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Понад 6,4 мільйона людей залишили Україну
За даними агентства ООН у справах біженців 
UNHCR, понад 6,4 мільйона українців виїхали з 
країни з початку війни 24 лютого. Як повідомила 
організація «Welt am Sonntag», станом на 19 травня 
більшість із них перебралася до сусідніх країн — 
Польщі (3,4 мільйона), Румунії (943 тисячі), Угорщи-
ни (627 тисяч) та Росії (888 тисяч). Що стосується 
країн, які не є сусідами, то організація не називає 
точних цифр, але серед основних країн, які прийма-
ють біженців, називає Німеччину, Чеську Республіку 
та Італію.
Це збігається з офіційною інформацією відповідних 
держав. У Німеччині, за даними Федерального мініс-
терства внутрішніх справ, понад 700 000 україн-
ських біженців уже зареєстровано в Центральному 
реєстрі іноземців. Міністерство внутрішніх справ 
Чехії говорить про 348 000 зареєстрованих біжен-
ців, а Міністерство внутрішніх справ Італії — про 
118 000 «осіб, що прибули» з України (станом на 18 
травня).

Іванка Трамп зустрілася  
з українськими родинами в Польщі

Донька 45-го президента США Іванка Трамп під 
час візиту до Польщі зустрілася із сім’ями україн-
ських біженців й подякувала польським активістам 
і релігійним лідерам за те, що надали прихисток 
людям з України.
 «Було приємно провести останні кілька днів у 
Кракові й Варшаві, щоби зустрітися з українськими 
й польськими релігійними лідерами, які проявили 
так багато співчуття й любові до українських сімей», 
- зауважила Іванка Трамп.
Вона висловила вдячність за можливість стати 
свідком любові, а також сили й стійкості кожної 
родини. Іванка Трамп також розмістила кілька 
світлин, де вона спілкується й грає на гітарі разом 
із дітьми, а також позує на груповому фото разом 
з усіма представниками громади та сім’ями 
біженців.
Як повідомляв представники адміністрації США, 
політичних партій американського Конгресу, а також 
відомі голлівудські зірки неодноразово висловлю-
вали підтримку Україні та українському народові.

Обрали нову марку «Укрпошти»
Укрпошта випустить марку «Доброго вечора, ми 
з України». Саме за неї проголосувало найбільше 
українців в «Дії».
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор 
Смілянський.
Результати опитування:
 ¾ «Доброго вечора, ми з України» – 229 783 (35%);
 ¾ «Пес Патрон» – 182 236 (28%);
 ¾ «Путін, Москва палає, Гаага чекає» – 88 035 (14%);
 ¾ «Героям Слава» – 79 476 (12%);
 ¾ «Ой у лузі червона калина» – 68 104 (11%).
«Українці мають чудове почуття гумору і люблять 
свої символи більш, ніж вони ненавидять ворогів. І 
це круто. Наші люди дуже розумні. Всі розуміють, 
що за будь-яких обставин, ми випустимо марку, 
присвячену нашим ЗСУ, тому голосували за ті теми, 
які б інакше не потрапили б на марку», – додав 
Смілянський
За його словами, пошта відразу починає роботу над 
новою маркою. Наступного тижня українцям розка-
жуть про процес, зокрема конкурс на найкращий 
дизайн і голосування за нього.

В Україні вже засіяли понад 80%  
запланованих полів

З початку посівної кампанії в країні вже засіяно 
майже 11,84 мільйонів гектарів землі з 14,4 млн 
запланованих. Про це у п’ятницю, 20 травня, повідо-
мляється на сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.
11,84 млн га земель – це 82,2% запланованих на 
поточний сезон земель.
Вже засіяно 3,94 млн га соняшнику (80% заплано-
ваних 4,93 млн га), кукурудзи – 4,17 млн   га (86% від 
4,85 млн га), ярого ячменю – 927,5 тис. га (92,6% від 
1,02 млн га), ярої пшениці – 188,6 тис. га (99,4% від 
189,6 тис. га), вівса – 156,8 тис. га (95,8% від 163, 
6 тис. га), гороху – 124,8 тис. га (86% від 145,7 тис. 
га).
Посівні площі під картоплю становлять 1,07 млн   га 
(90% від 1,19 млн га). Соєю засіяли – 728,6 тис. га 
(78,6% від 1,25 млн га), а цукровим буряком – 182 
тис. га ( 88% від 206,9 тис. га), ярим ріпаком – 28,4 
тис. га (95,3% від 29,8 тис. га), просом – 32,1 тис. 
га (51,5% від 62, 3 тис. га) та гречкою – 37,4 тис. га 
(46% від 81,6 тис. га).
Посівна в Україні продовжується. Загалом майже 
98% площ, прогнозованих під яру пшеницю, вже 
засіяні.

Через санкції російський Аерофлот  
почне розбирати свої літаки

На тлі жорсткого дефіциту деталей, спричинено-
го санкціями Заходу, російський Аерофлот почне 
розбирати деякі літаки. Судячи з наявних даних, це 
може статися вже за три місяці.
Про це з посиланням на експертів IBA повідомяє 
агенство Bloomberg.
За офіційною інформацією, більшість літаків 
авіакомпанії (усього їх налічується більше 350) є 
моделями Airbus та Boeing. Через діючі санкції 
вказані компанії не займатимуться обслуговуван-
ням потреб Аерофлоту.
Окрім доступу до ремонту та зміни запчастин 
літаків, російський Аерофлот різко втратив той 
пасажиропотік, який був до 24 лютого 2022 року.
Згідно з даними Bloomberg, компанія здійснювала 
польоти до 56 країн: станом на середину травня ця 
цифра зменшилася до 13.
Експерти прогнозують, що перспектива Аерофлоту 
стати компанією, що працює виключно на внутріш-
ньому ринку, є цілком реальною.
Росія припинила постачання газу до Фінляндії
У суботу, 21 травня, російський «Газпром» 
призупинив експорт газу до Фінляндії. Таке 
рішення стало останньою ескалацією супереч-
ки із західними країнами з приводу платежів за  
енергоносії.
«Газпром експорт» зажадав, щоб європейські 
країни оплачували поставки російського газу в 
рублях через санкції, введені у зв'язку з вторгнен-
ням Москви в Україну, але Фінляндія відмовляється 
це робити.
Напередодні компанія Gasum також підтвердила 
припинення поставок.

В Єгипті запустили найбільший  
у світі цукровий завод

На підприємстві планується виробляти понад 900 
тис. т продукції на рік, на додаток до розробки та 
рекультивації задіяно 181 тис. акрів пустельних 
земель із використанням підземних вод для вироб-
ництва 2,5 млн т цукрових буряків та інших культур.
Інвестиції у цукровий завод склали близько  
$1 млрд. 
Як зазначається, проєкт дозволить скороти-
ти 75-відсотковий розрив між виробництвом та 
споживанням цукру в Єгипті, що нині становить 1,1 
млн т на рік. Крім того, імпортозаміщення щорічно 
збереже близько $900 млн і дозволить експортува-
ти побічні продукти на суму до $120 млн. 
Окрім білого цукру, завод вироблятиме 216 тис. т 
бурякового жому та 243 тис. т меляси на експорт. 
Потужності для зберігання цукру найбільші у світі — 
близько 417 тис. т.
Це найбільший сільськогосподарський і промисло-
вий проєкт у Єгипті з 1952 року.

На Шрі-Ланці через дефолт  
закінчилися бензин та їжа

На Шрі-Ланці дефолт - острівна країна не може 
сплатити свої зовнішні борги. У країні немає бензи-
ну, їжі, а люди вмирають у чергах за продуктами 
першої потреби.
Проблеми в острівної держави, яка живе переваж-
но туризмом, почалися вже кілька місяців тому - 
потік туристів через пандемію зупинився, як і потік 
валютних коштів. 
З початку квітня почалися масові протести, кульмі-
нацією яких стали заворушення у Коломбо 9 та 
10 травня. Загинули, за різними оцінками, до 10 
людей, сотні постраждали.
У цих умовах ланкійська влада була змушена 
скоротити імпорт і запровадити сувору економію 
ресурсів. Зовнішнім запозиченням та боротьбі з 
економічною кризою перешкоджає зовнішній борг 
Шрі-Ланки, що становить $51 млрд.
У країні утворилася нестача всього - особливо 
палива, ліків і будматеріалів. Курс місцевої рупії до 
долара впав до 355 до 1.
12 квітня Міністерство фінансів Шрі-Ланки оголо-
сило про припинення виплат за всіма зовнішніми 
зобов'язаннями з метою запобігти подальшому 
погіршенню фінансового стану в країні.

Польща остаточно відмовилася  
від російського газу

Уряд Польщі достроково розірвав договір на 
закупівлю газу з території Росії, який повинен був 
діяти до кінця 2022 року. Однак у квітні «Газпром» 
припинив постачання до Польщі, оскільки вона 
відмовилася виконувати вимогу оплачувати газ 
в рублях. Про це заявив представник уряду зі 
стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр 
Наїмський, повідомляє Wprost.
«Через 30 років можна констатувати, що відносини 
в газовій галузі між Польщею і Росією припинені", 
— сказав він.
За його словами, уряд Польщі 13 травня схвалив 
резолюцію про розрив угоди з урядом Росії від 
1993 року.
Він додав, що польську ділянку газопроводу «Ямал 
— Європа», якою велося транспортування газу 
з Росії, тепер можна буде використовувати для 
постачання з Німеччини.
Довідка: Трубопровід "Ямал — Європа" прохо-
дить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччи-
ни. На нього припадає невелика частина потоків 
російського газу до Європи, і з початку війни його 
використання різко скорочується.
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Шановні полтавці!

Повідомляю, що ми віднайшли можливість закупи-
ти паливо для автобусів. Тому, з 23 травня, віднов-
люють свою роботу 12 комунальних транспортних 
маршрутів загального користування. А саме:
1. Критий ринок - с. Вакуленці (маршрут 1)
2. Критий ринок - с. Дальні Яківці (маршрут 4)
3. Критий ринок - вул. Лугова (маршрут 6)
4. Критий ринок - с. Рибці (маршрут 7)
5. Критий ринок - вул. Колійна (маршрут 8)
6. Критий ринок - с. Івонченці (маршрут 9)
7. Критий ринок - с. Червоний Шлях (маршрут 10)
8. Критий ринок - с. Лісок (маршрут 13)
9. Критий ринок - МБЗ (маршрут 14)
10. ТЦ "Паровоз" - ОЦЕВУМ (маршрут 17)
11. Обласна дослідна станція - вул. Патріарха 
Мстислава (маршрут 23/24)
12. Центр - Огнівка (маршрут 25)
Наголошую! Всі автобуси курсуватимуть у піково-
му режимі згідно з графіками руху. 
Про графіки руху транспорту ви можете дізнатися 
у службі оперативного реагування 15-80, у Диспет-
черській службі, відділі транспортних перевезень та 
зв'язку, а також у водіїв автобусів.
Про відновлення інших маршрутів повідомимо 
додатково, - зазначив мер міста Олександр Мамай.

Начальника Миргородської РВА  
затримали на 500 тис. грн хабара

21 травня правоохоронці затримали начальника 
Миргородської РВА Віктора Іваненка на хабарі. Про 
це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро 
Лунін в своєму Telegram-канал.
Як повідомили прес-служби прокуратури Полтавщи-
ни та Нацполіції Полтавщини, начальник Миргород-
ської РВА (він же депутат селищної ради) вимагав 
500 тис. грн від місцевого бізнесмена за не перешко-
джання у здійсненні підприємницької діяльності.
Віктора Іваненка затримали після перерахування 
підприємцем частини хабара на вказаний правопо-
рушником рахунок.
Наразі Іваненку повідомлено про підозру за ч. 
3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної 
вигоди службовою особою, яка займає відпові-
дальне становище, у великому розмірі, поєднане з 
вимаганням).
Зважаючи, що підозрюваний також є депутатом 
селищної ради, відповідно до ч. 1 ст. 481 КПК Украї-
ни повідомлення про підозру підписано керівником 
Полтавської обласної прокуратури.
Наразі вирішується питання про обрання затрима-
ному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

 У Полтаві відкриють 12 дитсадків
Територіальним громадам області дозволили відно-
вити роботу дитсадків, але за умови облаштовано-
го укриття. Про це повідомив 20 травня начальник 
Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
До роботи зможуть повернутися лише ті дитсадки, в 
яких є укриття, або якщо воно розташоване поряд у 
доступності дітей, вихователів та батьків.
Загалом в області є 617 дошкільних закладів. Наразі 
очно працюють 14, дистанційно — 252, змішано — 26.
Нині в Полтаві планують відкрити 12 дитсадків 
(змішані групи навчання).

На Полтавщині у 4 людей  
за тиждень зафіксували хворобу Лайма

Про це стало відомо з даних Полтавського облас-
ного центру контролю та профілактики хвороб, які 
оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 
19 травня.
За інформацією лікарів-епідеміологів, в області за 
період з 9 до 15 травня виявили 4 випадки хворо-
би Лайма: по одному в Полтаві, Кременчуці та на 
територіях колишніх Полтавського та Диканського 
районів.
Переносниками хвороби Лайма є іксодові кліщі. 
Щороку чисельність кліщів зростає, а сезон їхньої 
активності настає раніше і завершується пізніше: 
нині він припадає на період з березня по листопад.
Нагадаємо, що Полтавщина перебуває на першому 
місці за поширеністю хвороби Лайма серед облас-
тей і майже вчетверо перевищує середній по Україні. 

  ♦  ЩО НОВОГО?  ПОЛТАВЩИНА:
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ÏÎËÒÀÂÙÈÍÀ îòðèìàëà 
11 òîíí ãóìàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè â³ä í³ìåöüêî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ «Nicht reden. Machen!». 
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê 

Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Ëóí³í. 

«Ãóìàí³òàðêó» ñïðÿìóþòü íà 
ïîòðåáè ìåäèê³â òà ðÿòóâàëü-
íèê³â. Çîêðåìà ìåäè÷í³ çàêëàäè 

Полтавщина отримала від західних 
партнерів гуманітарну допомогу 
для лікарень та рятувальників 

îáëàñò³ îòðèìàþòü ë³æêà, ìà-
òðàöè, â³çêè, çàñîáè äåç³íôåêö³¿.

«Ïîëòàâùèíà îòðèìàëà ãó-
ìàí³òàðíó äîïîìîãó äëÿ íàøèõ 
ë³êàðåíü òà ðÿòóâàëüíèê³â â³ä 
çàõ³äíèõ ïàðòíåð³â. Âèñîêà óâà-
ãà äî íàøîãî ðåã³îíó — íàñàì-
ïåðåä òîìó, ùî ìè ïðèéìàºìî 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïåðåñåëåíö³â 
³ «ï³ä³éìàºìî íà íîãè» çíà÷íó 
ê³ëüê³ñòü ïîðàíåíèõ á³éö³â. Äÿ-
êóþ çàõ³äíèì ïàðòíåðàì òà ÁÎ 
«Ñâ³òëî íàä³¿» çà òå, ùî ï³êëóº-
òåñü ïðî íàøèõ ëþäåé. Ðàçîì 
ïåðåìîæåìî!» – ðîçêàçàâ Äìè-
òðî Ëóí³í.

«Äÿêóþ ÁÎ «Ñâ³òëî íàä³¿» çà 
íàäàíó ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó – 
îòðèìóºìî ôóíêö³îíàëüí³ ë³æ-
êà, ñòîëèêè ìàòðàöè, òóìáî÷êè. 
Âåñü îáñÿã ðîçïîä³ëèìî ì³æ ë³-
êóâàëüíèìè çàêëàäàìè. Çîêðå-
ìà ë³æêà áóäóòü ïðèçíà÷åí³ äëÿ 
ïåðåñåëåíö³â, â³éñüêîâèõ ³ âñ³õ 

ìåøêàíö³â, ÿê³ ïîòðåáóâàòèìóòü 
äîïîìîãè», – ñêàçàëà êîîðäè-
íàòîð ÄÎÇ ÏÎÂÀ ïî ïðèéîìó 
ãóìàí³òàðíèõ âàíòàæ³â Îêñàíà 
Ïàâëóñåíêî.

Ïîæåæíèêàì ïåðåäàäóòü çà-
õèñí³ êîñòþìè, ïðîòèïîæåæí³ ³í-
ñòðóìåíòè, ñïåö³àëüí³ ïðèëàäè.

«Íàä³éøëî àâàð³éíî-ðÿòó-
âàëüíå ñïîðÿäæåííÿ, îáìóíäè-
ðóâàííÿ òà âçóòòÿ äëÿ ïîæåæ-
íèê³â, – óñå, ùî íåîáõ³äíå íàì 

çàðàç äëÿ âèêîíàííÿ îñíîâíèõ 
ôóíêö³é», – ðîçïîâ³â çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÑÍÑ Ïîëòàâùè-
íè ßðîñëàâ Ëþáåöüêèé.

Çàñòóïíèê âèêîíàâ÷îãî äè-
ðåêòîðà ÁÎ «Ñâ³òëî íàä³¿» Àíà-
òîë³é Ïàâëåíêî àêöåíòóâàâ, ùî 
äî Ïîëòàâùèíè ïîñò³éíî ïðè-
áóâàº ãóìàí³òàðíà äîïîìîãè â³ä 
ïàðòíåð³â ³ äðóç³â. Ïîëòàâùèíà 
âäÿ÷íà çà íå¿.

Âñå áóäå Óêðà¿íà!

23 ÒÐÀÂÍß, â Äåíü ìîð-
ñüêî¿ ï³õîòè Óêðà¿íè, 
à òàêîæ íà 40 äåíü 

ï³ñëÿ çàòîïëåííÿ ðîñ³éñüêîãî 
â³éñüêîâîãî êðåéñåðà «ìîñêâà», 
Óêðïîøòà âèïóñòèëà â îá³ã ìàð-
êó «Ðóññê³é âîºííèé êîðàáëü … 
ÂÑÜÎ».

Ó Ïîëòàâ³ ïîãàñèëè ìàðêó íà-
÷àëüíèê Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñíî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî 
Ëóí³í, ãîëîâà Ïîëòàâñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè Îëåêñàíäð Á³ëåíü-
êèé òà äèðåêòîð ô³ë³¿ Ïîëòàâ-
ñüêà äèðåêö³ÿ ÀÒ «Óêðïîøòà» 
Þð³é Íàáàñîâ.

Ï³ñëÿ àæ³îòàæó ô³ëàòåë³ñ-
ò³â ùîäî ïåðøî¿ ìàðêè ³ç ñåð³¿ 
«ðóññêîãî êîðàáëÿ» öÿ ìàðêà 
âèéøëà íàêëàäîì 5 ì³ëüéîí³â 
ïðèì³ðíèê³â ó äâîõ íîì³íàëàõ: 
«Ðóññê³é âîºííèé êîðàáëü … 
ÂÑÜÎ! Ñìåðòü âîðîãàì!» F äëÿ 
â³äïðàâëåíü ïî Óêðà¿í³ (23 ãðèâ-
í³) òà «Ðóññê³é âîºííèé êîðàáëü 
… ÂÑÜÎ! Ñëàâà íàö³¿!» W (3 äî-
ëàðà) äëÿ ì³æíàðîäíî¿ êîðåñ-
ïîíäåíö³¿.

«Öÿ ìàðêà – ñèìâîë íàøî¿ 
êðà¿íè. Çà íåþ çðàíêó âèøèêó-
âàëèñÿ âåëè÷åçí³ ÷åðãè â ñòî-
ëèö³, òà é ó Ïîëòàâ³ îõî÷èõ ïðè-
äáàòè ¿¿ íåìàëî. Öåé ñèìâîë 

íàøî¿ áîðîòüáè ìàº çáåðåãòèñÿ 
äëÿ ³ñòîð³¿, ìàº çáåðåãòèñÿ ó íàñ 
âäîìà, – ñêàçàâ Äìèòðî Ëóí³í. – 
×åðåç òðè ì³ñÿö³ áóäåìî ñâÿòêó-
âàòè Äåíü Ïðàïîðà òà Äåíü Íå-
çàëåæíîñò³. Äóìàþ, ùî äî öèõ 
äàò Óêðïîøòà òåæ ïîðàäóº íàñ 
ñèìâîë³÷íèìè ìàðêàìè».

Íà íîâ³é ìàðö³ çîáðàæåíèé 
óêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé óæå áåç 
êîðàáëÿ. Ïðîöåäóðó ñïåöïîãà-
øåííÿ ïðîâåëè çà äîïîìîãîþ 
ñïåö³àëüíî âèãîòîâëåíîãî óí³-
êàëüíîãî øòåìïåëÿ, ÿêèé ä³é-
ñíèé ëèøå îäèí äåíü. Íà íüî-
ìó çîáðàæåí³ êîðàáåëü, äàòà òà 
ì³ñöå ïîãàøåííÿ. Â ³íø³ äí³ ïðè-
äáàòè ìàðêó ìîæíà áóäå ó ïîíàä 
1500 â³ää³ëåííÿõ Óêðïîøòè, çî-
êðåìà é ó ðàéöåíòðàõ.

«Óêðïîøòà íèí³ â òðåíä³, ðî-
áîòè ó âàñ áàãàòî, áî º ùî òîïè-
òè òà ï³äïàëþâàòè ó ñóïîñòàòà. ² 
òà òåíäåíö³ÿ, ÿêîþ âè ï³äòðèìó-
ºòå ÇÑÓ, çàëèøèëàñÿ é íàäàë³, 
– ñêàçàâ Îëåêñàíäð Á³ëåíüêèé. 
– Öÿ ìàðêà ñèìâîë³çóº ºäí³ñòü 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ ïðàã-
íåííÿ äî íåçàëåæíîñò³. Ñëàâà 
Óêðà¿í³!».

Íà çàõîä³ òàêîæ ïðåçåíòóâà-
ëè êîíâåðòè, ëèñò³âêè, ìàãí³òè 
òà ôóòáîëêè ò³º¿ æ òåìàòèêè.

У Полтаві погасили другу 
марку часів війни «Русскій 
воєнний корабль … ВСЬО»

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ² ñåñ³¿ Ïîë-
òàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çó-
ïèí³ìîñÿ íà ïð³îðèòåòàõ 

ïîë³òèêè ÷èííî¿ âëàäè – êîìàí-
äè ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåêñàíäðà 
Ìàìàÿ. 

Ñàìå éîãî ïîë³òñèëà òà 
ïîïë³÷íèêè ìàþòü á³ëüø³ñòü ó 
ì³ñüê³é ðàä³, à, îòæå, âîíè íå-
ñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà æèòòÿ 
òà ðîçâèòîê Ïîëòàâñüêî¿ ãðî-
ìàäè. Òî÷í³øå, çà â³äñóòí³ñòü 
ðîçâèòêó. Àäæå ÿêèé êåðìà-
íè÷ íàðîäó, òàê³ é ñëóæèòåë³ 
ïðè íüîìó.

Ïèòàííÿ, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà 
ðîçãëÿä ñåñ³¿ – ïîêàçîâ³ ³ ñâ³ä-
÷àòü ïðî âñþ ñóòü ÷èííî¿ âëàäè. 
Äàë³ ðîçáåðåìîñÿ ðàçîì, ÷îìó. 

Äðóãèé òèæäåíü ó Ïîëòàâ³ 
òðèâàº òðàíñïîðòíèé êîëàïñ. 
Ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè âèìàãà-
þòü 25 ãðí çà ïðî¿çä â àâòîáóñ³ 
³ íå âèïóñêàþòü ñâ³é òðàíñïîðò 
ó ì³ñòî. Ó ðåçóëüòàò³ – ÷åðãè íà 
çóïèíêàõ, íåéìîâ³ðíà òèñíÿâà 
â òðîëåéáóñàõ. Öå áà÷èìî ìè, 
àëå íå áà÷èòü î÷³ëüíèê ì³ñòà. 
Ìàáóòü, òîíîâàíå ñêëî ïîçà-
øëÿõîâèêà íå ïåðåäàº åôåêòó 
ïðèñóòíîñò³. Íà æàëü. Çàðàäè 
ñïðàâåäëèâîñò³ çàçíà÷èìî, 
ùî ö³íè â 25 ãðí çà ïðî¿çä ó 
ìåæàõ ì³ñòà íåìàº â æîäíî-
ìó îáëàñíîìó öåíòð³ Óêðà¿íè. 
Ñåðåäíÿ ö³íà ïðî¿çäó â Êèºâ³ 
– 10-15 ãðí. ² öå – ñòîëèöÿ, ç 
â³äì³ííèì â³ä ³íøèõ ðåã³îí³â 
êðà¿íè ð³âíåì çàðïëàò.

Ïðî «òóøîíêó» Ìàìàÿ íå 
ãîâîðèâ ò³ëüêè ë³íèâèé. Êîðîò-
êî: ïðàâîîõîðîíö³ ðîçñë³äó-
þòü ñïðàâó ñòîñîâíî çàêóï³âë³ 
òóøêîâàíî¿ ñâèíèíè äî ïðî-
äðåçåðâó Ïîëòàâè çà áåðåçíå-
âèì äîãîâîðîì íà ñóìó áëèçü-
êî 14,5 ìëí ãðí. Âäóìàéòåñÿ ó 
öþ öèôðó: âîíà º á³ëüøîþ, í³æ 
ì³ñòî âèòðàòèëî ç áþäæåòó íà 

ï³äòðèìêó òåðèòîð³àëüíî¿ îáî-
ðîíè. ² öå ó ÷àñ â³éíè! 

Ì³ñöåâ³ ÇÌ² ç ïîñèëàííÿì 
íà ÑÁÓ â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ 
òà âëàñí³ äæåðåëà ïèøóòü, ùî 
äåïóòàò îáëðàäè Â'ÿ÷åñëàâ 
Ñòåöåíêî ñï³ëüíî ³ç ï³äïðè-
ºìöåì Âîëîäèìèðîì Ñåðã³-
ºíêîì äîìîâèëèñü ïðî ïîñòà-
÷àííÿ ì’ÿñíî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ 
ïðîäîâîëü÷îãî ðåçåðâó ì³ñòà. 
Ïðè öüîìó ì’ÿñî âèÿâèëîñü 
òóõëèì, à óìîâè â öåõó — àí-
òèñàí³òàðíèìè. 

Äÿêóâàòè Áîãîâ³ òà ÇÑÓ, ðî-
ñ³éñüê³ îêóïàíòè íå âäåðëèñÿ 
äî Ïîëòàâè. Äî ñàìîâ³ääàíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè íåìàº 
æîäíèõ ïèòàíü. Öå – íàø³ ãåðî¿. 
Ïèòàííÿ º äî òîãî, ÿê Ïîëòàâ-
ñüêà ì³ñüêà ðàäà çàáåçïå÷óº 
îáîðîíí³ ôîðìóâàííÿ. Íàâåäå-
ìî öèòàòó äåïóòàòêè Êàòåðèíè 
Áàá³÷: «Ïðè âèä³ëåíèõ 28 ìëí 
ÂÀØÈÕ êîøò³â äëÿ ï³äòðèì-
êè â³éñüêîâèõ! ² äîäàòêîâî ùå 
á³ëüøå 500 ìëí â ðåçåðâíîìó 
ôîíä³ ì³ñòà! Ìàºìî îñü òàêó 
ìàòåìàòèêó: ô³íàíñîâå çàáåç-
ïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðî-
íè – íóëü. Ï³äòðèìêà Çáðîéíèõ 
Ñèë Óêðà¿íè – òåæ íóëü. Ô³íàí-
ñóâàííÿ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìó-
âàíü – ùå îäèí íóëü. 

ÂÅËÈ×ÅÇÍÈÉ ÊÐÓÃËÈÉ 
ÏÎÂÍÈÉ ÍÓËÜ ïî âèêîíàííþ 
íàéâàæëèâ³øî¿ çàðàç ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè äëÿ ÇÀÕÈÑÒÓ êîæ-
íîãî ïîëòàâöÿ òà ëþäåé, ÿê³ âè-
ìóøåíî ïåðå¿õàëè äî Ïîëòàâè 
÷åðåç âîºíí³ ä³¿ ðîñ³éñüêèõ äå-
ãðàäàíò³â!

² êîëè ç³áðàëàñÿ êîì³ñ³ÿ ³ ïî-
ïðîñèëè â³äçâ³òóâàòè ïî âèêî-
íàííþ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ïîë-
òàâñüêèé ñïðîòèâ», à Ì³ñüêèé 
ãîëîâà – íå ïðèéøîâ, ïåðøèé 
çàñòóïíèê – íå ïðèéøîâ, æî-
äåí çàñòóïíèê, æîäåí î÷³ëüíèê 

«Тушонка» чи розвиток: 
коротко про пріоритети 
полтавської влади

äåïàðòàìåíò³â ÍÅ ÏÐÈÉØËÈ! 
À ¿õ ÷åêàëè ÏÎÂÍÈÉ ÇÀË Â²É-
ÑÜÊÎÂÈÕ… ðîá³òü îö³íêó öüî-
ãî â÷èíêó ³ öüîãî ð³øåííÿ ñà-
ìîñò³éíî!» (ñòèë³ñòèêó òåêñòó 
â³äòâîðåíî çã³äíî îðèã³íàëó), 
– íàïèñàëà äåïóòàòêà ó ñâîºìó 
äîïèñ³ ó Facebook.

Äî ñëîâà, Êàòåðèíà Áà-
á³÷ º êîîðäèíàòîðêîþ âîëîí-
òåðñüêîãî öåíòðó «Îáîðîíà 
Ïîëòàâè», ÿêèé ïåðåäàâ òå-
ðîáîðîí³, â³éñüêîâèì òà ãðî-
ìàäÿíàì íåçë³÷åííó ê³ëüê³ñòü 
íåîáõ³äíèõ ðå÷åé. 

Îòæå, Ïîëòàâà áåç àêòèâ-
íèõ â³éñüêîâèõ ä³é. Àëå ç òðàí-
ñïîðòíèì êîëàïñîì, ³ìîâ³ðíèì 
â³äìèâàííÿì êîøò³â íà òóø-
êîâàíö³ äëÿ ïðîäðåçåðâó, îá-
øóêàìè â êîìóíàëüíèõ îðãàí³-
çàö³ÿõ ç ïðèâîäó âëàøòóâàííÿ 
òàì íà ðîáîòó õàòí³õ ðîá³òíèöü 
ìåðà. Ç ìàéæå íåïðîô³íàíñî-
âàíîþ òåðèòîð³àëüíîþ îáîðî-
íîþ, âðåøò³. 

«À ùî ì³ñüêèé î÷³ëüíèê ó öåé 
÷àñ çáèðàºòüñÿ ðîçãëÿäàòè íà 
ñåñ³¿? – çàïèòàºòå âè. – Ìîæ-
ëèâî, ðîçâ'ÿçóâàòè âàæëèâ³ äëÿ 
ì³ñòà ïèòàííÿ, çâ³òóâàòè ÷è äî-
ïîìàãàòè çàõèñíèêàì?».

«Í³» – â³äïîâ³ìî ìè âàì. 
Í³ ïèòàíü íàëàãîäæåííÿ àâ-

òîáóñíèõ ïåðåâåçåíü, í³ äîäàò-
êîâîãî ô³íàíñóâàííÿ òåðîáî-
ðîíè â îð³ºíòîâàíîìó ïåðåë³êó 
ïèòàíü íà ñåñ³¿ – ÍÅÌÀª. Íàòî-
ì³ñòü º ïèòàííÿ ïðîäîâæåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ «ëàðüê³â» òà âèä³ëåí-
íÿ çåìë³ ï³ä íîâ³ ê³îñêè. ̄ é-Áîãó, 
Ïîëòàâà – öå ì³ñòî, â ÿêîìó õî-
÷åòüñÿ âñòàíîâèòè ÌÀÔ. ª ïè-
òàííÿ ïðî âèïëàòó ³ìåííî¿ ñòè-
ïåíä³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ìîëîäèì 
ó÷åíèì äëÿ PR ìåðà, º ïèòàííÿ 
ïðî çàòâåðäæåííÿ íîâèõ ñòàòó-
ò³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. 
À íàãàëüíèõ ïèòàíü – íåìàº. 
Áîäàé ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ çåìë³ 
ï³ä ñîö³àëüíå æèòëî âèíåñåíî. 
ßê ëîæêà öóêðó â áî÷ö³ äüîãòþ. 
Àëå ³ çà öèì òðåáà ñë³äêóâàòè. 

Íàñàìê³íåöü ñïàëè íà äóìêó 
ñëîâà ç êíèãè Âàëåð³ÿ Ïåêàðÿ, 
óêðà¿íñüêîãî ï³äïðèºìöÿ ³ ãðî-
ìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, «Áåñ³äè Ìàé-
ñòðà Õàé Òàî ïðî ñòðàòåã³þ». 
Àâòîð ïèøå: «Ï³ä ÷àñ ìèðó ïðà-
âîîõîðîíö³ ëîâëÿòü áàçàðíèõ 
êèøåíüêîâèõ çëîä³¿â. Ï³ä ÷àñ 
â³éíè ãîëîâí³ âîðîãè – çðàäíè-
êè, àãåíòè âîðîãà, ðîçêðàäà÷³ 
ñåðåä ñâîãî íàñåëåííÿ».

Íàéã³ðøå, íà ìîþ äóìêó, 
áàçàðí³ çëîä³¿ á³ëÿ ì³ñüêîãî 
áþäæåòó ó ÷àñ â³éíè. Í³ íà êîãî 
íå íàòÿêàþ. Öå âñüîãî ëèøå 
äóìêè ïðî íàøó êîëåêòèâíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàø³ â÷èí-
êè òà âèá³ð.

²âàí ÇÀÄÎÐÎÆÍÈÉ
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В ОДНОМУ з волонтер-
ських центрів Полтави 
кипить робота: тут пле-

туть маскувальні сітки й шиють 
із них «кікімори» — спеціальне  
вбрання для військових. Серед 
волонтерів — полтавка Тетяна 
Коновалова, котрій нещодавно  
виповнилося  84 роки. Разом 
зі своїм чоловіком Михайлом 
Бубликом, який уже переніс ін-
сульт, вони почали ходити сюди 
одразу після повномасштаб-
ного вторгнення московитів на 
нашу землю.

«Першу «кікімору»  
приміряли на мене»

«Спочатку плели основу для 
пошиття маскувальних костю-
мів білого кольору, адже тоді ще 
була зима, потім узялися за ви-
готовлення «весняної колекції», 
у якій переважають  різні від-
тінки захисного кольору. Першу 
«кікімору» приміряли на мене. 
55 днів відпрацювали тут без 
вихідних — у мене навіть ноги 
почали опухати, — охоче роз-
повідає про себе Тетяна Григо-
рівна. — Після цього зробили 
невелику перерву — довелося 
поспілкуватися з медиками. І лі-
кар порадила, щоб ми з Михай-
лом не працювали цілий день, 
а от по кілька годин — можна і 
треба: ми, мовляв, морально 
підтримуємо молодих».

Того дня, коли я завітала до 
волонтерського центру,  завдан-
ням подружжя було висмикува-
ти з мішковини нитки, які теж є 
матеріалом для виготовлення 
основи для маскувальних кос-
тюмів. Це заняття легке тільки 
на перший погляд, адже в пові-
трі при цьому літає густий ворс 
— аж дихати важко. «Іноді пра-
цюємо в масці, та навіть якщо й 
без неї, вона все одно лежить у 
кишені. Що змушує нас сюди хо-
дити? Якщо ми хочемо нашої пе-
ремоги, то на неї треба працюва-
ти. Мені в таку складну для моєї 
країни пору не сидиться вдома, 
— пояснює пані Тетяна. — До 
того ж звикла займати в житті ак-
тивну позицію. А ще — знайшла 
тут справжню родину. Я увесь 
час серед людей, почуваюся по-
трібною — це дорогого варте».

Тетяна Коновалова — і справ-
ді непосидюча людина. Вона є 
слухачкою Університету третього 
віку, що діє на базі Полтавського 
університету економіки і торгівлі, 
бо переконана, що вчитися по-
трібно впродовж  життя. «Опано-
вую дуже корисний для повсяк-

денного буття курс «Психологія» 
— попри те, що заважає то ко-
ронавірус, то війна. От у суботу 
дистанційно прослухала лекцію 
про психічне здоров’я людини й 
зайвий раз дійшла висновку: пані-
кер помирає першим, а оптиміст 
живе довго й щасливо. Можливо, 
це звучить банально, але треба 
щодня, щохвилини радіти життю», 
— ділиться моя співрозмовниця.

Коли заходить мова про ни-
нішню повномасштабну війну, 
яку московія розв’язала проти 
України, Тетяна Григорівна нео-
дмінно згадує Другу світову, що 
вплинула й на її долю: «Я була 
малою дитиною, проте добре 
пам’ятаю наше повернення з 
евакуації зі Сталінабада чи Лені-
набада до Харкова. Від нашого 
житлового будинку лишилися 
самі руїни, тож ми змушені були 
їхати в Ізюм до бабусі. Мій бать-
ко загинув під час Сталінград-
ської битви й разом з іншими 
воїнами похований на Мамає-
вому кургані. А мами не стало, 
коли мені виповнилося всього 
6 років, відтак мене виховувала 
тітка — рідна мамина сестра».

«Ми ще збиратимемося 
разом і відзначатимемо 
нашу перемогу»

«Коли я підросла, то спробу-
вала розшукати двох старших 
братів, які лишалися в Харкові під 
час окупації, — продовжує свою 
розповідь пані Тетяна, — і одно-
го з них — Леоніда — таки зна-
йшла, а що сталося з Петром, 
досі не знаю. Згодом як молодий 
спеціаліст приїхала до Полтави й 
осіла тут, а Леонід подався під-
німати цілину в Казахстан, де й 
загубилися його сліди. Ось тут 
поруч зі мною нині працює бага-
то харків’ян. Як і ми колись, вони 
змушені були втікати з рідного 
міста. А дорогий моєму серцю 
Харків знову зруйнований. Зна-
єте, ніколи нікому не бажала зла, 
але зараз волію одного: аби й мо-
сква стала такою ж, як місто мого 
дитинства, юності». 

Є в біографії Тетяни Конова-
лової один цікавий епізод: буду-
чи активісткою, спортсменкою 
й просто красунею,  1980 року 
вона несла Полтавою Олімпій-
ський вогонь — символ Олімпій-
ських ігор. «Ой, це не так цікаво, 
— заперечує пані Тетяна. — На-
багато цікавішим є те, як 1967 
року ми з Героєм Радянського 
Союзу Пилипом Кивою, котрий 
пройшов усю війну, везли з Киє-

ва Вічний вогонь. Цілий тиждень 
курсували на бронетранспор-
тері Полтавщиною, запалюючи 
Вічний вогонь у різних районних 
центрах, і врешті-решт привез-
ли його до Полтави. До речі, про 
Пилипа Киву маю тільки добрі 
спогади, він був напрочуд  еру-
дованим, приємним чоловіком 
— не те, що його горезвісний 
онук-дурник Ілля». 

Будучи в поважному віці, коли, 
здавалося б, їй самій уже допо-
мога не зайва, Тетяна Григорівна 
намагається допомагати іншим 
людям. В однокімнатній квартирі 
подружжя  знайшлося місце для 
біженців-сумчан. Щоправда, ті 
вже повернулися додому. А от на 
дачі пані Тетяни та її чоловіка досі 
живуть вимушено переміщені 
особи з Харкова. «Маю від цього 
великий зиск — вони мені скопа-
ли грядку, — хвалиться жінка. — 
Сама ж я лише посадила кабачки, 
гарбузи-дині та майорці посіяла».

Полтавська пенсіонерка 
Любов Алік, котра плете маску-
вальну сітку поряд, зауважує: 
«Коли Тетяна Григорівна трохи 
прихворіла, нам її дуже не ви-
стачало як порадниці, мудрої 
людини. Одні сидять удома й 
чекають на перемогу. А вони з 
чоловіком у такому поважному 
віці ходять сюди, бо думають 
про те, щоб захистити наших за-
хисників, аби вони повернулися  
живими». — «Оптимізму цих 
літніх людей можна тільки поза-
здрити. Тетяна Григорівна — це 
жінка-вогонь, яка запалює всіх 
навколо себе. Відчуваю в ній 
рідну  душу», — додає молода 
харків’янка Катерина Артюхова. 

«Давайте завершимо нашу 
розмову на позитивній ноті, — 
говорить насамкінець Тетяна 
Коновалова. — Я вірю в те, що 
врешті-решт настане мир. Усе 
буде гаразд. Переконана: ми ще  
збиратимемося разом і відзна-
чатимемо нашу перемогу».

Не тільки плете  
маскувальні сітки,  
а й грає на альті

Уже зібралася покинути во-
лонтерський центр, як раптом 
почула живу музику. Одразу 
було зрозуміло, що музичний 
інструмент — у руках профе-
сіонала. Як виявилося, то грав 
на альті музикант Віктор Гонча-
ренко. До 2015 року молодий 
чоловік проживав у Полтаві, по-
тім навчався в Харківській кон-
серваторії, а з 2020 року влився 

Виготовляють «весняну колекцію» 
для військових: спільна справа 
об’єднала в одному з волонтерських 
центрів Полтави різних людей

до складу Молодіжного акаде-
мічного симфонічного оркестру 
«Слобожанський». Загалом грає 
на альті майже 20 років.

Із початком повномасштаб-
ної російсько-української війни, 
зібравши валізу, в якій, звичай-
но ж, був його улюблений му-
зичний інструмент, повернувся 
до рідного міста, де безпечні-
ше. Шукаючи можливість стати 
бодай чимось корисним у такий 
складний для країни час, почав 
відвідувати цей волонтерський 
центр, де освоїв навички плетін-
ня сіток для пошиття маскуваль-
них костюмів. Займається цим 
уже понад місяць.

«Насправді це нескладно 
освоїти, — стверджує Віктор. 
— Головне — не вибиватися із 
загального тону камуфляжу, не 
вставляти такої смужки тканини, 
яка не підходить за кольором. 
Звичайно, краще мати, так би 
мовити, «пристріляне» око, хоч 
загалом цього можна й навчити-
ся. Так, це одноманітна робота. 
Але ж ми, музиканти, звикли, 
скажімо, 2 місяці вчити один му-

зичний твір: відточуючи свої на-
вики, грати одне й те ж по кілька 
годин на день. Так що ось така 
монотонність мене не лякає».

Як ви вже зрозуміли, Віктор 
Гончаренко не тільки плете сітки 
для пошиття маскувальних кос-
тюмів. Окрім усього, музикант 
прямо у волонтерському центрі 
дає концерти. «Мене попро-
сили, і я вирішив, що це гарна 
ідея — зіграти для таких, як і сам 
волонтерів, багатьох із яких зі-
гнала з насиджених місць, а то 
й позбавила даху над головою 
ця жорстока війна, відволікти їх 
від важких новин, думок, підня-
ти настрій. Тут зібралися люди 
з різних куточків України, пред-
ставники різних професій. Ми 
робимо спільну справу — зви-
чайно ж, це об’єднує. Вірю в те, 
що ця війна завершиться нашою 
перемогою, — висловлює споді-
вання Віктор. — Дуже хотілося б, 
щоб це сталося швидко, але так 
не буває. Ми всі — кожен на сво-
єму місці — маємо щось робити, 
аби наблизити цю перемогу».

Ганна ЯРОВА

Попри поважний вік, Тетяна Коновалова та її чоловік Михайло Бублик 
знаходять у собі сили працювати на нашу перемогу.

Віктор Гончаренко піднімає настрій таким, як і сам волонтерам  грою на альті.

За словами Віктора Гончаренка, монотонна робота його не лякає.
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ÇÀ ÎÑÒÀÍÍ² òðè ì³ñÿö³ ùå ñåìåðî 
â³éñüêîâèõ, æèòòÿ àáî ðîäèíè ÿêèõ 
ïîâ’ÿçàí³ ç Ïîëòàâùèíîþ, çàãèíó-

ëè ó áîÿõ çà Óêðà¿íó. Öå Þð³é Áåðë³çîâ, 
Îëåêñàíäð Çàõàð÷åíêî, Ñåðã³é Ìîä³í, 
Äìèòðî Çàäîðîæíþê, Îëåêñàíäð Âðà-
÷îâ, Ìèõàéëî Äÿòüêîâ òà Âîëîäèìèð Ïå-
òóõîâ.

Çà äàíèìè Ç³íüê³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè, 
25 ëþòîãî, ï³ä ÷àñ áîþ ïîáëèçó ñåëà Ïå-
òð³âêà Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³, çàãèíóâ ÁÅÐË²ÇÎÂ Þð³é Îëåê-
ñàíäðîâè÷ — ñòàðøèé ñåðæàíò, êîìàí-
äèð â³ää³ëåííÿ 1-ãî çåí³òíîãî ðàêåòíî-
àðòèëåð³éñüêîãî äèâ³ç³îíó 92-¿ îêðåìî¿ 
ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè ³ì. êîøîâîãî îòà-
ìàíà ²âàíà Ñ³ðêà.

Þð³é Áåðë³çîâ íàðîäèâñÿ 29 ñ³÷íÿ 
1982 ðîêó ó ñåë³ Ñòàâêîâå Ç³íüê³âñüêî¿ 
ãðîìàäè — â ðîäèí³ êîëãîñïíèê³â. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ Ñòàâê³âñüêî¿ øêîëè ñëóæèâ 
â óêðà¿íñüê³é àðì³¿, ïîò³ì ïðîõîäèâ ïî-
íàäñòðîêîâó ñëóæáó â Äåñí³. Ï³ñëÿ ïî-
âåðíåííÿ äîäîìó ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³, à 
ïîò³ì îäðóæèâñÿ ³ ïðàöþâàâ ó Ïîëòàâ³. Ç 
2015 ðîêó áðàâ ó÷àñòü â ÀÒÎ, ó 2016-ìó 
ï³äïèñàâ êîíòðàêò. Áóâ ìîá³ë³çîâàíèé ó 
ïåðø³ äí³ ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè.

ßê ðîçïîâ³ëè îäíîñëóæáîâö³ Þð³ÿ, 25 
ëþòîãî éîãî ï³äðîçä³ë â³äñòóïàâ, âòðà÷à-
þ÷è ÷èìàëî æèâî¿ ñèëè òà òåõí³êè. Éìî-
â³ðíî, éîãî ò³ëî îïèíèëîñÿ íà òåðèòîð³¿, 
ùî òèì÷àñîâî áóëà ï³äêîíòðîëüíà âî-
ðîãó. Äî íåäàâíüîãî ÷àñó âî¿í ââàæàâñÿ 
çíèêëèì áåçâ³ñòè, àëå 11 òðàâíÿ ìåõà-
í³çîâàí³ ï³äðîçä³ëè íàøî¿ áðèãàäè, ÿê³ 
çâ³ëüíÿëè òåðèòîð³¿, â³äò³ñíÿþ÷è âîðîãà 
âñå äàë³ â³ä Õàðêîâà, çíàéøëè éîãî ò³ëî, 
ÿêå ïîò³ì äîñòàâèëè ð³äíèì. Áåç ñèíà çà-
ëèøèëàñÿ ìàò³ð, áåç áàòüêà — âîñüìåðî 
ä³òåé, à áåç ÷îëîâ³êà — âàã³òíà äðóæèíà.

ßê ïîâ³äîìèëà Êðåìåí÷óöüêà ì³ñü-
êðàäà, 27 êâ³òíÿ ó ñåë³ Íîâà Äìèòð³âêà ²ç-
þìñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, â³ä 
âèáóõîâî¿ òðàâìè çàãèíóâ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ 
Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ — ñîëäàò, 
ìåõàí³ê-âîä³é ìåõàí³çîâàíîãî â³ää³ëåííÿ 
ìåõàí³çîâàíîãî âçâîäó ìåõàí³çîâàíîãî 
áàòàëüéîíó â/÷ À1302. Îëåêñàíäð Çà-
õàð÷åíêî íàðîäèâñÿ 1 ëèïíÿ 1990 ðîêó ó 

Äîíåöüê³é îáëàñò³. Ç ëèïíÿ 2017-ãî ïðî-
õîäèâ â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì ó 
Êàëüì³óñüêî-Í³êîëüñüêîìó ÎÐÂÊ Äîíå-
öüêî¿ îáëàñò³. Ìàâ ñòàòóñ ó÷àñíèêà áîéî-
âèõ ä³é. Âî¿íà ïîõîâàëè ó Êðåìåí÷óö³, áî 
çàðàç òàì æèâóòü éîãî ðîäè÷³. Ìàò³ð íå 
çìîãëà ïîïðîùàòèñÿ ç ñèíîì, àäæå ïå-
ðåáóâàº ó ì³ñò³ â îêóïàö³¿.

Ïîëòàâñüêèé îáëàñíèé ÒÖÊ òà ÑÏ ïî-
â³äîìèâ, ùî 6 òðàâíÿ, â³äáèâàþ÷è àòàêó 
ïðîòèâíèêà íåïîäàë³ê Ìàëèí³âêè Çàïî-
ð³çüêî¿ îáëàñò³, çàãèíóâ ÌÎÄ²Í Ñåðã³é 
Ãåîðã³éîâè÷ — ñòàðøèé ñåðæàíò, áî-
ºöü äåñàíòíî-øòóðìîâèõ â³éñüê ÇÑÓ, â/÷ 
À1493. Ñåðã³é Ìîä³í íàðîäèâñÿ 15 ëèñ-
òîïàäà 1975 ðîêó, æèâ ó Ïîëòàâ³. Ó âî¿íà 
çàëèøèëàñÿ áàòüêè, äðóæèíà òà äîíüêè.

Çà äàíèìè Ëîõâèöüêî¿ ì³ñüêðàäè, 7 
òðàâíÿ ï³ä ÷àñ àðòèëåð³éñüêîãî îáñòð³ëó 
ï³ä Õàðêîâîì çàãèíóâ ÇÀÄÎÐÎÆÍÞÊ 
Äìèòðî ²ãîðîâè÷ — ñòàðøèé áîéîâèé 
ìåäèê. Äìèòðî Çàäîðîæíþê íàðîäèâñÿ 
24 êâ³òíÿ 1995 ðîêó ó ñåë³ ×åðâîíèé Êóò 
Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Ëîõâèöüêó 
øêîëó ¹ 3, ïîò³ì — ×åðâîíîçàâîäñüêå 
ÏÒÓ ¹ 32, îòðèìàâøè ñïåö³àëüí³ñòü ñòî-
ëÿðà-àïàðàòíèêà. Ç 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
ïî 13 æîâòíÿ 2016-ãî ïðîõîäèâ ñòðîêîâó 
ñëóæáó ó ëàâàõ ÇÑÓ. Îñòàíí³ ê³ëüêà ðî-
ê³â ïðàöþâàâ îõîðîíöåì â ÀÒÁ ó Ëîõâè-
ö³. 11 áåðåçíÿ áóâ ìîá³ë³çîâàíèé äî ëàâ 
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.

Ïîëòàâñüêà ÎÂÀ ïîâ³äîìèëà, ùî 7 
òðàâíÿ, ï³ä ÷àñ àðòèëåð³éñüêîãî îáñòð³-
ëó ïîáëèçó Âîëíîâàõè, òàêîæ çàãèíóâ 
ÂÐÀ×ÎÂ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ 
— ñòàðøèé ñåðæàíò, ãðàíàòîìåòíèê 1-ãî 
ìåõàí³çîâàíîãî áàòàëüéîíó â/÷ À0536. 
Îëåêñàíäð Âðà÷îâ íàðîäèâñÿ 17 ëþòîãî 
1978 ðîêó, æèâ ó Ïîëòàâ³. Ó âî¿íà çàëèøè-
ëèñÿ ìàò³ð ³ áðàò.

Çà äàíèìè îáëàñíîãî öåíòðó êîìï-
ëåêòóâàííÿ òà ñîöï³äòðèìêè, 8 òðàâíÿ, 
ïîáëèçó Íîâîñåë³âêè Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, 
çàãèíóâ ÄßÒÜÊÎÂ Ìèõàéëî Àíäð³éî-
âè÷ — 32-ð³÷íèé ìîëîäøèé ñåðæàíò ç 
Êðåìåí÷óêà. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, 
âî¿í áóâ ñèðîòîþ.

13 òðàâíÿ çàãèíóâ ÏÅÒÓÕÎÂ Âîëî-
äèìèð Ñåðã³éîâè÷ — â³éñüêîâèé ç Êðå-

ìåí÷óêà, ÿêèé âñòóïèâ äî ëàâ ÇÑÓ 8 ðîê³â 
òîìó. Ó íüîãî çàëèøèëàñÿ ìàò³ð.

ßê ïîâ³äîìèëà Êðåìåí÷óöüêà ì³ñü-
êðàäà, 6 òðàâíÿ âíàñë³äîê ðîçðèâó ïðî-
òèòàíêîâî¿ ì³íè â ðàéîí³ ñåëà Öèðêóíè, 
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ çàãèíóâ ÂÀÑ²ËÜªÂ 
Îëåêñàíäð Â³òàë³éîâè÷ — ñòàðøèé 
ëåéòåíàíò, êîìàíäèð ðîòè ì³íîìåòíî¿ 
áàòàðå¿ â Ïðåçèäåíòñüêîìó ïîëêó â/÷ 
À0222. Îëåêñàíäð Âàñ³ëüºâ íàðîäèâñÿ 2 
æîâòíÿ 1974 ðîêó ó ×åðí³âöÿõ. Íàâ÷àâñÿ 
â àðòèëåð³éñüêîìó ó÷èëèù³ Õìåëüíèöüêà 
òà Îäåñè, æèâ ç äðóæèíîþ ó Êðåìåí÷óö³. 
Á³ëüø³ñòü æèòòÿ ïîâ’ÿçàâ ³ç â³éñüêîâîþ 
ñïðàâîþ. Éîãî ðîäè÷³â çíàéøëè ó Êðå-
ìåí÷óö³ òà çà êîðäîíîì. Ó íüîãî çàëèøè-
ëèñÿ, äðóæèíà, ñåñòðà ³ äîíüêà.

Ëèïîâîäîëèíñüêà ãðîìàäà ïîâ³äîìè-
ëà, ùî 7 òðàâíÿ ó áîÿõ íà Äîíáàñ³ çàãèíóâ 
ÎËÅÍ²Í Àíäð³é Þð³éîâè÷. Â³í íàðî-
äèâñÿ 5 ãðóäíÿ 2000 ðîêó â ñåë³ Âåëèêèé 
Ïåðåâ³ç Øèøàöüêî¿ ãðîìàäè. Þíàê çà-
ê³í÷èâ 9 êëàñ³â Ðóñàí³âñüêî¿ øêîëè, íà-
â÷àâñÿ â Ãàäÿöüêîìó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íîìó ó÷èëèù³, äå çäîáóâ ôàõ êðàí³âíèêà. 
Ï³ñëÿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè â ÇÑÓ Àíäð³é 
ï³äïèñàâ êîíòðàêò. Îñòàíí³ì ÷àñîì æèâ ó 
ñåë³ Ðóñàí³âêà Ëèïîâîäîëèíñüêî¿ ãðîìà-
äè Ñóìñüêî¿ îáëàñò³.

Á³ëèöüêà ãðîìàäà ïîâ³äîìèëà, ùî 
12 òðàâíÿ, ó áîÿõ çà ñåëî Âåñåëå Äîíå-
öüêî¿ îáëàñò³ çàãèíóâ ÒÈÒÅÍÊÎ Þð³é 
Àë³ìîâè÷ ç ñåëà Áåðåæí³âêà Á³ëèöüêî¿ 
ãðîìàäè. Þð³é Òèòåíêî íàðîäèâñÿ 24 
æîâòíÿ 1989 ðîêó. Ç 1996-ãî äî 2005-
ãî íàâ÷àâñÿ â Áåðåæí³âñüê³é 9-ð³÷í³é 
øêîë³, à íàñòóïí³ äâà ðîêè — ó Áóòåí-
ê³âñüê³é ÇÎØ. Çäîáóâ ïðîôåñ³þ ìàëÿ-
ðà-øòóêàòóðà â Ãîð³øíüîïëàâí³âñüêîìó 
áóä³âåëüíîìó ïðîôåñ³éíîìó ë³öå¿. Äàë³ 
ïðàöþâàâ ó Êðåìåí÷óö³ íà ëèâàðíîìó ³ 
âàãîíîáóä³âíîìó çàâîä³. Ó 2015 ðîö³ áóâ 
ìîá³ë³çîâàíèé äî ÇÑÓ, áðàâ ó÷àñòü ó áî-
éîâèõ ä³ÿõ íà ñõîä³ Óêðà¿íè. 9 áåðåçíÿ 
éîãî ïðèçâàëè äî â³éñüêà. Âäîìà çàëè-
øèëèñÿ áàòüêè, äðóæèíà òà äîíüêà.

Çà äàíèìè Òåðåøê³âñüêî¿ ãðîìàäè, 
13 òðàâíÿ ï³ä ÷àñ àðòèëåð³éñüêîãî îá-
ñòð³ëó á³ëÿ ñåëà Áîð³âñüêå Ëóãàíñüêî¿ 
îáëàñò³ çàãèíóâ ØËßÕÎÂÈÉ Âëà-

äèñëàâ Àíàòîë³éîâè÷ — ìîëîäøèé 
ñåðæàíò, çàñòóïíèê êîìàíäèðà áîéî-
âî¿ ìàøèíè, íàâ³äíèê-îïåðàòîð 3-ãî 
ìåõàí³çîâàíîãî â³ää³ëåííÿ â/÷ À4472. 
Íàðîäèâñÿ ó Ïîëòàâ³. Éîìó áóëî 38 ðî-
ê³â. Çàõèñíèêà ïîõîâàëè ó ñåë³ Êîïèëè. 
Ó íüîãî çàëèøèëèñÿ áàòüêè, ñåñòðà, 
áðàò ³ òðîº ä³òåé.

Øèøàöüêà ãðîìàäà ïîâ³äîìèëà, ùî 
15 òðàâíÿ íà Äîíå÷÷èí³ çàãèíóâ ÏÎËÎ-
Æ²É Íàçàð ²âàíîâè÷ ç ñåëà Ïðèøèá. 
Íàçàð Ïîëîæ³é íàðîäèâñÿ 7 êâ³òíÿ 2000 
ðîêó Ó íüîãî çàëèøèëèñÿ ìàò³ð ³ ñåñòðà.

Òàêîæ 15 òðàâíÿ ïîáëèçó Ìàëèí³âêè 
òà Ãóëÿéïîëÿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ çàãèíóâ 
ÄÂÎÐßÒÊ²Í Âàëåð³é ²âàíîâè÷ — ñòàð-
øèé ñåðæàíò 1-ãî äåñàíòíî-øòóðìîâîãî 
âçâîäó â/÷ À1493 ç ñåëà Òåðåøêè. Éîìó 
áóëî 52 ðîêè. Ïîõîâàþòü çàõèñíèêà ó ð³ä-
íîìó ñåë³.

Çà äàíèìè Ïîëòàâñüêî¿ ÎÂÀ, 15 òðàâ-
íÿ ïîáëèçó Ìàëèí³âêè òà Ãóëÿéïîëÿ Çà-
ïîð³çüêî¿ îáëàñò³ çàãèíóâ ÔÅÑÅÍÊÎ 
Ìàêñèì Þð³éîâè÷ — ìîëîäøèé ñåð-
æàíò, íàâ³äíèê 3-ãî äåñàíòíî-øòóðìî-
âîãî âçâîäó â/÷ À1493 ç Ïîëòàâè, ÿêèé 
óïðîäîâæ 4 ðîê³â áðàâ ó÷àñòü â ÀÒÎ. 
Éîìó áóëî 34 ðîêè. Âî¿íà ïîõîâàëè íà 
Çàòóðèíñüêîìó êëàäîâèù³.

Ãëîáèíñüêà ì³ñüêðàäà ïîâ³äîìèëà, 
ùî 16 òðàâíÿ ïîìåð ÊÎÇÅË Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷ — ñòàðøèé ñîëäàò ÿêèé 
îòðèìàâ òÿæêå ïîðàíåííÿ íà Õàðê³âùèí³ 
6 òðàâíÿ. Îëåêñàíäð Êîçåë íàðîäèâñÿ 
12 êâ³òíÿ 1987 ðîêó ó Ãëîáèíîìó. Ó 2002 
ðîö³ çàê³í÷èâ Ãëîáèíñüêó øêîëó ¹ 1 ³ì. 
Â.ª.Êóð÷åíêà. 8 ëþòîãî áóâ â³äïðàâëåíèé 
íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì äî â/÷ 
À2167 ì³ñòà Á³ëà Öåðêâà.

Õîðîëüñüêà ì³ñüêà ðàäà ïîâ³äîìè-
ëà, ùî 16 òðàâíÿ ïîáëèçó ñåëà Ëåâàäíå 
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ çàãèíóâ 49-ð³÷íèé 
ÊÐÀÑÍÎÆÎÍ Îëåã Ãðèãîðîâè÷ ç ñåëà 
Íîâèé Áàéðàê. Âäîìà ó íüîãî çàëèøèëà-
ñÿ ñåñòðà. 

Âèñëîâëþºìî ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³ä-
íèì òà áëèçüêèì çàãèáëèõ. Â³÷íà ïàì’ÿòü 
Ãåðîÿì, ÿê³ íå øêîäóþ÷è âëàñíîãî æèòòÿ 
çàõèùàëè íàø ìèðíèé ñîí ³ íàøå ùàñëè-
âå ìàéáóòíº.

Шістнадцятеро військових 
з Полтавщини загинули у боях за Україну
За останні тиждень стало відомо про загибель ще шістнадцятьох військових, пов’язаних із Полтавською областю

Îëåêñàíäð Âðà÷îâ Îëåêñàíäð Êîçåë Þð³é Òèòåíêî Íàçàð Ïîëîæ³é Þð³é Áåðë³çîâ

Îëåêñàíäð Çàõàð÷åíêî Âîëîäèìèð Ïåòóõîâ Äìèòðî Çàäîðîæíþê Ñåðã³é Ìîä³í

Îëåêñàíäð Âàñ³ëüºâ Ìèõàéëî Äÿòüêîâ Âëàäèñëàâ Øëÿõîâèé Àíäð³é Îëåí³í

Ìàêñèì ÔåñåíêîÌàêñèì Ôåñåíêî

Àíäð³é Îëåí³í
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Полтавські волонтери проводять збір необхідного для 
оборони міста та допомоги переселенцям — діють сім 
центрів прийому допомоги у різних районах міста
Фінансова допомога

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

Êîä ªÄÐÏÎÓ îòðèìóâà÷à: 
37959255

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

UA958999980314161931000016712
Êàðòêè âîëîíòåð³â, íà ÿê³ ìîæíà 

ñêèäàòè êîøòè:
  5375411406667852 òà  

     4441114456751880 (Àðòåì 
Äóã³í) — íà ïîòðåáè òåðîáîðîíè òà 
â³éñüêîâèõ

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

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

  5168745030457979 (Âàëåíòèí Áóá-
íþê / àðõèºïèñêîï Ôåä³ð Áóáíþê) — 
ï³äòðèìêà ÃÎ «Ïîëòàâñüêèé áàòàëü-
éîí íåáàéäóæèõ», ÿêà äîïîìàãàº ïî 
âñ³õ íàïðÿìêàõ.

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

  5457082270073765 (Þð³é Áðàæ-
íèê) — íà ìåäèêàìåíòè.

  5168742730295437 (²ðèíà Áàáÿê) — 

äîïîìîãà âîëîíòåðàì ïî áóäü-ÿêîìó 
íàïðÿìêó.

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

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

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

 Êîíòàêòè äëÿ çâ’ÿçêó
+380662865887, +380671581580, 

1580 — ì³ñüêèé â³ää³ë îïåðàòèâíîãî 
ðåàãóâàííÿ, ÿêèé º ëîã³ñòè÷íèì öåí-
òðîì ïî ïèòàííÿõ ïåðåñåëåíö³â
Адреси точок збору

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

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

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

  Âîëîíòåðñüêèé ñêëàä íà Îãí³âö³ 
(áóëüâ. Ùåïîòüºâà, 7, òåë.: 066-744-
19-15) Âîëîíòåðñüêèé ñêëàä íà Ïî-

äîë³ (âóë. Ñòàðèé Ïîä³ë, 4, òåë.: 095-
332-98-55) 

  Ñêëàä ó Ïîëòàâñüêîìó àêàäåì³÷-
íîìó îáëàñíîìó òåàòð³ ëÿëüîê (âóë. 
Ïóøê³íà, 32, òåë.: 066-033-32-48) — 
³ãðàøêè, ïðîäóêòè, ã³ã³ºí³÷í³ çàñîáè, 
ãîñïîäàð÷³ òîâàðè;

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

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

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

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

  Òêàíèíè äëÿ ìàñêóâàëüíèõ êîñ-
òþì³â (âñ³ â³äò³íêè õàê³, çåëåí³, ñ³ð³, 
êîðè÷íåâ³ (ìîæíà ó âèãëÿä³ êëàïòè-
ê³â àáî ãàí÷³ð'ÿ) òà êàïðîíîâ³ ñ³òêè 
(ìàêñèìàëüíà ÿ÷åéêà 4õ4). Àäðå-
ñà: ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1á (òåë.: 
+380981185402, Ìàð³ÿ)

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

  Àâòîáóñè òà âàíòàæí³ ïîâíîïðè-
âîäí³ àâòîìîá³ë³ ÊðÀÇ, ÌÀÇ, Ç³Ë, Óðàë 
äëÿ ïåðåâåçåííÿ á³éö³â (÷åðãîâèé 
â³éñüêêîìàòó: +380663943756).

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

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

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

Окремі постійні потреби
Åêîïàðê ó Êîâàë³âö³ ïðèéìàº ¿æó äëÿ 

åâàêóéîâàíèõ òâàðèí, ÿêó òðåáà ïðè-
íîñèòè íà ìàéäàí Íàëåæíîñò³, 1á. Çî-
êðåìà, çáèðàþòü: àïåëüñèíè, áàíàíè, 
çåðíî, ìàíäàðèíè, îâî÷³, ñ³íî, ÿáëóêà.

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

Äëÿ ëþäåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ ó 
Îõòèðö³, Òðîñòÿíö³ òà Õàðêîâ³ çáè-
ðàþòü äîïîìîãó. Ïðèíîñèòè áî-
ðîøíî, êðóïè, â³âñÿí³ òà ãðå÷àí³ êàø³, 
ìþñë³, ìàêàðîíè, êîíñåðâè â çàë³ç-
íèõ áàíêàõ, ïå÷èâî, âàôë³, õë³á, êàø³ 
òà ñóì³ø³ äëÿ ä³òåé â³ä 1 ðîêó, ãëèáîê³ 
ìèñêè, ëîæêè, ñòàêàí÷èêè ìîæíà çà 
àäðåñàìè:

  âóë. Ç³íüê³âñüêà, 5 (òåë.: 093-067-
34-15);

  âóë. Íåáåñíî¿ ñîòí³, 61 (òåë.: 067-
824-16-04, 050-160-37-88).

Äëÿ õàðê³âñüêèõ ë³êàðåíü ó Ïîë-
òàâ³ òàêîæ çáèðàþòü ïðîäóêòè, áåíçèí 
À-92 äëÿ ãåíåðàòîð³â, òà çàñîáè ã³ã³-
ºíè. Çîêðåìà, ïîñò³éíà ìàêñèìàëüíà 
¿õíÿ ïîòðåáà - öå êîíñåðâè â ìåòàëå-
âèõ áàíêàõ. Ïðèíîñèòè ¿õ ìîæíà íà âóë. 
Êîíäðàòþêà, 2à, á³ëÿ êàôå «Â³êìà».

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

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

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

Âîëîíòåðè, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü 
ðîçãðóçêè äëÿ â³éñüêîâèõ ïîñò³éíî 
ïîòðåáóþòü òêàíèíè òà íèòîê. Çîêðå-
ìà çáèðàþòü: òêàíèíè îêñôîðä (ù³ëü-
í³ñòü 500-600 ìì), êîðäóðà (ù³ëüí³ñòü 
600-1000 ìì), íèòêè àðìîâàí³ íîìåð 
40, ôóðí³òóðó (ëèïó÷êè øèðèíîê 5 ñì, 
çàñò³áêè, ðåì³íí³ ñòð³÷êè 2,5-3 ñì), 
áðåçåíò, ôë³ñ, òðèêîòàæ. Ç ïèòàííÿìè 
äîñòàâêè òà àêòóàëüíèõ ïîòðåá ìîæíà 
çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: 050-281-
10-55 (Îëåíà).

«Ïîëòàâùèíà»

ÂËÀÑÍÈÊ «äåì³ë³òàðè-
çîâàíîãî» ìîñêîâèòàìè 
îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî 

ãîñïîäàðñòâà — 51-ð³÷íèé æè-
òåëü ñåëà Êîïèëè Ïîëòàâñüêîãî 
ðàéîíó Êîñòÿíòèí Ïàðõîìåíêî 
— ïîòðîõó îãîâòóºòüñÿ â³ä âòðà-
òè. Ö³ëèõ 7 ðîê³â ÷îëîâ³ê ðîçâè-
âàâ ñâîº õàçÿéñòâî, âêëàäàþ÷è 
â íüîãî êîæíó êîï³éêó, ãîòóâàâñÿ 
çàðåºñòðóâàòè ôåðìó ³ ñòàòè ïî-
âíîö³ííèì ôåðìåðîì, à òåïåð, 
ãîâîðèòü, îïèíèâñÿ á³ëÿ ðîçáè-
òîãî êîðèòà. Íàéæàõëèâ³øå æ òå, 
ùî âíàñë³äîê âèáóõó ðîñ³éñüêî¿ 
ðàêåòè çàãèíóëà ëþäèíà.

«Вдарили по фермі 
прицільно — я б сказав, 
точніше не буває»

«Öå ñòàëîñÿ óâå÷åð³ 15 êâ³ò-
íÿ. Ðàêåòà ïðèëåò³ëà, ³ìîâ³ðíî, 
ç òåðèòîð³¿ áºëãîðîäñüêî¿ îá-
ëàñò³, ïðîëåò³ëà íàä Êîïèëàìè 
é óïàëà îòóò. Îò áà÷èòå âèðâó, 
— äåìîíñòðóº ïàí Êîñòÿíòèí 
âèðâàíó ñèëîþ âèáóõó ÿìó ðîç-
ì³ðîì ïðèáëèçíî 5õ3 ìåòðè é 
çàâãëèáøêè äåñü 1,5 ìåòðà. — 
Ùî çà ðàêåòà, òîëêîì íå çíàþ, 
áî á³ëüøå ðîçáèðàþñÿ ó â³âöÿõ, 
êîçàõ, êîíÿõ. Àëå âäàðèëè ïðè-
ö³ëüíî — ÿ á ñêàçàâ, òî÷í³øå íå 
áóâàº. Ë³âîðó÷ ñòîÿëî ãîñïî-
äàðñüêå ïðèì³ùåííÿ äëÿ õóäîáè 
ïëîùåþ 500 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
à ïðàâîðó÷ — äâîïîâåðõîâèé 
áóäèíî÷îê ïåðèìåòðîì 5õ4 ìå-
òðè, äå ìåøêàëè ïðàö³âíèêè, ÿê³ 
äîïîìàãàëè ìåí³ ãîñïîäàðþâà-
òè. Ðàêåòíèé óäàð ïðèéøîâñÿ 
ÿêðàç ïîñåðåäèí³ ì³æ öèìè äâî-
ìà áóä³âëÿìè». 

Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî âñå çàãî-
ð³ëîñÿ. Ó äâîïîâåðõîâîìó áóäè-
íî÷êó ïåðåáóâàëè äâà ÷îëîâ³êè: 
ó ìèòü âèáóõó áîéîâîãî ñíàðÿäà 
îäèí ³ç íèõ, çà ñëîâàìè ìîãî 
ñï³âðîçìîâíèêà, âîçèâñÿ ç ñà-
ìîêðóòêîþ, à äðóãèé — ëåæàâ íà 
äèâàí³. ² òîä³ ÿê ïåðøîãî âáèëî, 
äðóãèé â³äáóâñÿ ëèøå ïîäðÿïè-
íàìè íà îáëè÷÷³ òà íîç³. 

«Îñê³ëüêè ðàêåòà ïðîë³òàëà 
íàä íàøèì ñåëîì, ìè ÷óëè ¿¿ 
ñâèñò, — ïðèãàäóº Êîñòÿíòèí 
Ïàðõîìåíêî. — Êîëè æ ñòàâñÿ 
ñèëüíèé âèáóõ, äðóæèíà Àë³íà 
îäðàçó â³ä÷óëà íåëàäíå. Âîíà 
áóëà âïåâíåíà, ùî öå ïðèëå-
ò³ëî â íàøå ãîñïîäàðñòâî, — ³ 
íåìîâ ó âîäó äèâèëàñÿ. ß ïî-
÷àâ òåëåôîíóâàòè ïðàö³âíè-

êàì, àëå Ñàøêî Ðóæíîâ, ÿêèé 
ëèøèâñÿ â æèâèõ, íå ì³ã óçÿòè 
òåëåôîí — íàñò³ëüêè â íüîãî 
â³ä ïåðåæèòîãî øîêó òðóñèëèñÿ 
ðóêè. Äåñü ï³ñëÿ øîñòîãî äçâ³í-
êà óðåøò³-ðåøò â³äïîâ³â. ×îëî-
â³ê ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî éîãî 
ïàðòíåð çàãèíóâ, à â³í, ñõîïèâ-
øè òåëåôîí, ó ñàìèõ òðóñàõ 
âèáðàâñÿ ÷åðåç âèáèòèé ó ñò³-
í³ îòâ³ð. Îñê³ëüêè, çà ñëîâàìè 
Ñàøêà, óñå âðàç çàéíÿëîñÿ, ìè 
íåãàéíî âèêëèêàëè ïîæåæíèê³â. 
Òà, ïîïðè âñ³ ¿õí³ ñòàðàííÿ, â³ä 
îáîõ áóä³âåëü ëèøèëàñÿ ò³ëüêè 
îöÿ êóïà îáãîð³ëèõ êîëîä. Óæå 
íàñòóïíîãî äíÿ â ðîñ³¿ â³äðà-
ïîðòóâàëè, ùî íà Ïîëòàâùèí³ 
çíèùåíî äâà â³éñüêîâ³ îá’ºêòè. 
Ñõîæå, îäíèì ³ç íèõ ³ ñòàëà 
íàøà ôåðìà. Âîíà ñòîÿëà â³ä-
îêðåìëåíî, òóò ïîðÿä íåìàº 
³íøèõ ñïîðóä — ìîæå, òîìó ¿¿ 
ñïðèéíÿëè çà ùîñü ³íøå. Ïðîòå 
òóò í³êîëè íå áóëî í³÷îãî, îêð³ì 
îâåöü, êîíåé, òåëÿò ³ ê³ç».

Ñâîãî ÷àñó ïàí Êîñòÿíòèí 
îáëþáóâàâ öå â³äëþäüêóâàòå 
ì³ñöå íà ïàãîðá³, áî, êîëè ðàç íà 
ê³ëüêà ðîê³â òóò áóâàþòü âåñíÿ-
í³ ðîçëèâè, óñÿ ³íøà ì³ñöåâ³ñòü 
òèæí³â íà òðè ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà ñóö³ëüíó âîäÿíó ãëàä³íü. ×î-
ëîâ³ê ÷åðåç öå ïðèäáàâ àëþì³-
í³ºâèé ÷îâåí — ï³ä ÷àñ ïîâåí³ ç 
éîãî äîïîìîãîþ ìîæíà áóëî äî-
áðàòèñÿ äî ãîñïîäàðñòâà. Ïðî-
òå íàâ³òü öåé ÷îâåí íå âèòðèìàâ 
âèïðîáóâàííÿ âîãíåì.

Ìè õîäèìî ç Êîñòÿíòèíîì 
Ïàðõîìåíêîì ïî çãàðèùó. Ùî 
é êàçàòè, öå ñóìíå âèäîâèùå. 
Íà çàïèòàííÿ, ÷è ï³äðàõîâóâàâ 
â³í ñóìó çàâäàíèõ âîðîæîþ ðà-
êåòîþ çáèòê³â ó ãðîøîâîìó åê-
â³âàëåíò³, ì³é ñï³âðîçìîâíèê 
â³äïîâ³äàº: «Çáèòêè äóæå çíà÷í³. 
Çà ìî¿ìè ïîïåðåäí³ìè ï³äðà-
õóíêàìè, öå áëèçüêî 2 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Âè æ áà÷èòå, ïðàêòè÷íî 
í³÷îãî íå âö³ë³ëî. Ãîñïîäàðñòâî, 
ïî ñóò³, çíèùåíå. Çàãèíóëè äåñü 
30—35 òâàðèí. Òî÷íî íåìîæ-
ëèâî áóëî ïîðàõóâàòè, áî òîä³ 
ÿê îäíèõ óáèëî îñêîëêàìè, ³íø³ 
çãîð³ëè â ãîñïîäàðñüê³é áóä³âë³ 
æèâöåì». 

Îáãîð³ëèé òðàêòîð îäèí ³ç 
ôåðìåð³â çãîëîñèâñÿ â³äðåìîí-
òóâàòè. Òà íåâäîâç³ ïîâ³äîìèâ 
ïî òåëåôîíó íåâò³øíó íîâèíó: 
òîé, ìîâëÿâ, íå ï³äëÿãàº ðåìîí-
òó é ãîäèòüñÿ õ³áà ùî íà ìåòàëî-

«Удар російської ракети 
в одну мить перекреслив сім років життя»
Благодійники зібрали на відновлення селянського господарства, що неподалік від 
Полтави, близько 300 тисяч гривень, але цього, за словами його власника, замало

ñòî íåáà. ßêáè öÿ íàäçâè÷àéíà 
ïîä³ÿ òðàïèëàñÿ ðàí³øå, òî ç 
íèìè âçàãàë³ íåâ³äîìî ùî áóëî 
á. Áóâ âèïàäîê, êîëè âèãíàâ ¿õ 
³ç ïðèì³ùåííÿ çàðàíî, òî âîíè 
ïî÷àëè ïðîñòóäæóâàòèñÿ ³ ïðî-
ïàäàòè. Òîæ, ïîâòîðþþ, ÿêùî 
äî çèìè íå âäàñòüñÿ â³äíîâèòè 
ãîñïîäàðñüêó áóä³âëþ, òðèìàòè 
¿õ ïðîñòî íå áóäå ñåíñó». 

Ãåðîé ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ âæå ïî-
äàâ çàÿâó ïðî êîìïåíñàö³þ 
çáèòê³â, çàâäàíèõ âíàñë³äîê ðà-
êåòíîãî óäàðó, äî Ùåðáàí³âñüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè — íà òåðèòîð³¿ 
Ùåðáàí³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ÿêðàç ³ çíàõîäèëàñÿ 
çðóéíîâàíà ôåðìà. «Çâåðíóâñÿ 
é äî Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè. 
À äîïîìîæóòü â³äíîâèòè ãîñïî-
äàðñòâî ÷è í³, õòî çíàº. Ñàì³ ðî-
çóì³ºòå, ÷àñ íèí³ íåïðîñòèé, — 
ç³òõàº ÷îëîâ³ê. — Ìîæå, ó êîãîñü 
³ùå á³ëüø³ ïðîáëåìè». 

До речі
Óêðà¿íñüêà âëàäà îá³öÿº, ùî 

³ç ÷àñîì äåðæàâà êîìïåíñóº 
çáèòêè, çàâäàí³ âíàñë³äîê àãðå-
ñèâíèõ ä³é ìîñêîâèò³â. Ùî íå-
îáõ³äíî çðîáèòè íàñàìïåðåä? 
ßêùî öå ìîæëèâî, ç³áðàòè ïàêåò 
äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà ïîøêîäæåíå 
÷è çðóéíîâàíå ìàéíî. Òàêîæ íå 
çàéâå ìàòè íà ðóêàõ êîï³þ àêòà 
ðóéíóâàíü, ñêëàäåíîãî ïðà-
ö³âíèêàìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà-
¿íè, ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè 
(íàïðèêëàä, îáñòð³ë, ðàêåòíèé 
óäàð òîùî). À ùå ðåêîìåíäóþòü 
îòðèìàòè åêçåìïëÿð ïðîòîêîëó 
îãëÿäó ì³ñöÿ ïîä³¿ ñë³ä÷î-îïåðà-
òèâíîþ ãðóïîþ.

Þðèñòè ðàäÿòü çâåðíóòè 
îñîáëèâó óâàãó íà äîêàçè  ðóé-
íóâàííÿ òà ïîøêîäæåííÿ ìàéíà, 
ÿê³ ïîòð³áíî äîäàòè äî çãàäà-
íèõ âèùå äîêóìåíò³â. Äëÿ öüîãî 
âàðòî ïðîâåñòè ôîòî- òà â³äåî-
ô³êñàö³þ ðóéíóâàíü, çáåð³ãàòè 
ñòàòò³, çí³ìêè òà â³äåî, ðîçì³ùå-
í³ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ÿê³ ðîáèëè ïóáë³êàö³¿ ïðî êîí-
êðåòíèé ³íöèäåíò, çà ìîæëèâîñ-
ò³ ç³áðàòè êâèòàíö³¿, ùî ï³äòâåð-
äæóþòü âàðò³ñòü ìàéíà, ÿêå áóëî 
çíèùåíî, à òàêîæ ïîäàòè çà-
ÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ äî ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â ðàçîì ³ç äîêàçà-
ìè ðóéíóâàííÿ ÷è ïîøêîäæåí-
íÿ ìàéíà é îòðèìàòè âèòÿã ïðî 
âíåñåííÿ ¿¿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü òîùî. 
Íà æàëü, îñê³ëüêè â Óêðà¿í³ äîñ³ 
âåäóòüñÿ áîéîâ³ ä³¿, àí³ óðÿä, àí³ 
Âåðõîâíà Ðàäà ïîêè íå çàòâåð-
äèëè ðîçì³ðó é ïîðÿäêó âèïëà-
òè êîìïåíñàö³¿ äëÿ îá'ºêò³â, ùî 
áóëè ïîøêîäæåí³ àáî çíèùåí³ 
ï³ñëÿ 24 ëþòîãî öüîãî ðîêó.

Ãàííà ßÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

áðóõò. Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà é íà-
â³òü ïðåñ-ï³äáèðà÷ äëÿ ñ³íà äóæå 
ïîáèò³ îñêîëêàìè.  

«Зараз усе в господарстві 
в підвішеному стані, 
а попереду — повна 
невідомість» 

«Ñïî÷àòêó â³ä÷óâàâ íå ïðî-
ñòî øîê — óñå áóëî íåìîâáè â 
òóìàí³, — ç³çíàºòüñÿ Êîñòÿíòèí 
Ïàðõîìåíêî. — Íå ì³ã ïîâ³ðè-
òè â òå, ùî öå â³äáóâàºòüñÿ ç³ 
ìíîþ íàñïðàâä³, òî áóâ íà÷å 
ñòðàøíèé ñîí. Äðóæèíà íà 10 
ðîê³â ìîëîäøà çà ìåíå, ïðîòå 
ïåðåíåñëà âñå ³ùå âàæ÷å — íà-
â³òü çëÿãëà, äîâåëîñÿ âèêëèêà-
òè «øâèäêó». Ðîçïî÷àâøè ç 20 
ïðèäáàíèõ îâåöü, ìè ö³ëèõ 7 
ðîê³â óñ³ºþ ñ³ì’ºþ (ó íàñ ç Àë³-
íîþ ðîñòóòü òðè äîíüêè) âêëà-
äàëè â ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî 
âñ³ ñèëè é äóøó. Ïëàíóâàëè çà-
éìàòèñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ é ó ìàé-
áóòíüîìó.  Íå òàê äàâíî êóïèëè 
íàâ³òü äî¿ëüíèé àïàðàò — ðîç-
ðàõîâóâàëè, ùî äî¿òèìåìî íèì 
30 ê³ç. Àëå âíàñë³äîê ñòðåñó é 
êîíòóç³¿ â áàãàòüîõ ³ç íèõ ìîëî-
êî ïðîñòî ïðîïàëî. Óäàð âîðî-
æî¿ ðàêåòè â îäíó ìèòü ïåðå-
êðåñëèâ 7 ðîê³â æèòòÿ». 

Ñïåðøó ÷îëîâ³ê õîò³â ïî-
ñòàâèòè õðåñò íà ö³é ñïðàâ³, 
âèð³øèâøè ïðîäàòè òâàðèí, ÿê³ 
âö³ë³ëè. À ïîò³ì äî íüîãî ïðè-
¿õàëè ïðåäñòàâíèêè Àñîö³àö³¿ 
ôåðìåð³â òà ïðèâàòíèõ çåì-
ëåâëàñíèê³â ³ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â Ïîëòàâùèíè ³ ïðîñòî äðóç³, 
çíàéîì³ é â³äãîâîðèëè éîãî â³ä 
òàêîãî êðîêó, çàïåâíèâøè, ùî 
äåðæàâà äîïîìîæå âñ³ì, õòî 

ïîñòðàæäàâ â³ä àãðåñèâíèõ ä³é 
«ðàøèñò³â». Á³ëüøå òîãî, áëàãî-
ä³éíèêè ãóðòîì ç³áðàëè ìàéæå 
300 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà â³äíîâ-
ëåííÿ ôåðìè, çðóéíîâàíî¿ ðî-
ñ³éñüêîþ ðàêåòîþ. 

«Âäÿ÷íèé óñ³ì, õòî ï³äòðè-
ìàâ ìåíå é ìîðàëüíî, ³ ô³íàí-
ñîâî, — çàçíà÷àº ïàí Êîñòÿí-
òèí. — Çàâäÿêè öüîìó òâàðèí 
ïîêè ùî íå çáóâ. Õî÷ çàðàç 
óñå â ãîñïîäàðñòâ³ â ï³äâ³øå-
íîìó ñòàí³, à ïîïåðåäó — ïî-
âíà íåâ³äîì³ñòü. ß ïðèïóñêàâ, 
ùî, ìîæëèâî, çà îòó ñóìó êî-
øò³â, ÿê³ ïîæåðòâóâàëè äîáð³ 
ëþäè, âäàñòüñÿ êóïèòè äàëå-
êî íå íîâèé òðàêòîð. Àëå æ äî 
òðàêòîðà ïîòð³áåí ùå é ïåâ-
íèé çàïàñ ñîëÿðêè. Äî òîãî æ 
íå çíàþ, ÷è ï³äëÿãàº ðåìîíòó 
ïðåñ-ï³äáèðà÷ äëÿ ñ³íà.  Ó ìåíå 
ëèøèëîñÿ òþê³â 80 òîð³øíüîãî 
ñ³íà, àëå éîãî âèñòà÷èòü õ³áà 
ùî äí³â íà 20. À çàãàëîì ÿ çà-
ãîòîâëÿâ çà ñåçîí 600 òþê³â. ×è 
â çìîç³ áóäó öå çðîáèòè öüîãî-
ð³÷, íå çíàþ. Îäíàê íàâ³òü çà-
ãîò³âëÿ ñ³íà — íå íàéñóòòºâ³øà 
ïðîáëåìà. Áî, ÿêùî äî õîëîä-
íî¿ ïîðè ðîêó íå âäàñòüñÿ â³ä-
íîâèòè ãîñïîäàðñüêó áóä³âëþ, 
çèìóâàòè íàøèì òâàðèíàì 
áóäå ïðîñòî í³äå. Âëàñíèìè 
ñèëàìè òàê øâèäêî ÿ íå ñïðàâ-
ëþñÿ. Àäæå ìàþ áàãàòî ³íøî¿ 
ðîáîòè: ïàñó îâåöü, äîþ ê³ç — ³ç 
¿õíüîãî ìîëîêà ðàçîì ³ç äðóæè-
íîþ é äîíüêàìè âèãîòîâëÿºìî 
â äîìàøí³õ óìîâàõ ñèð. Çà-
ðàç âèðó÷àº ïðèíàéìí³ òå, ùî 
íàäâîð³ òåïëà ïîãîäà. Òîæ ìè 
íàñï³õ çìàéñòðóâàëè îãîðîæó 
³ òðèìàºìî çà íåþ îâåöü ïðî-

Êîñòÿíòèí Ïàðõîìåíêî âêàçóº íà çàëèøêè ìåòàëó â³ä 
âîðîæî¿ ðàêåòè, ùî ïðèëåò³ëà â éîãî ãîñïîäàðñòâî.
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ÄÌÈÒÐÓ Ì²ËÜÊÓ – 25 ðî-
ê³â, â³í îäðóæåíèé òà âè-
õîâóº äîíüêó. ² ÿê â³í ñàì 

ñêàçàâ – âñå æèòòÿ â³í ïðèñâÿòèâ 
ñïîðòó òà ôóòáîëó. Âæå ó 15 ðî-
ê³â â³í ïîòðàïèâ äî ÔÊ «Ìåòà-
ë³ñò», îäí³º¿ ç íàéïðåñòèæí³øèõ 
íà òîé ÷àñ ôóòáîëüíèõ àêàäåì³é 
â Óêðà¿í³. Ó 17 ðîê³â ï³äïèñàâ 
êîíòðàêò ³ç ÔÊ «Âîðñêëà Þ-19» 
òà ëåäü íå ïîòðàïèâ äî ³ñïàí-
ñüêîãî «Ãåðêóëåñó».

«Ó 2015-ìó ÿ ïîëåò³â â ²ñïà-
í³þ òà ÷åðåç òå, ùî òðåáà áóëî 
æèòè çà ñâî¿ ãðîø³, áî í³ æèòëà, 
í³ óìîâ íåìàº…, òî é íå ñêëàëî-
ñÿ. Àëå ÿ ïîáóâàâ íà Êàìï Íîó òà 
ïîáà÷èâ ³íøó ñïîðòèâíó êóëüòó-
ðó – öå êðóòèé äîñâ³ä!» – ä³ëèòü-
ñÿ ñïîãàäàìè Äìèòðî.

Ñåðåä ³íøèõ çíàêîâèõ ïîä³é 
ñâîãî æèòòÿ Äìèòðî íàçèâàº 
ïåðåãëÿäè ó ôóòáîëüíèõ êëóáàõ 
Ìîëäîâè òà Ñëîâà÷÷èíè. Îñòàí-
íÿ ñòàëà äëÿ íüîãî çíàêîâîþ, 
àäæå òàì Äìèòðî ïîçíàéîìèâñÿ 
ç Þð³ºì Ïàíô³ëîâèì – ëþäè-
íîþ, ÿêà ñâîãî ÷àñó î÷îëþâàëà 
ôåäåðàö³þ ôóòáîëó Êàçàõñòàíó. 
Â³í áóâ ñïîðòèâíèì äèðåêòîðîì 
ôóòáîëüíîãî êëóáó «Âåðåñ» (ì. 
Ð³âíå) òà ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàâ 
³ç Æîçå Ìîóð³íüéî – âèäàòíèì 
ïîðòóãàëüñüêèì òðåíåðîì. 

«ß íàçèâàþ éîãî «ôóòáîëü-
íèì òàòîì», áî â³í äàº ìåí³ áà-
ãàòî çíàíü òà ä³ëèòüñÿ äîñâ³äîì. 
Â³í – ñïðàâæíÿ ãëèáà ôóòáîëó 
àáî ëþäèíà, â ÿêî¿ âñå ðîçïèñà-
íî ïî íàéìåíøèì äåòàëÿì. Îöå 
ñàìå öèì äåòàëÿì ÿ â íüîãî ïîòè-
õåíüêó é â÷óñü», – ñàìå òàê îïè-
ñóº Þð³ÿ Ïàíô³ëîâà íàø ãåðîé. 

Äìèòðî Ì³ëüêî äåê³ëüêà ðà-
ç³â â³ä’¿æäæàâ ç ð³äíîãî ì³ñòà â 
³íø³ ì³ñòà, çà ìåæ³ Óêðà¿íè, àëå 
âñå îäíî ïîâåðòàâñÿ ó Ïîëòàâó. 

ßê ó òåáå ç’ÿâèëîñÿ áàæàííÿ 
ðîçâèâàòè ôóòáîëó ó Ïîëòàâ³?

– Ìåí³ õîò³ëîñÿ ñòâîðèòè 
êîìàíäó òà ñïðîáóâàòè ñåáå 
ÿê òðåíåðà. Óñ³ çíàííÿ, ÿê³ ìåí³ 
äàëè ðàí³øå, ÿ âèð³øèâ âò³ëè-
òè ó æèòòÿ. Âäàëîñÿ ñòâîðèëè 
êîìàíäó ³ â ïåðøèé æå ñåçîí 
âèãðàòè ÷åìï³îíàò. À òàêå äëÿ 
áóäü-ÿêîãî íîâà÷êà º, ì’ÿêî êà-
æó÷è, íåòèïîâèì. Ï³çí³øå, âæå 
ç ³íøîþ íîâîñòâîðåíîþ êîìàí-
äîþ, ñòàëè ñð³áíèì ïðèçåðîì. 

Íå áåç äîïîìîãè ñïîíñîð³â, 
³ç ÷àñîì íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî 
çàâîäó ÃÐË áóëî ïîáóäîâàíî ôóò-
áîëüíó àðåíó, ÿêà ñòàëà òåõí³÷íèì 
ôóíäàìåíòîì äëÿ «øêîëè Ì³ëüêî».

À ñïî÷àòêó öå áóëà ñåêö³ÿ, 
à äëÿ ìåíå – íîâèé äîñâ³ä ðî-
áîòè ç ä³òüìè. Ïîò³ì ÿ âèð³øèâ 
îá’ºäíàòè âñå â îäíó ñòðóêòóðó 
³ ñòâîðèâ ñâ³é ïðîºêò – «øêîëà 
Ì³ëüêî». Íàçâàâ ñàìå òàê, áî öå 

«Моя мета – залучення якомога 
більше дітей до футболу» – інтерв’ю 
із засновником «школи Мілько»
Саме так описав стратегічну мету створення дитячої футбольної школи Дмитро Мілько – 
колишній футболіст та герой цього інтерв’ю. Тож, маємо розповісти про нього детальніше. 

áîëüíèì øëÿõîì – àâò.). Õòîñü 
íå ñòàíå ôóòáîë³ñòîì, àëå âñ³ 
ö³ ä³òè – ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè òà 
íàøå ìàéáóòíº. Ïëþñ, ôóòáîë – 
öå ïîêðàùåííÿ ³ìóí³òåòó òà ãðà, 
ÿêà ïðèíîñèòü ðàä³ñòü. Îñü öå ÿ 
ââàæàþ ïðîºâðîïåéñüêèìè ö³í-
íîñòÿìè.

Äî òîãî æ, ó äèòÿ÷îìó ôóòáîë³ 
ðåçóëüòàò íå ìàº áóòè âàæëèâèì 
àæ äî 13 ðîê³â. Ùî æ ñòîñóºòü-
ñÿ äîðîñëîãî ï³äðîçä³ëó øêîëè, 
òî òóò âñå ³íàêøå, àëå ãëîáàëüíî 
ðåçóëüòàò òåæ íå º êëþ÷îâèì. Ó 
êîãîñü âèõîäÿòü âïðàâè ç ïåð-
øîãî ðàçó, â êîãîñü – ³ç ÷àñîì, 
àëå ³ ñàì ïðîöåñ, ³ ðåçóëüòàò äëÿ 
íèõ º ñïðàâæí³ì êàéôîì.

ß æàðòóþ, ùî â ìåíå øêîëà 
â³ä 5 äî 45 ðîê³â. Âïåðøå ñàìå 
äîðîñëèé ï³äðîçä³ë áóëî ñòâîðå-
íî âë³òêó 2021-ãî. Ïëàíóºìî, ùî 
â³í áóäå ôóíêö³îíóâàòè é íàäàë³.

×è º ó äèòÿ÷îãî òðåíåðà 
àìá³ö³¿ ï³òè ç äîðîñëèìè àìà-
òîðàìè íà ÷åìï³îíàò ì³ñòà?

– Âñå âïèðàºòüñÿ â ÷àñ òà 
ãðîø³. Ìîæëèâî, ÷åðåç ð³ê.

Ùî ïëàíóâàëè çðîáèòè ó 
2022 ðîö³?

– Áóëè ïëàíè îðãàí³çóâàòè 
ôóòáîëüí³ òóðí³ðè, ïî¿õàòè íà 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé çá³ð äî 
ìîðÿ òà ïðîäîâæèòè íàá³ð ãðóï 
ä³òåé, çîêðåìà ä³â÷àò. 

Ìîæëèâî, êîãîñü ³ç íàéá³ëüø 
òàëàíîâèòèõ ä³òåé – ìàéáóòí³õ 
ìîëîäèõ ôóòáîë³ñò³â – áóäåìî 
ïðîñóâàòè äàë³.

Íà ñüîãîäí³ äîðîñëèé ôóò-
áîë ó ì³ñò³ ðîçâèâàºòüñÿ. Ó Ïîë-
òàâ³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòüñÿ àìà-
òîðñüê³ òóðí³ðè, áóäóþòüñÿ íîâ³ 
ïîëÿ ³ ó ôóòáîë óæå íå äîâîäèòü-
ñÿ ãðàòè íà ãàëüö³, ÿê öå ðîáèâ ÿ 
ñâîãî ÷àñó.

ß îñîáèñòî ñë³äêóþ çà ïîë-
òàâñüêîþ «Âîðñêëîþ» òà ÑÊ 
«Ïîëòàâà». Ìåí³ öåé êëóá áëèçü-
êèé äî äóø³, îñê³ëüêè ÿ òðåíóâàâ-
ñÿ ç íèìè. Ïðåêðàñíî çíàþ òðå-
íåðà, ñïîðòèâíîãî äèðåêòîðà, 
áàãàòî ç êèì ³ç õëîïö³â ñï³ëêóþñÿ

Âîíè âåëèê³ ìîëîäö³, ùî ãðà-
þòü ó ïðîôåñ³éíîìó ôóòáîë³, çà-
âäÿêè ï³äòðèìö³ Ñåðã³ÿ Âàñèëüî-
âè÷à ²âàùåíêà. Õî÷ó, ùîá âîíè 
âæå ãðàëè â ïåðø³é ë³ç³, àëå òðåáà 
éòè ïîñòóïîâî, êðîê çà êðîêîì.

ßê íà ö³ ïëàíè âïëèíóëà â³-
éíà?

– Î÷åâèäíî, ÿê ³ ó âñ³õ â³éíà ç³-
ïñóâàëà óñ³ ïëàíè, îñê³ëüêè ïîêè 
ùî ñàìå ÷åðåç â³éíó íå âäàºòü-
ñÿ âò³ëèòè âñå çàïëàíîâàíå íà 
2022-é ð³ê. Çäàâàëîñü áè, ùî 
çàðàç íå äî öüîãî, àëå ìè ïðà-
öþºìî, ä³òêè òðåíóþòüñÿ, áî ìè 
ðîçóì³ºìî, ùî ¿ì ïîòð³áíà åìî-

ö³éíà òà ñïîðòèâíà ðîçðÿäêà.
Çâè÷àéíî ïðî ìàñøòàáí³ 

òóðí³ðè ìîâà íå éäå, àëå ãîëî-
âíå, ùî ä³òè òðåíóþòüñÿ. Çàðàç 
îíîâëþºìî ôîðìó òà åê³ï³ðó-
âàííÿ, íó ³ âàæëèâî, ùî ìè òðè-
ìàºìîñü ðàçîì ³ ÷åêàºìî ïåðå-
ìîãè!

×îìó ôóòáîëüíà øêîëà ïî-
âåðíóëàñü äî òðåíóâàíü òà ÷è 
âàæëèâî çàðàç ïîâåðòàòèñÿ 
äî òîãî æèòòÿ, ÿêå áóëî ó âñ³õ 
íàñ äî 24 ëþòîãî?

– Ïî÷èíàþ÷è ç êâ³òíÿ ì³ñÿöÿ 
ÿ ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ïðèíöèïî-
âå ð³øåííÿ ïîâåðíóòè ä³òåé äî 
òðåíóâàíü, îñê³ëüêè ðîçóì³þ, ùî 
âîíè çíàõîäÿòüñÿ â ³íôîðìàö³é-
íîìó ñòðåñ³. Òîæ, ÿêùî º ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðîâîäèòè òðåíóâàííÿ – 
òðåáà îáîâ’ÿçêîâî öå ðîáèòè, áî 
äëÿ ä³òåé öå íå ðîçâàãà, à ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåêëþ÷èòèñÿ òà â³äïî-
÷èòè â³ä ïîä³é íàâêîëî. Íó ³ çâè-
÷àéíî âàæëèâèì º áåçïîñåðåäíº 
ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè. 

Âàæëèâî òàêîæ, àáè ä³òè íå 
âòðàòèëè óñ³ íàâè÷êè òà ôîðìó, 
ÿêó ìè íàïðàöüîâóâàëè ïðîòÿ-
ãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Ïëþñ, ä³òè 
ëþáëÿòü ñïîðò, ôóòáîë, òîæ â³ä-
íîâëåííÿ òðåíóâàëüíîãî ïðî-
öåñó, òîâàðèñüêèõ ñïàðèíã³â – 
öå ñüîãîäí³ íàäâàæëèâî. Òðåáà 
æèòè ÿê ³ äî 24 ëþòîãî, àëå òðè-
ìàòè â ãîëîâ³, ùî â Óêðà¿í³ â³éíà 

Íàðàäà äèòÿ÷î¿ êîìàíäè ï³ä ÷àñ îäíîãî ç òðåíóâàëüíèõ ñïàðèíã³â

Çàñíîâíèê ôóòáîëüíî¿ øêîëè Äìèòðî Ì³ëüêî

Çà ðàõóíîê ÷óäîâîãî äðèáë³íãó òà ïðåêðàñí³é ðîáîò³ ç ì`ÿ÷åì, ãðàâåöü 
êîìàíäè  "Øêîëà Ì³ëüêî" Êðàâöîâà ªëèçàâåòà îáâîäèòü ñóïåðíèêà

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

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

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

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

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

25 òðàâíÿ 2022 ðîêó
Â³ääðóêîâàíî: ÒÎÂ "Ïðåñ Êîðïîðåéøí 

Ë³ì³òåä",
21034, ì. Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À
Òåë.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Òèðàæ:  21914
Çàìîâëåííÿ: ¹ 2218207

òà äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó – 
ëèøå òàê ìè íàáëèæàºìî êðà¿íó 
äî ïåðåìîãè.  

ßê³ ìàºø ïëàíè íà ìàéáóò-
íº ùîäî «øêîëè Ì³ëüêî»?

– Ïëàíè º, àëå ÿ ïðèáåðåæó 
ïîêè ùî öåé ñåêðåò. Ñêàæó ëèøå, 
ùî ïîòèõåíüêó ðóõàºìîñÿ äî ¿õ 
ðåàë³çàö³¿ ïîñòóïîâî. ß çàâæäè 
êàçàâ: ðîáè ñâîþ ñïðàâó ÷åñíî 
òà ç äóøåþ ³ òâîº äî òåáå ïðè-
éäå. Öå ñëîâà Áîãäàíà Ñòóïêè.

Ïîäèâèìîñü, äå ìè áóäåìî 
÷åðåç 5 ðîê³â.

Þð³é ÄÐÎÃÀ

äóæå âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
àäæå òè ðîçóì³ºø, ùî òâîº ³ì’ÿ 
– öå òâîÿ ðåïóòàö³ÿ.

ßê ìîæíà ïðàêòè÷íî ç íóëÿ 
ñòâîðèòè ôóòáîëüíó øêîëó?

– Çà ðàõóíîê ïðàö³! Ó ôóòáî-
ë³ ÷èìàëî ðå÷åé âèì³ðþºòüñÿ íå 
ðåçóëüòàòîì, à ðîáîòîþ, îñî-
áëèâî, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî äèòÿ-
÷èé ôóòáîë. Ñïî÷àòêó íàáèðàâ 
ìàëå÷ó çà äîïîìîãîþ çíàéîìèõ, 
äðóç³â òà ñàðàôàííîãî ðàä³î.

ßê ùîäî êîíêóðåíò³â ó 
Ïîëòàâ³?

– Ìåíå öÿ êîíêóðåíö³ÿ âçà-
ãàë³ íå ëÿêàº, îñê³ëüêè âñ³ ïðà-
öþþòü ïî-ð³çíîìó – äåñü â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â³êîâ³ êàòåãîð³¿, 
äåñü ðîçòàøóâàííÿ, äåñü ñòèëü. 
Òîìó, íàâïàêè, äëÿ ìåíå îñî-
áèñòî, êîíêóðåíö³ÿ – öå òå, ùî 
ïîðîäæóº ðåçóëüòàò òà óñï³õ.

Çàðàç êîæíà øêîëà çàéíÿëà 
ñâîþ í³øó, òîìó ãîëîâíå ïðàöþ-
âàòè íàä ñâî¿ì ïðîäóêòîì. Çîêðå-
ìà ³ íàä òðåíóâàëüíèì ïðîöåñîì. 

Ó «øêîë³ Ì³ëüêî» ÷³òêå ³ ïðî-
ñòå áà÷åííÿ òðåíóâàëüíîãî ïðî-
öåñó ³ õîðîøèé ôóòáîë³ñò ÷è 
ôóòáîë³ñòêà – íå ãîëîâíå. Íà-
ñàìïåðåä ÿ õî÷ó áà÷èòè çäîðî-
âèõ ³ óñì³õíåíèõ ä³òåé, ÿê³ ³ç çà-
äîâîëåííÿì ³äóòü íà òðåíóâàííÿ 
³ ó íàñ ç íèìè íîðìàëüí³ âçàºìî-
â³äíîñèíè.

Àäæå âèõîâàòè ôóòáîë³ñòà 
õîðîøîãî ð³âíÿ – öå ëèøå îäíà 
³ç çàäà÷. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ³ç 
50 ëèøå 2-3 ï³äóòü äàë³ (ôóò-
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ÒÐÀÂÅÍÜ òðàäèö³éíî º 
îñòàíí³ì ì³ñÿöåì ïîñ³â-
íî¿, ÿêà º äëÿ íàøî¿ êðà¿íè 

íàäâàæëèâèì ïðîöåñîì. Ùîá 
îñÿãíóòè ìàñøòàá òà ðîëü ïðà-
ö³ àãðàð³¿â äëÿ åêîíîì³êè Óêðà-
¿íè, ìîæíà çãàäàòè íåùîäàâ-
íº ³íòåðâ’þ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà 
Óêðà¿íè Äåíèñà Øìèãàëÿ, ÿêèé 
çàÿâèâ, ùî ò³ëüêè åêñïîðò íàÿâ-
íèõ íàäëèøê³â äàäóòü íàì 7—10 
ìëðä äîëàð³â.

Ïîïðè óñ³ âèêëèêè, ç ÿêèìè 
ñòèêíóëàñÿ Óêðà¿íà ï³ñëÿ 24 ëþ-
òîãî, ïîñ³âíà ïðîäîâæóºòüñÿ çà 
ïëàíîì. Â Ì³íàãðîïîë³òèêè çà-
çíà÷èëè, ùî ñ³âáà â³äáóâàºòüñÿ 
íà âñ³é êîíòðîëüîâàí³é òåðèòî-
ð³¿, äå íåìàº áîéîâèõ ä³é ³ âæå 
çàñ³ÿíî 75% â³ä çàïëàíîâàíîãî.

«Åêâàòîð ùîäî âèêîíàííÿ 
âåñíÿíî¿ ïîñ³âíî¿ öüîãî ðîêó 
ïðîéäåíî. Ôàêòè÷íî ïîñ³ÿíî 
âæå ïîíàä 10 ìëí ãà, öå áëèçü-
êî 75 % â³ä ïîñ³âíèõ ïëîù, ÿê³ 
ïëàíóâàëîñü çàñ³ÿòè. Ðàíí³ ÿð³ 
êóëüòóðè âèñ³ÿí³ âñ³, ïðîäîâæó-
ºòüñÿ ïîñ³â êóêóðóäçè, ñîíÿøíè-
êó ³ ãðå÷êè», – ðîçïîâ³â ïåðøèé 
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà àãðàðíî¿ ïî-
ë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 
Òàðàñ Âèñîöüêèé.

Ситуація з посівною 
у Полтавській області

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ì³ñöå-
âèìè àãðàð³ÿìè, ùîá ä³çíàòèñü 
ïðî òå, ÿê ï³ä ÷àñ â³éíè ïðîõî-
äèòü ïîñ³âíà ñàìå ó Ïîëòàâñüê³é 
îáëàñò³. 

Ãîòîâí³ñòü òà ïëàíîâ³ñòü ó 
õîä³ âèêîíàííÿ ïîñ³â³â ï³äòâåð-
äæóº ³ íàø ñï³âðîçìîâíèê Â³-
òàë³é, ÿêèé º àãðîíîìîì ÒÎÂ 
«Ñï³ëêà ñåëÿí «Òðîñòÿíåöü»: «Ó 
íàøîìó ãîñïîäàðñòâ³ âñ³ ïëîù³ 
çàñ³ÿí³», – êàæå â³í.

Â³òàë³é ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê 
ïðîõîäèòü ïîñ³âíà: «Ó íàñ áóëè 
ïðîáëåìè, ÿê ³ ó âñ³õ, àëå ìè ç 
íèìè âïîðàëèñü, áî â íàñ áóëè 
çàïàñè. Ìè áóëè ï³äãîòîâëåí³ – 
íàñ³ííÿ çàêóïèëè, äîáðèâà òà-
êîæ áóëè. Ïàëèâî, ïîñ³âí³ ìàòå-
ð³àëè òà çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí 
(ÇÇÐ) óæå áóëè íà íàøèõ ñêëà-
äàõ, òîìó, â ïðèíöèï³, ïîñ³âíà 
ïðîéøëà íîðìàëüíî. 

Öþ ïîñ³âíó ìè ïðîéøëè, àëå 
âæå çàðàç ³ñíóþòü ïðîáëåìè ç 
äîáðèâàìè, ö³íà ÿêèõ ï³äñêî÷è-
ëà â òðè ðàçè. Òîìó öå ïîðîäæóº 
ïèòàííÿ ðåíòàáåëüíîñò³ âèðî-
ùóâàííÿ äåÿêèõ êóëüòóð. ßêùî 
ìè ðàí³øå îçèìèíó 200 ê³ëîãðà-
ì³â ñ³ÿëè, òî çàðàç… öå íåâè-
ïðàâäàíå çàäîâîëåííÿ». 

Òàêîæ Â³òàë³é çàêöåíòóâàâ 
óâàãó íà òèïîâèõ òðóäíîùàõ, ç 
ÿêèìè ç³òêíóëèñÿ ³ ¿õíº ãîñïî-
äàðñòâî, ³ ³íø³ àãðàð³¿ îáëàñò³: 
«Îñíîâí³ òà íàéá³ëüø³ ïðîáëåìè 
áóëè ç ïàëèâîì, à îñîáëèâî ç 
äèçïàëèâîì. Ó äåÿêèõ ãîñïîäàð-
ñòâàõ áóëî ñêðóòíî ç ïîñ³âíèì 
ìàòåð³àëîì, áî õòîñü íå çàìîâèâ 
éîãî íàïåðåä àáî íå ïðîïëàòèâ. 

Áóëè òàêîæ ïåðåáî¿ ïîñòàâîê íà-
ñ³ííÿ äëÿ òèõ, õòî íå çàìîâèâ óñå 
íåîáõ³äíå çàçäàëåã³äü. 

×åðåç â³éíó áàãàòî ïîñ³âíîãî 
ìàòåð³àëó çàñòðÿãëî íà ñêëàäàõ. 
Òîìó äåñü ëþäè ô³çè÷íî íå ìî-
ãëè çàáðàòè íàñ³ííÿ. Ïðîòå íàì 
ïîùàñòèëî, áî ìè ï³äãîòóâàëè 
«ñàíè âë³òêó».

Збут сільськогосподарської 
продукції

Íàãàäàºìî, ùî ìîðñüêà áëî-
êàäà âîðîãîì óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â 
º ÷è íå íàéãîëîâí³øîþ ïðîáëå-
ìîþ äëÿ àãðàð³¿â òà óðÿäó êðà¿-
íè, àäæå ÷åðåç íèõ éøëî ìàéæå 
90% óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó. Ïðî 
öå ðîçïîâ³äàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Äåíèñ Øìèãàëü, ÿêèé äîäàâ, ùî 
«íàäçâè÷àéíî âåëèêà ê³ëüê³ñòü» 
çåðíîâèõ, ÿê³ ìàëè áóòè åêñïîð-
òîâàí³ äî ñåðïíÿ, çàðàç çáåð³-
ãàþòüñÿ íà çåðíîñõîâèùàõ, íà 
åëåâàòîðàõ ÷è ñêëàäàõ.

Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî óðÿäó íå 
âäàñòüñÿ íàëàãîäèòè íîâ³, åôåê-
òèâí³ ëîã³ñòè÷í³ øëÿõè, ùî êîì-
ïåíñóþòü ÷è çàì³íÿòü ôóíêö³þ 
óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â, âèíèêíå ïðî-
áëåìà, êîëè ôåðìåðàì ïðîñòî 
íå áóäå äå çáåð³ãàòè ñâ³é óðîæàé. 

«Ìè ñï³ëüíî ç íàøèìè ïàðò-
íåðàìè øóêàºìî àëüòåðíàòèâí³ 
øëÿõè íàëàãîäæåííÿ åêñïîðòó. 
Íå õî÷ó íàïåðåä ¿õ â³äêðèâàòè, 
àëå º ÿê ì³í³ìóì òðè àëüòåð-
íàòèâíèõ âàð³àíòè ³ ÷àñòêîâî 
åêñïîðò óæå â³äáóâàºòüñÿ. Ìè 
áóäåìî íàðîùóâàòè îá'ºì ³ ÿ 
ïðàêòè÷íî ïåðåêîíàíèé, ùî íà 
80% â³ä îáñÿã³â ìè çàáåçïå-
÷èìî ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè 
åêñïîðò», – çàçíà÷èâ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü.

Íàø ñï³âðîçìîâíèê ïàí Â³-
òàë³é òåæ îïèñóº öþ ïðîáëåìó 
ÿê îñíîâíó ïîðÿä ç íåñòà÷åþ ïà-
ëèâà, çàòðèìêîþ íàñ³ííÿ, ÇÇÐ òà 
ïîñòà÷àííÿ äîáðèâ äëÿ òèõ, õòî 
íå çðîáèâ ñòðàòåã³÷í³ çàïàñè íà 
ñâî¿õ ï³äïðèºìñòâàõ: «Áóëà ïðî-
áëåìà «ùî ñ³ÿòè», îñê³ëüêè ïîðòè 
çàêðèò³, çáóòó íåìàº, ö³íà íà ðèí-
êó íå ñêëàëàñÿ. ² òîìó ïîñòàëî ïè-
òàííÿ ïðî ðåíòàáåëüí³ñòü ïîñ³âó 
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êóëüòóðè. Ùî ñ³ÿòè? 
Îñü òàêå ïèòàííÿ ñòîÿëî, òîìó 
ïîòð³áíî áóëî êîðèãóâàòè âñ³ 
íàø³ ïëàíè áóêâàëüíî íà ëüîòó. 

Àëå â ö³ëîìó, ìè äîòðèìà-
ëèñü ïëàíó ³ âñå, ùî ïëàíóâàëè 
ç îñåí³-çèìè – çðîáèëè. Áàãàòî 
õòî, íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ â³ä êóêóðóäçè ÷åðåç 
ïåðåïîâíåí³ ñêëàäè. 

Çàðàç òàêîæ íåìàº ö³íè íà 
ïðîäóêö³þ, àäæå ïîðòè ïîâí³ñòþ 
çàáëîêîâàí³, à îòæå íåìàº ðèíêó 
çáóòó. ² ìè ³ç öèì ïîêè í³÷îãî íå 
ìîæåìî çðîáèòè. 

Òàêîæ ÿ çíàþ, ùî íå ó âñ³õ 
àãðàð³¿â áóâ ðåñóðñ íàïîâíåííÿ 
ñâî¿õ ãîñïîäàðñòâà óñ³ì íåîáõ³ä-
íèì äëÿ ïîñ³âíî¿. Àëå âñ³ìà ïðàâ-
äàìè é íå ïðàâäàìè, âîíè ñïðà-
âèëèñü, áî òðåáà ïðàöþâàòè». 

Посівна на Полтавщині: 
проблеми, виклики та чи справді 
можливий голод в Африці

ñêîð³øó ïåðåìîãó òà ïîâåðíåí-
íÿ äî çâè÷íîãî ðåæèìó æèòòÿ», 
– ðîçì³ðêîâóº ïàí Â³òàë³é.

Àíàë³òèêè òà àãðàð³¿ òàêîæ 
çàïåâíÿþòü, ùî íàâ³òü ïîïðè 
ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó Óêðà¿íà 
âñå æ çìîæå öüîãî ðîêó çàáåç-
ïå÷èòè âëàñí³ ïîòðåáè ó â³âñ³, 
ãðå÷ö³ òà ïðîñ³, îñê³ëüêè ïîñ³âíà 
öèõ êóëüòóð àêòèâíî òðèâàº.

Ðàçîì ç òèì, çà äàíèìè àíà-
ë³òèê³â Óêðà¿íñüêîãî àãðàðíîãî 
êëóáó (ÓÊÀÁ), çà êîðäîíîì òðà-
äèö³éíî äîâåäåòüñÿ êóïóâàòè 
ëèøå ðèñ. Çà ñëîâàìè åêñïåð-
ò³â, êðóïè îñîáëèâî âàæëèâ³ äëÿ 
ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè êðà¿íè, 
àäæå ñïîæèâàííÿ â³âñà â Óêðà¿í³ 
ñÿãàº 4,2 êã íà ð³ê íà ëþäèíó, à 
ãðå÷êè – 2,8 êã.

«Ó ñïîæèâ÷îìó êîøèêó óêðà¿í-
ö³â çíà÷íå ì³ñöå çàéìàþòü êðóïè. 
Ïîíàä 30% êàëîð³é, ùî îòðèìó-
þòüñÿ, ôîðìóºòüñÿ ñàìå çàâäÿ-
êè ïðîäóêòàì ïåðåðîáêè çåðíà. 
Çðîçóì³ëî, ùî ï³ä ÷àñ â³éíè âè-
ðîáíèöòâî êðóï º ïåðøî÷åðãî-
âèì ó ôîðìóâàíí³ ïðîäîâîëü÷î¿ 
áåçïåêè», – çàçíà÷èëè â ÓÊÀÁ.

Àëå àãðàð³¿ âèñëîâëþþòü 
ïîáîþâàííÿ ùîäî ìàéáóòíüî-
ãî âðîæàþ – ÷è ïîñ³þòü òà âè-
ðîñòÿòü ñ³ëüãîñïâèðîáíèêè äî-
ñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ïîòð³áíèõ äëÿ 
ïåðåðîáêè êóëüòóð. Àäæå çà 
íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿ ñïðîãíîçó-
âàòè îñòàòî÷íó ê³ëüê³ñòü ïîñ³â³â 
êðóï’ÿíèõ äîâîë³ ñêëàäíî. Òàê 
ñàìî ÿê ³ íåìîæëèâî îïåðàòèâ-
íî â³äñë³äêóâàòè äèíàì³êó âè-
ðîáíèöòâà çà âèäàìè êðóï ó ðîç-
ð³ç³ ðåã³îí³â.

Ðàí³øå ïåðøèé çàñòóïíèê ì³-
í³ñòðà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðî-
äîâîëüñòâà Óêðà¿íè Òàðàñ Âèñî-
öüêèé çàçíà÷èâ, ùî Óêðà¿í³ äëÿ 
âíóòð³øíüîãî ñïîæèâàííÿ âè-
ñòà÷èòü 40% öüîãîð³÷íîãî óðî-
æàþ çåðíîâèõ: «Ìàºìî íà ñüî-
ãîäí³ äîñèòü ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ 
óìîâè. Â ðàç³ â³äñóòíîñò³ ³íøèõ 
ôîðñ-ìàæîðíèõ ôàêòîð³â º ïî-
òåíö³àë äî çáîðó äîñòîéíîãî 
âðîæàþ öüîãî ðîêó, ÿêèé ðîçïî-
÷íåòüñÿ âæå íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ 
– íà ïî÷àòêó ëèïíÿ», – çàçíà÷èâ 
ïàí Âèñîöüêèé.

ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Ïîëòàâ-
ñüêî¿ ÎÂÀ Äìèòðî Ëóí³í, ïîñ³âíà 
êàìïàí³ÿ â îáëàñò³ âèõîäèòü íà 
ô³í³øíó ïðÿìó. Ñòàíîì íà çàðàç 
àãðàð³¿ Ïîëòàâùèíè ïîñ³ÿëè ïî-
íàä 1159,6 òèñ. ãà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ êóëüòóð. Öå á³ëüøå 85 
% â³ä â³äâåäåíèõ â îáëàñò³ ïëîù: 
«Âñå â³äáóâàºòüñÿ çà ïëàíîì. 
Áàãàòî ãîñïîäàðñòâ óæå ïîâí³ñ-
òþ çàê³í÷èëè ïîñ³âíó, îñîáëè-
âî â ï³âäåííèõ ðàéîíàõ. Òàê ùî 
Ïîëòàâùèíà ñâ³é ïðîäîâîëü÷èé 
ôðîíò òðèìàº. Âñå áóäå Óêðà¿-
íà!» – çàïåâíèâ Äìèòðî Ëóí³í.

Þð³é ÄÐÎÃÀ

Які прогнози на майбутнє 
та чи справді Африка під 
загрозою голоду

Íàø ñï³âðîçìîâíèê âèðà-
çèâ ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî ãîëîäó 
íå ñòàíåòüñÿ, àäæå ïîëòàâñüê³ 
àãðàð³¿ ïðàöþþòü íàâ³òü â óìî-
âàõ â³éíè, áî ëþäÿì ïîòð³áíî 
¿ñòè: «Ñêëàäíî ïðîãíîçóâàòè, 
àëå ñïîä³âàºìîñü íà êðàùå. Áà-
ãàòî ôåðìåð³â ðèçèêóâàëè – ñ³ÿ-
ëè íàâ³òü òå, ùî â íèõ â äîñòàòêó ³ 
íà ùî íå ñêëàëàñÿ ùå ö³íà. Íàøà 
ñïðàâà – ïðàöþâàòè, à òàì º íà-
ä³ÿ, ùî âñå áóäå äîáðå. 

Ìè ïëàíóºìî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, 
àëå ç ïîïðàâêîþ íà òå, ùî ³ ÿê 
áóäå ðîáèòè óðÿä íàøî¿ äåðæà-
âè. Â öüîìó ðîö³ íàøå êåð³âíè-
öòâî âñå ðîçðàõóâàëî äóæå âäà-
ëî, äàë³ – ïèòàííÿ â³äêðèòå. Í³õòî 
íå çíàº ÿê áóäå äàë³, àëå âñå çà-
ëåæèòü â³ä Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ïðå-
çèäåíòà òà ¿õí³õ ð³øåíü. 

Ñ³ÿòè â áóäü-ÿêîìó ðàç³ áóäå-
ìî! Àëå çàðàç óñå áóäåìî ïëàíó-
âàòè â ì³ðó íàäõîäæåííÿ çàäà÷, 
ñàì³ ðîçóì³ºòå, – òàêèé ÷àñ. Äÿ-
êóâàòè Áîãó òà ÇÑÓ, ùî ó íàñ íà 
Ïîëòàâùèí³ â³äíîñíî, íàñê³ëüêè 
öå ìîæëèâî ñïîê³éíî, òîìó òàê. 

Çàðàç éäåìî çà ïëàíîì – íà-
íîñèìî çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí, 
äîãëÿäàºìî òà îáðîáëþºìî 
êóëüòóðè, äàë³ áóäåìî äèâèòèñü 
³ ïî õîäó êîðèãóâàòè ñâî¿ ä³¿.

Ùîäî Àôðèêè òà ñâ³òó, òî 
àíàë³òèêè ñòâåðäæóþòü, ùî 
Óêðà¿íà ³ ªâðîïà ãîëîäíèìè íå 
áóäóòü, ïðîòå á³äí³ø³ êðà¿íè, çî-
êðåìà ³ Àôðèêè, ï³ä çàãðîçîþ. 
Àëå çíîâó æ òàêè, öå ò³ëüêè ïðî-
ãíîçè, áî ìè ñïîä³âàºìîñü íà 

Через виявлену 
антисанітарію 
інспектори заборонили 
виробництво консервів, 
якими формували 
продрезерв Полтави

Ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè â Ïîëòàâñüê³é 

îáëàñò³ â³äðåàãóâàëè íà ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðàâîîõîðîíö³â ïðî íå-
ÿê³ñí³ ì’ÿñí³ êîíñåðâè.

ßê ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ 
óïðàâë³ííÿ, 10 òðàâíÿ â ðàìêàõ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè ³í³ö³þâà-
ëà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî 
ïîòóæíîñòåé ÒÎÂ «Ïðîäîïòîì», 
ùî ðîçòàøîâàíå íà òåðèòîð³¿ 
Ïîëòàâñüêîãî ì’ÿñîêîìá³íàòó íà 
âóë. Õàð÷îâèê³â, 6à.

Ï³ñëÿ öüîãî ôàõ³âö³ ÄÏÑÑ 
âè¿õàëè íà ïîçàïëàíîâó ïåðå-
â³ðêó ï³äïðèºìñòâà. Ï³ä ÷àñ îá-
ñòåæåííÿ áóëî âèÿâëåíî íèçêó 
ïîðóøåíü âèìîã õàð÷îâîãî çà-
êîíîäàâñòâà: îáëàäíàííÿ çà-
ñòàð³ëå òà íåìàº äîñòàòíüî¿ 
ïîòóæíîñò³ äëÿ âèðîáíèöòâà çà-
ÿâëåíî¿ ïðîäóêö³¿; ñò³íè, ñòåëÿ 
òà ï³äëîãà ìàþòü ïîøêîäæåííÿ; 
ì³ñöÿìè ñò³íà òà ñòåëÿ óðàæåí³ 
ïë³ñíÿâèìè ãðèáêàìè.

Îêð³ì öüîãî äâåð³ òà â³êíà 
ìàþòü ïîøêîäæåííÿ òà äåôîð-
ìîâàí³. Âèòÿæíà ñèñòåìà íå 
ïðàöþº, íà ðåø³òêàõ âèòÿæíèõ 
îòâîð³â íàøàðóâàâñÿ ïèë. Íà ìå-
òàëåâèõ åëåìåíòàõ òåõíîëîã³÷-
íîãî îáëàäíàííÿ â³äøàðóâàëàñÿ 
ôàðáà òà óòâîðèëàñÿ êîðîç³ÿ.

Ó ïðèì³ùåííÿõ íàÿâí³ ìóõè, 
åëåêòðè÷í³ ïàñòêè äëÿ êîìàõ ïå-
ðåïîâíåí³. Äåÿê³ çàõèñí³ ðåø³ò-
êè äðåíàæíèõ êàíàë³â çàñì³÷åí³ 
â³äõîäàìè ì’ÿñíî¿ ñèðîâèíè.

Îáëàäíàííÿ, ÿêå êîíòàêòóº 
ç ñèðîâèíîþ, ìàº ïîøêîäæåí-
íÿ ö³ë³ñíîñò³, óðàæåíå êîðîç³ºþ 
òà áðóäíå. Ïðàö³âíèêè â íåäî-
ñòàòí³é ê³ëüêîñò³ çàáåçïå÷åí³ 
ðîáî÷èì îäÿãîì. Âèêîðèñòî-
âóâàëàñÿ ñèðîâèíà íåâ³äîìîãî 
ïîõîäæåííÿ, íà ï³äïðèºìñòâ³ íå 
çä³éñíþâàâñÿ ìîí³òîðèíã ñèðî-
âèíè ³ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ïî-
êàçíèê áåçïåêè.

Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ ôàê-
òîðè òà ìîæëèâå çàáðóäíåííÿ 
ïðîäóêö³¿, ÿêå ìîãëî ïðèçâåñòè 
äî çàõâîðþâàííÿ ñïîæèâà÷³â íà 
áîòóë³çì, ³íñïåêòîðè óõâàëèëè 
ð³øåííÿ ïðî òèì÷àñîâå ïðèïè-
íåííÿ âèðîáíèöòâà òà îá³ã õàð-
÷îâèõ ïðîäóêò³â íà âèðîáíèöòâ³. 
Ñêëàäåíî äâà ïðèïèñè ùîäî 
óñóíåííÿ ïîðóøåíü âèìîã çàêî-
íîäàâñòâà.

Íàñòóïíîãî äíÿ, ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ ïîñòàíîâè ïðî òèì÷à-
ñîâå ïðèïèíåííÿ ðîáîòè, ÒÎÂ 
«Ïðîäîïòîì» íå ïðîïóñòèâ ³í-
ñïåêòîð³â äî ïåðåâ³ðêè íàâ³òü 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà ì³ñöå ïðèáóëà 
ñë³ä÷à ãðóïà ïîë³ö³¿.

Íà äàíèé ÷àñ ³íñïåêòîðñüê³ 
ä³¿ òðèâàþòü, ìàòåð³àëè ïåðåäà-
í³ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

Íàãàäàºìî, ó áåðåçí³ âëàäà 
ì³ñòà çàìîâèëà ó ÒÎÂ «Ïðîäî-
ïòîì» 160 òèñÿ÷ ì’ÿñíèõ êîí-
ñåðâ³â äâîõ òèï³â âàðò³ñòþ 14,5 
ìëí ãðí äëÿ ôîðìóâàííÿ ì³ñü-
êîãî ïðîäîâîëü÷îãî ðåçåðâó. 
Êâ³òíåâà ïåðåâ³ðêà âèðîáíè÷èõ 
ïîòóæíîñòåé ï³äïðèºìñòâà òà 
ïåðøà ïóáë³êàö³ÿ ôîòî ç àíòè-
ñàí³òàð³ºþ íà âèðîáíèöòâ³ âè-
êëèêàëè ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ. 
Îñîáëèâî, êîëè â ö³é ³ñòîð³¿ ïðî-
ëóíàëî ³ì’ÿ Âÿ÷åñëàâà Ñòåöåí-
êà, êåð³âíèêà ôðàêö³¿ «Çà Ìàé-
áóòíº» â îáëàñí³é ðàä³ òà «ïðàâî¿ 
ðóêè» Îëåêñàíäðà Ìàìàÿ.

Çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ÑÁÓ ïî÷àëà ïåðåâ³ðêó íàÿâíîñ-
ò³ êîíñåðâ³â ó øêîëàõ Ïîëòàâè. 
Ïðàâîîõîðîíö³ ï³äîçðþþòü, ùî 
ðåàëüíà ê³ëüê³ñòü ïîñòàâëåíèõ 
êîíñåðâ³â íå â³äïîâ³äàº ê³ëüêîñ-
ò³ ó äîãîâ³ðíèõ äîêóìåíòàõ.

Íàãàäàºìî, âåñü ìèíóëèé 
ð³ê íîâîñòâîðåíå ÊÏ «Äîáðîáóò 
Ïîëòàâñüêî¿ ãðîìàäè», ÿêå õàð-
÷óº øêîëÿð³â Ïîëòàâè, çàìîâëÿëî 
îáëàäíàííÿ òà ïðîäóêòè âèêëþ÷-
íî ó ô³ðì, ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì 
ÿêèõ º Âîëîäèìèð Ñåðã³ºíêî. Íà-
ïðèêëàä, îäèí ê³ëîãðàì ìàíäà-
ðèí³â êîøòóâàâ áþäæåòó 74 ãðí, à 
ê³ëîãðàì õë³áà — 68 ãðí.
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ÍÀ Ï²ÄÊÎÍÒÐÎËÜÍÓ 
Óêðà¿í³ òåðèòîð³þ Ãë³áà 
Ñòðèæêà âäàëîñÿ ïîâåð-

íóòè çàâäÿêè îáì³íó ïîëîíå-
íèìè. Ó ñâî¿ 25 ðîê³â ìîëîäèé 
÷îëîâ³ê ïåðåæèâ òàêå, ùî íàì 
³ íå ñíèëîñÿ. Ãë³á — ³ñòîðèê çà 
ôàõîì, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó 
â Äí³ïð³ ïðàöþâàâ ìåíòîðîì â 
Óêðà¿íñüê³é àêàäåì³¿ ë³äåðñòâà â 
Ìèêîëàºâ³. Ó ëþòîìó 2021 ðîêó 
ï³äïèñàâ êîíòðàêò ³ç ÇÑÓ. Õëî-
ïåöü ðîçïîâ³äàº: ³ç ñàìîãî ïî-
÷àòêó ÷³òêî çíàâ, ùî õî÷å ñòàòè 
ìîðñüêèì ï³õîòèíöåì. Îäèí ³ç 
áàçîâèõ ïîñ³áíèê³â ó ï³äãîòîâö³ 
òà âèõîâàíí³ ìîðñüêèõ ï³õîòèí-
ö³â «Âåñòè! Áîðîòèñÿ! Ïåðåìà-
ãàòè!» âèâ÷èâ ÷è íå íàïàì’ÿòü. 
Äî òîãî æ ñàì îáðàâ â³éñüêîâèé 
ï³äðîçä³ë, ó ñêëàä³ ÿêîãî ñåáå é 
áà÷èâ. Öå 1-é îêðåìèé áàòàëü-
éîí ìîðñüêî¿ ï³õîòè, ÿêèé 2014 
ðîêó ï³ä ÷àñ àíåêñ³¿ Êðèìó âèé-
øîâ çâ³äòè ìàéæå â ïîâíîìó 
ñêëàä³, ëèøèâøèñü â³ðíèì â³é-
ñüêîâ³é ïðèñÿç³. 
Злетів із третього 
на перший поверх 
і опинився під завалами

— ß ñëóæèâ ó äåñàíòíî-
øòóðìîâ³é ðîò³. Ó ãðóäí³ ìèíó-
ëîãî ðîêó ìè çà¿õàëè â ðàéîí 
ïðîâåäåííÿ ÎÎÑ ³ çàéíÿëè ë³í³þ 
îáîðîíè. Íà áîéîâèõ ïîçèö³ÿõ, 
â îêîïàõ ï³âí³÷í³øå Ìàð³óïîëÿ, ³ 
çóñòð³â ïî÷àòîê ïîâíîìàñøòàá-
íî¿ â³éíè ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè, — 
ïðèãàäóº Ãë³á Ñòðèæêî, ëåæà÷è 
íà ë³êàðíÿíîìó ë³æêó. — Òî áóâ 
ìàñîâàíèé îáñòð³ë ³ç ðåàêòèâ-
íèõ ñèñòåì çàëïîâîãî âîãíþ 
«Ñìåð÷», «Ãðàä», «Óðàãàí», ³ç 
÷îãî ò³ëüêè ìîæíà. Ðîçïî÷àâñÿ 
äîù, òà â³ä âèáóõ³â áóëî ÿñíî. 
Ïðèñòîñîâóâàëîñÿ ò³ëî, çâèêàëè 
âóõà äî âñ³õ öèõ çàíàäòî ãó÷íèõ 
çâóê³â, áî äî öüîãî òàêèõ ³íòåí-
ñèâíèõ áîéîâèõ ä³é ïðèíàéìí³ 
íà ìî¿é ïàì’ÿò³ íå áóëî. Ñïî-
÷àòêó, ÿê óæå ñêàçàâ, ìè ñòîÿëè 
ï³âí³÷í³øå Ìàð³óïîëÿ. Çãîäîì, 
êîëè ïî÷àëèñÿ â³éñüêîâ³ ìàíåâ-
ðè, íàøèì çàâäàííÿì áóëî çà-
êð³ïèòèñÿ íà Ìàð³óïîëüñüêîìó 
ìåòàëóðã³éíîìó êîìá³íàò³, ÿêèé 
äîñ³ çâåòüñÿ ³ìåíåì ²ëë³÷à, ³ ïå-
ðåêðèòè äîðîãó ç Âîëíîâàõè òà 
Ñàðòàíè. Ñïåðøó íàøà âîãíåâà 
òî÷êà áóëà íà 4-ìó ïîâåðñ³ îä-
í³º¿ ç áóä³âåëü êîìá³íàòó. Êîëè æ 
öåé ïîâåðõ çíèùèëè îáñòð³ëàìè 
ç òàíê³â òà ì³íîìåò³â, ìè ïåðå-
ì³ñòèëèñÿ íà 3-é ³ ïðîäîâæèëè 
ñòðèìóâàòè íàòèñê âîðîãà.

Îäí³º¿ ìèò³ Ãë³á ïîáà÷èâ, ÿê 
ó íèõ ö³ëèòüñÿ òàíê. Êîëè öÿ áî-
éîâà ìàøèíà ñòð³ëÿº ïî òîá³, çà-
ïåâíÿº õëîïåöü, òè íå ÷óºø çâó-
êó ïîñòð³ëó. 

— Ïåðåä î÷èìà ìàéíóâ 
ÿñêðàâèé ñïàëàõ — ³ â ãîëîâ³ ïðî-
íåñëàñÿ äóìêà: îò âîíà, ñìåðòü, 
—  ïðîäîâæóº ñâîþ ðîçïîâ³äü 
ìîëîäèé ÷îëîâ³ê. — Ïîò³ì óäà-
ðèëè ç ì³íîìåòà — ³ áóä³âëÿ 
îáâàëèëàñÿ â ò³é ÷àñòèí³, äå ÿ 
ñòîÿâ. Âíàñë³äîê öüîãî çëåò³â ³ç 
3-ãî íà 1-é ïîâåðõ ³ îïèíèâñÿ ï³ä 
çàâàëàìè. Ï³ñëÿ òîãî æ, ÿê ïî÷óâ 
ãîëîñ ìîãî êîìàíäèðà, ÿêèé âè-
êëèêàâ ìåíå ïî ðàö³¿, çðîçóì³â, 
ùî æèâèé, à îòæå, òðåáà ïîêëè-
êàòè íà äîïîìîãó. Ìåíå ïî÷óëè 
ïîáðàòèìè é âèòÿãëè ç-ï³ä çà-
âàë³â. Òîä³ ùå íå çíàâ, ÿê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ ìàþ, ó ìåíå áóâ áî-
ëüîâèé øîê. Çãîäîì íàø áîéî-
âèé ìåäèê ïðèáëèçíî ïåðåðàõó-
âàâ ìî¿ òðàâìè: ïåðåëîìè ê³ñòîê 
òàçà, çëàìàíà íèæíÿ ùåëåïà, 
çàá³é ãðóäíî¿ êë³òêè, ñòðóñ ìîç-
êó, êîíòóç³ÿ. Îêð³ì óñüîãî, íå ì³ã 
ðîçïëþùèòè î÷åé. Ïðî òå, ùî â 
ìåíå çëàìàíèé ³ùå é í³ñ, äîâ³-

äàâñÿ ï³çí³øå. Ìåíå òðàíñïîð-
òóâàëè äî â³éñüêîâîãî øïèòàëþ, 
ùî áóâ îáëàøòîâàíèé íà òåðè-
òîð³¿ ìåòàëóðã³éíîãî êîìá³íàòó. 
Ïðîáóâ òàì ê³ëüêà äí³â. Ëåæà÷è 
³ç çàïëþùåíèìè î÷èìà é ïîäóì-
êè ìîëÿ÷èñü ïðî îäíå: àáè õî÷à 
á íà ìèòü ñòèõíóâ á³ëü ó ä³ëÿíö³ 
òàçà, îäíîãî äíÿ ïî÷óâ, ùî, àáè 
âðÿòóâàòè íàø³ æèòòÿ, íàñ ïåðå-
äàäóòü ðîñ³éñüê³é ñòîðîí³.

Òàê Ãë³á Ñòðèæêî ïîòðàïèâ 
íà îêóïîâàíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 
— äî ì³ñòà Íîâîàçîâñüê, ùî íà 
Äîíå÷÷èí³. Òèæäåíü ïðîâ³â òàì 
ó ë³êàðí³, äå, çà ñëîâàìè õëîïöÿ, 
óçàãàë³ íå íàäàâàëè ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè. Ïîò³ì éîãî ïåðåì³ñ-
òèëè äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó Äî-
íåöüêà, äå âðåøò³-ðåøò íàêëàëè 
øèíó íà íèæíþ ùåëåïó, ÿêà âæå 
ïî÷àëà íåïðàâèëüíî çðîñòàòè-
ñÿ. Ïðîòå é òàì ë³êóâàííÿ, ³ùå 
òîëêîì íå ðîçïî÷àâøèñü, çî-
âñ³ì øâèäêî çàê³í÷èëîñÿ. 

— Óâå÷åð³ ïðè¿õàëè ðîñ³é-
ñüê³ â³éñüêîâ³ é çàÿâèëè, ùî 20 
íàøèõ ïîðàíåíèõ á³éö³â âèïè-
ñóþòü, çà÷èòàëè ñïèñîê. Ó òîìó 
ñïèñêó áóëî é ìîº ïð³çâèùå. ß 
ºäèíèé áóâ ëåæà÷èì. Óñ³õ ïî-
ñàäèëè, à ìåíå ïîâàíòàæèëè äî 
ñàëîíó àâòîáóñà ³ ïðèâåçëè íà 
òåðèòîð³þ äîíåöüêî¿ â’ÿçíèö³. 
Íåâäîâç³ ç’ÿâèëèñÿ îõîðîíö³, 
à òàêîæ ë³êàð³, ÿê³ ïî÷àëè îãëÿ-
äàòè íàø³ ïîðàíåííÿ. Ó ìåíå é 
³ùå îäíîãî õëîïöÿ, ÿêîìó ïî-
ñòð³ëîì çíåñëî ÷àñòèíó ãîëî-
âè, ñòàí çäîðîâ’ÿ áóâ íàñò³ëüêè 
âàæêèì, ùî íàñ íå âçÿëè íàâ³òü 
äî â’ÿçíèö³, — âîðóøèòü Ãë³á áî-
ëþ÷³ ñïîãàäè. 

— Îò âè ãîâîðèòå, ùî âàì íå 
íàäàâàëè ïîâíîö³ííî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè. Àëå ïðè öüîìó õî÷à 
á ÿêèõîñü ìåòîä³â âïëèâó íå çà-
ñòîñîâóâàëè? — äîïèòóþñÿ. 

— Òà ÿ é òàê ëåäâå äèõàâ, — 
ïîñì³õàºòüñÿ ìîðï³õ. — Óñå ò³ëî 
áîë³ëî. Çâ³ñíî, äîïèòóâàëè, íà-
ìàãàëèñÿ âèâ³äàòè ³íôîðìàö³þ, 
÷èíèëè ïñèõîëîã³÷íèé òèñê. Òà 
íàéâàæ÷å áóëî ìîðàëüíî. Óÿâ³òü 
ñîá³, ïîðÿä ³ç òîáîþ ñòî¿òü âî-
ðîæèé â³éñüêîâîñëóæáîâåöü ç³ 
çáðîºþ, à òè ëåæèø ó ãåòü «ðîç³-
áðàíîìó» ñòàí³. 
Ніхто не знав, де саме 
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Òèì ÷àñîì ð³äí³ Ãë³áà Ñòðèæ-
êà âçàãàë³ íå çíàëè, ùî ç íèì. 
Éîãî ìàòè Ëåñÿ Êîñòåíêî ðîç-
ïîâ³äàº, ùî, êîëè ðîçïî÷àëîñÿ 
ïîâíîìàñøòàáíå âòîðãíåííÿ 
ðîñ³ÿí, òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó ç 
ñèíîì ïðàêòè÷íî íå áóëî — â³í 
÷è íå óâåñü ÷àñ áóâ ïîçà çîíîþ 
äîñÿãíåííÿ. 

— Óïåðøå Ãë³á çàòåëåôî-
íóâàâ äåñü íà 20-é äåíü ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè é ïîâ³äîìèâ, 
ùî éîãî â³éñüêîâå ç’ºäíàííÿ 
ñòî¿òü ó Ìàð³óïîë³. Çàãàëîì òå-
ëåôîíóâàâ ðàç³â 4, — êîíêðå-
òèçóº ïàí³ Ëåñÿ. — Òîáòî ìè 
çâèêëè äî òîãî, ùî çâ’ÿçîê ³ç ñè-
íîì äîâãî ìîæå áóòè â³äñóòí³é, ³ 
áóëè â³äíîñíî ñïîê³éíèìè. Ïðî-
òå çãîäîì öåé çâ’ÿçîê óçàãàë³ 
çíèê. Çâ’ÿçàëèñÿ ç êîìàíäóâàí-
íÿì Ãë³áà, òà íàñ çàñïîêî¿ëè, ùî 
òóäè ñïðàâä³ í³õòî íå ìîæå äî-
äçâîíèòèñÿ. Óðåøò³-ðåøò íàì 
äîïîì³ã îäèí ³ç éîãî òîâàðèø³â 
ïî ñëóæá³ ç Ìèêîëàºâà, ÿêèé, 
ðîçøóêóþ÷è ïîáðàòèì³â, íà ðî-
ñ³éñüêîìó «Òåëåãðàì»-êàíàë³, äå 
âèñòàâëÿþòü ôîòîçí³ìêè óêðà-
¿íñüêèõ óáèòèõ á³éö³â, à òàêîæ 
â³äåî ç íàøèìè ïîëîíåíèìè, 
âèïàäêîâî ïîáà÷èâ íà îäíîìó ç 
â³äåîçàïèñ³â Ãë³áà. Êîëè ñèí ¿õàâ 
íà ôðîíò, òî íà âñÿêèé âèïàäîê 
äàâ öüîìó á³éöþ íîìåð òåëåôî-

íó ñâîãî ñòàðøîãî áðàòà ²ãîðÿ. 
² îò òîé õëîïåöü çàòåëåôîíóâàâ 
²ãîðþ â Ïîëòàâó é ïîâ³äîìèâ, ùî 
Ãë³á ó ïîëîí³. Ìè ïåðåãëÿíóëè òå 
â³äåî, âîíî ñòðàøíå. Íà íüîìó 
ñèí ³ç çàïëþùåíèìè î÷èìà ðî-
ñ³éñüêîþ ìîâîþ íàçèâàº ñåáå, 
ðîçêàçóº, ÿê³ â íüîãî òðàâìè, — 
òàê ìè ä³çíàëèñÿ, ùî â íüîãî áà-
ãàòî ïåðåëîì³â ê³ñòîê. 

Óíèçó, çà ñëîâàìè Ëåñ³ Êîñ-
òåíêî, áóëî «â³êíî» ç òåêñòîì ïðî 
òå, ùî, îñê³ëüêè áîºöü ó äóæå 
òÿæêîìó ñòàí³, íàø øïèòàëü ñàì 
ïåðåäàâ éîãî â ïîëîí, àáè òîé 
õî÷à á âèæèâ. Àëå é òàì íå áóëî 
æîäíîãî ñëîâà ïðî òå, äå êîí-
êðåòíî â³í ïåðåáóâàº. Ó ïîëîí³ 
— ³ âñå. Ð³äí³ îäðàçó æ ïåðåäàëè 
³íôîðìàö³þ, ÿêîþ âîëîä³ëè, äî 
ñòâîðåíîãî ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ ç 
ïèòàíü ðå³íòåãðàö³¿ òèì÷àñîâî 
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè 
Íàö³îíàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî 
áþðî ïîøóêó ëþäåé, êëþ÷îâîþ 
ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî º çá³ð 
òà óçàãàëüíåííÿ äàíèõ ïðî â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèõ, çàãèáëèõ, 
çíèêëèõ áåçâ³ñòè, íåçàêîííî çà-
òðèìàíèõ îêóïàíòàìè. Ç îãëÿäó 
íà òå, ùî ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ìàº 
òÿæê³ òðàâìè, ðîäè÷³ ïðîñèëè 
âêëþ÷èòè éîãî äî ïð³îðèòåòíèõ 
ñïèñê³â íà îáì³í ïîëîíåíèìè. 

— Çãîäîì ³ç Ì³í³ñòåðñòâà ç 
ïèòàíü ðå³íòåãðàö³¿ òèì÷àñîâî 
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè 
íàñ ïî³íôîðìóâàëè òåëåôîíîì, 
ùî Ãë³áà âæå âíåñëè äî ñïèñêó 
íà îáì³í. Ïðîáëåìà áóëà â òîìó, 
ùî í³õòî íå çíàâ, äå æ ñàìå â³í 
ïåðåáóâàº, — îïîâ³äàº äàë³ áî-
ëþ÷ó ³ñòîð³þ ïàí³ Ëåñÿ. — ² ÿê 
ïðî öå ä³çíàòèñÿ? Ìè ïðîáó-
âàëè íàâ³òü ï³äêëþ÷èòè çíàéî-
ìèõ ñâî¿õ çíàéîìèõ ³ç Ãîðë³âêè, 
Íîâîàçîâñüêà é âèâ³äàòè ÿêóñü 
³íôîðìàö³þ, àëå âñå áåçðåçóëü-
òàòíî. ² ðàïòîì, çäàºòüñÿ, 22 
êâ³òíÿ Ãë³á çàòåëåôîíóâàâ ñàì, 
ïðè÷îìó ç äóæå äèâíîãî íåâ³äî-
ìîãî íîìåðà. Îñê³ëüêè â ñèíà 
áóëà çëàìàíà ùåëåïà, â³í ëåäâå 
â³äêðèâàâ ðîò, òîæ çì³ã ñêàçàòè 
òîä³ ºäèíå: «Ìàìî, ÿ â ïîëîí³ â 
Äîíåöüêó». Àëå öüîãî áóëî äî-
ñòàòíüî. Ìè ìèòòºâî ïåðåäà-
ëè äî ì³í³ñòåðñòâà ³íôîðìàö³þ 
ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ñèíà — ³ 
ï³ñëÿ öüîãî ïðîöåñ ïî÷àâ ðó-
õàòèñÿ øâèäøå. ×åðåç äåÿêèé 
÷àñ íàñ îáíàä³ÿëè, ùî íåâäîâç³ 
â³äáóäåòüñÿ îáì³í. ² íàðåøò³ 28 
êâ³òíÿ äåñü ï³ñëÿ îá³äó ì³í³ñòð ³ç 
ïèòàíü ðå³íòåãðàö³¿ òèì÷àñîâî 
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè 
²ðèíà Âåðåùóê ïîâ³äîìèëà òå-
ëåôîíîì ðàä³ñíó íîâèíó: óñå, 
ìîâëÿâ, îáì³íÿëè âàøîãî ñèíà 
é çàðàç âåçóòü äî ìåäçàêëàäó 
Çàïîð³ææÿ. Ìè íå çíàëè, ÿê ¿é 
äÿêóâàòè. 
Перші слова Гліб вимовив 
крізь сльози: «Мамо, 
я вже на українській землі»

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³ä òðàâìîâà-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ìîðï³õà Ãë³áà 
Ñòðèæêà â³äìîâèëèñÿ íàâ³òü ó 
ðîñ³éñüê³é â’ÿçíèö³, éîãî ïîì³ñ-
òèëè äî êàðåòè øâèäêî¿ äîïîìî-
ãè é ïðèâåçëè äî ì³ñòà òàãàíðîã, 
ùî â ðîñòîâñüê³é îáëàñò³. Òàì 
íà â³éñüêîâîìó àåðîäðîì³ õëîï-
öÿ ïåðåíåñëè íà áîðò ë³òàêà, äå 
âæå ïåðåáóâàëè òàê³ æ óêðà¿íñüê³ 
ïîëîíåí³ ³ç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà é 
ïåðåìîòàíèìè ñêîò÷åì ðóêàìè-
íîãàìè. Ïîì³æ íèõ áóëè é ëåæà÷³. 

— Ë³òàêîì íàñ äîïðàâèëè 
ó Êðèì, à ïîò³ì ïåðåñàäèëè íà 
â³éñüêîâèé àâòîìîá³ëü. ß ïîö³êà-
âèâñÿ, êóäè íàñ âåçóòü, ³ ïî÷óâ ó 
â³äïîâ³äü: íà îáì³í. Îòàê ä³çíà-
âñÿ, ùî âñå íå òàê óæå é áåçíà-
ä³éíî. Òîãî æ âå÷îðà íàñ îáì³-

«Стан мого здоров’я 
був настільки важкий, 
що мене не взяли навіть 
до російської в’язниці»
Уродженець Полтави — морський піхотинець Гліб Стрижко, 
котрий отримав значні травми під час оборони Маріуполя й 
понад два тижні провів у російському полоні, нині перебуває 
на стаціонарному лікуванні в медичному закладі рідного міста 

íÿëè íà ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ, 
ï³ñëÿ ÷îãî ÿ ïîòðàïèâ äî çàïî-
ð³çüêî¿ ë³êàðí³. Òàì ìåí³ íàðåøò³ 
ïî÷àëè íàäàâàòè êâàë³ô³êîâàíó 
ìåäè÷íó äîïîìîãó: âïðàâèëè 
ùåëåïó, ïðîâåëè õ³ðóðã³÷íó ñòà-
á³ë³çàö³þ òàçà, áàãàòî ³íøèõ ìà-
í³ïóëÿö³é, çîêðåìà âøèëè â ìîº 
ò³ëî ÷èìàëî çàë³çà, àáè ç ÷àñîì 
ÿ ì³ã ñèä³òè, ñòîÿòè, õîäèòè. Ïðè-
çíà÷èëè é ³íø³ ïðîöåäóðè, àäæå 
ìîº çäîðîâ’ÿ çíà÷íî ïîõèòíó-
ëîñÿ. Ïîêè ùî ïðîâåëè 3 îïåðà-
ö³¿ — ³ öå ùå íå ê³íåöü. Íà ìåíå 
÷åêàº ïðèíàéìí³ ùå îïåðàö³ÿ íà 
íîñ³, ÿêèé ï³ñëÿ ïåðåëîìó íåïðà-
âèëüíî çð³ññÿ, — êîíñòàòóº Ãë³á.

— Ìè ñèä³ëè ÿê íà ãîëêàõ 
— î÷³êóâàëè íà òåëåôîííèé 
äçâ³íîê. ² íåâäîâç³ â³í, ìîâ ãð³ì 
ïðîëóíàâ ñåðåä òèø³: ïîì³÷-
íèê ²ðèíè Âåðåùóê ïîâ³äîìèâ, 
ùî Ãë³á óæå â çàïîð³çüêîìó ìå-
äçàêëàä³, à ïîò³ì ïåðåäàâ éîìó 
ìîá³ëüíèé òåëåôîí (â³í ó íüîãî 
ïîò³ì òàê ³ ëèøèâñÿ). Ïåðø³ ñëî-
âà ñèí âèìîâèâ êð³çü ñëüîçè: 
«Ìàìî, íàðåøò³ ÿ íà óêðà¿íñüê³é 
çåìë³», — Ëåñÿ Êîñòåíêî çìà-
ëüîâóº äåòàë³, ÿê³ Ãë³á îïóñòèâ. 

Òåïåð íàéñêëàäí³øå âæå ïî-
çàäó. Ë³êàð³ äàþòü îïòèì³ñòè÷í³ 
ïðîãíîçè ùîäî îäóæàííÿ á³éöÿ, 
çàçíà÷àþ÷è, ùî äëÿ öüîãî ïðî-
ñòî ïîòð³áåí ÷àñ. Ãë³áó ³ùå ââî-
äÿòü çíåáîëþþ÷³ ïðåïàðàòè, áî 
á³ëü â³ääàº â íîãó, — ³ ïåâíèé 
÷àñ òàê ³ áóäå. Ïðîòå ìîëîäèé 
÷îëîâ³ê óæå íå ëèøå ìîæå ñèä³-
òè, ñòîÿòè, à é õîäèòü ïî ïàëàò³. 
²ç äîïîìîãîþ æ õîäóíêà ðàçîì ³ç 
ë³êàðåì-ðåàá³ë³òîëîãîì äîëàº 
â³äñòàíü àæ äî ïîñòà ìåäñåñòðè. 

— Ë³êàð³ ñòâåðäæóþòü, ùî 
Ãë³á íàâ³òü íå êóëüãàòèìå, — ðà-
ä³º ïàí³ Ëåñÿ. — Ùîäî ùåëåïè, 
òî éîìó âæå çíÿëè øâè. Ñèí, 
çâè÷àéíî, ³ùå íå áðèºòüñÿ, áî 
áîëÿ÷å. Àëå, ÿêùî ðàí³øå ïî-
äð³áíþâàëà éîìó ¿æó, òî çàðàç 
â³í óæå æóº ñàìîñò³éíî. Ö³ëîãî 
ÿáëóêà, ùîïðàâäà, ³ùå íå âêó-
ñèòü — äîâîäèòüñÿ ð³çàòè éîãî 
íà øìàòî÷êè. Õî÷ ïîì³÷àþ çíà-
÷íèé ïðîãðåñ, àäæå ðàí³øå Ãë³á 
íàâ³òü ãîâîðèòè íîðìàëüíî íå 
ì³ã. Ï³ä ïèòàííÿì ëèøàºòüñÿ 
õ³áà ùî ç³ð — â³í äóæå ïîâ³ëüíî 
â³äíîâëþºòüñÿ: çîáðàæåííÿ ³ùå 
ïëèâå, îäíèì îêîì ñèí áà÷èòü 
ëèøå íàïîëîâèíó. Óñå öå íà-
ñë³äêè ïîñòð³ëó òàíêà é ïàä³ííÿ 
³ç 3-ãî ïîâåðõó. Õî÷ ïîð³âíÿíî ç 
òèì, ÿêèì ïîáà÷èëà éîãî âïåð-
øå â çàïîð³çüêîìó ìåäçàêëà-
ä³, êîëè î÷³ âçàãàë³ áóëè çàëèò³ 
êðîâ’þ é â³í íå ì³ã ¿õ òîëêîì ðîç-
ïëþùèòè, ³ òóò ãð³õ ñêàðæèòèñÿ. 
Äÿêóâàòè Áîãó, ó ñèíà áóëà ÿê³ñ-
íà êàñêà — êîëè éîãî ïðèâàëèëî 
áåòîííîþ ïëèòîþ, âîíà òð³ñíó-
ëà, ïðîòå óáåçïå÷èëà ãîëîâó. 
Çàãàëîì ìîæíà ñêàçàòè, ùî Ãë³á 
íàðîäèâñÿ â ñîðî÷ö³: ðóêè-íîãè 
é õðåáåò óö³ë³ëè. 
Спілкується із журналістами, 
аби привернути увагу 
до тих бійців, які досі 
лишаються в полоні

— Âè äîáðå òðèìàºòåñÿ, — 
çàóâàæóþ, äèâóþ÷èñü ñèë³ äóõó 
ö³º¿ æ³íêè. 

— Çíàºòå, ó ìåíå âæå ìè-
íóâ ïåð³îä ïîñò³éíîãî ðèäàííÿ, 
— ç³çíàºòüñÿ ìîÿ ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Äîáðå, ùî íà òîé ÷àñ 
÷îëîâ³ê áóâ ó Ïîëòàâ³. Ðàçîì ç³ 
ñòàðøèì ñèíîì âîíè çàéìàëè-
ñÿ ïèòàííÿìè âèçâîëåííÿ Ãë³-
áà ç ïîëîíó, áî ç ìåíå íå áóëî 
îñîáëèâîãî òîëêó — ÿ ïðîñòî 
áåçïåðåðâíî çàõîäèëàñÿ ïëà-
÷åì. Çàðàç óñå öå ïîçàäó. Êîëè 
æóðíàë³ñòè ïî÷àëè ïèñàòè, çí³-
ìàòè ñþæåòè ïðî Ãë³áà é óñå 
öå  ðîç³éøëîñÿ ²íòåðíåòîì, 
ï³ñëÿ öüîãî íàì òåëåôîíóâàëî 
äóæå áàãàòî ìàòåð³â, ÿê³ øóêà-
þòü ñâî¿õ ñèí³â, êîòð³ ñëóæèëè 
ðàçîì ³ç íèì àáî ïðîñòî ñòîÿ-
ëè â îáîðîí³ Ìàð³óïîëÿ. Òîáòî 
áàãàòî õòî âçàãàë³ íå âîëîä³º 
³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, äå ¿õí³ ð³ä-
í³. Îò íåìàº ç íèìè çâ’ÿçêó — ³ 
âñå. Íà òë³ âñüîãî öüîãî ÿ ïðî-
ñòî ùàñëèâà, ùî ìîÿ äèòèíà 
îñü òóò, ïåðåä³ ìíîþ. ×åðåç öå 
é ðàä³ñíî íà äóø³.

Ãë³á òåæ íàëàøòîâàíèé îïòè-
ì³ñòè÷íî, â³ðèòü, ùî ç íèì óñå 
áóäå ãàðàçä. «²íàêøå é áóòè íå 
ìîæå, — ãîâîðèòü ³ç ïîñì³øêîþ. 
— Íàñòð³é áîéîâèé. Ãîëîâíå çà-
âäàííÿ — ÿêîìîãà øâèäøå îäó-
æàòè é ïîâåðíóòèñÿ â ñòð³é». À 
îò ³ç æóðíàë³ñòàìè, çà éîãî ñëî-
âàìè, â³í ñï³ëêóºòüñÿ ç îäí³ºþ 
ìåòîþ: äëÿ íüîãî  âêðàé âàæëè-
âî ïîñò³éíî íàãàäóâàòè ïðî òå, 
ùî áàãàòî ìîðñüêèõ ï³õîòèíö³â 
äîñ³ ëèøàþòüñÿ â ðîñ³éñüêîìó 
ïîëîí³.

Íèí³ Ãë³á Ñòðèæêî çáèðàº êî-
øòè íà âëàñíó ðåàá³ë³òàö³þ. Òàêà 
äîïîìîãà íåçàéâà. Çà ñëîâàìè 
ìàòåð³ ìîðñüêîãî ï³õîòèíöÿ, 
óñ³ îïåðàö³¿ áóëè áåçêîøòîâíè-
ìè, àëå æ äàë³ íà íàøîãî ãåðîÿ 
ñïðàâä³ ÷åêàº òðèâàëèé ïåð³îä 
ðåàá³ë³òàö³¿, ïîòð³áí³ áóäóòü ïî-
ñëóãè ñòîìàòîëîãà, ìàñàæèñòà 
òîùî.

— Îêð³ì óñüîãî, ùîá â³ä-
íîâèòè îðãàí³çì, ïîòð³áíå ïî-
âíîö³ííå õàð÷óâàííÿ, — äîäàº 
Ëåñÿ Êîñòåíêî. — Ó Ìàð³óïîë³ 
íàø³ á³éö³, áóäó÷è â îòî÷åíí³, 
ïîïîâíèòè çàïàñè õàð÷³â ïðî-
ñòî íå ìàëè çìîãè. Íó, ³ â ïî-
ëîí³ ¿õ ãîäóâàëè ì³çåðíèìè ïî-
ðö³ÿìè — òàê, ùîá æèòòÿ ò³ëüêè 
æåâð³ëî, àáè ìàòè îäèíèöþ äëÿ 
îáì³íó. Ó ïåðø³ äí³ â ìåäçàêëà-
ä³ Çàïîð³ææÿ Ãë³á ïðîñòî íå ì³ã 
íà¿ñòèñÿ. Íàâ³òü íà í³÷ ÿ ñòàâèëà 
á³ëÿ éîãî ë³æêà ïàêåò ³ç áóëî÷-
êàìè, êðóàñàíàìè òîùî, à êîëè 
ïðèõîäèëà âðàíö³, â³í áóâ íà-
ïîëîâèíó ïîðîæí³ì. Òîáòî ñèí ³ 
âíî÷³ ï³ä’¿äàâ. Øê³ðà íà îáëè÷÷³ 
â³ä çíåâîäíåííÿ â íüîãî áóëà 
æîâòîþ, âòðàòèëà ñâîþ åëàñ-
òè÷í³ñòü. À çàðàç óæå íàâ³òü 
çäîðîâèé ðóì’ÿíåöü ç’ÿâèâñÿ. 
Íà íàñ âèõîäÿòü âîëîíòåðè, ÿê³ 
³íôîðìóþòü ïðî òå, ùî çàðàç 
³ñíóþòü ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿ 
âåòåðàí³â çà ìåæàìè Óêðà¿-
íè. Êîëè Ãë³á áóäå á³ëüø òðàí-
ñïîðòàáåëüíèì, òî, ìîæëèâî, 
òåæ ïî¿äå íà ðåàá³ë³òàö³þ çà 
êîðäîí. Àëå öå áóäå â íå íàäòî 
áëèçüêîìó ìàéáóòíüîìó.

Ãàííà ßÐÎÂÀ

Ãë³á Ñòðèæêî âæå ìîæå íå ò³ëüêè ñèä³òè, à é ñòîÿòè òà õîäèòè.



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

Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Ейнштейн не 

любить Ізі. (16+)
07.50 На волю з пітбулем. (16+)
08.40 Операція "Порятунок вдома": 

Ведмеді-сусіди. (16+)
09.30 Майстер створення басейнів: 

Нові ідеальні басейни. (16+)
10.25 Стати ветеринаром: Критич-

ний момент. (16+)
11.20 На волю з пітбулем: Моє со-

баче життя. (16+)
12.15 Операція "Порятунок будин-

ку": Мертва зона. (16+)
13.10 Майстер створення басейнів: 

Спортивний басейн. (16+)
14.05 Дивовижний світ тварин: Су-

перумні дельфіни та голодні 
гієни. (16+)

14.33 Дивовижний світ тварин: 
Космічні жуки та ментальні 
карти білок. (16+)

15.00 Невідомі острови Індонезії: 
Царство драконів. (16+)

16.00 Невідома Європа. (16+)
17.00 На волю з пітбулем: Коробка 

цуценят. (16+)
18.00 Операція "Порятунок будин-

ку": Після землетрусу. (16+)
19.00 Майстер зі створення басей-

нів: Найкращі з найкращих. 
(16+)

20.00 Стати ветеринаром: Фіналь-
на гонка. (16+)

21.00 Дорога до слави: Ми любимо 
собак. (16+)

22.00 На волю з пітбулем: історії Тії: 
Питання життя. (16+)

23.00 Аляска: сім'я із лісу. (16+)
01.00 У пошуках гігантської анакон-

ди. (16+)
01.45 Аляска: сім'я із лісу. (16+)
02.30 Стати ветеринаром Фінальна 

гонка. (16+)
03.15 Тваринний світ Дубая. (16+)
04.00 У пошуках гігантської анакон-

ди. (16+)
04.45 Операція "Порятунок будин-

ку": Після землетрусу. (16+)
05.30 Майстер зі створення басей-

нів: Найкращі з найкращих. 
(16+)

06.15 Героїчні собаки. (16+)
Epoque

06.00 В пошуках істини: Олекса 
Довбуш

06.50 В пошуках істини: Отаман 
Сірко

07.40 В пошуках істини: Як козак 
Європу кавою частував

08.30 Шекспір: Був чи не був
09.30 Титани 20 століття 2 с.
10.20 Титани 20 століття 3 с.

11.10 В пошуках істини: Привид 
Івана Федорова

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

12.50 Бойові нагороди 2 с.
13.40 Бойові нагороди 3 с.
14.30 В пошуках істини: Корабель 

принцеси Анни
15.20 В пошуках істини: Пояс цари-

ці Амазонок
16.10 Мистецтво архітектури 3 с.
16.50 Мистецтво архітектури 4 с.
17.30 Ораторія
18.30 В пошуках істини: Щит Ахі-

леса
19.20 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
20.10 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
21.00 Титани 20 століття 2 с.
21.50 Титани 20 століття 3 с.
22.40 Мисливці за Астероїдами
23.35 Мисливці за Чорними дірами
00.35 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
01.25 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
02.15 В пошуках істини: Роксолана
03.05 Стародавні цивілізації 1 с.
03.50 Стародавні цивілізації 2 с.
04.35 Розкриття таємниць Вавілону 

1, 2 с.
Film.Ua Drama

07.10 Т/с "Жіночі секрети"
09.45 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.40 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
16.15 Т/с "Жіночі секрети"
19.40 Т/с "Невипадкові зустрічі"
22.40 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.40 Т/с "І будуть люди"
04.00 Т/с "Фантом"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 23 с.
06.20 Неймовірний лікар Пол: "Всіх 

вилікує, зцілить..."
07.10 Неймовірний лікар Стать: 

Весняний аврал
08.05 У дикій природі з Беаром 

Грілсом Брі Ларсен на Пер-
линних островах

08.55 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом Дейв Батіста в 
Глен-каньоні в Арізоні

09.50 Авто - SOS MGA Roadster
10.40 Авто - SOS 8 Hillman Imp
11.35 Дикий тунець: Найкраще 

Найяскравіші моменти
12.25 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня Всупереч негоді
13.15 Розслідування авіаката-

строф: Аварія у салоні

14.05 Розслідування авіаката-
строф: Лихи поблизу Мічи-
гану

15.00 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Ризикований 
бізнес

15.50 Служба безпеки аеропорту: 
Рим Святі контрабандисти

16.40 Дослідник: Найглибша пе-
чера Дослідник: Найглибша 
печера

17.35 Єгипет з висоти пташиного 
польоту Конструюючи май-
бутнє

18.25 Фабрика їжі в Америці: Пе-
чиво з інжиром та органічна 
олія

18.50 Фабрика їжі в Америці: Чай, 
хойсин та морозиво з пе-
чивом

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 4 вип. 
Ризик на злітній смузі

20.10 Розслідування авіаката-
строф: Лихи поблизу Мічи-
гану

21.00 Авто-SOS Citroen HY Van
21.50 Авто-SOS Rolls Royce 1929 р. 

Doctors Coupe
22.45 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: 3, 2
23.35 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: Бійте на сполох
00.20 Служба безпеки аеропорту: 

Бразилія Кокаїн на серці
01.05 Служба безпеки аеропорту: 

Бразилія та Перу Нейтралі-
зація трьох наркокур'єрів

01.50 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний дизайн

02.35 Розслідування авіаката-
строф: Вибухонебезпечний 
доказ

03.25 Авто-SOS Citroen HY Van
04.15 Найкращі суперкари: Лам-

борджіні Авентадор
05.00 Ігри розуму: Вирішувати вам
05.20 Ігри розуму: Використати або 

втратити
05.35 Ігри розуму: Закони прива-

бливості
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
14.20 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"

21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Болт
05.10 Т/с "Патруль Самооборо-

на"
09.00 Т/с "Майор та магія"
12.05 Т/с "Кримінолог"
15.05 Т/с "Прокурори"
17.55 Т/с "Майор та магія"
20.55 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
23.25 Т/с "Прокурори"
02.15 Т/с "Код Костянтина"

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
12.15 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 Світ під час війни
22.40 НОВИНИ: економіка під час 

війни
23.00 Час-Тайм
23.30 Марафон "Єдині новини"

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 М/с "Чаггінгтон"
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

про місячний камінь"

11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 М/с "Металіони"
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

Спорт 1
00.00 Гандбол. Бундесліга. Фюхзе 

Берлін - Мельзунген
01.20 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 

Урава (Японія) - Тегу (Ко-
рея)

03.10 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/4 фіналу

05.10 Автоперегони. International 
GT Open. Хунгарорінг, Угор-
щина. 2-я гонка

06.10 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Арока - Брага

08.00 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 
Пахтакор (Узбекистан) - Аль-
Таавун (СА)

09.50 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Гімарайнш 
- Спортинг

11.40 Волейбол. Євро 2021 Жін-
ки. 1/8 фіналу. Україна 
Польща

13.50 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/4 фіналу

15.50 Футбол. Чемпіонат Угорщини 
Вища ліга. Ференцварош - 
Мезекевешд

17.30 Шорт-трек. Кубок світу. 2-й 
етап. Нагоя, Японія. 2 день 
1000 м, естафета. Півфіна-
ли, фінали

20.00 Автоперегони. Euroformula 
Open. Хунгарорінг, Угорщи-
на. 2-я гонка

20.40 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Спортинг - Порті-
моненсі

22.30 Гандбол. Європейська Ліга. 
Чоловіки. Фінал

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.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Сміємось - отже не здаємось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.00 Т/с "Прибулець"
14.55 Добрий день, ми з України
15.00 Т/с "Батько рулить 4"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здаємось
17.30 Х/ф "Підняти перископ"
19.10 Х/ф "Інша жінка" (16+)
21.00 Х/ф "R.I.P.D. - примарний 

патруль" (16+)
22.35 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.25 Добрий день, ми з України
23.30 Одного разу під Полтавою
00.30 Т/с "Прибулець"
01.30 Добрий день, ми з України
01.35 Т/с "Батько рулить 4"
02.25 Сміємось - отже не здаємось
02.30 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Спорт 2
00.00 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-

ція. Саудівська Аравія - Китай
01.40 Футбол. Чемпіонат Угорщини 

Вища ліга. ЗТЕ - Академія 
Пушкаша

03.20 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 
Пахтакор (Узбекистан) - Аль-
Таавун (СА)

05.00 Шорт-трек. Кубок світу. 2-й 
етап. Нагоя, Японія. 2 день 
1000 м, естафета. Півфіна-
ли, фінали

06.30 Міжнародна Ліга плавання 
ISL. Матч 3. Перший день

08.30 Футбол. Чемпіонат Угорщини 
Вища ліга. Кішварда - Акаде-
мія Пушкаша

10.10 Гандбол. Бундесліга. Флен-
сбург-Хандевітт - Магдебург

11.40 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

13.20 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 3. Другий день

15.30 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Саудівська Аравія - Ки-
тай

17.10 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Бенфіка - Ешторіл

19.00 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Саудівська Аравія - Ки-
тай

20.40 Футбол. Чемпіонат Угорщини 
Вища ліга. Ференцварош - 
Мезекевешд

22.20 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Жальгіріс 
- Рітеряй

Вівторок, 31 травня

19.30 Т/с "Квочка"
22.35 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.35 Т/с "І будуть люди"
03.55 Т/с "Фантом"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 26 с. (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: Не-

втомний ветеринар (16+)
07.10 Неймовірний лікар Стать: 

Штормове попередження 
(16+)

08.00 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом Брі Ларсен на Пер-
линних островах (16+)

08.55 У дикій природі з Беаром 
Гріллсом Джоел МакХейл в 
арізонських щілинних каньйо-
нах (16+)

09.50 Авто - SOS Lancia Delta 
Integrale (16+)

10.40 Авто - SOS 8 Porsche 356 (16+)
11.35 Дикий тунець: Найкраще По-

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

Півдня Косяк за косяком (16+)
13.15 Розслідування авіакатастроф: 

Від польотів відсторонено: 
Boeing 737 MAX 8 (16+)

14.05 Розслідування авіакатастроф: 
Падіння у Тихий океан (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Спіймані та від-
дані (16+)

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

16.40 Загублені скарби Риму: Загад-
ки на дні (16+)

17.30 Єгипет з висоти пташиного 
польоту Стародавня імперія 
Єгипту (16+)

18.25 Фабрика їжі в Америці: Сирні 
грудочки та ласощі з пеканом 
(16+)

18.50 Фабрика їжі в Америці: Саль-
са, праліне та соус Баффало 
(16+)

19.15 Розслідування авіакатастроф: 
Спеціальний 4 вип. Смерть 
уночі (16+)

20.05 Розслідування авіакатастроф: 
Падіння у Тихий океан (16+)

21.00 Дослідник: Найглибша печера 
Дослідник: Найглибша пече-
ра (16+)

21.50 Крила Патагонії Крила Пата-
гонії (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 1 (16+)

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

00.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія Кокаїнове проклят-
тя (16+)

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

01.50 Розслідування авіакатастроф: 
Вбивче ставлення (16+)

02.35 Розслідування авіакатастроф: 
Смертельний міф (16+)

03.20 Дослідник: Глибока печера 
Дослідник: Глибока печера 
(16+)

04.10 Найкращі суперкари: Бентлі 
Континенталь (16+)

04.55 Ігри розуму: Сила переконан-
ня (16+)

05.20 Ігри розуму: Вір очам своїм 
(16+)

05.35 Ігри розуму: Довірся мені 
(16+)

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
14.20 Т/с "Наречена зі Стамбула"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбула"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Болт
05.55 Т/с "Патруль Самооборона"
09.00 Т/с "Майор та магія"
12.05 Т/с "Кримінолог"
15.05 Т/с "Прокурори"
17.55 Т/с "Майор та магія"
20.55 Т/с "Життя та пригоди Міш-

ки Япончика"
23.20 Т/с "Прокурори"
02.10 Т/с "Код Костянтина"

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
12.15 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 Світ під час війни
22.40 НОВИНИ: економіка під час 

війни
23.00 Час-Тайм
23.30 Марафон "Єдині новини"

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 М/с "Чаггінгтон"
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

про місячний камінь"
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 М/с "Металіони"
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 лицарь"
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

Спорт 1
00.00 Гандбол. Європейська Ліга. 

Чоловіки. Фінал. Premier
00.40 Гандбол. Європейська Ліга. 

Чоловіки. Матч за 3 місце. 
Premier

02.10 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 
Гуанчжоу (Китай) - Ульсан 
(Корея)

04.00 Футбол. Чемпіонат Угорщини 
Вища ліга. Хонвед - Ференц-
варош

05.40 Бокс. Чемпіонат світу. Білград. 
1/2 фіналу

07.50 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Боавішта - Порту

09.30 Волейбол. Євро 2021 Жінки. 
1/8 фіналу. Україна Польща

11.50 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Матч за 
3-е місце

13.50 Футбол. ЧС 2022 Кваліфікація. 
Саудівська Аравія - Китай

15.40 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Бенфіка - Ешторіл

17.30 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

19.10 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Фінал
21.10 Волейбол. Євро 2021 Чолові-

ки. Фінал. Словенія - Італія
Терра

00.00 Подорож по Італії, 1 с.
00.46 Острівні делікатеси, 6 с.
01.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
01.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
02.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
02.46 Адаптер, 77 с.
03.02 Календар туриста
03.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
03.49 Морський круїз, 7 с.
04.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
04.52 Подорож по Британії, 2 с.
05.37 Гастрономічний вояж, 2 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.
12.00 Календар туриста
12.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 7 с.
12.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
12.49 Події, 45 с.
13.12 Далекі береги, 6 с.
13.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
14.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
14.25 UAhistory, 19 с.
14.56 Варто побувати, 40 с.
15.02 Неймовірно цікаві історії, 11 с.
15.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
16.14 Адаптер, 104 с.
16.40 Повернення до природи, 4 с.
17.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
17.55 Варто побувати, 24 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.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Сміємось - отже не здаємось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.00 Т/с "Прибулець"
14.55 Добрий день, ми з України
15.00 Т/с "Батько рулить 4"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здаємось
17.30 М/ф "Епік"
19.10 Х/ф "Так, можливо" (16+)
21.00 Х/ф "Підняти перископ"
22.35 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.25 Добрий день, ми з України
23.30 Одного разу під Полтавою
00.30 Т/с "Прибулець"
01.30 Добрий день, ми з України
01.35 Т/с "Батько рулить 4"
02.25 Сміємось - отже не здаємось
02.30 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Спорт 2
00.00 Міжнародна ліга плавання ISL. 

Матч 9. Другий день
02.00 Гандбол. Бундесліга. Фюхзе 

Берлін - Мельзунген
03.20 Футбол. U21. ЧЄ 2022 Кваліфі-

кація. Молдова - Уельс
05.00 Футбол. ЧС 2022 Кваліфікація. 

ОАЕ - Іран
06.50 Футбол. Чемпіонат Угорщини 

Вища ліга. Ференцварош - 
Мезекевешд

08.30 Гандбол. Бундесліга. Геппінген 
- Штутгарт

10.00 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Бенфіка - Ешторіл

11.50 Футбол. ЧС 2022 Кваліфікація. 
Ірак - ОАЕ

13.40 Міжнародна ліга плавання ISL. 
Матч 3. Перший день

15.40 Футбол. Чемпіонат Угорщини 
Вища ліга. Кішварда - Акаде-
мія Пушкаша

17.20 Футбол. U21. ЧЄ 2022 Кваліфі-
кація. Молдова - Уельс

19.00 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

20.40 Міжнародна ліга плавання ISL. 
Матч 1. Другий день

22.40 Автоперегони. International GT 
Open. Хунгарорінг, Угорщина. 
1-а гонка

Понеділок, 30 травня

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

Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Раптова ата-

ка. (16+)
07.50 На волю з пітбулем: Камера 

катувань. (16+)
08.40 Операція "Порятунок будин-

ку": На лінії вогню. (16+)
09.30 Майстер створення басейнів: 

Японський водний сад. (16+)
10.25 Стати ветеринаром: Кесарів 

розтин. (16+)
11.20 На волю з пітбулем: Золота ді-

вчинка. (16+)
12.15 Операція "Порятунок вдома". 

(16+)
13.10 Майстер створення басей-

нів: Розкішна обстановка. 
(16+)

14.05 Стати ветеринаром: Невід-
кладна допомога великою 
твариною. (16+)

15.00 Майстер створення басейнів: 
Японський водний сад. (16+)

16.00 Стати ветеринаром: Найваж-
ливіший день. (16+)

17.00 На волю з пітбулем: Готель 
"Пітц-Карлтон". (16+)

18.00 Операція "Порятунок вдома": 
Ведмеді-сусіди. (16+)

19.00 Майстер створення басейнів: 
Нові ідеальні басейни. (16+)

20.00 Стати ветеринаром: Критич-
ний момент. (16+)

21.00 Тваринний світ Дубаї. (16+)
22.00 У пошуках гігантської анакон-

ди. (16+)
23.00 Аляска: сім'я із лісу. (16+)
00.00 Койот Петерсон уявляє: У по-

шуках варана. (16+)
00.30 Койот Петерсон представляє: 

Вечеря з дияволом. (16+)
01.00 Акваріумний бізнес: Трейсі та 

його восьминіг. (16+)
01.45 Аляска: сім'я із лісу. (16+)
02.30 Стати ветеринаром: Критич-

ний момент. (16+)
03.15 Койот Петерсон уявляє: У по-

шуках варана. (16+)
03.38 Койот Петерсон представляє: 

Вечеря з дияволом. (16+)
04.00 Акваріумний бізнес: Трейсі та 

його восьминіг. (16+)

04.45 Операція "Порятунок вдома": 
Ведмеді-сусіди. (16+)

05.30 Майстер створення басейнів: 
Нові ідеальні басейни. (16+)

06.15 Стати ветеринаром: Критич-
ний момент. (16+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Подвійна 

слава Іллі Муромця
06.50 В пошуках істини: Сила та 

слабкість богатиря Піддуб-
ного

07.40 В пошуках істини: Олекса До-
вбуш

08.30 Невідомий Хемінгуей
09.30 Титани 20 століття 1-2 с.
11.10 В пошуках істини: Отаман 

Сірко
12.00 В пошуках істини: Як козак Єв-

ропу кавою частував
12.50 Бойові нагороди 1 с.
13.40 Бойові нагороди 2 с.
14.30 В пошуках істини: Привид Іва-

на Федорова
15.20 В пошуках істини: Космічна 

драма: від козаків до Коро-
льова

16.10 Мистецтво архітектури 1 с.
16.50 Мистецтво архітектури 2 с.
17.30 Шекспір: Був чи не був
18.30 В пошуках істини: Корабель 

принцеси Анни
19.20 В пошуках істини: Пояс цариці 

Амазонок
20.10 В пошуках істини: Щит Ахілеса
21.00 Титани 20 століття 1-2 с.
22.40 Ораторія
23.35 Мисливці за Астероїдами
00.35 В пошуках істини: Щит Ахілеса
01.25 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
02.15 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
03.05 Розквіт Великих Імперій 6 с.
03.50 Стародавні цивілізації 1 с.
04.35 Майя

Film.Ua Drama
06.05 Т/с "Жіночі секрети"
09.30 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.30 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
16.05 Т/с "Жіночі секрети"



Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Страшно 

розсміятися. (16+)
07.50 На волю з пітбулем: Коробка 

щенят. (16+)
08.40 Операція "Порятунок будин-

ку": Після землетрусу. (16+)
09.30 Майстер зі створення басей-

нів: Найкращі з найкращих. 
(16+)

10.25 Стати ветеринаром: Фіналь-
на гонка. (16+)

11.20 На волю з пітбулем: Камера 
катувань. (16+)

12.15 Операція "Врятування бу-
динку": На лінії вогню. (16+)

13.10 Майстер створення басей-
нів: Японський водний сад. 
(16+)

14.05 Стати ветеринаром: Кесарів 
розтин. (16+)

15.00 Койот Петерсон репре-
зентує: У пошуках варана. 
(16+)

15.30 Койот Петерсон представ-
ляє: Вечеря з дияволом. 
(16+)

16.00 Акваріумний бізнес: Трейсі 
та його восьминіг. (16+)

17.00 Пекельна кішка: Мій друг 
проти мого кота. (16+)

18.00 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Опівнічний 
рейд. (16+)

19.00 Акваріумний бізнес. (16+)
20.00 На волю з пітбулем: Життя 

продовжується. (16+)
21.00 Молот-риба на прізвисько 

"Гітлер". (16+)
22.00 Акули із царства тіней. (16+)
23.00 Аляска: вижити в останній 

межі: На просторах Аляски. 
(16+)

00.00 Дорога до слави: Ми люби-
мо собак. (16+)

01.00 На волю з пітбулем: історії 
Тії: Питання життя. (16+)

01.45 Аляска: сім'я із лісу. (16+)
02.30 На волю з пітбулем: Життя 

продовжується. (16+)
03.15 Дорога до слави: Ми люби-

мо собак. (16+)
04.00 На волю з пітбулем: історії 

Тії: Питання життя. (16+)
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Опівнічний 
рейд. (16+)

05.30 Акваріумний бізнес. (16+)
06.15 На волю з пітбулем: Життя 

продовжується. (16+)
Epoque

06.00 В пошуках істини: Як козак 
Європу кавою частував

06.50 В пошуках істини: Привид 
Івана Федорова

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

08.30 Ораторія
09.30 Титани 20 століття 3 с.
10.20 Титани 20 століття 4 с.
11.10 В пошуках істини: Корабель 

принцеси Анни
12.00 В пошуках істини: Пояс ца-

риці Амазонок
12.50 Бойові нагороди 3 с.
13.40 Бойові нагороди 4 с.
14.30 В пошуках істини: Щит Ахі-

леса
15.20 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
16.10 Мистецтво архітектури 5 с.
16.50 Мистецтво архітектури 6 с.
17.30 Мисливці за Астероїдами
18.30 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
19.20 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
20.10 В пошуках істини: Роксолана
21.00 Титани 20 століття 3 с.
21.50 Титани 20 століття 4 с.
22.40 Мисливці за Чорними дірами
23.35 Контроль місії. Неоспівані 

герої Аполло
00.35 В пошуках істини: Роксолана
01.25 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

02.15 В пошуках істини: Місячний 
шлях Юрія Кондратюка

03.05 Стародавні цивілізації 2 с.
03.50 Стародавні цивілізації 3 с.
04.35 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
Film.Ua Drama

07.20 Т/с "Жіночі секрети"
09.50 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
16.25 Т/с "Жіночі секрети"
19.45 Т/с "Годинник з зозулею"
22.40 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.45 Т/с "І будуть люди"
04.00 Т/с "Фантом"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці Серфінг, пі-

сок та ходьба на шпильках 
(16+)

06.15 Неймовірний лікар Стать: 
Штормове попередження 
(16+)

07.05 Неймовірний лікар Стать: 
Невтомний ветеринар (16+)

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

08.50 Інстинкт виживання: Дикі 
джунглі (16+)

09.45 Авто - SOS Швидка допомо-
га "Ягуару" (16+)

10.35 Авто - SOS Реанімація "Фор-
да" (16+)

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

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Туман війни (16+)

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

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

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

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

16.40 Авто-SOS Citroen HY Van 
(16+)

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

18.25 Фабрика їжі Кавові нотки 
(16+)

18.50 Фабрика їжі Похвала для 
пахлави (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 3 вип. 
Сміливість у кабіні пілота 
(16+)

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

21.00 Дикий тунець Зламати кон-
курента (16+)

21.50 Інстинкт виживання: Втеча з 
Амазонії Отрута в джунглях 
(16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 1 (16+)

23.35 Дивовижнийаеропорт Нью-
Йорка Чудо-термінали (16+)

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

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

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

02.50 Розслідування авіаката-
строф: Збожеволіти (16+)

03.35 Дикий тунець Зламати кон-
курента (16+)

04.20 Найважчий у світі ремонт: 2 
Найважчий у світі ремонт:: 
Гребля на річці Колумбія 
(16+)

05.15 Ігри розуму: Битва віків (16+)
05.35 Ігри розуму: Живий колір 

(16+)
Бігуді ТБ

06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами

14.20 Т/с "Наречена зі Стамбу-
ла"

16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Болт
05.15 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
09.00 Т/с "Майор та магія"
12.05 Т/с "Кримінолог"
15.00 Т/с "Прокурори"
17.50 Т/с "Майор та магія"
20.55 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
23.25 Т/с "Прокурори"
02.15 Т/с "Код Костянтина"

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
12.15 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 Світ під час війни
22.40 НОВИНИ: економіка під час 

війни
23.00 Час-Тайм
23.30 Марафон "Єдині новини"

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 М/с "Чаггінгтон"
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

про місячний камінь"
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 М/с "Металіони"
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

Спорт 1.
00.00 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 

2022 1/4 фіналу
02.00 Футбол. Чемпіонат Португа-

лії Прімейра. Арока - Брага
03.50 Футбол. Чемпіонат Угорщи-

ни Вища ліга. ЗТЕ - Академія 
Пушкаша

05.30 Бокс. Чемпіонат світу. Біл-
град. 1/2 фіналу

07.00 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/4 фіналу

09.00 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Бенфіка - 
Ешторіл

10.50 Гандбол. Бундесліга. Фюхзе 
Берлін - Мельзунген

12.20 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

14.00 Гандбол. Європейський 
Кубок. Чоловіки. Фінал. 
Матч-відповідь. Мінаур-
Бая-Маре (Румунія) - Нер-
бо (Норвегія)

15.30 Волейбол. Євро 2021 Жінки. 
1/8 фіналу. Україна Польща

17.40 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. ЗТЕ - Академія 
Пушкаша

19.20 Бокс. Джуніор Джонс - 
Орландо Канісалес

20.30 Гандбол. Бундесліга. Флен-
сбург-Хандевітт - Магде-
бург

22.00 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/4 фіналу

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.
16.32 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.
ТЕТ

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

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.00 Т/с "Прибулець"
14.55 Добрий день, ми з України
15.00 Т/с "Батько рулить 4"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здає-

мось
17.30 Х/ф "Зоонаглядач"
19.10 Х/ф "Як все заплутано" 

(16+)
21.10 Х/ф "Дуплекс" (16+)
22.40 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.30 Добрий день, ми з України
23.35 Одного разу під Полтавою
00.35 Т/с "Прибулець"
01.35 Добрий день, ми з України
01.40 Т/с "Батько рулить 4"
02.30 Сміємось - отже не здає-

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

Спорт 2
00.00 Футбол. Чемпіонат Австрії 

Бундесліга. РБ Зальцбург - 
Аустрія Клагенфурт

01.40 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Ференцварош 
- Мезекевешд

03.20 Міжнародна Ліга плавання 
ISL. Матч 4. Перший день

05.20 Гандбол. ЧЄ 2022 Кваліфіка-
ція. Жінки. Хорватія - Укра-
їна

06.50 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. Вольфсбергер 
- РБ Зальцбург

08.30 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Оман - В'єтнам

10.10 Футбол. U21. ЧЄ 2022 Квалі-
фікація. Молдова - Гібрал-
тар

11.50 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Японія - Австралія

13.40 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 2. Перший день

15.40 Небачений футбол
16.10 Гандбол. Бундесліга. Магде-

бург - Гамбург
17.40 Футбол. ЧС 2022 Кваліфі-

кація. Саудівська Аравія 
- Китай

19.20 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Фехервар - 
Мезекевешд

21.00 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 2. Перший день

23.00 Бокс. Джуніор Джонс - 
Орландо Канісалес

Середа, 1 червня

11.30 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Рибальські хитро-
щі (16+)

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Золота лихоманка 
(16+)

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

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

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

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

16.40 Дикий тунець Зламати кон-
курента (16+)

17.30 Китай з висоти пташиного 
польоту 2 Країна гір та річок 
(16+)

18.25 Фабрика їжі Чаювання (16+)
18.50 Фабрика їжі Фруктовий ви-

бух (16+)
19.15 Розслідування авіаката-

строф: Спеціальний 3 вип. 
Смерть із небес (16+)

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

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

21.50 Впіймати контрабандиста 
Анальгетик із Мексики (16+)

22.40 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 2 (16+)

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

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

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

02.00 Розслідування авіаката-
строф: Фатальна розсія-
ність (16+)

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

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

04.15 Найважчий у світі ремонт: 2 
Найважчий у світі ремонт:: 
Запуск супутника (16+)

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

05.35 Ігри розуму: Довірся мені 
(16+)

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин

10.00 Сімейні мелодрами
14.20 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Болт
05.15 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
09.00 Т/с "Майор та магія"
12.05 Т/с "Кримінолог"
14.55 Т/с "Прокурори"
17.50 Т/с "Майор та магія"
21.00 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
23.30 Т/с "Прокурори"
02.20 Т/с "Код Костянтина"

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
12.15 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 Хроніки інформаційної війни
22.40 НОВИНИ: економіка під час 

війни
23.00 Час-Тайм
23.30 Марафон "Єдині новини"

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 М/с "Чаггінгтон"
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

про місячний камінь"
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 М/с "Металіони"
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 лицарь"
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

Спорт 1
00.00 Волейбол. Євро 2021 Жінки. 

1/8 фіналу. Нідерланди - Ні-
меччина

02.10 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Хонвед - Фе-
ренцварош

03.50 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/4 фіналу

06.00 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Спортінг - Бе-
лененсеш

07.50 Футбол. ЧС 2022 Кваліфі-
кація. Саудівська Аравія 
- Китай

09.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. Віві 
Кельце - Фленсбург-Хан-
девітт

11.10 Гандбол. Європейська Ліга. 
Чоловіки. Фінал

12.50 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/2 фіналу

14.50 Автоперегони. International 
GT Open. Хунгарорінг, Угор-
щина. 2-я гонка

16.20 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Бенфіка - 
Ешторіл

18.10 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Судува - 
Паневежис

20.05 Гандбол. Бундесліга. Магде-
бург - Балінген LIVE

21.50 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/2 фіналу

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.
06.00 Подорож по Італії, 1 с.
06.46 Острівні делікатеси, 6 с.
07.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
07.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
08.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
08.46 Адаптер, 77 с.
09.02 Календар туриста
09.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
09.49 Морський круїз, 7 с.
10.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
10.52 Подорож по Британії, 2 с.
11.37 Гастрономічний вояж, 2 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.
18.00 Календар туриста
18.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
18.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
18.49 Події, 45 с.
19.12 Далекі береги, 6 с.
19.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
20.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
20.25 UAhistory, 19 с.
20.56 Варто побувати, 40 с.
21.02 Неймовірно цікаві історії, 

11 с.
21.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
22.14 Адаптер, 104 с.
22.40 Повернення до природи, 4 с.
23.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
23.55 Варто побувати, 24 с.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

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

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.00 Т/с "Прибулець"
14.55 Добрий день, ми з України
15.00 Т/с "Батько рулить 4"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здає-

мось
17.30 Х/ф "Дуплекс" (16+)
19.00 Х/ф "R.I.P.D. - примарний 

патруль" (16+)
20.35 Х/ф "Чорний лицар"
22.10 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.00 Добрий день, ми з Укра-

їни
23.05 Одного разу під Полтавою
00.05 Т/с "Прибулець"
01.05 Добрий день, ми з України
01.10 Т/с "Батько рулить 4"
02.00 Сміємось - отже не здає-

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

Спорт 2
00.00 Небачений футбол
00.40 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-

ція. Оман - В'єтнам
02.20 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 

Аль-Хіляль (СА) - Ер-Райан 
(Катар)

04.00 Автоперегони. Euroformula 
Open. Хунгарорінг, Угорщи-
на. 2-я гонка

04.50 Футбол. U21. ЧЄ 2022 Квалі-
фікація. Молдова - Уельс

06.30 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. Вольфсбергер 
- РБ Зальцбург

08.10 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 
Аль-Віхдат (Йорданія) - На-
саф (Узбекистан)

10.00 Гандбол. Бундесліга. Флен-
сбург-Хандевітт - Магде-
бург

11.20 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 4. Другий день

13.20 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Австралія -??Японія

15.00 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

16.40 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. РБ Зальцбург - 
Аустрія Клагенфурт

18.20 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Гімарайнш 
- Спортинг

20.10 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Фехервар - 
Мезекевешд

21.50 Міжнародна ліга ISL. Матч 4. 
Другий день

Четвер, 2 червня
Animal Planet CEE

07.00 Пекельна кішка: Пума в люті. 
(16+)

07.50 Пекельна кішка: Мій друг 
проти мого кота. (16+)

08.40 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Опівнічний 
рейд. (16+)

09.30 Акваріумний бізнес. (16+)
10.25 На волю з пітбулем: Життя 

продовжується. (16+)
11.20 На волю з пітбулем. (16+)
12.15 Операція "Порятунок вдо-

ма": Ведмеді-сусіди. (16+)
13.10 Майстер створення басей-

нів: Нові ідеальні басейни. 
(16+)

14.05 Стати ветеринаром: Критич-
ний момент. (16+)

15.00 Тваринний світ Дубаї. (16+)
16.00 У пошуках рігантські анакон-

ди. (16+)
17.00 Пекельна кішка: Темрява на-

сувається. (16+)
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Таємний 
агент діє. (16+)

19.00 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум Джеріко. (16+)

20.00 На волю з пітбулем: Нове 
життя. (16+)

21.00 Ознайомлення з орангутан-
гами. (16+)

21.30 Ознайомлення з орангутан-
гами. (16+)

22.00 Знайомство із пінгвінами. 
(16+)

22.30 Знайомство із пінгвінами. 
(16+)

23.00 Аляска: вижити в останньої 
межі: У що це ми вляпали-
ся? (16+)

00.00 Молот-риба на прізвисько 
"Гітлер". (16+)

01.00 Акули із царства тіней. 
(16+)

01.45 Аляска: сім'я із лісу. (16+)
02.30 На волю з пітбулем: Нове 

життя. (16+)
03.15 Молот-риба на прізвисько 

"Гітлер". (16+)
04.00 Акули із царства тіней. (16+)
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Таємний 
агент діє. (16+)

05.30 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум Джеріко. (16+)

06.15 На волю з пітбулем: Нове 
життя. (16+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Космічна 

драма: від козаків до Коро-
льова

06.50 В пошуках істини: Корабель 
принцеси Анни

07.40 В пошуках істини: Пояс ца-
риці Амазонок

08.30 Мисливці за Астероїдами
09.30 Титани 20 століття 4 с.
10.20 Титани 20 століття 5 с.
11.10 В пошуках істини: Щит Ахі-

леса
12.00 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
12.50 Бойові нагороди 4 с.
13.40 Бойові нагороди 5 с.
14.30 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
15.20 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
16.10 Мистецтво архітектури 7 с.
16.50 Мистецтво архітектури 8 с.
17.30 Мисливці за Чорними дірами
18.30 В пошуках істини: Роксолана
19.20 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

20.10 В пошуках істини: Місячний 
шлях Юрія Кондратюка

21.00 Титани 20 століття 4 с.
21.50 Титани 20 століття 5 с.
22.40 Контроль місії. Неоспівані 

герої Аполло
23.35 Армстронг
00.35 В пошуках істини: Місячний 

шлях Юрія Кондратюка
01.25 В пошуках істини: Таємна 

зброя третього Рейху
02.15 В пошуках істини: Дора: 

Останнє захоплення Гітлера
03.05 Стародавні цивілізації 3 с.
03.50 Стародавні цивілізації 4 с.
04.35 Стародавні скарби Мьянми 

1, 2 с.
Film.Ua Drama

07.15 Т/с "Жіночі секрети"
09.45 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.45 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
16.15 Т/с "Жіночі секрети"
19.40 Т/с "Кохання матері"
22.35 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.35 Т/с "І будуть люди"
03.55 Т/с "Фантом"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці Каяки та 

кросові мотоцикли (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

Весняний аврал (16+)
07.05 Неймовірний лікар Пол: "Всіх 

вилікує, зцілить..." (16+)
08.00 Інстинкт виживання: Вбив-

чий холод (16+)
08.55 Інстинкт виживання: Крізь 

бурхливі води (16+)
09.45 Авто - SOS Врятувати "Ауді" 

(16+)
10.40 Авто - SOS Чудовий "МГ" 

(16+)



Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Чорні будні 

міс Дейзі. (16+)
07.50 Пекельна кішка: Темрява на-

сувається. (16+)
08.40 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Таємний 
агент діє. (16+)

09.30 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум Джеріко. (16+)

10.25 На волю з пітбулем: Нове 
життя. (16+)

11.20 На волю з пітбулем: Коробка 
цуценят. (16+)

12.15 Операція "Порятунок бу-
динку": Після землетрусу. 
(16+)

13.10 Майстер зі створення басей-
нів: Найкращі з найкращих. 
(16+)

14.05 Стати ветеринаром: Фіналь-
на гонка. (16+)

15.00 Дорога до слави: Ми люби-
мо собак. (16+)

16.00 На волю з пітбулем: історії 
Тії: Питання життя. (16+)

17.00 Пекельна кішка: Істинний до-
машній кіт із округу Оріндж. 
(16+)

18.00 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Почни спо-
чатку. (16+)

19.00 Акваріумний бізнес: Чарів-
ний акваріум Алісси. (16+)

20.00 На свободу з пітбулем: Там, 
внизу. (16+)

21.00 Легенди дикої природи. 
(16+)

22.00 Легенди дикої природи. 
(16+)

23.00 Аляска: вижити в останній 
межі: Голодні в пустелі. 
(16+)

00.00 Знайомство з орангутанга-
ми. (16+)

00.30 Ознайомлення з орангутан-
гами. (16+)

01.00 Знайомство із пінгвінами. 
(16+)

01.23 Знайомство із пінгвінами. 
(16+)

01.45 Аляска: сім'я із лісу. (16+)
02.30 На волю з пітбулем: Там, 

унизу. (16+)
03.15 Знайомство з орангутанга-

ми. (16+)
03.38 Ознайомлення з орангутан-

гами. (16+)
04.00 Знайомство із пінгвінами. 

(16+)
04.23 Ознайомлення з пінгвінами. 

(16+)
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Почни спо-
чатку. (16+)

05.30 Акваріумний бізнес: Чарів-
ний акваріум Алісси. (16+)

06.15 На волю з пітбулем: Там, 
унизу. (16+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Пояс ца-

риці Амазонок
06.50 В пошуках істини: Щит Ахі-

леса
07.40 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
08.30 Мисливці за Чорними дірами
09.30 Титани 20 століття 5 с.
10.20 Титани 20 століття 6 с.
11.10 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
12.00 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
12.50 Бойові нагороди 5 с.
13.40 Бойові нагороди 6 с.
14.30 В пошуках істини: Роксолана
15.20 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

16.10 Мистецтво архітектури 9 с.
16.50 Мистецтво архітектури 10 с.
17.30 Контроль місії. Неоспівані 

герої Аполло
18.30 В пошуках істини: Місячний 

шлях Юрія Кондратюка
19.20 В пошуках істини: Таємна 

зброя третього Рейху
20.10 В пошуках істини: Дора: 

Останнє захоплення Гітлера
21.00 Титани 20 століття 5 с.
21.50 Титани 20 століття 6 с.
22.40 Армстронг
23.35 Молода Маргарет: життя та 

любов у листах
00.35 В пошуках істини: Дора: 

Останнє захоплення Гітлера
01.25 В пошуках істини: Наркотики 

в СССР
02.15 В пошуках істини: Наркотики 

Третього Рейху
03.05 Стародавні цивілізації 4 с.
03.50 Стародавні цивілізації 5 с.
04.35 Вінсент ван Гог

Film.Ua Drama
07.20 Т/с "Жіночі секрети"
09.50 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.50 Т/с "Кохання матері"
16.00 Т/с "Жіночі секрети"
19.25 Т/с "Скажи мені правду"
22.20 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.25 Т/с "І будуть люди"
03.45 Т/с "Квочка"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці Сегвеї та 

водні лижі (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

Коров'яче божевілля (16+)
07.05 Неймовірний лікар Стать: 

Неслухняне стадо (16+)
08.00 Інстинкт виживання: Вбив-

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

тельні води (16+)

09.45 Авто - SOS Спецвипуск із 
сером Стірлінгом Моссом 
(16+)

10.40 Авто - SOS Загадка Porsche 
(16+)

11.30 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Сімейна гордість 
(16+)

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Косяк за косяком 
(16+)

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

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

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

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

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

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

18.25 Фабрика їжі Хелловін, 1 ч. 
(16+)

18.50 Фабрика їжі Хелловін, 2 ч. 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 3 вип. 
Вижили (16+)

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

21.00 Загублені міста з Альбертом 
Ліном: Фортеця лицарів-
тамплієрів (16+)

21.50 Загублені міста з Альбертом 
Ліном: Приховані витоки Пе-
три (16+)

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

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

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

01.20 Служба безпеки аеро-
порту: Бразилія та Перу 
Наркотики та розлучення 
(16+)

02.05 Розслідування авіаката-
строф: Смертельна демон-
страція (16+)

02.50 Розслідування авіаката-
строф: Небезпечна місія 
(16+)

03.35 Загублені міста з Альбертом 
Ліном: Фортеця лицарів-
тамплієрів (16+)

04.20 Найважчий у світі ремонт: 
збожеволіти (16+)

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

05.35 Ігри розуму: Стрес-тест 
(16+)

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

чить
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами
14.20 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Сімейні мелодрами

Болт
05.25 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
09.05 Т/с "Майор та магія"
12.10 Т/с "Кримінолог"
15.00 Т/с "Прокурори"
17.50 Т/с "Майор та магія"
20.55 Т/с "Життя та пригоди 

Мішки Япончика"
23.10 Т/с "Прокурори"
02.05 Т/с "Код Костянтина"

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
12.15 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 Світ під час війни
22.40 НОВИНИ: економіка під час 

війни
23.00 Час-Тайм
23.30 Марафон "Єдині новини"

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 М/с "Чаггінгтон"
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

про місячний камінь"
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 М/с "Металіони"
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"
00.00 М/с "Козаки.Футбол"
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Спорт 1
00.00 Фігурне катання. Гран-прі- 

2021 /22. Етап 2. Ванкувер, 
Канада. Чоловіки. Довільна 
програма

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

03.40 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Порту - Бен-
фіка

05.20 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Дьірмот - Ме-
зекевешд

07.00 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
ПСЖ - Мотор

08.30 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Ірак - ОАЕ

10.20 Гандбол. Бундесліга. Фюхзе 
Берлін - Мельзунген

11.50 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 ЧС- 
2022 1/2 фіналу

13.50 Гандбол. Європейський Ку-
бок. Чоловіки. Фінал. Матч-
відповідь. Мінаур-Бая-Маре 
(Румунія) - Нербо (Норвегія)

15.20 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Ліван - Сирія

17.10 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

18.50 Футбол. Чемпіонат Пор-
тугалії Прімейра. Арока 
- Брага

20.40 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Австралія -??Японія

22.30 Гандбол. Бундесліга. Магде-
бург - Балінген

Терра
00.00 Подорож по Італії, 1 с.
00.46 Острівні делікатеси, 6 с.
01.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
01.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
02.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
02.46 Адаптер, 77 с.
03.02 Календар туриста
03.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
03.49 Морський круїз, 7 с.
04.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
04.52 Подорож по Британії, 2 с.
05.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
06.02 Календар туриста
06.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

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

1 с.
07.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

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

8 с.
10.34 Повернення до природи, 5 с.
11.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
11.48 Адаптер, 32 с.
12.00 Календар туриста
12.06 Стильні подорожі, 4 сезон, 

7 с.
12.29 Двоколісні хроніки, 100 с.
12.49 Події, 45 с.
13.12 Далекі береги, 6 с.
13.36 Гастрономічний вояж, 11 с.
14.00 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

3 с.
14.25 UAhistory, 19 с.
14.56 Варто побувати, 40 с.
15.02 Неймовірно цікаві історії, 

11 с.
15.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
16.14 Адаптер, 104 с.
16.40 Повернення до природи, 4 с.
17.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
17.55 Варто побувати, 24 с.
18.00 Далекі береги, 8 с.
18.25 Адаптер, 106 с.
18.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
19.20 Повернення до природи, 6 с.
20.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

6 с.
20.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
21.02 Календар туриста
21.07 По Греції на суперяхті, 7 с.

21.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 
5 с.

22.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 
7 с.

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

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

мось
11.30 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.00 Т/с "Прибулець"
14.55 Добрий день, ми з України
15.00 Т/с "Батько рулить 4"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здає-

мось
17.30 Х/ф "Чорний лицар"
19.10 Х/ф "Еван Всемогутній"
20.45 Х/ф "Великий"
22.30 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.20 Добрий день, ми з України
23.25 Х/ф "З Парижа з любов'ю" 

(16+)
00.55 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Спорт 2
00.00 Футбол. Чемпіонат Литви 

Перший дивізіон. Судува - 
Паневежис

01.40 Теніс. WTA. Кубок прези-
дента. Tomiris ITF 60. Фінал. 
Нур-Султан, Казахстан

04.10 Гандбол. Бундесліга. Магде-
бург - Балінген

05.40 Небачений футбол
06.10 Бокс. Джуніор Джонс - 

Орландо Канісалес
07.20 Футбол. Чемпіонат Литви 

Перший дивізіон. Судува - 
Кауно Жальгіріс

09.00 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 1. Перший день

11.00 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Пасуш-де-
Феррейра - Бенфіка

12.50 Гандбол. Бундесліга. Магде-
бург - Балінген

14.10 Футбол. ЧС 2022 Кваліфікація. 
Китай - Саудівська Аравія

16.00 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. ЗТЕ - Академія 
Пушкаша

17.40 Футбол. Ліга чемпіонів АФК. 
Ульсан (Корея) - Кавасакі 
Фронтале (Японія)

19.30 Гандбол. Бундесліга. Фюхзе 
Берлін - Лемго

21.00 Автоперегони. International 
GT Open. Хунгарорінг, Угор-
щина. 2-я гонка

22.20 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Дьірмот - Ме-
зекевешд

П'ятниця, 3 червня

08.55 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Сімейна гордість 
(16+)

09.45 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 За все треба пла-
тити (16+)

10.35 Осушити океан: Таємниці 
нацистів (16+)

11.30 Осушити океан: Затонули 
скарби (16+)

12.25 Осушити океан: Загублені 
чудеса Єгипту (16+)

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

14.15 Авто-SOS Фіат Х-19 (16+)
15.05 Авто-SOS VW Wizard (16+)
16.00 Авто-SOS Jaguar XJ-S V12 

(16+)
16.50 Розслідування авіаката-

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

строф: Збожеволіти (16+)
18.35 Розслідування авіаката-

строф: Смертоносне небо 
(16+)

19.30 Екстремальний Китай Хай-
нань (16+)

20.05 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія таПеру Заарешто-
ваний багаж (16+)

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

21.50 Непокірний острів Будинки 
краще (16+)

22.40 Непокірний острів Хибна 
тривога (16+)

23.30 Аляска: Нове покоління 
Осінні негаразди (16+)

00.25 Аляска: Нове покоління На-
удачу (16+)

01.15 Осушити океан: Таємниці 
нацистів (16+)

02.05 Осушити океан: Затонули 
скарби (16+)

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

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

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

05.15 Ігри розуму: Гендерні ігри 
(16+)

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Сімейні мелодрами
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами
16.15 Т/с "Я кажу так"
18.30 Т/с "Наречена зі Стамбу-

ла"
22.45 Сімейні мелодрами
00.30 Т/с "Тільки кохання"

01.40 Посміхніться, вам це личить
Болт

05.10 Т/с "Володимирська, 15"
09.45 Т/с "Код Костянтина"
14.10 Т/с "Кримінолог"
20.00 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
00.25 Т/с "Подвійне життя"

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 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 Свобода Live
12.00 НОВИНИ
12.15 France 24
12.20 Культура під час війни з Лє-

ною Чиченіною
13.00 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон з 

Миколою Вереснем та Ан-
желікою Сизоненко

18.00 НОВИНИ
18.10 Інформаційний марафон з 

Миколою Вереснем та Ан-
желікою Сизоненко

19.00 НОВИНИ
19.10 Суботній політклуб
21.00 НОВИНИ
21.15 Стрім з Сергієм Згурцем
22.00 Марафон "Єдині новини"

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 "Чаггінгтон"
10.30 М/с "Вовк на 100%:Легенди 

про місячний камінь"
11.15 М/с "Фьюжн Макс"
12.00 М/с "Металіони"
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/ф "Цар Плаксій та Лос-

котон"
00.05 М/с "Оггі і кукарачі"
00.20 Знімала мама
02.25 Світ чекає на відкриття
02.45 Казка з татом
04.40 Корисні підказки

Спорт 1
00.00 Бокс. Джуніор Джонс - 

Орландо Канісалес
01.10 Гандбол. Ліга чемпіонів. Пік 

Сегед-Ельверум
02.40 Автоперегони. International 

GT Open. Хунгарорінг, Угор-
щина. 1-а гонка

03.50 Футбол. ЧС 2022 Кваліфі-
кація. Китай - Саудівська 
Аравія

05.40 Гандбол. Бундесліга. Фюхзе 
Берлін - Мельзунген

07.10 Футбол. Чемпіонат Угор-
щини Вища ліга. Кішварда 
- Фехервар

08.50 Гандбол. Європейська Ліга. 
Чоловіки. 1/2 фіналу. Маг-
дебург (Німеччина) - Нексе 
(Хорватія)

10.20 Волейбол. Євро 2021 Жінки. 
1/8 фіналу. Україна Польща

12.40 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Матч за 
3-е місце

14.30 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Дьірмот - Ме-
зекевешд

16.15 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
Фінал чотирьох. Жінки 1/2 
фіналу. Дьєр (Угорщина) - 
Ейсберг (Данія) LIVE

18.10 Автоки. Euroformula Open. 
Поль Рікар, Франція. 1-а 
гонка

19.00 Гандбол. Ліга чемпіонів. Фі-
нал чотирьох. Жінки 1/2 фі-
налу. Мец (Франція) - Крісті-
ансенд (Норвегія) LIVE

21.00 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Дьірмот - Ме-
зекевешд

22.40 Гандбол. Бундесліга. Геппін-
ген - Штутгарт

Терра
00.02 Календар туриста
00.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

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

1 с.
01.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
02.16 По Греції на суперяхті, 6 с.
03.01 Неймовірно цікаві історії, 2 с.
03.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
04.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
04.34 Повернення до природи, 5 с.
05.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
05.48 Адаптер, 32 с.
06.00 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.
12.00 Далекі береги, 8 с.
12.25 Адаптер, 106 с.
12.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
13.20 Повернення до природи, 6 с.
14.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

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

5 с.
16.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
16.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
17.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
17.56 Варто побувати, 56 с.
18.00 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.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Сніданок з 1+1
10.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Любий, ми переїжджаємо
12.45 Х/ф "Диявол з трьома зо-

лотими волосинами"
13.45 М/ф "Епік"
15.25 Х/ф "Війна світів" (16+)
17.15 Х/ф "Король Артур"
19.20 Х/ф "Хеллбой: герой із пе-

кла" (16+)
21.20 Х/ф "Термінатор: Фатум" 

(16+)
23.25 Х/ф "Форма Води" (16+)
01.25 Сміємось - отже не здає-

мось
01.30 Одного разу під Полтавою
02.30 Добрий день, ми з України
02.40 Одного разу під Полтавою
03.30 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Спорт 2
00.00 Ковзанярський спорт. ЧЄ- 

2022 Херенвен, Нідерланди 
Перший день

02.10 Автоперегони. International 
GT Open. Хунгарорінг, Угор-
щина. 2-я гонка

03.20 Гандбол. Бундесліга. Фюхзе 
Берлін - Мельзунген

04.50 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Жальгіріс 
- Рітеряй

06.30 Міжнародна Ліга плавання 
ISL. Матч 1. Другий день

08.30 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Жальгіріс 
- Невежіс

10.10 Футбол. Чемпіонат Австрії-
Бундесліга. Вольфсбергер 
- РБ Зальцбург

11.50 Футбол. Чемпіонат Угор-
щини Вища ліга. Кішварда 
- Фехервар

13.30 Шорт-трек. Кубок світу. 2-й 
етап. Нагоя, Японія. 2 день 
1000 м, естафета. Півфіна-
ли, фінали

15.30 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Боавішта 
- Порту

17.20 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

19.00 Бокс. Джуніор Джонс - 
Орландо Канісалес

20.10 Міжнародна Ліга плавання 
ISL. Матч 2. Другий день

22.10 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Австралія -??Японія

Субота, 4 червня
Animal Planet CEE

07.00 Пекельна кішка: Мамма Мія! 
(16+)

07.50 Пекельна кішка: Істинний до-
машній кіт із округу Оріндж. 
(16+)

08.40 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Почни спо-
чатку. (16+)

09.30 Акваріумний бізнес: Ча-
рівний акваріум Алісси. 
(16+)

10.25 На волю з пітбулем: Там, 
унизу. (16+)

11.20 Пекельна кішка: Мій друг 
проти мого кота. (16+)

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Опівнічний 
рейд. (16+)

13.10 Акваріумний бізнес. (16+)
14.05 На волю з пітбулем: Життя 

продовжується. (16+)
15.00 Молот-риба на прізвисько 

"Гітлер". (16+)
16.00 Акули із царства тіней. (16+)
17.00 Пекельна кішка: Погана ко-

тяча карма. (16+)
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Зевс бо-
реться за виживання. (16+)

19.00 Акваріумний бізнес: Чере-
паший акваріум для Кевіна 
Сміта. (16+)

20.00 Дивовижний світ тварин. 
(16+)

20.30 Дивовижний світ тварин. 
(16+)

21.00 Дика Австралія, 1 год. (16+)
22.00 Невідома Мексика. (16+)
23.00 Аляска: вижити в останній 

межі: Мисливець або видо-
буток. (16+)

01.00 Легенди дикої природи. 
(16+)

01.45 Аляска: вижити в останній 
межі: На просторах Аляски. 
(16+)

02.30 Дивовижний світ тварин. 
(16+)

02.53 Дивовижний світ тварин. 
(16+)

03.15 Легенди дикої природи. 
(16+)

04.00 Легенди дикої природи. 
(16+)

04.45 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Зевс бо-
реться за виживання. (16+)

05.30 Акваріумний бізнес: Чере-
паший акваріум для Кевіна 
Сміта. (16+)

06.15 Дивовижний світ тварин. 
(16+)

06.38 Дивовижний світ тварин. 
(16+)

Epoque
06.00 В пошуках істини: Магічний 

меч варвара Аттіла
06.50 В пошуках істини: На пошуки 

Мольфарів
07.40 В пошуках істини: Страхи 

Академіка Герасімова
08.30 Контроль місії. Неоспівані 

герої Аполло
09.30 Молода Маргарет: життя та 

любов у листах
10.25 В пошуках істини: Роксолана
11.15 В пошуках істини: Калігула: 

хвороблива пристарсть ім-
ператора

12.05 Армстронг
13.05 Діана: интерв'ю, яке сколих-

нуло світ
14.05 В пошуках істини: Місячний 

шлях Юрія Кондратюка
14.55 В пошуках істини: Таємна 

зброя третього Рейху
15.45 Єлизавета та Маргарет. Лю-

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

бов та відданість 2 с.
17.40 В пошуках істини: Наркотики 

в СССР
18.30 В пошуках істини: Наркотики 

Третього Рейху
19.20 В пошуках істини: Двійники 

Йосипа Сталіна
20.10 Останній день Лінкольна
21.10 ДЖ. Ф. Кеннеді
22.05 Фінляндія 1, 3 с.
00.35 В пошуках істини: Двійники 

Гітлера
01.25 В пошуках істини: Осо-

бисті таємниці Адольфа 
Гітлера

02.15 Жінки Джона Кеннеді
03.15 Роки правління Обами: сила 

слова
04.20 Всередині музики
05.10 Всередині музики

Film.Ua Drama
06.50 Т/с "І будуть люди"
11.30 Т/с "Квочка"
14.35 Т/с "Невипадкові зустрічі"
17.35 Т/с "Дежурний лікар 6"
22.05 Т/с "І будуть люди"
02.45 Т/с "Новенька"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці 2 с. (16+)
06.15 Ігри розуму: Супермозок 

(16+)
07.10 Ігри розуму: Знайомтесь - 

мозок (16+)
08.05 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Битва титанів (16+)



Неділя, 5 червня
Animal Planet CEE

07.00 Ïåêåëüíà ê³øêà: Íå ê³øêà, à 
äèÿâîë. (16+)

07.50 Ïåêåëüíà ê³øêà: Ïîãàíà êî-
òÿ÷à êàðìà. (16+)

08.40 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 
çàõèñòó òâàðèí: Çåâñ áî-
ðåòüñÿ çà âèæèâàííÿ. (16+)

09.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: ×åðå-
ïàøèé àêâàð³óì äëÿ Êåâ³íà 
Ñì³òà. (16+)

10.25 Äèâîâèæíèé ñâ³ò òâàðèí. 
(16+)

10.53 Äèâîâèæíèé ñâ³ò òâàðèí. 
(16+)

11.20 Ïåêåëüíà ê³øêà: Òåìðÿâà íà-
ñóâàºòüñÿ. (16+)

12.15 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 
çàõèñòó òâàðèí: Òàºìíèé 
àãåíò ä³º. (16+)

13.10 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâàð³-
óì Äæåð³êî. (16+)

14.05 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Íîâå 
æèòòÿ. (16+)

15.00 Çíàéîìñòâî ç îðàíãóòàíãà-
ìè. (16+)

15.30 Çíàéîìñòâî ç îðàíãóòàíãà-
ìè. (16+)

16.00 Çíàéîìñòâî ³ç ï³íãâ³íàìè. 
(16+)

16.30 Çíàéîìñòâî ç ï³íãâ³íàìè. 
(16+)

17.00 Ïåêåëüíà ê³øêà: Âãîäîâàíèé 
Åëâ³ñ. (16+)

18.00 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 
çàõèñòó òâàðèí: Íàïàä ç ìà-
÷åòå. (16+)

19.00 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâà-
ð³óì äëÿ Ty Dolla Sign. (16+)

20.00 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ïîðÿòó-
íîê ó Äåòðîéò³. (16+)

21.00 Ç³ðêè òà çâ³ð³. (16+)
21.30 Ç³ðêè òà çâ³ð³. (16+)
22.00 Ñò³â ²ðâ³í - ìèñëèâåöü çà 

êðîêîäèëàìè: Ñò³â òà äðàêî-
íè. (16+)

23.00 Àëÿñêà: âèæèòè â îñòàíí³é 
ìåæ³: Àëÿñêà ïîìèëîê íå 
ïðîùàº. (16+)

00.00 Äèêà Àâñòðàë³ÿ, 1 ãîä. (16+)
01.00 Íåâ³äîìà Ìåêñèêà. (16+)
01.45 Àëÿñêà: âèæèòè â îñòàííüî¿ 

ìåæ³: Ó ùî æ ìè âëÿïàëèñÿ? 
(16+)

02.30 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ïîðÿòó-
íîê ó Äåòðîéò³. (16+)

03.15 Äèêà Àâñòðàë³ÿ, 1 ãîä. (16+)
04.00 Íåâ³äîìà Ìåêñèêà. (16+)
04.45 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 

çàõèñòó òâàðèí: Íàïàä ç ìà-
÷åòå. (16+)

05.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâàð³-
óì äëÿ Ty Dolla Sign. (16+)

06.15 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ïîðÿòó-
íîê ó Äåòðîéò³. (16+)

Epoque
06.00 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñòðàõè 

Àêàäåì³êà Ãåðàñ³ìîâà
06.50 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ðîêñîëàíà
07.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Êàë³ãóëà: 

õâîðîáëèâà ïðèñòàðñòü ³ì-
ïåðàòîðà

08.30 Àðìñòðîíã
09.30 Ä³àíà: èíòåðâ'þ, ÿêå ñêîëèõ-

íóëî ñâ³ò
10.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ì³ñÿ÷íèé 

øëÿõ Þð³ÿ Êîíäðàòþêà
11.15 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òàºìíà 

çáðîÿ òðåòüîãî Ðåéõó
12.05 ªëèçàâåòà òà Ìàðãàðåò. Ëþ-

áîâ òà â³ääàí³ñòü 1 ñ.
13.05 ªëèçàâåòà òà Ìàðãàðåò. Ëþ-

áîâ òà â³ääàí³ñòü 2 ñ.
14.05 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Íàðêîòèêè 

â ÑÑÑÐ
14.55 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Íàðêîòèêè 

Òðåòüîãî Ðåéõó
15.45 Îñòàíí³é äåíü Ë³íêîëüíà
16.40 ÄÆ. Ô. Êåííåä³
17.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Äâ³éíèêè 

Éîñèïà Ñòàë³íà
18.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Äâ³éíèêè 

Ã³òëåðà
19.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Îñîáèñò³ 

òàºìíèö³ Àäîëüôà Ã³òëåðà
20.10 Æ³íêè Äæîíà Êåííåä³
21.10 Ðîêè ïðàâë³ííÿ Îáàìè: ñèëà 

ñëîâà
22.05 Àíãêîð
23.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïîäâ³éíå 

æèòòÿ Èîñèïà Ñòàë³íà
00.35 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òðàãåä³¿ 

êðåìë³âñüêèõ äðóæèí
01.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñòàë³í
02.15 Áåðë³íñüêà ñò³íà: øëÿõ äî 

ñâîáîäè
03.15 Êðåéñåð ²íä³àíàïîë³ñ: Ñïà-

ëîê
04.20 Âñåðåäèí³ ìóçèêè
05.10 Âñåðåäèí³ ìóçèêè

Film.Ua Drama
06.50 Ò/ñ "² áóäóòü ëþäè"
11.30 Ò/ñ "Íåâèïàäêîâ³ çóñòð³÷³"
14.35 Ò/ñ "Ãîäèííèê ç çîçóëåþ"
17.35 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 6"
22.05 Ò/ñ "² áóäóòü ëþäè"
02.45 Ò/ñ "Íîâåíüêà"

National Geographic
06.00 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè Ï³â-

äíÿ Íåáåçïåêà âñþäè (16+)
07.10 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ Ïåðåìîãòè áóðþ (16+)
08.00 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ Ëîâèñü ðèáêà âåëè-
êà (16+)

08.50 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ Äîãõàóñ éäóòü äî ïå-
ðåìîãè (16+)

09.35 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 3 ñ. (16+)
10.00 Åêñòðåìàëüíèé Êèòàé Õàé-

íàíü (16+)
10.50 Íàóêîâ³ äóðíèö³ 4 ñ. (16+)
11.15 Îñóøèòè îêåàí 2: Ï³äâîäí³ 

÷îâíè-âáèâö³ (16+)
12.10 Îñóøèòè îêåàí 2: Ïîõîâàí³ 

òàºìíèö³ çîëîòî¿ ëèõîìàí-
êè (16+)

13.05 Àâòî - SOS Jaguar Mk. 2 
(16+)

13.55 Àâòî - SOS Aston Martin DB6 
(16+)

14.50 Àâòî - SOS Ô³àò Ä³íî (16+)
15.40 Àâòî - SOS Ìåðñåäåñ Áåíö 

230sl (16+)
16.35 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-

ñòðîô: Âèáóõîíåáåçïå÷íèé 
äîêàç (16+)

17.30 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Âáèâ÷å ñòàâëåííÿ 
(16+)

18.20 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ñìåðòåëüíèé ì³ô 
(16+)

19.15 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ñìåðòåëüíèé äè-
çàéí (16+)

20.10 ªãèïåò ç âèñîòè ïòàøèíîãî 
ïîëüîòó Ñòàðîäàâíÿ ³ìïåð³ÿ 
ªãèïòó (16+)

21.00 Çàãóáëåí³ ñêàðáè Ðèìó: Òà-
ºìíèö³ Êîë³çåþ (16+)

21.50 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó Çà-
ãàäêîâà ãðîáíèöÿ Òóòàíõà-
ìîíà (16+)

22.45 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó Ïî-
ãîíÿ çà öàðèöåþ Íåôåðò³ò³ 
(16+)

23.35 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó 
Ðàìñåñ Âåëèêèé: Çàñíîâíèê 
äèíàñò³¿ (16+)

00.30 Àâòî - SOS Êîñâîðò ó êðèç³ 
(16+)

01.10 Àâòî - SOS Øâèäêà äîïîìî-
ãà "ßãóàðó" (16+)

02.00 Îñóøèòè îêåàí 3: Îñòàíí³é 
àìåðèêàíñüêèé íåâ³ëüíè÷èé 
êîðàáåëü (16+)

02.45 Îñóøèòè îêåàí 3: Ïðèìàðè 
çàòîíóëîãî ôëîòó (16+)

03.35 Àâòî - SOS Ðåàí³ìàö³ÿ "Ôîð-
äà" (16+)

04.20 Àâòî - SOS ×óäîâèé "ÌÃ" 
(16+)

05.15 ²ãðè ðîçóìó: Áèòâà â³ê³â (16+)
05.35 ²ãðè ðîçóìó: Æèâèé êîë³ð 

(16+)
Бігуді ТБ

06.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè
06.50 Ïîñì³õí³òüñÿ, âàì öå ëè÷èòü
08.00 Òåëåìàãàçèí

10.00 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
16.15 Ò/ñ "ß êàæó òàê"
18.30 Ò/ñ "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàìáó-

ëà"
22.45 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
00.30 Ò/ñ "Ò³ëüêè êîõàííÿ"
01.40 Ïîñì³õí³òüñÿ, âàì öå ëè÷èòü

Болт
05.20 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15"
10.00 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"
14.25 Ò/ñ "Êðèì³íîëîã"
19.55 Ò/ñ "Ïàòðóëü Ñàìîîáî-

ðîíà"
00.25 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå æèòòÿ"

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
12.15 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí
15.00 ÍÎÂÈÍÈ
15.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí ç 

Ìèêîëîþ Âåðåñíåì òà Àí-
æåë³êîþ Ñèçîíåíêî

17.00 ÍÎÂÈÍÈ
17.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí ç 

Â³òàë³ºì Ïîðòíèêîâèì
18.00 ÍÎÂÈÍÈ
18.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí ç 

Â³òàë³ºì Ïîðòíèêîâèì
19.00 ÍÎÂÈÍÈ
19.10 Âåëèêèé åô³ð Âàñèëÿ Çèìè
21.00 ÍÎÂÈÍÈ
21.30 Ìàðàôîí "ªäèí³ íîâèíè"

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 "×àãã³íãòîí"
10.30 Ì/ñ "Âîâê íà 100%:Ëåãåíäè 

ïðî ì³ñÿ÷íèé êàì³íü"
11.15 Ì/ñ "Ôüþæí Ìàêñ"
12.00 Ì/ñ "Ìåòàë³îíè"
12.15 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"
00.20 Çí³ìàëà ìàìà
02.25 Ñâ³ò ÷åêàº íà â³äêðèòòÿ
02.45 Êàçêà ç òàòîì
04.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

Спорт 1
00.00 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 Ô³íàë
02.10 Ãàíäáîë. ªâðîïåéñüêà Ë³ãà. 

×îëîâ³êè. Ô³íàë
03.50 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óãîð-

ùèíè Âèùà ë³ãà. Ôåõåðâàð 
- Õîíâåä

05.30 Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò. ×ª- 
2022 Õåðåíâåí, Í³äåðëàíäè 
Äðóãèé äåíü

07.30 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîð-
òóãàë³¿ Ïð³ìåéðà. Àðîêà - 
Áðàãà

09.20 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óãîðùè-
íè Âèùà ë³ãà. Äü³ðìîò - Ìå-
çåêåâåøä

11.00 Ãàíäáîë. ªâðîïåéñüêà Ë³ãà. 
×îëîâ³êè. 1/2 ô³íàëó. Â³ñëà 
Ïëîöüê (Ïîëüùà) - Áåíô³êà 
(Ïîðòóãàë³ÿ)

12.30 Ôóòáîë. ×Ñ 2022 Êâàë³ô³êà-
ö³ÿ. Àâñòðàë³ÿ -??ßïîí³ÿ

14.20 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîðòóãà-
ë³¿ Ïð³ìåéðà. Ïîðòó - Åøòî-
ð³ë

16.15 Ãàíäáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. Ô³-
íàë ÷îòèðüîõ. Æ³íêè Ìàò÷ çà 
3 ì³ñöå. LIVE

18.10 Àâòîïåðåãîíè. Euroformula 
Open. Ïîëü Ð³êàð, Ôðàíö³ÿ. 
2-ÿ ãîíêà

19.00 Ãàíäáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. Ô³-
íàë ÷îòèðüîõ. Æ³íêè Ô³íàë. 
LIVE

21.00 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 Ô³íàë
23.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîðòó-

ãàë³¿ Ïð³ìåéðà. Ñïîðòèíã - 
Ïîðò³ìîíåíñ³

Терра
00.00 Êàëåíäàð òóðèñòà

00.06 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 
7 ñ.

00.29 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 100 ñ.
00.49 Ïîä³¿, 45 ñ.
01.12 Äàëåê³ áåðåãè, 6 ñ.
01.36 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 11 ñ.
02.00 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

3 ñ.
02.25 UAhistory, 19 ñ.
02.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 40 ñ.
03.02 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 

11 ñ.
03.51 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 9 ñ.
04.14 Àäàïòåð, 104 ñ.
04.40 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 4 ñ.
05.35 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 102 ñ.
05.55 Âàðòî ïîáóâàòè, 24 ñ.
06.00 Äàëåê³ áåðåãè, 8 ñ.
06.25 Àäàïòåð, 106 ñ.
06.54 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 106 ñ.
07.20 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 6 ñ.
08.12 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

6 ñ.
08.38 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 12 ñ.
09.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
09.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 7 ñ.
09.53 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

5 ñ.
10.19 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

7 ñ.
10.45 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 107 ñ.
11.05 Äèêóíàìè ïî Òàñìàí³¿, 1 ñ.
11.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 56 ñ.
12.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 1 ñ.
12.46 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 6 ñ.
13.08 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 2 ñ.
13.31 Äèâîâèæíà Êîñòà-Ð³êà, 3 ñ.
14.20 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 6 ñ.
14.46 Àäàïòåð, 77 ñ.
15.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
15.07 Ïîäîðîæ ïî Áðàçèë³¿, 2 ñ.
15.49 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 7 ñ.
16.32 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

3 ñ.
16.52 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 2 ñ.
17.37 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 2 ñ.
18.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
18.07 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

10 ñ.
18.30 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 104 ñ.
18.47 Äàëåê³ áåðåãè, 7 ñ.
19.12 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 11 ñ.
19.34 Ï³ä â³òðèëîì â Ãðåíëàíä³¿, 

1 ñ.
19.50 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

5 ñ.
20.16 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 6 ñ.
21.01 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 

2 ñ.
21.50 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 10 ñ.
22.13 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

8 ñ.
22.34 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 5 ñ.
23.27 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 103 ñ.
23.48 Àäàïòåð, 32 ñ.

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

ìîñü
11.30 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
11.35 Ëþáèé, ìè ïåðå¿æäæàºìî
12.55 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
13.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ
15.00 Õ/ô "Òàê, ìîæëèâî" (16+)
16.50 Õ/ô "Äóïëåêñ" (16+)
18.20 Õ/ô "Âåëèêèé"
20.05 Õ/ô "×îðíèé ëèöàð"
21.40 Õ/ô "Ï³äíÿòè ïåðèñêîï"
23.10 Õ/ô "R.I.P.D. - ïðèìàðíèé 

ïàòðóëü" (16+)
00.40 Õ/ô "²íøà æ³íêà" (16+)
02.30 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

ìîñü
02.35 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ
03.25 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
03.35 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ
04.30 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà"
05.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

Спорт 2
00.00 Øîðò-òðåê. Êóáîê ñâ³òó. 2-é 

åòàï. Íàãîÿ, ßïîí³ÿ. 2 äåíü 
1000 ì, åñòàôåòà. Ï³âô³íà-
ëè, ô³íàëè

02.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîðòóãà-
ë³¿ Ïð³ìåéðà. Ïîðòó - Åøòî-
ð³ë

03.50 Ãàíäáîë. Áóíäåñë³ãà. Ìàãäå-
áóðã - Áàë³íãåí

05.20 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 
Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Éîíàâà - 
Ð³òåðÿé

07.00 Ôóòáîë. ×Ñ 2022 Êâàë³ô³-
êàö³ÿ. Êèòàé - Ñàóä³âñüêà 
Àðàâ³ÿ

08.50 Ãàíäáîë. Áóíäåñë³ãà. Ìàãäå-
áóðã - Ê³ëü

10.20 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Àâñòð³¿ 
Áóíäåñë³ãà. ÐÁ Çàëüöáóðã - 
Àóñòð³ÿ Êëàãåíôóðò

12.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óãîðùè-
íè Âèùà ë³ãà. Äü³ðìîò - Ìå-
çåêåâåøä

13.40 Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò. ×ª- 
2022 Õåðåíâåí, Í³äåðëàíäè 
Òðåò³é äåíü

16.20 Ôóòáîë. ×Ñ 2022 Êâàë³ô³-
êàö³ÿ. Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 
- Êèòàé

18.10 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîðòó-
ãàë³¿ Ïð³ìåéðà. Ïàñóø-äå-
Ôåððåéðà - Áåíô³êà

20.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 
Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Ñóäóâà - 
Ïàíåâåæèñ

21.40 Àâòîïåðåãîíè. Euroformula 
Open. Ïîëü Ð³êàð, Ôðàíö³ÿ. 
2-ÿ ãîíêà

22.30 Ãàíäáîë. Áóíäåñë³ãà. Ê³ëü-
Ãàìáóðã



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



"Ùîá ÿêîñü ðîçðàäèòè áðàòèê³â, ñòàâè-
ëè ïèòàííÿ ïðî ð³äíå ì³ñòî. Ñòàðøåíü-
êèé ñåðéîçíî â³äïîâ³â: "Ì³ñòà íåìà". À 
ìîëîäøèé áðàòèê ç äîáðîòîþ ³ áåçïî-
ñåðåäí³ñòþ çàïðîñèâ: "Âè ïðè¿æäæàé-
òå, ìîðå çàëèøèëîñü"… Öå ðîç³ðâàëî 
ìîþ äóøó íà øìàòêè… Ìàð³óïîëü… 
Ì³ñòà íåìà… Àëå ìîðå çàëèøèëîñü", - 
ïîä³ëèëàñÿ âîëîíòåðêà.
Ñâîºþ ÷åðãîþ Îñàä÷à íàãîëîñèëà, 
ùî çðîáèòü âñå, àáè æàõè ñüîãîäåí-
íÿ çàëèøèëèñÿ ó ïàì'ÿò³ ä³òåé ëèøå ó 
âèãëÿä³ áîðîòüáè çà ñâîáîäó:
"Ä³òè, ìè îá³öÿºìî, ùî ìè çðîáèìî 
âñå, àáè âè æèëè â íàéáàãàòø³é êðà¿í³ 
³ âñ³ æàõè ñüîãîäåííÿ çãàäóâàëè ëèøå 
ÿê áîðîòüáó çà ñâîáîäó", - çàçíà÷èëà 
âåäó÷à.

Ірина Горова розповіла, як у 
її підвалі жили 30 людей під 
час обстрілів на Київщині

Óêðà¿íñüêà ïðîäþñåðêà òà ñï³âçàñ-
íîâíèöÿ MOÇGI GROUP ²ðèíà Ãîðîâà 
ðîçïîâ³ëà, ÿê ó ïåðø³ äí³ ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè ó ¿¿ ï³äâàë³ æèëè 30 ñóñ³ä³â 
ç ä³òüìè.
Ïðî òå, ÿê çíàìåíèò³ñòü ïðèõèñòèëà 
ëþäåé òà ÿê ¿õàëà çà êîðäîí ç ð³äíèìè, 
âîíà ðîçïîâ³ëà â ³íòåðâ'þ Ñëàâ³ Äüîì³íó.
Òàê, ²ðèíà ïîä³ëèëàñÿ, ùî ¿¿ áóäèíîê 
ðîçòàøîâàíèé íåïîäàë³ê Êèºâà. Âò³ì, 
íà ùàñòÿ, ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè íå ä³éøëè 
äî ¿¿ íàñåëåíîãî ïóíêòó.
"Á³ëÿ ìåíå íåäàëåêî Âàñèëüê³â, 
Æóëÿíè, Ãëåâàõà. Âñå ïðîë³òàëî ïîâç 
ìåíå, ÿ áà÷èëà ³ ãâèíòîêðèëè, ³ ë³òàêè, 
³ òåõí³êó. Ñïî÷àòêó ìè äóìàëè, ùî öå 
âîðîæà, ïîò³ì çðîçóì³ëè, ùî öå íàø³. 
Àëå, çâè÷àéíî, öå áóëî äóæå ñòðàøíî. 
Ó ìåíå º âåëèêèé ï³äâàë, òàì áàãàòî 
ñóñ³ä³â ³ç ä³òüìè íî÷óâàëè. Äåñü 30 
ëþäåé áóëî", – ïîä³ëèëàñÿ Ãîðîâà.
Ïðîäþñåðêà äîäàëà, ùî âîíà ç 
ðîäèíîþ çàëèøàëàñÿ âäîìà äîòè, ïîêè 
íå âèáóõíóëà íàôòîáàçà ó Âàñèëüêîâ³.
"Ó ìåíå áóâ ÷àñ äîïîìàãàòè ÒÐÎ, 
áàãàòî ñïðàâ ìè ðîáèëè. Àëå êîëè ï³ä 
íîñîì öå âèáóõíóëî, ÿ çðîçóì³ëà, ùî 
íàñòàâ ÷àñ ¿õàòè, òðåáà áàòüê³â ³ ä³òåé 
âèâîçèòè", – äîäàëà âîíà.
Çíàìåíèò³ñòü çàçíà÷èëà, ùî íà òîé 
ìîìåíò ¿¿ äîíüêà Íàòàë³ÿ ïåðåáóâàëà ó 
Ãðóç³¿, òîæ ²ðèíà âçÿëà ñèíà, áàòüê³â òà 
ïîäðóãó ç ìàëåíüêîþ äèòèíîþ ³ âèâåç-
ëà ¿õ çà êîðäîí.
Íàðàç³ ä³òè äîñ³ ïåðåáóâàþòü â ªâðîï³, 
òîä³ ÿê ²ðèíà ïîâåðíóëàñÿ äî ñâîãî 
áóäèíêó.

Стало відомо, за яку 
суму Річард Гір продав 
свій Jaguar, щоб 
допомогти українцям

 Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé àêòîð Ð³÷àðä 
Ã³ð ïðîäàâ ñâ³é êîëåêö³éíèé êàáð³îëåò 
Jaguar XK8, àáè äîïîìîãòè óêðà¿íöÿì, 
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä ðîñ³éñüêî¿ â³éíè.
Êàáð³îëåò 1999 ðîêó ï³øîâ ç ìîëîòêà 
àóêö³îíó çà 31 750 äîëàð³â.
Ïðî öå éäåòüñÿ íà àóêö³îíí³é ïëàòôîð-
ì³ Bring A Trailer.
Â³äîìî, ùî ç³ðêà Ãîëë³âóäó ïðèäáàâ 
ìàøèíó ùå 23 ðîêè òîìó ³ ïðî¿õàâ íà 
í³é 50 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³âì. Ó ìàøèíè 
äâèãóí îá'ºìîì 4 ë òà ï'ÿòèñòóï³í÷àñòà 

àâòîìàòè÷íà êîðîáêà ïåðåäà÷. Ó çâ³ò³ 
Carfax íå âêàçàíî æîäíèõ àâàð³é.
Âèðó÷åí³ êîøòè îòðèìàþòü äâà áëàãî-
ä³éí³ ôîíäè – World Central Kitchen òà 
Open Arms Ukraine.

"У Маріуполі північ": 
Земфіра випустила емоційне 
відео на пісню "М'ясо" з 
кривавими малюнками 
Ренати Литвинової

Ðîñ³éñüêà ñï³âà÷êà Çåìô³ðà âèïóñ-
òèëà íîâó êîìïîçèö³þ ï³ä íàçâîþ 
"Ì'ÿñî" òà êë³ï íà íå¿, ÿê³ ïðèñâÿòèëà 
â³éí³ â Óêðà¿í³.
Â³äåî ñóïðîâîäæóºòüñÿ åìîö³éíèìè 
òà êðèâàâèìè ìàëþíêàìè ðåæèñåðêè, 
àêòîðêè òà áëèçüêî¿ ïîäðóãè Çåìô³ðè 
Ðåíàòè Ëèòâèíîâî¿. Âñþ ï³ñíþ àðòèñò-
êà âèêîíóº òèõî, ìàéæå ïîøåïêè. Ó 
öåé ÷àñ êë³ï ³ëþñòðóþòü êàðòèíè, ÿê³ 
äîáðå â³äîáðàæàþòü òå, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ çàðàç â Óêðà¿í³ – æ³íêè òà ä³òè ï³ä 
ïðèö³ëàìè, ïîðàíåí³ ñîëäàòè, ðàêåòè ³ 
òàíêè, ñïðÿìîâàí³ íà ä³òåé.
Ó òåêñò³ ñàìî¿ ï³ñí³, çîêðåìà, âèêîíà-
âèöÿ ðîçïîâ³äàº ïðî Ìàð³óïîëü òà 
"âàíòàæ 200".
"Äèâèñü íà ìåíå - çäàâàéñÿ àáî 
çàëèøàéñÿ ëþäèíîþ ³ çäîõíè. Äðóæè-
íà ÷åêàº íà äèòèíó, ÷åêàº íà ìåíå ³ 
êðîñ³âêè. Âåñíà â êàëåíäàð³, à íàñïðàâ-
ä³ îêîïè òà ðàêåòè âèñîêîòî÷í³, âåëèêî¿ 
äàëüíîñò³. Ó Ìàð³óïîë³ ï³âí³÷. Æàõè 
ñíÿòüñÿ ùîíî÷³. ß ÷åêàþ íà ïàéîê 
³ ìåðçíó. Äâîõñîò³. Ìåí³ á îá³éíÿ-
òè òåáå... Ïðè¿õàëè. Êóäè ìè ïðè¿õà-
ëè? Íàâ³ùî ìè ïðè¿õàëè? ß øóêàòèìó 
â³äïîâ³äü óñå æèòòÿ", - ñï³âàº ó êîìïî-
çèö³¿ "Ì'ÿñî" Çåìô³ðà.
Íàãàäàºìî, ùî â³ä ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ÐÔ íà 
òåðèòîð³þ Óêðà¿íè Çåìô³ðà âèñëîâèëà 
ñâîþ ïîçèö³þ ÷åðåç òâîð÷³ñòü. Ðàí³øå 
âîíà ïóáë³êóâàëà äîïèñè ç çàêëèêàìè 
ïðèïèíèòè â³éíó. Òàêîæ âîíà âèêëàëà 
â³äåî íà ï³ñíþ "Íå ñòðåëÿéòå" ó âåðñ³¿ 
ãóðòó The Uchpochmack, çàñíîâàíîìó 
ðàçîì ³ç ¿¿ ïëåì³ííèêàìè.
Ó ðîëèêó âèêîíàâèöÿ ïîêàçàëà 
ìîòîðîøí³ êàäðè â³éíè â Óêðà¿í³: 
ÿê ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè îáñòð³ëþþòü 
æèòëîâ³ áóäèíêè, ðóéíóþòü ì³ñòà, 
âáèâàþòü ëþäåé. Ðàçîì ç òèì Çåìô³ðà 
ó êë³ï³ âèñâ³òëèëà, ÿê ìèíàþòü àíòèâî-
ºíí³ ì³òèíãè â ÐÔ, ÿê ïîë³ö³ÿ çàáèðàº 
ðîñ³ÿí äî â³ää³ëê³â.

Святослав Вакарчук 
вдруге стане батьком

Ïðîäþñåðêà ªâãåí³ÿ ßöóòà ïðè íàä³¿.
Öèâ³ëüíó äðóæèíó ë³äåðà ãóðòó "Îêåàí 
Åëüçè" òà òðåíåðà "Ãîëîñó êðà¿íè-
12" Ñâÿòîñëàâà Âàêàð÷óêà ïîì³òèëè â 
óêðà¿íñüêîìó ïàâ³ëüéîí³ íà ê³íîðèí-
êó â Êàííàõ. Ó ïðîäþñåðêè âèäí³âñÿ 
êðóãëåíüêèé æèâ³ò.
Ñàìà æ ªâãåí³ÿ â³äìîâèëàñÿ áóäü-ùî 
êîìåíòóâàòè.
Íàãàäàºìî, ë³äåð Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê 
ìèíóëîãî ðîêó âïåðøå ñòàâ áàòüêîì. Ó 
íüîãî íàðîäèâñÿ ñèí. Õëîï÷èêà íàçâà-
ëè ²âàíîì, íà ÷åñòü áàòüêà ìóçèêàíòà. 
Òðèâàëèé ÷àñ áóëî òàºìíèöåþ, õòî æ òà 
çàãàäêîâà æ³íêà, ÿêà íàðîäèëà Âàêàð-
÷óêó ïåðâ³ñòêà. Òà çãîäîì  ê³ëüêà ð³çíèõ 
äæåðåë ï³äòâåðäèëè ÒÑÍ, ùî ïåðâ³ñò-
êà ìóçèêàíòó íàðîäèëà 39-ð³÷íà 
ïðîäþñåðêà ïðîâ³äíîãî óêðà¿íñüêîãî 
ïðîäàêøåíà Radioaktive Film ªâãåí³ÿ 
ßöóòà. Ïîäåéêóþòü, ùî Ñâÿòîñëàâ 
çóñòð³÷àºòüñÿ ç îáðàíèöåþ âæå íå 
îäèí ð³ê.
Íàãàäàºìî, ùî ó ÷åðâí³ 2021 ðîêó 
Ñâÿòîñëàâ ïîâ³äîìèâ ïðî ðîçðèâ 
ñòîñóíê³â ç Ëÿëåþ, çàçíà÷èâøè, ùî 
âîíè "çàâæäè áóëè, º ³ áóäóòü áëèçüêè-
ìè ëþäüìè".
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Аліна Гросу у віночку та 
старовинній вишиванці зняла 
кліп у Чернівцях, в якому 
показала свою родину

 Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Àë³íà Ãðîñó âèïóñ-
òèëà íîâèé áàðâèñòèé êë³ï íà êîìïî-
çèö³þ "Êîõàëà", ÿêèé çíÿëà ó ð³äíèõ 
×åðí³âöÿõ.
Ó íîâ³é ï³ñí³ Ãðîñó ïîºäíàëà ñó÷àñíèé åòíî 
ñòèëü ç åëåìåíòàìè óêðà¿íñüêèõ íàðîä-
íèõ ìîòèâ³â. Ñïåö³àëüíî äëÿ çí³ìàíü êë³ïó 
Àë³íà ç³áðàëà ñâî¿õ íàéáëèæ÷èõ ðîäè÷³â ó 
ð³äíîìó ñåë³. Íà â³äåî ïðèñóòí³ êàäðè çà 
ó÷àñòþ ìàìè, áàáóñ³, ìîëîäøîãî áðàòà 
ñï³âà÷êè òà ³íøèõ.
"Ó òàêèé ñêëàäíèé ÷àñ äëÿ Óêðà¿íè 
ö³íóºø ùîõâèëèíè, ïðîâåäåíî¿ ç ð³äíè-
ìè òà áëèçüêèìè. Ìè íå äîòðèìóâàëè-
ñÿ ³ñòîð³¿ ï³ñí³, íåìàº æîäíîãî ñþæåòó, 
ìè ïðîñòî õîò³ëè çàô³êñóâàòè íà çãàäêó 
âàæëèâ³ ìîìåíòè ³ç ñ³ì'ºþ òà ïàðàëåëü-
íî ïîêàçàòè âñþ êðàñó ð³äíèõ ×åðí³â-
ö³â", - ïðîêîìåíòóâàëà ïðåì'ºðó Ãðîñó.
Îñîáëèâ³ñòþ ñòèëþ Àë³íè ñòàëè 
åêñêëþçèâí³ âèøèâàíêè, ÿê³ ä³ñòàëèñÿ 
ó ñïàäîê â³ä äèíàñò³¿ Ãðîñó. Âîäíî÷àñ 
âèêîíàâèöÿ ïðèâ³òàëà óêðà¿íö³â ç Äíåì 
âèøèâàíêè, ÿêèé ñâÿòêóâàëè 19 òðàâíÿ:
"Äîðîã³, â³òàþ âàñ ³ç Äíåì âèøèâàíêè! 
Öåé äåíü ìàñîâî ñâÿòêóþòü íå ëèøå â 
Óêðà¿í³. Öå ñâÿòî ïîºäíóº ïî âñüîìó 
ñâ³ò³ óêðà¿íö³â òà âñ³õ òèõ, õòî ñåðöåì 
â³ä÷óâàº êðàñó, òðàäèö³¿ òà ëþáîâ", - 
äîäàëà Àë³íà.

Андрій Хливнюк на 
тлі військової амуніції 
станцював кумедний танець 
і потішив українців

Ë³äåð ãóðòó "Áóìáîêñ" Àíäð³é 
Õëèâíþê, ÿêèé ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè ÐÔ ïðîòè Óêðà¿íè ï³øîâ 
äî òåðîáîðîíè, ïîêàçàâ, ùî íà â³éí³ º 
ì³ñöå é ãàðíîìó íàñòðîþ.
Òàê, íà ñòîð³íö³ â Instagram ìóçèêàíò 
ðîçì³ñòèâ êîðîòêå â³äåî, íà ÿêîìó 
ó ôîðì³ òàíöþº òà ñï³âàº õ³ò ãóðòó 
Arabesque Midnight Dancer. Ñâî¿ 
òàíöþâàëüí³ âì³ííÿ ç óñì³øêîþ ³ äåùî 
çàáóâøè ñëîâà Õëèâíþê äåìîíñòðóº 
íà òë³ â³éñüêîâî¿ àìóí³ö³¿.
Øàíóâàëüíèêè "Áóìáîêñó" çàçíà÷èëè, 
ùî Õëèâíþê ó öåé äóæå íåïðîñòèé ÷àñ 
ï³äíÿâ ¿ì íàñòð³é ³ ïîäÿêóâàëè àðòèñòó 
çà öå: "Äÿêóþ âàì çà òå, ùî âè ðîáèòå. 
Íå ïðèïèíÿéòå òàíöþâàòè ³ çìóøóâàòè 
âñ³õ óñì³õàòèñÿ", "íîâèé ôëåøìîá", 
"îáîæíþþ çà âîêàë, çà ãóìîð ³ çà ñèëó 
äóõó", "öå õ³ò, òàíåöü – ð³âåíü Ìàéêë 
Äæåêñîí".
Çàçíà÷èìî, ùî íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 
Àíäð³é Õëèâíþê ïîòðàïèâ ï³ä ì³íîìåò-
íèé îáñòð³ë. Ìóçèêàíò îòðèìàâ 
ïîðàíåííÿ â îáëè÷÷ÿ. Íà ùàñòÿ, æèòòþ 
Àíäð³ÿ í³÷îãî íå çàãðîæóâàëî. Ï³ñëÿ 
äåê³ëüêà äí³â ó ë³êàðí³ âèêîíàâåöü 
çíîâó ïîâåðíóâñÿ íà ïåðåäîâó.

Маша Єфросиніна зі 
сльозами на очах показала 
подарунок чоловіка, який 
він їй зробив перед 
прощанням на кордоні

Óêðà¿íñüêà âåäó÷à, áëîãåðêà òà âîëîí-
òåðêà Ìàøà ªôðîñèí³íà òà ñï³âà÷êà Îëÿ 
Ïîëÿêîâà âèïóñòèëè ïåðøèé âèïóñê 

ñâîº¿ ïðîãðàìè "Äîðîñë³ ä³â÷àòà" ï³ñëÿ 
ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè.
Ó íüîìó çíàìåíèòîñò³ ãîâîðèëè 
ïðî â³éñüêîâ³ ä³¿ â Óêðà¿í³, ïðî òå, ÿê 
íàâàæèëèñÿ âè¿õàòè ç êðà¿íè, àáè 
çáåðåãòè æèòòÿ ä³òÿì, ³ ÿê êàðòàëè ñåáå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî¿õàëè. Âò³ì ³ ªôðîñè-
í³íà, ³ Ïîëÿêîâà çà êîðäîíîì àêòèâíî 
äîïîìàãàþòü Óêðà¿í³, çáèðàþòü ãðîø³ 
íà áëàãîä³éíèõ çàõîäàõ òà îðãàí³çîâó-
þòü ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó.
Ïîãîâîðèëè çíàìåíèòîñò³ ³ ïðî 
îñîáèñòå. Òàê, ãîâîðÿ÷è ïðî ñèìâîë³÷-
íèé ïîäàðóíîê, ÿêèé ¿é çðîáèâ ÷îëîâ³ê 
ïåðåä ïðîùàííÿì íà êîðäîí³, Ìàøà 
ªôðîñèí³íà ðîçïëàêàëàñÿ:
"Öÿ ñòð³÷êà çàâæäè áóëà íà ðþêçà-
êó ìîãî ÷îëîâ³êà. Â³í ïîâ³ñèâ ¿¿ ñîá³ 
2014 ðîêó, êîëè áóâ Ìàéäàí ³ ïî÷àëàñÿ 
â³éíà. ² í³êîëè ¿¿ íå çí³ìàâ. Õîäèâ ç öèì 
ðþêçàêîì, ìàíäðóâàâ. Âîíà çàâæäè ó 
íüîãî áîâòàëàñÿ. ² êîëè ìè ïðîùàëèñÿ 
íà êîðäîí³, â³í ìåí³ ¿¿ ïîâ'ÿçàâ ³ ñêàçàâ: 
"Ðîçâ'ÿæó, êîëè ìè ïîáà÷èìîñÿ", - 
ñêàçàëà Ìàøà ³ íå ñòðèìàëà ñë³ç.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, Îëÿ Ïîëÿêîâà ïîêàçàëà 
áðàñëåòèê, ÿêèé ¿é ïîäàðóâàëà 7-ð³÷íà 
ä³â÷èíêà ç Ìàð³óïîëÿ, êîëè àðòèñòêà 
âèñòóïàëà íà ñòàä³îí³ ó Õîðâàò³¿, äå 
ñï³âàëà ã³ìí Óêðà¿íè:
"Öå ä³â÷èíêà çðîáèëà ìàëåíüêà, ¿é, 
ìàáóòü, ðîê³â 7. Âîíà áóëà ç Ìàð³óïî-
ëÿ, âîíè ëåäü âèáðàëèñÿ çâ³äòè. Öå 
áóëî ó Õîðâàò³¿, íà ìàò÷³. ß ï³ä³éøëà 
äî òðèáóí ³ âîíà äî ìåíå ï³ä³éøëà ³ 
ãîâîðèòü: "ß õî÷ó, ùîá âè íîñèëè öåé 
áðàñëåò ÿê òàë³ñìàí". ß îäÿãëà ³ òåïåð 
çàâæäè íîøó. Òàê ùî äèòèíêî, ÿêùî òè 
ìåíå áà÷èø, ÿ íîøó òâ³é áðàñëåòèê", 
- ñêàçàëà Ïîëÿêîâà, ëåäü ñòðèìóþ÷è 
ñëüîçè.

Арсен Мірзоян розповів, 
як зустрів 44-річчя і як його 
мама допомагає ЗСУ

Óêðà¿íñüêèé ñï³âàê Àðñåí Ì³ðçîÿí 
äíÿìè â³äñâÿòêóâàâ äåíü íàðîäæåííÿ – 
20 òðàâíÿ àðòèñòó âèïîâíèëîñÿ 44 ðîêè.
Çðîçóì³ëî, ùî ç ö³º¿ íàãîäè Ì³ðçîÿí 
íå ñòàâ âëàøòîâóâàòè ïèøíî¿ óðî÷èñ-
òîñò³, ùî çàðàç íå íà ÷àñ³. Ó ïåðø³ äí³ 
â³éíè Àðñåí Ì³ðçîÿí ïðèºäíàâñÿ äî 
îäíîãî ç â³éñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â, àëå 
îñê³ëüêè áîéîâèõ çàâäàíü íå áóëî, 
çãîäîì âèð³øèâ çàéíÿòèñÿ âîëîíòåð-
ñòâîì.
Ñïåðøó àðòèñò âîçèâ ïðîäóêòè ó ãîñï³-
òàë³ òà ïàëüíå, à ïîò³ì âèð³øèâ ïåðåãà-
íÿòè àâò³âêè ç-çà êîðäîíó íà ïåðåäîâó, 
éäåòüñÿ ó "Ñí³äàíêó ç 1+1". ßê çàçíà-
÷èâ Ì³ðçîÿí, º ïîòðåáà â äæèïàõ, 
áóñàõ òà â êàðåòàõ øâèäêèõ.
Òàêîæ ñï³âàê ïîä³ëèâñÿ, ÿê ñïðàâè 
ó éîãî áëèçüêèõ. Òàê, ìàìà Àðñåíà 
ïåðåáóâàº ó Çàïîð³ææ³, äå äîïîìàãàº 
ÇÑÓ ÿê ìîæå:
Ó íå¿ ñïðàâè íîðìàëüíî. ß ¿é ÿê 
òåëåôîíóþ, âîíà êàæå: "ß íà ñ³òêàõ". 
Âîíà äåñü ïëåòå ñ³òêè. ß îöå äóìàþ 
äíÿìè äî íå¿ çà¿õàòè", - ïîä³ëèâñÿ 
ïëàíàìè Ì³ðçîÿí.
Îêð³ì òîãî Àðñåí ç³çíàâñÿ, ùî ðàçîì ç 
âîëîíòåðñòâîì âñòèã çàïèñàòè äåê³ëü-
êà ï³ñåíü. Íåùîäàâíî âèïóñòèâ òðåê 
""Ìîÿ êðà¿íà". Âæå çàïèñàíà ùå îäíà:
"ª ï³ñíÿ, ÿ íå çíàþ ÿê ñêîðî ìè ¿¿ 
ïîêàæåìî. Ðîáî÷à íàçâà "Âàëüñ. 
²ðï³íü". Âèâ³ëüíèâ òðîõè ÷àñó, ùîá 
çàïèñàòè õî÷ òðåê. Ìè çàïèñàëè îäðàçó 
÷èñòîâèê, áåç ÷åðíåòêè. Òîìó ùî ÿ íå 
çíàþ, êîëè çíîâó çìîæó ç'ÿâèòèñÿ íà 
ñòóä³¿ ç ã³òàðîþ", - ïîÿñíèâ Ì³ðçîÿí.

Катерина Осадча довела 
до сліз історією хлопчика з 
Маріуполя: "Міста нема, 
але море залишилося"

Âåäó÷à Êàòåðèíà Îñàä÷à ó ñåáå 
íà ñòîð³íö³ â Instagram ïîä³ëèëà-
ñÿ ùåìëèâîþ ³ñòîð³ºþ ìàëåíüêîãî 
õëîï÷èêà ç Ìàð³óïîëÿ.
Çíàìåíèò³ñòü ðîçì³ñòèëà ïîñò îäí³º¿ 
âîëîíòåðêè, ÿêà ðîçïîâ³äàº, ÿê äî ¿¿ 
öåíòðó ïðèâåçëè ä³òîê ç ðîçìáîìá-
ëåíîãî Ìàð³óïîëÿ. Ä³òè ïîâîäèëè-
ñÿ ÷åìíî ³ ïåðø í³æ ç'¿ñòè ïå÷èâî, òî 
ñåðéîçíî çàïèòóâàëè, ÷è ïîòð³áíî ùå 
ç êèìîñü ïîä³ëèòèñÿ.
À êîëè ïèëè âîäó, òî ï³ñëÿ äâîõ êîâòê³â 
çàïèòóâàëè, ÷è ìîæíà âèïèòè âñþ.

і потішив українців

Ë³äåð ãóðòó "Áóìáîêñ" Àíäð³é 

показала свою родину

 Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Àë³íà Ãðîñó âèïóñ-

прощанням на кордоні

Óêðà¿íñüêà âåäó÷à, áëîãåðêà òà âîëîí-

час обстрілів на Київщині

Óêðà¿íñüêà ïðîäþñåðêà òà ñï³âçàñ-

мама допомагає ЗСУ

Óêðà¿íñüêèé ñï³âàê Àðñåí Ì³ðçîÿí 

вдруге стане батьком

Ïðîäþñåðêà ªâãåí³ÿ ßöóòà ïðè íàä³¿.

"Ùîá ÿêîñü ðîçðàäèòè áðàòèê³â, ñòàâè-

допомогти українцям

 Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé àêòîð Ð³÷àðä 

Ðîñ³éñüêà ñï³âà÷êà Çåìô³ðà âèïóñ-
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Îâåí. Öåé òèæäåíü îá³öÿº ïðèð³ñò æèòòºâèõ ñèë. 
Ìîæëèâî, âè çíàéäåòå ³íôîðìàö³þ, ÿêó ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè ç ðîçðàõóíêîì íà ìàéáóòíº. Ïåð-
ñïåêòèâí³ äîìîâëåíîñò³, óêëàäåí³ â öåé ïåð³îä, áó-

äóòü íà ðóêó íå ëèøå âàì, à é äðóã³é ñòîðîí³, ùî ãàðàíòóº 
ïîðîçóì³ííÿ òà ÷óäîâèé íàñòð³é.

Òåëåöü. Òèæäåíü âèÿâèòüñÿ äîñèòü íàñè÷åíèì. 
Âàì äîâåäåòüñÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ, â³ä ÿêèõ çàëå-
æèòü íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº, äîïîìàãàòè êîìóñü ³ç 
áëèçüêèõ. Ó íèçö³ ïîä³é ëåãêî çàáóòè ïðî ñåáå, àëå 

ç³ðêè âñå æ òàêè çàñòåð³ãàþòü âàñ â³ä ïîä³áíîãî. Çíàéä³òü 
â³ëüíèé ÷àñ, ùîá ïåðåâ³ðèòè ñâ³é îðãàí³çì íà íàÿâí³ñòü íå-
ïðèºìíèõ ñèìïòîì³â òà ïðèä³ë³òü óâàãó â³äïî÷èíêó.

Áëèçíþêè. Öüîãî òèæíÿ áóäóòü ïð³îðèòåòíèìè òóð-
áîòè ñ³ì'¿. Ïðè íàéáëèæ÷îìó ðîçãëÿä³ ñòàíå çðîçó-
ì³ëèì, ùî ³ñíóº áàãàòî ñïðàâ, ÿê³ ðàí³øå âè ÷îìóñü 
íå ïîì³÷àëè. Êëîï³ò ïåðåìåæóâàòèìåòüñÿ ç àêòèâ-

íèì ñï³ëêóâàííÿì. Øâèäøå çà âñå, äèñòàíö³éíî, àëå âàì 
âñå æ òàêè äîâåäåòüñÿ áðàòè ó÷àñòü ó æèòò³ ³íøèõ ëþäåé.

Ðàê. Âèíèêíå íåîáõ³äí³ñòü çàâåðøèòè ñïðàâè, ðà-
í³øå â³äêëàäåí³ äî êðàùèõ ÷àñ³â. Âàø³ åíåðãåòè÷í³ 
ðåñóðñè áóäóòü äîñèòü âèñîê³, òîìó íåìàº ñåíñó ïðî-
ñòîþâàòè. Ïðîâåñòè íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ç ìàêñè-

ìàëüíîþ êîðèñòþ — îòæå, îðãàí³çóâàòè îñîáèñòèé ïðîñò³ð, 
óïîðÿäêóâàòè ñâî¿ äóìêè, çì³öíèòè â³äíîñèíè ç áëèçüêèìè.

Ëåâ. Âè÷³êóâàëüíà ïîçèö³ÿ öüîãî òèæíÿ ñòàíå äëÿ 
âàñ ðîçóìíèì ð³øåííÿì. Ïåðø í³æ âêëàäàòè áóäü-
ùî ñâîþ åíåðã³þ ³ îñîáèñòèé ÷àñ, îö³í³òü ìîæëèâ³ 
ðèçèêè. Äî ñòàá³ëüíîñò³ ùå äàëåêî, à çíà÷èòü íå-

ìàº ñåíñó âèáóäîâóâàòè äîâãîñòðîêîâ³ ïëàíè, æèâ³òü ïî-
òî÷íèì ìîìåíòîì.

Ä³âà. Çàðàç âäàëèé ìîìåíò, ùîá ïîäîëàòè ó ñîá³ 
ñóìí³âè ÷è ïîçáóòèñÿ øê³äëèâî¿   çâè÷êè. Ðîçøè-
ðåííÿ êðóãîçîðó - ùå îäíå ç ïð³îðèòåòíèõ çà-
âäàíü, íà ÿêå âàðòî çâåðíóòè óâàãó. Äî ê³íöÿ òèæíÿ 

ìîæå âèÿâèòèñÿ ñìóòîê. Íàéêðàùèé ñïîñ³á ¿¿ óñóíóòè – ãó-
ìîð ÷è ñï³ëêóâàííÿ.

Òåðåçè. Íà öüîìó òèæí³ íà âàñ ÷åêàº íàäëèøîê 
íåòðèâ³àëüíèõ ³äåé, íå ïîçáàâëåíèõ ãåí³àëüíîñ-
ò³. Çîñåðåäüòåñÿ íà òîìó, ùî ìîæíà çðîáèòè, íå 
âäàþ÷èñü ïî äîïîìîãó ç áîêó. Âñå, ùî ìàºòå íàì³ð 

çä³éñíèòè, ö³ëêîì äîñÿæíî. ßê áè òàì íå áóëî, îáñòàíîâêà 
öüîãî ïåð³îäó íà ïî÷àòîê ï'ÿòíèö³ ñïðèÿòëèâà äëÿ Òåðåç³â.

Ñêîðï³îí. Òèæäåíü ïðîéäå ïåðåâàæíî ó ñâ³òëèõ 
òîíàõ. Íå íàìàãàéòåñÿ áðàòèñÿ çà ê³ëüêà ñïðàâ, 
º ðèçèê íå ïîì³òèòè ÿêèéñü íþàíñ. Ìîæëèâî, âè 
â öåé ïåð³îä íåïðàâèëüíî âèòëóìà÷èòå íàì³ðè 

áëèçüêî¿ ëþäèíè. Íàìàãàéòåñÿ ïî÷óòè ïîáàæàííÿ òà ïî-
ñòàðàéòåñÿ ¿ì â³äïîâ³äàòè.

Ñòð³ëåöü. Ïðèºìíèé ³ ñïîê³éíèé òèæäåíü, êîëè 
ìîæíà çàéíÿòèñÿ ñîáîþ ³ áåç ïîñï³õó ïîäóìàòè. 
Óíèêàòè ðåàëüíîñò³, çàíóðþþ÷èñü ó ìð³¿, âñå æ 
òàêè íå ñë³ä. Íà ïî÷àòêó òèæíÿ ó âàñ ìîæå âèíèê-

íóòè ïðîáëåìà âèáîðó îäíîãî ç ê³ëüêîõ âàð³àíò³â. Âèð³-
øóþ÷è çàâäàííÿ, ñë³ä ñïèðàòèñÿ íà íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä ³ 
ìåíøîþ ì³ðîþ íà ³íòó¿ö³þ.

Êîçåð³ã. Öüîãî òèæíÿ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ óíèê-
íóòè ëåñòîù³â òà ï³äëàáóçíèöòâà. Øóêàéòå ðàö³î-
íàëüí³ çåðíà ó âñüîìó ïî÷óòîìó. Òàêîæ ñïðîáóéòå 
çðîçóì³òè ñïðàâæí³ íàì³ðè ñï³âðîçìîâíèêà. Íå 

âèêëþ÷åíî, ùî ó âèð³ ïðîçâó÷àëè ³äåé âèÿâèòüñÿ òà, ÿêîþ 
âäàñòüñÿ ñêîðèñòàòèñÿ ñîá³ íà áëàãî.

Âîäîë³é. Î÷³êóºòüñÿ òèæäåíü, íà ïåðåá³ã ÿêîãî 
ìîæå âïëèíóòè íåãàòèâíî íàëàøòîâàíà ëþäèíà. 
Ñïðîáóéòå ïîñòàâèòè ñåáå íà ì³ñöå ö³º¿ îñîáè ³ 
áàãàòî ÷îãî ïðîÿñíèòüñÿ. Âèêîðèñòîâóéòå çíàííÿ 

ç ãàëóç³ ïñèõîëîã³¿. ²íîä³ ñë³ä ïðîìîâ÷àòè, âèãàäàòè ÷àñ, ³ 
ëèøå ïîò³ì ðîáèòè àêòèâí³ ä³¿.

Ðèáè. Öåé òèæäåíü íå â³äêèäàº ³íòðèã. Ðåêîìåí-
äóºòüñÿ îáåðåæíî âèáóäîâóâàòè áóäü-ÿêèé ä³àëîã, 
îñîáëèâî òîé, ùî ñòîñóºòüñÿ ô³íàíñ³â. Ð³âåíü æèò-
òºâèõ ñèë çðîñòàòèìå. Ñàìå ÷àñ ðîçïî÷àòè ô³çè÷í³ 

òðåíóâàííÿ àáî çàáîðîíèòè ñîá³ ïîòóðàííÿ øê³äëèâ³é çâè÷ö³.

30 травня  — 5 червня

30 òðàâíÿ, ìîëîäèê ó Áëèç-
íþêàõ. ×àñ çóñòð³÷åé, êîíòàêò³â 
ñï³ëêóâàííÿ, ïî¿çäîê òà ïîõîäó â 
ãîñò³. Íå ìîæíà çàëèøàòèñÿ âäîìà 
òà áåç ðóõó. ßêùî äåíü âèõ³äíèé, 
òî òðåáà õî÷à á ï³òè íà ïðîãóëÿí-
êó. Ó ö³ äí³ ïîòð³áí³ íîâ³ âðàæåííÿ, 
çì³íà îáñòàíîâêè. ¯õ çäàòí³ çàáåç-
ïå÷èòè ïî¿çäêè òà ïîäîðîæ³. Í³÷í³ 
êëóáè çí³ìóòü äåïðåñ³þ òà âòîìó.

31 òðàâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Áëèçíþêàõ. ²íòó¿ö³ÿ â 
äðóãó ì³ñÿ÷íó äîáó ó íàñ ïðàöþº 
÷óäîâî, àëå öå íå ïðèâ³ä äàâàòè 
ìîçêó âèõ³äíèé ³ ïîâí³ñòþ äîâ³-
ðÿòè âíóòð³øíüîìó ãîëîñó. Íà-
âïàêè, ó öåé äåíü ñë³ä âêëþ÷àòè ³ 
ëîã³êó, ³ ³íòó¿ö³þ, ³ ðîçóì, ³ ïî÷óò-
òÿ – ó öüîìó âèïàäêó ìè çóì³ºìî 
äîñÿãòè ïîòð³áíîãî ðåçóëüòàòó ó 
áóäü-ÿê³é ñôåð³ æèòòÿ.

1 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ðàêó. Òðåò³é ì³ñÿ÷íèé 
äåíü íåñå íàä³þ, äàðóº íàòõíåí-
íÿ òà çàáèðàº ñìóòîê. Ùîéíî ïî-
ì³òíèé íà íåá³ ì³ñÿöü çäàºòüñÿ 
íàì ïî÷àòêîì ÷îãîñü ïðåêðàñ-
íîãî, íåçâè÷àéíîãî, çàãàäêîâî-
ãî. Ñåðï ì³ñÿöÿ ñÿº äëÿ âñ³õ, àëå 
îñîáëèâî òðåòÿ ì³ñÿ÷íà äîáà 
õîðîøà äëÿ àêòèâíèõ, òâîð÷èõ òà 
åíåðã³éíèõ îñîáèñòîñòåé.

2 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ðàêó. Äåÿê³ ç íàñ ãîòîâ³ 

ñòðèáàòè â³ä ðàäîñò³, àëå çíà-
éäóòüñÿ ³ òàê³ õëîïö³, ó ÿêèõ âñå 
áóäå øêåðåáåðòü. Ïîÿñíåííÿ 
ïðîñòå - â öåé äåíü íå äîïîìà-
ãàþòü í³ÿê³ ìàñêè, ³ òî÷íî ìè íå 
çìîæåìî ïðèõîâàòè ñâîº ³ñòèí-
íå îáëè÷÷ÿ â³ä ñàìèõ ñåáå.

3 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ðàêó. Äåíü ââàæàºòüñÿ 
äîñèòü àêòèâíèì, ì³ñÿöü çðîñ-
òàþ÷èé - ì³ñÿöü ñòàº ÿñêðàâ³-
øèì ³ á³ëüøèì. Ñüîãîäí³øí³é 
äåíü íå ÷àñ äëÿ ³ëþç³é – âàæëèâî 
ðîç³áðàòèñÿ ó ñâî¿õ ôàíòàç³ÿõ, ³ 
çðîçóì³òè: ÿê³ ìð³¿ ã³äí³ âò³ëåííÿ, 
à ÿê³ áàæàííÿ ìîæóòü çà÷åêàòè 
íà á³ëüø â³äïîâ³äíèé ìîìåíò.

4 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ëåâ³. Ñâ³ò í³áè â³äïî÷è-
âàº ï³ñëÿ âàæêî¿ ðîáîòè – êî-
ðèñíî ïîìð³ÿòè, ïîìèëóâàòèñÿ 
ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ïðàö³, ³ ïðî-
âåñòè äîáó áåç ñóºòè òà íåïî-
òð³áíîãî ïîñï³õó.

5 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ëåâ³. Ì³ñÿöü í³áè äîïî-
ìàãàº çðîçóì³òè ñåíñ âñüîãî, 
ùî ç íàìè â³äáóâàºòüñÿ – ÷åðåç 
ï³äêàçêè, çíàêè òà íàòÿêè. Çà-
ãàäêîâà ñóïóòíèöÿ çåìë³ íàáè-
ðàº ñèëè, ëþäè îòðèìóþòü â³ä 
ì³ñÿöÿ åíåðã³þ ³ â³äêðèâàþòü ó 
ñîá³ íîâ³ òàëàíòè.

Місячний календар на тиждень

    
— ²çÿ, à òè õîòåë áè æèòü â Ïðå-
êðàñíîé Ðîñ³¿ Áóäóùåãî?
— Äàæå íå çíàþ, Ñüîìà. ß âåäü 
ñîâñºì íå çíàþ ê³òàéñê³é.

    
Â ðîñ³¿ íå ïîäóìàëè, ùî ìàëþâàòè 
íà òàíêàõ åëåìåíò òàáëèö³ Ìåí-
äåëººâà ç ÿêîãî ðîáëÿòü öèíêîâ³ 

ãðîáè (Z), òî º äóæå ïîãàíèé çíàê.
    

Òðîõè äîïîì³ã ðîçãóçèòè ôóðó 
ãóìàí³òàðêè ³ îò ùî ÿ âàì ñêàæó. 
Àìåðèêàíö³ ïåðåäàëè ñò³ëüêè ñâå-
òð³â, ÿ òàê ðîçóì³þ, âîíè ðîçðàõî-
âóþòü, ùî ìè ä³éäåìî äî Ñèá³ðó.

    
×å÷åíö³ ïî÷àëè ìàñîâî ò³êàòè, áî, 
êàæóòü, ùî ¿õí³õ ïîëîíåíèõ äîïè-
òóº îñîáèñòî Îëåã Ëÿøêî.

 СМІХОТЕРАПІЯ

Сирник з ананасом 
та кокосовою пінкою

Öåé ñèðíèê – îäèí ç íàéíåçâè-
÷àéí³øèõ. Â³í º ÷èìîñü ñåðåäí³ì 
ì³æ êëàñè÷íèì ñèðíèêîì, ïèðî-
ãîì ÷è ïëÿöêîì òà òîðòîì. Ùå é 
âèãëÿäàº ïîìïåçíî! 

Îñíîâà:
  110 ãðàì ïøåíè÷íîãî áîðîøíà
  50 ãðàì öóêðó
  15 ãðàì êàêàî
  1 ÿéöå
  60 ãðàì âåðøêîâîãî ìàñëà, 

äîáðå îõîëîäèòè, ïîð³çàòè êó-
áèêàìè

Äëÿ ñèðíî¿ ìàñè:
  600 ãðàì äîìàøíüîãî ñèðó, 

2-3 ðàçè çìîëîòè íà ì’ÿñîðóáö³, 
ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè

  40 ãðàì êóêóðóäçÿíîãî êðîõ-
ìàëþ ÒÌ. DR. Oetker

  100 ãðàì öóêðó
  3-4 êðàïë³ ðîìîâî¿ åñåíö³¿
  250 ãðàì âåðøê³â 30% æèð-

íîñò³, ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè
  3 æîâòêè, ê³ìíàòíî¿ òåìïåðà-

òóðè
  500 ãðàì êîíñåðâîâàíîãî 

àíàíàñà, â³äö³äæåíîãî, ïîð³çà-
íîãî êóáèêàìè

Äëÿ á³ëêîâî¿ ï³íêè:
   3 á³ëêà
   50 ãðàì öóêðó

   75 ãðàì êîêîñîâî¿ 
ñòðóæêè

   1 ÷.ë. êðîõìàëþ 
1) Äóõîâêó ðîç³ãð³òè 

äî 190 0Ñ.
2) Â ÷àøó áëåíäåðà 

ïîì³ñòèòè áîðîøíî, 
êàêàî òà öóêîð é ïóëü-
ñóþ÷è âèì³øàòè. Äî-
äàòè ìàñëî é äîáðå 
ðîçòåðòè óñå ðàçîì. 
Âèáèòè ÿéöå é ïóëüñó-
þ÷è çáèòè äî óòâîðåí-
íÿ á³ëüøèõ ãðóäîê.

3) Äíî ðîç’ºìíî¿ ôîðìè 20 
ñì ä³àìåòðîì çàñòåëèòè ïåðãà-
ìåíòîì. Âèêëàñòè ãðóäêè ò³ñòà ó 
ôîðìó é ïðèì’ÿòè ðóêàìè.

4) Âñòàâèòè äî ðîç³ãð³òî¿ äóõî-
âêè é ïåêòè 12-15 õâèëèí. Ä³ñòà-
òè ôîðìó ç ï³äïå÷åíîþ îñíîâîþ 
é çìåíøèòè òåìïåðàòóðó äóõî-
âêè äî 160 0Ñ.

5) Òèì ÷àñîì ó ãëèáîêó ìèñêó 
ïîì³ñòèòè ñèð, êðîõìàëü, öóêîð 
òà åñåíö³þ. Çáèòè äî îäíîð³ä-
íîñò³. Ïðîäîâæóþ÷è çáèâàòè 
ââåñòè æîâòêè òà âåðøêè. Çáè-
âàòè ëèø äîòè, äîêè óñå äîáðå 
âèì³øàòè.

6) Âèêëàñòè ñèðíó ìàñó íà ï³ä-
ïå÷åíó îñíîâó é ðîçð³âíÿòè. Çâåð-
õó ð³âíîì³ðíî ðîçêëàñòè àíàíàñ.

7) Âñòàâèòè ñèðíèê äî ðîç³ãð³-
òî¿ äóõîâêè. Ïåêòè 30 õâèëèí ÿê º.

8) Ïîêè ñèðíèê ïå÷åòüñÿ, á³ë-

êè çáèòè äî íàï³âñò³éêèõ ï³ê³â é 
ïðîäîâæóþ÷è çáèâàòè, ââåñòè 
öóêîð òà êðîõìàëü.

9) Äîäàòè äî çáèòèõ á³ëê³â êî-
êîñîâó ñòðóæêó é ïåðåì³øàòè 
ìàñó ëîïàòêîþ.

10) Íå âèìèêàþ÷è äóõîâêè, 
øâèäêî âèêëàñòè íà ï³äïå÷å-
íèé ñèðíèê á³ëêîâó ìàñó é ïåêòè 
ùå 20-25 õâèëèí, äîêè âåðõ³âêà 
ï³äðóì’ÿíèòüñÿ, à ñèðíèê ïðî-
ïå÷åòüñÿ.

11) Âèìêíóòè äóõîâêó, â³ä-
êðèòè äâåðöÿòà é çàëèøèòè íà 5 
õâèëèí, äàë³ îáåðåæíî, â³ää³ëè-
òè íîæåì áîêè ñèðíèêà â³ä êðàþ 
ôîðìè é çàëèøèòè éîãî â äóõî-
âö³ ç â³äêðèòèìè äâåðöÿòàìè ùå 
30 õâèëèí âèñòèãàòè.

12) Ä³ñòàòè ñèðíèê ç äóõîâêè é 
çàëèøèòè äî ïîâíîãî âèñòèãàí-
íÿ ïåðåä ä³ñòàâàííÿì ç ôîðìè.

Íàéêðàùå ñèðíèê ñìàêóº ê³ì-
íàòíî¿ òåìïåðàòóðè. Ñìà÷íîãî!
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 КОРОТКО ПРО СПОРТ
Українки дізналися перших 
суперниць на Ролан Гаррос

Â³äáóëîñÿ æåðåáêóâàííÿ Â³äêðèòîãî 
÷åìï³îíàòó Ôðàíö³¿ ç òåí³ñó. Óêðà¿íêè Àí-
ãåë³íà Êàë³í³íà, Ìàðòà Êîñòþê òà Äàÿíà 
ßñòðåìñüêà ä³çíàëèñÿ ïåðøèõ ñóïåðíèöü.

Ìàò÷³ ïåðøîãî êîëà çà ó÷àñòþ óêðà-
¿íîê:

 Àíãåë³íà Êàë³í³íà – ïåðåìîæíèöÿ êâàë³-
ô³êàö³¿

 Ìàðòà Êîñòþê – Ìàÿð Øåðèô (ªãèïåò)
 Äàÿíà ßñòðåìñüêà – Åë³ñîí Ð³ñê (ÑØÀ)

Òàêîæ â îñíîâó ìîæå ïðîáèòèñü ³ Ëåñÿ 
Öóðåíêî, àëå ¿é ùå òðåáà âèãðàòè ô³íàë 
êâàë³ô³êàö³¿.

Îñíîâíà ñ³òêà Ðîëàí Ãàððîñ ðîçïî-
÷íåòüñÿ 22 òðàâíÿ.

Спарингу не буде. Збірна 
України не зіграє з ДР Конго

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ôåäåðàö³¿ ôóò-
áîëüíèõ àñîö³àö³é Êîíãî Áåëüãå Ñ³òóàòàëà 
çàÿâèâ, ùî ìåð Áðþññåëÿ â³äìîâèâ â îðãà-
í³çàö³¿ ìàò÷ó, ÿêèé ìàâ â³äáóòèñÿ 27 òðàâíÿ 
ç ì³ðêóâàíü áåçïåêè.

Îðãàí³çàòîðè ö³º¿ çóñòð³÷³ ðîçãëÿäàëè 
ìîæëèâ³ñòü ¿¿ ïåðåíåñåííÿ äî Ñëîâåí³¿. Àëå 
â³ä ö³º¿ ³äå¿ â³äìîâèëàñÿ âæå çá³ðíà ÄÐ Êîí-
ãî ÷åðåç íåñòèêîâêè ç ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, 
ô³íàíñîâ³ òà ëîã³ñòè÷í³ ïðîáëåìè, ïîâ³äî-
ìëÿº ðåñóðñ Foot RDC.

Íàãàäàºìî, ùî 1 ÷åðâíÿ íàö³îíàëüíà êî-
ìàíäà Óêðà¿íè ç³ãðàº ñòèêîâèé ìàò÷ â³äáîðó 
íà ×Ñ-2022 ïðîòè Øîòëàíä³¿.

Українець Орлов зіграє у 
фіналі 25-тисячника у Хорватії

27-ð³÷íèé Âëàäèñëàâ Îðëîâ óñï³øíî 
ïðîéøîâ ï³âô³íàëüíó ñòàä³þ íà òóðí³ð³ M25 
Osijek ó Õîðâàò³¿.

Âèõîâàíöþ õàðê³âñüêîãî êëóáó Óí³êîðò, 
ÿêèé ìàº äðóãèé íîìåð ïîñ³âó, ïðîòèñòîÿâ 
22-ð³÷íèé Ñàéìîí Êàðð ³ç ²ðëàíä³¿. Â³äíîñè-
íè íà êîðò³ òåí³ñèñòè ç'ÿñîâóâàëè 1 ãîäèíó 

37 õâèëèí. Ó äâîõ ïàðò³ÿõ ïåðåìîãó â³äñâÿò-
êóâàâ Îðëîâ – 6:3, 6:4.

M25 Osijek. Ï³âô³íàë. Ñàéìîí Êàðð 
(²ðëàíä³ÿ) – Âëàäèñëàâ Îðëîâ (Óêðà¿íà) 
– 3:6; 4:6

Ó ô³íàë³ òóðí³ðó íà Âëàäèñëàâà Îðëîâà 
÷åêàº çóñòð³÷ ³ç 23-ð³÷íèì óãîðöåì Ìàò³à-
ñîì Ôóåëå, ÿêèé ìàº ñüîìèé íîìåð ïîñ³âó.

Снігур втретє поспіль програла 
у першому колі кваліфікації 
Ролан Гаррос

Óêðà¿íñüêà òåí³ñèñòêà Äàð'ÿ Ñí³ãóð äî-
ñòðîêîâî çàâåðøèëà áîðîòüáó ó êâàë³ô³êà-
ö³¿ Â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó Ôðàíö³¿ ç òåí³ñó.

Ó ïåðøîìó ðàóíä³ â³äáîðó óêðà¿íêà ïî-
ñòóïèëàñÿ ²ïåê Îç ³ç Òóðå÷÷èíè, âèãðàâøè 
ñòàðòîâó ïàðò³þ.

Äëÿ Ñí³ãóð öå áóëà òðåòÿ ó÷àñòü íà òóðí³-
ð³, ùîðàçó âîíà ïðîãðàâàëà ó ïåðøîìó êîë³ 
â³äáîðó ó òðüîõ ñåòàõ.

Ïåðøå êîëî êâàë³ô³êàö³¿. Äàð'ÿ Ñí³-
ãóð (Óêðà¿íà) – ²ïåê Îç (Òóðå÷÷èíà) – 
7:6(6), 3:6, 2:6

Збірна України 
зіграла внічию з Рієкою

Çá³ðíà Óêðà¿íè â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî 
ìàò÷³â ïëåé-îôô â³äáîðó ×Ñ-2022 òà Ë³ãè 
íàö³é ç³ãðàëà ç õîðâàòñüêîþ Ð³ºêîþ.

Ïîºäèíîê ïðîéøîâ ó Õîðâàò³¿ òà çàâåð-
øèâñÿ âí³÷èþ ç ðàõóíêîì 1:1. Íà 24-é õâè-
ëèí³ ðàõóíîê â³äêðèëà çá³ðíà Óêðà¿íè, â³ä-
çíà÷èâñÿ Äåíèñ Ãàðìàø.

Ð³ºêà â³ä³ãðàëàñÿ íà 37-é õâèëèí³ çàâäÿ-
êè âëó÷íîìó óäàðó Äðì³÷.

Êîíòðîëüíèé ìàò÷. Ð³ºêà – çá³ðíà 
Óêðà¿íè – 1:1

Ãîëè: Ãàðìàø, 24 (0:1). Äðì³÷, 37 (1:1)

Лузан виграла "золото" на 
етапі Кубка світу з веслування. 
У перший день фіналів 
в України – три медалі

Ó ÷åñüêîìó Ðà÷³öå ðîç³ãðàëè ïåðø³ ìåäà-
ë³ íîâîãî ñåçîíó Êóáêà ñâ³òó ç âåñëóâàííÿ íà 

áàéäàðêàõ ³ êàíîå. Äðóãîãî çìàãàëüíîãî äíÿ 
â³äáóëèñÿ ïåðø³ ô³íàëè åòàïó, â ÿêèõ Óêðà¿íà 
çäîáóëà òðè ìåäàë³, ç ÿêèõ îäíå – "çîëîòî".

Ïåðøó ìåäàëü ñåçîíó íà ð³âí³ Êóáêà ñâ³-
òó Óêðà¿í³ ïðèí³ñ êàíî¿ñò ç Ïîëòàâùèíè Îëåã 
Áîðîâèê. Ñïîðòñìåí âèáîðîâ "áðîíçó" â 
çìàãàííÿõ îäèíî÷îê íà äèñòàíö³¿ 200 ìå-
òð³â. Ó ô³íàë³ â³í ïîêàçàâ ÷àñ 40.61 ñåêóíäè, 
ïîñòóïèâøèñü ïåðåìîæöåâ³ – ëèòîâñüêîìó 
÷åìï³îíîâ³ ñâ³òó 2019 ðîêó Ãåíð³êàñó Æóñòà-
óòàñó – 0.90 ñ. "Ñð³áëî" çàâîþâàâ óãîðåöü 
Äàâ³ä Êîð³ñàíñüêèé.

Ó çìàãàííÿõ áàéäàðîê-÷åòâ³ðîê ùå îäíó 
ìåäàëü ïðèí³ñ óêðà¿íñüêèé åê³ïàæ, ÿêèé 
òîð³ê çàâîþâàâ "çîëîòî" ÷åìï³îíàòó ñâ³òó. 
"Ñð³áëî" íà äèñòàíö³¿ 500 ìåòð³â çäîáóëè 
Îëåã Êóõàðèê (Ïîëòàâùèíà), Äìèòðî Äà-
íèëåíêî, ²ãîð Òðóíîâ (Ïîëòàâùèíà) òà ²âàí 
Ñåìèê³í. Óêðà¿íö³ ô³í³øóâàëè äðóãèìè çà 
1:20.29 õâèëèíè, â³äñòàâøè â³ä ÷åìï³îí³â ç 
êîìàíäè ²ñïàí³¿ íà 0.97 ñåêóíäè. Íàòîì³ñòü 
"ñèíüî-æîâò³" îá³éøëè Ëèòâó, ÿêà çàâåðøè-
ëà çìàãàííÿ íà òðåòüîìó ì³ñö³.

Ребров з розумінням 
ставиться до позиції Тимощука 
щодо війни в Україні

Ãîëîâíèé òðåíåð Àëü-Àéíà Ñåðã³é Ðå-
áðîâ âèñëîâèâñÿ ïðî ïîçèö³þ êîëèøíüîãî 
ãðàâöÿ Øàõòàðÿ òà çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ 
Òèìîùóêà ùîäî â³éíè ó éîãî ð³äí³é êðà¿í³.

Íàãàäàºìî, ùî Òèìîùóê ïðîäîâæóº 
ïðàöþâàòè ó òðåíåðñüêîìó øòàá³ Çåí³òó.

"×è íå çâ'ÿçóâàâñÿ ÿ ç Òèìîùóêîì? Í³. Ó 
íüîãî òàì ñ³ì'ÿ, ðîñ³éñüêà äðóæèíà. Íàïåâíî, 
â³í ðîçóì³º, ùî á³ëüøå éîìó ïðàöþâàòè í³äå. 
Â³í íå çáèðàºòüñÿ ïîâåðòàòèñÿ â Óêðà¿íó, ³í-
øî¿ ðîáîòè íåìàº, à â³í çâèê æèòè äîñèòü ðîç-
ê³øíî. ßêùî â³í çàðàç çàÿâèòü ïðî òå, ùî çà-
ðàç â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà¿í³, ÿêùî â³í ñêàæå, ùî 
éäå â³éíà òà ï³äòðèìàº Óêðà¿íó, òî éîìó òðåáà 
îäðàçó âè¿æäæàòè ç ðîñ³¿, áî í³÷îãî íå áóäå.

ß ðîçóì³þ éîãî ïîçèö³þ, öå ¿¿ ïðîáëåìè. 
Ìåí³ âîíà, çâè÷àéíî, íåïðèºìíà, àëå öå 
éîãî æèòòÿ. Â³í îáèðàº ñâîþ ïîçèö³þ ³, ÿê 
â³í æèòèìå äàë³", – ñêàçàâ Ðåáðîâ.

ÏÎËÒÀÂÑÜÊÅ äåðá³ – öå 
çàâæäè áåçêîìïðîì³ñíà 
áîðîòüáà ³ áàæàííÿ äî-

âåñòè, õòî â ì³ñò³ ñèëüí³øèé. 
Îñîáëèâî òîä³, êîëè ÷èìà-
ëî ãðàâö³â, êîòð³ çàõèùàþòü 
ìàëèíîâî-çîëîò³ êîëüîðè ÑÊ 

«Ïîëòàâà», ïðîéøëè ÷åðåç 
ñòðóêòóðó Âîðñêëè. Íèí³ æ ïðî 
ôóòáîëüí³ ïîºäèíêè ïîêè ùî 
ãîä³ é äóìàòè. À êîìàíäè ìî-
æóòü ïðîâåñòè ëèøå ñï³ëüíå 
òðåíóâàííÿ, ó ðàìêàõ ÿêîãî ³ 
ïîçìàãàòèñÿ.

Полтавське дербі: СК «Полтава» 
зіграла внічию з «Ворсклою» 

20 òðàâíÿ ''ì³ñòÿíè'' ïîòðåíó-
âàëèñÿ ðàçîì ³ç ''âîðñêëÿíàìè'', 
à ï³äñóìêîì âèêîíàíî¿ ðîáîòè 
ñòàâ ôóòáîëüíèé ì³æñîáîé÷èê. 
Ïðîòå âèçíà÷èòè ïåðåìîæöÿ â 
íüîìó òàê ³ íå ñóäèëîñÿ. Ñàìå 
"ì³ñòÿíè" â³äêðèëè ë³ê çàáèòèì 
ãîëàì - àâòîðîì âçÿòòÿ âîð³ò 
ñòàâ Äìèòðî Ùåðáàê, êîòðèé 
ðîçïèñàâñÿ ó âîðîòàõ ñâî¿õ êî-
ëèøí³õ êîëåã. Ï³çí³øå Äìèòðî 
ìàâ ùå ê³ëüêà íàãîä â³äçíà÷èòè-
ñÿ, àëå ì'ÿ÷ çðàäíèöüêè âëó÷àâ ó 
êàðêàñ âîð³ò.

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ òðåíóâàííÿ 
ïðèéìàþ÷à ñòîðîíà â³äíîâè-
ëà ïàðèòåò çóñèëëÿìè Äìèòðà 
Êðàâ÷åíêà, ÿêèé íèí³ ï³äòðèìóº 
ôîðìó ó ñòàí³ ''çåëåíî-á³ëèõ''. 
À íåâäîâç³ âæå ''âîðñêëÿíè'' âè-
éøëè âïåðåä. Ãîëîì â³äçíà÷èâ-
ñÿ Ìàêñèì Òîâñòèé. Òà íàïðè-
ê³íö³ ïîºäèíêó âæå íàø³ õëîïö³ 
â³äíîâèâ ð³âíîâàãó. Ñòð³ìêà 
êîíòðàòàêà çàâåðøèëàñÿ òèì, 
ùî åêñâîðñêëÿíèí Îëåêñàíäð 
Ïîñü îïèíèâñÿ â ïîòð³áíèé ÷àñ 
³ â ïîòð³áíîìó ì³ñö³ ³ âñòàíîâèâ 
ô³íàëüíèé ðåçóëüòàò.

У боях під 
Харковом загинув 
чемпіон України 
зі спортивного 
орієнтування

ÏÐÎ ÇÀÃÈÁÅËÜ ñïîðòñìå-
íà ïîâ³äîìèëà Ôåäåðà-

ö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 
Óêðà¿íè.

Ëåíþê íåîäíîðàçîâî ñòà-
âàâ ÷åìï³îíîì êðà¿íè ç³ ñïîð-
òèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ, à òàêîæ 
áóâ ñð³áíèì ïðèçåðîì ÷åìï³î-
íàòó ªâðîïè ç ðîãåéíó.

Îëåã Ëåíþê áóâ ðîäîì ³ç 
×åðí³âö³â. Ó ñ³÷í³ 2022 ðîêó 
â³í îäåðæàâ äèïëîì ìàã³-
ñòðà íà êàôåäð³ ìàòåìàòè÷-
íèõ ïðîáëåì óïðàâë³ííÿ òà 
ê³áåðíåòèêè ×åðí³âåöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 

³ì. Ôåäüêîâè÷à.

Ó Â²ÄÊËÀÄÅÍÎÌÓ ìàò÷³ 33-
ãî òóðó ÷åìï³îíàòó Àíãë³¿ 
"³ðèñêè" ïðèéìàëè ó ð³ä-

íèõ ñò³íàõ Êð³ñòàë Ïåëàñ. Ò³ëüêè 
ïåðåìîãà ãàðàíòóâàëà ë³âåð-
ïóëüöÿì äîñòðîêîâå âèð³øåííÿ 
ïèòàííÿ ³ç çáåðåæåííÿì ì³ñöÿ â 
ÀÏË. ²íàêøå äîëÿ Åâåðòîíà ìàëà 
á âèð³øèòèñÿ ëèøå ó çàêëþ÷íîìó 
ìàò÷³ ñåçîíó. Â³òàë³é Ìèêîëåíêî 
òà Êî â ï³äñóìêó çìîãëè äîñÿãòè 
ôåíîìåíàëüíî¿ ðîçâ'ÿçêè ó ãð³ ç 
"îðëàìè" òà çäîáóëè áàæàíå.

Íà 36-é õâèëèí³ êîìàíäà 
Ôðåíêà Ëåìïàðäà ïðîãðàâàëà 
ç ðàõóíêîì 0:2 òà áóëà íà ìåæ³ 

ô³àñêî. Ïðîòå íà 54-é õâèëè-
í³ "ñèí³" â³ä³ãðàëè îäèí ãîë, íà 
75-é – äðóãèé, à çà ï'ÿòü õâèëèí 
äî ê³íöÿ îñíîâíîãî ÷àñó çóñòð³-
÷³ Êàëâåðò-Ëüþ¿í ñòàâ àâòîðîì 
ïåðåìîæíîãî "ïîñòð³ëó".

3:2 - Åâåðòîí âèãðàâ òà ãà-
ðàíòóâàâ ñîá³ çáåðåæåííÿ ïðî-
ïèñêè â ÀÏË íà ìàéáóòí³é ñåçîí. 
Êð³ì Âîòôîðäà òà Íîðâ³÷à, ÿê³ 
âæå âèëåò³ëè äî ×åìï³îíøèïó, 
ùå îäíèì íåâäàõîþ ñåçîíó ñòà-
íå àáî Ë³äñ, àáî Áåðíë³.

×åìï³îíàò Àíãë³¿. Ìàò÷ 33-
ãî òóðó. Åâåðòîí – Êðèñòàë 
Ïåëàñ – 3:2

Миколенко залишається в АПЛ! 
Евертон уникнув сумної долі

Ï ÐÎÂ²ÄÍÈÉ óêðà¿íñüêèé 
ñóääÿ Áîðèñ Ðèæèê îòðè-
ìàâ ïðèçíà÷åííÿ íà ô³íàë 

ªâðîë³ãè, â ÿêîìó ç³ãðàþòü Ðåàë 
òà Àíàäîëó Åôåñ.

Ðèæèê ïðàöþâàòèìå 1-ì ñóä-
äåþ. Ãîëîâíèì àðá³òðîì áóäå 
³òàë³ºöü Ëó¿äæ³ Ëàìîí³êà, à äðó-

ãèì – ëèòîâåöü Ã³ò³ñ Â³ëþñ. 
Ðèæèê òà Â³ëþñ ðàí³øå íà 

öüîìó Ô³íàë³ ÷îòèðüîõ ªâðî-
ë³ãè ïðàöþâàëè íà ï³âô³íàë³ 
ì³æ Àíàäîëó Åôåñ òà Îë³ìï³à-
êîñîì.

Ô³íàë ªâðîë³ãè â³äáóäåòüñÿ 
21 òðàâíÿ.

Український суддя обслужить 
фінал баскетбольної Євроліги

ÃÎËÎÂÍÈÉ òðåíåð ñèíüî-
æîâòèõ Îëåêñàíäð Ïåòðà-
êîâ â³äðàõóâàâ äî ñêëàäó 

íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè ï'ÿòüîõ 
ôóòáîë³ñò³â. 

Äî ïîºäèíêó ïëåé-îôô â³ä-
áîðó ×Ñ-2022 ïðîòè Øîòëàí-
ä³¿ íå ãîòóâàòèìóòüñÿ çàõèñíèê 
Þõèì Êîíîïëÿ, ï³âçàõèñíèêè 
Äåíèñ Ãàðìàø, Â³òàë³é Áóÿëü-
ñüêèé, Ñåðã³é Áóëåöü, à òàêîæ 
íàïàäíèê Àðòåì Áåñºä³í. 

Çàõèñíèê Äåíèñ Ïîïîâ â³ä-
íîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ ïîøêîäæåí-
íÿ, àëå ëèøàºòüñÿ ó òàáîð³ 
çá³ðíî¿. 

Âîðîòàð³: Ãåîðã³é Áóùàí 
(Äèíàìî), Àíäð³é Ïÿòîâ (Øàõ-
òàð), Äìèòðî Ð³çíèê (Âîðñêëà), 
Àíäð³é Ëóí³í (Ðåàë). 

Çàõèñíèêè: Îëåêñàíäð Êà-
ðàâàºâ, ²ëëÿ Çàáàðíèé, Îëåê-
ñàíäð Ñèðîòà, Äåíèñ Ïîïîâ (óñ³ 
– Äèíàìî), Ìèêîëà Ìàòâ³ºíêî, 
Âàëåð³é Áîíäàð (îáèäâà – Øàõ-
òàð), Â³òàë³é Ìèêîëåíêî (Åâåð-
òîí), Åäóàðä Ñîáîëü (Áðþããå), 
Òàðàñ Êà÷àðàáà (Ñëàâ³ÿ). 

Ï³âçàõèñíèêè: Òàðàñ Ñòå-
ïàíåíêî, Ìèõàéëî Ìóäðèê (îáè-
äâà – Øàõòàð), Ñåðã³é Ñèäîð÷óê, 
Â³êòîð Öèãàíêîâ, Ìèêîëà Øà-

Мінус п'ять гравців. Петраков 
зробив вибір на матч плей-офф 
відбору ЧС-2022 з Шотландією

ïàðåíêî (âñå – Äèíàìî), Îëåê-
ñàíäð Ï³õàëüîíîê (Äí³ïðî-1), 
Àíäð³é ßðìîëåíêî (Âåñò Õåì), 
Îëåêñàíäð Ç³í÷åíêî (Ìàí÷åñ-
òåð Ñ³ò³), Ðóñëàí Ìàë³íîâñüêèé 
(Àòàëàíòà), Îëåêñàíäð Çóáêîâ 
(Ôåðåíöâàðîø). 

Íàïàäíèêè: Àðòåì Äîâáèê 

(Äí³ïðî-1), Ðîìàí ßðåì÷óê 
(Áåíô³êà), Äàí³¿ë Ñ³êàí (Ãàíçà). 

1 ÷åðâíÿ çá³ðíà Óêðà¿íè ç³-
ãðàº ó Ãëàçãî ³ç Øîòëàíä³ºþ. Ó 
ðàç³ óñï³õó óêðà¿íö³ çà ÷îòèðìà 
äíÿìè ï³çí³øå çìàãàòèìóòüñÿ 
ç êîìàíäîþ Óåëüñó çà âèõ³ä íà 
×Ñ-2022.


