåçêîøòîâíî-
ãî ïðî¿çäó íå áóäå. Áî ó íàñ íå 
ïðàöþº ðèíîê, à º ðåãóëþâàííÿ 
ö³º¿ ñôåðè, ÿêå áåðå ñâ³é ïî÷à-
òîê â³ä ï³àðó ïîë³òèê³â», – çàçíà-
÷èâ Þð³é Ëóïàºíêî. 

Позиція міського
голови Полтави 

Ìåð Îëåêñàíäð Ìàìàé âè-
ñëîâèâ ñâîþ ïîçèö³þ ó âëàñ-
íîìó Telegram-êàíàë³. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ïðî¿çä íà ðîáîòó é 
íàçàä íå áóäå êîøòóâàòè 50 
ãðèâåíü. «Ñüîãîäí³ ïðèâàò-
íèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ó 
ì³ñò³ ïðàöþâàâ íå ó ïîâíîìó 
ñêëàä³. Ìè ïðî÷èòàëè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
25 ãðí ³ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî òà-
êîãî íå áóäå. Çà 50 ãðí ëþäè 
íà ðîáîòó íå ¿çäèòèìóòü. Õòî 
áóäå âëàñíîðó÷ ï³ä³éìàòè ö³íó 
äî òàêîãî ð³âíÿ, ìè áóäåìî 
ðîçáèðàòèñÿ ç öèìè ëþäüìè, 
ÿê ç ìàðîäåðàìè», – íàïèñàâ 
Îëåêñàíäð Ìàìàé. 

Îêð³ì ïðèâàòíèõ àâòîáóñ³â, 
ì³ñòîì òèì÷àñîâî ïðèïèíèëè 
¿çäèòè é êîìóíàëüí³. Ì³ñüêèé 
ãîëîâà ïîÿñíèâ öå òàê: «Êîìó-
íàëüí³ àâòîáóñè íå âèõîäÿòü íà 
ìàðøðóòè ó çâ'ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ 
ïàëüíîãî. Ó íàñ º ñòðàòåã³÷íèé 
çàïàñ ïàëèâà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ÇÑÓ òà ÒðÎ êîìóíàëüíèì òðàí-
ñïîðòîì». 

Âîäíî÷àñ ìåð çàêöåíòóâàâ 
óâàãó íà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
òðîëåéáóñ³â – äî 48 (ñòàíîì íà 
13 òðàâíÿ). Ùîïðàâäà, íàâ³òü 
òàêî¿ ê³ëüêîñò³ òðîëåéáóñ³â íå 
âèñòà÷àº – ùîäíÿ ïîëòàâö³ ä³-
ëÿòüñÿ â ²íòåðíåò³ ôîòî òà â³äåî 
ç òèñíÿâîþ ó ïåðåïîâíåíîìó 
òðàíñïîðò³ òà ÷åðã íà çóïèíêàõ. 

Яка ситуація в області
Çà êîìåíòàðåì ïðî ñèòóà-

ö³þ ç äåô³öèòîì ïàëüíîãî íà 
Ïîëòàâùèí³ ìè çâåðíóëèñÿ äî 
íà÷àëüíèêà â³éñüêîâî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ òà Ðàäè îáîðîíè Äìèòðà 
Ëóí³íà.

«Óêðà¿íà âîþº, Óêðà¿íà çà-
õèùàºòüñÿ â³ä ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
àãðåñ³¿ Ðîñ³¿. Òîìó íå âèíèêà-
òè äåô³öèòó òîâàð³â, îñîáëèâî 
ïàëüíîãî, ïðîñòî íå ìîæå. Êðå-
ìåí÷óöüêèé ÍÏÇ íå ïðàöþº. 
Íåùîäàâíî â íüîãî ïîö³ëèëè 
12 ðàêåò! Ïî âñ³é êðà¿í³ çíèùåí³ 
äåñÿòêè íàôòîáàç, ïåðåêðèòå 
×îðíå ìîðå. Ïðè÷èíà â öèõ ïðî-
áëåìà, ÿê ³ â óñ³õ ³íøèõ – öå ðî-
ñ³ÿíè é òîé òåðîð, ÿê³ âîíè âëà-
øòóâàëè. 

Ùî ðîáèòü çàðàç äåðæà-
âà? Îô³ñ Ïðåçèäåíòà, Óðÿä, 
Ì³íåêîíîì³êè çàðàç ôàêòè÷íî 
ç íóëÿ ïåðåáóäîâóþòü âñ³ ëàí-
öþãè ïîñòà÷àííÿ íàôòîïðîäóê-
ò³â ÷åðåç íàø³ çàõ³äí³ êîðäîíè. 
Âèÿâèëîñü, ùî ïîðòè, çàë³çíè-
öÿ, öèñòåðíè ó ñõ³äí³é ªâðîï³ º 
ôàêòè÷íî íå ãîòîâèìè äëÿ ïåðå-
îð³ºíòàö³¿ òàêî¿ ê³ëüêîñò³ íàôòî-
ïðîäóêò³â, òîìó ùî ìè êðà¿íîþ 
ñïîæèâàëè 1 ìëí òîíí äèçåëþ 
òà áåíçèíó, ñêðàïëåíîãî ãàçó. 
Îáñÿãè ³ìïîðòó çá³ëüøåí³ âæå â 
ï’ÿòü ðàç³â, ïîð³âíþþ÷è ç òèì, 
ùî áóëî ï³âòîðà ì³ñÿöÿ òîìó. 
Îáñÿãè ³ìïîðòó çàðàç âæå ôàê-
òè÷íî â³äïîâ³äàþòü òåìïàì ùî-
äåííîãî ñïîæèâàííÿ áåíçèíó òà 
äèçåëþ. Çâ³ñíî, ó íàñ, ÿê³ âæå 
ïîáà÷èëè äåô³öèò ïàëüíîãî, º 
ñòðàõ ³ ïåðåæèâàííÿ, ùî áåí-
çèíó çàâòðà íå áóäå. Áåíçèí ³ 
äèçåëü áóäå. Ñèòóàö³ÿ áóäå êðà-
ùîþ ç êîæíèì äíåì.

Óðÿä ïðè öüîìó ìàêñèìàëü-
íî ñïðîùóº çàâåçåííÿ ïàëüíîãî 
â Óêðà¿íó òà ðîçøèðþº ãåîãðà-
ô³þ éîãî îòðèìàííÿ. Çîêðåìà, 
ïîãîäèëè íåîáõ³äí³ ðåãëàìåíòè 

äëÿ çàâåçåííÿ ïàëüíîãî ç Àçåð-
áàéäæàíó, êðà¿í Ïåðñüêî¿ çàòîêè 
òà Áëèçüêîãî Ñõîäó.

Àëå íå çàáóâàéìî, ùî çàðàç 
ïð³îðèòåòè ó çàáåçïå÷åíí³ ïàëü-
íèì – öå àðì³ÿ, ðÿòóâàëüíèêè, 
ìåäèêè, àãðàð³¿. Íàðàç³ âîíè 
çàáåçïå÷åí³ ³ äèçåëåì, ³ áåíçè-
íîì. Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà 
îáëàñò³ òàêîæ âõîäÿòü äî öüîãî 
ïåðåë³êó ï³äïðèºìñòâ êðèòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè», – ïðîêîìåíòó-
âàâ Äìèòðî Ëóí³í.

Âàðò³ñòü ïðî¿çäó ïî îáëàñ-
ò³ ï³äíÿëè áëèçüêî ïîëîâèíè 
÷èííèõ ïåðåâ³çíèê³â, çàçíà÷èâ 
êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà «Ïîë-
òàâààâòîòðàíñ» Ñåðã³é Áóòêî: 
«Çðîñòàííÿ ö³íè º, àëå íå ïî-
âàëüíå, íå â ê³ëüêà ðàç³â. Âíó-
òð³øíüîîáëàñí³ ðåéñè çäî-
ðîæ÷àëè íà áëèçüêî 20-30%. ª 
âèïàäêè çðîñòàííÿ ö³íè íà 40%, 
àëå öå âèíÿòîê. Çàãàëîì áëèçüêî 
70% ïåðåâ³çíèê³â óæå â³äíîâèëè 
ñâîþ ðîáîòó â ìåæàõ îáëàñò³». 

Чого нам чекати
Ùå 29 êâ³òíÿ ì³í³ñòð åêîíî-

ì³êè Þë³ÿ Ñâèðèäåíêî çàÿâèëà, 
ùî óïðîäîâæ íàñòóïíèõ 7 äí³â 
äåô³öèò ïàëüíîãî áóäå ë³êâ³-
äîâàíèé, îñê³ëüêè îïåðàòîðè 
ìàþòü çàêîíòðàêòîâàí³ îáñÿãè 
íà òåðèòîð³¿ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. 
Íà çàñ³äàíí³ Êîíãðåñó ì³ñöåâî¿ 
òà ðåã³îíàëüíî¿ âëàäè 4 òðàâ-
íÿ ì³í³ñòð åêîíîì³êè çíîâó ïî-
âòîðèëà, ùî â³ä÷óòíèé äåô³öèò 
ïàëüíîãî âèíèê ÷åðåç çíèùåííÿ 
ðîñ³éñüêèì àãðåñîðîì ïîòóæ-
íîñòåé Êðåìåí÷óöüêîãî ÍÏÇ òà 
íèçêè íàôòîáàç.

Âîíà íàãîëîñèëà, ùî Êàáì³í 
ïîñò³éíî ñï³âïðàöþº ç îïåðàòî-
ðàìè ðèíêó, ùîá çðîçóì³òè ïî-
òðåáè òà çíàéòè øëÿõè óñóíåí-
íÿ äåô³öèòó. Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 
ãîëîâà êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åíåðãåòèêè òà ÆÊÃ Àí-
äð³é Ãåðóñ îçâó÷èâ ïðîãíîç, ùî 
âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì «ðèíîê 
íàëàøòóºòüñÿ ³ ïîñòàâêè ç ªâðî-
ïè áóäóòü ðèòì³÷í³øèìè».

Ïèòàííÿ, ÿêîþ æ áóäå ö³íà 
íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³ Ïîëòàâè ìàº áóòè âèð³-
øåíèì óæå íåâäîâç³. 300-òè-
ñÿ÷íå ì³ñòî, íàñåëåííÿ ÿêîãî 
çðîñëî ëåäü íå â ïîëîâèíó, çíà-
÷íî çá³ëüøèëî íàâàíòàæåííÿ íà 
òðàíñïîðòíó ìåðåæó.

Íàé³ìîâ³ðí³øèì âèãëÿäàº 
ñöåíàð³é, êîëè «çë³» ïåðåâ³çíè-
êè âèñòàâëÿþòü çàõìàðíó ÿê äëÿ 
Ïîëòàâè ö³íó íà ïðî¿çä ó 25 ãðí, 
à í³áèòî «äîáðèé» ìåð íå äîïóñ-
êàº öüîãî. Íà âèõîä³ – óìîâí³ 15 
ãðèâåíü. Á³ëüøå, í³æ çàðàç, àëå 
æ ³ íå 25, ÿêèìè òàê ëÿêàëè. Ó 
ðåçóëüòàò³ – ìåð «êðàñ³âèé», áî 
çàõèñòèâ ãðîìàäó. Ïåðåâ³çíèêè 
îòðèìàþòü ö³íó, çà ÿêó ãîòîâ³ âè-
ïóñêàòè òðàíñïîðò. Äëÿ àâòîáó-
ñ³â ³ ìàðøðóòîê í³÷îãî íå çì³íþ-
ºòüñÿ: í³ ð³âåíü ñåðâ³ñó, í³ ñòàí 
òðàíñïîðòó.

Íàâðÿä ÷è òàêà ïàòîâà ñè-
òóàö³ÿ, êîëè Ïîëòàâà â÷åðãîâå 
ïîòåðïàº â³ä òðàíñïîðòíîãî êî-
ëàïñó, çìóñèòü ì³ñüêîãî ãîëîâó 
çàêóïèòè êîìóíàëüí³ àâòîáóñè. 
Òèì ïà÷å íå çìóñèòü âðåøò³ ïî-
÷àòè êîìïëåêñíî ðîçâ'ÿçóâàòè 
ïðîáëåìó ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó.

Íàãàäàºìî, ùî âîñòàííº ó 
Ïîëòàâ³ ï³äâèùóâàëè òàðèôè íà 
ïðî¿çä ó ëèïí³ 2021 ðîêó: äî 6 
ãðí ó òðîëåéáóñàõ òà 8 ãðí â àâ-
òîáóñàõ.

Ñåðã³é ÃÀÏÅÍÊÎ

Îëåêñàíäð Ìàìàé òà Àíäð³é Êàðïîâ
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12 ÒÐÀÂÍß Âåðõîâíà 
Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿ-
ëà â äðóãîìó ÷èòàíí³ òà 

â ö³ëîìó ïðîºêò Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîºííî-
ãî ñòàíó» ùîäî ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ó ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó» (¹ 
7269). Çàêîíîïðîºêò ï³äòðèìà-
ëè 289 íàðäåï³â.

Ïðî ñóòü íîâîãî çàêîíîïðî-
ºêòó ðîçïîâ³â ãîëîâà ï³äêîì³-
òåòó ç ïèòàíü àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ Â³òàë³é 
Áåçã³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, çàêîíî-
ïðîºêò âðåãóëüîâóº ïèòàííÿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ â³éñüêîâèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é, ðîçáëîêîâóº ïèòàí-
íÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ñïðîùóº 

Парламент підтримав законопроєкт 
щодо функціонування місцевого 
самоврядування під час воєнного стану

Äìèòðî Ëóí³í

24 ËÞÒÎÃÎ 2022 ðîêó, íàâ³òü ïî-
ïðè òå, ùî â³éíà âæå òðèâàëà 8 
ðîê³â, öåé äåíü ñòàâ òàêèì, ùî 

çì³íèâ óñå íàâêîëî. Öÿ äàòà çì³íèëà æèòòÿ 
çâè÷àéíèõ ëþäåé óñ³õ ïðîôåñ³é: ìàéñòð³â, 
âîä³¿â, â÷èòåë³â, ïðîäàâ÷èíü ÷è äåïóòà-
ò³â. Àäæå ÷èìàëî óêðà¿íö³â îáðàëè çàõèñò 
Óêðà¿íè – õòîñü ñòàâ â³éñüêîâèì, à õòîñü 
ñòàâ âîëîíòåðîì.

ßêùî âèáîðîì ïåðøèõ ìè ïèøàºìîñÿ 
òà ñëàâ³ìî éîãî, äÿêóþ÷è íàøèì çàõèñíè-
êàì òà çàõèñíèöÿì, òî äðóã³ ÷àñòî ëèøà-
þòüñÿ â ò³í³, íàâ³òü ïîïðè òå, ùî âîëîíòåð-
ñòîâî – îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ ôðîíò³â òóò, 
â òèëó. 

Ãîëîâíà âîëîíòåðêà Ïîëòàâè òà ãåðî-
¿íÿ öüîãî ³íòåðâ’þ Êàòåðèíà Áàá³÷, ÿêà ó 
ìèðíîìó æèòò³ º äåïóòàòêîþ Ïîëòàâñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà êåð³âíèöåþ ì³ñöåâîãî Êðà-
ºçíàâ÷îãî ìóçåþ, îäðàçó óòî÷íþº: «ãîëî-
âíèõ ó íàñ íåìàº, º âàæëèâ³».

Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî ãðîìàäñüêèé ðóõ 
«Îáîðîíà Ïîëòàâè» ïðàöþº çäåá³ëüøî-
ãî íàïðÿìó ç â³éñüêîâèìè. Ïðîòå ó öüîìó 
º ñâîÿ ñïåöèô³êà, àäæå îêð³ì â³éñüêîâèõ 
ïîòðåá, ïëåò³ííÿ ìàñêóâàëüíèõ ñ³òîê, çáè-
ðàííÿ òàêòè÷íèõ àïòå÷îê òà áàãàòî ³íøîãî, 
Êàòåðèíà êàæå, ùî íàøèõ â³éñüêîâèõ ÷åêà-
þòü íå ò³ëüêè ÿê âèçâîëèòåë³â, àëå ³ ÿê òèõ, 
õòî ìîæå äîïîìîãòè. 

– ×èì ñàìå ³ êîìó äîïîìàãàº âîëîí-
òåðñüêà îðãàí³çàö³ÿ ãðîìàäñüêèé ðóõ 
«Îáîðîíà Ïîëòàâè»?

– Ìè ÷àñòî íàøèì â³éñüêîâèì â³äâàí-
òàæóºìî òå, ùî âîíè ìîæóòü äàòè öèâ³ëü-
íèì. Çâè÷àéíî ì³ñòå÷êà, ì³ñòà ³ ñåëà ï³ñëÿ 
îêóïàö³¿ ïîòðåáóþòü øâèäêèõ ðåãåíåðà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â, òîìó âñå ùî ìîæåìî – ìè 
òàêîæ â³äâàíòàæóºìî. Ð³äê³ñí³ ë³êè, ìåäè-
êàìåíòè äëÿ öèâ³ëüíèõ, äëÿ âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á òåæ. Ïðîòå íàøà îïîðíà 
òî÷êà – öå ïàðàìåäèêè òà ñàì³ â³éñüêîâ³, 
– ðîçïî÷èíàº ðîçïîâ³äü Êàòåðèíà ³ â³äðà-
çó äîäàº, ùî âîëîíòåðñüêà îðãàí³çàö³ÿ ó 
Ïîëòàâ³ ìàº ïð³îðèòåò, àëå «Îáîðîíà Ïîë-
òàâè» íàìàãàºòüñÿ í³êîìó íå â³äìîâëÿòè.

Òàê³ ïð³îðèòåòè äîçâîëÿþòü îïòèì³çó-
âàòè òà ì³í³ì³çóâàòè ëàíöþæîê ïîñòà÷àí-
íÿ äîïîìîãè, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ³ç ðóê â ðóê 
ò³ëüêè ïåðåâ³ðåíèì ëþäÿì. Öå, çà ñëîâàìè 
âîëîíòåðêè, äîïîìàãàº òðèìàòè çâ³òí³ñòü, 
äîêóìåíòàö³þ òà ïðîöåñè â ïîðÿäêó. 

– Ó ÷îìó ïîëÿãàº Âàøà ðîëü ³ ôóíê-
ö³¿ ÿê îðãàí³çàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³?

– Ñüîãîäí³ âàæëèâ³ âñ³. À ÿ áåçïîñå-
ðåäíüî çàéìàþñÿ òèì, ùî ðîçïîâ³äàþ, ïî-
ïóëÿðèçóþ òå, ùî ðîáèòü «Îáîðîíà Ïîë-
òàâè». Íàì ïîòð³áíà ï³äòðèìêà. Ùîäåííî 
íàø³é êðà¿í³ ïîòð³áíà ï³äòðèìêà, à ó ö³º¿ 
ï³äòðèìêè º ðóêè, º î÷³, º áàæàííÿ ðîáèòè 

ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó òà 
çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â.

«Ãðîìàäè îòðèìàëè ñïðîùå-
íèé ïîðÿäîê óõâàëåííÿ ð³øåíü â 
äåÿêèõ ñôåðàõ. Ùîïðàâäà, ïåðå-
ë³ê ñôåð áóëî ñêîðî÷åíî â ïîð³â-
íÿíí³ ç ïåðøèì ÷èòàííÿì», – íà-
ïèñàâ íàðîäíèé äåïóòàò.

Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî îäíî-
îñ³áí³ ð³øåííÿ ãîë³â ãðîìàä 
òåïåð ìîæëèâ³ çà òàêèìè íà-
ïðÿìêàìè:

  ïåðåäà÷à êîøò³â ç ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó íà ïîòðåáè ÇÑÓ;

  ñòâîðåííÿ óñòàíîâ äëÿ íàäàí-
íÿ áåçîïëàòíî¿ ïåðâèííî¿ ïðà-
âîâî¿ äîïîìîãè;

  áîðîòüáà ç³ ñòèõ³éíèìè ëèõà-
ìè òà åï³äåì³ÿìè;

  ïîâîäæåííÿ ç íåáåçïå÷íèìè 
â³äõîäàìè;

  çâ³ëüíåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â³ä íåçà-
êîííî ðîçì³ùåíèõ òèì÷àñîâèõ 
ñïîðóä;

  îáñòåæåííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, 
ïîøêîäæåíèõ âíàñë³äîê áîéîâèõ 
ä³é;

  äåìîíòàæó áóä³âåëü ³ ñïîðóä, 
ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè îáñòåæåííÿ 
âèçíàí³ àâàð³éíî íåáåçïå÷íèìè 
³ òàêèìè, ùî ñòàíîâëÿòü çàãðîçó 
æèòòþ ëþäåé.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³òàë³ÿ 
Áåçã³íà, ïîâíîâàæåííÿ îáëàñ-

íèõ/ðàéîííèõ ðàä, â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîïðîºêòó, ìîæå ïå-
ðåáèðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äíà 
ÎÂÀ/ÐÂÀ ó ðàç³:

  îêóïàö³¿ àáî îòî÷åííÿ àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî öåíòðó;

  â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Ïðåçè-
äåíòà, ÿêùî âîíî ï³äòðèìàíå ãî-
ëîñóâàííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ Ïàðëàìåí-
òîì çà ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà 
ð³øåííÿ, íà÷àëüíèêè ÎÂÀ/ÐÂÀ 
îòðèìóþòü òàêèé äîäàòêîâèé 
ôóíêö³îíàë:

  âèêîíàâ÷èé àïàðàò ðàéîííî¿ 
òà îáëàñíî¿ ðàäè ï³äïîðÿäêî-
âóºòüñÿ íà÷àëüíèêó â³äïîâ³äíî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

  êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, 
óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, çàñíî-
âàí³ íà áàç³ ìàéíà ñï³ëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä 
ðàéîíó àáî îáëàñò³, ï³äïîðÿä-
êîâóþòüñÿ â³äïîâ³äí³é â³éñüêîâ³é 
àäì³í³ñòðàö³¿;

  óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè ñï³ëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä ðàéîíó òà/àáî îáëàñò³ çä³é-
ñíþºòüñÿ íà÷àëüíèêîì â³äïî-
â³äíî¿ ðàéîííî¿ òà/àáî îáëàñíî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

  ïðèçíà÷åííÿ îñ³á íà ïîñàäè òà 
çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä, ÿê³ çä³éñíþ-
þòüñÿ íà÷àëüíèêîì ðàéîííî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïîãî-

äæóþòüñÿ ç íà÷àëüíèêîì â³äïî-
â³äíî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿;

  íà÷àëüíèê îáëàñíî¿ â³éñüêî-
âî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íà÷àëüíèê ðà-
éîííî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çà ïîãîäæåííÿì ç íà÷àëüíèêîì 
â³äïîâ³äíî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ ìîæå óâ³ëüíÿòè â³ä 
âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â 
ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷îãî àïàðàòó 
ðàéîííî¿ òà/àáî îáëàñíî¿ ðàäè 
(äëÿ òàêèõ ïðàö³âíèê³â îãîëîøó-
ºòüñÿ ïðîñò³é àáî çä³éñíþºòüñÿ 
¿õ ïåðåâåäåííÿ íà ð³âíîçíà÷íó 
÷è íèæ÷ó ïîñàäó).

Íà òåðèòîð³¿ Ïîëòàâùèíè íå 
âåäåòüñÿ áîéîâèõ ä³é, àëå çàêîí, 
ÿêèé çíà÷íî ðîçøèðþº ïîâíîâà-
æåííÿ â³éñüêîâèõ àäì³í³ñòðàö³é 
âæå ïðèéíÿòî.

Íà÷àëüíèê Ïîëòàâñüêî¿ ÎÂÀ 
Äìèòðî Ëóí³í òàê ïðîêîìåíòóâàâ 
ïîòåíö³éíèé âïëèâ öüîãî çàêî-
íîïðîºêòó íà Ïîëòàâùèíó: «Áóëè 
ð³çí³ ï³äõîäè, çîêðåìà, ïðîïîíó-
âàëîñÿ ðîçøèðèòè ïîâíîâàæåííÿ 
ò³ëüêè íà òåðèòîð³ÿõ, äå âåäóòüñÿ 
áîéîâ³ ä³¿. ßêùî ìè îòðèìàºìî 
òàê³ ïîâíîâàæåííÿ, òî îñîáëèâî¿ 
ñòðàòåã³¿ íå áóäå – áóäåìî ïðàöþ-
âàòèìå òàê, ÿê ³ äî öüîãî. Äî ìåíå 
íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ â³ä ãðîìà-
äÿí, ÿê³ íå çàäîâîëåí³ ì³ñüêèìè 
ãîëîâàìè Êðåìåí÷óêà òà Ïîëòà-
âè. Õòîñü íå çàäîâîëåíèé ìîºþ 
ðîáîòîþ. Áóäåìî äèâèòèñü. Ìåíå 
ö³êàâëÿòü ð³øåííÿ ùîäî ìåðà 
Ïîëòàâè. Áóëè ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ 
ïðàâîîõîðîíö³â ñòîñîâíî íüîãî. 
ß õî÷ó ïîäèâèòèñü, ÿêèé áóäå ðå-
çóëüòàò. ßêùî âîíè äîâåäóòü, ùî 
ëþäèíà ïîðóøèëà çàêîí, òî ìè íå 
áóäåìî ÷åêàòè íà íîâ³ çàêîíè, à 
áóäåìî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî 
ââåäåííÿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
íà òåðèòîð³¿ Ïîëòàâè».

Волонтерство під час війни: 
інтерв’ю з відомою волонтеркою Полтави



òàê, ùîáè öå âñå çàõèùàëî íàøó êðà¿íó ³ 
âïåâíåíî âåëî ¿¿ äî ïåðåìîãè. 

Êàòÿ ïîÿñíþº, ùî âîëîíòåð – öå äóæå 
óí³âåðñàëüíà îñîáèñò³ñòü, ãîëîâíèì ïî-
êàçíèêîì ÿêî¿ º â³ðà â íåìîæëèâå òà âåëè-
êå ñåðöå: «Öå òà ëþäèíà, ÿêà ìàº åìïàò³þ, 
âîíà çäàòíà âçàãàë³ â³ä÷óâàòè. Âîëîíòåðè 
â Óêðà¿í³ – öå ëþäè, ÿê³ ìàþòü âåëè÷åçíå 
ñåðöå, ò³ ÿê³ âì³þòü ïåðåäáà÷óâàòè ìàé-
áóòíº òà çíàòè ùî ïîòð³áíî áóäå øóêàòè 
çàâòðà. Öå ò³ ëþäè, ÿê³ ìîæóòü çíàéòè òå, 
ïðî ùî êàæóòü, ùî éîãî íåìîæëèâî çíà-
éòè. Öå ëþäè äîáð³, ëþäè, ÿê³ âì³þòü ïëà-
êàòè ³ ñì³ÿòèñü, ÿê³ âì³þòü ðîçä³ëÿòè ³ ãîðå, 
³ ðàä³ñòü. Öå ëþäè, ÿê³ âì³þòü ïèøàòèñÿ òà 
áóòè âäÿ÷íèìè».

– ßêó êîìàíäó ç³áðàëà âîëîíòåð-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ?

– Ó íàñ äóæå áàãàòî ëþäåé, – ÿê ç³ðî÷îê 
íà íåá³. Òîìó ìè êàæåìî ñò³ëüêè, ñê³ëüêè 
ïîòð³áíî é ìîæëèâî. Ó íàñ º ìåíåäæåðè, ¿õ 
á³ëüøå 30, ÿê³ ñòàá³ëüíî ç íàìè – 24/7. ª 
ìåðåæ³ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ïîñò³éíî ç íàìè – 
òîìó íàñ òèñÿ÷³!

ß êàæó íå ò³ëüêè ïðî «Îáîðîíó Ïîëòà-
âè», áî ââàæàþ íåêîðåêòíèì ðîçä³ëÿòè âî-
ëîíòåðñüê³ øòàáè, áî ó íàñ ó âñ³õ âñå ñï³ëü-
íå – ³ ëþäè, ³ ðåñóðñè».

– ×èì íàäèõàþòüñÿ âîëîíòåðè ó 
ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³?

– Âîíè íàòõíåíí³ òèì, ùî âîíè º óêðà-
¿íöÿìè. Òèì, ùî âîíè âçàãàë³ çàðàç º ÷àñ-
òèíîþ òàêî¿ ì³ñ³¿ ÿê áóòè êîðèñíèì â Óêðà¿-
í³ òóò, ñüîãîäí³ é çàðàç. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî 
çàðàç â íàñ êðà¿íà º îäíèì âåëè÷åçíèì 
ö³ëèì. ² íåìàº ó íàñ ñâî¿õ àáî ÷óæèõ – â íàñ 
íå áóâàº íå íàøèõ!

ß ââàæàþ íåïðàâèëüíèì ãîâîðèòè «âî-
ëîíòåðè Ïîëòàâè» àáî «âîëîíòåðè Óêðà-
¿íè», áî íàø³ ïîëòàâö³ çàðàç º íå ò³ëüêè â 
ð³çíèõ êóòî÷êàõ Óêðà¿íè, à é ñâ³òó, òîìó ìè 
âñ³ ºäèí³. Òàê, ó íàñ º øòàá «Îáîðîíè Ïîë-
òàâè», àëå ó íàñ ùå º äåñÿòêè êðóòèõ îñå-
ðåäê³â, ç ÿêèìè ìè ä³ºìî ñï³ëüíî. 

Òîìó îäíîçíà÷íî – öå îäèí ìåõàí³çì, 
òðèêóòíèê, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç âëàäè, á³ç-
íåñó òà ãðîìàäè. 

– Íà âîëîíòåðà ïîòð³áíî â÷èòèñÿ ÷è 
ïîòð³áíî ïðîñòî áðàòè ³ ðîáèòè?

– Áðàòè ³ ðîáèòè. Õî÷ó ñêàçàòè âñ³ì, ùî 
íåîáîâ’ÿçêîâî äóìàòè, ùî äîïîìàãàòè – 
öå çíà÷èòü ðîáèòè ùîñü íåéìîâ³ðíå. Áà-
ãàòî ëþäåé âæå º âîëîíòåðàìè, àëå âîíè 
ñåáå òàê íå íàçèâàþòü, áî äóìàþòü ùî 
âîíè ðîáëÿòü òð³øêè. Íàâ³òü ëþäè, ÿê³ ïî-
áà÷èëè ÿêóñü ïîòðåáó ³ ïåðåäàëè êîíòàêòè 
òîãî, õòî ³ç ö³ºþ ïîòðåáîþ ìîæå äîïîìîã-
òè – öå âæå º âîëîíòåðñòâî.

Òîìó âîëîíòåðàìè íàðîäèëèñÿ óñ³. ² 
ñüîãîäí³ íàâ³òü òîé, õòî ùîäåííî õîäèòü íà 
ðîáîòó àáî çàïóñòèâ ñâîþ ñïðàâó – òàêîæ 
º âîëîíòåðîì. Êîæåí ðîáèòü ñâîþ ñïðàâó, 
òðèìàþ÷è åêîíîì³êó êðà¿íè.

– ßê ñòàòè âîëîíòåðîì?
– Ïðîñòî ïðèõîäüòå ³ âàñ îäðàçó çî-

ð³ºíòóþòü íà ÿêèéñü ïðîöåñ, äîïîìîæóòü 
âàì çðîçóì³òè, ùî ñàìå ðîáèòè. 

Çàðàç íàéá³ëüøå âîëîíòåð³â ïîòð³áíî íà 
ò³ ïðîöåñè, ùî íå ïîòðåáóþòü ÿêèõîñü óí³-
êàëüíèõ íàâè÷îê, áî ö³ óí³êàëüí³ íàâè÷êè âè 
íàáóäåòå òóò. Ó íàñ º êîìàíäà, ÿêà â÷èòü óñ³ì 
ïðîöåñàì – â³ä ðîçêðîþâàííÿ ³ çøèâàííÿ 
êîñòþì³â äî ïëåò³ííÿ ê³ê³ìîð. Òîìó ãîëîâíå 
ñêàæ³òü «Ðîáåðò» ³ â³í âàñ çíàéäå. Ðîáåðò – 
öå, äî ðå÷³, ïåðåñåëåíåöü ç Õàðê³âùèíè òà 
íàø ñòàðøèé ïî öüîìó íàïðÿìêó. 

Îáìåæåíü ó íàñ í³ÿêèõ íåìàº, íàâ³òü 
ñîáà÷êè é êîòèêè ïðèõîäÿòü! Ó êîæíîãî 
º ñâîÿ ì³ñ³ÿ, òîìó âîíè ó íàñ âèêîíóþòü 
ôóíêö³þ àíòèñòðåñó. 

– Ùî ñïîíóêàëî ëþäèíó ç ïîñò³é-
íèì ì³ñöåì ðîáîòè òà ñïðàâàìè ñòàòè 
âîëîíòåðîì?

– ß íå çíàþ ÿê ìîæíà áóëî ³íàêøå. 24 
ëþòîãî ñòàëî ïåâíîþ òî÷êîþ â³äë³êó, êîëè 
òè çíàºø, ùî ³íàêøå íå ìîæíà ³ íå áóâàº. ² 
ÿ íå ñêàæó, ùî ÿ ïðèéìàëà öå ð³øåííÿ äëÿ 
ñåáå. ß ïðîñòî ðîáèëà, ÿê ³ êîæíà ëþäèíà, 
òå, ùî ìàëà ðîáèòè. 

Ñòàòóñ âîëîíòåðà äëÿ ìåíå çàðàç – öå 
íàéêðóò³øèé ñòàòóñ, ÿêèé ÿ ìîãëà á ìàòè 
ï³ñëÿ ñòàòóñó ìàìè. Öå íàéö³íí³øå ³ öå òå, 
ùî ðÿòóº ìåíå ³ äîïîìàãàº îöå âñå ïåðåæè-

òè. Ò³ëüêè ó ïðàö³, â ä³¿, ùîäåííî ç ëþäüìè, 
ç â³éñüêîâèìè, ðàçîì – ö³ äí³ ìîâ õâèëèíè. 

Ó ìåíå çàðàç âæå ÿêåñü ïîñï³ëü 24 ëþ-
òîãî, òîìó ùî îñü òàêà íàøà âåñíà. 

ß â³ä÷óâàþ ñåáå ÷àñòèíîþ êîìàíäè ñó-
ïåðãåðî¿â. Âñ³ âîíè äóæå ñàìîäîñòàòí³, 
ìóæí³, ñàìîîðãàí³çîâàí³ ³ âîíè âñ³ ñàìîñò³é-
íî òâîðÿòü ö³ë³ ïðîöåñè. À ìîÿ ñïðàâà ñüî-
ãîäí³ äîñèòü ìàëåíüêà – ïðîñòî ãîâîðèòè. 

Âñå ³íøå âîíè ðîáëÿòü ñàìîñò³éíî, áå-
ðóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äàþòü ðåçóëüòàò òà 
çíàþòü ÿê ðîáèòè òå, ùî çäàºòüñÿ íåìîæ-
ëèâèì. ² íàéãîëîâí³øå – âîíè îòðèìóþòü 
â³ä öüîãî íåéìîâ³ðíå çàäîâîëåííÿ ³ äðàéâ, 
òîìó ÿ êàæó: âîëîíòåðñòâî çàðàç – íàéãî-
ëîâí³øèé õàð÷ óêðà¿íöÿ. 

– Ùî º íàéêðàùîþ âèíàãîðîäîþ 
äëÿ âîëîíòåðà?

– Ïåðåìîãà! Ïåðåìîãà, ïåðåìîãà é 
ïåðåìîãà! Á³ëüøå í³÷îãî. ² æîäíîãî á³éöÿ, 
æîäíîãî ðÿòóâàëüíèêà, ìåäèêà ÷è óêðà-
¿íöÿ – íå â³ääàòè â³éí³. ßê ìîæåìî, ÷èì 
ìîæåìî: ìàñêóâàëüíîþ ñ³òêîþ, àïòå÷êîþ, 
òàð³ëêîþ ç áîðùåì. Äîïîìàãàºìî óñ³ëÿêî! 

– ßê òðèìàòè ñåáå ó ô³çè÷íîìó òà 
ìîðàëüíîìó òîíóñ³?

– Òîíóñ – öå òå, ùî íàâêîëî. Íåìàº 
æîäíî¿ äóìêè ïðî òå, ùî ìîæíà ÿêîñü 
³íàêøå. ß â³ä÷óâàþ âåëè÷åçíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, òîìó ³ íàñòð³é ïîòð³áíî òðèìàòè ïî-
ïðè âòîìó. Ïîòð³áíî ïåðåçàðÿäæàòèñÿ, à 
çíà÷èòü ïîñò³éíî ìàòè íàñòð³é. À ùîá áóâ 
íàñòð³é ïîòð³áíî â³ääàâàòè åíåðã³þ. ×èì 
á³ëüøå â³ääàºø, òèì á³ëüøå ïðèáóâàº, 
òîìó òàê ³ ðîáëþ.

Ó â³éíè íåìàº âèõ³äíèõ. Âèõ³äí³ áóäóòü 
òîä³, êîëè áóäå ïåðåìîãà. Óñ³ ìè òî÷íî çáå-
ðåìîñÿ äåñü, â³çüìåìî ïàëàòêè ³ ïî¿äåìî êó-
äèñü â ãîðè ³ â³äïî÷èíåìî. Ïî-³íøîìó – í³ÿê!

Öþ åíåðã³þ òà çàâçÿòòÿ íàì äàþòü á³é-
ö³, ÿêèõ ìè ïîñò³éíî áà÷èìî. Âîíè çàâæäè 
ïðèíîñÿòü íàì òî öóêåðêè, òî êâ³òè, à çâè-
÷àéí³ ëþäè, ÿê³ íàì äîïîìàãàþòü, ïðèíî-
ñÿòü íàì òîðòè, ïàìïóøêè, øàðëîòêó íà-
â³òü… Íó ÿê â³ä öüîãî íå ïîñì³õàòèñü ³ íå 
â³äíîâëþâàòèñü? 

Çâè÷àéíî, äóæå äîïîìàãàþòü ïîçèòèâí³ 
íîâèíè â³ä â³éñüêîâèõ, ¿õí³é íàñòð³é, òîìó 
ìè òî÷íî íå ìàºìî ïðàâà âòîìëþâàòèñü. 

– Âîëîíòåðñòâî äî â³éíè ³ ï³ä ÷àñ â³-
éíè – öå ð³çí³ ïîíÿòòÿ?

– Îñê³ëüêè â³éíà ó íàñ ïî÷àëàñÿ çà-
äîâãî äî 24 ëþòîãî, ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî 
«âîëîíòåð» öå ñèíîí³ì ñëîâà «óêðà¿íåöü». 
Õòîñü äîïîìàãàâ òâàðèíàì, õòîñü ä³òÿì-
ñèðîòàì, õòîñü âèêîíóº ñâ³é ãðîìàäñüêèé 
îáîâ’ÿçîê, ïðàöþº, õòîñü çàõèùàâ àðõ³òåê-
òóðó, ïðàâà ëþäåé ÷è âèï³êàâ ñìà÷íèé õë³á, 
àëå âñ³ ö³ ëþäè º ïðåäñòàâíèêàìè, ÿê ÿ 
éîãî íàçèâàþ, âèäó ñîö³àëüíîãî ñëóæ³ííÿ. 

Àëå ÿ âïåâíåíà, ùî öå íå ìàêñèìóì 
Óêðà¿íè. Ìè ò³ëüêè ðîç³ãð³âàºìîñü! 

– Ùî Âè ïîáàæàºòå óêðà¿íöÿì?
– Íà çàâåðøåííÿ õî÷ó ïîáàæàòè óêðà-

¿íöÿì íå ðîçñëàáëÿòèñÿ, à íàâïàêè íàáè-
ðàòè îáåðò³â, ïðîäóêòèâíî âèòðà÷àòè ñâ³é 
÷àñ, êîîïåðóâàòèñÿ òà êîìóí³êóâàòè, äÿêó-
âàòè é ìîëèòèñü çà íàøèõ â³éñüêîâèõ.

Íàì ïîòð³áíî â³ðèòè â íàøó ïåðåìîãó, 
ÿêà âæå òàê áëèçüêî – ðóêîþ ïîäàòè! À ùå 
çíàòè ïðî òå, ùî íàéá³ëüøà íàøà ö³íí³ñòü 
– öå íàøà ³ñòîð³ÿ ³ íàøà Óêðà¿íà, òîìó ìè 
ìàºìî çðîáèòè âñå, ùîá öþ ³ñòîð³þ í³õòî 
íå çàáóâ, ³ ùîá öþ ³ñòîð³þ çíàëè íàø³ ä³òè 
òà âíóêè. Ïðàâäà çà íàìè!

Îëåêñ³é ÒÂÅÐÄÎÕË²Á
Þð³é ÄÐÎÃÀ



Êàòåðèíà Áàá³÷
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ТАК, 16 БЕРЕЗНЯ загинув 
старший солдат БАЛЬ 
Олексій Володимиро-

вич. Йому було 44 роки. Він 
служив під Енергодаром і з 15 
березня рідні та близькі втра-
тили з ним зв’язок та прово-
дили пошуки. Як виявилося, 
старший солдат, водій відді-
лення бойової підтримки в/ч 
А1493 загинув під час обстрі-
лів біля Запоріжжя.

6 травня, відбиваючи 
атаки ворога, який хотів за-
хопити Малинівку, біля Гу-
ляйполя, загинули:

• солдат, стрілець-
снайпер 1-го десантно-штур-
мового взводу в/ч А1493 ДЕ-
РІЙ Олександр Вікторович, 
якому було 29 років;

• солдат, бойовий медик 
2-го десантно-штурмового 
взводу в/ч А1493 ШИНКА-
РЕНКО Олександр Олексан-
дрович, якому було 30 років;

• солдат ЛУГОВИЙ Мики-
та Сергійович, якому у травні 
мало б виповнитися 19 років;

• старший солдат, старший 
механік 3-го десантно-штур-
мового взводу в/ч А1493 ЦУ-
КАНОВ Євген Васильович, 
якому було 25 років;

• солдат КОРОТЧЕНКО 
Сергій Валентинович, якому 
було 25 років.

Олександр Дерій навчав-
ся у Полтавському професій-
но-технічному училищі №23. 
У 2011 році вступив до лав 
ЗСУ (95 ОДШБр, м. Жито-
мир). З початком російської 
військової агресії брав участь 
в АТО. З перших днів росій-
ського вторгнення 2022 року 
став солдатом 1-го десант-
но-штурмового взводу на 
посаді стрілець-снайпер. За-
гинув 6 травня у боях за се-
лище Малинівка Запорізької 
області. Олександру було 29 
років, у нього лишилися бать-
ко, два брати й кохана дівчи-
на з якою вони невдовзі мали 
побратися.

Микита Луговий — ви-
пускник Полтавського ліцею 
№ 13 «Успіх». У 2017 році він 
вступив до Державного лі-
цею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підго-
товкою «Кадетський корпус» 
ім. І. Г. Харитоненка, в Су-
мах. Після закінчення ліцею 
служив у Полтаві. Коли роз-
почалася війна, пішов на пе-
редову, був навідником 1-го 
десантно-штурмового взво-
ду в/ч А1493. Загинув під час 

звільнення села Малинівки, 
Гуляйпільського району, За-
порізької області.

Із загиблими попрощалися 
10 травня біля Свято-Успен-
ського собору Полтави. Усіх, 
окрім Сергія Коротченка, по-
ховали на Затуринському 
кладовищі. Навідник першого 
десантно-штурмового взводу 
в/ч А1493 Сергій Коротченко 
був похований у рідному селі 
Діброва Диканської громади.

Лубенська міськрада по-
відомила, що 7 травня від 
поранення після артилерій-
ського обстрілу в районі Кос-
тянтинівки, що на Донеччині, 
загинув ГОРБИК Олександр 
Володимирович — лейте-
нант ЗСУ. Олександр Гор-
бик народився в Лубнах 8 
грудня 1978 року. Закінчив 
школу № 2, потім Київський 
транспортний університет, 
служив у 101-й бригаді теро-
борони. У загиблого залиши-
лися доросла донька, мало-
літній син та дружина.

7 травня 2022 року під час 
виконання оперативно-бойо-
вого завдання в районі актив-
них боєзіткнень у південних 
регіонах України загинув ка-
пітан КІСЕЛЬОВ Володимир 
Володимирович. Про це по-
відомив Telegram-канал во-
лонтерського об’єднання «Ми 
готові. Полтава».

Володимир є героєм цієї 
війни, який на момент загибелі 
був керівником групи Центру 
спеціальних операцій та вико-
нував бойове завдання. 

Він віддано захищав нашу 
Україну з 2014 року постійно 
залучався до оперативно-бо-
йових операцій в районі про-
ведення АТО, ООС. 

Загалом на військовій 
службі з 2008 року, спочатку в 
підрозділах спеціального при-
значення ЗСУ, та з 2012 року 
прийнятий на військову служ-
бу СБУ. 

У Володимира залишились 
матір, дружина та восьмимі-
сячна донька. 

Семенівська громада по-
відомила, що 24 березня у 
бою загинув ШРАМКО Дми-
тро Сергійович — молодший 
сержант, командир машини 
відділення морської піхоти 
в/ч міста Миколаїв. Дмитро 
Шрамко народився 4 березня 
1998 року в селі Байрак Се-
менівської громади Кремен-
чуцького району Полтавської 
області. Проходив військову 

службу у Миколаєві за контр-
актом. Вдома лишилися матір 
і брат. У квітні був нагородже-
ний орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно).

За повідомленням тієї ж 
громади, у бою 27 березня 
загинув ГРЕБА Андрій Во-
лодимирович — головний 
сержант, технік реактивної 
артилерійської батареї у в/ч 
Миколаєва. Він народився 7 
грудня 1996 року в селі Бере-
зинка Мукачевського району 
Закарпатської області, потім 
переїхав жити до села Пані-
ванівка на Полтавщині. Про-
ходив військову службу за 
контрактом. Вдома лишилися 
дружина та донька. На початку 
квітня був нагороджений ор-
деном «За мужність» III ступе-
ня (посмертно).

Хорольська міська рада по-
відомила, що 28 квітня під час 
обстрілу «Градами» в Авдіївці 
загинув ЧУГАЙ Максим Кос-
тянтинович — військовий з 
Хорола. Йому було 23 роки.

У Полтавському військко-
маті повідомили що, 6 трав-
ня під Сіверськом Донецької 
області загинув НАЗАРКО 
Олександр Олексійович — 
сержант Олександр з села 
Велика Круча Пирятинської 
громади. Йому було 29 років. 
У нього залишилися матір та 
дружина.

Також, за інформацією 
військкомату, 6 травня у боях 
поблизу Гуляйполя Запорізь-
кої області загинув ГОРЕНКО 
Євген Сергійович — старший 
солдат з Полтави. Йому був 31 
рік. У нього залишилася матір, 
яка живе у Полтаві.

За даними Хорольської 
міської ради, 6 травня ви-
конуючи бойове завдання, 
в результаті відбиття атаки 
противника при спробі за-
хопити населений пункт Ма-
линівка Запорізької області 
загинули двоє мешканців гро-
мади — 44-річний ГАПУЛА 
Юрій Вікторович з Хоролу 
та 35-річний РЯБИЧ Дмитро 
Миколайович з с. Кутуржиха.

Серця наших захисників 
зупинились. Але Герої не вми-
рають! Вони житимуть доти, 
доки ми про них пам’ятаємо! 
Висловлюємо глибокі спів-
чуття рідним та близьким за-
гиблих.

Вічна пам’ять Героям, які 
не шкодуючи власного життя 
захищали наш мирний сон і 
наше щасливе майбутнє.

15 військових з Полтавщини 
загинули в боях за Україну

У березні і травні в боях у Запорізькій і Донецькій областях загинули ще 
семеро бійців, життя яких було пов’язане з Полтавською областю. Як 
повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки, 
це Олександр Дерій, Олександр Шинкаренко, Микита Луговий, Євген 
Цуканов, Сергій Коротченко, Олексій Баль та Олександр Горбик.

Капітан СБУ Володимир Кісельов Микита Луговий

Олексій Баль Євген Горенко

Олександр Дерій

Олександр Назарко

Олександр Горбик
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Укрпошта розпочала  
передплату видань на  
II півріччя 2022 року

Ñåðåä øèðîêîãî ïåðåë³-
êó ð³çíèõ ïîïóëÿðíèõ âèäàíü 
ì³ñöåâà ïðåñà, òåìàòè÷í³ âè-
äàííÿ, ïåð³îäèêà äëÿ ðîçâèòêó 
ä³òåé òà áàãàòî ³íøèõ ö³êàâèõ 
âèäàíü.

Ãàçåòè òà æóðíàëè  ìîæíà 
ïåðåäïëàòèòè äëÿ ñåáå, áàòü-
ê³â àáî ñâî¿õ áàáóñü òà ä³äóñ³â 
ó ñåëàõ. Ïåðåäïëàòà ïåð³î-
äè÷íèõ âèäàíü ï³ä ÷àñ â³éíè 
íàáóâàº îñîáëèâîãî çì³ñòó, 
îñê³ëüêè äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé, 
îñîáëèâî ïåíñ³îíåð³â äðóêîâà-
í³ âèäàííÿ, çàëèøàþòüñÿ îñíî-
âíèì äæåðåëîì íîâèí ì³ñöå-
âîãî òà ðàéîííîãî ìàñøòàáó. 
Íà ñüîãîäí³, á³ëüøå 70% ïåð³-
îäè÷íèõ âèäàíü ïðîäîâæóþòü 
äðóêóâàòèñÿ òà çàäîâîëüíÿòè 
ïîòðåáè ñâî¿õ ÷èòà÷³â. 

Ïåðåäïëàòèòè ãàçåòè òà 
æóðíàëè ìîæíà:

• äî 16 ÷åðâíÿ âèäàííÿ  çà-
ãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîç-
ïîâñþäæåííÿ;

• ì³ñöåâ³ âèäàííÿ (îáëàñí³, 
ì³ñüê³, ðàéîíí³) â ñòðîêè, ùî 
âèçíà÷åí³ çã³äíî ç óêëàäåíèìè 
ç âèäàâíèöòâàìè (ðåäàêö³ÿìè) 
äîãîâîðàìè.

Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó íà II 
ï³âð³÷÷ÿ 2022 ðîêó ìîæíà ÷åðåç 
ñåðâ³ñ «Îíëàéí-ïåðåäïëàòà» 
íà ñàéò³ Óêðïîøòè, àáî ó çâè-
÷àéíèé ñïîñ³á ó ïîøòîâèõ â³ä-
ä³ëåííÿõ òà ó ëèñòîíîø³. 

Â óìîâàõ âîºííîãî ñòà-
íó, îíëàéí ñåðâ³ñ º íàéá³ëüø 
áåçïå÷íèì, øâèäêèì òà çðó÷-
íèì ñïîñîáîì ïåðåäïëàòè 
âèäàíü. Âè ìîæåòå øâèäêî 
îáðàòè ³ç ïåðåë³êó çàãàëüíîó-
êðà¿íñüêå ÷è ì³ñöåâå âèäàííÿ 
òà â³äðàçó îïëàòèòè âàðò³ñòü 
ïåðåäïëàòè ïëàò³æíîþ êàðò-
êîþ. Ñåðåä ïåðåäïëàòíèê³â, 
ÿê³ îôîðìëÿòü ïåðåäïëàòó 
âèäàíü ÷åðåç ñåðâ³ñ «Îíëàéí-
ïåðåäïëàòà» íà ñóìó â³ä 100 
ãðí òà òåðì³íîì íå ìåíøå 
í³æ íà 6 ì³ñÿö³â, áóäå ïðîâå-
äåíèé ðîç³ãðàø ëåãåíäàðíèõ 
ïîøòîâèõ ìàðîê «Ðóññê³é âî-
ºííèé êîðàáëü, ³ä³…!» òà ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè – ìóëüòèâà-
ðîê, ì’ÿñîðóáîê. 

Ïåðåäïëàòíèêè, ÿê³ îôîð-
ìëÿòü ïåðåäïëàòó â ïîøòîâî-
ìó â³ää³ëåíí³ àáî ÷åðåç ëèñòî-
íîøó íà ñóìó â³ä 100 ãðèâåíü 
òà á³ëüøå òåðì³íîì íå ìåíøå 
í³æ íà 6 ì³ñÿö³â àâòîìàòè÷íî 
ñòàþòü ó÷àñíèêàìè àêö³¿ «ß 
ëþáëþ ïåðåäïëàòó» òà ïðè-
éìàòèìóòü ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ 
24-õ ðó÷íèõ áëåíäåð³â. Àêö³ÿ 
òðèâàòèìå äî 25 ÷åðâíÿ 2022 
ðîêó, âêëþ÷íî. 

Ïåðåäïëà÷óþ÷è ïåð³îäè÷í³ 
âèäàííÿ ó íåëåãêèé äëÿ íàøî¿ 
êðà¿íè ÷àñ âè íå ëèøå ï³äòðè-
ìóºòå óêðà¿íñüêó âèäàâíè÷ó ãà-
ëóçü, à òèì ñàìèì ðîáèòå ñâ³é 
âíåñîê  ó ðîçâèòîê åêîíîì³êè 
íàøî¿ êðà¿íè. 

Òîæ äîëó÷àéòåñÿ äî ïåðåä-
ïëàòè! À Óêðïîøòà äîêëàäå 
âñ³õ çóñèëü, ùîá äîñòàâèòè 
ïðåñó êîæíîìó ïåðåäïëàòíèêó! 

11 ÁÅÐÅÇÍß 1941 ðîêó 
òîä³øí³é ïðåçèäåíò 
ÑØÀ Ôðàíêë³í Ä. Ðóç-

âåëüò ï³äïèñàâ ïåðøèé çà âñþ 
³ñòîð³þ çàêîí ïðî ëåíä-ë³ç. Öåé 
ï³äïèñ àìåðèêàíñüêîãî ïðåçè-
äåíòà ïîêëàâ êðàé ïðåòåíäóâàí-
íþ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè 
íà íåéòðàë³òåò, ÿê³ áóëè çàêð³-
ïëåí³ â Àêòàõ ïðî íåéòðàë³òåò 
1930-õ ðîê³â. Öå áóâ ð³øó÷èé 
êðîê â³ä ïîë³òèêè íåâòðó÷àííÿ 
äî â³äêðèòî¿ ï³äòðèìêè ñîþçíè-
ê³â ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. 

×åðåç 81 ð³ê, 9 òðàâíÿ 2022 
ðîêó 46-é ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæî-
çåô Áàéäåí ï³äïèñàâ íîâèé çà-
êîí ïðî ëåíä-ë³ç âæå äëÿ Óêðà¿íè, 
ùî ñòàëî äðóãèì ïðåöåäåíòîì 
òàêî¿ äîïîìîãè çà âñþ ³ñòîð³þ.

Ïðîòå íà â³äì³íó â³ä ïîä³é 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, àìåðèêàí-
ö³ çàðàç º á³ëüø îäíîñòàéíèìè, 
àäæå ÿêùî â áåðåçí³ 1941-ãî â³ä-
ïîâ³äíèé çàêîíîïðîºêò â Ñåíàò³ 
Êîíãðåñó ÑØÀ ï³äòðèìàëè 79% 
äåìîêðàò³â ³ 37% ðåñïóáë³êàí-
ö³â, òî â êâ³òí³ 2022-ãî ñåíàòîðè 
óõâàëèëè ð³øåííÿ îäíîãîëîñíî.

Ñàìå çà öå óêðà¿íñüêèé ë³äåð 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïîäÿêó-
âàâ Äæîçåôó Áàéäåíó çà ñèì-
âîë³÷íå ï³äïèñàííÿ çàêîíó ïðî 
ëåíä-ë³ç ñàìå 9 òðàâíÿ òà íàãî-
ëîñèâ, ùî òåïåð Óêðà¿íà îòðè-
ìàº äîñòóï äî ñó÷àñíî¿ çáðî¿, 
áîºïðèïàñ³â òà îáëàäíàííÿ.

«ß âäÿ÷íèé îñîáèñòî ïðåçè-
äåíòó Áàéäåíó çà öþ ï³äòðèìêó, 
çà öå ð³øåííÿ é çà òàêèé ñèì-
âîë³çì. Áî ìè çàðàç çàõèùàºìî 
ñâîáîäó òà ïðàâî íà æèòòÿ äëÿ 
âñ³õ â³ëüíèõ íàðîä³â ó â³éí³ ïðîòè 
òèðàí³¿, ÿêà ñòàíîâèòü äëÿ ªâðî-
ïè íå ìåíøó çàãðîçó, í³æ áóëà 80 
ðîê³â òîìó», – ñêàçàâ Çåëåíñüêèé. 

«Формально – позика, 
але дуже вигідна»

Ñàìå òàê ïðîêîìåíòóâàâ 
ëåíä-ë³ç äëÿ Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèð Çåëåíñüêèé.

² öå ñïðàâä³ òàê, àëå ðîçáå-
ð³ìîñÿ äåòàëüí³øå, ùî æ òàêå 
ëåíä-ë³ç âçàãàë³.

Ëåíä-ë³ç – öå ïîñòà÷àííÿ â 
îðåíäó áîºïðèïàñ³â, òåõí³êè, 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà çáðî¿ 
ñîþçíèêàì ÑØÀ. Ïåðøèé ïðå-
çèäåíò ÑØÀ, ÿêèé ï³äïèñàâ öåé 
çàêîí, ïîð³âíÿâ ëåíä-ë³ç ç «ñà-
äîâèì øëàíãîì»: «ßêùî ãîðèòü 

áóäèíîê ñóñ³äà, à â òåáå º ñàäî-
âèé øëàíã, ïîçè÷ éîãî ñóñ³äîâ³, 
ïîêè íå ñïàëàõíóâ òâ³é ä³ì. Ïðè 
öüîìó íå êàæè éîìó ïðî âàðò³ñòü 
øëàíãó. Êîëè ïîæåæó çàãàñÿòü, 
ñóñ³ä ïîâåðíå òîá³ øëàíã», – ïî-
ÿñíþâàâ Ôðàíêë³í Ðóçâåëüò ñóòü 
ñâîº¿ ³í³ö³àòèâè.

Êîíöåïö³ÿ ö³º¿ ïðîãðàìè â 
÷àñè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íà-
äàâàëà ïðåçèäåíòîâ³ âëàäó äî-
ïîìàãàòè áóäü-ÿê³é êðà¿í³, ÷èÿ 
îáîðîíà âèçíàâàëàñÿ æèòòºâî 
âàæëèâîþ äëÿ ÑØÀ. Çàêîí ïðî 
ëåíä-ë³ç, ïðèéíÿòèé Êîíãðåñîì 
ÑØÀ ³ ï³äïèñàíèé ïðåçèäåíòîì 
Ôðàíêë³íîì Ðóçâåëüòîì 11 áå-
ðåçíÿ 1941 ðîêó, ïåðåäáà÷àâ, 
ùî ï³ñëÿ â³éíè ó âèïàäêó çàö³-
êàâëåíîñò³ àìåðèêàíñüêî¿ ñòî-
ðîíè íåçðóéíîâàíà é íåâòðà-
÷åíà òåõí³êà òà óñòàòêóâàííÿ 
ìàþòü áóòè ïîâåðíåí³ ó ÑØÀ.

Íà ïðàêòèö³ áóëî ïîâåðíóòî 
ìàëî îáëàäíàííÿ, àäæå á³ëü-
ø³ñòü áóëî çíèùåíî ï³ä ÷àñ â³éíè. 

Як відбувався ленд-ліз 
під час Другої світової

×åðåç çíà÷íó ïåðåâàãó â åêî-
íîì³÷íîìó, äåìîãðàô³÷íîìó òà 
â³éñüêîâîìó ïëàí³, êðà¿íè àíòè-
ã³òëåð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿ ïîñòóïàëè-
ñÿ Í³ìå÷÷èí³, òîìó ïîòðåáóâàëè 
äîïîìîãè. ÑØÀ áóëà ºäèíîþ 
êðà¿íîþ ñâ³òó, ùî âîëîä³ëà äî-
ñòàòí³ìè âèðîáíè÷èìè ïîòóæ-
íîñòÿìè äëÿ íàäàííÿ âàãîìî¿ 
ï³äòðèìêè ó äîñèòü ñòèñëèé òåð-
ì³í, ùîá âñòèãíóòè âïëèíóòè íà 
õ³ä áîéîâèõ ä³é ó 1942 ðîö³.

1941 ðîêó ÑØÀ ïðîäîâæèëè 
íàðîùóâàòè â³éñüêîâó äîïîìî-
ãó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, à 1 æîâòíÿ 
1941 ðîêó Ôðàíêë³í Ðóçâåëüò 
ñõâàëèâ ï³äêëþ÷åííÿ äî ëåíä-
ë³çó ÑÐÑÐ.

Ó 1941–1945 ðîêàõ íîìåí-
êëàòóðà ïîñòàâîê áóëà íàéð³ç-
íîìàí³òí³øîþ: â³ä ´óäçèê³â äî 
ö³ëèõ íàôòîïåðåðîáíèõ çàâîä³â. 
Â óñ³ ðîêè â³éíè á³ëüøó ÷àñòèíó 
ïîñòàâîê ñòàíîâèëà íå â³éñüêî-
âà òåõí³êà (â ñåðåäíüîìó 14 % 
â³ä çàãàëüíîãî òîííàæó), à ïðî-
äîâîëüñòâî (28 %) ³ ìåòàëè (23 
%). Àëå öüîìó º ïîÿñíåííÿ: í³ì-
ö³ â 1941–1943 ðîêàõ îêóïóâàëè 
âàæëèâ³ àãàðí³ ðàéîíè ÑÐÑÐ. À 
ñ³ëüãîñïóã³ääÿ, íà â³äì³íó â³ä 
îáîðîííî¿ ïðîìèñëîâîñò³, åâà-
êóàö³¿ íå ï³äëÿãàëè.

Ленд-ліз: як це було 
в часи Другої світової та як він 
допоможе Україні перемогти Путіна

Äëÿ ðîçóì³ííÿ: ÑÐÑÐ îòðè-
ìàëà çà ëåíä-ë³çîì 56,5 % çà-
ë³çíè÷íèõ ðåéîê â³ä âëàñíîãî 
âèðîáíèöòâà, 1900 ïàðîâîç³â (ó 
2,4 ðàçè á³ëüøå, í³æ âèïóùåíå 
çà ðîêè â³éíè â ÑÐÑÐ) ³ 11075 âà-
ãîí³â (á³ëüøå ó 10,2 ðàçè), 3 ìëí 
606 òèñ. àâòîïîêðèøîê (43,1 %), 
610 òèñ. òîíí öóêðó (41,8 %), 
664,6 òèñ. òîíí ì'ÿñíèõ êîíñåð-
â³â (108 %). ÑÐÑÐ îòðèìàëà 427 
òèñ. àâòîìîá³ë³â ³ 32 òèñ. àðì³é-
ñüêèõ ìîòîöèêë³â, ïðè öüîìó â 
ÑÐÑÐ ç ïî÷àòêó â³éíè äî ê³íöÿ 
1945 ðîêó áóëî âèïóùåíî ëèøå 
265,6 òèñ. àâòîìîá³ë³â ³ 27816 
ìîòîöèêë³â. 

Як ленд-ліз допоможе 
Україні здолати Путіна

Ðîëü òàêîãî ³íñòðóìåíòó 
âàæêî ïåðåîö³íèòè íàâ³òü ïî-
ïðè äèñêóñ³éí³ñòü òåìè. Çà-

ãàëîì, òîä³ áóëî çä³éñíåíî 
ïîñòà÷àííÿ íà 50,1 ìëðä äî-
ëàð³â (ùî åêâ³âàëåíòíî 690 
ìëðä äîëàð³â ó 2020 ðîö³), 
àáî 17% çàãàëüíèõ â³éñüêîâèõ 
âèòðàò ÑØÀ. 

Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 31,4 
ìëðä äîëàð³â íàä³éøëî äî Ñïî-
ëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà, 11,3 ìëðä 
äîëàð³â – äî Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó, 3,2 ìëðä äîëàð³â – Ôðàíö³¿, 
1,6 ìëðä äîëàð³â – Êèòàþ, à ðå-
øòà (2,6 ìëðä äîëàð³â) – ³íøèì 
ñîþçíèêàì.

Äî ïðèêëàäó, â³äîì³ óñ³ì íàì 
ùå ðàäÿíñüê³ ñèñòåìè ðåàêòèâ-
íî¿ àðòèëåð³éñüêî¿ óñòàíîâêè 
«Êàòþøà» çäåá³ëüøîãî áóëè 
çìîíòîâàí³ íà áàç³ àìåðèêàí-
ñüêèõ âàíòàæ³âîê Ñòóäåáåêåð.

Ïðîòå çàðàç ñèòóàö³ÿ çì³-
íèëàñÿ ³ ìîæíà ãîâîðèòè, ùî 
«ì’ÿ÷ çíàõîäèòüñÿ íà ñòîðîí³ 
Óêðà¿íè». ßêùî íà ïî÷àòêó âî-
ºííî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³¿ àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ àìåðèêàíñüêîãî ïðåçèäåí-
òà äóæå ïðèñê³ïëèâî â³äáèðàëà 
çáðîþ, ÿêó ìîæíà íàäàòè íà-
øèì â³éñüêîâèì, îáèðàþ÷è 
âèêëþ÷íî òó, ÿêó ìîæíà ñõà-
ðàêòåðèçóâàòè ÿê îáîðîííó, òî 
çàðàç âñå ³íàêøå. 

ÑØÀ çíîâó â³äõîäèòü â³ä 
íåéòðàë³òåòó òà íàäñèëàº 
äåäàë³ á³ëüøå íàñòóïàëüíî¿ 
çáðî¿, ÿêà ìàº äàòè ìîæëè-
â³ñòü íå ò³ëüêè çàõèùàòèñÿ â³ä 
ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ, àëå é 
çíèùóâàòè ðîñ³ÿí ç óêðà¿íñüêî¿ 
òåðèòîð³¿.

«Ùî äëÿ íàñ ïðîãðàìà ëåíä-
ë³çó â³ä ÑØÀ?! Öå íå ò³ëüêè äî-
ïîìîãà â³éñüêîâèì ïîñòà÷àííÿì 
– öå â³äâåðòà äåìîíñòðàö³ÿ íî-
âîãî êóðñó ï³äòðèìêè Óêðà¿íè. 
Öå ÷³òêèé ñèãíàë – ïðàöþºìî íà 
ïåðåìîãó Óêðà¿íè òà ïîðàçêó Ðî-
ñ³¿. Îòæå, çóñòð³÷àºìî ëåíä-ë³ç ³ 
îäíî÷àñíî ïî÷èíàºìî ïðàöþâà-
òè íàä ïëàíîì Ìàðøàëà!» – ïðî-
êîìåíòóâàâ ï³äïèñàííÿ ëåíä-
ë³çó äåïóòàò ïîëòàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ñåðã³é ²âàùåíêî.

Ñòàíîì íà çàðàç âæå â³äîìî, 
ùî Óêðà¿íà îòðèìàº ðåàêòèâí³ 
ñèñòåìè çàëïîâîãî âîãíþ M270, 
90 ñó÷àñíèõ ãàóáèöü M777 òà 
éìîâ³ðíî 155-ì³ë³ìåòðîâ³ ñàìî-
õ³äí³ áðîíüîâàí³ ãàóáèö³ M109, 
ëåãê³ 105-ì³ë³ìåòðîâ³ ãàóáèö³ 
M119, áàãàòîö³ëüîâèé âèíè-
ùóâà÷ F-16 ³ íàéêðàùèé ó ñâ³ò³ 
øòóðìîâèê A-10.

À îñê³ëüêè ðîñ³éñüêèé äèê-
òàòîð òàê ³ íå ðåàë³çóâàâ æîäíî¿ 
ç íàì³÷åíèõ ö³ëåé â Óêðà¿í³ ÷å-
ðåç ïðîâàëè ñâîº¿ «äðóãî¿ àðì³¿ 
ñâ³òó» çà ìàéæå òðè ì³ñÿö³ ïî-
âíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ, 
çàëèøàºòüñÿ êîíñòàòóâàòè, ùî 
Óêðà¿íà âæå ïåðåìîãëà äèïëî-
ìàòè÷íî. 

À â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ «êîëè 
áóäå ïîâíà ïåðåìîãà» – öå ëèøå 
ïèòàííÿ ÷àñó, ÿêèé íàø³ âî¿íè 
áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ãåðî¿÷íî âè-
ãðàþòü äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè âæå ïî-
íàä 80 ä³á. ² ìóñèìî íàãàäàòè, 
ùî âîíè ðîáëÿòü öå áåç ëåíä-
ë³çó â³ä ÑØÀ. 

Ïîïðè òå, ùî íàâ³òü ðàäÿí-
ñüêèé î÷³ëüíèê Ìèêèòà Õðóùîâ 
ó ìåìóàðàõ çàçíà÷èâ, ùî ó ïðè-
âàòíèõ ðîçìîâàõ Ñòàë³í íåîäíî-
ðàçîâî ãîâîðèâ ïðî ëåíä-ë³ç ÿê 
ïðî íåâ³ä’ºìíó ñêëàäîâó ðàäÿí-
ñüêî¿ ïåðåìîãè, Ïóò³í ïðèðå÷å-
íî ³ãíîðóº ðåàëüí³ñòü òà çìóøå-
íèé ëèøå ï³äí³ìàòè ñòàâêè, äî 
ÿêèõ, äî ðå÷³, ãîòîâèé âåñü ñâ³ò.

Â³äòàê, ëåíä-ë³ç çà óìîâè 
éîãî øâèäêî¿ ðåàë³çàö³¿ ìàº âñ³ 
ïåðñïåêòèâè ñòàòè ïåðåëîìíèì 
ìîìåíòîì ó ðîñ³éñüêî-óêðà-
¿íñüê³é â³éí³ òà ïðèøâèäøèòè 
ïåðåìîãó Óêðà¿íè. Ïîä³áíî äî 
òîãî, ÿê ëåíä-ë³ç ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ 
Ñâ³òîâî¿ â³éíè äîçâîëèâ ïåðå-
ëîìèòè ñèòóàö³þ íà ðàäÿíñüêî-
í³ìåöüêîìó ôðîíò³ òà ñòàâ âè-
ð³øàëüíèì ôàêòîðîì ó ïåðåìîç³ 
íàä íàöèçìîì.
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Ïîì³òèëè çì³íè ñòàíó ï³ñëÿ 
óêóñó êë³ùà? Íå ³ãíîðóéòå ¿õ – 
ñêîíòàêòóéòå ç ë³êàðåì. Ó ðàç³ 
ïîòðåáè â³í ïðèçíà÷èòü âàì ë³-
êóâàííÿ.

 Як уберегтися 
від укусів кліща?

 Ïåðåä ïðîãóëÿíêîþ íàíå-
ñ³òü íà øê³ðó àáî îäÿã ðåïåëåíò 
(çàñ³á, ùî çàõèùàº â³ä óêóñ³â 
êîìàõ ³ êë³ù³â). Óâàæíî ïðî-
÷èòàéòå, ÷è åôåêòèâíèé â³í â³ä 
êë³ù³â.

 Ïîäáàéòå ïðî ïðàâèëüíèé 
îäÿã: çàïðàâòå øòàíè â øêàð-
ïåòêè, îäÿãí³òü çàêðèòå âçóòòÿ. 
Íàäàâàéòå ïåðåâàãó ñâ³òëèì 
êîëüîðàì – íà íèõ êðàùå âèäíî 
êîìàõ ³ êë³ù³â.

 Íà ïðîãóëÿíö³ íå çàõîäüòå ó 

òðàâó — òðèìàéòåñÿ áëèæ÷å äî 
öåíòðó ñòåæêè.

 Ïåð³îäè÷íî ðåòåëüíî îãëÿ-
äàéòå ñåáå òà ëþäåé, ùî ãóëÿ-
þòü ³ç âàìè.

 Ï³ñëÿ ïðîãóëÿíêè ïîâòîð³òü 
îãëÿä, à ðå÷³ âèïåð³òü òà ïîïðà-
ñóéòå.

Çàóâàæòå: ºäèíîþ ç õâîðîá, 
ùî ïåðåíîñÿòü êë³ù³, ÿêó ìîæíà 
ïîïåðåäèòè, º êë³ùîâèé åíöå-
ôàë³ò. Â³ä öüîãî çàõâîðþâàííÿ º 
âàêöèíà. Â Óêðà¿í³ åíäåì³÷íèìè 
äî õâîðîáè º Ëüâ³âñüêà òà Âî-
ëèíñüêà îáëàñò³. Òîæ ïåðåä ïî-
äîðîæàìè â ðàéîíè (àáî êðà¿íè) 
ïîøèðåííÿ çàõâîðþâàííÿ âàðòî 
ïðîéòè êóðñ ùåïëåíü.

 Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè

 «Зустрітися» з кліщами 
можна протягом усього 
року, але пік їхньої 
активності все ж припадає 
на весняно-осінній період 
– коли на вулиці волого і 
тепло. Відвідувати ліси у 
багатьох регіонах зараз 
заборонено, проте кліщі 
можуть мешкати 
і в міських парках.

Êë³ù³ íå æèâóòü íà äåðåâàõ/
êóùàõ, íå ñòðèáàþòü çâ³äòè íà 
ãîëîâó ³ çà êîì³ð – ¿õíº ïðèðîä-
íå ñåðåäîâèùå – ´ðóíò òà òðàâà 
(çîêðåìà ³ ñóõîñò³é). Çâ³äòè âîíè 
ïåðåïîâçàþòü íà ëþäåé ³ ïðîêó-
øóþòü íàéí³æí³ø³ ä³ëÿíêè øê³ðè: 
ï³ä êîë³íàìè òà ë³êòÿìè, â ïàõó, 
ï³ä ïàõâàìè, çà âóõàìè. Êð³ì 
òîãî, ó íåáåçïåö³ ìîæå áóòè ãî-
ëîâà, à òàêîæ ì³ñöÿ ïðèëÿãàííÿ 
îäÿãó äî ò³ëà: ë³í³ÿ øêàðïåòîê, 
ñï³äíüî¿ á³ëèçíè.

Íàé÷àñò³øå êë³ù³ ïðèêð³-
ïëþþòüñÿ äî îäÿãó ëþäèíè, 
êîëè âîíà ðóõàºòüñÿ, ðîçñóâà-
þ÷è ÷àãàðíèêè ³ òðàâîñò³é, àáî 
ñ³äàº íà òðàâó. Êð³ì òîãî, âîíè 
ìîæóòü áóòè çàíåñåí³ â æèò-
ëî (íàìåòè, áóä³âë³) ç áóêåòîì 
êâ³ò³â, â³íèêàìè, ñâ³æèì ñ³íîì, 
äðîâàìè, ñîáàêîþ òà ³íøèìè 

Що робити, якщо вас укусив кліщ
òâàðèíàìè. Òîìó äóæå âàæëè-
âî òàêîæ îáðîáëÿòè ñïåö³àëü-
íèìè ïðåïàðàòàìè â³ä êë³ù³â ³ 
äîìàøí³õ óëþáëåíö³â, ùîá çà-
ïîá³ãòè ÿê ¿õíüîìó ³íô³êóâàííþ, 
òàê ³ ïåðåíåñåííþ íà øåðñò³ 
êë³ù³â ó æèòëî.

Ñàìå ³êñîäîâ³ êë³ù³ º ïåðå-
íîñíèêàìè íåáåçïå÷íèõ ³íôåê-
ö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ñåðåä ÿêèõ: 
êë³ùîâèé åíöåôàë³ò ³ áîðåë³îç 
(õâîðîáà Ëàéìà) – õâîðîáà, ùî 
äîâîë³ ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ â 
Óêðà¿í³. Íå êîæíà âêóøåíà ëþ-
äèíà õâîð³º. Âñå çàëåæèòü â³ä 
òîãî, ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî â³ä 
óêóñó – ùî ìåíøèì º öåé ÷àñ, òî 
íèæ÷èé ðèçèê ðîçâèòêó çàõâî-
ðþâàííÿ. Íàïðèêëàä, äëÿ òîãî, 
ùîá ëþäèíà áóëà ³íô³êîâàíà 
áîðåë³ÿìè (çáóäíèêè áîðåë³î-
çó), ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïîòð³á-
íà ïðèíàéìí³ äîáà â³ä ìîìåíòó 
óêóñó êë³ùà.

Ñàìå òîìó çäàâàòè íà àíàë³ç 
êë³ùà ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè âèòÿãëè 
éîãî, – ÍÅ ïîòð³áíî. Àäæå íå çà-
âæäè âèÿâëåíà ó íüîãî ³íôåêö³ÿ 
îçíà÷àòèìå, ùî âêóøåíà ëþäè-
íà õâîð³òèìå. Âîäíî÷àñ íåâèÿâ-

ëåííÿ çáóäíèêà çàõâîðþâàííÿ ó 
êë³ùà íå ãàðàíòóº, ùî ëþäèíà, 
ÿêó â³í óêóñèâ, çäîðîâà.

Îòæå, âèäàëèòè êë³ùà òðå-
áà ÿêîìîãà øâèäøå. Çàëèâàòè 
ì³ñöå óêóñó îë³ÿìè àáî ñïèðòîì 
íåáåçïå÷íî. Öå ïðèçâåäå äî çà-
ãèáåë³ êë³ùà ³ çíà÷íî çá³ëüøèòü 
ðèçèêè ³íô³êóâàííÿ. Âèòÿãòè 
êë³ùà ìîæíà ÿê ó íàéáëèæ÷îìó 
òðàâìïóíêò³, òàê ³ ñàìîñò³éíî. 
Äëÿ öüîãî êðàùå âèêîðèñòîâó-
âàòè ñïåö³àëüíèé ï³íöåò, ÿêèé 
ïðîäàþòü â àïòåö³, ïðîòå ìîæ-
íà çðîáèòè öå ïàëüöÿìè, çà-
ãîðíóòèìè â ìàðëþ. Êðóòèòè ³ 
ð³çêî ñìèêàòè êë³ùà íå ïîòð³áíî 
– éîãî âèòÿãóþòü ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî ïîâåðõí³ øê³ðè, ñõîïèâøè 
áëèæ÷å äî õîáîòêà. ßêùî õî-
áîòîê çàëèøèâñÿ â øê³ð³ – éîãî 
ä³ñòàþòü ñòåðèëüíîþ ãîëêîþ, 
ÿê ñêàëêó. Ï³ñëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
îáðîáèòè ì³ñöå óêóñó àíòèñåï-
òèêàìè ³ ñïîñòåð³ãàòè çà ñòàíîì 
çäîðîâ’ÿ.

ßêùî ó ì³ñö³ óêóñó êë³ùà 
ç’ÿâëÿºòüñÿ íåâåëèêà ÷åðâî-
íà êðóãëà ïëÿìà, ÿêà íå çíèêàº 
óïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â ³ íàâ³òü 
òèæí³â, ïî÷èíàº ïîøèðþâàòè-
ñÿ, – öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ðîç-
âèòîê õâîðîáè Ëàéìà. Ó òàêîìó 
ðàç³ ñë³ä îáîâ‘ÿçêîâî çâåðíóòè-
ñÿ äî ë³êàðÿ çà ìåäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ.

Çàõâîðþâàííÿ, ùî ïåðåíî-
ñÿòü êë³ù³, ìàþòü íèçêó ñõîæèõ 
îçíàê. ßêùî âè îòðèìàëè óêóñ 
êë³ùà ³ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ òèæ-
í³â ó âàñ ç’ÿâèëèñÿ íàâåäåí³ 
íèæ÷å ñèìïòîìè, çâåðí³òüñÿ 
äî ë³êàðÿ:

 Ëèõîìàíêà/îçíîá. Ó á³ëüøîñ-
ò³ âèïàäê³â öåé ñèìïòîì õàðàê-
òåðíèé äëÿ âñ³õ õâîðîá, ùî ïå-
ðåäàþòüñÿ êë³ùàìè.

 Áîë³ òà âòîìëþâàí³ñòü. Ãîëî-
âíèé á³ëü, âòîìà òà á³ëü ó ì’ÿçàõ 
òà – ó âèïàäêó õâîðîáè Ëàéìà – 
á³ëü ó ñóãëîáàõ.

 Âèñèïàííÿ (ð³çí³ ìàéæå äëÿ 
êîæíî¿ ç õâîðîá).

ÑÅÇÎÍÍÓ ÀËÅÐÃ²Þ, ÿêà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ç ïî÷àò-
êîì öâ³ò³ííÿ äåðåâ, êâ³ò³â 

³ òðàâ, íàçèâàþòü ïîë³íîçîì. 
Çàçâè÷àé ³ìóííà ñèñòåìà çà-
ïîá³ãàº õâîðîáàì, çàõèùàþ-
÷è îðãàí³çì ï³ä ÷àñ êîíòàêòó ç 
÷óæîð³äíèìè àãåíòàìè. Ïðîòå 
ó ëþäåé ³ç ïîë³íîçîì  íåñïðè-
ÿòëèâà ³ìóííà ðåàêö³ÿ âèíèêàº, 
êîëè âîíè âäèõàþòü ÿêèéñü ³ç 
âèä³â ïèëêó. 

Коли квітнуть 
рослини-алергени*? 

Áåðåçåíü, êâ³òåíü: â³ëüõà, 
ë³ùèíà, âåðáà.

Êâ³òåíü, òðàâåíü: áåðåçà, 
ÿñåí, äóá, òîïîëÿ, êëåí, âåðáà, 
â’ÿç, îñèêà.

Òðàâåíü, ÷åðâåíü: ÿëèíà, 
ñîñíà, êóëüáàáà.

Òðàâåíü-ëèïåíü: êîñòðè-
öÿ, òèìîô³¿âêà, ¿æàêà, òîíêîí³ã, 
ðàéãðàñ, ëèñîõâ³ñò, æèòî, ïèð³é, 
ÿ÷ì³íü, îâåñ.

×åðâåíü, ëèïåíü: ïîäîðîæ-
íèê, ëèïà, ãðå÷àí³.

Ëèïåíü, ñåðïåíü: êðîïèâà.
Ëèïåíü-æîâòåíü: ïîëèí, 

ëîáîäà, êðîïèâà, àìáðîç³ÿ.
*Òåðì³íè öâ³ò³ííÿ ðîñëèí ìî-

æóòü çì³íþâàòèñÿ çàëåæíî â³ä 
ïîãîäíèõ óìîâ òà îñîáëèâîñòåé 
êë³ìàòó.

Симптоми й фактори 
ризику розвитку алергії

Àëåðã³÷íà ðåàêö³ÿ ñïðè÷èíÿº 
ê³ëüêà âêðàé íåïðèºìíèõ ñèìï-
òîì³â. ßê ïðàâèëî, öå íåæèòü, 
ñâåðá³ííÿ òà çàêëàäåí³ñòü íîñà, 
ïðèòóïëåííÿ íþõó, ÷õàííÿ, ïî-
÷åðâîí³ííÿ î÷åé òà ñëüîçîòå÷à. 
Ìîæå âèíèêíóòè óòðóäíåíå àáî 
ïðèñêîðåíå äèõàííÿ, âèñíàæ-
ëèâèé ñóõèé êàøåëü òîùî. Òàê³ 
îçíàêè ëåãêî ñïëóòàòè ç ïðîÿâà-
ìè ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñ-
íèõ ³íôåêö³é ÷è çàñòóäè. Ïðîòå 
çà àëåðã³¿ çàçâè÷àé íå ï³äâèùó-
ºòüñÿ òåìïåðàòóðà ò³ëà.

Ôàêòîðè ðèçèêó ðîçâèòêó 
àëåðã³¿: õðîí³÷í³ çàõâîðþâàí-
íÿ îðãàí³â äèõàííÿ, ïàñèâíå/
àêòèâíå êóð³ííÿ, íåñïðèÿòëèâ³ 
ïîáóòîâ³ óìîâè àáî óìîâè ïðàö³ 
(ïë³ñíÿâà ó ïðèì³ùåíí³, ï³äâè-
ùåíà âîëîã³ñòü òîùî). Òàêîæ º ³ 
ãåíåòè÷íà ñõèëüí³ñòü.

Як полегшити свій стан за алергії, 
коли немає доступу до медичної 
допомоги — поради МОЗ

 Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ íàéå-
ôåêòèâí³øèì ñïîñîáîì áîðîòü-
áè ç àëåðã³ºþ º óíèêíåííÿ àëåð-
ãåíó, ÿêèé âèêëèêàº ðåàêö³þ, 
àëå â ñåçîí öâ³ò³ííÿ öå íàâðÿä 
÷è ìîæëèâî. 

Помітили у себе 
прояви алергії?

Çâåðí³òüñÿ äî ñâîãî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ, à ÿêùî âè çì³íèëè 
ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÷åðåç âîºí-
í³ ä³¿ — äî íàéáëèæ÷îãî çàêëàäó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêèé íàäàº 
ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó. 
Ñ³ìåéíèé ë³êàð íàäàñòü ðåêî-
ìåíäàö³¿, à çà íåîáõ³äíîñò³ ñêå-
ðóº âàñ äî àëåðãîëîãà, ó ÿêîãî 
âè çìîæåòå ïðîéòè îáñòåæåííÿ 
íà âèÿâëåííÿ àëåðãåí³â é îòðè-
ìàòè êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó 
äîïîìîãó.

Що робити, якщо з якихось 
причин ви не маєте доступу 
до медичної допомоги? 
Як допомогти собі ще 
до відвідування лікаря?

Íîñ³òü ìàñêó íà âóëèö³. Âîíà 
çìåíøèòü ê³ëüê³ñòü ÷àñòî÷îê 
ïèëêó, ÿêèé âè âäèõàºòå. 

Íå âèõîäüòå íà âóëèöþ, êîëè 
òàì â³òåð. Çà÷èíÿéòå â³êíà â òàêó 
ïîãîäó. Óíèêàéòå ïðîãóëÿíîê ç 
10 äî 15 ãîäèíè.

Ï³ñëÿ ïðîãóëÿíîê ðåòåëüíî 
ïîìèéòå ðóêè, ïðèéì³òü äóø. Öå 
äîïîìîæå çìèòè ïèëîê.

Îäÿã òàêîæ òðåáà çì³íèòè ³ 
âèïðàòè. Ñóøèòè âèïðàíèé îäÿã 
òðåáà â ïðèì³ùåíí³.

×àñò³øå ïðîâîäüòå âîëîãå 
ïðèáèðàííÿ â ïðèì³ùåíí³, äå âè 
ïåðåáóâàºòå. 

Ïàì’ÿòàéòå, ùî çàéìàòèñÿ 
ñàìîë³êóâàííÿì íå âàðòî, àäæå 
öå ìîæå ïðèâåñòè äî çíà÷íîãî 
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ.

Ïðåññëóæáà Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ìåäè÷íèõ ãà-
ðàíò³é ïðîäîâæóº ïðàöþ-
âàòè íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè. 

Ïàö³ºíòè, ÿê ³ ðàí³øå, ìîæóòü 
îòðèìóâàòè áåçîïëàòíî ìåäè÷-
íó äîïîìîãó, çà ÿêó ñïëà÷óº äåð-
æàâà, — ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

Óêðà¿íö³, ÿê³ – ÷åðåç áîéî-
â³ ä³¿ – çìóøåí³ áóëè ïåðå¿õàòè 
â ³íø³ ðåã³îíè êðà¿íè, ìîæóòü 
îòðèìàòè íåîáõ³äíó ¿ì ìåääî-
ïîìîãó â ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ çà 
ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî ïåðåáóâàí-
íÿ, ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ïàö³ºíòà íå 
ìàº çíà÷åííÿ. 

Íàãàäóºìî, ñåðåä áåç-
îïëàòíèõ ïîñëóã, ÿê³ ãàðàíòî-
âàí³ ïàö³ºíòó ç ³íñóëüòîì ÷è 
ï³äîçðîþ íà íüîãî:

 ïåðâèííèé îãëÿä,
  òåðì³íîâà êîìï’þòåðíà òî-

ìîãðàô³ÿ àáî ìàãí³òíî-ðåçî-
íàíñíà òîìîãðàô³ÿ,

 ëàáîðàòîðí³ òà ³íñòðóìåí-
òàëüí³ äîñë³äæåííÿ.

Òàêîæ äî áåçîïëàòíîãî ïà-
êåòà âõîäÿòü:

  òðîìáîë³òè÷íà òåðàï³ÿ âêëþ÷-
íî ç íåîáõ³äíèìè ë³êàìè,

 åíäîâàñêóëÿðíå ë³êóâàííÿ 
(ìàëî³íâàçèâíà õ³ðóðã³ÿ ñóäèí),

 çíåáîëåííÿ âñ³õ åòàï³â ä³à-
ãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ,

 íåéðîõ³ðóðã³÷íà äîïîìîãà,
 ë³êè ç Íàöïåðåë³êó.

Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè îïëà÷óº ³ âòîðèí-
íó ïðîô³ëàêòèêó ³íñóëüòó, õàð-
÷óâàííÿ â ñòàö³îíàð³ òà ìåäè÷íó 
ðåàá³ë³òàö³þ.

Ïàö³ºíòó ç ï³äîçðîþ íà ³í-
ñóëüò íå ïîòð³áíå íàïðàâëåííÿ 
ë³êàðÿ, ùîá îòðèìàòè ìåäè÷íó 
äîïîìîãó áåçîïëàòíî, àäæå öå 
– íåâ³äêëàäíèé ñòàí. Äîïîìîãó 
ìåäèêè íàäàþòü íåçàëåæíî â³ä 
íàÿâíîñò³ íàïðàâëåííÿ ÷è äå-
êëàðàö³¿ ç ë³êàðåì. 

Çâåðòàºìî óâàãó, ó ðàç³ 
íåîá´ðóíòîâàíî¿ â³äìîâè ó 
íàäàíí³ ìåääîïîìîãè àáî 
ÿêùî êîìóíàëüíèé ÷è äåð-
æàâíèé ìåäçàêëàä, ìàþ÷è 
çìîãó ïðîä³àãíîñòóâàòè ïàö³-
ºíòà, íàïðàâëÿº éîãî íà ïëàò-
íó ä³àãíîñòèêó ó ïðèâàòíèé, 
çàêëèêàºìî çâåðòàòèñÿ:

 äî êîíòàêò-öåíòðó ÌÎÇ – 
0-800–60-20-19

 àáî íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ÍÑÇÓ – 
16-77.

Ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, çàêîíòðàêòîâàíèõ çà Ïðî-
ãðàìîþ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, íå 
ïîâèíí³ áðàòè êîøòè çà íàäàííÿ 
ìåäïîñëóã ÷è ä³àãíîñòèêó, ùî 
âõîäÿòü ó êîíòðàêòí³ ïàêåòè.

Безоплатні медичні послуги у 
випадку інсульту під час війни
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Õ ÓÄÎÆÍÈÊÈ ðîçìàëüîâó-
þòü ñò³íó á³ëÿ äèòÿ÷îãî ñà-
äî÷êó â öåíòð³ ì³ñòà, à òàêîæ 

ïëàíóþòü ñòâîðèòè ïàòð³îòè÷í³ 
ìóðàëè íà ñò³íàõ ×åðâîíèõ êà-
çàðì, Àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó òà 
ñòàä³îíó «Âîðñêëà».

Íà ñò³í³ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êó ïî 
âóëèö³ ªâðîïåéñüê³é, 5 õóäîæíèêè 
çàâåðøóþòü ðîáîòó íàä ïàòð³î-
òè÷íèì ìóðàëîì. Â öåíòð³ êàðòè-
íè ðîçì³ùóºòüñÿ ä³â÷èíà â íàö³î-

íàëüíîìó âáðàíí³. Ðîáîòó ùå íå 
çàâåðøèëè. Ó ô³íàëüí³é âåðñ³¿ ä³-
â÷èíà òðèìàòèìå â ðóêàõ ñåðöå, 
à íà ãîëîâ³ ìàòèìå â³íîê ³ç ðîç-
ïóùåíèìè ñòð³÷êàìè. Ë³âîðó÷ â³ä 
íå¿ ðîçòàøîâàí³ ïðèêîðäîííèêè, 
à ïðàâîðó÷ ï³õîòèíö³ ÇÑÓ. Íà êàð-
òèí³ ùå äîìàëþþòü á³éö³â ÑÁÓ òà 
ïåñèêà ³ç êëè÷êîþ «Ïàòðîí», ÿêèé 
äîïîìàãàº ðÿòóâàëüíèêàì ðîçì³-
íîâóâàòè çâ³ëüíåí³ â³ä îêóïàíò³â 
òåðèòîð³¿.

Ñòâîðþþòü ìóðàë äâà ïîëòàâ-
ñüêèõ õóäîæíèêè Àíòîí Êðàâ÷åíêî 
òà Îëåêñàíäð Ôàñòîâåöü. Âîíè 
ïðàöþþòü â òàòó-ñàëîí³ íåïîäàë³ê 
ñàäî÷êà, êîæåí ðàíîê ïðîõîäèëè 
ïîâç öþ çàíåäáàíó ñò³íó, òîìó âè-
ð³øèëè ïðèêðàñèòè ¿¿ ìàëþíêîì.

Áóëî äâà âàð³àíòè ìàëþíêó 
íà ñò³í³. Íà ïåðøîìó åñê³ç³ ä³â÷è-
íà ìàëà êðèëà ³ òðèìàëà â ðóêàõ 
ìå÷, à ó äðóãîìó âàð³àíò³ — ñåðöå. 
Ïîëòàâñüêà âëàäà âèáðàëà ìåíø 

У Полтаві створили 
патріотичний мурал

àãðåñèâíèé âàð³àíò ³ç ñåðöåì ³ 
äàëà äîçâ³ë íà ðîáîòè.

Ïåðåä ôàðáóâàííÿì ñò³íè ¿¿ 
â³äøïàêëþâàëè, âèð³âíÿëè, ïî-
ò³ì çàòÿãíóëè ãóìîâèì ïîêðèòòÿ, 
ùîáè âîíî óòðèìóâàëî øïàêë³âêó. 
Ï³ñëÿ íàíåñåííÿ ôàðáè ñò³íó ïî-
êðèþòü ëàêîì.

Íà ìàòåð³àëè äëÿ ìàëþíêó 
âèòðàòèëè áëèçüêî 5000 ãðí ³ ïî-
òð³áíî ùå 1000 ãðí íà ëàê. ×àñòèíó 
ñóìè ç³áðàëè ÷åðåç ñï³ëüíîòó VPLT, 
÷àñòèíó ïðîñòî äàëè ïåðåõîæ³, ðå-
øòó êîøò³â âíåñëè ñàì³ õóäîæíèêè.

Äàë³ ìèòö³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè 
ìóðàëè íà ñò³í³ ×åðâîíèõ êàçàðì, 
Àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó ³ ôóòáîëü-
íîãî ñòàä³îíó «Âîðñêëà». Äåòàë³ ðîç-
ïîâ³â õóäîæíèê Àíòîí Êðàâ÷åíêî:

— Ñüîãîäí³-çàâòðà çàê³í÷èìî 
öþ ñò³íó, ïîêðèºìî ¿¿ ëàêîì ³ áó-
äåìî ðîçïî÷èíàòè ðîáîòè íà ìó-
ðàë³ ×åðâîíèõ êàçàðì. Òåìàòèêîþ 
öüîãî ìóðàëó ñòàíå Ìàð³óïîëü. 
Ïîñåðåäèí³ êàðòèíè âåëèêèé íà-
ïèñ «Àçîâñòàëü», íà ôîí³ ñîëäàòè, 
à íàâêîëî íèõ íîìåðà ÷àñòèí, ÿê³ 
òàì çàðàç âîþþòü. Òàì ñïî÷àòêó 
òðåáà ðåñòàâðóâàòè ñò³íó, òîìó 
ñïîä³âàºìîñÿ íà äîïîìîãó ì³ñü-
êðàäè. Ï³ñëÿ öüîãî âèêîíàºìî ìó-
ðàë á³ëÿ àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó. 
Ïðîáóºìî ðîçìàëþâàòè ñòàä³îí, 
óæå îòðèìàëè äîçâ³ë â³ä ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà «Âîðñêëè». 
Öå áóäå ô³øêà ïîëòàâñüêîãî ñòà-
ä³îíó. Ìè ïëàíóºìî ïðàöþâàòè 
íàä ìóðàëàìè âñå ë³òî.

Ó ÍÀØÎÌÓ îáëàñíîìó öåíòð³ 
âîëîíòåðêè Òåòÿíà Âàöåíêî, 
¿¿ äîíüêà Òåòÿíà òà Ñâ³òëàíà 

Áîíäàðåâà â òðè ïàðè ðóê ó äî-
ìàøí³õ óìîâàõ âèãîòîâëÿþòü îêîï-
í³ ñâ³÷êè. Òåòÿíà Âàöåíêî-ñòàðøà 
— çàñëóæåíèé ìàéñòåð íàðîäíî¿ 
òâîð÷îñò³ Óêðà¿íè. Æ³íêà â³äðîäæóº 
óêðà¿íñüêå íàðîäíå äåêîðàòèâíå 
ìèñòåöòâî âèòèíàíêè, ïîøèðþº 
éîãî ñâ³òîì — áðàëà ó÷àñòü ó áà-
ãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâàëÿõ. 
Ðàçîì ³ç äîíüêîþ âîíè º ÷ëåíàìè 
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ìàéñòð³â íà-
ðîäíî¿ òâîð÷îñò³ Óêðà¿íè. Òåòÿíà 
Âàöåíêî-ìîëîäøà çàéìàºòüñÿ 
á³ñåðîíàíèçóâàííÿì, ùî òàêîæ º 
äàâíüîþ óêðà¿íñüêîþ òðàäèö³ºþ. 
Ìîëîäà ìàéñòðèíÿ âæå âäðóãå 
ñòàëà ïðåçèäåíòñüêîþ ñòèïåíä³-
àòêîþ. Òà âñå öå áóëî â ìèðíîìó 
æèòò³. «Íèí³ æ íå äî âèòèíàíêè é á³-
ñåðîíàíèçóâàííÿ — ìàºìî çîâñ³ì 
³íø³ ïð³îðèòåòè: ïîòð³áíî äîïîìà-
ãàòè íàøèì âî¿íàì íà ôðîíò³», — 
çàçíà÷àº Òåòÿíà Âàöåíêî-ñòàðøà. 

Надана одним із 
пасічників воскоплавка 
стала справжньою 
«паличкою-виручалочкою»

Âèãîòîâëåííÿ îêîïíèõ ñâ³÷îê 
— öå ëèøå îäèí ³ç âèä³â âîëîí-
òåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãåðî¿íü öüîãî 
ìàòåð³àëó. Ð³÷ ó òîìó, ùî âîíè îï³-
êóþòüñÿ â³éñüêîâèì ï³äðîçä³ëîì, 
ÿêèé ïîíàä äâà ì³ñÿö³ ñòî¿òü íà 
ïåðåäîâ³é ³ ó ñêëàä³ ÿêîãî çàõèùàº 
Óêðà¿íó ÷îëîâ³ê Òåòÿíè Âàöåíêî-
ìîëîäøî¿, êîòðèé º ð³äíèì áðàòîì 
Ñâ³òëàíè Áîíäàðåâî¿. Òîáòî çáè-
ðàþòü êîøòè íà ðå÷³, â ÿêèõ íàø³ 
á³éö³ ìàþòü íàãàëüíó ïîòðåáó, ïðè-
äáàâàþòü ¿õ ³ âèñèëàþòü íà ôðîíò.

«² îò, êîëè ìè çáèðàëè âæå 
äðóãó ÷è òðåòþ ïîñèëêó, çàâäÿêè 
âñþäèñóùîìó ²íòåðíåòó âèïàä-
êîâî ä³çíàëàñÿ ïðî îêîïí³ ñâ³÷êè, 
— ðîçêàçóº Òåòÿíà Âàöåíêî-ìî-
ëîäøà. — Ó «Ôåéñáóö³» º âåëè-
êà ãðóïà, ÿêà òàê ³ íàçèâàºòüñÿ: 
«Îêîïí³ ñâ³÷êè». Íà ¿¿ ñòîð³íö³ 
ìîæíà ïî÷åðïíóòè âñ³ ïîäðîáèö³ 
òåõíîëîã³¿ ñòâîðåííÿ òàêèõ ñâ³÷îê 
— ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ ä³ëÿòüñÿ äî-
ñâ³ä÷åí³ âîëîíòåðè, ÿê³ âèãîòîâ-
ëÿëè ¿õ âåëèêèìè ïàðò³ÿìè ç 2014 
ðîêó. ßê âèÿâèëîñÿ, ³ç ïî÷àòêîì 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
ðîñ³éñüêèõ çàãàðáíèê³â â Óêðà¿íó 
öå çíîâó ñòàëî àêòóàëüíèì. Áî öå 
íå ò³ëüêè äæåðåëî ñâ³òëà é òåïëà, 
íà âîãí³ îêîïíèõ ñâ³÷îê ìîæíà 
íàâ³òü ï³ä³ãð³òè ¿æó, ïðèãîòóâàòè 
êàâó, ÷àé òîùî. Ùîá âè ðîçóì³-

ëè, îäíà òàêà ñâ³÷êà ìîæå ãîð³òè 
áëèçüêî 12 ãîäèí. ß çàïèòàëà â 
÷îëîâ³êà, ÷è º íà ôðîíò³ ïîòðåáà â 
îêîïíèõ ñâ³÷êàõ, ³ âæå ÷åðåç ê³ëüêà 
äí³â â³í äàâ ñòâåðäíó â³äïîâ³äü». 

Îòàê óñå é ïî÷àëîñÿ. Ñâ³òëàíà 
Áîíäàðåâà ðîçì³ñòèëà íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó «Ôåéñáóö³» «ïîñò» ïðî 
òå, â ÿêèõ ìàòåð³àëàõ âîíè ìàþòü 
ïîòðåáó, ³ íà ¿¿ êëè÷ ïðî äîïîìî-
ãó îäðàçó æ â³äãóêíóëîñÿ áàãàòî 
ëþäåé. «Çà öå ìè ¿ì äóæå âäÿ÷í³. 
Îò áà÷èòå öåé âåëèêèé ÿùèê, íà-
ïîâíåíèé áëÿøàíêàìè, — ïîêà-
çóº Ñâ³òëàíà. — Ó÷îðà ¿õ ïðèâ³ç 
ìîëîäèé ÷îëîâ³ê. À ïåðåä öèì 
ìåí³ çàòåëåôîíóâàëà éîãî ìàòè é 
ïîâ³äîìèëà, ùî â íèõ óäîìà º äâà 
ì³øêè áëÿøàíèõ áàíîê. Íàâ³ùî ¿õ 
çáèðàëè, æ³íêà é ñàìà íå çíàº. À 
äëÿ íàñ âîíè ÿê çíàõ³äêà. ²ùå îäí³ 
ëþäè ìàþòü íåâäîâç³ ïåðåäàòè 
ì³øîê áàíîê ç-ï³ä êîíñåðâ³â äëÿ 
äîìàøí³õ óëþáëåíö³â. Íàéêðà-
ùå äëÿ îêîïíèõ ñâ³÷îê ï³äõîäèòü 
íå íàäòî âèñîêèé ïîñóä ³ç áëÿõè 
äëÿ äîâãîòåðì³íîâîãî çáåð³ãàííÿ 
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. ßêùî â³í óñå-
òàêè âèñîêèé, ìè éîãî îáð³çàºìî, 
ãîñòð³ æ êðà¿ â áóäü-ÿêîìó ðàç³ çà-
ãèíàºìî. ²äåàëüíèìè äëÿ íàøèõ 
âèðîá³â º áëÿøàíêè ç-ï³ä êîíñåð-
âîâàíèõ êóêóðóäçè òà ãîðîøêó».

Äîëó÷èëèñÿ äî äîáðî¿ ñïðàâè 
çîêðåìà é ïàñ³÷íèêè. Îäèí ³ç íèõ 
— Âîëîäèìèð Þùåíêî — íàäàâ 
ó êîðèñòóâàííÿ âîñêîïëàâêó, ùî 
ñòàëà äëÿ âîëîíòåðîê ñïðàâæíüîþ 
«ïàëè÷êîþ-âèðó÷àëî÷êîþ», à òà-
êîæ ïîä³ëèâñÿ âîñêîì. Îá³çâàëèñÿ 
íàâ³òü îäåñèòè, çàïðîïîíóâàâøè 
ðîçôàñîâàíèé ïàðàô³í. ×ëåíè 
êîìàíäè «Ïîëòàâñüêîãî áàòàëüéî-
íó íåáàéäóæèõ» ï³äêèíóëè ê³ëüêà 
ÿùèê³â ìàëèõ ïàðàô³íîâèõ ñâ³÷îê. 
Ïðèíîñÿòü ¿õ ³ çâè÷àéí³ ïîëòàâö³. 
«Êîðèñò³ íà ôðîíò³ â³ä òàêèõ ñâ³÷îê 
íåáàãàòî. Ìè æ ðîçïëàâëÿºìî ¿õ 
ðàçîì ³ç âîñêîì. Ïðè÷îìó íàìà-
ãàºìîñÿ êëàñòè â³ñê ³ ïàðàô³í äî 
âîñêîïëàâêè ïðèáëèçíî â îäíà-
êîâ³é ïðîïîðö³¿. Ñàì³ ìè íå òåñ-
òóâàëè, àëå âîëîíòåðè, ÿê³ äàâíî 
çàéìàþòüñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ, ñòâåð-
äæóþòü, ùî ñïëàâ âîñêó é ïàðàô³-
íó äîâøå ãîðèòü, — «ïðîñâ³òëþº» 
ìåíå Ñâ³òëàíà Áîíäàðåâà. — Çâ³ñ-
íî, ðîçïëàâèòè â³ñê òà ïàðàô³í 
ìîæíà é ó ÷àéíèêó, àëå ïðè öüîìó 
â æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà äîâîäèòè 
¿õ äî êèï³ííÿ. Áî òîä³, ÿê ïîÿñíèâ 
íàì ïàñ³÷íèê, ñïëàâ ïðè çàñòèãàí-
í³ ñòàº ñõîæèì íà ïîðèñòèé øîêî-
ëàä ³ ìîæå ã³ðøå ãîð³òè».

Ìè íå ïðîñòî ðîçìîâëÿºìî — 
àáè íå âòðà÷àòè äàðåìíî ÷àñó, ìî¿ 

«Ні на мить не забуваємо про те, що 
війна триває»: у Полтаві волонтерки 
виготовляють окопні свічки, які 
можуть горіти близько 12 годин

ñï³âðîçìîâíèö³ ïàðàëåëüíî âèãî-
òîâëÿþòü âîñêî-ïàðàô³íîâ³ ïàëü-
íèêè. «Ïðîöåñ öåé íåñêëàäíèé, 
³ ç äîòðèìàííÿì ïðàâèë òåõí³êè 
áåçïåêè äî íüîãî ìîæíà çàëó÷à-
òè íàâ³òü ä³òåé. Ãîëîâíå — áóòè 
îáåðåæíèì, ñòåæèòè, ùîá ãàðÿ-
÷èé ñïëàâ âîñêó é ïàðàô³íó ïðè 
ðîçëèâ³ íå êàïíóâ íà ò³ëî, áî òîä³ 
óòâîðþþòüñÿ îñü òàê³ îï³êè — öå 
éîìó âæå òèæäåíü, — äåìîíñòðóº 
ðàíêó íà ñâî¿é ðóö³ Ñâ³òëàíà. —  
Òàê³ ñâ³÷êè äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â 
ìîæå âèãîòîâëÿòè ó ñåáå âäîìà 
áóäü-õòî — áóëî á áàæàííÿ. Âè-
òðàòè, ââàæàé, ëèøå íà ïðèðîä-
íèé ãàç. Õî÷ öå ìîæíà ðîáèòè é 
íà â³äêðèòîìó âîãíèù³ ÷è ìàíãàë³. 
²íôîðìàö³¿ ïðî ñàì ïðîöåñ äóæå 
áàãàòî. Áî öå íå òàêå âæå é «íîó-
õàó» — ïîä³áí³ ñâ³÷êè âèêîðèñ-
òîâóþòü ðèáàëêè, òóðèñòè, à çà 
êîðäîíîì, ç îãëÿäó íà íåäåøåâ³ 
åíåðãîðåñóðñè, íèìè ³íîä³ îá³ãð³-
âàþòü æèòëî. Òà íàâ³òü ³ç íàøèõ 
ñë³â ìîæíà çðîçóì³òè, ÿê ¿õ ðîáè-
òè. Ïîâòîðþþ: óñå äóæå ïðîñòî 
— ð³æåìî êàðòîí íà ñìóæêè ï³ä 
ðîçì³ð áàíêè ³, ñêðóòèâøè éîãî, 
ïîì³ùàºìî äî íå¿. Íàéêðàùå ï³ä-
õîäèòü ñàìå ãîôðîâàíèé êàðòîí, 
áî â³í ìàº îòâîðè, ó ÿê³ é ïðîíè-
êàº ñïëàâ âîñêó òà ïàðàô³íó, à ïî-
â³òðÿ, ùî â íèõ öèðêóëþº, ï³äòðè-
ìóº ãîð³ííÿ. À ïîò³ì âñòàâëÿºìî 
ùå é ãí³ò, àáè á³éöÿì ëåãøå áóëî 
ï³äïàëèòè ñâ³÷êó». 

Уже передали на фронт 
двісті окопних свічок

Òèì ÷àñîì ó âîñêîïëàâö³, ùî 
ñòî¿òü íà âîãí³ ãàçîâî¿ ïëèòè, ï³ä 

ä³ºþ «ïàðîâî¿ áàí³» óòâîðþºòüñÿ 
ð³äêà ñóì³ø âîñêó é ïàðàô³íó. Ëè-
øèëîñÿ ò³ëüêè çàëèòè ¿¿ â ï³äãîòîâ-
ëåí³ áàíêè ç áëÿõè (íà îäíó òàêó 
áàíêó ïîòð³áíî ãðàì³â 300 ñïëàâó) 
— ³ âñå, òåïåð òðåáà äàòè ÷àñ âè-
ñòèãíóòè ðå÷îâèí³. Âò³ì, ìîëîä³ 
ïàí³ çàóâàæóþòü: ñïëàâ âîñêó ç 
ïàðàô³íîì ïðè çàñòèãàíí³ ÷àñòî 
äàº óñàäêó, òîæ çãîäîì äîâîäèòü-
ñÿ éîãî ùå äîäàâàòè.

«Îêð³ì óñüîãî, ìè âèð³øè-
ëè, ùî íà îêîïí³é ñâ³÷ö³ ìàº áóòè 
íàäïèñ, ùî áè ì³ñòèâ ÿê³ñü òåïë³ 
ñëîâà, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü 
Òåòÿíà Âàöåíêî-ìîëîäøà. — ² 
îñê³ëüêè ìîÿ ìàìà ïèøå â³ðø³ 
äëÿ ä³òåé (öüîãîð³÷ ìàëà âèéòè ¿¿ 
÷åðãîâà äèòÿ÷à ïîåòè÷íà êíèæêà), 
òîæ, ÿê êàæóòü, ñàì Áîã âåë³â ¿é 
óçÿòèñÿ çà öå». 

«ß ïðàöþþ õóäîæíèêîì ó 
Ïîëòàâñüê³é îáëàñí³é ô³ëàðìî-
í³¿, â³äòàê äîáðå çíàéîìà ç ïðî-
ãðàìàìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü ìåí³ 
ñòâîðþâàòè àô³ø³. Àëå ÿê çíàéòè 
ïîòð³áí³ ñëîâà, ÿê³ á ç³ãð³ëè ñåðöå 
é äóøó íàøèõ âîÿê³â? Òèì ïà÷å, 
ùî é ÷àñó áóëî îáìàëü — ìè 
ìàëè â³äïðàâëÿòè ãîòîâó ïàðò³þ 
âèãîòîâëåíèõ ñâ³÷îê íà ôðîíò. À 
ïîò³ì ÿêîñü âðàç ñàì³ ñîáîþ ïðè-
éøëè ñëîâà, — ç³çíàºòüñÿ Òåòÿíà 
Âàöåíêî-ñòàðøà, — ³ ÿ çðîçóì³-
ëà, ùî âîíè â³äîáðàæàþòü òå, äëÿ 
÷îãî, âëàñíå, ³ ïðèçíà÷åíà íàøà 
îêîïíà ñâ³÷êà: «Çàõèñíèê³â ó òåì-
íó í³÷êó ç³ãð³º öÿ îêîïíà ñâ³÷êà. 
Òåïëî òà ñâ³òëî äàñòü â ï³äìîãó, 
³ â³ðó â íàøó ïåðåìîãó». Êîëè æ 
ï³øëà, ùîá ðîçäðóêóâàòè ö³ ðÿä-
êè, ìåí³ çàïðîïîíóâàëè çðîáè-

òè öå íà ïàïåð³ ³ç ñàìîêëåþ÷îþ 
ïë³âêîþ. Òåïåð íàêëåþºìî òàêó 
åòèêåòêó íà áëÿøàíêó, ³ âíàñë³äîê 
öüîãî âèð³á íàáóâàº çàâåðøåíî-
ãî âèãëÿäó».

Ñâ³òëàíà Áîíäàðåâà ïðèãàäóº, 
ùî íåùîäàâíî ç íåþ íà çâ'ÿçîê 
âèéøëà Íàä³ÿ Ñ³òüêî ç Íàäâ³ðíî¿, 
ùî íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèí³ (âîíà 
ñàìà ïîëòàâêà), äå âîëîíòåðè  
âèãîòîâëÿþòü îêîïí³ ñâ³÷êè âåëè-
êèìè ïàðò³ÿìè — ïî 500—1 000 
øòóê. «Ìè æ çáèðàºìîñÿ, êîëè ìà-
ºìî ìàòåð³àë, à òàêîæ â³ëüíèé ÷àñ, 
òîìó ïîêè ùî íå âèéøëè íà çíà÷í³ 
îáñÿãè, — êîíñòàòóº Ñâ³òëàíà. — 
Õî÷ óæå ïåðåäàëè íà ôðîíò äâ³ñ-
ò³  îêîïíèõ ñâ³÷îê — çîêðåìà íà 
Äîíåöüêèé, Ëóãàíñüêèé, à òàêîæ 
Çàïîð³çüêèé íàïðÿìêè. À çàãàëîì 
íå çàâæäè òîëêîì çíàºìî, íà ÿêèé 
íàïðÿìîê äîïðàâëÿòü ¿õ âîëîí-
òåðè, êîòð³ ïîñò³éíî êóðñóþòü ó 
«ãàðÿ÷³» òî÷êè, äå õëîïö³ ñòîÿòü â 
îêîïàõ. Çðîçóì³ëî îäíå: ïîòðåáà 
â òàêèõ îêîïíèõ ñâ³÷êàõ º ïîñò³é-
íîþ. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî º òîé 
ôàêò, ùî ìè á³ëüøå ïðàöþºìî íà 
çàìîâëåííÿ âîÿê³â. Çâ³ñíî, òàê³ 
âèðîáè áóëè á³ëüø çàòðåáóâà-
íèìè õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó. Àëå æ 
íî÷³ é çàðàç äîñèòü ïðîõîëîäí³, à 
îêîïí³ ñâ³÷êè ÿêðàç ³ äàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü íàøèì õëîïöÿì ç³ãð³òèñÿ».

Óäîìà â íàøèõ ãåðî¿íü íàðà-
õóâàëà ïîíàä äâà äåñÿòêè ãîòîâèõ 
âèðîá³â. Òà âæå íåâäîâç³ ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü çðîñëà äî 50-òè. Òîæ, ÿê ìî-
âèòüñÿ, äàë³ áóäå. «Ìîæëèâî, êîëè 
â³éíà íàáóëà äåùî ëîêàëüíîãî õà-
ðàêòåðó, äåõòî âæå çàñïîêî¿âñÿ ³ 
ïðîñòî ÷åêàº íà ¿¿ çàâåðøåííÿ. Ìè 
æ í³ íà ìèòü íå çàáóâàºìî ïðî òå, 
ùî â³éíà òðèâàº, ³ íàìàãàºìîñÿ 
ùîñü ðîáèòè, àáè íàáëèçèòè íàøó 
ïåðåìîãó», — ðåçþìóº Òåòÿíà Âà-
öåíêî-ñòàðøà. 

Íàø³ ãåðî¿í³ ìð³þòü âèéòè íà 
âèãîòîâëåííÿ á³ëüøèõ îáñÿã³â 
îêîïíèõ ñâ³÷îê.  «Áóëî á êëàñíî, 
ÿêáè çíàéøëîñÿ ï³äõîäÿùå ïðè-
ì³ùåííÿ ó Ñâÿòî-Óñïåíñüêîìó 
ñîáîð³ — òîä³ ìîæíà áóëî á çà-
ëó÷èòè äî ö³º¿ ïîòð³áíî¿ ñïðàâè 
á³ëüøå ëþäåé. À, ìîæå, ïîñòà-
âèìî íàìåò ïîðÿä ³ç ñîáîðîì ³ 
òàì íàëàãîäèìî ÿê³ñü äîïîì³æí³ 
ðîáîòè, — áóäóº ïëàíè Ñâ³òëàíà 
Áîíäàðåâà. — Ðåçóëüòàò âàðòèé 
çàòðà÷åíèõ çóñèëü. Ò³ëüêè óÿâ³òü 
ñîá³: óñüîãî 10 îêîïíèõ ñâ³÷îê 
äàþòü íàøèì çàõèñíèêàì 120 
ãîäèí ñâ³òëà é òåïëà!»

Íàâ³òü ìàþ÷è âäîìà ó ñõîâêó 
áîäàé îäíó ñâ³÷êó ÷è áëÿøàíêó, 
âè ìîæåòå äîëó÷èòèñÿ äî äîáðî¿ 
ñïðàâè. Âîëîíòåðêàì ïîñò³éíî 
ïîòð³áí³ â³ñê, ïàðàô³í àáî ñâ³÷êè 
ç íèõ, à òàêîæ áëÿøàí³ êîíñåðâí³ 
áàíêè. ¯õ ìîæíà â³ääàòè â ïóíêò³ 
âèäà÷³ ðå÷åé äëÿ ïåðåñåëåíö³â 
«Òåïëà êîôòà», ÿêèé ä³º çà àäðå-
ñîþ: âóëèöÿ Ñîáîðíîñò³, 46, â 
îáëàñí³é á³áë³îòåö³ äëÿ þíàöòâà 
³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà (âóëèöÿ Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà, 25-à), ó ìàãàçèíàõ 
«Äåëâ³» (âóëèöÿ Ïîëþñíà, 10-à) 
òà «Ìàíäàðèí» (âóëèöÿ Ö³îëêîâ-
ñüêîãî, 2), à ùå — ïðèíåñòè äî 
Ñâÿòî-Óñïåíñüêîãî êàôåäðàëü-
íîãî ñîáîðó.

Ãàííà ßÐÎÂÀ

Âîëîíòåðêè (çë³âà íàïðàâî) Òåòÿíà Âàöåíêî-ìîëîäøà, Ñâ³òëàíà Áîíäàðåâà òà Òåòÿíà 
Âàöåíêî-ñòàðøà õî÷óòü âèéòè íà âèãîòîâëåííÿ á³ëüøèõ îáñÿã³â îêîïíèõ ñâ³÷îê.
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ÎÊÐÅÌÈÉ ÇÀÃ²Í ñïåö³-
àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
«Àçîâ», ÿêèé îïóáë³êóâàâ 

ôîòî ó ñâîºìó òåëåãðàì-êàíà-
ë³, íàãîëîøóº, ùî óìîâè, â ÿêèõ 
ïåðåáóâàþòü ïîðàíåí³, ñêàë³÷åí³ 
çàõèñíèêè Ìàð³óïîëÿ, ìàº ïîáà-
÷èòè óâåñü öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò.

«Ó ïîâí³é àíòèñàí³òàð³¿, ç â³ä-
êðèòèìè ðàíàìè, ïåðåâ'ÿçàíèìè 
íåñòåðèëüíèìè çàëèøêàìè áèí-
ò³â, áåç íåîáõ³äíèõ ìåäèêàìåí-
ò³â ³ íàâ³òü õàð÷óâàííÿ», – òàê 
îïèñóþòü óìîâè â³éñüêîâ³.

«Â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ÿêèõ âè 
áà÷èòå íà ôîòî, ³ ùå ñîòí³ íà çàâî-
ä³ «Àçîâñòàëü» – ç òÿæêèìè ïîðà-
íåííÿìè, ö³íîþ âëàñíîãî çäîðîâ'ÿ 
çàõèùàëè Óêðà¿íó òà óâåñü öèâ³ë³-

çîâàíèé ñâ³ò. Íåâæå òåïåð Óêðà¿íà 
³ ñâ³òîâà ñï³ëüíîòà íå çäàòí³ çà-
õèñòèòè òà ïîäáàòè ïðî íèõ?», – 
êàæóòü çàõèñíèêè Ìàð³óïîëÿ.

Á³éö³ çâåðíóëèñÿ äî ÎÎÍ òà 
×åðâîíîãî Õðåñòà ³ç çàêëèêîì 
âðÿòóâàòè ïîðàíåíèõ, ÿê³ «âæå 
íå º êîìáàòàíòàìè».

«Ìè âèìàãàºìî íåãàéíî¿ 
åâàêóàö³¿ ïîðàíåíèõ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â äî êîíòðîëüîâàíèõ 
Óêðà¿íîþ òåðèòîð³é, äå ¿ì íàäà-
äóòü äîïîìîãó òà çàáåçïå÷àòü 
íàëåæíèé äîãëÿä», – éäåòüñÿ â 
ïîâ³äîìëåíí³ «Àçîâó».

Çàñòóïíèê êîìàíäèðà ïîë-
êó «Àçîâ» Ñâÿòîñëàâ Ïàëàìàð â 
³íòåðâ'þ ÂÂÑ íàãîëîñèâ, ùî çà-
ðàç ïîòð³áíî äîáèòèñÿ ðåàëüíî-

Українські військові, які захищають Маріуполь, 
оприлюднили фото поранених бійців на заводі «Азовсталь»

Воїни Азовсталі
ãî ïðèïèíåííÿ âîãíþ ³ âèâåçòè ç 
«Àçîâñòàë³» ïîðàíåíèõ: «¯ì óêðàé 
âàæêî, âîíè ùîäíÿ ïîìèðàþòü 
÷åðåç áðàê ë³êóâàííÿ. Òóò íåìàº 
ìîæëèâîñò³ íàäàòè ¿ì íîðìàëüíó 
ìåäè÷íó äîïîìîãó», – ñêàçàâ â³í.

Íàñòóïíå, ùî ïîòð³áíå, çà 
ñëîâàìè Ïàëàìàðÿ, öå åêñòðà-
êö³ÿ, òîáòî âèâåäåííÿ ãàðí³çîíó. 
Ïðîöåäóðà extraction, àáî åêñ-
ô³ëüòðàö³¿, ïåðåäáà÷àº âèâå-
çåííÿ, âèâåäåííÿ â³éñüêîâèõ òà 
öèâ³ëüíèõ ³ç ì³ñöÿ áîéîâèõ ä³é ó 
áåçïå÷íó çîíó, çîêðåìà ³ íà òå-
ðèòîð³þ òðåòüî¿ äåðæàâè.

Ïåòèö³ÿ äî ÎÎÍ ³ç çàêëè-
êîì çàñòîñóâàòè ïðîöåäóðó 
åxtraction äëÿ óêðà¿íñüêèõ â³é-
ñüêîâèõ, çàáëîêîâàíèõ íà «Àçîâ-
ñòàë³» â Ìàð³óïîë³, íàáðàëà 
ïîíàä 1 ìëí ï³äïèñ³â. Ïåòèö³ÿ çà-
êëèêàº Ãåíàñàìáëåþ ÎÎÍ ïðè-
éíÿòè ðåçîëþö³þ, ÿêà çîáîâ'ÿæå 
Ðîñ³þ çàáåçïå÷èòè åâàêóàö³þ 
óñ³õ ëþäåé ³ç «Àçîâñòàë³». ¯¿ çà-
ñòîñîâóþòü, êîëè ñèòóàö³ÿ ìàº 
çàãðîçëèâ³ îçíàêè âòðàòè êîíòð-
îëþ òà ìîæå ïðèçâåñòè äî çíè-
ùåííÿ îñîáîâîãî ñêëàäó.

«Ö³ â³éñüêîâ³, ïîâ³ðòå, çàñëó-
æèëè íà öå. Ö³ õëîïö³ çðîáèëè 
íåìîæëèâå â öèõ óêðàé âàæêèõ 
óìîâàõ. Ãðóáî êàæó÷è, ç³ øòðèõ-
íîæàìè õëîïö³ êèäàþòüñÿ íà ë³-
òàêè òà òàíêè. ß íå çíàþ, ÷è áóëè 
â ³ñòîð³¿ ïðåöåäåíòè òàêîãî ãå-
ðî¿çìó», – ñêàçàâ Ïàëàìàð.

«Óêðà¿íñüêà âëàäà çàÿâèëà, 
ùî ç «Àçîâñòàë³» åâàêóþâàëè 
âñ³õ æ³íîê, ä³òåé òà ëþäåé ïîõè-
ëîãî â³êó. Àëå â óêðèòòÿõ êîìá³-
íàòó çàëèøàþòüñÿ ùå ïîíàä 100 
öèâ³ëüíèõ», – êàæå êåð³âíèê Äî-
íåöüêî¿ ÎÂÀ Ïàâëî Êèðèëåíêî.

Òàêîæ íà «Àçîâñòàë³» çàëè-
øàþòüñÿ â³éñüêîâ³, áàãàòî ç ÿêèõ 
ïîðàíåí³.

Çàñòóïíèê êîìàíäèðà ïîëêó «Àçîâ» Ñâÿòîñëàâ Ïàëàìàð



(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.

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 15 с. (16+)
06.20 Наукові дурниці 12 с. (16+)
06.45 У дикій природі з Беаром 

Грілсом: Кара Делевінь на 
Сардинії (16+)

07.40 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Роб Ріггл в Іслан-
дії (16+)

08.35 Авто - SOS Peugeot 205 GTI 
(16+)

09.30 Авто - SOS 8 Mitsubishi Evo 
(16+)

10.20 Дикий тунець:: Найкраще 
Питання-відповідь (16+)

11.10 Дикий тунець:: Північ проти 
Півдня Небезпека всюди (16+)

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

13.15 Розслідування авіаката-
строф: Несправності в тур-
богвинтовому двигуні (16+)

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

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

15.45 Фрі-соло Фрі-соло (16+)
17.35 Європа з висоти пташиного 

польоту Швеція (16+)
18.25 Фабрика їжі в Америці: Помі-

дори та сирні палички (16+)
18.50 Фабрика їжі в Америці: 

Оливки, фруктовий лід та 
печиво (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Проблеми в кабіні (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Несправності в тур-
богвинтовому двигуні (16+)

21.00 Авто-SOS Пожежна машина 
Dennis Sabre (16+)

21.50 Авто-SOS Jaguar XJ-S V12 
(16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 7 (16+)

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

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

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний ди-
зайн (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Вибухонебезпечний 
доказ (16+)

03.25 Авто-SOS Пожежна машина 
Dennis Sabre (16+)

04.10 Скануючи час Собор Свято-
го Павла (16+)

04.55 Ігри розуму: Людина проти 
тварини (16+)

05.15 Ігри розуму: Сон (16+)
05.40 За один день: Трактори 

(16+)
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 Вердикт з Сергієм Руденком
22.30 Час-Тайм
23.00 Марафон "Єдині новини"

СТБ
05.35 Т/с "Слід" (16+)
07.10 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+)
18.50 СуперМама (12+)
19.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
20.15 Т/с "Колір пристрасті" 

(16+)
22.10 Т/с "Слід" (16+)
23.55 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультранок
07.00 Сніданок з 1+1

10.00 ТЕТ Мультранок
11.25 Сміємось - отже не здає-

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Прибулець"
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 4"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Міфіка: Завдання 

для героїв" (16+)
17.20 Х/ф "Міфіка: Темносил" 

(16+)
19.05 Х/ф "До зірок"
21.05 Х/ф "З Парижа з любов'ю" 

(16+)
22.35 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.25 Добрий день, ми з України
23.30 Т/с "Прибулець"
00.30 Добрий день, ми з України
00.35 Т/с "Батько рулить 4"
01.25 Сміємось - отже не здає-

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

Болт
05.50 Т/с "Патруль самооборо-

на"
08.50 Т/с "Код константина"
11.50 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
15.15 Т/с "Володимирська, 15"
18.15 Т/с "Код константина"
21.20 Т/с "Подвійне життя"
23.50 Т/с "Володимирська, 15"
02.55 Т/с "Майор та магія"

Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: У ко-

манді лише зірки 7 с. (12+)
06.25 Франк у Каліфорнії 4 с. 

(12+)
07.10 На волю з пітбулем: Остаточ-

ний вирок 2 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Пума в люті 

6 с. (12+)
09.00 Меконг: душа річки Камбо-

джа 2 с. (12+)
09.55 Живий або вимерлий: Білий 

ньюфаундлендський вовк 2 
с. (12+)

10.50 Живий чи вимерлий: Фло-
ридський чорний вовк 3 с. 
(12+)

11.45 Живий або вимерлий: Додо 
Півночі 5 с. (12+)

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

13.35 Пекельна кішка: Чорні будні 
міс Дейзі 7 с. (12+)

14.30 На волю з пітбулем: Повер-
нення на ранчо 3 с. (12+)

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

16.20 Джеремі Уейд: темні води 
Монстр озера Гарда 4 с. 
(12+)

17.15 Джеремі Уейд: темні води: 
Річковий звір юрського пері-
оду 5 с. (12+)

18.10 Джеремі Уейд: темні води: 
Баррамунді 6 с. (12+)

19.05 Меконг: душа річки: Лаос 3 
с. (12+)

20.00 Великі океани: Нічні пісні ки-
тів 3 с. (12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін - Сезон 22 с. 
(12+)

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

22.45 Китові війни: Наживка та під-
сікання 8 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: Гі-
лочки у сечі 12 с. (12+)

00.35 Фермер ХХІ століття 3 с. 
(12+)

01.24 Меконг: душа річки: Лаос 3 
с. (12+)

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

03.00 Живий або вимерлий: Тай-
ванський димчастий лео-
пард 1 с. (12+)

03.45 На свободу з пітбулем: Наша 
зростаюча зграя 19 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: Гі-
лочки у сечі 12 с. (12+)

05.15 Китові війни: Наживка та під-
сікання 8 с. (12+)

Film.Ua Drama
07.10 Т/с "Невипадкові зустрічі"
10.10 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.25 Т/с "Новенька"
15.30 Т/с "І будуть люди"
18.40 Т/с "Фантом"
21.55 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.00 Т/с "Жіночі секрети"
03.35 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
Epoque

06.00 В пошуках істини
08.30 Останні вихідні Леннона
09.30 Як нацисти програли війну 

2 с.
10.20 Як нацисти програли війну 

3 с.
11.10 В пошуках істини
12.50 Стародавні цивілізації 2 с.
13.35 Стародавні цивілізації 3 с.
14.20 В пошуках істини
16.00 Журнал Rolling Stone 2 с.
16.40 Журнал Rolling Stone 3 с.
17.20 Біггі та Тупак
18.20 В пошуках істини
20.50 Як нацисти програли війну 

2 с.
21.40 Як нацисти програли війну 

3 с.

22.30 Замах на Понтифіка
23.25 Одрі Хепберн: магія стилю
00.25 В пошуках істини
02.55 Розквіт Великих Імперій 2 с.
03.45 Розквіт Великих Імперій 3 с.
04.30 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на відкриття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "44 коти"
07.00 М/с Маленьке містечко
07.55 М/с "Хоробрі зайці"
08.35 М/с "Свинка Пеппа"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
09.35 М/с "Рев та Рамбл"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

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 "Рев та Рамбл"
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Підрозділ" (16+)
08.05 Х/ф "Пограбування: код 

211" (16+)
09.40 "Страх у твоєму домі"
10.25 "Історії війни"
10.40 "Вещдок"
12.20 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 "Ескобар" (16+)
02.30 "Вещдок"
04.05 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Металіст 1925 - Минай. Чем-

піонат України
08.00 "Головна команда"
08.50 Емполі - Україна. Контроль-

на гра
10.40 "Головна команда"
11.30 Бешикташ - Коньяспор. Чем-

піонат Туреччини
13.15 U-17. Бельгія - Туреччина. 

УЄФА ЄВРО 2022
15.00 Футбол NEWS
15.20 АЗ Алкмаар - Геренвен. 

Плей-оф. Чемпіонат Нідер-
ландів

17.10 U-17. Португалія - Данія. 
УЄФА ЄВРО 2022

19.00 Футбол NEWS
19.20 Тондела - Порту. Фінал. Ку-

бок Португалії
21.30 Огляд 1-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
22.30 Футбол NEWS
22.50 Рейнджерс - Гартс. Фінал. 

Кубок Шотландії
01.00 Топ-матч
01.10 LIVE. Насьйональ - Браганті-

но. Кубок Лібертадорес
03.10 Топ-матч
03.25 LIVE. Фламенгу - Спортінг 

Крістал. Кубок Лібертадо-
рес

Вівторок, 24 травня

23.00 Марафон "Єдині новини"
СТБ

03.35 Найкраще на ТБ
05.15 Супербабуся (12+)
09.30 Т/с "Комісар Рекс"
12.55 Неймовірна правда про 

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

психолога (12+)
20.15 Т/с "Колір пристрасті" 

(16+)
22.10 Т/с "Слід" (16+)
23.50 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
ТЕТ

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

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Прибулець"
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 "Гудіні" (16+)
18.40 Х/ф "Король Артур"
20.40 Х/ф "Ной" (16+)
22.55 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.45 Добрий день, ми з України
23.50 Т/с "Прибулець"
00.50 Добрий день, ми з України
00.55 Т/с "Батько рулить 3"
01.45 Сміємось - отже не здає-

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

Болт.
05.50 Т/с "Патруль самооборо-

на"
08.55 Т/с "Код константина"
12.00 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
15.10 Т/с "Володимирська, 15"
18.15 Т/с "Код константина"
21.20 Т/с "Подвійне життя"
23.45 Т/с "Володимирська, 15"
02.50 Т/с "Майор та магія"

Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: Злети 

та падіння 6 с. (12+)
06.25 Дикий дизайн: Бурхлива річ-

ка 3 с. (12+)
07.10 На волю з пітбулем: Хто кого 

1 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Страшно 

розсміятися 5 с. (12+)
09.00 Меконг: душа річки: В'єтнам 

1 с. (12+)
09.55 Дивовижний світ тварин 

(12+)
12.40 Океанаріум: Сюрприз Тов-

стухи 5 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Пума в люті 
6 с. (12+)

14.30 На волю з пітбулем: Остаточ-
ний вирок 2 с. (12+)

15.25 Франк у Каліфорнії 4 с. (12+)
16.20 Живий або вимерлий: Білий 

ньюфаундлендський вовк 2 
с. (12+)

17.15 Живий чи вимерлий: Фло-
ридський чорний вовк 3 с. 
(12+)

18.10 Живий або вимерлий: Додо 
Півночі 5 с. (12+)

19.05 Меконг: душа річки Камбо-
джа 2 с. (12+)

20.00 Фермер ХХІ сторіччя 3 с. 
(12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін - Сезон 2, 1 с. 
(12+)

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

22.45 Китові війни: Хочеться все 
залишити 7 с. (12+)

23.40 Монстри всередині мене: 
У мене гниють легені 11 с. 
(12+)

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

01.24 Меконг: душа річки Камбо-
джа 2 с. (12+)

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

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

03.45 Океанаріум: Експедиція "Ки-
тові акули" 9 с. (12+)

04.30 Монстри всередині мене: 
У мене гниють легені 11 с. 
(12+)

05.15 Китові війни: Хочеться все 
залишити 7 с. (12+)

Film.Ua Drama
07.05 Т/с "Квачка"
10.10 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.25 Т/с "Скажи мені правду"
15.30 Т/с "І будуть люди"
18.40 Т/с "Фантом"
21.55 Т/с "Дежурний лікар 6"
00.55 Т/с "Жіночі секрети"
03.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
Epoque

06.00 В пошуках істини
08.30 Джон Пилипп Голланд вина-

хідник субмарин
09.30 Як нацисти програли війну 

1-2 с.
11.10 В пошуках істини
12.50 Стародавні цивілізації 1 с.
13.35 Стародавні цивілізації 2 с.
14.20 В пошуках істини: Анна 

Ярославна
15.10 В пошуках істини: Іван Гроз-

ний
16.00 Журнал Rolling Stone 1 с.
16.40 Журнал Rolling Stone 2 с.
17.20 Останні вихідні Леннона

18.20 В пошуках істини
20.50 Як нацисти програли війну 

1 с.
21.40 Як нацисти програли війну 

2 с.
22.30 Біггі та Тупак
23.25 Замах на Понтифіка
00.25 В пошуках істини
02.55 Розквіт Великих Імперій 1 с.
03.45 Розквіт Великих Імперій 2 с.
04.30 Розкриття таємниць Вавіло-

ну 1, 2 с.
Терра

00.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
00.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
01.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
01.34 Повернення до природи, 5 с.
02.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
02.48 Адаптер, 32 с.
03.02 Календар туриста
03.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
03.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
03.47 Далекі береги, 7 с.
04.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
04.34 Під вітрилом в Гренландії, 1 с.
04.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
05.16 По Греції на суперяхті, 6 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.
12.02 Календар туриста
12.07 Морський круїз, 9 с.
12.53 Міські подорожі, 3 сезон, 7 с.
13.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
13.34 Подорож по Британії, 1 с.
14.16 Східна експедиція, 8 с.
15.00 Подорож по Італії, 2 с.
15.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
16.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
16.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
16.48 Острови в океані, 1 с.
17.38 Острівні делікатеси, 4 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 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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на відкриття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "44 коти"
07.00 М/с Маленьке містечко
07.55 М/с "Хоробрі зайці"
08.35 М/с "Свинка Пеппа"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
09.35 М/с "Рев та Рамбл"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

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 "Рев та Рамбл"
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

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

(16+)
07.55 Х/ф "Новий кулак люті" 

(16+)
09.20 "Страх у твоєму домі"
10.10 "Історії війни"
10.25 "Вещдок"
12.05 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.35 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"
00.35 Х/ф "Пограбування: код 

211" (16+)
02.15 "Вещдок"
03.50 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Верес - Олександрія. Чемпі-

онат України
08.00 "Головна команда"
09.05 Боруссія (М) - Україна. 

Контрольна гра
10.55 "Головна команда"
11.35 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
13.00 U-17. Польща - Болгарія. 

УЄФА ЄВРО 2022 Прем'єра
15.00 Топ-матч
15.10 Антальяспор - Галатасарай. 

Чемпіонат Туреччини
17.00 Топ-матч
17.20 LIVE. U-17. Іспанія - Сербія. 

УЄФА ЄВРО 2022
19.25 Топ-матч
19.50 LIVE. U-17. Швеція - Шотлан-

дія. УЄФА ЄВРО 2022
21.55 "Денисов Time. Війна" Ю. 

П'ятова
22.30 Тондела - Порту. Фінал. Ку-

бок Португалії
00.40 U-17. Нідерланди - Франція. 

УЄФА ЄВРО 2022
02.25 Монреаль - Реал-Солт-Лейк. 

MLS
04.10 U-17. Німеччина - Ізраїль. 

УЄФА ЄВРО 2022

Понеділок, 23 травня

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

National Geographic
06.20 Неймовірний доктор Стать: 

Незабутній ярмарок (16+)
07.10 Неймовірний лікар Стать: 

Рок-н-Пол (16+)
08.00 У дикій природі з Беаром 

Гріллсом: Брі Ларсен на 
Перлинних островах (16+)

08.55 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Джоел МакХейл в 
арізонських щілинних кань-
йонах (16+)

09.50 Автомобілі - SOS Toyota FJ40 
Land Cruiser (16+)

10.40 Авто - SOS 8 Cannon 
Goldfinger (16+)

11.35 Дикий тунець:: Найкраще 
Човен мрії (16+)

12.25 Дикий тунець:: Північ проти 
Півдня 7 Час на кінець (16+)

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

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Загроза у небі Пор-
тугалії (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Молодя-
ни-контрабандисти (16+)

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

16.40 Загублені скарби Риму Нові 
таємниці Помпеїв (16+)

17.35 Європа з висоти пташиного 
польоту: Угорщина (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Кава 
та суп із молюсків (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Суп 
та салат (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Смерть уночі (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Загроза у небі Пор-
тугалії (16+)

21.00 Фрі-соло Фрі-соло (16+)
22.45 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: 6 (16+)
23.35 Міжнародний аеропорт 

Дубай: Втрачений вантаж 
(16+)

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

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Вбивче ставлення 
(16+)

02.40 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний міф 
(16+)

03.25 Фрі-соло Фрі-соло (16+)
05.00 Ігри розуму: Позитивне мис-

лення (16+)
05.25 Ігри розуму: Шахрайство 

(16+)
05.40 Зробити за один день: Су-

путники (16+)
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
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 Вердикт з Сергієм Руденком
22.30 Час-Тайм



National Geographic
06.00 Наукові дурниці 17 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Пол: "Всіх 

вилікує, зцілить..." (16+)
07.10 Неймовірний лікар Стать: 

Один день без пацієнтів 
(16+)

08.05 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Брі Ларсен на 
Перлинних островах (16+)

08.55 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Дейв Батіста 
в Глен-каньоні в Арізоні 
(16+)

09.50 Авто - SOS Subaru Impreza 
(16+)

10.45 Авто - SOS 8 Трактор Фергю-
сон (16+)

11.35 Дикий тунець:: Найкраще 
Рибні місця (16+)

12.25 Дикий тунець:: Північ про-
ти Півдня Перемогти бурю 
(16+)

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

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Катастрофа під кро-
нами (16+)

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

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

16.40 Авто-SOS Пожежна машина 
Dennis Sabre (16+)

17.35 Європа з висоти пташиного 
польоту Фінляндія (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Риба 
в паніровці та корн-доги 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Ма-
риновані перчики та бейгли 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Невдалі посадки (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Катастрофа під кро-
нами (16+)

21.00 Дикий тунець: Ворог серед 
нас (16+)

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

22.50 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 9 (16+)

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

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

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

01.55 Розслідування авіакатастроф: 
Терор над Єгиптом (16+)

02.45 Розслідування авіаката-
строф: Потрапив у шторм на 
небі (16+)

03.30 Дикий тунець: Ворог серед 
нас (16+)

04.15 Скануючи час Єгипетські пі-
раміди (16+)

05.00 Ігри розуму: Перспектива 
(16+)

05.20 Ігри розуму: Уява (16+)
05.40 Зробити за один день: Джи-

пи (16+)
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 Вердикт з Сергієм Руденком
22.30 Час-Тайм
23.00 Марафон "Єдині новини"

СТБ
05.30 Т/с "Слід" (16+)
07.10 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+)
18.50 СуперМама (12+)
19.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)
20.15 Т/с "Колір пристрасті" 

(16+)
22.05 Т/с "Слід" (16+)
23.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)

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

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.25 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Прибулець"
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 4"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Міфіка: Темносил" 

(16+)
17.35 Х/ф "Міфіка: Некромант" 

(16+)
19.10 Х/ф "Хітмен: Агент 47" 

(16+)
20.45 Х/ф "Врятування рядового 

Райана" (16+)
23.35 Т/с "Усі жінки - відьми"
00.25 Добрий день, ми з України
00.30 Т/с "Прибулець"
01.30 Добрий день, ми з України
01.35 Т/с "Батько рулить 4"
02.25 Сміємось - отже не здає-

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

Болт
05.55 Т/с "Патруль самооборо-

на"
08.55 Т/с "Код константина"
12.00 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
15.20 Т/с "Володимирська, 15"
18.25 Т/с "Код константина"
21.25 Т/с "Подвійне життя"
23.55 Т/с "Володимирська, 15"
03.00 Т/с "Майор та магія"

Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: Як 

утворюються зірки 8 с. 
(12+)

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

07.10 На волю з пітбулем: Повер-
нення на ранчо 3 с. (12+)

08.05 Пекельна кішка: Чорні будні 
міс Дейзі 7 с. (12+)

09.00 Меконг: душа річки Лаос 3 
с. (12+)

09.55 Джеремі Уейд: темні води 
Монстр озера Гарда 4 с. 
(12+)

10.50 Джеремі Уейд: темні води: 
Річковий звір юрського пе-
ріоду 5 с. (12+)

11.45 Джеремі Уейд: темні води: 
Баррамунді 6 с. (12+)

12.40 Океанаріум: Чотири пташе-
ня і це не межа 7 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Мамма Мія! 
8 с. (12+)

14.30 На волю з пітбулем: Обереж-
но: собака! 4 с. (12+)

15.25 Фермер ХХІ сторіччя 3 с. 
(12+)

16.20 Поганий пес: Упрямці 1 с. 
(12+)

17.15 Поганий пес: Моє. Не чіпати! 
2 с. (12+)

18.10 Поганий пес: За їжу готовий 
на всі 3 с. (12+)

19.05 Меконг: душа річки: Китай 4 
с. (12+)

20.00 Дикий дизайн: Будино-
чок у Скелястих горах 4 
с. (12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін - Сезон 23 с. 
(12+)

21.50 Океанаріум: Примарні аліга-
тори 8 с. (12+)

22.45 Китові війни: Божевільний 
Іван 9 с. (12+)

23.40 Будинок для рептилій: Сім'я 
дереволазів 1 с. (12+)

00.35 Велики океану: Нічні пісні ки-
тів 3 с. (12+)

01.24 Меконг: душа річки: Китай 4 
с. (12+)

02.12 Океанаріум: Примарні аліга-
тори 8 с. (12+)

03.00 Живий або вимерлий: Білий 
ньюфаундлендський вовк 2 
с. (12+)

03.45 На волю з пітбулем: 
Найпам'ятніші моменти 20 
с. (12+)

04.30 Будинок для рептилій: Сім'я 
дереволазів 1 с. (12+)

05.15 Китові війни: Божевільний 
Іван 9 с. (12+)

Film.Ua Drama
07.10 Т/с "Годинник з зозулею"
10.10 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.25 Т/с "Новенька"
15.30 Т/с "І будуть люди"
18.40 Т/с "Фантом"
21.55 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.00 Т/с "Жіночі секрети"
03.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
Epoque

06.00 В пошуках істини
08.30 Біггі та Тупак
09.30 Як нацисти програли війну 

3 с.
10.20 Як нацисти програли війну 

4 с.
11.10 В пошуках істини
12.50 Стародавні цивілізації 3 с.
13.35 Стародавні цивілізації 4 с.
14.20 В пошуках істини
16.00 Журнал Rolling Stone 3 с.
16.40 Журнал Rolling Stone 4 с.
17.20 Замах на Понтифіка
18.20 В пошуках істини
20.00 В пошуках істини: Добриня: 

Між міфом та реальністю

20.50 Як нацисти програли війну 
3 с.

21.40 Як нацисти програли війну 4 с.
22.30 Одрі Хепберн: магія стилю
23.25 Луї Де Фюнес. Мистецтво 

Смішити
00.25 В пошуках істини: Добриня: 

Між міфом та реальністю
01.15 В пошуках істини: Подвійна 

слава Іллі Муромця
02.05 В пошуках істини: Олекса 

Довбуш
02.55 Розквіт Великих Імперій 3 с.
03.45 Розквіт Великих Імперій 4 с.
04.30 Стародавні скарби Мьянми 

1, 2 с.
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
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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на відкриття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "44 коти"
07.00 М/с Маленьке містечко
07.55 М/с "Хоробрі зайці"
08.35 М/с "Свинка Пеппа"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
09.35 М/с "Рев та Рамбл"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

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 "Рев та Рамбл"
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Підрозділ" (16+)
08.00 Х/ф "Ескобар" (16+)
09.45 "Страх у твоєму домі"
10.35 "Шукаю тебе"
10.50 "Вещдок"
12.20 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.50 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"
00.40 Х/ф "Гнів" (16+)
02.20 "Вещдок"
03.50 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Шахтар - Зоря. Чемпіонат 

України
07.50 Топ-матч
08.05 "Головна команда"
08.55 Рієка - Україна. Контрольна 

гра
10.45 "Головна команда"
11.30 U-17. Іспанія - Сербія. УЄФА 

ЄВРО 2022
13.15 Палмейрас - Депортіво Та-

чира. Кубок Лібертадорес
15.00 Футбол NEWS
15.20 Рейнджерс - Гартс. Фінал. 

Кубок Шотландії
17.20 LIVE. U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
19.25 Футбол NEWS
19.45 Істанбул Башакшехір - Траб-

зонспор. Чемпіонат Туреч-
чини

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

22.30 Футбол NEWS
22.50 АЗ Алкмаар - Геренвен. 

Плей-оф. Чемпіонат Нідер-
ландів

00.40 Топ-матч
00.55 LIVE. Рівер Плейт - Альянса 

Ліма. Кубок Лібертадорес
02.55 LIVE. Індепендьєнте дель 

Вальє - Америка Мінейру. 
Кубок Лібертадорес

04.55 Топ-матч

Середа, 25 травня

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

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Прибулець"
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 4"
14.55 Сміємось - отже не здаємось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Міфіка: Некромант" 

(16+)
17.25 Х/ф "Міфіка: Залізна ко-

рона" (16+)
19.00 Х/ф "Хеллбой: герой із пе-

кла" (16+)
21.00 Х/ф "Війна світів" (16+)
23.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.50 Добрий день, ми з України
23.55 Т/с "Прибулець"
00.55 Добрий день, ми з України
01.00 Т/с "Батько рулить 4"
01.50 Сміємось - отже не здає-

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

Болт
05.25 Т/с "Патруль самооборо-

на"
09.10 Т/с "Код константина"
12.15 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
15.25 Т/с "Володимирська, 15"
18.30 Т/с "Код константина"
21.35 Т/с "Подвійне життя"
00.15 Т/с "Володимирська, 15"
03.20 Т/с "Майор та магія"

Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: Від 

миші до лева 9 с. (12+)
06.25 Фермер ХХІ сторіччя 3 с. 

(12+)
07.10 На волю з пітбулем: Обереж-

но: собака! 4 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Мамма Мія! 

8 с. (12+)
09.00 Меконг: душа річки: Китай 4 

с. (12+)
09.55 Поганий пес: Уперці 1 с. 

(12+)
10.50 Поганий пес: Моє. Не чіпати! 

2 с. (12+)
11.45 Поганий пес: За їжу готовий 

на всі 3 с. (12+)
12.40 Океанарірозум: Примарні 

алігатори 8 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Не кішка, а 

диявол 9 с. (12+)
14.30 На волю з пітбулем: Слабкі 

шанси 5 с. (12+)
15.25 Велики океану: Нічні пісні ки-

тів 3 с. (12+)
16.20 Живий або вимерлий: Гігант 

Мадагаскару 6 с. (12+)

17.15 Живий або вимерлий: Яван-
ський тигр 7 с. (12+)

18.10 Живий чи вимерлий: У по-
шуках сумчастого вовка 8 
с. (12+)

19.05 Смертельні острови: Акулий 
острів 1 с. (12+)

20.00 Франк у Каліфорнії 5 с. (12+)
20.55 Доктор Джефф: ветери-

нар Рокі-Маунтін - Сезон 
2: Порятунок з неба 4 с. 
(12+)

21.50 Океанаріум: Експедиція "Ки-
тові акули" 9 с. (12+)

22.45 Китові війни: З чого виткані 
кошмари 10 с. (12+)

23.40 Будинок для рептилій: Прин-
цеса та Пітон 2 с. (12+)

00.35 Дикий дизайн: Будиночок у 
Скелястих горах 4 с. (12+)

01.24 Смертельні острови: Акулий 
острів 1 с. (12+)

02.12 Океанаріум: Експедиція "Ки-
тові акули" 9 с. (12+)

03.00 Живий чи вимерлий: Фло-
ридський чорний вовк 3 с. 
(12+)

03.45 На волю з пітбулем: Єдиний 
1 с. (12+)

04.30 Будинок для рептилій: Прин-
цеса та Пітон 2 с. (12+)

05.15 Китові війни: З чого виткані 
кошмари 10 с. (12+)

Film.Ua Drama
07.05 Т/с "Кохання матері"
10.10 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.25 Т/с "Новенька"
15.30 Т/с "І будуть люди"
18.40 Т/с "Фантом"
22.00 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.00 Т/с "Жіночі секрети"
03.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
Epoque

06.00 В пошуках істини
08.30 Замах на Понтифіка
09.30 Як нацисти програли війну 

4 с.
10.20 Як нацисти програли війну 

5 с.
11.10 В пошуках істини
12.50 Стародавні цивілізації 4 с.
13.35 Стародавні цивілізації 5 с.
14.20 В пошуках істини
16.00 Журнал Rolling Stone 4 с.
16.40 Журнал Rolling Stone 5 с.
17.20 Одрі Хепберн: магія стилю
18.20 В пошуках істини
20.00 В пошуках істини: Сила та 

слабкість богатиря Піддуб-
ного

20.50 Як нацисти програли війну 
4 с.

21.40 Як нацисти програли війну 
5 с.

22.30 Луї Де Фюнес. Мистецтво 
Смішити

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

00.25 В пошуках істини: Сила та 
слабкість богатиря Піддуб-
ного

01.15 В пошуках істини: Олекса 
Довбуш

02.05 В пошуках істини: Як козак 
Європу кавою частував

02.55 Розквіт Великих Імперій 4 с.
03.45 Розквіт Великих Імперій 5 с.
04.30 Вінсент ван Гог

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.
06.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
06.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
07.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
07.34 Повернення до природи, 5 с.
08.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
08.48 Адаптер, 32 с.
09.02 Календар туриста
09.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
09.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
09.47 Далекі береги, 7 с.
10.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
10.34 Під вітрилом в Гренландії, 

1 с.
10.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
11.16 По Греції на суперяхті, 6 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.
18.02 Календар туриста
18.07 Морський круїз, 9 с.
18.53 Міські подорожі, 3 сезон, 

7 с.
19.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
19.34 Подорож по Британії, 1 с.
20.16 Східна експедиція, 8 с.
21.00 Подорож по Італії, 2 с.
21.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
22.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
22.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
22.48 Острови в океані, 1 с.
23.38 Острівні делікатеси, 4 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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на відкриття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "44 коти"
07.00 М/с Маленьке містечко
07.55 М/с "Хоробрі зайці"
08.35 М/с "Свинка Пеппа"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
09.35 М/с "Рев та Рамбл"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

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 "Рев та Рамбл"
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Підрозділ" (16+)
08.05 Х/ф "Гнів" (16+)
09.45 "Страх у твоєму домі"
10.30 "Історії війни"
10.45 "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+)
23.50 "Вещдок"
00.35 Х/ф "Атака Юрського пе-

ріоду" (16+)
02.05 "Вещдок"
03.45 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Топ-матч
06.10 Маріуполь - Металіст 1925 

Чемпіонат України
08.00 Топ-матч
08.15 U-17. Швеція - Шотландія. 

УЄФА ЄВРО 2022
10.05 Відбір до ЧС- 2022 Огляд 

туру
11.00 Єні Малатьяспор - Фенер-

бахче. Чемпіонат Туреччини
12.45 "Денисов Time. Війна" С. 

Палкін
13.15 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
15.00 Футбол NEWS
15.20 Атлетіку Мінейру - Депортес 

Толіма. Кубок Лібертадорес
17.10 Топ-матч
17.20 LIVE. U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
19.25 Футбол NEWS
19.45 Огляд 2-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
20.55 LIVE. Матч. Плей-оф. Чемпі-

онат Нідерландів
22.55 Футбол NEWS
23.15 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
00.55 LIVE. Атлетіку Паранаенсі 

- Каракас. Кубок Ліберта-
дорес

02.55 LIVE. Корінтіанс - Олвейс 
Реді. Кубок Лібертадорес

04.55 Топ-матч

Четвер, 26 травня
National Geographic

06.00 Наукові дурниці Болісні уро-
ки (16+)

06.20 Неймовірний доктор Стать: 
Неслухняне стадо (16+)

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

07.55 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Ченнінг Тейтум у 
горах Норвегії (16+)

08.50 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Алекс Хоннольд у 
Швейцарських Альпах (16+)

09.45 Авто - SOS Messerschmitt 
KR200 (16+)

10.35 Авто - SOS 8 Austin 7 (16+)
11.30 Дикий тунець:: Найкраще 

Все про клювання (16+)
12.20 Дикий тунець:: Північ проти 

Півдня Ловись рибка вели-
ка (16+)

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

14.00 Розслідування авіаката-
строф: Окрішна пітьма (16+)

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

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

16.35 Дикий тунець: Ворог серед 
нас (16+)

17.35 Європа з висоти пташиного 
польоту: Туреччина (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Жуй-
ка, хрін та капкейки (16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: 
Яблучне пюре та цибульні 
кільця (16+)

19.20 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Підступне зледеніння (16+)

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Окрішна пітьма (16+)

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

21.50 Впіймати контрабандиста 
Підозріла рідина (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 9 (16+)

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

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

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Зниклий літак (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Впійманий на плівку 
(16+)

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

04.05 Найкращі суперкари Aston 
Martin Dbs Superleggera 
(16+)

04.50 Ігри розуму: Саме час (16+)
05.15 Ігри розуму: Фокус-покус 

(16+)
05.35 Зробити за один день: Вер-

тольоти (16+)
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 Стрім з Сергієм Згурцем
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 Вердикт з Сергієм Руденком
22.30 Час-Тайм
23.00 Марафон "Єдині новини"

СТБ
05.35 Т/с "Слід" (16+)
07.05 Все буде добре. Допомога 

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

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

психолога (12+)
20.15 Т/с "Колір пристрасті" 

(16+)
22.05 Т/с "Слід" (16+)
23.45 Все буде добре. Допомога 

психолога (12+)



National Geographic
06.00 Наукові дурниці 21 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

Ветеринар за роботою 
(16+)

07.05 Неймовірний доктор Стать: 
Незабутній ярмарок (16+)

08.00 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Боббі Боунс у 
норвезьких фіордах (16+)

08.55 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом: Закері Кінто в Па-
намі (16+)

09.50 Авто - SOS Ford Capri RS 3.1 
(16+)

10.40 Авто - SOS 8 Метро 6r4 
(16+)

11.35 Дикий тунець:: Найкраще 
Особливі прийоми (16+)

12.25 Дикий тунець:: Північ проти 
Півдня Догхаус йдуть до пе-
ремоги (16+)

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

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Догляд легенди 
(16+)

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

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

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

17.30 Європа з висоти пташиного 
польоту Франція (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Пон-
чики та булочки з пепероні 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Бі-
сквіт блонді та чеддер (16+)

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

20.05 Розслідування авіаката-
строф: Догляд легенди 
(16+)

21.00 Тайвань-світу Пожежні (16+)
21.50 Тайвань-світу Мисливці за 

рослинами (16+)
22.45 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: 10 (16+)
23.35 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: Відкладена відпустка 
(16+)

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

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

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Смертельні обгово-
рення (16+)

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний пово-
рот (16+)

03.20 Тайвань-світу Пожежні (16+)
04.05 Найкращі суперкари Ферра-

рі Портофіно (16+)
04.50 Ігри розуму: Вір очам своїм 

(16+)
05.15 Ігри розуму: Рух - життя 

(16+)
05.35 Ігри розуму: Битва віків (16+)

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
14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
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 Інтерактив з Віталієм Порт-

никовим
22.30 Час-Тайм
23.00 Марафон "Єдині новини"

СТБ
05.30 Т/с "Слід" (16+)
07.00 Все буде добре. Допомога 

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

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

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

талант! (12+)
23.50 Один за всіх (16+)

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультранок
07.00 Сніданок з 1+1

10.00 ТЕТ Мультранок
11.25 Сміємось - отже не здає-

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Прибулець"
13.55 Добрий день, ми з України
14.00 Т/с "Батько рулить 4"
14.55 Сміємось - отже не здає-

мось
15.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
15.50 Х/ф "Міфіка: Залізна ко-

рона" (16+)
17.30 Х/ф "Міфіка: Вбивця бо-

гів" (16+)
19.25 Х/ф "Термінатор: Фатум" 

(16+)
21.30 Х/ф "Форма Води" (16+)
23.30 Т/с "Усі жінки - відьми"
00.20 Добрий день, ми з України
00.25 Т/с "Прибулець"
01.25 Добрий день, ми з України
01.30 Т/с "Батько рулить 4"
02.20 Сміємось - отже не здає-

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

Болт
05.45 Т/с "Патруль самооборо-

на"
08.50 Т/с "Код константина"
11.55 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
15.00 Т/с "Володимирська, 15"
18.00 Т/с "Код константина"
21.05 Х/ф "Позаземний"
23.15 Т/с "Володимирська, 15"
02.15 Т/с "Майор та магія"

Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: За-

гартовані у боях 10 с. (12+)
06.25 Велики океану: Нічні пісні ки-

тів 3 с. (12+)
07.10 На волю з пітбулем: Слабкі 

шанси 5 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Не кішка, а 

диявол 9 с. (12+)
09.00 Смертельні острови: Акулий 

острів 1 с. (12+)
09.55 Живий або вимерлий: Гігант 

Мадагаскару 6 с. (12+)
10.50 Живий або вимерлий: Яван-

ський тигр 7 с. (12+)
11.45 Живий чи вимерлий: У по-

шуках сумчастого вовка 8 
с. (12+)

12.40 Океанаріум: Експедиція "Ки-
тові акули" 9 с. (12+)

13.35 Пекельна кішка: Годзілла 
атакує! 10 с. (12+)

14.30 На волю із пітбулем: Пере-
ломний момент 6 с. (12+)

15.25 Дикий дизайн: Будино-
чок у Скелястих горах 4 с. 
(12+)

16.20 Дивовижний світ тварин 13 
с. (12+)

16.45 Дивовижний світ тварин 14 
с. (12+)

17.15 Дивовижний світ тварин 15 
с. (12+)

17.40 Дивовижний світ тварин 16 
с. (12+)

18.10 Дивовижний світ тварин 17 
с. (12+)

18.35 Дивовижний світ тварин 18 
с. (12+)

19.05 Смертельні острови: Острів 
китів-убивць 2 с. (12+)

20.00 Золтан - повелитель зграї 2 
с. (12+)

20.55 Доктор Джефф: ветеринар 
Рокі-Маунтін - Сезон 2: Ло-
гове лева 5 с. (12+)

21.50 Будинки для тварин: Кошкін 
будинок 1 с. (12+)

22.45 Китові війни: Спостережен-
ня за пустельним берегом 
11 с. (12+)

23.40 Будинок для рептилій: Са-
мурайські тераріуми 3 с. 
(12+)

00.35 Франк у Каліфорнії 5 с. (12+)
01.24 Смертельні острови: Острів 

китів-убивць 2 с. (12+)
02.12 Будинки для тварин: Кошкін 

будинок 1 с. (12+)
03.00 Живий або вимерлий: Додо 

Півночі 5 с. (12+)
03.45 На волю з пітбулем: Собаки, 

що змінили наше життя 2 с. 
(12+)

04.30 Будинок для рептилій: Саму-
райські тераріуми 3 с. (12+)

05.15 Китові війни: Спостережен-
ня за пустельним берегом 
11 с. (12+)

Film.Ua Drama
07.05 Т/с "Скажи мені правду"
10.10 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.25 Т/с "Новенька"
15.30 Т/с "І будуть люди"
18.40 Т/с "Квочка"
21.50 Т/с "Дежурний лікар 6"
00.50 Т/с "Жіночі секрети"
03.20 Т/с "Годинник зі зозулею"

Epoque
06.00 В пошуках істини: Три історії 

кохання Махно
06.50 В пошуках істини: Примарні 

скарби гетьмана Полуботка
07.40 В пошуках істини: Прокляті 

скарби Мазепи
08.30 Одрі Хепберн: магія стилю
09.30 Як нацисти програли війну 

5 с.
10.20 Як нацисти програли війну 

6 с.
11.10 В пошуках істини:Справжня 

історія графа Дракули
12.00 В пошуках істини: Україн-

ський Дракула
12.50 д 100 ф. днів до перемоги 

1 с.
13.35 д 100 ф. днів до перемоги 

2 с.
14.20 В пошуках істини: Добриня: 

Між міфом та реальністю

15.10 В пошуках істини: Подвійна 
слава Іллі Муромця

16.00 Журнал Rolling Stone 5 с.
16.40 Журнал Rolling Stone 6 с.
17.20 Луї Де Фюнес. Мистецтво 

Смішити
18.20 В пошуках істини: Сила та 

слабкість богатиря Піддуб-
ного

19.10 В пошуках істини: Олекса 
Довбуш

20.00 В пошуках істини: Отаман 
Сірко

20.50 Як нацисти програли війну 
5 с.

21.40 Як нацисти програли війну 
6 с.

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

23.25 Невідомий Хемінгуей
00.25 В пошуках істини: Отаман 

Сірко
01.15 В пошуках істини: Як козак 

Європу кавою частував
02.05 В пошуках істини: Привид 

Івана Федорова
02.55 Розквіт Великих Імперій 5 с.
03.45 Розквіт Великих Імперій 6 с.
04.30 Ангкор

Терра
00.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
00.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
01.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
01.34 Повернення до природи, 5 с.
02.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
02.48 Адаптер, 32 с.
03.02 Календар туриста
03.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
03.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
03.47 Далекі береги, 7 с.
04.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
04.34 Під вітрилом в Гренландії, 

1 с.
04.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
05.16 По Греції на суперяхті, 6 с.
06.00 Календар туриста
06.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
06.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
06.49 Події, 45 с.
07.12 Далекі береги, 6 с.
07.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
08.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
08.25 UAhistory, 19 с.
08.56 Варто побувати, 40 с.
09.02 Неймовірно цікаві історії, 

11 с.
09.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
10.14 Адаптер, 104 с.
10.40 Повернення до природи, 4 с.
11.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
11.55 Варто побувати, 24 с.
12.02 Календар туриста
12.07 Морський круїз, 9 с.
12.53 Міські подорожі, 3 сезон, 7 с.

13.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
13.34 Подорож по Британії, 1 с.
14.16 Східна експедиція, 8 с.
15.00 Подорож по Італії, 2 с.
15.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
16.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
16.26 Міські подорожі, 3 сезон, 6 с.
16.48 Острови в океані, 1 с.
17.38 Острівні делікатеси, 4 с.
18.00 Подорож по Італії, 1 с.
18.46 Острівні делікатеси, 6 с.
19.08 Міські подорожі, 3 сезон, 

2 с.
19.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
20.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
20.46 Адаптер, 77 с.
21.02 Календар туриста
21.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
21.49 Морський круїз, 7 с.
22.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
22.52 Подорож по Британії, 2 с.
23.37 Гастрономічний вояж, 2 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

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на відкриття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.15 М/с "Дивомандри"
06.30 М/с "44 коти"
07.00 М/с Маленьке містечко
07.55 М/с "Хоробрі зайці"
08.35 М/с "Свинка Пеппа"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
09.35 М/с "Рев та Рамбл"
10.00 Навчання без меж(7 клас)
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

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 "Рев та Рамбл"
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Підрозділ" (16+)
08.05 Х/ф "Атака Юрського пе-

ріоду" (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+)
15.15 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 "Смертельна стежка" 

(16+)
02.10 "Вещдок"
03.50 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 "Головна команда"
06.50 Рієка - Україна. Контрольна 

гра
08.40 "Головна команда"
09.30 Топ-матч
09.40 Антальяспор - Галатасарай. 

Чемпіонат Туреччини
11.30 Лос-Анджелес Гелаксі - 

Х'юстон Динамо. MLS
13.15 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
15.00 Футбол NEWS
15.20 Матч. Плей-оф. Чемпіонат 

Нідерландів
17.10 Огляд 1-го ігрового дня. Від-

бір до ЧС- 2022
18.40 Футбол NEWS
19.00 "Головна команда"
19.50 Матч. Контрольна гра
21.40 "Головна команда"
22.30 Футбол NEWS
22.50 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
00.35 Матч. Плей-оф. Чемпіонат 

Нідерландів
02.20 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
04.10 Нью-Йорк Сіті - Чикаго 

Файр. MLS

П'ятниця, 27 травня

11.25 Добрий день, ми з України
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Х/ф "Золотоволоска"
14.35 Х/ф "Міфіка: Завдання 

для героїв" (16+)
16.05 Х/ф "Міфіка: Некромант" 

(16+)
17.40 Х/ф "Ной" (16+)
20.00 Х/ф "Король Артур"
22.00 Х/ф "З Парижа з любов'ю" 

(16+)
23.35 Х/ф "Врятування рядового 

Райана" (16+)
02.20 Х/ф "Міфіка: Вбивця бо-

гів" (16+)
04.10 Сміємось - отже не здає-

мось
04.15 Добрий день, ми з України
04.25 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Болт
05.25 Т/с "Менталіст"
11.05 Т/с "Прокурори"
15.25 Т/с "Майор та магія"
19.55 Т/с "Патруль самооборо-

на"
00.25 Т/с "Маестро"

Animal Planet CEE
06.00 Ветеринари-стажери: Спро-

буй ще раз! 11 с. (12+)
06.25 Поганий пес: Уперці 1 с. 

(12+)
07.10 На волю з пітбулем: Пере-

ломний момент 6 с. (12+)
08.05 Пекельна кішка: Годзілла 

атакує! 10 с. (12+)
09.00 Меконг: душа річки Камбо-

джа 2 с. (12+)
09.55 Меконг: душа річки: Лаос 3 

с. (12+)
10.50 Меконг: душа річки: Китай 4 

с. (12+)
11.45 Смертельні острови: Акулий 

острів 1 с. (12+)
12.40 Смертельні острови: Острів 

китів-убивць 2 с. (12+)
13.35 Пекельна кішка: Різ-

потрошитель 11 с. (12+)
14.30 На волю з пітбулем: Акт ми-

лосердя 7 с. (12+)
15.25 Живий або вимерлий: Білий 

ньюфаундлендський вовк 2 
с. (12+)

16.20 Живий чи вимерлий: Фло-
ридський чорний вовк 3 с. 
(12+)

17.15 Живий або вимерлий: Додо 
Півночі 5 с. (12+)

18.10 Фермер ХХІ сторіччя 3 с. 
(12+)

19.05 Великі океани: Нічні пісні ки-
тів 3 с. (12+)

20.00 Франк у Каліфорнії 5 с. (12+)
20.55 Океанаріум: Чудова Меггі 6 

с. (12+)
21.50 Океанаріум: Чотири пташе-

ня і це не межа 7 с. (12+)
22.45 Океанаріум: Примарні аліга-

тори 8 с. (12+)
23.40 Океанаріум: Експедиція "Ки-

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

У мене гниють легені 11 с. 
(12+)

01.24 Монстри всередині мене: Гі-
лочки у сечі 12 с. (12+)

02.12 Будинок для рептилій: Сім'я 
дереволазів 1 с. (12+)

03.00 Живий або вимерлий: Гігант 
Мадагаскару 6 с. (12+)

03.45 На волю з пітбулем: Брат-
ська допомога 3 с. (12+)

04.30 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум для виноробної фірми 13 
с. (12+)

05.15 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум для найціннішого гравця 
14 с. (12+)

Film.Ua Drama
06.20 Т/с "Дежурний лікар 7"
10.50 Т/с "Фантом"
17.25 Т/с "Новенька"
21.10 Т/с "Годинник з зозулею"
00.10 Т/с "Кохання матері"
03.05 Т/с "Скажи мені правду"

Epoque
06.00 В пошуках істини: Прокляті 

скарби Мазепи
06.50 В пошуках істини:Справжня 

історія графа Дракули
07.40 В пошуках істини: Україн-

ський Дракула
08.30 Луї Де Фюнес. Мистецтво 

Смішити
09.30 Невідомий Хемінгуей
10.25 В пошуках істини: Добриня: 

Між міфом та реальністю
11.15 В пошуках істини: Подвійна 

слава Іллі Муромця
12.05 Ораторія
13.05 Шекспір: Був чи не був
14.05 В пошуках істини: Сила та 

слабкість богатиря Піддуб-
ного

14.55 В пошуках істини: Олекса 
Довбуш

15.45 Мисливці за Астероїдами
16.40 Мисливці за Чорними ді-

рами
17.40 В пошуках істини: Отаман 

Сірко
18.30 В пошуках істини: Як козак 

Європу кавою частував
19.20 В пошуках істини: Привид 

Івана Федорова

20.10 Контроль місії. Неоспівані 
герої Аполло

21.10 Армстронг
22.05 Зверху видніше
00.45 В пошуках істини: Космічна 

драма: від козаків до Коро-
льова

01.35 В пошуках істини: Корабель 
принцеси Анни

02.25 Молода Маргарет: життя та 
любов у листах

03.20 Діана: интерв'ю, яке сколих-
нуло світ

04.20 Всередині музики
05.10 Всередині музики

Терра
00.00 Календар туриста
00.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
00.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
00.49 Події, 45 с.
01.12 Далекі береги, 6 с.
01.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
02.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
02.25 UAhistory, 19 с.
02.56 Варто побувати, 40 с.
03.02 Неймовірно цікаві історії, 

11 с.
03.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
04.14 Адаптер, 104 с.
04.40 Повернення до природи, 4 с.
05.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
05.55 Варто побувати, 24 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.
12.00 Подорож по Італії, 1 с.
12.46 Острівні делікатеси, 6 с.
13.08 Міські подорожі, 3 сезон, 

2 с.
13.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
14.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
14.46 Адаптер, 77 с.
15.02 Календар туриста
15.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
15.49 Морський круїз, 7 с.
16.11 Морський круїз, 7 с.
16.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
16.52 Подорож по Британії, 2 с.
17.37 Гастрономічний вояж, 2 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
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 личить

ПлюсПлюс
05.50 Казка з татом
06.00 М/с "Світ чекає на відкриття"
06.05 М/с "Волохатий блог"
06.30 М/с "44 коти"
07.00 М/с Маленьке містечко
07.55 М/с "Хоробрі зайці"
08.35 М/с "Свинка Пеппа"
09.15 М/с "Елвін і бурундуки"
09.35 М/с "Рев та Рамбл"
10.00 М/с "Фьюжн Макс"
11.05 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

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 "Рев та Рамбл"
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

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Підрозділ" (16+)
08.00 Х/ф "Смертельна стежка" 

(16+)
09.25 "Страх у твоєму домі"
10.15 "Садові поради"
10.50 "Вещдок"
12.20 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.50 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 "Принц" (16+)
02.10 "Вещдок"
03.40 "Таємниці світу"

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

України
08.00 Відбір до ЧС- 2022 Огляд 

туру
08.55 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
10.45 Топ-матч
11.00 "Денисов Time. Війна" С. 

Ребров
11.30 "Головна команда"
12.20 Матч. Контрольна гра
14.10 "Головна команда"
15.00 Футбол NEWS
15.20 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
17.10 Матч. Плей-оф. Чемпіонат 

Нідерландів
19.00 Футбол NEWS
19.20 Топ-матч
19.35 Монреаль - Реал-Солт-

Лейк. MLS
21.25 U-17. Матч. 1/4 фіналу. 

УЄФА ЄВРО 2022
23.15 Матч. Плей-оф. Чемпіонат 

Нідерландів
01.00 LIVE. Лос-Анджелес - Сан-

Хосе Ерсквейкс. MLS
03.05 LIVE. Міннесота Юнайтед - 

Нью-Йорк Сіті. MLS

Субота, 28 травня
National Geographic

06.00 Наукові дурниці 15 с. (16+)
06.20 Наукові дурниці 15 с. (16+)
06.45 Наукові дурниці 16 с. (16+)
07.15 Дикий тунець: Сила у кіль-

кості (16+)
07.55 Дикий тунець: У гонитві за 

уловом (16+)
08.45 Дикий тунець: Ізгой (16+)
09.35 Дикий тунець: Прокляті (16+)
10.25 Осушити океан 2: Бойові ко-

раблі Гітлера (16+)
11.15 Осушити океан 2: Таємниці 

озера Лох-Несс (16+)
12.10 Осушити океан 2: Таємна іс-

торія Лондона (16+)
13.05 Авто - SOS MGA Roadster 

(16+)
14.00 Авто - SOS Lancia Delta 

Integrale (16+)
14.50 Авто - SOS VW Karmann Ghia 

(16+)
15.45 Авто - SOS Triumph GT6 (16+)
16.35 Розслідування авіаката-

строф: Гайки та болти (16+)
17.30 Розслідування авіаката-

строф: Збожеволіти (16+)
18.20 Розслідування авіаката-

строф: Фатальна розсія-
ність (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Смертоносне небо 
(16+)

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

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

21.50 Аляска: Нове Покоління По 
тонкому льоду (16+)

22.40 Аляска: Нове Покоління 
Першопроходці 23.30 Осу-
шити океан: Втрачені світи 
Середземномор'я (16+) 
(16+)

00.25 Осушити океан: Рейс 
Malaysia Airlines 370 (16+)

01.15 Таємна історія аварій кора-
бля: Отрута на дні морсько-
му (16+)

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

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

03.30 Найбільші техногенні ката-
строфи Отруєні води (16+)

04.15 Найбільші техногенні ката-
строфи На неміцній основі 
(16+)

05.00 Наукові дурниці 7 с. (16+)
05.20 Наукові дурниці 3 с. (16+)
05.35 Ігри розуму: Живий колір 

(16+)
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
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
22.00 Марафон "Єдині новини"

СТБ
06.00 Т/с "Слід" (16+)
09.25 Як ти? З Григорієм Решет-

ником
09.55 Неймовірна правда про 

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

талант! (12+)
11.15 Т/с "Слід" (16+)
14.30 Т/с "Колір пристрасті" 

(16+)
19.00 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)
19.35 Т/с "Один обман на двох" 

(12+)
23.35 Неймовірна правда про 

українців (12+)
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультранок
08.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультранок
11.20 Сміємось - отже не здає-

мось



Неділя, 29 травня
National Geographic

06.00 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 14 ñ. (16+)
06.20 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 20 ñ. (16+)
06.45 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 17 ñ. (16+)
07.10 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 18 ñ. (16+)
07.35 Äèêèé òóíåöü: Ïîãàíà ðèáà, 

äîáðà êðîâ (16+)
08.25 Äèêèé òóíåöü:: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ 7 Áèòâà ×åìï³îí³â 
(16+)

09.35 Äèêèé òóíåöü:: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ 7 Ðèáàëüñüê³ õèòðîù³ 
(16+)

10.25 Äèêèé òóíåöü:: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ 7 Ïàí àáî ïðîïàâ 
(16+)

11.15 Îñóøèòè îêåàí: Ìåêñèêàí-
ñüêà çàòîêà (16+)

12.10 Îñóøèòè îêåàí: Íàéá³ëüø³ 
â³éñüêîâ³ êîðàáë³ (16+)

13.05 Îñóøèòè îêåàí: Ñìåðòåëüíî 
íåáåçïå÷íèé Òèõèé îêåàí 
(16+)

14.00 Àâòî-SOS Rolls Royce 1929 ð. 
Doctors Coupe (16+)

14.55 Àâòî-SOS Peugeot 106 Rallye 
(16+)

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

16.40 Àâòî-SOS Renault Alpine 110 
(16+)

17.35 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Êîøìàð ó Ï³âí³÷íîìó 
ìîð³ (16+)

18.25 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Òðàãåä³ÿ ó Ëåêñ³íã-
òîí³ (16+)

19.15 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ïðîâàë ì³ñ³¿ (16+)

20.10 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ïîòðàïèëè â êîëî-
òíå÷ó (16+)

21.00 Çàãóáëåí³ ñêàðáè Ðèìó Çà-
ãàäêè íà äí³ (16+)

21.55 Çàãóáëåí³ ñêàðáè Ìàéÿ Òà-
ºìíèö³ ï³äçåìíîãî ñâ³òó 
(16+)

22.45 Âòðà÷åí³ ñêàðáè ªãèïòó: Ó 
ïîøóêàõ Êëåîïàòðè (16+)

23.35 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ñåêðåòè ï³ðàì³ä (16+)

00.30 Àâòî - SOS 8 Austin 7 (16+)
01.15 Àâòî - SOS 8 Ìåòðî 6r4 (16+)
02.00 Àâòî-SOS Ford Cortina Mk 3 

(16+)
02.45 Àâòî-SOS Bond Bug (16+)
03.30 Àâòî-SOS 7 Peugeot 504 

(16+)
04.15 Íàéá³ëüø³ òåõíîãåíí³ êàòà-

ñòðîôè Íà íåì³öí³é îñíîâ³ 
(16+)

05.00 Íàéá³ëüø³ òåõíîãåíí³ êàòà-
ñòðîôè Àâàð³¿ íà åëåêòðî-
ñòàíö³ÿõ (16+)

05.40 ²ãðè ðîçóìó: Ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ? (16+)

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
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
21.30 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí

СТБ
05.55 ÑóïåðÌàìà (12+)
09.35 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
10.10 Ò/ñ "Îäèí îáìàí íà äâîõ" 

(12+)
14.00 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

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

ïñèõîëîãà (12+)
20.30 Òàºìíèö³ ÄÍÊ (16+)
22.40 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

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

ТЕТ
06.00 ÒÅÒ Ìóëüòðàíîê
08.00 Ñí³äàíîê ç 1+1
10.00 ÒÅÒ Ìóëüòðàíîê
11.20 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

ìîñü

11.25 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
11.30 Ëþáèé, ìè ïåðå¿æäæàºìî
12.50 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
12.55 Õ/ô "Äèÿâîë ç òðüîìà çî-

ëîòèìè âîëîñèíàìè"
13.55 Õ/ô "Ì³ô³êà: Çàë³çíà êî-

ðîíà" (16+)
15.25 Õ/ô "Ì³ô³êà: Âáèâöÿ áî-

ã³â" (16+)
17.15 Õ/ô "Òåðì³íàòîð: Ôàòóì" 

(16+)
19.15 Äðóãèé áëàãîä³éíèé òåëåìà-

ðàôîí Save Ukraine
21.15 Õ/ô "Õåëëáîé: ãåðîé ³ç ïå-

êëà" (16+)
23.15 Õ/ô "Â³éíà ñâ³ò³â" (16+)
01.05 Õ/ô "Ôîðìà Âîäè" (16+)
03.05 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

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

Болт
05.35 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
11.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðè"
15.35 Ò/ñ "Ìàéîð òà ìàã³ÿ"
20.15 Ò/ñ "Ïàòðóëü ñàìîîáîðî-

íà"
00.45 Ò/ñ "Ìàåñòðî"

Animal Planet CEE
06.00 Âåòåðèíàðè-ñòàæåðè: Íîâ³ 

ãîðèçîíòè 12 ñ. (12+)
06.25 Ïîãàíèé ïåñ: Ìîº. Íå ÷³ïàòè! 

2 ñ. (12+)
07.10 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Àêò ìè-

ëîñåðäÿ 7 ñ. (12+)
08.05 Ïåêåëüíà ê³øêà: Ð³ç-

ïîòðîøèòåëü 11 ñ. (12+)
09.00 Ôåðìåð ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ 3 ñ. 

(12+)
09.55 Âåëèêè îêåàíó: Í³÷í³ ï³ñí³ êè-

ò³â 3 ñ. (12+)
10.50 Äæåðåì³ Óåéä: òåìí³ âîäè: 

Ìîíñòð îçåðà Ãàðäà 4 ñ. 
(12+)

11.45 Äæåðåì³ Óåéä: òåìí³ âîäè: 
Ð³÷êîâèé çâ³ð þðñüêîãî ïå-
ð³îäó 5 ñ. (12+)

12.40 Äæåðåì³ Óåéä: òåìí³ âîäè: 
Áàððàìóíä³ 6 ñ. (12+)

13.35 Ïåêåëüíà ê³øêà: Êîëè âåëèêà 
æ³íêà ñï³âàº 12 ñ. (12+)

14.30 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ðîç-
îðåííÿ 8 ñ. (12+)

15.25 Çîëòàí - ïîâåëèòåëü çãðà¿ 2 
ñ. (12+)

16.20 Ôðàíê ó Êàë³ôîðí³¿ 5 ñ. (12+)
17.15 Ìåêîíã: äóøà ð³÷êè Êàìáî-

äæà 2 ñ. (12+)
18.10 Ìåêîíã: äóøà ð³÷êè Ëàîñ 3 

ñ. (12+)
19.05 Ìåêîíã: äóøàð³÷êè: Êèòàé 4 

ñ. (12+)

20.00 Ñìåðòåëüí³ îñòðîâè: Àêóëèé 
îñòð³â 1 ñ. (12+)

20.55 Ñìåðòåëüí³ îñòðîâè: Îñòð³â 
êèò³â-óáèâöü 2 ñ. (12+)

21.50 Äèêèé äèçàéí: Áóäèíî-
÷îê ó Ñêåëÿñòèõ ãîðàõ 4 
ñ. (12+)

22.45 Äîêòîð Äæåôô: âåòåðèíàð 
Ðîê³-Ìàóíò³í - Ñåçîí 2, 1 ñ. 
(12+)

23.40 Äîêòîð Äæåôô: âåòåðèíàð 
Ðîê³-Ìàóíò³í - Ñåçîí 22 ñ. 
(12+)

00.35 Êèòîâ³ â³éíè: Õî÷åòüñÿ âñå 
çàëèøèòè 7 ñ. (12+)

01.24 Êèòîâ³ â³éíè: Íàæèâêà òà ï³ä-
ñ³êàííÿ 8 ñ. (12+)

02.12 Êèòîâ³ â³éíè: Áîæåâ³ëüíèé 
²âàí 9 ñ. (12+)

03.00 Æèâèé àáî âèìåðëèé 1 ñ. 
(12+)

03.45 Íà âîëþ ç ïèòáóëåì 4 ñ. 
(12+)

04.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Ìåãààê-
âàð³óì äëÿ Åíòîí³ Äåâ³ñà 15 
ñ. (12+)

05.15 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâàð³-
óì-ìîòèâàòîð 16 ñ. (12+)

Film.Ua Drama
06.15 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 7"
10.50 Ò/ñ "Ôàíòîì"
17.20 Ò/ñ "Íîâåíüêà"
21.10 Ò/ñ "Êîõàííÿ ìàòåð³"
00.10 Ò/ñ "Ñêàæè ìåí³ ïðàâäó"
03.05 Ò/ñ "Íåâèïàäêîâ³ çóñòð³÷³"

Epoque
06.00 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Óêðà¿í-

ñüêèé Äðàêóëà
06.50 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Äîáðèíÿ: 

Ì³æ ì³ôîì òà ðåàëüí³ñòþ
07.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïîäâ³éíà 

ñëàâà ²ëë³ Ìóðîìöÿ
08.30 Ãîëë³âóäñüê³ áóëüäîãè: Çë³ò 

òà ïàä³ííÿ âåëèêîãî áðèòàí-
ñüêîãî êàñêàäåðà

09.30 Øåêñï³ð: Áóâ ÷è íå áóâ
10.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñèëà òà 

ñëàáê³ñòü áîãàòèðÿ Ï³ääóá-
íîãî

11.15 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Îëåêñà 
Äîâáóø

12.05 Ìèñëèâö³ çà Àñòåðî¿äàìè
13.05 Ìèñëèâö³ çà ×îðíèìè ä³-

ðàìè
14.05 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Îòàìàí 

Ñ³ðêî
14.55 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: ßê êîçàê 

ªâðîïó êàâîþ ÷àñòóâàâ
15.45 Êîíòðîëü ì³ñ³¿. Íåîñï³âàí³ 

ãåðî¿ Àïîëëî
16.40 Àðìñòðîíã
17.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïðèâèä 

²âàíà Ôåäîðîâà

18.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Êîñì³÷íà 
äðàìà: â³ä êîçàê³â äî Êîðî-
ëüîâà

19.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Êîðàáåëü 
ïðèíöåñè Àííè

20.10 Ìîëîäà Ìàðãàðåò: æèòòÿ òà 
ëþáîâ ó ëèñòàõ

21.10 Ä³àíà: èíòåðâ'þ, ÿêå ñêîëèõ-
íóëî ñâ³ò

22.05 Ëþäèíà ìàéáóòíüîãî 1, 3 ñ.
00.45 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ùèò Àõ³-

ëåñà
01.35 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ìàã³÷íèé 

ìå÷ âàðâàðà Àòò³ëà
02.25 ªëèçàâåòà òà Ìàðãàðåò. Ëþ-

áîâ òà â³ääàí³ñòü 1 ñ.
03.20 ªëèçàâåòà òà Ìàðãàðåò. Ëþ-

áîâ òà â³ääàí³ñòü 2 ñ.
04.20 Âñåðåäèí³ ìóçèêè
05.10 Âñåðåäèí³ ìóçèêè

Терра
00.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
00.07 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 9 ñ.
00.53 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 7 ñ.
01.17 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 110 ñ.
01.34 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 1 ñ.
02.16 Ñõ³äíà åêñïåäèö³ÿ, 8 ñ.
03.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 2 ñ.
03.42 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 112 ñ.
04.02 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 1 ñ.
04.26 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

6 ñ.
04.48 Îñòðîâè â îêåàí³, 1 ñ.
05.38 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 4 ñ.
06.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 1 ñ.
06.46 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 6 ñ.
07.08 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

2 ñ.
07.31 Äèâîâèæíà Êîñòà-Ð³êà, 3 ñ.
08.20 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 6 ñ.
08.46 Àäàïòåð, 77 ñ.
09.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
09.07 Ïîäîðîæ ïî Áðàçèë³¿, 2 ñ.
09.49 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 7 ñ.
10.32 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 3 ñ.
10.52 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 2 ñ.
11.37 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 2 ñ.
12.01 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 2 ñ.
12.50 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 10 ñ.
13.13 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

8 ñ.
13.34 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 

5 ñ.
14.27 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 103 ñ.
14.48 Àäàïòåð, 32 ñ.
15.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
15.07 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

10 ñ.
15.30 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 104 ñ.
15.47 Äàëåê³ áåðåãè, 7 ñ.
16.12 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 11 ñ.
16.34 Ï³ä â³òðèëîì â Ãðåíëàíä³¿, 

1 ñ.

16.50 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 
5 ñ.

17.16 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 6 ñ.
18.00 Êàëåíäàð òóðèñòà
18.06 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

7 ñ.
18.29 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 100 ñ.
18.49 Ïîä³¿, 45 ñ.
19.12 Äàëåê³ áåðåãè, 6 ñ.
19.36 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 11 ñ.
20.00 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

3 ñ.
20.25 UAhistory, 19 ñ.
20.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 40 ñ.
21.02 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 

11 ñ.
21.51 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 9 ñ.
22.14 Àäàïòåð, 104 ñ.
22.40 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 4 ñ.
23.35 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 102 ñ.
23.55 Âàðòî ïîáóâàòè, 24 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

ПлюсПлюс
05.50 Êàçêà ç òàòîì
06.00 Ì/ñ "Ñâ³ò ÷åêàº íà â³äêðèòòÿ"
06.05 Ì/ñ "Âîëîõàòèé áëîã"
06.30 Ì/ñ "44 êîòè"
07.00 Ì/ñ Ìàëåíüêå ì³ñòå÷êî
07.55 Ì/ñ "Õîðîáð³ çàéö³"
08.35 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåïïà"
09.15 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè"
09.35 Ì/ñ "Ðåâ òà Ðàìáë"
10.00 Ì/ñ "Ôüþæí Ìàêñ"
11.05 Ì/ñ "Âîâê íà 100%:Ëåãåíäè 

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

НТН
05.40 "Âåùäîê"
06.25 "Ñàäîâ³ ïîðàäè"
07.00 Ò/ñ "Ï³äðîçä³ë" (16+)
08.05 Õ/ô "Ïðèíö" (16+)
09.35 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³"
10.25 "Âåùäîê"
12.10 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 "Ëþäèíà ëèñòîïàäà" 

(16+)
Футбол 1

06.00 Òîï-ìàò÷
06.10 Îëåêñàíäð³ÿ - Âîðñêëà. ×åì-

ï³îíàò Óêðà¿íè
08.00 Â³äá³ð äî ×Ñ- 2022 Îãëÿä 

òóðó
08.55 U-17. Ìàò÷. 1/4 ô³íàëó. 

ÓªÔÀ ªÂÐÎ 2022
10.45 Òîï-ìàò÷
11.00 Òîíäåëà - Ïîðòó. Ô³íàë. Êó-

áîê Ïîðòóãàë³¿
13.10 Òîðîíòî - ×èêàãî Ôàéð. MLS
15.00 Ôóòáîë NEWS
15.20 ²íäåïåíäüºíòå äåëü Âàëüº 

- Àìåðèêà Ì³íåéðó. Êóáîê 
Ë³áåðòàäîðåñ

17.10 Òîï-ìàò÷
17.20 LIVE. U-17. Ìàò÷. 1/2 ô³íàëó. 

ÓªÔÀ ªÂÐÎ 2022
19.25 Ôóòáîë NEWS
19.45 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà"
20.25 Ìàò÷. Êîíòðîëüíà ãðà
22.15 "Ãîëîâíà êîìàíäà"
23.00 LIVE. Ëîñ-Àíäæåëåñ Ãåëàêñ³ - 

Îñò³í. MLS
01.10 Âåëåñ - Åñòóäüÿíòåñ. Êóáîê 

Ë³áåðòàäîðåñ
03.00 Òîï-ìàò÷
03.10 Ëîñ-Àíäæåëåñ - Ñàí-Õîñå 

Åðñêâåéêñ. MLS
05.00 Òîï-ìàò÷



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

РЕКЛАМА   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, êîîïåðàòèâ 
«×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 õóòðà, 
ã³ð÷è÷íîãî êîëüîðó, ð. XXXL, òåë. 
(099) 950-90-79.

  Âàë³çó íà êîë³ùàòàõ; ñëþñàðíèé 
³íñòðóìåíò, 4 ÿðóñè, ìîä. 408PCS 
TOO|SET SW|SSKRAFT, òåë. (095) 
761-59-77.

  Ï³äâàë ï³ä áóäèíêîì, íîâ³ äâåð³; 
ïîïóëÿðíó ìåäè÷íó åíöèêëîïåä³þ, 
òåë. (099) 417-58-34.

 Æóðíàëè «Þíèé õóäîæíèê» òà 
íàñò³ííó êàðòó ²òàë³¿, òåë. (099) 
634-39-06. 

  Ïèëîñîñ «Ñàòóðí», 400 ãðí.; 
äçåðêàëî, 2 øò. — 35õ90 ñì, 60õ40 
ñì, 56õ33 ñì. Òåë. (050)108-00-32.

  Ïðóæèíè äî ÃÀÇ-24, íîâ³; êîâçàíè 
ðîëèêîâ³, ð. 39-41; ãàðáóçè ñîëîäê³ 
â³ä 1 êã äî 80 êã, òåë. (066) 295-17-
85, ìêð. Ëåâàäà.

 Ì. Êàðë³âêà, 2/2-ïîâ. áóä., 4-õ 
ê³ìíàòíó êâ-ðó, ç ðåìîíòîì, ³íäè-
â³äóàëüíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ñàðàé, 
ãàðàæ, òåë.  (050) 814-75-55.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, 220 Â; êî-
òåë ãàçîâèé, íîâèé 16 êâ – 600 ãðí.; 
çâàðêà 440 Âò, òåë. (096) 687-73-56.

  Í³æêà ìåòàëåâà äëÿ ðåìîíòó âçóò-
òÿ, 80 ãðí.; øòîðè íà â³êíà; õàëàò 
õ/á, ñóêí³ ð.54, íîâ³, 2 øò., òåë. (095) 
308-74-04.

 Æóðíàë "Ìîäåë³ñò-êîíñòðóêòîð",  
1990 ð. â.; æóðíàë «Ñèãíàë», 1997 ð. 
â., òåë.  (066) 964-03-28.

 Æóðíàëè «Þíèé õóäîæíèê», ö³íà 
äîãîâ³ðíà, òåë. (096) 634-39-06.

  Áóäèíîê, ñ. Áðàòåøêè Ðåøåòèë³â-
ñüêîãî ð-íó, º ãàç, âîäà, ïîãð³á, ïî-
ðÿä  çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ, ç/ä 0,40 ãà, 
òåë.  (099) 770-55-96.

 Ì³êðîõâèëüîâó ï³÷, ìàéæå íîâó, 
1500 ãðí.; Æóíî÷ó äóáëÿíêó ³ øê³ðÿ-
íó êóðòêó, ð.54, òåë. (050) 627-99-86.

  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; ñî-
ðî÷êè ³ øòàíè ÷îë., íîâ³ ð. 52-54; 
íåéëîí ó êâ³òàõ, 2,5õ3,2 ì, òåë. (095) 
308-74-04.

  Áàëîí ãàçîâèé ç³ øëàíãîì ³ ðå-
äóêòîðîì, çà 350 ãðí.; âàãè ï³äëî-
ãîâ³, ïîáóòîâ³, äî 120 êã; ñò³ëö³ ìå-
òàëåâ³, 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 â³äì³ííîìó 
ñòàí³,  ì. Ïîëòàâà,  òåë. (066) 311-
73-36. Åëåêòðè÷íèé ì³êñåð â óïà-
êîâö³; ñåðâ³ç ÷àéíèé íîâèé; êèëèì 
òåìíî-âèøíåâîãî êîëüîðó; øâåéíó 
ìàøèíêó "Ïîä³ëüñüê", íîæíó,  òåë. 
(095) 308-74-04.

  Òåëåâ³çîð " SHIVAKI", á/â, â ðîáî-
÷îìó ñòàí³, ä³àãîíàë³ - 50 ñì, ì. Ïîë-
òàâà, òåë. (066) 311-73-39.

  Ñò³ëüö³ äåðåâ’ÿí³ - 4 øò. òà ìåòà-
ëåâ³ - 2 øò., á/â; øëàíãè äî ïèëîñî-
ñà; êèëèì 2,20õ1,4 ì, òåìíî-âèøíå-
âîãî êîëüîðó, òåë. (066) 591-30-98.

  Â³ääàì ïåðåãí³é, ó ì³øêàõ, áåç-
êîøòîâíî, ñàìîâèâ³ç, òåë. (066) 
756-36-76.

  Òåðì³íîâî, äåøåâî ðàä³îëó ðàäÿí-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà; êñåðîêñ ñòàðî-
ãî çðàçêó, á/â,  òåë. (099) 767-90-68.

 Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà», ïî-
äîëüñüêîãî ç-äó, áàãàòîîïåðàö³éíó, 
1500 ãðí.; ìîòîöèêë «Äíåïð», 3500 
ãðí., òåë. (095) 874-21-15.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, 220 Â, 400 
ãðí.; êîòåë ãàçîâèé, íîâèé, 6000 
ãðí., òåë. (096) 687-73-56.

  Òðàêòîð Ò25, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ç 
äîêóìåíòàìè, 95 òèñ.ãðí.; áóðæóéêó 
÷óãóíêó, á/â, êðóãëó, 1000 ãðí., òåë. 
(067) 181-36-38.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, òåë. (068) 
641-80-57.

  Êîòåë ãàçîâèé , íîâèé, 16 êÂò, íå-
äîðîãî; ðàä³àòîð ÷óãóííèé, 50 ãðí., 
òåë. (068) 641-80-57.

  Òðàíñôîðìàòîðíó ï³äñòàíö³þ 
ÊÒÏ 40 êÂò, ñàìîâèâ³ç (ñåëî Ñòàð³ 
Ñàíæàðè),  òåë. (067) 670-97-93.

  Êîòåë ãàçîâèé, íîâèé, 16 êÂò, íå-
äîðîãî; ðàä³àòîð ÷óãóííèé - 50 ãðí., 
òåë. (096) 687-73-56.

  Íîâèé øåðñòÿíèé íàá³ð: äèâàí 
äåê 190õ140,2, íàêèäêè íà êð³ñëà 
55õ110; íîâ³ ñåðâ³çè Ïîëòàâñüêîãî 
ôàðôîðîâîãî ç-äó ÷àéíèé ³ êàâîâèé, 
íà 6 ïåðñîí, òåë.  (097) 474-63-08.

  Òðóáó ³ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, 0,5 
äþéì³â, 5 ì, òåë. (050) 108-36-08.

  Ñ. Ìà÷óõè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 19,2 
ñîòêè, º ôðóêòîâèé ñàä, åëåêòðè÷-
íèé ñòîâï, ïîðó÷ ãàçîïðîâ³ä, çà 6 
000 ó.î., òåë. (050) 047-73-09.

  Êîòåë «Ðîñ» 16 , íîâèé; ðàä³àòîð 
÷óãóííèé, íåäîðîãî; ãóìó çèìîâó 
205-55-16, òåë. (096) 687-73-56.

  Äâåð³ ç êîðîáîì, 205õ80, 14 ºâðî, 
ñîñíà, íå ôàðáîâàí³, äî 10 øò.; çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó 0,15 ãà, ïîðÿä àâ-
òîñòàíö³ÿ ùî ïî âóë. Â.Òèðí³âñüêà, 
òåë. (050) 304-79-81.

  Íèòêè äëÿ â’ÿçàííÿ, ÷èñòà 
øåðñòü, ð³çíèõ êîëüîð³â, òåë. (095) 
020-95-42.

  Åëåêòðî ì³êñåð, íîâèé â óïàêîâö³; 
êóðòêó øê³ðÿíó ÷îë., 54-56 ð.; ï³äî-
ä³ÿëüíèê, ïîäóøêè ïóõîâ³, íîâ³, òåë. 
(095) 308-74-04.

  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, 440 Âò, 
íåäîðîãî; ãóìó çèìîâó, 16õ205õ55, 
òåë. (096) 687-73-56.

  Êîòåë «ÐÎÑÑ»-16, íåäîðîãî, 5 
000 ãðí.; ðàä³àòîðè ÷óâóíí³, 60 ãðí., 
òåë. (068) 641-80-51.

 Áàòàðå¿ ÷óãóíö³, á/â, ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³, íåäîðîãî, òåë. (067) 991-31-82.

  Àíòåíó ñóïóòíèêîâó, òþíåð,  ìàéæå 
íîâ³, íåäîðîãî, òåë. (095) 044-74-21.

  Áóäèíîê â ñ. Á³ëèêè, ç³ çðó÷íîñòÿ-
ìè, ïîðÿä âîêçàë, öåíòð, çà 35 òèñ.
ãðí., òåë. (066) 606-35-53 .

 Øåðñòÿíèé íàá³ð: äèâàíäåê 
190õ140; 2 íàêèäêè íà êð³ñëà 
55õ140, íà ïîìàðàí÷åâîìó ôîí³ 
ãåîìåòðè÷íèé ìàëþíîê çåëåíèé ç 
òåìíîâèøíåâèì, ö³íà äîãîâ³ðíà; äè-
âàíäåêè 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 ñòàí³ 
400 ãðí. òîðã (095) 610-87-17.

  Ä³ëÿíêó çåìë³ ïëîùåþ 19,2 ñ â ñ. 
Ìà÷óõè, íà ä³ëÿíö³ ôðóêòîâèé ñàä, 
åëåêòðè÷íèé ñòîâï, ðÿäîì ãàçî-
ïðîâ³ä, ö³íà – 6000 ó. º.,  òåë. (050) 
047-73-09. 

  Ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò – 50 ãðí., 
òåë.  66-52-62.

  Çâàðþâàëüíèé íàï³âàâòîìàò 
ÒÅÌÏ-059Ì; 4 â îäíîìó – ïóñêîâà 
çâàðêà øòó÷íèì åëåêòðîäîì ÑÎ2, 
àðãîí, ñòàí â³äì³ííèé, òåë.  (099) 
935-46-12.

  Ê³ìíàòíó êâ³òêó äðàöåíà îäèí âà-
çîí 250 ãðí.; 2 âàçîíà ô³àëêè (050) 
507-00-26.

КУПЛЮ
  Ñòàíîê äëÿ ñâåðäë³ííÿ òà ãàðàæí³ 

òèñêè, âåëèê³, â ðîáî÷îìó ñòàí³, òåë. 
(050) 966-03-10.

  Î÷èñòíèê ïîâ³òðÿ äëÿ êóõí³, á/â, 
â-âà ÑÐÑÐ,  òåë. (050) 327-92-46.

  Ðó÷íèé â³çîê "êðàâ÷ó÷êó" ç âè-
ñîêîþ ðó÷êîþ (íå ìåíøå 1 ì), òåë.  
(099) 634-39-06.

  Ñ³íî â òþêàõ. Òåë. (066) 756- 36- 
76, Â³êòîð. 

  Ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ çíÿòòÿ ³ ïî-
ñòàíîâêè ïðóæèí ïåðåäíüî¿ ï³äâ³ñêè 
"Æèãóëü". Òåë. (096) 857- 20- 76. 

  Çàï÷àñòèíè äî òðàêòîðà Ò 25, 
ìîæíà á/â àáî òðàêòîð â ðîç³áðà-
íîìó ñòàí³ íà çàï÷àñòèíè Òåë. (095) 
874 -21 -15.

  Ïëàòêè ³ ñîðî÷êè. Òåë. (096) 
910 -64 -87.

 Ïàðîâó ñîêîâàðêó ðàäÿíñüêèõ ÷à-
ñ³â, àëþì³í³ºâó. Òåë. (050) 966 -03 -10. 

  Äëÿ âëàñíîãî çáåð³ãàííÿ åëåìåí-
òè ôîðìåíîãî îäÿãó òà ïðåäìåòè, 
ùî éîãî äîïîâíþþòü. Òåë. (066) 
667-02-15.

  Ñêàòè âåëèêîãî ä³àìåòðó íà êàíà-
ë³çàö³þ. Òåë. (050) 847 -63- 81.

ОБМІНЯЮ
  Ðîáî÷èé ãîäèííèê íàñò³ííèé "ßí-

òàð", 35õ30 ñì, êîë³ð "ï³ä äåðåâî", 
îáì³íÿþ íà ñ/ã ïðîäóêö³þ, àáî ïðî-
äàì. Òåë. (068) 264-61-18.

  1- ê³ìí. êâ-ðó 3/5 ð- í Ìåäàêàäå-
ì³¿ — íà 1 -2  ê³ìí., 1 -2 ïîâ., â ð-í³ 
Çèã³íà, Ìîòåëü, Ñàäè-1, ²íñòèòóò. 
çâ’ÿçêó. Òåë. (099) 512 -30 -99.

 Áóä. â ñåë³, 9 êì â³ä Ïîëòàâè, º ñà-
ðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ç/ä 
50 ñîò., îáì³íÿþ íà ïðèâàòíèé ñåêòîð 
ó ì. Ïîëòàâà. Òåë. (095) 227- 50- 74.

ІНШЕ
 Ïîòð³áíà ëþäèíà ïî íàãëÿäó çà 

ó÷àñòêîì (áåç ïîñàäêè îãîðîäó) ðà-
éîí Ï³âäåíîãî âîêçàëó (Ë³ñîê), ïîäðî-
áèö³ ïî òåë. (066) 878-84-10.

 Æ³íêà 38 ðîê³â, ïîçíàéîìèòüñÿ ç 
äîáðèì íåïèòóùèì ÷îëîâ³êîì â³ä 40 
äî 45 ðîê³â, äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàí-
íÿ, òåë.  (066) 888-07-24.

 ×îëîâ³ê 180/85, ïîçíàéîìèòüñÿ ç 
æ³íêîþ äëÿ æèòòÿ, òåë. (099) 361-33-64.

 Ñêîðèñòàþñü ïîñëóãàìè ïî çá³ðö³ 
ìåáë³â, òåë. (067) 991-31-82.

  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, ê³ì-
íàòà îêðåìà, 4 ïîâåðõ ïî âóë. Êè¿â-
ñüêå øîñå, 54. Òåë. (095) 718 -03 -64.

 Øóêàþ ðîáîòó äâ³ðíèêà, ñòîðî-
æà. Äîïîìîæó ó âèâ÷åíí³ ïîëüñüêî¿, 
³òàë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâ, òåë. (099) 
634-39-06.

  Ñèìïàòè÷íèé, äîáðîäóøíèé, 
â³äïîâ³äàëüíèé ÷îëîâ³ê áåç ø/ç , 
ïîëòàâåöü 177/77, ïîçíàéîìèòüñÿ 
ç ïîðÿäíîþ îäèíîêîþ æ³íêîþ äëÿ 
ñòâîðåííÿ ñì’¿ ³ ñï³ëêóâàííÿ äî 50 
ð., òåë. (067) 991-31-82.

 Ìåí³ 58 ð., øóêàþ æ³íêó äëÿ æèòòº-
âèõ ñòîñóíê³â.  Òåë. (097) 874- 90- 19. 

  Àâòîïåðåâåçåííÿ.  Òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì (099) 328- 74- 53.

  ×îëîâ³ê 58 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³í-
êîþ 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. 

(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



Òàêîæ â³äîìî, ùî àóêö³îí çàâåðøèòüñÿ 
18 òðàâíÿ.

Каменських довела до сліз 
піснею англійською, у кліпі 
на яку показала щемливі 
кадри з війни в Україні

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ 
çâåðíóëàñÿ äî ñâ³òó ç íîâîþ ï³ñíåþ You 
crying.
 Àíãëîìîâíà ï³ñíÿ-ìåññåäæ – öå â³äãî-
ëîñ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â òà ñàìî¿ Óêðà¿-
íè äî âñüîãî ñâ³òó. ßê çàçíà÷èëà Íàñòÿ 
Êàìåíñüêèõ, âîíà õî÷å, ùîá ÿêîìîãà 
á³ëüøå ëþäåé çíàëè ïðî ñèëó òà â³äâà-
ãó óêðà¿íö³â ó áîðîòüá³ çà ñâîáîäó.
"Íàì âàæëèâî, àáè â³éíà â Óêðà¿í³, ÿêà 
º ñïðàâæí³ì ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó, íå ïåðåòâîðèëàñÿ ó òèøó. 
Àäæå, ò³ëüêè íî æîðñòîê³ñòü ñòàíå 
÷èìîñü "çâè÷íèì" ³ ïîðîäèòü ìîâ÷àí-
íÿ, ñòàíóòü ÷óòí³ ðîçáèò³ ñåðöÿ ì³ëüéî-
í³â ìèðíèõ æèòåë³â. Ñâ³òîâà ï³äòðèìêà 
íåîö³íåííà. Òà äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá ¿¿ 
ñèëà ñòàëà ñèëüí³øîþ çà àãðåñ³þ, ÿêà 
çíèùóº Óêðà¿íó. Àäæå ìè íå çäàºìîñÿ 
³ ïðîñèìî íå çäàâàòèñÿ ì³æíàðîäíó 
ñï³ëüíîòó. Äîáðî çàâæäè ïåðåìàãàº. 
À äîáðèõ ñåðäåöü çíà÷íî á³ëüøå çà òó 
ê³ëüê³ñòü àãðåñîð³â, ÿê³ ÷èíÿòü çëî íà 
íàøèõ çåìëÿõ. Çà íàìè ïåðåìîãà", - 
ïðîêîìåíòóâàëà àðòèñòêà.
Ñï³âà÷êà â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó â³éíè 
àêòèâíî ï³äòðèìóº óêðà¿íñüêèé íàðîä 
íà ñâ³òîâ³é àðåí³. Çà öåé ÷àñ âîíà äàëà 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ³íòåðâ'þ òîïîâèì 
ì³æíàðîäíèì ìåä³à, âèñòóïèëà ç 
âàæëèâèìè ïðîìîâàìè é áëàãîä³é-
íèìè êîíöåðòàìè, ùîá ëþäè ç óñ³º¿ 
ïëàíåòè çíàëè, çà ùî òà ïðîòè êîãî 
áîðåòüñÿ Óêðà¿íà.

Джамала здобула 
престижну нагороду від 
Атлантичної ради США: 
"Досі складно повірити"

Â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ â Óêðà¿íó ñï³âà÷-
êà Äæàìàëà ¿çäèòü êðà¿íàìè ñâ³òó, 
äàº áëàãîä³éí³ êîíöåðòè òà ïóáë³÷-
íî ãîâîðèòü ïðî çâ³ðñòâà, ÿê³ ÷èíÿòü 
ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè.
Âñ³ ò³ çóñèëëÿ, ÿê³ ðîáèòü âèêîíàâè-
öÿ, çàïðèì³òèëè â Àòëàíòè÷í³ ðàäè 
ÑØÀ. Äæàìàëà ñüîãîäí³, 12 òðàâíÿ, 
ó Âàøèíãòîí³ îòðèìàëà ïðåñòèæ-
íó "Íàãîðîäó çà âèçíà÷íå ë³äåðñòâî 
àðòèñòà".
Ñï³âà÷êà îòðèìàëà íàãîðîäó çà 
áîðîòüáó çà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ êóëüòó-
ðè òà ñàìîáóòíîñò³ ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêîãî 
âòîðãíåííÿ.
"ß ïðèéíÿëà íàãîðîäó â³ä ³ìåí³ âñ³õ 
óêðà¿íñüêèõ àðòèñò³â, ùî âèêîðèñ-
òîâóþòü câ³é ãîëîñ, àáè ðîçêàçàòè 
ïðî çëî÷èíè, ùî â÷èíÿþòüñÿ Ðîñ³ºþ 
â Óêðà¿í³. Ùîäíÿ äîíîñÿòü ïðàâäó ³ 
ï³äñèëþþòü ï³äòðèìêó íàøî¿ êðà¿íè, 
îáåð³ãàþòü íàøó êóëüòóðó òà äåìîí-
ñòðóþòü ¿¿ óí³êàëüí³ñòü. Öå íàøà 
ñï³ëüíà áîðîòüáà é íàø³ ñï³ëüí³ 
ìàëåíüê³ ïåðåìîãè", - çàçíà÷èëà 
çíàìåíèò³ñòü.
Äæàìàëà çàçíà÷èëà, ùî öåé çàõ³ä 
äóæå âàæëèâèé, àäæå òàì áóëè ïðèñóò-
í³ ñâ³òîâ³ ë³äåð³. Ñï³âà÷êà æ, ñâîºþ 
÷åðãîþ, âèêîðèñòàëà øàíñ ðîçïîâ³-
ñòè ïðî â³éíó, çîêðåìà, ïðî ïîðÿòóíîê 
ëþäåé ç Ìàð³óïîëÿ.
"Âàæëèâ³ñòü öüîãî çàõîäó ³ â ìàñøòàá-
íîñò³. Àäæå äîëó÷àþòüñÿ íàéâïëèâîâ³-
ø³ ëþäè ñâ³òó: ÷èíí³ òà êîëèøí³ ãëàâè 
äåðæàâ, ïîñëè, á³çíåñìåíè, â³äîì³ 
àðòèñòè òà æóðíàë³ñòè òîïîâèõ ìåä³à. 
Âèêîðèñòàëà øàíñ ðîçïîâ³ñòè ïðî 
â³éíó îñîáèñòî òà îçâó÷èòè íàéãîëî-
âí³øå: òðåáà ðÿòóâàòè Ìàð³óïîëü", - 
äîäàëà Äæàìàëà.

"Будеш їжею для черв'яків": 
Тіна Кароль гнівно 
звернулася до Лепса, який 
дав концерт у Донецьку

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Ò³íà Êàðîëü íå 
çìîãëà ñïîê³éíî ðåàãóâàòè íà òå, ÿê 
ðîñ³éñüêèé àðòèñò-ïóò³í³ñò ïðè¿õàâ äî 
îêóïîâàíîãî Äîíåöüêà òà âèñòóïàº 
òàì íà òàê çâàíîìó "Äíþ ðåñïóáë³êè" 
ïåðåä âàòàæêàìè ÄÍÐ.
Âèêîíàâèöÿ ãí³âíî çâåðíóëàñÿ äî 
Ëåïñà. Âîíà ò³øèòüñÿ, ùî â³äìîâèëà 
ùå äàëåêîãî 2013 ðîêó éîìó ó ñï³âïðà-
ö³. Ðàçîì ç òèì, ñï³âà÷êà äàëà àðòèñòó-
ïóò³í³ñòó äóæå âëó÷íó ïîðàäó.
"Íóòðî òâàðèíè. Âñå áóëî çðîçóì³ëî ùå 
òîä³, êîëè ÿ ñêàçàëà òîá³ í³. Çà¿æäæàé 
ãëèáøå, íå ò³êàé òàê øâèäêî. Ìè 
çóñòð³íåìî ÿê ñë³ä. Òè áóäåø ¿æåþ äëÿ 
÷åðâ’ÿê³â. Ìè çíåâàæàºìî "êîðîëÿ", - 
ãí³âíî âèñëîâèëàñÿ àðòèñòêà.
Äî ñëîâà, ïàëêèé ñï³âàê-ïóò³í³ñò Ãðèãî-
ð³é Ëåïñ ðàçîì ç Äìèòðîþ Äþæåâèì 
òà Ëàðèñîþ Äîë³íîþ ïðè¿õàâ äî 
Äîíåöüêà òà âèêîíàâ ñâî¿ â³äîì³ ï³ñí³. 
Âèêîíàâåöü çáèðàºòüñÿ çàòðèìàòèñÿ 
íà Äîíáàñ³. Â³í ïëàíóº äàòè êîíöåð-
òè òà â³äâ³äàòè ïîðàíåíèõ ðîñ³éñüêèõ 
îêóïàíò³â ó øïèòàë³.
Çàçíà÷èìî, 2013 ðîêó øèðèëèñÿ 
÷óòêè ïðî òå, ùî Ãðèãîð³é Ëåïñ ñòàíå 
ïðîäþñåðîì óêðà¿íñüêî¿ ñï³âà÷êè 
Ò³íè Êàðîëü. Âîíè âåëè ïåðåìîâèíè 
ó Ìîñêâ³. Óò³ì, ÿê âèÿâèëîñÿ, ñï³âà÷-
êà éîìó â³äìîâèëà. À ï³ñëÿ ïîä³é 2014 
ðîêó, êîëè Ðîñ³ÿ àíåêñóâàëà Êðèì òà 
âîðîæå âòîðãëàñÿ íà Äîíáàñ, Êàðîëü 
ïåðåñòàëà ¿çäèòè äî ÐÔ.

ALEKSEEV відповів, чи 
відмовиться від громадянства 
Росії його кохана Синецька 
з "ВІА Гри"

Óêðà¿íñüêèé ñï³âàê ALEKSEEV òà Óëÿíà 
Ñèíåöüêà âæå äàâíî çóñòð³÷àþòüñÿ. Áà 
á³ëüøå, âîíè ðàçîì æèâóòü ó Êèºâ³.
Êîëè ïî÷àëîñÿ ïîâíîìàñøòàáíå 
âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ â Óêðà¿íó, ñï³âà÷-
êà áóëà ó ªâðîï³. Ìèêèòà ãîâîðèòü, 
ùî âîíà îäðàçó æ õîò³ëà ïîâåðíóòèñÿ 
äî íüîãî äî Êèºâà. Óò³ì, âèêîíàâåöü 
¿é çàáîðîíèâ. Ëèøå òèæäåíü òîìó 
Ìèêèòà äîçâîëèâ êîõàí³é ïîâåðíóòèñÿ.
"Âîíà çàðàç òóò ç³ ìíîþ ó Êèºâ³. Âîíà 
ó ïåðø³ äí³ â³éíè õîò³ëà ïîâåðíóòèñü. 
ªäèíå, ùî ¿¿ òðèìàëî â ªâðîï³, - öå ìîÿ 
çàáîðîíà ïðè¿æäæàòè. Äåñü òèæäåíü 
òîìó âîíà ïîâåðíóëàñÿ, çàðàç ìè âæå 
ðàçîì. Çðîçóì³ëî, ÿêùî âîíà ïîâåð-
íóëàñÿ ñþäè, òî âîíà íà íàøîìó áîö³. 
Âîíà â³ðèòü ó òå, ùî äîáðî íà íàøîìó 
áîö³. ß, ÿê ÷îëîâ³ê, ÿêèé ¿¿ äóæå êîõàº, 
õî÷ó äëÿ íå¿ ò³ëüêè íàéêðàùîãî â 
ìàéáóòíüîìó", - çàçíà÷èâ ñï³âàê.
Çàäëÿ òîãî, àáè Óëÿíà ïðè¿õàëà, 
âèêîíàâåöü ïîñòàâèâ ¿¿ íà îáë³ê â ÑÁÓ, 
àäæå âîíà ãðîìàäÿíêà ÐÔ. Óò³ì, ñï³âà÷-
êà çì³íþâàòèìå ñâîº ãðîìàäÿíñòâî íà 
óêðà¿íñüêå. Çàäëÿ òîãî, àáè öå çðîáèòè, 
Ìèêèòà çðîáèòü âñå ìîæëèâå.
"Äëÿ òîãî ùîá âîíà çà¿õàëà, ÿ ïîñòàâèâ 
¿¿ íà îáë³ê â ÑÁÓ. Ìè îòðèìàëè â³äïî-
â³äü, ùî âîíà ìîæå ïðè¿õàòè. Ò³ëüêè 
ï³ñëÿ öüîãî âîíà ïðè¿õàëà. Öå áóâ íå 
íàéïðîñò³øèé òàêèé åòàï. Íàñòóïíå, 
÷èì ÿ çàéìàòèìóñÿ, ÿ íàìàãàòèìóñÿ 
çì³íèòè ¿¿ ãðîìàäÿíñòâî. ß ðîçóì³þ, ùî 
öå áóäå äóæå ñêëàäíî, àëå ÿ â³ðþ, ùî â 
íàø³é êðà¿í³ íîðìàëüí³ ëþäè, ÿê³ ðîçóì³-
þòü ñèòóàö³þ. Âîíà æèâå òóò ÷îòèðè 
ðîêè ç³ ìíîþ, â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó íàøèõ 
ñòîñóíê³â, âîíà õî÷å æèòè ç³ ìíîþ, õî÷å 
áóäóâàòè ñâîº ìàéáóòíº â íàø³é êðà¿í³, 
ïîðÿä ç³ ìíîþ", - äîäàâ Ìèêèòà.
Çàçíà÷èìî, ïðî ðîìàí Ìèêèòè ç 
Óëÿíîþ ìàëî ùî â³äîìî. Âîíè ïî÷àëè 
çóñòð³÷àòèñÿ ÷îòèðè ðîêè òîìó. 
Çàêîõàí³ æèâóòü ðàçîì ó Êèºâ³.
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Kalush Orchestra 
тріумфально переміг 
на "Євробаченні-2022"

Óêðà¿íñüêèé ãóðò Kalush Orchestra 
ç ï³ñíåþ Stefania ï³äêîðèâ ïóáë³êó 
"ªâðîáà÷åííÿ-2022".
Êîëåêòèâ ñòàâ ïåðåìîæöåì öüîãîð³÷-
íîãî êîíêóðñó òà çðîáèâ íàøó äåðæàâó 
ãîñïîäèíåþ íàñòóïíîãî.
Â ñóì³ àðòèñòè îòðèìàëè 631 áàë - â³ä 
æóð³ (192) òà âíàñë³äîê ãîëîñóâàííÿ 
ãëÿäà÷³â ç êðà¿í-ó÷àñíèöü (439).
Çàïîâ³òíó 12-êó ìóçèêàíòàì ïîñòàâè-
ëè Ïîëüùà, Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ, Ëèòâà 
òà Ëàòâ³ÿ. 10-êîþ Óêðà¿íó íàãîðîäèëè 
²ñëàíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ òà Í³ìå÷÷èíà.
Òàêèì ÷èíîì, Kalush Orchestra ñòàëè 
òðåò³ìè, õòî ïðèí³ñ Óêðà¿í³ ïåðåìî-
ãó ó "ªâðîáà÷åíí³": äåáþòóâàëà ó ö³é 
ðîë³ 2004-ãî ðîêó çàïàëüíà Ðóñëàíà ç³ 
ñâî¿ìè "Äèêèìè òàíöÿìè", à 2016 ðîêó 
òð³óìôóâàëà Äæàìàëà ³ç ïðîíèêëèâèì 
õ³òîì 1944.
Ïóáë³êà òóðèíñüêî¿ àðåíè PalaOlimpico 
ãó÷íèìè îïëåñêàìè â³òàëà ïåðåìîæ-
ö³â, à ñàì³ ç³ðêè íå ñòðèìóâàëà ðàä³ñ-
íèõ åìîö³é.
Çàóâàæèìî, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ 
ì³ñÿö³â áóêìåêåðè ïðîðîêóâàëè 
ïåðåìîãó ïðåäñòàâíèêàì Óêðà¿íè.
Íàãàäàºìî, Kalush Orchestra ó ô³íàë³ 
"ªâðîáà÷åííÿ-2022" ñêàçàâ òå, íà ùî 
â³ä íüîãî ÷åêàëà âñÿ Óêðà¿íà. Êîëåê-
òèâ çàêëèêàâ äîïîìîãòè Ìàð³óïîëþ òà 
"Àçîâñòàë³".

Юрій Горбунов про новий 
фільм, який планує зняти: 
"Він називатиметься 
"Похорон Путіна, або 
земля тобі скловатою"

Âåäó÷èé òà øîóìåí Þð³é Ãîðáóíîâ 
ðîçïîâ³â, ÷è º ó íüîãî ÿêèéñü çàðîá³òîê 
ï³ä ÷àñ â³éíè, òà ÷èì â³í ïëàíóº çàéíÿ-
òèñÿ ï³ñëÿ íàøî¿ ïåðåìîãè.
Óêðà¿íñüêèé âåäó÷èé òà øîóìåí Þð³é 
Ãîðáóíîâ ç ïî÷àòêîì â³éíè â Óêðà¿-
í³ çàëèøèâñÿ òóò òà ïî÷àâ àêòèâíî 
âîëîíòåðèòè, äàâàòè êîíöåðòè äëÿ 
óêðà¿íñüêèõ á³éö³â.
Ó ïðîãðàì³ "Ñëàâà+" Ãîðáóíîâ ïîä³ëèâ-
ñÿ, ùî ï³ä ÷àñ â³éíè æîäíîãî äîõîäó 
íåìàº, áî íåìà ç ÷îãî:
"Í³ÿê. À ÿê ÿ ìîæó çàðàç çàðîáëÿòè. 
Í³ÿê ìè çàðàç íå çàðîáëÿºìî. Ìè çàðàç 
ò³ëüêè âèòðà÷àºìî, àëå öå âèòðàòè, ÿê³ 
º âíåñêîì ó ïåðåìîãó", - ïðîêîìåíòó-
âàâ Ãîðáóíîâ.
Â³í òàêîæ ïîä³ëèâñÿ, ÷èì ïëàíóº 
çàéíÿòèñÿ ï³ñëÿ íàøî¿ ïåðåìîãè. Çà 
ñëîâàìè Ãîðáóíîâà, éîãî äðóæèíà, 
âåäó÷à Êàòåðèíà Îñàä÷à çàéìàºòüñÿ 
ïðîºêòîì "Ïîøóê çíèêëèõ" ïðî ëþäåé, 
ÿê³ âòðàòèëè îäíå îäíîãî ï³ä ÷àñ â³éíè. 
Ãîðáóíîâ áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó 
öüîìó ïðîºêò³.
"² ïðîºêò éòèìå äóæå äîâãî, íàâ³òü êîëè 
çàê³í÷èòüñÿ â³éíà. À ÿ, êð³ì êîíöåð-
ò³â, âë³òêó õî÷ó ðîçïî÷àòè çí³ìàííÿ 
íåâåëè÷êîãî ñåð³àëó íà âîëîíòåðñüêó 
òåìó ³ öå áóäå äðàìåä³. Ðîáîòà éäå. 
Ìî¿ õëîïö³ âèãàäàëè âæå íîâèé ô³ëüì, 
ÿêèé íàçèâàòèìåòüñÿ "Ïîõîðîí Ïóò³íà, 
àáî çåìëÿ òîá³ ñòºêëîâàòîþ". Öå áóäå 
á³ëüøå êîìåä³ÿ, àëå öå áóäå êîìåä³ÿ â 
íîâèõ ðåàë³ÿõ", - ïðèâ³äêðèâ ñåêðåòè 
Ãîðáóíîâ.
Òàêîæ Þð³é, ÿê ê³íîïðîäþñåð, äàâ 
ïðîãíîç, ÿê³ ô³ëüìè -  ïàòð³îòè÷í³ ÷è 
ðîçâàæàëüí³, áóäóòü â òðåíä³ ï³ñëÿ 
â³éíè:
"Êîëè çàê³í÷èëàñÿ Âåëèêà â³ò÷èçíÿíà 
â³éíà ó 1945 ðîö³, ïåðøèé ô³ëüì ïðî 
â³éíó áóâ çíÿòèé ÷åðåç 11 ðîê³â. ßêèé 

ñåíñ áóâ çí³ìàòè ïðî â³éíó, êîëè ¿¿ âñ³ 
ò³ëüêè ïðîéøëè ³ áà÷èëè. Áóëè ò³ëüêè 
äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè. Òîìó ÿ áè, 
íàïåâíî, ³ çàðàç çàëèøèâ äîêóìåí-
òàëüí³ ô³ëüìè, ÿê³ áóäóòü â³äîáðàæàòè 
ðåàëüíèé òðåø, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ. 
Çí³ìàòè õóäîæí³ ô³ëüìè íà öþ òåìó – ÿ 
áè âèêîðèñòîâóâàâ ÷èþñü ³íäèâ³äóàëü-
íó âçÿòó, îäíó ÷èþñü äîëþ. Ïîêàçó-
âàòè çíîâó öåé æàõ, ÿêèé ïðîéøëè 
Áó÷à, ÷è ²ðï³íü, ÷è Ãîñòîìåëü, íå çíàþ, 
÷è öå ïîòð³áíî. Òå, ùî áóäå âåëèêèé 
ïîïèò íà ðîçâàæàëüíå, öå îäíîçíà÷íî. 
Íàïåâíî, ö³ æàíðè éòèìóòü ïàðàëåëü-
íî", - ñêàçàâ Ãîðáóíîâ.

Слава Камінська розчулила 
своєю першою потужною 
піснею українською про те, 
як хоче до України

Ñï³âà÷êà Ñëàâà Êàì³íñüêà, ÿê ³ áàãàòî 
óêðà¿íñüêèõ æ³íîê, ðÿòóþ÷è ñâî¿õ ä³òåé 
â³ä ðàêåò òà îáñòð³ë³â, âè¿õàëà çà êîðäîí 
³ íàðàç³ ïåðåáóâàº â Í³äåðëàíäàõ.
Âò³ì ç êîæíèì äíåì äóìêà "õî÷ó 
äîäîìó" âñå á³ëüøå ðîçðèâàº äóøó, à 
ïîâ³äîìëåííÿ "Ïîâåðòàéñÿ äîäîìó" – 
íàéî÷³êóâàí³øå. "Ó ÷óæ³é êðà¿í³ ìè ÷óæ³, 
³ í³äå íàì íå áóäå òàê çàòèøíî, ÿê â 
ñåáå âäîìà", - êàæå Ñëàâà.
Ï³ä âïëèâîì öèõ äóìîê âèêîíàâèöÿ 
ñòâîðèëà ïåðøó ó ñâî¿é êàð'ºð³ ï³ñíþ 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ÿêó íàçâàëà "Õî÷ó 
äîäîìó". Öåé òðåê ñòàâ êðèêîì äóø³ 
äëÿ ñï³âà÷êè.
Ñëàâà íàðîäèëàñÿ â Îäåñ³ ³ çàâæäè 
ââàæàëà ñåáå óêðà¿íêîþ, õî÷à ³ âñå 
æèòòÿ ðîçìîâëÿëà ðîñ³éñüêîþ, í³êîëè 
íå â³ä÷óâàëà öüêóâàííÿ ç öüîãî ïðèâîäó.
"Öå íå ò³ëüêè ì³é á³ëü. Öå á³ëü ìîº¿ 
êðà¿íè. ß ðîñ³éñüêîìîâíà óêðà¿íêà, 
ÿêà íàðîäèëàñÿ â Îäåñ³, ³ äëÿ ìåíå 
öå ïåðøà ðîáîòà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ 
ÿê àâòîðêè. Õî÷à í³, öå íå ðîáîòà – öå 
êðèê äóø³. Äóæå áàãàòî æ³íîê ç ä³òüìè 
âè¿õàëè â ³íø³ êðà¿íè, àáè áóòè ó áåçïå-
ö³. Àëå äóøåþ ìè çàëèøèëèñü âäîìà. 
ß âïåâíåíà, ùî íåìàº êðàùî¿ êðà¿íè, 
í³æ Óêðà¿íà. ß âïåâíåíà, íåìàº ì³ñòà 
êðàùå òîãî, äå íàðîäèëèñü ìè òà íàø³ 
ä³òè", - ãîâîðèòü Ñëàâà.
Êàì³íñüêà ç³çíàëàñÿ, ùî ùîäíÿ 
ïåðåêîíóºòüñÿ â òîìó, íàñê³ëüêè íàì 
ïîùàñòèëî áóòè óêðà¿íöÿìè ³ ùî âîíà 
ç ãîðä³ñòþ ãîâîðèòü ³ ãîâîðèòèìå, ùî 
âîíà – óêðà¿íêà:
"²íøà êðà¿íà í³êîëè íå ñòàíå äîìîì. 
Âñå ìîº æèòòÿ çàëèøèëîñÿ âäîìà… â 
Îäåñ³, â Êèºâ³, â Õàðêîâ³. ß ïåðåæèâàþ 
çà ñâî¿õ ä³òåé, òîìó äîñ³ ïåðåáóâàþ íå 
òàì, äå õîò³ëîñÿ á ìåí³ òà ìî¿é ðîäèí³. 
Ëèøå çàðàç ÿ ñïîâíà óñâ³äîìèëà, 
íàñê³ëüêè ÿ ëþáëþ ñâîþ êðà¿íó! ß õî÷ó 
äîäîìó!" – ç³çíàëàñÿ ñï³âà÷êà.

Річард Гір продає свій 
кабріолет Jaguar, щоб 
допомогти українцям

Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé àêòîð Ð³÷àðä 
Ã³ð ïðîäàº ñâ³é àâòîìîá³ëü, àáè 
äîïîìîãòè óêðà¿íöÿì, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè â³ä ðîñ³éñüêî¿ â³éíè.
Òàê, 72-ð³÷íèé ç³ðêà Ãîëë³âóäó âèñòà-
âèâ íà àóêö³îí ñâ³é êàáð³îëåò Jaguar 
XK8 1999 ðîêó.
Ïðî öå éäåòüñÿ íà àóêö³îíí³é ïëàòôîð-
ì³ Bring A Trailer.
"Ïîâíà ñóìà â³ä ïðîäàæó áóäå ð³âíîì³ðíî 
ðîçïîä³ëåíà ì³æ World Central Kitchen òà 
Open Arms Ukraine, îáèäâ³ ç ÿêèõ º íåïðè-
áóòêîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ äîïîìà-
ãàþòü òèì, õòî ïîñòðàæäàâ â³ä â³éíè â 
Óêðà¿í³", — çàçíà÷àºòüñÿ â îïèñ³ äî ëîòà.
Ó ïîâ³äîìëåíí³ éäåòüñÿ, ùî íàðàç³ àâòî 
ïåðåáóâàº ó Íüþ-Éîðêó. Ó ìàøèíè 
äâèãóí îá'ºìîì 4 ë òà ï'ÿòèñòóï³í÷àñòà 
àâòîìàòè÷íà êîðîáêà ïåðåäà÷. Çàãàëü-
íèé ïðîá³ã 48,2 òèñÿ÷³ êì. Ó çâ³ò³ Carfax 
íå âêàçàíî æîäíèõ àâàð³é.

Âåäó÷èé òà øîóìåí Þð³é Ãîðáóíîâ 

на "Євробаченні-2022"

Óêðà¿íñüêèé ãóðò Kalush Orchestra 

допомогти українцям

Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé àêòîð Ð³÷àðä 

як хоче до України

Ñï³âà÷êà Ñëàâà Êàì³íñüêà, ÿê ³ áàãàòî 

дав концерт у Донецьку

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Ò³íà Êàðîëü íå 

кадри з війни в Україні

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ 

"Досі складно повірити"

Â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 

з "ВІА Гри"

Óêðà¿íñüêèé ñï³âàê ALEKSEEV òà Óëÿíà 
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Îâåí. Ïîä³¿ öüîãî òèæíÿ çàêëèêàòèìóòü çàáóòè ïðî 
ïðàãìàòèçì. Òðîõè á³ëüøå îäêðîâåíü ó ñôåð³ êîõàí-
íÿ òà ðîçêð³ïà÷åíîñò³ ó øëþá³ — îñü, ùî äîïîìîæå 
çðîáèòè àòìîñôåðó ñïîê³éí³øîþ òà ãàðìîí³éí³-

øîþ. Öåé ïåð³îä ñïðèÿº ïî÷àòêó çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Òåëåöü. Á³ëüøå ðîçðàõîâóéòå íà ñåáå, ìåíøå íà 
äîïîìîãó êîãîñü ³íøîãî. Ìîæëèâî, íàïðèê³íö³ öüîãî 
òèæíÿ âòðàòèòü ñâîþ àêòóàëüí³ñòü îäíà ç íåäàâí³õ äî-
ìîâëåíîñòåé. Íå øóêàéòå âèïðàâäàííÿ òèì, õòî âàñ 

ï³äâ³â. Çðåøòîþ, ïîçáàâëÿþ÷èñü çâ'ÿçê³â, ÿê³ ïðèíîñÿòü ëèøå 
á³ëü, âè çâ³ëüíÿºòå ó ñâîºìó æèòò³ ì³ñöå äëÿ ÷îãîñü äîáðîãî.

Áëèçíþêè. Öüîãî òèæíÿ ñóäèëîñÿ âèïðîáóâàòè 
ëåãêèé ñìóòîê. Ìîæëèâî, íå ñïðàöþº îäíà ç âà-
øèõ, ãåí³àëüíèõ ³äåé, êóäèñü çíèêíå äàâí³é áîðæ-
íèê, àáî ëþäèíà, â³ä ÿêî¿ õîò³ëè áà÷èòè âçàºìí³ñòü, 

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

Ðàê. Â³ðà â ñåáå áóäå ðîñòè ç êîæíèì äíåì. Îäíàê 
öå íå ïðèâ³ä äëÿ ðîçâèòêó çîðÿíî¿ õâîðîáè. Âàæ-
ëèâî ïðèñëóõàòèñÿ äî äóìêè òèõ, õòî ïîðó÷. ßêùî 
õòîñü çâåðíåòüñÿ äî âàñ çà äîïîìîãîþ ÷è ïîðàäîþ, 

ó æîäíîìó ðàç³ íå â³äìîâëÿéòå. Íå ìîæíà âèêëþ÷àòè, ùî 
íåçàáàðîì âæå âàì äîâåäåòüñÿ çâåðòàòèñÿ çà ï³äòðèìêîþ.

Ëåâ. Òèæäåíü áëàãîâîë³º áóäü-ÿêèì ïî÷èíàííÿì. 
Îñîáëèâî äîáðå âäàâàòèìóòüñÿ ñïðàâè, â ÿêèõ 
ìîæíà çàñòîñóâàòè âðîäæåíó õàðèçìàòè÷í³ñòü. Íå 
á³éòåñÿ íàäòî íàïîëåãëèâî äîâîäèòè ñâîþ ïðàâî-

òó. Âèáðàâøè ïîòð³áíó àðãóìåíòàö³þ, âè ñïðîìîæí³ çðîáè-
òè íåìîæëèâå, íàïðèêëàä, ñõèëèòè íà ñâ³é á³ê íåïðèìèðåí-
íîãî îïîíåíòà.

Ä³âà. Öüîãî òèæíÿ ñë³ä ðåòåëüí³øå îáåð³ãàòè êîí-
ô³äåíö³éí³ â³äîìîñò³. Îäíå íåîáåðåæíå ñëîâî ³ âàø 
ñåêðåò áóäå ðîçêðèòèé. Äîáðå, ùî öå ºäèíà ç ìîæ-
ëèâèõ âàì íåïðèºìíîñòåé. Ïîïåðåäó ÷åêàº ÷èìàëî 

ñïðàâ, â ÿêèõ âè çìîæåòå çàñòîñóâàòè ³ ïðèðîäí³ îáäàðó-
âàííÿ, ³ êì³òëèâ³ñòü, ³ ³íòó¿ö³þ.

Òåðåçè. ²íòåëåêòóàëüíà ñêëàäîâà öüîãî òèæíÿ 
áóäå íà âèñîò³. ßêùî ñàì³ òîãî çàõî÷åòå, íàâ³òü çà-
ïåêëèé ñïåðå÷àëüíèê íå çìîæå íå âèçíàòè ïðàâî-
òó âàøèõ ñë³â. Øóêàéòå ìàêñèìàëüíî ïðàâèëüíèé ³ 

êîðèñíèé äîäàòîê çá³ëüøåíî¿ åíåðã³¿. Ìîæëèâî, âàðòî íà-
ïðàâèòè ¿¿ íà ñòâîðåííÿ íàâêîëî ñåáå ãàðìîí³¿ òà çàòèøêó.

Ñêîðï³îí. Âëàñí³ äåìîíè öüîãî òèæíÿ ìîæóòü çìó-
ñèòè çàáóòè ïðî ñïîê³é. Öå ïðèâ³ä íåãàéíî ðîç³-
áðàòèñÿ ó ñîá³ òà óñóíóòè êîæåí ³ç äæåðåë ïîäðàç-
íåííÿ. Ïðåêðàñíèé íàñòð³é â³äíîâèòüñÿ, ÿê ò³ëüêè 

ïî÷íåòå á³ëüøå ÷àñó ïðèä³ëÿòè äð³áíèö³. Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê 
ìàëüîâíè÷à ïðèðîäà, ÿê çàãàäêîâî ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ï³íà íà 
ðàíêîâ³é êàâ³, ÿê äçâ³íêî çâó÷èòü äèòÿ÷èé ñì³õ.

Ñòð³ëåöü. Îáñòàíîâêà öüîãî òèæíÿ íå íàäòî ñïðè-
ÿº. Éìîâ³ðíî, äîâåäåòüñÿ çáåð³ãàòè ÷èéñü ñåêðåò 
àáî ñòðèìóâàòè ðîçäðàòóâàííÿ, ùî ðâåòüñÿ ÷åðåç 
êðàé. Âñå á³ëüø-ìåíø íîðìàë³çóºòüñÿ ïðèáëèçíî 

äî ñåðåäîâèùà. Îáñòàâèíè, ÿê³ ðàïòîâî â³äêðèþòüñÿ òèì 
÷àñîì, âèìàãàþòü íåêâàïëèâîãî àíàë³çó. ²ìïóëüñèâíà ïî-
âåä³íêà íå ïîçáàâëåíà   ìàëîïðèºìíèõ íàñë³äê³â.

Êîçåð³ã. Íàéìåíøå ñóìí³â³â ó îñîáèñòèõ ñïðàâàõ. 
Â³ä âàñ çàëåæèòü áàãàòî ÷îãî, ÿêùî íå âñå. Ëþäèíà, 
ÿê³é êîëèñü îñâ³ä÷èëèñÿ â êîõàíí³, à ïîò³ì îõîëîëè, 
ìàº çíàòè æîðñòîêó ïðàâäó. Öÿ ïîðàäà ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî ³ç æèòòºâî âàæëèâèõ àñïåêò³â. Íàìàãàþ÷èñü ùîñü 
ïðèõîâàòè, âè ùå á³ëüøå óñêëàäíþºòå ñèòóàö³þ.

Âîäîë³é. Ñë³ä áóäü-ÿêèìè øëÿõàìè óíèêàòè äåáà-
ò³â. Íåõàé îòî÷óþ÷³ çàëèøàòüñÿ ïðè ñâîºìó. Ãîëî-
âíå çáåðåãòè åìîö³éíó ð³âíîâàãó òà âïåâíåí³ñòü ó 
âëàñíèõ ñèëàõ. Ñåðåäèíà òèæíÿ ïîðàäóº òèõ, õòî, 

çäàâàëîñÿ, áåçíàä³éíî çàêîõàíèé. Âè îòðèìàºòå íàä³þ íà 
çáëèæåííÿ ç ïàñ³ºþ, àëå öå ñòàíåòüñÿ íå â³äðàçó.

Ðèáè. Öåé òèæäåíü âèäàñòüñÿ äîâãèì. Ó òîé æå ÷àñ 
ãîðîñêîï íå â³ùóº áóäü-ÿêèõ òðóäíîù³â. Ïðàâèëü-
í³øå ñêàçàòè, ùî ñèòóàö³ÿ íàâêîëî áóäå çàíàäòî 
ïð³ñíîþ. Íå íàìàãàéòåñÿ ¿¿ ðîçêà÷àòè, öå âàì íå 

ïîòð³áíî. Ïîêè âñ³ íàâêîëî çàéìàþòüñÿ ÷èìîñü ñâî¿ì, ³ âè 
çðîáèòå ñàìå òàê. Ïîäóìàéòå, ÿê³ â³äíîñèíè ïîñò³éíî â³ä-
êëàäàëè, ³ ïðèñòóïàéòå äî ðåàë³çàö³¿.

23 травня  — 29 травня

23 òðàâíÿ 2022 ðîêó, ùî 
çìåíøóºòüñÿ Ì³ñÿöü ó Ðè-
áàõ. Ùîá íàñ íå ðîçäàâèëà 
ì³ñÿ÷íà òà êîñì³÷íà åíåðã³ÿ, ó 
äâàäöÿòü òðåòþ ì³ñÿ÷íó äîáó 
âàæëèâî áóòè ñïðèòíîþ òà àê-
òèâíîþ. Çâè÷àéíî, àòìîñôåð-
íèé ñòîâï - øòóêà âàæêà, àëå 
ìè âïîðàºìîñÿ.

24 òðàâíÿ 2022 ðîêó, ùî 
çìåíøóºòüñÿ Ì³ñÿöü ó Ðèáàõ. 
Íàøà äóøà ñüîãîäí³ ñï³âàº ³ ïóð-
õàº, ³ íàâ³òü ò³ëî îñü-îñü çàáóäå 
ïðî òå, ùî âîíî áåç êðèë, ³ ìè 
ïîì÷èìîñÿ â íàäõìàðí³ äàëè. ² 
ñïðàâä³, ó äâàäöÿòü ÷åòâåðòèé 
ì³ñÿ÷íèé äåíü ó æèòò³ íåìàº ì³ñ-
öÿ ñìóòêó ³ òóç³ – âñ³ ïîãàí³ äóìêè 
í³áè âèâ³òðèëèñÿ, Ì³ñÿöü ñâ³òèòü 
í³æíî òà ëàñêàâî, ³ íàì õî÷åòüñÿ 
çðîáèòè ùîñü îñîáëèâå.

25 òðàâíÿ 2022 ðîêó, Ì³-
ñÿöü, ùî óáóâàº, â Îâí³. Äâàä-
öÿòü ï'ÿòà äîáà ìîæíà íàçâàòè 
÷àñîì ìóäðîñò³, ïðîðîöòâà òà 
ñïîãëÿäàííÿ. Ñüîãîäí³ íå ìîæ-
íà ìåòóøèòèñÿ, ³ çàéìàòèñÿ 
í³ñåí³òíèöåþ - âñ³ âåëèê³ â³äíî-
ñèíè â³äáóâàþòüñÿ â äâàäöÿòü 
ï'ÿòèé ì³ñÿ÷íèé äåíü (íó, ³ â ³íø³ 
äí³ òåæ).

26 òðàâíÿ 2022 ðîêó Ì³ñÿöü 
â Îâí³. Äâàäöÿòü øîñòà ì³ñÿ÷íà 

äîáà ñïîâíåíà ñïîêóñ, ³ ìè áåç 
ê³íöÿ ïîìèëÿºìîñÿ, ³ âòðà÷àºìî 
â³ðíèé øëÿõ. Ïîáóäåìî ô³ëîñî-
ôàìè, ³ çðîçóì³ºìî, ùî íå áóâàº 
ïîãàíèõ ÷è äîáðèõ äí³â, ³ âñå çà-
ëåæèòü â³ä íàøîãî ñòàâëåííÿ äî 
ñèòóàö³¿.

27 òðàâíÿ 2022 ðîêó, ñïà-
äàþ÷èé Ì³ñÿöü ó Òåëüö³. 
Äâàäöÿòü ñüîìà ì³ñÿ÷íà äîáà 
– öå ÷àñ î÷èùåííÿ, ìóäðîñò³ òà 
ïåðåòâîðåííÿ. Áóäåìî ÷åñí³ ïå-
ðåä ñîáîþ ³ ïîñòàðàºìîñÿ íà-
áóòè âíóòð³øíüî¿ ãàðìîí³¿ – òîä³ 
³ äåíü ïðîéäå ìèðíî, à Ì³ñÿöü 
îñÿº øëÿõ ñâî¿ì í³æíèì ñâ³òëîì.

28 òðàâíÿ 2022 ðîêó Ì³-
ñÿöü ó Òåëüö³. Ì³ñÿöü ìàº áà-
ãàòî ïðåêðàñíèõ ³ ÷óäîâèõ äí³â, ³ 
äâàäöÿòü âîñüìà äîáà ïî ïðàâó 
íàçâàíà îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ ó 
âñüîìó ì³ñÿö³. Ïðîáëåìè ðîç-
ñìîêòóþòüñÿ ñàì³ ïî ñîá³, à êîñ-
ì³÷íèé âïëèâ ó öåé äåíü âèíÿò-
êîâî ïîçèòèâíèé.

29 òðàâíÿ 2022 ðîêó Ì³ñÿöü 
ó Òåëüö³. Äâàäöÿòü äåâ'ÿòèé 
ì³ñÿ÷íèé äåíü ïðèíîñèòü õàîñ 
³ ïëóòàíèíó, öþ äîáó ìîæíà íà-
çâàòè íàéâàæ÷îþ ó âñüîìó ì³ñÿ-
ö³. Íàâ³òü Ì³ñÿöü ñîðîì'ÿçëèâî 
õîâàº îáëè÷÷ÿ, í³áè âèáà÷àºòüñÿ 
çà íåãàòèâíèé êîñì³÷íèé âïëèâ.

Місячний календар на тиждень

    
Êîðîòêî ïðî çîìá³:
— Àëüî, ìàìà, ÿ â ïëºíó íà Óêðà-
³íº...
— Êòî åòî?
— Ìàì, åòî ÿ, ñèí òâîé...
— ²çâ³í³òº, ìóæ÷³íà, íî ïî òºëºâ³-
çîðó ñêàçàë³, øòî ó ìºíÿ äî÷ü. Íº 
çâàí³òº áîëüøå.

    
— Áàéäåí ï³äïèñàâ ëåíä-ë³ç, áàá-
öþ!
— Øî?
— Êàæó — Áàéäåí ï³äïèñàâ ëåíä-
ë³ç!
— Øî-øî? Íå ÷óº áàáöÿ...
— Êàæó ëåíä-ë³ç Óêðà¿í³!
— Øî? Ï³ç...ºö ðîñ³¿?
— Òà, áàáöþ, âè âñå ïðàâèëüíî 
ïî÷óëè.

 СМІХОТЕРАПІЯ

Салат з листя кульбаби 
з грейпфрутом і 
козячим сиром

Ëèñòÿ êóëüáàáè çáàãà÷óº áàãà-
òå íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü êîðèñíèõ 
ðå÷îâèí òà â³òàì³í³â. Âîíî íîð-
ìàë³çóº ðîáîòó òðàâíî¿ é ñå÷îâè-
â³äíî¿ ñèñòåìè, æîâ÷íîãî ì³õóðà 
òà ïå÷³íêè. Êóëüáàáà ì³ñòèòü âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü àíòèîêñèäàíò³â, 
ùî ïîäîâæóþòü ìîëîä³ñòü òà 
îáåð³ãàþòü îðãàí³çì â³ä îíêîçàõ-
âîðþâàíü. Òîìó íå âàðòî íåõòó-
âàòè ö³ºþ ÷óäî-ðîñëèíîþ!

Ìîëîäå ëèñòÿ ìàº ëåäü â³ä-
÷óòíó ã³ð÷èíêó, ÿêà â ïåâí³é ì³ð³ 
º ïðèºìíîþ ³, ÿ á ñêàçàëà, òà 
ã³ð÷èíêà íå á³ëüøà í³æ ó ðóêîëè, 
ÿêà, âèðîùåíà íàòóðàëüíèì 
øëÿõîì, ùå íå ç³éøëà. ßêùî 
òà ã³ð÷èíêà Âàì òàê ñèëüíî çà-
âàæàº, ìîæåòå â³äìî÷èòè ëèñ-
òÿ ïðîòÿãîì 1-2-õ ãîäèí ó ï³ä-
ñîëåí³é âîä³. Ïîò³ì â³äö³äèòè, 
ïðîìèòè òà îáñóøèòè.

Öåé ñàëàò ç ëèñòÿ êóëüáàáè 
ìîæíà ïîäàâàòè ÿê ñàìîñò³é-
íó ñòðàâó, â ÿêîñò³ çàêóñêè àáî 
ëåãêîãî îá³äó, àáî ÿê ãàðí³ð äî 
ðèáè ÷è ïòèö³.

Ðîçä³ëÿþ÷è ãðåéïôðóò íà 
ñåãìåíòè, îáîâ'ÿçêîâî çáåðå-

æ³òü ö³ííèé ñ³ê. 
Â³í Âàì çíà-
äîáèòüñÿ äëÿ 
ïðèãîòóâàííÿ 
çàïðàâêè äëÿ 
ñàëàòó.

²íãðåä³ºíòè 
(íà 2 ïîðö³¿):

 2 âåëèêèõ 
ïó÷êà ìîëîäî-
ãî ëèñòÿ êóëü-
áàáè (àáî ðó-
êîëè)

 1 ãðåéïôðóò, 
ðîçä³ëèòè íà 
ñåãìåíòè

 100 ãðàì êîçÿ÷îãî ñèðó 
(ìîæíà çàì³íèòè ì'ÿêîþ áðèí-
çîþ), ïîð³çàòè êóáèêàìè

 1/2 ÷åðâîíî¿ öèáóëèíè, òîí-
êî ïîð³çàòè ï³âê³ëüöÿìè

 50 ãðàì âîëîñüêèõ ãîð³õ³â, 
êðóïíî ïîð³çàòè

 ×îðíèé ñâ³æî çìåëåíèé ïå-
ðåöü äî ñìàêó

Äëÿ çàïðàâêè:
 Ñ³ê ãðåéïôðóòó, ùî ñò³ê ï³ä 

÷àñ ñåãìåíòóâàííÿ
   2 ñò.ë. ëèìîííîãî ñîêó
   7 ñò.ë. îëèâêîâî¿ îë³¿
   1 ÷.ë. ìåäó
   Ñ³ëü äî ñìàêó
×àñ ïðèãîòóâàííÿ: 15 õâè-

ëèí

1) Çì³øàòè âñ³ ³íãðåä³ºíòè 
äëÿ çàïðàâêè. 

Äîäàòè öèáóëþ òà çàëèøèòè 
íà 5 õâèëèí ìàðèíóâàòèñü.

2) Ãîð³õè òð³øêè ï³äðóì'ÿíèòè 
íà ñóõ³é ñêîâîð³äö³. Çíÿòè ç 
âîãíþ òà çàëèøèòè äî ïîâíîãî 
âèñòèãàííÿ.

3) Ëèñòÿ ðîçêëàñòè ïî ñåð-
â³ðóâàëüíèõ òàð³ëêàõ. Ïîëèòè 
ïîëîâèíîþ çàïðàâêè òà ð³âíî-
ì³ðíî ðîçêëàñòè öèáóëþ.

4) Çâåðõó âèêëàñòè êóáèêè 
ñèðó òà ñåãìåíòè ãðåéïôðóòà. 

5) Ðîçêëàñòè ð³âíîì³ðíî ãîð³-
õè òà ïîëèòè ðåøòîþ çàïðàâêè. 
Ïðèïðàâèòè ÷îðíèì ìåëåíèì 
ïåðöåì òà ïîäàâàòè  ñàëàò ç 
ëèñòÿ êóëüáàáè îäðàçó æ.

Ñìà÷íîãî!
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Рекордсмен Ребров. Українець 
завоював шостий чемпіонський 
титул у кар'єрі тренера

ÑÅÐÃ²É ÐÅÁÐÎÂ óïåðøå ñòàâ ÷åìï³îíîì 
Îá'ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàò³â. Ó ìàò-

÷³ 23 òóðó ÷åìï³îíàòó ÎÀÅ Àëü-Àéí ïðèéìàâ 
Àëü-Äæàç³ðó. Ïîºäèíîê çàâåðøèâñÿ âïåâíå-
íîþ ïåðåìîãîþ êîìàíäè Ðåáðîâà ç ðàõóí-
êîì 5:0.

Òàêèì ÷èíîì, Àëü-Àéí â 14-òå ñòàâ ÷åì-
ï³îíîì ÎÀÅ, îíîâèâøè íàö³îíàëüíèé ðå-
êîðä. Äëÿ Ðåáðîâà öåé ÷åìï³îíñüêèé òèòóë 
ñòàâ øîñòèì ó òðåíåðñüê³é êàð'ºð³.

Äî öüîãî óêðà¿íñüêèé òðåíåð äâ³÷³ âè-
ãðàâàâ ÷åìï³îíñòâî Óêðà¿íè ç Äèíàìî 
(2014/15, 2015/16) òà òðè÷³ ÷åìï³îíñòâî 
Óãîðùèíè ç Ôåðåíöâàðîøåì (2018/19, 
2019/20, 2020/21).

Íàãàäàºìî, ùî óêðà¿íåöü î÷îëèâ Àëü-
Àéí óë³òêó ìèíóëîãî ðîêó. Îêð³ì ÷åìï³îí-
ñòâà, Ðåáðîâ âèãðàâ ³ç êîìàíäîþ ç Åëü-
Àéíó Êóáîê ÎÀÅ.

Міністр молоді та спорту: 
"Віримо, що найближчим 
часом війна закінчиться, 
а в Україні буде футбол"

Ì²Í²ÑÒÐ ìîëîä³ òà 
ñïîðòó Óêðà¿íè 

Âàäèì Ãóòöàéò ïîä³-
ëèâñÿ ïëàíàìè ùîäî 
â³äíîâëåííÿ ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó.

"Ó íàñ º áà÷åííÿ, 
ùî íàì ïîòð³áíî â³ä-
íîâèòè íàø ñïîðò, 
ùîá ôóòáîë óæå ðîç-
ïî÷èíàâñÿ. Ìè çàðàç 
ðàäèìîñÿ, ÿê öå çðî-

áèòè, äå âîíè ïî÷íóòü ãðàòè. Ìè âñå îäíî 
â³ðèìî, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, çà ì³ñÿöü, 
äâà, òðè â³éíà çàê³í÷èòüñÿ ³ ìè áóäåìî ãðàòè 
â Óêðà¿í³. Àëå ÿêùî âîíà áóäå ïðîäîâæóâà-
òèñÿ, íàì ïîòð³áíî áóäå ðîçïî÷èíàòè ÷åì-
ï³îíàò äåñü çà êîðäîíîì.

Òðåáà çîñåðåäèòèñÿ íà òîìó, ùîá â 
Óêðà¿í³ áóâ ôóòáîë, ùîá ìè í³÷îãî íå âòðà-
òèëè, à êîìàíäè ãðàëè: íàø³ ä³òè, ìîëîä³æí³ 
êîìàíäè, äîðîñëà çá³ðíà Óêðà¿íè, ÿêà çàðàç 

áàãàòî ìàò÷³â ïîñï³ëü ãðàòèìå çà êîðäîíîì. 
Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâèé ðîçâèòîê ôóòáîëó, 
òîæ ìè äèâèìîñÿ ³ ðàäèìîñÿ, ùî íàì ïî-
òð³áíî çðîáèòè, àáè â³äíîâèòè íàø ÷åìï³î-
íàò", - ñêàçàâ Ãóòöàéò.

Збірна України з баскетболу 
домашні матчі проведе у Латвії

Ó ËÈÏÍ² íàö³îíàëüíà çá³ðíà ç³ãðàº ó ðàì-
êàõ â³äáîðó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó. ×îëîâ³÷à 

íàö³îíàëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè íàéáëèæ÷³ ñâî¿ 
äîìàøí³ ìàò÷³ ó â³äáîð³ íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó 
2023 ó Ðèç³, Ëàòâ³ÿ. Íà æàëü, ÷åðåç â³éíó íà-
ðàç³ êîìàíäà íå ìàº çìîãè ïðîâîäèòè äî-
ìàøí³ ìàò÷³ â Óêðà¿í³. 

Íà Àðåí³-Ðèãà ïðîéäå êàëåíäàðíà ãðà 
êîìàíäè Àéíàðñà Áàãàòñê³ñà ïðîòè Ãðóç³¿ 1 
ëèïíÿ, à òàêîæ ïåðåíåñåíà çóñòð³÷ ç ²ñïàí³-
ºþ, ÿêà ìàëà â³äáóòèñü 27 ëþòîãî ó Êèºâ³, à 
òåïåð ïðîéäå 7 ëèïíÿ.

Ì³æ öèìè ìàò÷àìè ÷îëîâ³÷à çá³ðíà Óêðà-
¿íè ç³ãðàº 4 ëèïíÿ âè¿çíèé ìàò÷ â³äáîðó íà 
×Ñ-2023 ïðîòè Ï³âí³÷íî¿ Ìàêåäîí³¿.

Íàðàç³ íà ïåðøîìó åòàï³ êâàë³ô³êàö³¿ íà 
×Ñ-2023 íàøà çá³ðíà ïðîâåëà òðè ìàò÷³ ç 
øåñòè, çäîáóâøè äîìàøíþ ïåðåìîãó íàä Ï³â-
í³÷íîþ Ìàêåäîí³ºþ òà ïîñòóïèâøèñü íà âè¿çä³ 
Ãðóç³¿ òà ²ñïàí³¿. Äî íàñòóïíîãî ðàóíäó â³äáîðó 
ïðîéäóòü òðè êðàù³ êîìàíäè ç êâàðòåòó.

Українська біатлоністка набула 
статусу біженки на рф

Ï²ÑËß ïî÷àòêó âàðâàðñüêîãî âòîðãíåííÿ 
â³éñüê ðô íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ªêàòåð³íà 

Áåõ, ÿêà º äâîðàçîâîþ ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó ñåðåä 
þí³îðîê, âòåêëà íà ìàëó áàòüê³âùèíó. Ç ö³º¿ 
ïðè÷èíè ¿¿ áóëî â³äðàõîâàíî ç³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

Âò³ì, îô³ö³éíîþ ïðè÷èíîþ çâ³ëüíåííÿ 
ñïîðòñìåíêè áóëî íàçâàíî "íåâèêîíàííÿ 
êðèòåð³¿â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîòðàïëÿííÿ äî 
çá³ðíî¿ íàñòóïíîãî ñåçîíó". Ðàçîì ³ç ªêà-
òåðèíîþ Áåõ ç³ çá³ðíî¿ òàêîæ áóëî âèâåäå-
íî ùå òðüîõ "ðîñ³ÿíîê" – Îëüãà Àáðàìîâà, 
Îêñàíà Ìîñêàëåíêî òà Äàð'ÿ Ñ³äîðîâà.

23-ð³÷íà Áåõ, ÿêà íàðîäèëàñÿ ó Õàáàðîâ-
ñüêîìó êðà¿, íèí³ ïåðåáóâàº íà ðô ó ñòàòó-
ñ³ á³æåíêè. Âîíà çáèðàº äîêóìåíòè, ùîáè 
ïîâåðíóòè ñîá³ ðîñ³éñüêå ãðîìàäÿíñòâî. 
Óêðà¿íñüêèé ïàñïîðò á³àòëîí³ñòêà îòðèìàëà 
ó 2018 ðîö³.

Снігур зіграє у чвертьфіналі 
60-тисячника у Франції

ÌÀÞ×È òðåò³é íîìåð ïîñ³âó íà 60-òè-
ñÿ÷íèêó ó Ôðàíö³¿, 20-ð³÷íà Äàð'ÿ Ñí³-

ãóð çäîëàëà ó 1/8 ô³íàëó ²îàííó Ëîðåäàíó 
Ðîñêà ç Ðóìóí³¿, ÿêà ïðîáèëàñÿ äî îñíîâè ç 
êâàë³ô³êàö³¿.

Ñåí-Ãîäàí. Ïåðøå êîëî. Äàð'ÿ Ñí³ãóð 
(Óêðà¿íà) – ²îàííà Ëîðåäàíà Ðîñêà (Ðó-
ìóí³ÿ) – 6:4, 7:6 (7:4)

Çà ïóò³âêó äî ï³âô³íàëó êèÿíêà ïîáîðåòü-
ñÿ ç 22-ð³÷íîþ Þë³ºþ Ãîòîâêî â³ä á³ëîðóñ³.

Пауза продовжується. Світоліна 
знялася з Ролан Гаррос

ÏÅÐØÀ ðàêåòêà Óêðà¿íè Åë³íà Ñâ³òîë³íà 
íå â³çüìå ó÷àñòü ó Ðîëàí Ãàððîñ. ¥ðóí-

òîâèé ìåéäæîð ïðîéäå ç 22 òðàâíÿ äî 5 
÷åðâíÿ â Ïàðèæ³.

Çàì³ñòü óêðà¿íêè íà òóðí³ð³ ç³ãðàº 
ñïîðòñìåíêà ³ç Ïóåðòî-Ð³êî Ìîí³êà Ïó¿ã.

Çàçíà÷èìî, ùî Ñâ³òîë³íà ïðîïóñòèòü 
òðåò³é âåëèêèé òóðí³ð ïîñï³ëü. Ðàí³øå Åë³íà 
çíÿëàñÿ ç ´ðóíòîâèõ òóðí³ð³â êàòåãîð³¿ WTA-
1000 ó Ìàäðèä³ òà Ðèì³.

Îñòàíí³é ìàò÷ óêðà¿íêà ïðîâåëà íà òóð-
í³ð³ â Ìàÿì³, ïîñòóïèâøèñü Õ³òåð Âîòñîí.

«Ìè ïîâèíí³ äáàòè ïðî Óêðà¿íó». Ôåò-
òåëü íàãàäàâ ñâ³òó ïðî â³éíó òà ðîçêðèòèêó-
âàâ çàëåæí³ñòü í³ìö³â â³ä ÐÔ

«Десна», ймовірно, не візьме 
участі в наступному сезоні УПЛ

ÊÎÌÀÍÄÀ «Äåñíà», ñêîð³ø çà âñå, íå áðàòè-
ìå ó÷àñò³ â íàñòóïíîìó ðîç³ãðàø³ Ïðåì’ºð-

ë³ãè, ïîâ³äîìëÿº æóðíàë³ñò ²ãîð Áóðáàñ.
Ðàí³øå òàêîæ ñòàëî â³äîìî, ùî â íîâîìó 

÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè íå ç³ãðàº «Ìàð³óïîëü». Çà 
³íôîðìàö³ºþ äæåðåëà, îáèäâà êëóáè ïðîñòî 
â³çüìóòü ïàóçó òà çáåðåæóòü ì³ñöå â åë³ò³. Öå 
áóäå çðîáëåíî äëÿ òîãî, ùîá ïî ìîæëèâîñò³ 
ïîâåðíóòèñÿ äî çìàãàíü, êîëè êîìàíäè âè-
ð³øàòü ñâî¿ ³íôðàñòðóêòóðí³ ïèòàííÿ.

Íàðàç³ êåð³âíèöòâî ÓÏË ùå íå ïîâ³äî-
ìèëî ïðî òå, â ÿêîìó ôîðìàò³ â³äáóäåòüñÿ 
ñåçîí 2022/23. Ïðåäñòàâíèêè êëóá³â 27 
òðàâíÿ ïîâèíí³ ç³áðàòèñÿ íà çàñ³äàííÿ äëÿ 
îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ.

 КОРОТКО ПРО СПОРТ

ÇÀ Ï²ÄÑÓÌÊÀÌÈ 11-ãî äíÿ 
Äåôë³ìï³àäè-2022 – ³ãîð 
ñåðåä ëþäåé ç ïîðóøåí-

íÿìè ñëóõó, ÿê³ ïðîõîäÿòü ó áðà-
çèëüñüêîìó ì³ñò³ Êàø³àñ-äó-Ñóë 
– ïðåäñòàâíèêè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 

âèáîðîëè ø³ñòü íàãîðîä: òðè çî-
ëîò³, îäíó ñð³áíó òà äâ³ áðîíçîâ³.

Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà âïåð-
øå â ³ñòîð³¿ ïåðåòíóëà ïîçíà÷êó 
ó 50 çîëîòèõ ìåäàëåé: çà äâà äí³ 
äî çàâåðøåííÿ çìàãàíü íàö³î-

Є рекорд! Україна 
встановила найвище медальне 
досягнення на Дефлімпіаді

íàëüíèé ðåêîðä çð³ñ äî 51 çîëî-
òî¿ íàãîðîäè çà ²ãðè.

Усі медалі України 
у 11-й день Дефлімпіади

Çîëîòî: Ãàííà Ôåäîñººâà 
(ñïîðòèâíå îð³ºíòóâàííÿ, äîâãà 
äèñòàíö³ÿ), Îëåêñàíäð Ñàíüê³í 
(ñïîðòèâíå îð³ºíòóâàííÿ, äîâãà 
äèñòàíö³ÿ), Â³îëåòòà Ëèêîâà (êó-
ëüîâà ñòð³ëüáà, ìàëîêàë³áåðíà 
ãâèíò³âêà ç òðüîõ ïîçèö³é)

Ñð³áëî: Ðóñëàí Í³êîëàºíêî 
(ñïîðòèâíå îð³ºíòóâàííÿ, äîâãà 
äèñòàíö³ÿ)

Áðîíçà: Ãàííà Àíäðîñîâè÷ 
(ñïîðòèâíå îð³ºíòóâàííÿ, äîâãà 
äèñòàíö³ÿ), Ñåðã³é Ôîì³í (êóëüî-
âà ñòð³ëüáà, øâèäê³ñíà ñòð³ëüáà ç 
ìàëîêàë³áåðíîãî ï³ñòîëåòà, 25 ì)

Êð³ì òîãî, îäðàçó ÷îòèðè 
óêðà¿íñüê³ êîìàíäè âèéøëè ó 
ô³íàëè ç ïëÿæíîãî âîëåéáîëó – 
ïî äâ³ ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³, ùî ãà-
ðàíòóº "ñèíüî-æîâòèì" ùå äâà 
çîëîòà òà äâà ñð³áëà íà òóðí³ð³. 
Äî ô³íàëó òàêîæ ïðîáèëàñÿ ÷î-
ëîâ³÷à êîìàíäà ç ôóòáîëó, ÿêà ó 
ï³âô³íàë³ îá³ãðàëà Òóðå÷÷èíó ç 
ðàõóíêîì 2:0.

Óñüîãî æ çàðàç ó Óêðà¿íè 116 
ìåäàëåé, ùî äîçâîëÿº âïåâíåíî 
î÷îëþâàòè ìåäàëüíèé çàë³ê. Íàé-
áëèæ÷èé ñóïåðíèê – çá³ðíà ÑØÀ, 
ÿêà ìàº 45 ìåäàëåé â àêòèâ³.

Промоутер: 
"У разі поразки 
Усика Джошуа 
завершить кар'єру"

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐ Îëåêñàíäð 
Êðàñþê ïîä³ëèâñÿ îñòàíí³-

ìè íîâèíàìè ç ïðèâîäó áîþ-
ðåâàíøó îá'ºäíàíîãî ÷åìï³îíà 
õåâ³âåéòó óêðà¿íöÿ Îëåêñàíäðà 
Óñèêà (19-0, 13 ÊÎ) ç áðèòàíöåì 
Åíòîí³ Äæîøóà (24-2, 22 ÊÎ).

"Ìè âæå îáëàøòóâàëè Îëåê-
ñàíäðó òðåíóâàëüíèé òàá³ð. Â³í 
ðîçïî÷àâ ï³äãîòîâêó òà ïðîöåñ 
â³äíîâëåííÿ â³ä ïñèõîëîã³÷íî-
ãî ñòðåñó, âèêëèêàíîãî âòîð-
ãíåííÿì â³éñüê Ðîñ³¿ â Óêðà¿íó. 
Äóìàþ, ùî äëÿ Äæîøóà öåé á³é 
– éîãî îñòàíí³é øàíñ. Äóìàþ, 
â³í çàâåðøèòü êàð'ºðó ó ðàç³ ïî-
ðàçêè.Çàðàç óñ³ íàâêîëî Äæî-
øóà ðîçïîâ³äàþòü éîìó ïðî òå, 
ÿê âèêîðèñòîâóâàòè ó ðèíãó ñâî¿ 
ñèëüí³ ñòîðîíè – ðîçì³ð, âàãó, 
äîâæèíó ðóê, àãðåñ³þ. Àëå æ ³ 
Óñèê ìàº ñâî¿ ïëþñè — øâèä-
ê³ñòü, ðîáîòà í³ã, áîêñåðñüêèé 
IQ. ² éîìó òåæ òðåáà ç³áðàòè çà-
ðàç âñå öå îäíå ö³ëå. Á³é-ðåâàíø 
çàê³í÷èòüñÿ òàê, ÿê ïðî öå ìð³º 
êîæíèé óêðà¿íåöü. À Óñèêó íå 
çâèêàòè áîêñóâàòè ï³ä òèñêîì. 
Öüîãî ðàçó â³í áèòèìåòüñÿ íå 

ëèøå çà ñåáå, à é çà âñþ Óêðà¿íó. 
Â³í áèòèìåòüñÿ çà ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â, çà íàøó ãîðä³ñòü òà ïåðåìî-
ãó", - ñêàçàâ Êðàñþê.

Ðåâàíø Óñèê - Äæîøóà ìàº 
â³äáóòèñÿ 25 ëèïíÿ.

Усик – найкращий 
боксер світу незалежно 
від вагової категорії

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÷åìï³îí ñâ³òó 
çà âåðñ³ÿìè WBA, WBO, IBF ó 

íàäâàæê³é âàç³ Îëåêñàíäð Óñèê 
î÷îëèâ ðåéòèíã íàéêðàùèõ áîê-
ñåð³â ñâ³òó íåçàëåæíî â³ä âàãî-
âèõ êàòåãîð³é â³ä DAZN.

Íà ïåðøîìó ðÿäêó Óñèê 
çì³ñòèâ Êàíåëî Àëüâàðåñà, 
ÿêèé ï³ñëÿ ïîðàçêè â³ä Äìèòðà 
Á³âîëà îïóñòèâñÿ íà òðåòº ì³ñ-
öå. Äðóãèì ó ðåéòèíãó âèÿâèâñÿ 
Òåðåíñ Êðîóôîðä.

Òîï ðåéòèíãó DAZN
1. Îëåêñàíäð Óñèê
2. Òåðåíñ Êðîóôîðä
3. Ñàóëü Àëüâàðåñ
4. Íàîÿ ²íóå
5. Åððîë Ñïåíñ
6. Äìèòðî Á³âîë
7. Òàéñîí Ô'þð³
8. Äæîðäæ Êàìáîñîñ
9. Ñò³âåí Ôóëòîí
10. Øàêóð Ñò³âåíñîí

Äí³ïðî-1 âïåðøå îòðèìàâ âè-
êëèê äî íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè, 
ïðîòå ç³ãðàòè õî÷à á ó ñïàðèíãó 
éîìó òàê ³ íå äîâåëîñÿ.

Íàéáëèæ÷èé ìàò÷ ñèíüî-
æîâò³ ïðîâåäóòü ïðîòè Åìïîë³ 

(17 òðàâíÿ). Äàë³ éäå õîðâàòñüêà 
Ð³ºêà (18 òðàâíÿ).

Íàãàäàºìî, ùî 1 ÷åðâíÿ 
çá³ðíà Óêðà¿íè ó ï³âô³íàë³ ïëåé-
îôô â³äáîðó ×Ñ-2022 ç³ãðàº ó 
Ãëàçãî ³ç Øîòëàíä³ºþ.

Збірна України: повернення Циганкова та 
втрата дебютанта національної командиÑÈÍÜÎ-ÆÎÂÒ² ïðîâåëè 

ïåðøå òðåíóâàííÿ ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ ç Í³ìå÷÷èíè. 

Ï³âçàõèñíèê Äèíàìî Â³êòîð Öè-
ãàíêîâ ïðèºäíàâñÿ äî ñï³ëüíî¿ 
ãðóïè ãðàâö³â çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

Âîäíî÷àñ ôîðâàðä Àðòåì Äî-
âáèê âèêîíóâàâ âïðàâè îêðåìî â³ä 
ðåøòè, ïðàöþþ÷è ï³ä íàãëÿäîì 
ë³êàðÿ çá³ðíî¿ òà òðåíåðà ç ô³ç-
ï³äãîòîâêè. Äåê³ëüêà äí³â òàêî¿ ðî-
áîòè äîïîìîæóòü íàïàäíèêó ïðè-
áðàòè äèñêîìôîðò ì'ÿç³â íîãè.

Òèì ÷àñîì Îëåêñ³é Ãóöóëÿê, 
ïîøêîäæåííÿ á³÷íîãî çâ'ÿçó-
âàííÿ êîë³ííîãî ñóãëîáà ÿêîãî 
ïîòðåáóº äâà òèæí³ äëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ, çàëèøèâ òàá³ð çá³ðíî¿, ïî-
â³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÓÀÔ.

Çàçíà÷èìî, ùî â³íãåð ÑÊ 

Кременчуцький 
«Кремінь» 
зіграв спаринг з 
«Олександрією»: 
команди забили 
вісім голів

ÊÎÌÀÍÄÀ ç Ïîëòàâùèíè ïðî-
âåëà ïåðøèé ìàò÷ ç ïî÷àòêó 

ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè.
Äíÿìè â Îëåêñàíäð³¿ íà ïîë³ 

ÊÑÊ «Í³êà» â³äáóâñÿ òîâàðèñü-
êèé ìàò÷ ì³æ ïåðøîë³ãîâèì 
êðåìåí÷óöüêèé «Êðåìåíåì» òà 
ì³ñöåâîþ «Îëåêñàíäð³ºþ», ÿêà 
ïðåäñòàâëÿº ÓÏË. Êîìàíäè íà-
êîëîòèëè îäíà îäí³é â³ñ³ì ãîë³â, 
á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ âëåò³ëè ó âîðîòà 
êðåìåí÷óöüêî¿ êîìàíäè.

ÔÊ «Îëåêñàíäð³ÿ» — «Êðå-
ì³íü» (Êðåìåí÷óê) 5:3

«Êðåì³íü» (1 òàéì): ªð-
ìîëîâ, Àç³çîâ, ×åíáàé, ÃÍÏ, 
ÃÍÏ, ÃÍÏ, Æäàíîâè÷, Óëüÿíêî, 
Ï’ÿòèáðàò, Ãàëàòà, Êóöü.

«Êðåì³íü» (2 òàéì): ÃÍÏ, 
Àç³çîâ, Ïèëèïåíêî, Óëüÿíîâ, ÃÍÏ, 
ÃÍÏ, ÃÍÏ, Æäàíîâè÷, Óëüÿíêî 
(ÃÍÏ 78), Ãàëàòà (Ï’ÿòèáðàò 57), 
Êóöü (Êó÷åðåíêî 78).

Â. î. ãîëîâíîãî òðåíåðà: 
Ðîìàí Ëîêò³îíîâ.

Ãîëè: Ãëîáà (12), Óñòèìåíêî 
(36, 47, 51), Òðåòüÿêîâ (59 ç ïå-
íàëüò³) — Êóöü (22, 50 ç ïåíàëü-
ò³), Àç³çîâ (53).

ÃÍÏ — ãðàâåöü íà ïåðåãëÿä³.


