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Думаємо про Полтавщину разом!

Поступки, третя світова чи перемога: 
що про війну в Україні говорили на 
Всесвітньому економічному форумі

Що робити при опіках шкіри: 
5 порад на різні випадки

 Безоплатна правова допомога 
в умовах воєнного стану 

 Битва за правду чи полювання 
на відьом: чим завершиться скандал 
за участю журналіста Бутусова 
та депутатки Безуглої
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Азов – сталь. Майже три місяці 
героїчної оборони Маріуполя: як це було 
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Харчова сіль повернеться  
на полиці українських магазинів  
через 2 тижні — джерело з «Артемсолі»

Споживчий ажіотаж на сіль викликаний зупинкою 
виробництва підприємства-монополіста, яке наразі 
лише розпродує складські запаси товару. Незаба-
ром донецька сіль буде заміщена іншою, зокрема, 
й імпортною
У квітні ДП «Артемсіль», що розташовується у місті 
Соледар Донецької області, зупинило свою роботу 
внаслідок ворожих обстрілів. Через це з поличок 
магазинів звична донецька сіль або зникла, або 
піднялася у ціні. В окремих регіонах вона коштує до 
100 грн за кілограмову пачку.
Імпортна сіль також активно скуповується, не 
зважаючи на ціну, наприклад, у мережі «Сільпо» ціна 
на «Сіль гімалайську» становить 63 грн за 90 гр.
Джерело із ДП «Артемсіль» повідомило, що причини 
для паніки відсутні:
— Хоча підприємство ще реалізує сіль зі складів, 
однак потрібно готуватися до того, що на ринку буде 
продаватися інша сіль, зокрема, й імпортна. Заміна 
постачальника відбудеться приблизно через 2 тижні. 
Людині на добу необхідно 2 гр солі. Можете порахува-
ти, скільки вам необхідно, щоб протриматись 2 тижні.
Експерт також повідомив, що після появи солі на 
полицях вона, по-перше, буде дорожчою, ніж ми 
звикли, по-друге, видача в одні руки буде лімітова-
ною, щоби збити паніку.

Литовський журналіст зібрав 5 млн євро  
на «Байрактар» для України

Литовський телеведучий і журналіст Андрюс Тапінас 
зміг зібрати 5 млн євро фінансової допомоги для 
купівлі дрону «Байрактар».
Нещодавно він започаткував цю ініціативу і надав їй 
широкого розголосу, долучитися до збору коштів 
закликали всіх литовців.
Згодом глава Луганської обласної військової адміні-
страції Сергій Гайдай повідомив, що вдалося зібра-
ти 5 млн євро.
За його словами, Сєверодонецьк – настільке 
дружнє з Литвою місто, що там навіть є Почесне 
консульство Литви.

«Укроборонпром» продав іменну  
ручку Байдена за 600 тис. грн

Державний концерн «Укроборонпром» передав 
іменну ручку Президента Сполучених Штатів 
Америки Джо Байдена новому власнику, який 
придбав її на благодійному аукціоні за 600 тис. грн. 
Ця ручка схожа на ту, якою Байден підписав закон 
про ленд-ліз для України.
Покупець придбав лот за 600 тис. грн. Ці кошти 
будуть використані на закупівлю пікапів для 
новоствореного 47-го батальйону Збройних сил 
України під командуванням Івана Шаламаги і 
Валерія Маркуса.
Водночас в «Укроборонпромі» не повідомили повну 
інформацію про покупця, оскільки він попросив не 
робити досягнення з його вчинку. Там лише зазна-
чили, що покупця ручки звуть Олександр, він є 
одним із учасників благодійної ініціативи заради 
підтримки українських волонтерських організацій і 
рухів. Олександр з колегами опікується питаннями 
підтримки ЗСУ та українців, які через війну опини-
лись у скрутному становищі.
Зазначимо, що стартова ціна іменної ручки Байдена 
становила 30 тис. грн.

Укрпошта встановила рекорд  
з кількості проданих марок

За 5 днів було продано понад 3 мільйони марок 
«Корабель ВСЬО». Про це повідомив генеральний 
директор Укрпошти Ігор Смілянський.
«Завершується п’ятниця і завершився перший 
етап продажів нашої марки «Корабель ВСЬО2, який 
розпочався в понеділок, з урочистого погашення за 
участі Президента України та командуючого ВМС 
України. З того часу ми продали більше 3 мільйо-
нів марок, що є безумовним рекордом», – написав 
Смілянський. 
Він зазначив, що більше 1 мільйона марок продано 
онлайн (а це більше 250 тис. замовлень). 
Всього буде продано 5 млн марок. Про те, коли і як 
продаватимуть другу частину тиражу, Смілянський 
пообіцяв оголосити 1 червня. 

Релокація Бізнесу: На Західну Україну  
переїхали понад 600 підприємств

Роботу на новому місці відновили майже 400 підпри-
ємств, ще 151 перебуває на стадії евакуації. До топ 
регіонів для релокації входять Закарпатська, Львів-
ська та Чернівецька області.
У рамках програми релокації підприємств до 
безпечних регіонів України переїхали вже понад 600 
виробництв. Ще 151 компанія перебуває у процесі 
оформлення документів, а 87 – на стадії транспор-
тування, повідомляє прес-центр Міністерства 
економіки.
За даними відомства, 390 підприємств уже понови-
ли роботу на нових майданчиках у західних регіонах 
України.
Найпопулярнішими областями для переїзду 
залишаються Закарпатська, Львівська та Черні-
вецька. Також бізнес активно перевозить свої 
потужності до Тернопільської, Івано-Франківської, 
Вінницької та інших областей.
У Мінекономіки наголошують, що місцева влада 
підтримує бізнес, допомагаючи знайти житло для 
співробітників або підключитися до мереж.

150 міст у понад 20 країнах світу розірвали 
побратимські відносини з Росією

У Міністерстві закордонних справ України наголо-
сили, що понад 150 міст у 20 державах світу 
розірвали такі відносини із "побратимами" в Росії. 
Багато населених пунктів вже над цим працюють.
Наразі відомо, що угоди про "побратимство" 
розірвали міста із таких держав: Австралія, Австрія, 
Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, 
Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, 
Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, 
США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.
Ще десятки – на шляху до цього, адже у світі розумі-
ють, що не може бути ані дружніх, ані братських 
відносин з Росією, – зазначили в МЗС.
Нещодавно Союз міст Балтії також запрова-
див санкції проти Росії. Вони виключили Санкт-
Петербург та Гатчин зі свого складу. Натомість 
українське місто Вівнянськ потрапило в цю органі-
зацію.

У Нігерії в тисняві за їжею  
та одягом загинуло понад 30 людей

Трагічна подія трапилась в південному штаті Ріверс 
у суботу 28 травня. Про це журналістам повідомила 
представниця місцевої поліції.
The Guardian уточнює, що інцидент стався у місце-
вому клубі, де церква Асамблеї королів організува-
ла акцію пожертвувань «Купи безкоштовно».
Зранку 28 травня за їжею прийшли сотні людей. 
Благодійна програма мала розпочатися о 9 ранку, 
але десятки людей прибули вже о 5 ранку. Поліцей-
ська Грейс Ірінг-Коко розповіла, що люди прорва-
лися через зачинені ворота, викликавши тисняву.
Люди були там раніше, і дехто втратив терпіння і 
почав поспішати, що призвело до тисняви. Поліція 
перебуває на місці, стежачи за ситуацією, поки 
триває розслідування, – розповіла Ірінг-Коко.
Зауважимо, що такі благодійні акції поширені в 
Нігерії, де, згідно з державною статистикою, понад 
80 мільйонів людей живуть у злиднях.

Кількість голодуючих людей  
у світі досягне 218 млн через блокування 
РФ українських портів – ООН

Блокування країною-терористом українських портів 
посилить голод у всьому світі. Кількість людей, які 
голодують, збільшиться до 218 млн осіб.
Ще до початку війни в Україні у світі наростав голод. 
Майже 200 мільйонів людей у 53 країнах у 2021 році 
опинилися в щоденній ситуації гострого голоду 
зі стрибком на 40 млн людей лише за дванадцять 
місяців, заявив Мауріціо Мартіна, заступник дирек-
тора ФАО (Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН) італійській газеті Corriere della Sera.
«Ця війна ще більше посилить сценарій, наші перші 
оцінки вказують на збільшення ще на 18 мільйонів 
людей. Але ясно, що багато залежатиме і від розви-
тку конфлікту», – сказав Мартіна.
Також він розповів про наслідки зростання цін на 
продукти харчування для людей. Так, за оцінками 
Світового банку, підвищення цін на основні продук-
ти харчування на 1% може призвести до того, що 
щонайменше 10 мільйонів людей будуть наражати-
ся на ризик голоду.

Зять Єльцина відмовився  
від посади радника Путіна

Зять першого президента Росії Бориса Єльцина - 
Валентин Юмашев - відмовився від посади радни-
ка нинішнього президента Володимира Путіна. На 
нього він працював близько 20 років.
Видання з посиланням на близьких до Юмашева 
осіб зазначає, що його відхід розриває останній 
зв'язок адміністрації Путіна з періодом правління 
Єльцина. У самому Кремлі не надали оперативний 
коментар, а Юмашев не відповів на запит.
За словами першого заступника виконавчого 
директора Фонду "Президентський центр Бориса 
Єльцина" Людмили Телен, Юмашев відмовився від 
посади радника ще в квітні. Він також підкреслила, 
що той пішов за своєю ініціативою.
Зазначимо, Юмашев працював у Кремлі ще за часів 
Єльцина, одружений на його дочці Тетяні. У 1997 
році керував адміністрацією президента.

Німеччина виділить €100 мільярдів  
на оснащення своєї армії

У Німеччині урядова коаліція та опозиція досягли 
порозуміння щодо створення спеціального фонду 
в розмірі 100 млрд євро, який буде використаний 
у подальші роки для технічного оснащення Бундес-
веру (збройних сил ФРН).
Про це заявив федеральний канцлер ФРН Олаф 
Шольц у понеділок під час пресконференції з 
приводу спеціальної зустрічі Європейської ради у 
Брюсселі.
«Для мене дуже важливо, що сьогодні також день, 
коли можна сказати, що в Німеччині буде створе-
ний спеціальний фонд для нашого Бундесверу. 
Пропозиція, яку я зробив одразу після початку 
війни, створити спеціальний фонд у розмірі 100 
млрд євро, тепер отримає конституційну більшість 
у німецькому Бундестазі після того, як ми узгодили 
спільну пропозицію з основною опозиційною парті-
єю. Це важливо в ці часи», - заявив Шольц.
Нагадаємо, що попри обіцянки, в останні дев'ять 
тижнів Берлін до межі зменшив поставки військо-
вого спорядження Україні, а також всіляко уникає 
поставок Україні важкого озброєння - на зразок 
танків і БТР.

Полтавська думка №22 (1437)   2 червня 2022 р.

На Полтавщині завершили  
посівну — засіяли 1,4 млн га землі

У Полтавській області завершили посівну кампанію, 
в рамках якої аграрії засіяли сільськогосподарськи-
ми культурами 1402600 га землі. Це 100% від запла-
нованих до посіву площ. Про це повідомив началь-
ник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, ранніми зерновими та зернобо-
бовими засіяли 91,9 тисячі га, соняшником — 384,2 
тисяч га, цукровим буряком — 20,2 тисячі га, ярого 
ріпаку — 800 га. Картоплі посадили 54,2 тисячі га. 
Гречки посіяли 2,5 тисячі га, проса — 5,4 тисячі га, 
кукурудзи — 621,6 тисячі га, сої — 122,1 тисячі га.
«Але тепер головне попереду — виростити й зібра-
ти врожай. Я впевнений, що Полтавщина і з цими 
завданнями впорається, як і з посівною кампані-
єю. Ми тримаємо наш продовольчий фронт. Слава 
Україні!», — додав Дмитро Лунін.

Більше 130 перевірок за тиждень:  
на Полтавщині моніторять зростання  
цін на соціально важливі продукти 

З 20 по 26 травня спеціалісти Полтавського район-
ного управління провели 130 перевірок щодо контр-
олю за встановленими цінами на соціально важливі 
продукти.
Про це повідомили у Головному управлінні 
Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Під час перевірок виявили завищення цін у 6 суб’єктів 
господарювання на території Диканської СТГ. Дорож-
че продавали хліб (націнка – 15-18%), соняшникову 
олію (12-20%),  борошко (15%), молоко (12%).
«Після доведення до суб’єктів господарюван-
ня вимог Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 6 березня 2022 року № 223 та проведення 
роз’яснювальної роботи щодо обмеження встанов-
лення націнок на певні харчові продукти, всі суб’єкти 
господарювання роздрібної торгівлі знизили націнку 
до 10%», – йдеться у повідомленні.
Робота триває. Нагадаємо, Держпродспоживслуж-
ба запровадила щоденний моніторинг.

Понад 9000 полтавських домовласників,  
які прихистили у себе переселенців,  
отримають компенсацію від держави

Вже більше ніж 9,3 тисячі приватних домовласників 
прихистили понад 32 тисячі переселенців. Про це 
повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Обласна адміністрація зібрала всю інформацію та 
передала до профільного міністерства. Власники 
житла отримають державну компенсацію — по 450 
грн на місяць за кожного переселенця для оплати 
комуналки.
Нагадаємо, що власники житла, які допоможуть 
безкоштовно українцям з проживанням, зможуть 
отримати компенсацію від держави в розмірі близь-
ко 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, 
незалежно від віку, для компенсації витрат на 
комунальні послуги.

Польща готова приймати участь  
у відбудові Кременчуцького НПЗ

Про плани Польщі стосовно відбудови України після 
завершення бойових дій розповіла міністр клімату та 
навколишнього середовища Польщі Анна Москва.
Питання інвестицій у відновлення України обгово-
рювалось на форумі у Давосі. Там державні діячі 
підіймали велику кількість тему у тому числі і 
пов’язаних з енергетикою. Результатами перемовин 
на форумі Анна Москова поділилась з журналістами.
Після завершення бойових дій Польща готова інвес-
тувати у відбудову знищеної української інфра-
структури. Зокрема, мова йде щодо Кременчуцько-
го нафтопереробного заводу.

Полтавська депутатка пішла у ЗСУ

Катерина Бабіч, депутатка міської ради Полтави від 
«Слуги народу» пішла служити у Збройні сили Украї-
ни. Про це вона повідомила у соцмережах:
«Дякую життю, що народилася українкою! Свідомо і з 
повною відповідальністю прийняла рішення мати честь 
служити вільному і непереможному народу України. 
Дякую командиру за довіру та підтримку в починан-
нях та ідеях! 
Дякую побратимам за турботу, навчання та спільнодію! 
Дякую друзям, близьким , всім хто поруч та моїй 
рідненькій дрім тім Оборона Полтави за все… кожен 
з вас має величезне значення для мене! Ціную! 
Сильно-сильно обняла! 
Новий темп. Більше вимог до себе . Не буду прихо-
вувати трохи важко, але адаптуюсь і щоденно 
працюю над собою.
Україна понад усе!», — зазначила депутатка.
Катерина Бабіч працює заступницею директора 
Полтавського краєзнавчого музею. Після 24 лютого 
стала волонтеркою громадського руху "Оборона 
Полтави". Вона перша з депутаток міської та облас-
ної ради Полтавщини, хто пішов служити до ЗСУ. Хай 
Бог береже тебе, Катю!

  ♦  ЩО НОВОГО?  ПОЛТАВЩИНА:
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ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É åêîíîì³÷íèé 
ôîðóì ùîðîêó â³äáóâà-
ºòüñÿ ó øâåéöàðñüêîìó 

êóðîðòíîìó ì³ñò³ Äàâîñ. Ïðî-
â³äí³ åêîíîì³ñòè, ï³äïðèºìö³ 
òà ïîë³òèêè, ç-ïîì³æ ÿêèõ ÷è-
ìàëî äåðæàâíèõ òà óðÿäîâèõ 
ë³äåð³â, îáãîâîðþþòü ó ìåæàõ 
ôîðóìó àêòóàëüí³ åêîíîì³÷í³ 
âèêëèêè òà øëÿõè ïîäîëàííÿ 
ïðîáëåì. Îñíîâà òåìà çàõî-
äó öüîãîð³÷ – â³éíà ðîñ³¿ ïðîòè 
Óêðà¿íè. Ñâ³òîâ³ ë³äåðè ÷óþòü 
òðèâîæíèé äçâ³íî÷îê ó âèãëÿ-
ä³ ïîãðîç êðåìëÿ ñêàíäèíàâ-
ñüêèì êðà¿íàì, ÿê³ ïðàãíóòü 
ïðèºäíàòèñÿ äî ÍÀÒÎ. Íà-
ðîñòàº ãëîáàëüíà ïðîáëåìà ó 
âèãëÿä³ äåô³öèòó çåðíà ÷åðåç 
áëîêóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ àðì³-
ºþ óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â ³ íåáåç-
ïåêîþ â ìîð³. Êðà¿íè Çàõ³äíî¿ 
ªâðîïè ñòóðáîâàí³ ðèçèêàìè 
ïîòåíö³éíî¿ êðèçè åíåðãîíî-
ñ³¿â, ÿê³ çäåá³ëüøîãî êóïóâàëè 
â ðîñ³¿. Áåçïåðå÷íî, ñàìå íà 
òåðåíàõ Óêðà¿íè çàðàç áàãàòî 
ó ÷îìó âèð³øóºòüñÿ äîëÿ êî-
ëåêòèâíîãî Çàõîäó òà âñ³õ çà-
ö³êàâëåíèõ ñòîð³í.

Âèñòóï íà ôîðóì³ â Äàâîñ³ 
ìàº íàäçâè÷àéíó âàãó, àäæå 
îäðàçó ðîçë³òàºòüñÿ íà öèòà-
òè ó ñâ³òîâèõ ÇÌ² òà ñïðè÷èíÿº 
øêâàë îáãîâîðåííÿ íà íàö³-
îíàëüíîìó ð³âí³. Ìè îáðàëè 
íàéâàæëèâ³ø³ êîìåíòàð³ ñï³êå-
ð³â ôîðóìó ùîäî Óêðà¿íè. 

Поступки, третя світова чи перемога: 
що про війну в Україні говорили на 
Всесвітньому економічному форумі 

«Ïîëòàâñüêà Äóìêà-2020».
Îáëàñíà ùîòèæíåâà ãàçåòà.
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 22190.
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ÄÆÎÐÄÆ ÑÎÐÎÑ, 91 ð³ê, 
àìåðèêàíñüêèé ô³íàíñèñò-ì³-
ëüÿðäåð, ô³ëàíòðîï òà ìåöå-
íàò, ó âèñòóï³ ïåðåä ç³áðàííÿì 
ó Äàâîñ³ âèñëîâèâ ñòóðáîâà-
í³ñòü ðîçðîñòàííÿì ðîñ³éñüêî¿ 
â³éíè â Óêðà¿í³ â á³ëüøèé ì³æ-
íàðîäíèé êîíôë³êò. Ñîðîñ 
ââàæàº ðîñ³éñüêó â³éíó ïðîòè 
Óêðà¿íè ÷àñòèíîþ øèðøî¿ áî-
ðîòüáè ì³æ òèì, ùî â³í íàçè-
âàº «â³äêðèòèìè» çàõ³äíèìè 
ñóñï³ëüñòâàìè ³ «çàêðèòèìè» 
ñóñï³ëüñòâàìè íà çðàçîê Ðîñ³¿ 
³ Êèòàþ.

Â³í âèñîêî îö³íèâ ï³äòðèì-
êó Óêðà¿íè ç áîêó ÑØÀ òà ªâðî-
ïè, àëå ðîçêðèòèêóâàâ íàäì³ð-
íó çàëåæí³ñòü ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿í â³ä ðîñ³éñüêèõ åíåðãî-
ðåñóðñ³â: «Çàëåæí³ñòü ªâðîïè 
â³ä ðîñ³éñüêèõ ïàëèâíèõ êîïà-
ëèí çàëèøàºòüñÿ íàäì³ðíîþ, â 
îñíîâíîìó ÷åðåç ìåðêàíòèëü-
íó ïîë³òèêó, ùî ïðîâîäèëàñÿ 
êîëèøí³ì êàíöëåðîì Ìåð-
êåëü», – çàçíà÷èâ ì³ëüÿðäåð.

ßê âèñëîâèâñÿ Ñîðîñ, âîíà 
«óêëàëà ñïåö³àëüí³ óãîäè» ç ðî-
ñ³ºþ íà ïîñòà÷àííÿ ãàçó ³ çðî-
áèëà Êèòàé íàéá³ëüøèì åêñ-
ïîðòíèì ðèíêîì Í³ìå÷÷èíè. 
×åðåç öå íà ÷åòâåðòèé ì³ñÿöü 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåí-
íÿ ðîñ³¿ äî Óêðà¿íè åìáàðãî 
ªÑ íà ðîñ³éñüêó íàôòó ³ òèì 
á³ëüøå ãàç, ÿê ³ ðàí³øå, º íå-
çä³éñíåííèì íåçâàæàþ÷è íà 
âñ³ çàêëèêè Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè 
ñîþçíèê³â. 

Ñîðîñ äîäàâ, ùî ªâðîñî-
þç ïîâèíåí çðîçóì³òè: ïóò³í 
ìîæå â³äêëþ÷èòè ðîñ³éñüêèé 

ïðèðîäíèé ãàç, íà ÿêèé íèí³ 
ïðèïàäàº áëèçüêî 40% ïîòðåá 
ªâðîïè ³ «ïîêè öå ñïðàâä³ áî-
ëÿ÷å».

Âëàñíå ïðî íàïàä ðîñ³¿ â³í 
â³äãóêóâàâñÿ ÿê ïðî ïîòåíö³é-
íèé ïî÷àòîê Òðåòüî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè, ÿêó ñâ³òîâ³ íå ïîäîëà-
òè: «Âòîðãíåííÿ ìîãëî áóòè 
ïî÷àòêîì Òðåòüî¿ ñâ³òîâî¿ â³-
éíè ³ íàøà öèâ³ë³çàö³ÿ ìîæå 
íå ïåðåæèòè ¿¿. Íàéêðàùèé ³, 
ìàáóòü, ºäèíèé ñïîñ³á çáåðåã-
òè íàøó öèâ³ë³çàö³þ — ÿêíàé-
øâèäøå ïåðåìîãòè ïóò³íà. Ó 
öüîìó ñóòü», – ïðîêîìåíòóâàâ 
Ñîðîñ.

Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í íàãî-
ëîñèâ, ùî íå ìîæå ïåðåäáà-
÷èòè ðåçóëüòàò, «àëå Óêðà¿íà 
áåçïåðå÷íî ìàº øàíñè íà ïå-
ðåìîãó».

²íøèé àìåðèêàíåöü, 
99-ð³÷íèé ïîë³òèê ÃÅÍÐ² Ê²Ñ-
Ñ²ÍÄÆÅÐ, ÿêèé ãðàâ êëþ÷îâó 
ðîëü ó çàêîðäîíí³é ïîë³òèö³ 
ÑØÀ ó 1970-õ ðîêàõ, çàïåâíÿâ 
ïðèñóòí³õ íà âàæëèâîñò³ êîìï-
ðîì³ñó. Â³í âèñëîâèâ äóìêó, 
ùî âíàñë³äîê ðîñ³éñüêî¿ â³éíè 
â Óêðà¿í³ ì³æíàðîäí³é ñï³ëüíîò³ 
íåîáõ³äíî áóäå øóêàòè äîìîâ-
ëåíîñò³ ç ðîñ³ºþ.

Çà éîãî ñëîâàìè, «ðåçóëü-
òàòè áóäü-ÿêî¿ â³éíè ³ ìèðíèõ 
äîìîâëåíîñòåé âèçíà÷àòü, ÷è 
âîþþ÷³ ñòîðîíè çàëèøàòè-
ìóòüñÿ ïîñò³éíèìè âîðîãàìè, 

³ ÷è ìîæëèâî ¿õ áóäå âì³ñòèòè 
â ì³æíàðîäíó ìåðåæó»: «Íà ì³é 
ïîãëÿä òðåáà, ùîá ïðîñóâàííÿ 
äî ïåðåãîâîð³â ³ ïåðåãîâîðè 
ïðî ìèð ïî÷àëèñÿ âïðîäîâæ 
íàñòóïíèõ äâîõ ì³ñÿö³â, ùîá 
ìîæíà áóëî âèçíà÷èòè ðåçóëü-
òàò â³éíè. Àëå äî òîãî, ÿê öå 
ìîæå ñòâîðèòè ïîòðÿñ³ííÿ é 
íàïðóæåíîñò³, ÿê³ áóäå âàæ÷å 
ïîäîëàòè. Îñîáëèâî ó ñïðà-
â³ ïîäàëüøèõ â³äíîñèí ðîñ³¿, 

Ãðóç³¿ ³ Óêðà¿íè ñòîñîâíî ªâðî-
ïè», – ñêàçàâ Ê³ññ³íäæåð.

Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî â ³äåàë³ 
ë³í³¿ ïîä³ëó ìàëè á «ïîâåðíó-
òèñÿ äî status quo ante (ëàò. – 
ñòàí, ùî ³ñíóâàâ ðàí³øå)». Â³í 
òàêîæ âèñëîâèâ çàñòåðåæåííÿ 
ñòîñîâíî ïåðåòâîðåííÿ â³éíè 
íà çàõèñò Óêðà¿íè «ó â³éíó ïðî-
òè ñàìî¿ ðîñ³¿».

Òàê³ ñëîâà êîëèøíüîãî àìå-
ðèêàíñüêîãî äåðæñåêðåòàðÿ 
áàãàòî êîìåíòàòîð³â òðàêòó-
þòü ÿê çàêëèê äî óêðà¿íñüêèõ 
òåðèòîð³àëüíèõ ïîñòóïîê íà 
êîðèñòü ðîñ³¿. 

Çà òàê³ çàÿâè ïðîòè êîëèø-
íüîãî äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ 
Ãåíð³ Ê³ññ³íäæåðà â Óêðà¿í³ çà-
íåñëè äî áàçè «Ìèðîòâîðöÿ» 
ÿê «ñï³âó÷àñíèêà» çëî÷èí³â 
ïðîòè íàøî¿ äåðæàâè. 

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèð Çåëåíñüêèé âçÿâ â³ðòó-
àëüíó ó÷àñòü ó Âñåñâ³òíüîìó 
åêîíîì³÷íîìó ôîðóì³ ó Äàâîñ³. 
Â³í çàêëèêàâ ñâ³ò çàïðîâàäè-
òè ìàêñèìàëüí³ ñàíêö³¿ ïðîòè 
ðîñ³¿ òà äîïîìîãòè Óêðà¿í³ ó 
â³äíîâëåíí³ ï³ñëÿ â³éíè: «Ìè 
çóïèíèëè ðîñ³éñüêó àðì³þ, ÿêó 
íàçèâàëè äðóãîþ ó ñâ³ò³. ² ö³-
íîþ âàæêèõ áî¿â, òèñÿ÷ æèòò³â 
ïîñòóïîâî âèò³ñíÿºìî îêóïàí-
ò³â ³ç íàøî¿ çåìë³. Àëå ÷è äî-
âåëîñÿ á öå ðîáèòè, ÿêáè ùå 
ìèíóëîãî ðîêó äî íàñ ïðèñëó-
õàëèñÿ ³ çàñòîñóâàëè äî ðîñ³¿ 
ñïðàâåäëèâ³, ïðåâåíòèâí³ çà-
õîäè, âåñü ñïåêòð ñàíêö³é, ÿê³ 
çäàòí³ çáèòè ç í³ã áóäü-ÿêîãî 
àãðåñîðà. Âïåâíåíèé, ùî â³ä-
ïîâ³äü – í³. Íåäîïóùåííÿ â³éíè 
áóëî á ãàðàíòîâàíî, ÿêáè ä³¿ 
ñâ³òó áóëè á ïðåâåíòèâíèìè, 
à íå ðåàêö³ºþ», – ñêàçàâ ïðå-
çèäåíò.

Çåëåíñüêèé òàêîæ ï³äêðåñ-
ëèâ âàæëèâ³ñòü ðåàëüíèõ ñàíê-
ö³é äëÿ ðîñ³éñüêî¿ åíåðãåòèêè 
òà áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó: «Åì-
áàðãî íà ðîñ³éñüêó íàôòó, ïî-
âíå áëîêóâàííÿ âñ³õ áàíê³â (áåç 

âèíÿòêó), ïîâíà â³äìîâà â³ä 
IT-ñåêòîðó, ïîâíå ïðèïèíåííÿ 
òîðã³âë³ ç àãðåñîðîì. Ðîñ³éñüê³ 
àêòèâè, ÿê³ ðîçêèäàí³ çà ð³çíè-
ìè þðèñäèêö³ÿìè, ìàþòü áóòè 
çíàéäåí³, çààðåøòîâàí³ ÷è çà-
ìîðîæåí³, à ïîò³ì íàïðàâëåí³ 
äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó, ç ÿêî-
ãî âñ³, õòî ïîñòðàæäàâ ó ö³é 
â³éí³, çìîæóòü îòðèìàòè êîì-

ïåíñàö³¿», – ïðîêîìåíòóâàâ 
ïðåçèäåíò. 

Òàêîæ Âîëîäèìèð Çåëåí-
ñüêèé çâåðíóâñÿ äî çàõ³äíèõ 
ïàðòíåð³â ùîäî çâîë³êàííÿ òèõ 
ó ïîñòà÷àíí³ çáðî¿ äëÿ Óêðà¿-
íè: «Çáðîÿ, ô³íàíñè, ïîë³òè÷íà 
ï³äòðèìêà, ñàíêö³¿ ïðîòè ðîñ³¿ 
– ÿêáè îòðèìàëè ¿õ íà 100% 
â³ä íàøèõ ïîòðåá òà îäðàçó ó 
ëþòîìó, òî ðåçóëüòàòîì öüîãî 
áóëî á çáåðåæåííÿ äåñÿòê³â 
òèñÿ÷ æèòò³â», – â³äçíà÷èâ â³í. 

Ï³äñóìóâàòè ïîä³¿ òà ãîëîâí³ 
òåçè ôîðóìó â Äàâîñ³ ìè ïî-
ïðîñèëè ÑÅÐÃ²ß ²ÂÀÙÅÍÊÀ 
– äåïóòàòà Ïîëòàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, çàáóäîâíèêà. Â³í ââàæàº 
äîö³ëüíèìè ðîçìîâè ïðî åêî-
íîì³÷íèé ðîçâèòîê êðà¿í ò³ëü-
êè çà óìîâè äîñÿãíåííÿ ìèðó 
â Óêðà¿í³: «Ñüîãîäí³ ÿ äëÿ ñåáå 
â³äì³÷àþ äâ³ äóæå íåáåçïå÷í³ 
òåíäåíö³¿. Ïåðøå, öå êîëè ïî-
÷èíàþòü îáãîâîðþâàòè, ùî 
âàæëèâ³øå – åêîíîì³÷íèé ðîç-
âèòîê êðà¿íè ÷è ¿¿ â³éñüêîâèé 
çàõèñò. Ö³ ÿâèùà º âçàºìîäî-
ïîâíþþ÷èìè. Åêîíîì³êà ìàº 
ïðàöþâàòè ìàêñèìàëüíî ïî-
âíî, ÿê öå ìîæå áóòè â òàêèõ 
îáñòàâèíàõ. Â ³íøîìó âèïàäêó 
íå áóäå àí³ íàáî¿â, àí³ ëþäñüêî¿ 
ìîòèâàö³¿. Öå ÿê ôðàçà ×åð÷³ë-
ëÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ô³íàíñó-
âàííÿ êóëüòóðè ï³ä ÷àñ â³éíè.

Äðóãå, öå êîëè ëþäè çíî-
âó ïî÷èíàþòü äåìîíñòðóâàòè 
«âòîìó â³ä â³éíè». Â öüîìó âè-
ïàäêó âçàãàë³ õî÷åòüñÿ ðâàòè 
³ äóøèòè. Â³éíà – öå âñåîñÿæ-
íå ÿâèùå, ÿêå çàáèðàº óñüîãî 
òåáå, ïîâí³ñòþ çì³íþþ÷è ñèñ-
òåìó æèòòºâèõ ïð³îðèòåò³â.

Äëÿ ìåíå ïð³îðèòåò âèãëÿ-
äàº òàêèì ÷èíîì – ìè âîþºìî, 
ùîá æèòè. Âîíè (çëîáí³ ñóñ³äè-
àãðåñîðè) æèâóòü, ùîá âîþâà-
òè. ² â öüîìó âèïàäêó ìè õî÷å-
ìî ÿê íàéøâèäøå çàâåðøèòè 
â³éíó. Àëå çàâåðøèòè ¿¿ íàøîþ 
ïåðåìîãîþ. Âèñíîâîê ïðîñòèé 
– í³ÿêî¿ âòîìè äî íàøî¿ ïåðåìî-
ãè!», – ââàæàº Ñåðã³é ²âàùåíêî. 

Òàêîæ íà äóìêó äåïóòà-
òà Ïîëòàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 

â³äáóäîâóâàòè Óêðà¿íó ï³ñëÿ 
ïåðåìîãè ñë³ä âîäíî÷àñ ç ìî-
äåðí³çàö³ºþ ãàëóçåé: «Òèæ-
äåíü òîìó Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè ñòâîðèâ 23 ïðîô³ëü-
í³ ðîáî÷³ ãðóïè ç â³äáóäîâè 
Óêðà¿íè. Ïðàâèëüíèé êðîê, ³ 
ãîëîâíå – ñâîº÷àñíèé. ª ò³ëü-
êè ê³ëüêà çàñòåðåæåíü. Ïåð-
øå – ïðîôåñ³éí³ñòü â ðîáîò³. 
Äðóãå – ïðèêëàäí³ ðåçóëüòà-
òè ðîáîòè (çàðàç íå ÷àñ çà-
éìàòèñÿ «ïðîæåêòåðñòâîì»). 

Òðåòº – ïðàâèëüíà ðîçñòà-
íîâêà çàâäàíü. Êîëè ìè ãîâî-
ðèìî ïðî â³äáóäîâó Óêðà¿íè, 
òî ìàºìî ðîçóì³òè, ùî ìîâà 
éäå ³ ïðî îäíî÷àñíó ¿¿ ìîäåð-
í³çàö³þ. Ö³ äâà ïðîöåñè ìà-
þòü áóòè âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè. 
Ïðèêëàä ïðîñòèé: êîëè ìè 
áóäåìî ãîâîðèòè ïðî â³ä-
áóäîâó æèòëîâîãî ôîíäó, òî 
ìè íå õðóùîâêè ÷è ïàíåëüêè 
áóäåìî â³äíîâëþâàòè, à áó-
äóâàòè ÿê³ñíå ñó÷àñíå æèòëî. 
Ç â³äïîâ³äíèìè ïîêàçíèêàìè 
åíåðãîåôåêòèâíîñò³, êîì-
ôîðòó ïðîæèâàííÿ òà ³íøå. 
Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ïèòàííÿ 
â³äíîâëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè 
– ÿê æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿, 
òàê ³ òðàíñïîðòíî¿ ÷è á³çíåñî-
âî¿», – ðåçþìóº ²âàùåíêî.

²âàí ÇÀÄÎÐÎÆÍÈÉ

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ï³ä ÷àñ âèñòóïó ó Äàâîñ³

Äæîðäæ Ñîðîñ

Ãåíð³ Ê³ññ³íäæåð

Ñåðã³é ²âàùåíêî
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Ê ÎËÈ ÊÐÎÂÎÍÎÑÍ² ñóäè-
íè çâóæóþòüñÿ ÷åðåç æè-
ðîâ³ â³äêëàäåííÿ, íàñè÷å-

íà êèñíåì êðîâ âàæêî äîñÿãàº 
ñåðöåâîãî ì’ÿçà. Òàêèì ÷èíîì, 
ÿêùî êðîâîïîñòà÷àííÿ ïðèïè-
íÿºòüñÿ ÷åðåç çàêóïîðþâàííÿ 
êðîâîíîñíî¿ ñóäèíè, ñåðöåâèé 
ì’ÿç çàçíàº êèñíåâîãî ãîëî-
äóâàííÿ, ³ êë³òèíè ñåðöÿ ïî÷è-
íàþòü ïîìèðàòè – öå ñåðöåâèé 
íàïàä.

Â äàíèé ÷àñ, ïðèíàéìí³, 
ñåìåðî ç 10 ëþäåé, ÿê³ ïåðå-
íåñëè ñåðöåâèé íàïàä, âèæè-
âàþòü, àëå ìîæóòü âèíèêíóòè 
òðèâàë³ óøêîäæåííÿ. Ïîøêî-
äæåíå ñåðöå íå ìîæå íàëåæ-
íèì ÷èíîì ïåðåêà÷óâàòè ò³ëîì 
êðîâ.

Öå ÿâèùå â³äîìå ÿê ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü, õî÷à âîíà íåâèë³-
êîâíà, ¿¿ ñèìïòîìè ìîæíà êîíòð-
îëþâàòè.

Ñèìïòîìè ñåðöåâî¿ íåäî-
ñòàòíîñò³:

 Çàäèøêà ï³ñëÿ àêòèâíîñò³ àáî 
ñòàí ñïîêîþ

Хвороби серця: 
3 продукти, вживання яких ви повинні 
скоротити, щоб уникнути інфаркту

ÿêùî ó âàñ âæå º ñåðöåâ³ çàõâî-
ðþâàííÿ, êðàùå îáìåæèòè âæè-
âàííÿ òàêèõ ïðîäóêò³â», – êàæå 
êàðä³îëîã Îëåã Âàðôîëîìººâ.
Насичені жири та цукор

Íàñè÷åí³ æèðè ³ áàãàòî öó-
êðó ìîæíà çíàéòè â:

 Âåðøêîâîìó ìàñë³, òîïëåíî-
ìó ìàñë³, æèð³, ñàë³, êîêîñîâî-
ìó ìàñë³ òà ïàëüìîâîìó ìàñë³

 Òîðòàõ ³ ïå÷³èâ³
 Æèðíèõ øìàòêàõ ì’ÿñà
 Êîâáàñíèõ âèðîáàõ
 Áåêîí
 Â’ÿëåíîìó ì’ÿñ³, òàêîìó ÿê 

ñàëÿì³, ÷îðèçî òà ïàí÷åòòà
 Ñèð³
 Âèï³÷ö³: ïèðîãàõ, âèï³÷ö³ ³ç 

çàâàðíèì êðåìîì, ðóëåòàõ òà 
êðóàñàíàõ

 Âåðøêàõ, êðåì-ôðåø³ òà 
ñìåòàí³

 Ìîðîçèâ³
 Êîêîñîâîìó ìîëîö³ òà êðåì³
 Ìîëî÷íèõ êîêòåéëÿõ
 Øîêîëàä³ òà øîêîëàäíèõ 

ñïðåäàõ.

Сіль
Ùîá íàñîëîäæóâàòèñÿ ä³ºòîþ 

ç íèçüêèì âì³ñòîì ñîë³, ïîòð³áíî 
óñâ³äîìëþâàòè íåáåçïåêó âæè-
âàííÿ ïåðåðîáëåíèõ ïðîäóêò³â, 
ùî ì³ñòÿòü ñ³ëü, íàïðèêëàä, ÷èïñ³â. 
Ñ³ëü ìîæå ï³äâèùóâàòè êðîâ’ÿíèé 
òèñê, ùî ùå á³ëüøå óøêîäæóº êðî-
âîíîñí³ ñóäèíè òà çá³ëüøóº ðèçèê 
íåáåçïå÷íîãî äëÿ æèòòÿ ³íñóëüòó.

 Â³ä÷óòòÿ âòîìè ïðîòÿãîì 
á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ÷àñó

 Îïóõë³ ê³ñòî÷êè òà íîãè
Áàãàòüîì ëþäÿì ³ç ñåðöåâèìè 

çàõâîðþâàííÿìè íåîáõ³äíî ïðè-
éìàòè ð³çí³ âèäè ë³ê³â, ùîá âïî-
ðàòèñÿ ³ç öèì çàõâîðþâàííÿì.

Як знизити ризик серцевої 
недостатності

«Òðè ³íãðåä³ºíòè, ÿê³, ÿê â³äî-
ìî, ñïðèÿþòü æèðîâèì â³äêëà-
äåííÿì âçäîâæ ñò³íîê êðîâîíîñ-
íèõ ñóäèí, – öå íàñè÷åí³ æèðè, 
ñ³ëü àáî öóêîð. Òàêèì ÷èíîì, 

Гепатит невідомого 
походження 
зареєстрували 
у 33 країнах

Â³ä ïî÷àòêó êâ³òíÿ ó ñâ³ò³ âæå 
çàðåºñòðóâàëè 650 âèïàäê³â 
ãîñòðîãî ãåïàòèòó ó ä³òåé íåâ³-
äîìîãî ïîõîäæåííÿ. 

Õâîðîáó âèÿâèëè ó 33 êðà¿-
íàõ, ïîâ³äîìëÿº Âñåñâ³òíÿ îð-
ãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. 

Õâîðîáà ïðîò³êàº êë³í³÷íî 
á³ëüø âàæêî äëÿ ïàö³ºíòà òà 
÷àñò³øå âèêëèêàº ðîçâèòîê ãî-
ñòðî¿ ïå÷³íêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³. 

Íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü âèïàä-
ê³â ãåïàòèòó âèÿâèëè ó Âåëèê³é 
Áðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷í³é ²ðëàíä³¿ – 
222, ùî ñòàíîâèòü 34%.

Çàãàëîì ó ªâðîï³ çàðå-
ºñòðóâàëè 374 ïàö³ºíò³â, à ó 
ÑØÀ – 216. 

Ó çâ³ò³ ÂÎÎÇ çàçíà÷åíî, ùî 
íàéá³ëüø óðàçëèâèìè äëÿ öüî-
ãî ãåïàòèòó íåâ³äîìîãî ïîõî-
äæåííÿ º ä³òè äî 5 ðîê³â. Âîíè 
ñêëàäàþòü 75% ç óñ³õ ïàö³ºíò³â.

×åðåç õâîðîáó ïîìåðëî 
âæå 9 ä³òåé, à 6% õâîðèõ íåîá-
õ³äíà òðàíñïëàíòàö³ÿ ïå÷³íêè.

Õâîðèì òàêîæ ðîáèëè òåñò 
íà SARS-CoV-2. ×àñòèíà ä³òåé 
áóëè íå âàêöèíîâàí³, ïðîòå ö³ 
äàíí³ íàðàç³ íå º ðåëåâàíòíè-
ìè â ìåæàõ öüîãî äîñë³äæåííÿ. 
Óò³ì, º â³ðîã³äí³ñòü, ùî COVID 
óñêëàäíþº ïåðåá³ã é ö³º¿ õâî-
ðîáè.

Àëå ó ÂÎÎÇ ïîêè íå á'þòü 
íà ñïîëîõ: âîíè îö³íþþòü ðè-
çèê ÿê ïîì³ðíèé.

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ âæå âèçíà÷èëè íåáåç-
ïå÷í³ ñèìïòîìè íîâî¿ õâîðîáè. 
²ãíîðóâàòè ¿õ íå âàðòî.

В Україні переважає 
штам коронавірусу 
«Омікрон» - Кузін

Â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóºòüñÿ 
ìîëåêóëÿðíèé íàãëÿä çà øòà-
ìàìè COVID-19, ïîïðè çìåí-
øåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ òà â³-
éíó, ³ íàðàç³ â êðà¿í³ ïåðåâàæàº 
“Îì³êðîí”.

ßê ïåðåäàº Óêð³íôîðì, ïðî 
öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ì³í³-
ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ – ãî-
ëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé 
ë³êàð ²ãîð Êóç³í, ïåðåäàº Ì³í³ñ-
òåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ.

«Â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóºòüñÿ 
ìîëåêóëÿðíèé åï³äåì³îëîã³÷-
íèé íàãëÿä. Öå îçíà÷àº, ùî 
ìè ç êîæíî¿ òåðèòîð³¿, îáëàñ-
ò³ áåðåìî çðàçêè COVID-19 ³ 
ðîçøèôðîâóºìî ãåíîì, äèâè-
ìîñÿ, ÿê³ øòàìè öèðêóëþþòü 
â Óêðà¿í³. Öå äîðîãå é òðèâàëå 
äîñë³äæåííÿ. Ç ïî÷àòêó â³éíè 
òàêèõ áóëî ïðîâåäåíî ïîíàä 
750. Òàê îñü, â êðà¿í³ ïðîäî-
âæóº öèðêóëþâàòè «Îì³êðîí».   
Ïîÿâè íîâèõ ìóòîâàíèõ øòà-
ì³â, çà ðåçóëüòàòàìè ìîëåêó-
ëÿðíîãî íàãëÿäó, çàô³êñîâàíî 
íå áóëî», – çàçíà÷èâ çàñòóïíèê 
ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Êóç³í äîäàâ, ùî «Îì³êðîí» 
âèêëèêàº íàáàãàòî ëåãøèé ïå-
ðåá³ã çàõâîðþâàííÿ, í³æ ³íø³ 
øòàìè. Çàçâè÷àé â³í ìàñêó-
ºòüñÿ ï³ä ãîñòðó ðåñï³ðàòîðíó 
â³ðóñíó ³íôåêö³þ òà ïðîõîäèòü 
çà 3-4 äí³.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî ñèòóàö³ÿ 
â Óêðà¿í³ ç COVID-19 ïîð³âíÿ-
íî ç óñ³ì ñâ³òîì â³äð³çíÿºòüñÿ 
ó ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç â³éíó. Ç 
îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí ïðîâî-
äèòüñÿ ìåíøå òåñòóâàíü, ïî-
äåêóäè ñàìå ÷åðåç áîéîâ³ ä³¿ òà 
â³äñóòí³ñòü äîñòóïó äî ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã. Òàêîæ ëþäè ñòàëè 
ìåíøå çâåðòàòèñü äî ë³êàð³â 
³ç ñèìïòîìàìè â³ðóñíèõ çà-
õâîðþâàíü, ââàæàþ÷è, ùî òàê³ 
õâîðîáè çàðàç íå âàðò³ óâàãè. Ç 
îãëÿäó íà ö³ ïðè÷èíè Ì³í³ñòåð-
ñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ íå ìîæå 
ìàòè îá’ºêòèâíèõ ïîêàçíèê³â 
çàõâîðþâàíîñò³. Ç ³íøîãî áîêó, 
íà çìåíøåííÿ çàõâîðþâàíîñ-
ò³ âïëèâàº ñåçîíí³ñòü, àäæå ó 
òåïëó ïîðó ðîêó ëþäè ìåíøå 
ïðîâîäÿòü ÷àñó ó çàêðèòèõ ïðè-
ì³ùåííÿõ, à íàäàþòü ïåðåâàãó 
ñâ³æîìó ïîâ³òðþ.

ÍÅÑÏÐÀÂÍ² åëåêòðè÷í³ 
ïðèëàäè àáî íåïðàâèëüíå 
¿õ âèêîðèñòàííÿ, êèïëÿ-

÷à âîäà, ðîçïå÷åíà îë³ÿ, ïàðà: 
ïðè÷èí, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè 
äî îï³ê³â, ìàñà. Ùîá ïîëåãøèòè 
ñòàí òà óíèêíóòè ïîÿâè ðóáö³â òà 
øðàì³â, âàæëèâî çíàòè, ÿê íà-
äàòè ñîá³ ïåðøó äîïîìîãó. Äî-
êëàäí³øå ïðî òå, ÿêèìè áóâàþòü 
îï³êè òà ÿê³ çàõîäè ïîòð³áíî âæè-
òè, ðîçïîâ³äàºìî ó íàñòóïíîìó 
ìàòåð³àë³.

Якими бувають опіки
Òÿæê³ñòü îï³êîâî¿ òðàâìè 

âèçíà÷àºòüñÿ òèì, íàñê³ëüêè 
ãëèáîêî ïîøêîäæåí³ øê³ðí³ ïî-
êðèâè. Ùîá íàäàòè åôåêòèâíó 
ïåðøó äîïîìîãó, âàæëèâî ïðà-
âèëüíî êëàñèô³êóâàòè îï³ê. Ðîç-
ð³çíÿþòü òàê³ ñòóïåíÿ îï³ê³â:

I ñòóï³íü – ëåãêå ïî÷åðâî-
í³ííÿ ïîøêîäæåíî¿ ä³ëÿíêè ò³ëà, 
íàáðÿê, ïå÷³ííÿ.

II ñòóï³íü – ñèëüíèé á³ëü, ùî 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ óòâîðåííÿì 
ïóõèð³â ç ð³äèíîþ. ²íîä³ ìîæóòü 
ëîïàòèñÿ, à ð³äèíà âèò³êàòè.

III ñòóï³íü – ñèëüíèé á³ëü, ùî 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ çãîðòàííÿì 
á³ëê³â ç óðàæåííÿì òêàíèí òà 
îìåðòâ³ííÿì øê³ðíîãî ïîêðèâó.

IV ñòóï³íü – ãëèáîêå ïîøêî-
äæåííÿ òêàíèí øê³ðè, ó òîìó 
÷èñë³ ï³äøê³ðíî¿ æèðîâî¿ êë³òêî-
âèíè, ì’ÿç³â ³ íàâ³òü ê³ñòîê.

Ïðè öüîìó îï³ê áóäü-ÿêîãî 
ñòóïåíÿ âèêëèêàº ñèëüíèé á³ëü 
³ ìîæå ñïðîâîêóâàòè øîêîâèé 
ñòàí. Ñòàíîâèùå ìîæå ïîñè-
ëþâàòèñÿ ïðîíèêíåííÿì ó êðîâ 
òîêñèí³â, ³íôåêö³é, à òàêîæ ïî-
ðóøåííÿì îáì³íó ðå÷îâèí.

У яких випадках обов’язково 
викликати швидку допомогу

Îï³ê III ñòóïåíÿ òà âèùå.
Îï³êîâó òðàâìó çàçíàëà äè-

òèíà àáî ë³òíÿ ëþäèíà.
Ïëîùà îï³êó ïîíàä 5 äîëîíü 

ïîòåðï³ëîãî. ² òóò ñòóï³íü îï³êó 
çíà÷åííÿ íåìàº, ëèøå ðîçì³ð.

Îáïàëåí³ äâ³ ê³íö³âêè, ãîëî-
âà, ïàõîâà îáëàñòü àáî äèõàëüí³ 
øëÿõè.

Íèæ÷å ðîçïîâ³äàºìî, ÿê ïî-
âîäèòèñÿ ïðè îòðèìàíí³ ð³çíèõ 

Що робити при опіках шкіри: 
5 порад на різні випадки
îï³ê³â, ùîá óíèêíóòè ñåðéîçíèõ 
ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì.

Ùî ðîáèòè, ÿêùî òè ä³ñòàëà 
õ³ì³÷íèé îï³ê

Îòðèìàòè õ³ì³÷íèé îï³ê ìîæ-
íà ÿê óäîìà, òàê ³ íà âèðîáíèöòâ³, 
ÿêùî òè ïðàöþºø ³ç ðå÷îâèíà-
ìè, çäàòíèìè ïîøêîäæóâàòè 
òêàíèíè. Íàïðèêëàä, çàñîáàìè 
äëÿ ÷èùåííÿ, îöòîâîþ êèñëî-
òîþ àáî åëåìåíòàìè, ùî ì³ñòÿòü 
¿äê³ ëóãè.

ßêùî òè îòðèìàëà õ³ì³÷íèé 
îï³ê, ïîì³ñò³òü óðàæåíó ä³ëÿí-
êó øê³ðè ï³ä ñòðóì³íü ïðîòî÷íî¿ 
âîäè íà 15-20 õâèëèí. À ÿêùî 
îáïåêëàñÿ êèñëîòîþ, ïîñèï ñ³ëü 
àáî ñîäó íà ì³ñöå ïîðàçêè – òàê 
òè çìîæåø íåéòðàë³çóâàòè õ³-
ì³êàòè. Ïîò³ì îáåðíè îáïàëåíó 
øê³ðó ñòåðèëüíèì áèíòîì àáî 
òêàíèííîþ ïîâ’ÿçêîþ.

Òàê ÿê õ³ì³êàòè ïðîíèêàþòü 
ãëèáîêî â øê³ðó, êðàùå íå òîð-
êàòèñÿ îáëàñò³ óðàæåííÿ, ùîá 
íå çá³ëüøèòè ïëîùó îï³êó. Íå 
ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðèêëàäàòè äî 
îï³êó êîìïðåñè.

Що робити, якщо ви обпеклися 
окропом або парою

Çàçâè÷àé ïðè òàêèõ îï³êàõ 
òÿæê³ñòü ïîðàçêè âáèðàºòüñÿ ó I 
÷è II ñòóïåíÿ. Àëå ùîá óíèêíóòè 
íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, ïîòð³áíî 
ÿêíàéøâèäøå íàäàòè ñîá³ ïåð-
øó äîïîìîãó.

Äëÿ ïî÷àòêó îäðàçó æ óñóíü 
óðàæàþ÷èé ôàêòîð ³ îõîëîäè 
ïîøêîäæåíå ì³ñöå ïðîòî÷íîþ 
âîäîþ. Çàêðèé îï³ê âîëîãîþ 
ïîâ’ÿçêîþ òà ïîñòàðàéñÿ ì³í³ì³-
çóâàòè òèñê íà ïîøêîäæåíó ä³-
ëÿíêó ò³ëà.

Êàòåãîðè÷íî íå ðåêîìåí-
äóºòüñÿ íàêëàäàòè íà îï³ê ñí³ã, 
â³äðèâàòè îäÿã, ùî ïðèëèï äî 
øê³ðè, ³ íàíîñèòè íà ðàíó êðåìó, 
ìàñëî àáî ñìåòàíó. Ö³ ä³¿ ëèøå 

ñïðèÿþòü ïðîíèêíåííþ â îðãà-
í³çì ³íôåêö³¿.

Що робити 
при сонячних опіках

Ó ïåð³îä ë³òí³õ â³äïóñòîê â³ä 
ñîíÿ÷íèõ îï³ê³â ðÿòóþòü êðåìè 
³ç âèñîêèì ð³âíåì SPF-çàõèñòó. 
Àëå áóâàþòü âèïàäêè, êîëè 
âîíè áåçñèë³. ßêùî òè îòðèìà-
ëà ñîíÿ÷íèé îï³ê, íàñàìïåðåä 
óêðèéñÿ â³ä ñîíöÿ â ïðîõîëîä-
íîìó ì³ñö³. Äî óðàæåíèõ ä³ëÿíîê 
ïðèêëàäè ïîâ’ÿçêó àáî ðóøíèê, 
çìî÷åíèé ïðîõîëîäíîþ âîäîþ. 
ßêùî º ìîæëèâ³ñòü, ïðèéìè õî-
ëîäíèé äóø àáî ïîëåæ ó ïðîõî-
ëîäí³é âîä³.

Що робити, якщо ти 
отримала опік від плойки 
або вирювняча для  волосся

Âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íèõ 
ïðèëàä³â äëÿ âîëîññÿ íåð³äêî 
ïðèçâîäèòü äî îï³ê³â íà ïàëüöÿõ 
òà âóõàõ. Çàçâè÷àé ïðè îï³êàõ 
ïëîéêîþ àáî ïðàñêîþ ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ ïî÷åðâîí³ííÿ òà ñèëüíå ïå-
÷³ííÿ íà ïîøêîäæåí³é ä³ëÿíö³ ò³ëà.

Ùîá óíèêíóòè óñêëàäíåíü, 
âàæëèâî îäðàçó æ â³äðåàãóâà-
òè íà á³ëü òà â³äêëàñòè ïðèëàä. 
Ùîá îõîëîäèòè ïåêó÷ó ðàíó, 
ïðèêëàäè äî íå¿ çìî÷åíèé ïðî-
õîëîäíîþ âîäîþ ðóøíèê. Íå ðå-
êîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè 
ë³ä, ìàç³ òà íàðîäí³ çàñîáè. ßê 
ïðàâèëî, ì³ñöå îï³êó çàãî¿òüñÿ 
ïðîòÿãîì 5-10 äí³â.

Що робити, якщо 
ти дістала опіки від рослин

Ç îï³êàìè â³ä ðîñëèí ÷àñòî 
ñòèêàþòüñÿ äà÷íèêè òà ëþáèòåë³ 
ñàä³âíèöòâà. Óðàæåííÿ øê³ðè ìî-
æóòü âèíèêíóòè ïðè êîíòàêò³ ç ð³ç-
íèìè ÷àñòèíàìè ðîñëèí: êâ³òàìè, 
ïèëêîì, ëèñòÿì, ñòåáëàìè.

ßêùî òè îáïåêëàñÿ áîðù³âíè-
êîì àáî ³íøîþ ðîñëèíîþ, íàñàì-
ïåðåä çìèé ñ³ê ðîñëèíè ìèëüíîþ 
âîäîþ òà îáðîáè øê³ðó õàð÷îâîþ 
ñîäîþ. Íà ïîøêîäæåíó ä³ëÿíêó 
íàêëàäè ïîâ’ÿçêó ç ìàççþ ç äåê-
ñïàíòåíîëîì. ßêùî ïîøêîäæåíî 
âåëèê³ ä³ëÿíêè ò³ëà òà ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè, 
âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ.

Í ÀÉÁ²ËÜØ² ôàðìàöåâòè÷í³ 
âèðîáíèêè ïðîäîâæóþòü ïðà-
öþâàòè ñòàá³ëüíî òà îòðèìó-

âàòè íåîáõ³äíó ñèðîâèíó ç ªâðîïè. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Îëåê-
ñàíäð Êîìàð³äà. 

«Ôàêòè÷íî âñ³ íàéá³ëüø³ ï³äïðè-
ºìñòâà çàðàç ïðàöþþòü. Õòîñü ïî÷àâ 
ïðàöþâàòè âæå ç ÷åòâåðòîãî äíÿ â³éíè, 
õòîñü - ç äðóãîãî òèæíÿ. Àëå íàâ³òü çó-
ïèíêà ôàðìàöåâòè÷íîãî çàâîäó íå 
îçíà÷àº, ùî ë³êè ç íüîãî ïåðåñòàþòü 
¿õàòè äî äèñòðèá'þòîð³â ³ äî àïòåê. Çà-
ðàç ôàðìâèðîáíèêè ïðàöþþòü äîñèòü 
ñòàá³ëüíî, ñèðîâèíà ïðîäîâæóº ¿õà-
òè», – â³äçíà÷èâ Îëåêñàíäð Êîìàð³äà. 

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà, ñèðîâèíà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â 
íàäõîäèòü ÷åðåç ºâðîïåéñüê³ õàáè, 
íàâ³òü ÿêùî óêðà¿íñüê³ âèðîáíèêè 
ìàþòü ïðÿì³ êîíòðàêòè ç âèðîáíè-
êàìè ñèðîâèíè. Íèí³ ³íãðåä³ºíòè 
íàäõîäÿòü ÷åðåç Ïîëüùó, Ðóìóí³þ, à 
äàë³ – àâòîòðàíñïîðòîì äî Óêðà¿íè. 

Âîäíî÷àñ Îëåêñàíäð Êîìàð³äà 
â³äçíà÷èâ, ùî ãîâîðèòè ïðî òå çìåí-
øèëîñÿ ÷è çá³ëüøèëîñÿ âèðîáíè-
öòâî íàðàç³ ðàíî. Äëÿ òîãî, ùîá çðî-
áèòè ÿê³ñíèé àíàë³ç, ïîòð³áíî âçÿòè 
äàí³ õî÷à á çà äðóãèé êâàðòàë. ßêùî 
ãîâîðèòè ïðî ïåðøèé êâàðòàë, òî 
â³í àáñîëþòíî íå ïîêàçîâèé, áî òîä³ 
ìàéæå äâà ì³ñÿö³ áóâ ìèðíèé ÷àñ. 

Чи працюють сьогодні 
фармацевтичні підприємства? 
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ЗА ОСТАННІ кілька днів стало відо-
мо про загибель ще сімнадцятьох 
військовослужбовців, які стали на 

захист України від військ Російської Фе-
дерації, та діяльність яких була пов’язана 
з Полтавською областю. Це Володимир 
Пробийголова, Костянтин Горіздра, Ва-
лентин Князєв, Станіслав Суський, Ігор 
Іващенко, Олександр Овчинніков, Ігор 
Кірдан, Андріян Мирний, Юрій Баранець, 
Євген Перепелиця, Юрій Бехтір, Дени-
ис Бондарєв, Ярослав Семенко, Наталія 
Стребкова, Володимир Гармаш, Костян-
тин Бєлов та Андрій Алтуф’єв.

Як повідомила голова Решетилівської 
міськради Оксана Дядюнова, 8 травня 
під час артобстрілу на Донеччині загинув 
ПРОБИЙГОЛОВА Володимир Віталійо-
вич — солдат з Решетилівщини. Володи-
мир Пробийголова народився 8 березня 
1985 року в селі Дмитренки Решетилів-
ського району, потім жив у селі Білоконі. 
Проходив службу в Сєверодонецьку. У за-
гиблого залишилася матір і сестра.

За даними Полтавського обласного 
ТЦК та СП, 9 травня на Донеччині загинув 
ГОРІЗДРА Костянтин Вікторович — 
солдат із Щербанівської громади. Йому 
було 24 роки. У воїна залишилася матір.

Полтавський обласний військкомат 
повідомив, що 14 травня під час обстрілу 
поблизу Сєвєродонецька Луганської об-
ласті загинув КНЯЗЄВ Валентин Євге-
нович — солдат з Полтави.

15 травня під час артилерійського об-
стрілу в Донецькій області загинув Сусь-
кий Станіслав Олегович — солдат, навід-
ник-оператор з Диканьки. Воїну було 33 
роки. У нього залишилися батьки, стар-
ший брат і син.

Разом із ним під артобстріл потрапив 
й ІВАЩЕНКО Ігор Анатолійович — сер-
жант з Полтавщини. Він також загинув 15 
травня.

Полтавський обласний ТЦК та СП по-
відомив, що 16 травня поблизу села Три-
піля Бахмутського району Донецької об-
ласті загинув ОВЧИННІКОВ Олександр 
Миколайович — старший солдат з Пол-
тавщини. Йому було 25 років.

Хорольська міськрада повідомила, 
що 16 травня під час артилерійського об-
стрілу поблизу села Солодке Волновась-
кого району Донецької області загинув 
КІРДАН Ігор Іванович — гранатометник 
1-го штурмового відділення, 3-го штур-
мового взводу, 3-ї штурмової роти. Ігор 
Кірдан народився 19 вересня 1969 року 
в селі Гиряві Ісківці Миргородського ра-
йону. Тут закінчив школу, після якої отри-
мав спеціальність техніка-механіка в Хо-
рольському агропромисловому коледжі. 
Проходив військову службу в радянській 
армії на території Угорщини. Потім пра-

цював в ДП ДГ «Імені 9 січня» на посаді 
тракториста-механізатора. У чоловіка 
залишилася дружина, троє дітей від двох 
шлюбів і троє онуків.

Глобинська громада повідомила, 
що 17 травня загинув МИРНИЙ Андрі-
ян Іванович — солдат із села Заможне, 
1967 року народження. 14 квітня його 
мобілізував Другий відділ Кременчуць-
кого РТЦК та СП, був відправлений до в/ч 
А1815, що дислокується у смт Гончарів-
ське Чернігівської області.

Також, за даними Глобинської гро-
мади, 17 травня внаслідок ракетного 
обстрілу 169-го навчального центру 
«Десна», що на Чернігівщині, загинув 
БАРАНЕЦЬ Юрій Васильович — сер-
жант з села Устимівка. Він народився 1 
липня 1967 року. Юрія Баранця призвали 
за мобілізацією 19 квітня. У нього зали-
шилися дружина та донька.

Гоголівська громада повідомила, що 
на Донеччині загинув АЛТУФ’ЄВ Андрій 
Борисович — мешканець Гоголевого.

24 травня стало відомо про загибель 
24-річного військового з Полтави Євге-
на ПЕРЕПЕЛИЦІ. Інформацію підтвер-
дили його близькі друзі.

Євген навчався на факультеті журна-
лістики у Полтавському національному пе-
дагогічному університеті ім. В.Г. Королен-
ка. У 2018 році він працював на телеканалі 
PTV оператором, монтажером і водієм.

Євген був членом кількох автоклубів 
Полтави. Озвучував чемпіонати України 
з дріфту. Переїхав в Київ і працював в 
компанії BroDrift.

Близько місяця тому Євген записався 
до лав Збройних Сил України. Проходив 
військову підготовку у Десні в навчаль-
ному центрі ім. князя Ярослава Мудрого. 
17 травня окупанти обстріляли військову 
частину. Близько 5 ранку ворог з авіації 
випустив чотири ракети, дві із них влучи-
ли в будівлі.

23 травня Володимир Зеленський по-
відомив, що під завалами знайшли тіла 
87 людей.

24 травня мати військового Ксенія Пе-
репелиця у себе в Instagram розмітила 
повідомлення про те, що хлопець не вихо-
дить на зв’язок із рідними. Пізніше близькі 
друзі Євгена підтвердили, що він загинув.

25 травня під час ракетного обстрілу 
загинув 50-річний військовослужбовець 
з Полтави Юрій БЕХТІР.

«Ви годилися мені в батьки, але були 
другом. Разом запускали Нову Полтаву, 
разом вчилися в Могилянці, прогулюва-
лися з самого рання берегом Дніпра пе-
ред заняттями, поки Київ ще спав; разом 
лазили дахами полтавських будинків, 
щоб якісно відремонтувати, писали стра-
тегії... Невимовна біль... Царство небес-

не, Юрію Анатолійовичу», — написала на 
своїй сторінці у Facebook депутатка Пол-
тавської міської ради Юлія Городчаніна.

У 2006-2007 роках Юрій Бехтір пра-
цював заступником у міського голови 
Анатолія Кукоби та очолював управління 
ЖКГ при міському голові Андрієві Мат-
ковському. Також він працював заступни-
ком директора Полтавського обласного 
лабораторного центру Держсанепідем-
служби та експертом ГО «Нова Полтава».

21 травня під Гуляйполем Запорізької 
області загинув 38-річний полтавець Де-
нис БОНДАРЄВ. Панахида за загиблим 
відбудеться 25 травня, об 11:00, біля 
Свято-Успенського собору. Про це по-
відомила його дружина Тетяна Ваценко.

Про страшну звістку написала і се-
стра загиблого, полтавська журналіст-
ка Світлана Бондарєва. За її словами, 
Денис — викладач, режисер, каскадер, 
актор — знімався у фільмах та серіалах. 
Від самого початку повномасштабного 
вторгнення перебував у гарячих точках, 
боронив наші життя та нашу країну...

27 травня солдат Ярослав СЕМЕ-
НЕНКО загинув під час оборони України.

Про це повідомило «Суспільне» 28 
травня з посиланням на інформацію від 
речника Полтавського обласного центру 
комплектування та соціальної підтримки 
Романа Істоміна.

Військовий Ярослав Семененко заги-
нув в місті Дніпро під час ракетного об-
стрілу. Захисникові було 22 роки, родом 
він із Пирятинської громади.

23 травня воїн із Полтавщини Воло-
димир ГАРМАШ  поліг під час війни з 
Росією.

На війні Володимир Гармаш був гра-
натометником. Обороняючи Україну від 
російської армії, воїн поліг біля міста 
Барвінкове, що у Харківській області. 
Сталося це 23 травня. За яких обставин 
загинув Володимир, нині не відомо, роз-
повів Роман Істомін.

Бійцеві було 48 років. Народився 
та проживав він у місті Горішні Плавні. 
Прощання із загиблим запланували на 
30 травня. Поховати його мають у місті, 
звідки він родом.

26 травня на російсько-українській ві-
йні загинув воїн із Котелевської громади 
Костянтин БЄЛОВ. Про це Суспільному 
розповіла голова громади Тетяна Корост.

Боєць загинув 26 травня під час арти-
лерійського обстрілу. Сталося це на Хар-
ківщині, каже Тетяна Корост.

Костянтину Бєлову було 18 років. Він 
проживав у селищі Котельва на Полтав-
щині. У бійця залишилися мати, вітчим та 
дядько.

Поховали Костянтина Бєлова у Ко-
тельві 29 травня.

Упродовж травня загинули  
ще сімнадцятеро військових з Полтавщини, які 
боронили країну від російського вторгнення

Юрій Бехтір

Денис Бондарєв

Костянтин Горіздра

Юрій БаранецьВолодимир ПробийголоваЄвген ПерепелицяАндріян Мирний

15 квітня на «Азовсталі» загинула пол-
тавка Наталія СТРЕБКОВА. Про це пові-
домила її донька Ірина Шматко.

За її словами, 45-річна Наталія була 
військовою «Азову». Від початку війни зна-
ходилась разом з чоловіком в Маріуполі.

До початку війни Наталія була ділово-
дом, потім стала медиком. Загинула в ніч 
на 15 квітня від потрапляння багатотон-
ного снаряда у бомбосховище.

«Прощання з нею не буде, бо тіло досі 
знаходиться на Азовсталі, і можливо, на-
завжди», — повідомила донька.

Вічна пам’ять та шана Героям-за-
хисникам!

Володимир Гармаш Ярослав Семененко Наталія Стребкова Костянтин Бєлов
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Ï ²Ä ×ÀÑ Â²ÉÍÈ ó ëþäåé 
âèíèêàº áåçë³÷ ïðàâî-
âèõ ïèòàíü, íà ÿê³ ïî-

òð³áí³ øâèäê³ â³äïîâ³ä³. Ñåðåä 
íèõ:

   Ïîðÿäîê ïåðåòèíó äåðæàâ-
íîãî êîðäîíó â óìîâàõ âîºí-
íîãî ñòàíó

   Ñïëàòà êîìóíàëüíèõ ïëà-
òåæ³â òà êðåäèòí³ êàí³êóëè ï³ä 
÷àñ âîºííîãî ñòàíó

   Îòðèìàííÿ ñòàòóñó âíó-
òð³øíüî-ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè 
òà ñîö³àëüí³ âèïëàòè â³ä äåð-
æàâè

   Îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî 
çàõèñòó àáî ñòàòóñó á³æåíöÿ â 
êðà¿íàõ ªÑ

   Òðóäîâ³ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ â 
óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó

Íà âñ³ ö³ òà ³íø³ çàïèòàííÿ 
þðèñòè ñèñòåìè ÁÏÄ îïåðà-
òèâíî íàäàþòü â³äïîâ³ä³, êîí-
ñóëüòóþòü ëþäåé, ðàäÿòü ÿê 
âèð³øèòè òó ÷è ³íøó ïðàâîâó 
ïðîáëåìó.

Як отримати безоплатну 
правову допомогу?

Äîïîìîãà îíëàéí
ªäèíèé íîìåð êîíòàêòíî-

ãî öåíòðó ñèñòåìè ÁÏÄ 0 800 
213 103 â óìîâàõ âîºííîãî 
ñòàíó º íàéîïåðàòèâí³øèì ³ 
íàéäîñòóïí³øèì ñïîñîáîì 
îòðèìàííÿ ïðàâîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿. 

Çà öèì íîìåðîì íàäàþòü-
ñÿ êîíñóëüòàö³¿ òà ðîç’ÿñíåííÿ 
ç ïðàâîâèõ ïèòàíü, äîäàòêîâ³ 
â³äîìîñò³ ïðî íàäàííÿ áåç-
îïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 
òîùî. Äçâ³íêè ç³ ñòàö³îíàðíèõ 
òà ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ó ìåæ-

àõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâí³.
Íîìåð äëÿ äçâ³íê³â ç-çà 

êîðäîíó +38 (044) 363 10 41 
(âàðò³ñòü äçâ³íêà ç-çà êîðäîíó 
çà òàðèôàìè âàøîãî îïåðàòî-
ðà çâ’ÿçêó).

Îòðèìàòè ïðàâîâó äîïî-
ìîãó ìîæíà òàêîæ çà äîïî-
ìîãîþ äèñòàíö³éíèõ ñåðâ³ñ³â 
ó êàá³íåò³ êë³ºíòà íà ñàéò³ ñèñ-
òåìè ÁÏÄ, ó ìîá³ëüíèõ çàñòî-
ñóíêàõ «Áåçîïëàòíà ïðàâîâà 
äîïîìîãà» àáî «Òâîº ïðàâî», 
ó ìåñåíäæåðàõ òà Âàéáåð. Ïå-
ðåéòè äî îíëàéí ñåðâ³ñ³â ñèñ-
òåìè ÁÏÄ ìîæíà çà ïîñèëàí-
íÿì https://linktr.ee/legalaid.
gov.ua

Àáè óêðà¿íö³ áóëè â êóðñ³ 
àêòóàëüíèõ ïðàâîâèõ íîðì, 
ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³ þðèñ-
òè ñèñòåìè ÁÏÄ ïðàöþþòü 
íàä íàïîâíåííÿì äîâ³äêî-
âî-³íôîðìàö³éíî¿ ïëàòôîð-
ìè ïðàâîâèõ êîíñóëüòàö³é 
WikiLegalAid, ùî ðîçì³ùåíà çà 
àäðåñîþ https://wiki.legalaid.
gov.ua. Öÿ ïëàòôîðìà ì³ñòèòü: 
ðîç’ÿñíåííÿ ïðîñòîþ ìîâîþ 
ùîäî ïðàâ ãðîìàäÿí òà ïî-
ðÿäêó ¿õ ðåàë³çàö³¿; çðàçêè äî-
êóìåíò³â; ïîñèëàííÿ íà ñóäîâó 
ïðàêòèêó.

Äèñòàíö³éí³ êîíñóëüòàö³¿
Ñèñòåìà ÁÏÄ ìàº ðîçãà-

ëóæåíó ìåðåæó ïî âñ³é Óêðà-
¿í³. Íà æàëü, ÷åðåç â³éñüêîâ³ 
ä³¿ ÷àñòèíà áþðî ïðàâîâî¿ äî-
ïîìîãè çàêðèòà. Ïðîòå áþðî 
ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ïðàöþ-
þòü, äå ò³ëüêè öå ìîæëèâî.

Ïðàö³âíèêè ñèñòåìè ÁÏÄ 
ïðîäîâæóþòü çàáåçïå÷óâàòè 
ðîáîòó êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíê-

ò³â äîñòóïó äî ïðàâîâî¿ äîïî-
ìîãè ó ïðèì³ùåííÿõ îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó íàíåñåííÿ, â³äïîâ³ä-
íèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâ, 
ì³ñöÿõ êîìïàêòíîãî ðîçì³-
ùåííÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùå-
íèõ îñ³á, ó òèõ ðåã³îíàõ, äå íå 
âåäóòüñÿ áîéîâ³ ä³¿.

Ïîäèâèòèñÿ ðîçòàøó-
âàííÿ, íîìåðè òåëåôîí³â òà 
àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî 
ðåæèìè ðîáîòè áþðî ïðàâî-
âî¿ äîïîìîãè ìîæíà íà ìàï³, 
ÿêà ðåãóëÿðíî îíîâëþºòüñÿ 
https://bit.ly/bpd_buro. Òàì æå 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ãðàô³ê ðî-
áîòè êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíêò³â 
(äàòó òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðè-
éîìó îñ³á).

Äîâ³äêîâî.
Áåçîïëàòíà ïðàâîâà äî-

ïîìîãà – öå íàäàííÿ ïðàâî-
âèõ ïîñëóã, ùî ãàðàíòóþòüñÿ 
äåðæàâîþ òà ïîâí³ñòþ ô³íàí-
ñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â 
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. 
Áåçîïëàòíà ïåðâèííà ïðàâî-
âà äîïîìîãà (ÁÏÏÄ) – öå ³í-
ôîðìóâàííÿ ëþäåé ïðî ¿õí³ 

ïðàâà òà ùî ðîáèòè ÿêùî, 
âîíè ïîðóøåí³. Öå íàäàííÿ 
ïðàâîâî¿ ³íôîðìàö³¿, êîí-
ñóëüòàö³é ³ ðîç’ÿñíåíü ç þðè-
äè÷íèõ ïèòàíü. Öå ñêëàäåííÿ 
çàÿâ, ñêàðã, ³íøèõ äîêóìåíò³â 
ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, êð³ì 
ïðîöåñóàëüíèõ. Ïðàâî íà áåç-
îïëàòíó ïåðâèííó ïðàâîâó äî-
ïîìîãó ìàþòü óñ³ ãðîìàäÿíè 
Óêðà¿íè.

Áåçîïëàòíà âòîðèííà ïðà-
âîâà äîïîìîãà (ÁÂÏÄ) – öå 
çàõèñò, çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâ-
íèöòâà ³íòåðåñ³â îñ³á ó ñóäàõ, 
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàíàõ, 
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ïåðåä ³íøèìè îñî-
áàìè; ñêëàäåííÿ äîêóìåíò³â 
ïðîöåñóàëüíîãî õàðàêòåðó. 
Ïðàâî íà ÁÂÏÄ ìàþòü ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåí³ êàòåãîð³¿ 
ãðîìàäÿí – ìàëîçàáåçïå÷åí³, 
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ, ó÷àñíèêè 
áîéîâèõ ä³é, âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåí³ îñîáè, ïîñòðàæäàë³ â³ä 
äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, ä³òè 
òà ³íø³ îñîáè, ÿê³ âèçíà÷åí³ çà-
êîíîì «Ïðî áåçîïëàòíó ïðà-
âîâó äîïîìîãó».

Безоплатна правова допомога 
в умовах воєнного стану

Íàçâà Ñåðâ³ñíîãî 
öåíòðó

Àäðåñà ðîçì³ùåííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðè-

ì³ùåííÿ ÑÖ/ÂÎÃ

Òåëåôîí 
ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿

¹ 1 ì. Ãàäÿ÷, ïë.. Ìèðó, 12 (05354) 2-19-58

¹ 1 ì. Ç³íüê³â, âóë. Âîçäâèæåí-
ñüêà, 40 (05353) 3-15-72

¹ 2 ì. Ãëîáèíå, âóë. Öåíòðàëü-
íà, 269/7 (05365) 2-56-74

¹ 2 ñìò Ñåìåí³âêà, âóë. Íåçà-
ëåæíîñò³, 44 (05341) 9-11-36

¹ 3 ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³, âóë. 
Ìèðó, 29 050-598-30-67

¹ 4 ì. Êàðë³âêà, âóë. Ïîëòàâ-
ñüêèé øëÿõ, 81 (05346) 2-11-98

¹ 4 ñìò ×óòîâå, ïð. Öåíòðàëü-
íèé, 4-À (05347) 9-11-54

¹ 4 ñìò Êîòåëüâà, âóë. Ïîëòàâ-
ñüêèé øëÿõ, 223 (05350) 2-11-30

¹ 5 ì. Êîáåëÿêè, âóë. 
Þð’¿âñüêà, 1à (05343) 3-10-88

¹ 5 ñìò Êîçåëüùèíà, âóë. Ìî-
íàñòèðñüêà, 47 (05342) 3-13-98

¹ 6 ì. Êðåìåí÷óê, âóë. Âåëèêà 
Íàáåðåæíà, 9 (0536) 78-08-41

¹ 7 ì. Êðåìåí÷óê, âóë. Âåëèêà 
Íàáåðåæíà, 9 (0536) 78-08-87

¹ 8 ì. Ïèðÿòèí, ïë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 2 (05358) 2-04-17

¹ 8 ì. Ëîõâèöÿ, âóë. Ïåðåìî-
ãè, 15 (05356) 3-14-97

¹ 8 ñìò ×îðíóõè, âóë. Öåí-
òðàëüíà, 30 (05340) 5-23-93

¹ 9 ì. Ãðåá³íêà, ïðîâ. ªâãåíà 
Ãðåá³íêè, 13 (05359) 9-27-68

¹ 9 ì. Ëóáíè, ïðîâ. Âåðñòàòî-
áóä³âíèê³â, 19/1 (05361) 6-14-40

¹ 10 ñìò Øèøàêè, âóë Ïàðòè-
çàíñüêà, 6 (05352) 9-21-79

¹ 10 ì. Ìèðãîðîä, âóë. Ãîãîëÿ, 
107 (05355) 5-32-10

¹ 11 ñìò Ìàø³âêà, âóë. Íåçà-
ëåæíîñò³, 104 (05364) 9-10-79

¹ 11 ñìò Íîâ³ Ñàíæàðè, âóë. Íå-
çàëåæíîñò³, 34/1 (05344) 3-36-80

¹ 11 ì. Ðåøåòèë³âêà, âóë. Ïî-
êðîâñüêà, 41 (05363) 2-11-46

¹ 12 ì. Ïîëòàâà, âóë. Äìèòðà 
Êîðÿêà, 3 (0532) 56-59-75

¹ 13 ì. Ïîëòàâà, Àíàòîë³ÿ Êóêî-
áè, 39 (0532) 51-32-65

¹ 14 ì. Ïîëòàâà, âóë. ²âàíà Ìà-
çåïè, 30 (0532) 63-31-20

¹ 15 ì. Ïîëòàâà, âóë. Øåâ÷åíêà, 
7 (0532) 56-55-93

¹ 15 ñìò Äèêàíüêà, âóë. Íåçà-
ëåæíîñò³, 70 (05351) 9-26-53

¹ 16 ñìò Âåëèêà Áàãà÷êà, âóë. 
Øåâ÷åíêà, 73 (05345) 9-18-64

¹ 16 ñìò Îðæèöÿ, âóë. Öåí-
òðàëüíà, 23 (05357) 9-17-73

¹ 16 ì. Õîðîë, âóë. 1 Òðàâíÿ, 4 (05362) 3-20-44
Ñåêòîð îáñëóãîâó-
âàííÿ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â òà äåÿ-

êèõ ³íøèõ êàòåãîð³é 
ãðîìàäÿí (ñåðâ³ñ-

íèé öåíòð)

ì. Ïîëòàâà, âóë. Ñîáîð-
íîñò³, 66 0-800-502-510

На Полтавщині сервісні центри 
пенсійного фонду оновили номери телефонів

ÏÔÓ îïðèëþäíèâ îíîâëåí³ êîíòàêòè ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â Ïîëòàâ-
ùèíè, äî ÿêèõ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïåíñ³éíèõ ïèòàíü

Що робити, 
якщо в лікарні 
відмовляють 
у безоплатних 
послугах чи ліках

Äåðæàâà ãàðàíòóº âñ³ì ïà-
ö³ºíòàì íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè òà ë³êàðñüêèõ 
çàñîá³â, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ Ïðî-
ãðàìîþ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, áåç-
îïëàòíî. Â³éíà íå º ïðè÷èíîþ, 
÷åðåç ÿêó ç ïàö³ºíòà ìîæóòü âè-
ìàãàòè ãðîø³ çà íàäàí³ ïîñëóãè 
àáî ë³êè.

Òîìó íå ñë³ä â³äêëàäàòè ë³êó-
âàííÿ ³ áîÿòèñü, ùî çà íüîãî äî-
âåäåòüñÿ ïëàòèòè.

Ìè ðîçêàæåìî, ùî ðîáèòè 
ïàö³ºíòàì, ÿêùî ìåäè÷í³ çàêëà-
äè â³äìîâëÿþòü íàäàâàòè áåç-
îïëàòíî ìåäè÷íó äîïîìîãó ÷è 
ë³êè.

Ïåðøèé êðîê – ïåðåêîíà-
òèñü, ùî â³äìîâà º áåçï³ä-
ñòàâíîþ

Çîêðåìà, ïåðåêîíàéòåñü, 
ùî ïîñëóãà âõîäèòü äî ïåðåë³-
êó áåçîïëàòíèõ ïîñëóã â ìåæàõ 
Ïðîãðàìè ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é

Ïðîãðàìà ìåäè÷íèõ ãàðàí-
ò³é ïîêðèâàº âñ³ îñíîâí³ âèäè 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè: ïåðâèííó, 
ñïåö³àë³çîâàíó, åêñòðåíó, ïà-
ë³àòèâíó äîïîìîãó òà ìåäè÷íó 
ðåàá³ë³òàö³þ, äîïîìîãó ïðè âà-
ã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ, äîïîìîãó 
íîâîíàðîäæåíèì â ñêëàäíèõ 
íåîíàòàëüíèõ âèïàäêàõ, ðàí-
íþ ä³àãíîñòèêó îíêîëîã³¿ òîùî. 
Òîáòî êîíñóëüòàö³¿, îáñòåæåííÿ, 
àíàë³çè, ãîñï³òàë³çàö³¿ òà îïåðà-
ö³¿ º áåçîïëàòíèìè

Îòðèìàòè äåòàëüíó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî òå, ùî âõîäèòü â ãà-
ðàíòîâàíèé áåçîïëàòíèé ïàêåò, 
ìîæíà â êîíòàêò-öåíòð³ ÍÑÇÓ çà 
íîìåðîì 16-77. Çâåðí³òü óâàãó, 
ùî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÍÑÇÓ ö³ 
äàí³ íàðàç³ çàêðèò³ ç ì³ðêóâàíü 
áåçïåêè.

Ïåðåêîíàéòåñü, ùî çà-
êëàä óêëàâ äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ íà 
â³äïîâ³äíó ïîñëóãó

Çà äîãîâîðîì ç ÍÑÇÓ ïðà-
öþþòü ïðàêòè÷íî óñ³ êîìóíàëü-
í³ ìåäçàêëàäè êðà¿íè - ì³ñüê³, 
ðàéîíí³ òà îáëàñí³ ë³êàðí³, ñïå-
ö³àë³çîâàí³ ìåäçàêëàäè ³ äåÿê³ 
ïðèâàòí³, à òàêîæ - ë³êàð³ ÔÎÏ. 
Äåòàëüí³ àäðåñè çàêëàä³â ï³äêà-
æóòü â êîíòàêò-öåíòð³ ÍÑÇÓ.

Ïåðåêîíàéòåñü, ùî ïî-
òð³áíèé âàì âèä äîïîìîãè 
äîñòóïíèé â âàøîìó ðåã³îí³

×åðåç â³éíó ë³êàðí³ ìîæóòü 
áóòè ïåðåâàíòàæåí³ äîïîìîãîþ 
ïîòåðï³ëèì ³ íà ì³ñöåâîìó ð³â-
í³ ìîæå áóòè óõâàëåíå ð³øåííÿ 
ïðî òèì÷àñîâå íåíàäàííÿ ïëà-
íîâî¿ äîïîìîãè.

Äëÿ ïàö³ºíòà áåçîïëàòí³ íå 
ò³ëüêè ìåäè÷í³ ïîñëóãè, à é ë³êè. 
Çîêðåìà ë³êè ç Íàöïåðåë³êó - öå 
áàçîâèé ïåðåë³ê ë³êàðñüêèõ çà-
ñîá³â, ÿê³ çàêóïîâóþòü ìåäçà-
êëàäè. À òàêîæ äîðîãîâàðò³ñí³ 
ïðåïàðàòè, ÿê³ çàêóïîâóº äåð-
æàâà ³ ðîçïîä³ëÿº ïî ðåã³îíàõ.

Ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü â ìå-
äè÷íîìó çàêëàä³ ïðåïàðàò³â 
ç Íàöïåðåë³êó ìîæíà íà ñàé-
ò³ eliky.in.ua òà íà ñàéòàõ ì³ñ-
öåâî¿ âëàäè â ðîçä³ë³ îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ, ÷è íà ñàéò³ ë³êàðí³.

ßêùî âè ïåðåêîíàëèñü, ùî 
âàø³ ïðàâà ïîðóøóþòü àáî âè-
ìàãàþòü ãðîø³ çà ïîñëóãè, ÿê³ 
ìàþòü áóòè áåçïëàòíèìè, çâåð-
í³ñòü ç îô³ö³éíîþ ñêàðãîþ.

Àëãîðèòì ïîäàííÿ ñêàðãè 
òàêèé:

ßêùî â³äìîâëÿº ë³êàð, íàïè-
ø³òü ñêàðãó äî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
(ìåäè÷íîãî äèðåêòîðà) çàêëàäó 
ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ìåäèêà.

ßêùî â³äìîâëÿþòü íà ð³âí³ 
êåð³âíèöòâà ë³êàðí³, íàïèø³òü 
ñêàðãó äî Äåïàðòàìåíòó îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ â âàøîìó ì³ñò³ 
àáî ðåã³îí³. Àáî äî âëàñíèêà 
ìåäçàêëàäó – â³äïîâ³äíîãî îð-
ãàíó ì³ñöåâî¿ âëàäè. Çàçâè÷àé, 
ó íàçâ³ ë³êàðí³ çàçíà÷åíî, õòî º 
âëàñíèê.

ßêùî íå âäàºòüñÿ âèð³øèòè 
ïðîáëåìó íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, 
ïîäàéòå ñêàðãó â ÍÑÇÓ: ÷åðåç 
êîíòàêò-öåíòð àáî ëèñòîì íà 
ïîøòîâó àäðåñó ì. Êè¿â, ïð-ò 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19, ³íäåêñ 
04073, àáî íà åëåêòðîííó àäðå-
ñó info@nszu.gov.ua.

 – Íå ñîðîìòåñü ³ íå õâè-
ëþéòåñü ÷åðåç òå, ùî âè ïîäà-
ºòå ñêàðãó. Áî ñàìå âàøà íå-
áàéäóæà ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ 
äîçâîëèòü ïîêðàùèòè ìåäè÷íó 
ñèñòåìó â Óêðà¿í³, – ðàäÿòü â 
ÍÑÇÓ.
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ÒÐÈÂÀª ñóïåðå÷êà ì³æ ãîëîâíèì ðåäàêòî-
ðîì âèäàííÿ «Öåíçîð.íåò» Þð³ºì Áóòóñî-
âèì òà ïàðëàìåíòàðêîþ â³ä «Ñëóãè íàðîäó» 

Ìàð’ÿíîþ Áåçóãëîþ. Äåïóòàòêà âèíóâàòèòü æóð-
íàë³ñòà â îïðèëþäíåíí³ çàéâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ç ôðîí-
òó òà ï³ä³ãðóâàíí³ âîðîãó, à ìåä³éíèê, ó ñâîþ ÷åðãó, 
çàÿâëÿº, ùî òàê âëàäà ìñòèòüñÿ éîìó çà êðèòèêó 
îáîðîííèõ ïðîâàë³â.

Пригадай, як було усе… 
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ²íòåðíåò-âèäàííÿ «Öåí-

çîð.íåò» Þð³é Áóòóñîâ äîáðå â³äîìèé ó ìåä³à-
ñåðåäîâèù³ íå ëèøå ÿê æóðíàë³ñò, ÿêèé ïèøå íà 
â³éñüêîâó òåìàòèêó. Îñòàíí³ì ÷àñîì ïð³çâèùå ìå-
ä³éíèêà íå ðàç ô³ãóðóâàëî ó ñêàíäàëàõ çà ó÷àñòþ 
ïðåäñòàâíèê³â ÿê âëàäè, òàê ³ îïîçèö³¿. 

Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ ïðåñìàðàôîíó ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî âîñåíè 2021 
ðîêó ì³æ ãîëîâîþ äåðæàâè òà Þð³ºì Áóòóñîâèì 
ñòàëàñÿ ñëîâåñíà ïåðåïàëêà. Çåëåíñüêèé çâèíó-
âàòèâ æóðíàë³ñòà ó òîìó, ùî ÷åðåç éîãî ïóáë³êàö³þ 
íà ë³í³¿ ç³òêíåííÿ çàãèíóëè ëþäè. Áóòóñîâ çàêèäàâ 
ïðåçèäåíòó áðåõíþ òà ïîãðîæóâàâ ïîçèâàòèñÿ 
ùîäî çàõèñòó ÷åñò³ ³ ã³äíîñò³.

Çà òèæäåíü äî ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
ðîñ³¿ â Óêðà¿íó, 18 ëþòîãî 2022 ðîêó, ó ñòóä³¿ îä-
íîãî ç ïîïóëÿðíèõ ïîë³òè÷íèõ òîêøîó ãîëîâíèé 
ðåäàêòîð «Öåíçîðà» íàïàâ íà ïðåäñòàâíèêà ïàð-
ò³¿ «ÎÏÇÆ» Íåñòîðà Øóôðè÷à, ÿêèé ïîøèðþâàâ 
â åòåð³ ïðîêðåìë³âñüê³ íàðàòèâè. Á³éêó äîâåëîñÿ 
ðîçí³ìàòè ³íøèì ïîë³òèêàì, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ìè ó 
ñòóä³¿.

Ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè Þð³é Áóòó-
ñîâ ÷àñòî ïóáë³êóº ìàòåð³àëè ç ïåðåäîâî¿. Íåùî-
äàâíî æóðíàë³ñò îïðèëþäíèâ â³äåî ïðî òå, ÿê ðî-
ñ³ÿíè îáñòð³ëþþòü ì³ñò ÷åðåç Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü, 
íàìàãàþ÷èñü íàñòóïàòè íà Ëóãàíùèí³. Ï³ñëÿ òîãî 
ó òåëåãðàì-êàíàë³ ðîñ³éñüêîãî ïðîïàãàíäèñòà 
Îëåêñàíäðà Êîöà ç’ÿâèëàñÿ «ïîäÿêà» Áóòóñîâó çà 
íà÷åáòî âäàëå êîðèãóâàííÿ âîãíþ ïî âêàçàíîìó 
îá’ºêòó. 

Íåâäîâç³ íà ñèòóàö³þ â³äðåàãóâàëà íàðîäíà 
äåïóòàòêà ³ç ôðàêö³¿ «Ñëóãè íàðîäó», çàñòóïíèöÿ 
ãîëîâè êîì³òåòó ç ïèòàíü íàöáåçïåêè, îáîðîíè òà 
ðîçâ³äêè Ìàð’ÿíà Áåçóãëà.

«ßêùî Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè í³÷îãî íå çðî-
áèòü ùîäî Þð³ÿ Áóòóñîâà, ÿêèé ïîñò³éíî áåçêàðíî 
âèêëàäàº òîííè ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàøèõ â³éñüêî-
âèõ, ïîçèö³é, îïåðàòèâíî¿ îáñòàíîâêè, ðîçõèòóº, 
äåçîð³ºíòóº ³ ï³ä³ãðàº Ðîñ³¿, ââàæàòèìó, í³ÿêà ïî-
ñòóïîâà ðåôîðìà âæå íåìàº ñåíñó», — íàïèñàëà 
ïàðëàìåíòàðêà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook. 

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð «Öåíçîð.íåò» ó áîðãó íå çà-
ëèøèâñÿ. Íà âëàñí³é ñòîð³íö³ â³äïîâ³â, ùî ââàæàº 
çàêëèê ïàðëàìåíòàðêè ðåàêö³ºþ íà òå, ùî Áóòó-
ñîâ ðîçêðèòèêóâàâ âíåñåíèé íåþ äî ïàðëàìåíòó 
ïðîºêò çàêîíó ¹ 7351. Çã³äíî ³ç öèì äîêóìåíòîì, 
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ïðîïîíóâàëîñÿ äîçâîëèòè 
ðîçñòð³ëþâàòè äåçåðòèð³â íà ïåðåäîâ³é. ×åðåç 
ñêàíäàë, ùî âèíèê íàâêîëî çàêîíîïðîºêòó, éîãî ó 
Âåðõîâí³é Ðàä³ çíÿëè ç ðîçãëÿäó.

Îñîáèñòî Áóòóñîâ, êîìåíòóþ÷è çàêîíîïðîºêò 
Áåçóãëî¿, çàêëèêàâ ñïåðøó ðîç³áðàòèñÿ ç ïðî-
âàëàìè êåð³âíèöòâà äåðæàâè ó ñôåð³ îáîðîíè, à 
ïîò³ì «ðîçñòð³ëÿòè âñ³õ ïîêèäüê³â ó âëàä³». Ñàì äî-
êóìåíò æóðíàë³ñò ââàæàº àíàëîãîì ñòàë³íñüêîãî 
íàêàçó «Í³ êðîêó íàçàä!», âèäàíèì çà ÷àñ³â Äðóãî¿ 
Ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

СБУ просить не політизувати ситуацію
Íà çàÿâè äåïóòàòêè Ìàð’ÿíè Áåçóãëî¿, êð³ì 

ïðåäñòàâíèê³â ìåä³àñï³ëüíîòè, â³äðåàãóâàëè ³ ó 
Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè. Òàì çàïåâíèëè, ùî â³-
äîìñòâî «ïðàöþº âèêëþ÷íî â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíî-
âàæåíü ³ íàðàç³ ìàº áàãàòî çàâäàíü, ïîâ‘ÿçàíèõ ³ç 
ïðîòèä³ºþ ðîñ³éñüêèì çàãàðáíèêàì òà çàáåçïå-
÷åííÿì äåðæàâíî¿ áåçïåêè â óìîâàõ â³éíè».

«ÑÁÓ íå âáà÷àº íåîáõ³äíèì äàâàòè ïóáë³÷íó 
îö³íêó åìîö³éíèì çàÿâàì îêðåìèõ ïîë³òèê³â. Âîä-
íî÷àñ, çâåðòàºìî îêðåìó óâàãó íà òå, ùî íèí³øí³ 
îáñòàâèíè îñîáëèâî âèìàãàþòü â³ä óñ³õ ãðîìàäÿí 
ºäíîñò³ çàðàäè ïåðåìîãè Óêðà¿íè», — íàãîëîñèëè 
ïðåäñòàâíèêè ÑÁÓ â êîìåíòàð³ «Ðàä³î Ñâîáîäà».

Òàêîæ â ÑÁÓ íå óòî÷íèëè, ÷è çâåðòàëàñÿ 
Ìàð’ÿíà Áåçóãëà äî â³äîìñòâà îô³ö³éíî. Íà çàõèñò 
Þð³ÿ Áóòóñîâà ñòàëè ³ æóðíàë³ñòè òà áëîãåðè. Çî-
êðåìà, â³äîìèé óêðà¿íñüêèé àêòèâ³ñò Ñåðã³é Ñòåð-
íåíêî: «Þð³é Áóòóñîâ, ï³äòðèìóþ», — ëàêîí³÷íî 
íàïèñàâ íà âëàñí³é ñòîð³íö³ ó Facebook áëîãåð. 

Òà ñèòóàö³ÿ îòðèìàëà ïðîäîâæåííÿ íå ëèøå íà 
ð³âí³ êîìåíòàð³â. 27 òðàâíÿ Þð³é Áóòóñîâ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî éîìó çàáîðîíèëè â³äâ³äóâàòè â³éñüêîâ³ 
÷àñòèíè íà ïåðåäîâ³é. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð «Öåí-
çîð.íåò» ï³äêðåñëèâ, ùî öå ñòâîðþº ïåðåøêîäè 
éîãî ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, óñêëàäíþº 
çàïèñè ³íòåðâ’þ ç óêðà¿íñüêèìè çàõèñíèêàìè òà 
«îá’ºêòèâíå âèñâ³òëåííÿ âàæêî¿ îáñòàíîâêè íà 
Äîíáàñ³». Çà ñëîâàìè æóðíàë³ñòà, òàêå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ áóëî äàíå êîìàíäèðàì óñíî: «Äî êîìàí-
äèð³â ÷àñòèí âîíî áóëî äîâåäåíî ÷åðåç ïðÿì³ 
äçâ³íêè êîìàíäóâàííÿ. ß áóäó ïèñüìîâî çâåðòà-
òèñü äî Ì³íîáîðîíè òà Êîìàíäóâàííÿ Çáðîéíèõ 
Ñèë ç âèìîãîþ ïîÿñíèòè, õòî ñàìå, íà ÿê³é ï³ä-
ñòàâ³ ³ ÷îìó âèäàâ òàêèé íàêàç, ³ çâè÷àéíî, áóäó 
âèìàãàòè ñêàñóâàòè ö³ óñí³ òà íåçàêîíí³ âêàç³âêè», 
— äîäàâ ìåä³éíèê.

Не час полювати на відьом
Íèí³ Þð³é Áóòóñîâ âèìàãàº â³ä ÑÁÓ ïîÿñíèòè, 

ÿê³ ñàìå ïðåòåíç³¿ ìàº äî íüîãî Ìàð’ÿíà Áåçóãëà, 
à çàÿâó ïàðëàìåíòàðêè ðîçö³íþº ÿê «íåçàêîííèé 
òèñê íà æóðíàë³ñòà». Ïîçèâàòèñÿ äî ñóäó ãîëîâíèé 
ðåäàêòîð «Öåíçîð.íåò» íàðàç³ íå ïëàíóº. Íàðîäíà 
äåïóòàòêà, ó ñâîþ ÷åðãó, íàïèñàëà ó ñîöìåðåæàõ, 
ùî íèí³ ¿¿ ñòîð³íêà «ñòàëà ì³øåííþ äëÿ îïîçèö³é-
íèõ äî ïðåçèäåíòà ïîë³òñèë».

Çàãàëîì, åï³çîä ïîêàçóº, ùî ï³ä ÷àñ ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè ñòîðîíè ìàþòü çâàæóâàòè êî-
æåí êðîê. Æóðíàë³ñòè — ïî ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâ³ðÿòè 
³íôîðìàö³þ, ÿêó çáèðàþòüñÿ ïóáë³êóâàòè, àáè íå 
íàøêîäèòè íàøèì çàõèñíèêàì. Ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³, ó 
ñâîþ ÷åðãó, íå ïîâèíí³ âëàøòîâóâàòè «ïîëþâàííÿ 
íà â³äüîì», íàìàãàþ÷èñü ïîìñòèòèñÿ îïîíåíòàì 
çà ïóáë³÷í³ îáðàçè. À ùå — íå ïðîïîíóâàòè çàêîíî-
ïðîºêòè, ÿê³ áè óìîæëèâëþâàëè ïðîÿâè «ñòàë³í³ç-
ìó» â óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó. Áî «çàãîðîäæóâàëüí³ 
çàãîíè» ìàþòü çàëèøèòèñÿ ñòðàøíèì ðàäÿíñüêèì 
ïåðåæèòêîì ÷àñ³â Äðóãî¿ Ñâ³òîâî¿, òà àæ í³ÿê íå 
ñëóãóâàòè çà âç³ðåöü äëÿ àðì³¿ 21-ãî ñòîð³÷÷ÿ.

Ïåòðî ÊÓÐ²ÍÍÈÉ

Битва за правду чи полювання 
на відьом: чим завершиться 
скандал за участю журналіста 
Бутусова та депутатки Безуглої

Ôîòî: Þð³é Áóòóñîâ

Ìàð’ÿíà Áåçóãëà

ÏÎÂÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÀ â³éíà 
â Óêðà¿í³ âèðóº âæå ïîíàä 3 
ì³ñÿö³, àëå óêðà¿íñüêà âëà-

äà òà ïðåçèäåíò âæå ðîçðîáëÿ-
þòü ïëàí ç â³äíîâëåííÿ êðà¿íè. 
² ïîêè íàø³ â³éñüêîâ³ âîþþòü íà 
çáðîéíîìó ôðîíò³, àðõ³òåêòîðè, 
åêîíîì³ñòè, îðãàíè áóäü-ÿêèõ 
ëàíîê âëàäè òà çâè÷àéí³ óêðà¿íö³ 
³ ïðåçèäåíò âîþþòü íà åêîíîì³÷-
íîìó òà äèïëîìàòè÷íîìó. Óñå öå 
çàðàäè îäíîãî – ïåðåìîãè, ìèðó 
òà ìàéáóòíüîãî Óêðà¿íè. 

Çáèòêè äëÿ ³íôðàñòðóêòóðè 
Óêðà¿íè ÷åðåç ðîñ³éñüêó àãðåñ³þ 
ëèøå çà îñòàíí³ òèæí³ çðîñëè íà 
3,1 ìëðä äîë, éäåòüñÿ ó äîñë³-
äæåíí³ KSE Institute. Òàê, ñòàíîì 
íà 19 òðàâíÿ çàãàëüíà ñóìà ïðÿ-
ìèõ çàäîêóìåíòîâàíèõ çáèòê³â 
öèâ³ëüíî¿ òà â³éñüêîâî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ñêëàäàº ìàéæå 97,4 
ìëðä äîë àáî 2,9 òðëí ãðí.

Çà äàíèìè öüîãî äîñë³äæåííÿ, 
íàéá³ëüøå âòðàò çàçíàëè æèòëîâ³ 
áóäèíêè, äîðîãè òà àêòèâè ï³äïðè-
ºìñòâ. Ðóêà ðîñ³éñüêèõ çàãàðáíè-
ê³â ä³ñòàëàñÿ íàâ³òü ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ çîíè â³ä÷óæåííÿ, çáèòêè ÿêî¿ 
ñÿãàþòü ïîíàä 2,5 ìëðä ãðí.

«Ïîïåðåäí³ çáèòêè ïî Çîí³ 
â³ä÷óæåííÿ ïåðåâèùóþòü 2,5 ì³-
ëüÿðäè ãðèâåíü. Áóëî âèâåäåíî ç 
ëàäó ñèñòåìó êîíòðîëþ ðàä³àö³é-
íîãî ñòàíó, çíèùåíî ìàéæå 100 
îäèíèöü ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ 
öåíòðàëüíî¿ àíàë³òè÷íî¿ ëàáîðà-
òîð³¿ ì³ñòà ×îðíîáèëü. Â óí³êàëü-
íîìó êîìïëåêñ³ ×îðíîáèëüñüêî-
ãî çàïîâ³äíèêà âîãíåì çíèùåíî 
ìàéæå 12 òèñÿ÷ ãåêòàð³â óã³äü», 
– çàÿâèâ ì³í³ñòð çàõèñòó äîâê³ë-
ëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ðóñëàí 
Ñòð³ëåöü. 

Позиція західних партнерів
Óêðà¿íñüêà âëàäà ðàçîì ç 

ïàðòíåðàìè âæå ðîçðîáëÿº øëÿ-
õè äëÿ â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíîãî. 
Òàê, çà ³íôîðìàö³ºþ í³ìåöüêîãî 
âèäàííÿ Sueddeutsche Zeitung 
ªâðîêîì³ñ³ÿ îáãîâîðþº ìîæëè-
â³ñòü ô³íàíñóâàííÿ â³äíîâëåííÿ 
âîºííèõ çáèòê³â ï³ñëÿ â³éíè.

²ç ö³ºþ ìåòîþ Êîì³ñ³ÿ ªÑ 
ìàº íàì³ð ðîçðîáèòè òàê çâàíèé 
ïëàí ñòðàòåã³÷íîãî â³äíîâëåííÿ 
ï³ä íàçâîþ «Â³äíîâèòè Óêðà¿íó». 
Ïëàí ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèä³ëåííÿ 
ãðîøåé â³ä äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ òà 
ì³æíàðîäíèõ ïàðòíåð³â íà ïðî-
ºêòè â Óêðà¿í³. Êîøòè ïëàíóþòü 
çàëó÷àòè ëèøå ïðè âèêîíàíí³ ñó-
âîðèõ óìîâ – òàêèõ, ÿê áîðîòüáà 
ç êîðóïö³ºþ òà çóñèëëÿ óêðà¿í-
ñüêîãî óðÿäó ùîäî ïðîâåäåííÿ 
ðåôîðì. Òàê³ ðåôîðìè ìàþòü 
íàáëèçèòè êðà¿íó äî ªÑ òà çàïî-
á³ãòè íååôåêòèâíîìó âèêîðèñ-
òàííþ ãðîøåé.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ Óêðà¿íè ìîæå çàéíÿòè 
«ïîíàä äåñÿòü ðîê³â». Òóò ìàº çà-
ñòîñîâóâàòèñÿ ïðèíöèï «çðîáèòè 
êðàùå, í³æ áóëî». Öå îçíà÷àº, ùî 
íîâà ³íôðàñòðóêòóðà òà áóäèíêè, 
íàïðèêëàä, ìàþòü áóòè ñïðîºê-
òîâàí³ òàê, ùîá áóòè áåçïå÷íèìè 
äëÿ êë³ìàòó. Ñê³ëüêè ãðîøåé ïî-
òð³áíî, ïîêè ùî íåÿñíî, àëå çáèò-
êè â³ä â³éíè âæå îá÷èñëþþòüñÿ 
ñîòíÿìè ì³ëüÿðä³â ºâðî.
Як НАЗК полює 
на російські активи

Äîâ³äêà. Íàö³îíàëüíå àãåíò-
ñòâî ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êî-
ðóïö³¿ — öåíòðàëüíèé îðãàí 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Óêðà¿íè ç³ ñïå-
ö³àëüíèì ñòàòóñîì, ÿêèé çàáåç-
ïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº 
äåðæàâíó àíòèêîðóïö³éíó ïîë³-
òèêó.

ÍÀÇÊ íà ÷îë³ ç Îëåêñàíäðîì 
Íîâ³êîâèì çìóøåíå áóëî ïåðå-
ôîðìóâàòè ðîáîòó ³ òåïåð â ïðÿ-
ìîìó ñåíñ³ âîþº çà òðèëüéîí äî-
ëàð³â äëÿ Óêðà¿íè.

ßêùî äî â³éíè àãåíö³ÿ çäå-
á³ëüøîãî çàéìàëàñü ïåðåâ³ðêîþ 
äåêëàðàö³é ÷èíîâíèê³â òà ³íøèõ 
ãðîìàäÿí íà ïðåäìåò íåçàêîí-
íîãî çáàãà÷åííÿ ÷è êîðóïö³¿, òî 
ï³ñëÿ 24 ëþòîãî ãîëîâíèì ïð³î-
ðèòåòîì ÍÀÇÊ ñòàâ ïîøóê àêòèâ³â 
ðîñ³ÿí, êîëàáîðàíò³â òà ñàíêö³¿. 

Ðàçîì ç Îô³ñîì ãåíïðîêóðî-
ðà òà Ì³í³ñòåðñòâîì çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ ÍÀÇÊ ïðàöþþòü íàä 
ïðîºêòàìè, ùî íàñàìïåðåä íà-
áëèæàþòü íàøó ïåðåìîãó. Âè-
êîðèñòîâóþ÷è àíàë³òè÷í³ ³íñòðó-
ìåíòè àãåíö³ÿ øóêàº òà ôîðìóº 
ñïèñêè êàíäèäàò³â, ÿê³ ìàþòü 
ïîòðàïèòè ï³ä ñàíêö³¿. Ç ïî÷àòêó 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
áóëî ïåðåäàíî âæå äåâ’ÿòü òàêèõ 
ñïèñê³â – öå ³íôîðìàö³ÿ ïðî 12 
000 ô³çè÷íèõ îñ³á ³ 2500 þðèäè÷-
íèõ îñ³á.

12 òðàâíÿ Âåðõîâíà Ðàäà ç 
äðóãî¿ ñïðîáè óõâàëèëà çàêîíî-
ïðîºêò ¹7194, ÿêèé äîçâîëÿº 
êîíô³ñêóâàòè ìàéíî ðîñ³ÿí òà 
ãðîìàäÿí ³íøèõ êðà¿í çà ïðè÷åò-
í³ñòü äî â³éíè ïðîòè Óêðà¿íè. 

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Íàö³îíàëü-
íîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàí-
íÿ êîðóïö³¿ Îëåêñàíäðà Íîâ³êîâà, 
öåé çàêîí íå ò³ëüêè äîçâîëèòü âè-
ëó÷èòè àêòèâè òèõ, õòî çàãðîæóº 
íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè, à 
é ñòàíå ñèãíàëîì äëÿ ñâ³òó òàêîæ 
ïðàöþâàòè íàä êîíô³ñêàö³ºþ ìàé-
íà Ðîñ³¿ òà ¿¿ ãðîìàäÿí.

Ñòàíîì íà çàðàç ó âñüîìó ñâ³-
ò³ âæå çàìîðîæåíî ðîñ³éñüêîãî 
ìàéíà íà ïîíàä 1 òðëí äîë, ³, ÿê 
êàæå Íîâ³êîâ, ïîëîâèíó ³ç öüîãî â 
Óêðà¿íè º øàíñ êîíô³ñêóâàòè. Ö³ 
êîøòè ìîæíà ñïðÿìóâàòè íà â³ä-
áóäîâó òà â³äíîâëåííÿ äåðæàâè.

Â ³ñòîð³¿ âæå º âèïàäêè, êîëè 
òðàïëÿëîñÿ ùîñü ïîä³áíå. Ñåðåä 
çîâí³øí³õ äæåðåë êîìïåíñàö³¿ 
âòðàò ³ ïîâîºííîãî â³äíîâëåííÿ 
êðà¿íè íàé÷àñò³øå çãàäóþòü äî-
ïîìîãó çàõ³äíèõ êðà¿í ó ôîðì³ 
ïëàíó Ìàðøàëëà – ïðîãðàìè 
åêîíîì³÷íî¿ äîïîìîãè ºâðîïåé-
ñüêèì äåðæàâàì ï³ñëÿ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè, ÿêó ó 1947 ðîö³ çà-
ïðîïîíóâàâ äåðæñåêðåòàð ÑØÀ 
Äæîðäæ Ê. Ìàðøàëë.

Ïðîòå ùå îäíèì äæåðåëîì 
â³äíîâëåííÿ º ñàìå êîíô³ñêàö³ÿ 
àêòèâ³â êðà¿íè-àãðåñîðà, ó òîìó 
÷èñë³ êîíô³ñêîâàí³ àêòèâè ðîñ³é-
ñüêîãî öåíòðîáàíêó òà ïóò³íñüêèõ 
îë³ãàðõ³â.

ÍÀÇÊ ïðîàíàë³çóâàëî âñå çà-
êîíîäàâñòâî ó ñâ³ò³ ùîäî êîíô³ñ-
êàö³¿ ³ ï³äãîòóâàëî çàêîíîïðîºêò 
¹7194, ÿêèé áóâ óõâàëåíèé ïàð-
ëàìåíòîì. Â³í ïåðåäáà÷àº êîí-
ô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê ñàìî¿ ÐÔ, òàê 
³ ðîñ³éñüêèõ ðåçèäåíò³â, âåëèêèõ 
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Äî öüîãî 
ñïèñêó, äî ðå÷³, âõîäèòü ³ ïðî-
ðîñ³éñüêèé á³çíåñìåí òà ïîë³òèê 
Â³êòîð Ìåäâåä÷óê, ÿêèé ó âèçíà-
÷åíí³ íîâî¿ ñòàòò³ Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó º êîëàáîðàíòîì.

Çàãàëîì, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³-
äîìëåíü ÇÌ², çàìîðîæåíî àêòè-
â³â íà ñîòí³ ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. Çà 
ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Íîâ³êîâà, 
òî÷íó ³íôîðìàö³þ ïðî ö³ àêòèâè 
ìîæíà áóäå îçâó÷èòè ò³ëüêè òîä³, 
êîëè ïàðòíåðè Óêðà¿íè âèð³øàòü 
ïðîáëåìó ùîäî íàäàííÿ Óêðà¿í³ 
³íôîðìàö³¿ ïðî çàìîðîæåíå ìàé-
íî íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. 

Òîæ, áîðîòüáà Óêðà¿íè ç îêó-
ïàíòîì éäå íà âñ³õ ôðîíòàõ ³, ÿê 
ïåðåêîíàíèé Îëåêñàíäð Íîâ³-
êîâ, â íàøî¿ äåðæàâè º ö³ëêîì 
ðåàëüíèé øàíñ îòðèìàòè íå ìåí-
øå ïîëîâèíè ç óñ³õ çàìîðîæå-
íèõ àêòèâ³â ðîñ³¿, àëå äëÿ öüîãî 
Óêðà¿íà ìàº ñòàòè ïðèêëàäîì òà 
ïðîÿâëÿòè ë³äåðñòâî ó ñòâîðåíí³ 
þðèäè÷íèõ ìåõàí³çì³â êîíô³ñêà-
ö³¿ òàêèõ àêòèâ³â.  

Þð³é ÄÐÎÃÀ

Війна за трильйон доларів 
або за чий кошт буде 
відбудовуватись Україна

Ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ Îëåêñàíäð Íîâ³êîâ
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ÿêèé âèçíàâ ôàêò ïîëîíó, àëå 
ñêàçàâ, ùî ê³ëüê³ñòü ïîëîíåíèõ 
«íàáàãàòî ìåíøà».

Êîëèøí³é ãîëîâà Äîíåöüêî¿ 
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ Ñåðã³é Òàðóòà ïîÿñíèâ, 
ùî òåðèòîð³ÿ êîìá³íàòó «Àçîâ-
ñòàëü» ìàº âàæëèâå ãåîãðàô³÷íå 
ïîëîæåííÿ äëÿ â³éñüêîâèõ, òîìó 
áî¿ òàì òðèâàþòü.

«Âñ³ ïîä³áí³ çàâîäè – âîíè 
äóæå-äóæå âåëèê³, çà ñâîºþ 
ïëîùåþ – á³ëüøå, í³æ äåÿê³ 
ì³ñòà. Öå êîëîñàëüíèé êîìï-
ëåêñ, òàì ³äóòü áî¿. «Àçîâñòàëü» 
ïðÿìî ïî öåíòðó ì³æ ï³âí³÷íîþ 
òà ï³âäåííîþ ÷àñòèíîþ ì³ñòà, 
¿¿ ïîáóäóâàëè ïðÿìî íà áåðåç³ 
ìîðÿ, ïîñåðåäèí³ ì³ñòà, ì³ñòî 
ðîçä³ëåíå êîìá³íàòîì «Àçîâ-
ñòàëü». Öå º äîñòàòíüî âàæëè-
âèì ãåîãðàô³÷íèì ïîëîæåí-
íÿì. Òîìó òàì áî¿ ìàñøòàáí³. 
Ñïîä³âàºìîñü, ùî ìåòàëóð-
ã³éíå âèðîáíèöòâî äîñòàòíüî 
ì³öíå, òàì ìîæíà âîþâàòè, 
çàáåçïå÷èòè ïðàâèëüí³ áîéîâ³ 
ä³¿ ³ á³ëüø-ìåíø áåçïå÷í³øå», 
– ïðîêîìåíòóâàâ Òàðóòà.

В очікуванні евакуації
Íàïåðåäîäí³ åâàêóàö³¿ êî-

ìàíäèð ïîëêó «Àçîâ» ï³äïîë-
êîâíèê Äåíèñ Ïðîêîïåíêî 
çàïèñàâ íîâå çâåðíåííÿ ç òå-
ðèòîð³¿ çàâîäó: «Âèùå â³éñüêî-
âå êåð³âíèöòâî äàëî íàêàç ïðî 

çáåðåæåííÿ æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ãàðí³çîíó ³ 
ïðèïèíåííÿ îáîðîíè ì³ñòà. Ïî-
ïðè âàæê³ áî¿, êðóãîâó îáîðîíó 
òà â³äñóòí³ñòü ïîñòà÷àííÿ, ìè 
ïîñò³éíî íàãîëîøóâàëè íà òðüîõ 
íàéâàæëèâ³øèõ äëÿ íàñ óìîâàõ, 
à ñàìå: öèâ³ëüí³, ïîðàíåí³ òà çà-
ãèáë³», – ñêàçàâ Ïðîêîïåíêî. 

Òàê ðîçïî÷àëîñÿ âèâåäåííÿ 
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ. Ñïåðøó 
– âàæêîïîðàíåíèõ, óïðîäîâæ 
ê³ëüêîõ äí³â – ðåøòó. Óñ³õ ìèðíèõ 
ãðîìàäÿí, ÿê³ õîâàëèñÿ â áóíêå-
ðàõ çàâîäó â³ä îáñòð³ëó ì³ñòà 
îêóïàíòàìè, âäàëîñÿ åâàêóþâà-
òè äî öüîãî. 

Äðóæèíà îäíîãî ç â³éñüêîâèõ 
Àðñåí³ÿ Ôåäîñþêà Þë³ÿ ïðî ñè-
òóàö³þ îñòàíí³õ äí³â îáîðîíè, ç³ 
ñë³â ÷îëîâ³êà, ðîçïîâ³äàëà òàê: 
«Ïîðàíåííÿ – öå àìïóòàö³¿, öå 
äóæå ñåðéîçí³ ïîøêîäæåííÿ. 
Ùîäíÿ ïîìèðàº îäèí-äâà á³éö³. 
¯õí³ ò³ëà ãíèþòü, ó íèõ ïî÷èíà-
ºòüñÿ ñåïñèñ. À ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè ïðîñòî íåìàº – ñèòóàö³ÿ 
êàòàñòðîô³÷íà». 

Óêðà¿íñüêà âëàäà äîâãî íå 
íàäàâàëà ´ðóíòîâíîãî êîìåíòà-
ðÿ ç ïðèâîäó ñèòóàö³¿ ç îòî÷åí-
íÿì «Àçîâñòàë³». Ñóñï³ëüñòâî 
òà ïðåñà íå ìîãëè ä³çíàòèñÿ, ÷è 
íàäàâàëè íàøèì â³éñüêîâèì äî-
ïîìîãó. ² ÿêùî í³, òî ÷îìó.

Óæå ï³ñëÿ åâàêóàö³¿ íà÷àëü-
íèê ÃÓÐ ÌÎÓ Êèðèëî Áóäàíîâ  â 

Азов – сталь. Майже три місяці 
героїчної оборони Маріуполя: як це було 

Çàõèñíèêè Ìàð³óïîëÿ. Êîìàíäèð ïîëêó «Àçîâ» ï³äïîëêîâíèê 
Äåíèñ Ïðîêîïåíêî òà êîìàíäèðà 36 ÎÁÐÌÏ ìàéîð Ñåðã³é Âîëèíà.

Батальйон «Азов» створений 5 травня 2014 року у м. Бердянськ як батальйон патрульної 
служби міліції особливого призначення (БПСМОП) МВС на підставі рішення Міністерства 
внутрішніх справ України.
17 вересня 2014 року наказом міністра внутрішніх справ України батальйон «Азов» було реор-
ганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення «Азов» МВС.
11 листопада міністром внутрішніх справ України було підписано наказ про переведення пол-
ку «Азов» до складу Національної гвардії України з подальшою до комплектацією його до бо-
йового стандарту бригад Національної гвардії. Сьогодні підрозділ «Азов» – це окремий загін 
спеціального призначення «Азов» військової частини 3057 Національної гвардії України.

Çàñíîâíèê òà êîìàíäèð ïîëêó "Àçîâ" Àíäð³é Á³ëåöüêèé

Ó ÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² îáîðîíö³ 
ïîëêó «Àçîâ» ìàéæå òðè 
ì³ñÿö³ òðèìàëè îáîðîíó 

Ìàð³óïîëÿ íà çàâîä³ «Àçîâ-
ñòàëü». Ç êîæíèì íîâèì äíåì 
ñèòóàö³ÿ íà ïîâí³ñòþ çàáëîêî-
âàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ñòàâàëà 
á³ëüø íåñòåðïíîþ. Ó ñåðåäèí³ 
òðàâíÿ äðóæèíè á³éö³â, ç³ ñë³â 
÷îëîâ³ê³â, ðîçïîâ³äàëè ïðî 
ñèòóàö³þ òàê: ñêëÿíêà âîäè íà 
âñ³õ, àìïóòàö³ÿ ê³íö³âîê áåç 
çíåáîëþþ÷èõ, ñåïñèñ òà ãíèò-
òÿ ò³ë óáèòèõ. 

Óïðîäîâæ 16-20 òðàâíÿ 
2022 ðîêó îáîðîíö³ ì³ñòà âè-
éøëè ç óêðèòòÿ íà «Àçîâñòàë³». 
Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî, 
äî ïåðåìîâèí ùîäî âèâåäåííÿ 
óêðà¿íñüêèõ á³éö³â çàëó÷àëè-
ñÿ ë³äåðè Ôðàíö³¿, Òóðå÷÷èíè, 
²çðà¿ëþ ³ Øâåéöàð³¿, à òàêîæ 
Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÎÎÍ. 
Ï³ñëÿ âèâåäåííÿ óêðà¿íñüêèõ 
â³éñüêîâèõ, çã³äíî ç äîìîâëå-

íîñòÿìè, âîíè î÷³êóâàòèìóòü 
íà îáì³í. Óêðà¿íñüêà âëàäà íà-
çâàëà öþ îïåðàö³þ åâàêóàö³ºþ. 
Ðîñ³ÿ çàÿâëÿº, ùî çàõèñíèêè 
çäàëèñÿ â ïîëîí.

Чому саме «Азовсталь»
Âæå íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ðî-

ñ³ÿíàì âäàëîñÿ îòî÷èòè Ìàð³-
óïîëü ç óñ³õ áîê³â ³ çàáëîêóâàòè 
ç ìîðÿ. Îáîðîíó ì³ñòà òðèìàëè 
ñèëè «Àçîâà», 36-¿ áðèãàäè ìîð-
ñüêî¿ ï³õîòè, à òàêîæ ïðèêîðäîí-
íèêè, ïîë³öåéñüê³ ³ ñï³âðîá³òíè-
êè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. 

Øòóðìóþ÷è íàñåëåíèé 
ïóíêò, â³éñüêîâ³ ÐÔ ³ áîéîâèêè 
«ÄÍÐ» äî ñåðåäèíè êâ³òíÿ çìî-
ãëè âèò³ñíèòè óêðà¿íö³â ç ìàéæå 
óñ³õ îñåðåäê³â ñïðîòèâó – ìîð-
ñüêîãî ïîðòó ³ çàâîäó ³ìåí³ ²ë-
ë³÷à. Ïðè öüîìó íàñòóïàëüí³ 
ä³¿ Êðåìëü â³â ç ìàêñèìàëüíî 
ðóéí³âíèì åôåêòîì. Çà äàíèìè 
óêðà¿íñüêî¿ âëàäè, â³ä îáñòð³ë³â ³ 
áîìáàðäóâàíü çíèùåíî áëèçüêî 

90% ì³ñòà, çàãèíóëè áëèçüêî 20 
òèñÿ÷ öèâ³ëüíèõ.

Âñåðåäèí³ êâ³òíÿ ñòàëî â³-
äîìî, ùî ÷àñòèíà óêðà¿íñüêèõ 
ìîðï³õ³â çìîãëà ïðîðâàòèñü ç 
îòî÷åííÿ íà çàâîä³ ²ëë³÷à íà ï³â-
íî÷³ ì³ñòà ³ ç'ºäíàòèñÿ ³ç ñèëàìè 
«Àçîâà» íà ï³âäí³ â «Àçîâñòàë³».

«Çàõèñíèêè ì³ñòà òåïåð 
ñï³ëüíî ñåðéîçíî çì³öíèëè 
ñâ³é ðàéîí îáîðîíè. Çàãàëîì 
ñèñòåìà îáîðîíè ì³ñòà ïðè-
ðîñëà ³ çì³öíèëàñÿ», – òàê îïè-
ñàâ ìàíåâð ðàäíèê ãîëîâè Îô³-
ñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñ³é 
Àðåñòîâè÷.

Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Ðî-
ñ³¿, ñâîºþ ÷åðãîþ, çàÿâèëî, ùî 
á³ëüøà ÷àñòèíà áðèãàäè ìîð-
ñüêî¿ ï³õîòè – áëèçüêî îäí³º¿ òè-
ñÿ÷³ ëþäåé – çäàëàñÿ. Êîìàíäèð 
áðèãàäè Âîëîäèìèð Áàðàíþê 
íà÷åáòî áóâ óáèòèé ï³ä ÷àñ ïðî-
ðèâó ç îòî÷åííÿ. Ç óêðà¿íñüêîãî 
áîêó òîä³ öå êîìåíòóâàâ ðàäíèê 
ãîëîâè ÎÏÓ Îëåêñ³é Àðåñòîâè÷, 
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³íòåðâ’þ The Warzone ðîçïîâ³â, 
ùî äëÿ ï³äòðèìêè îáîðîíè óêðà-
¿íñüêèõ çàõèñíèê³â íà êîìá³íàò³ 
«Àçîâñòàëü» ó çàáëîêîâàíîìó 
Ìàð³óïîë³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ðîçâ³äêè Ì³íîáîðîíè Óêðà¿íè 
îðãàí³çóâàëî âèëüîòè 16 ãåë³-
êîïòåð³â Ì³-8 ³ç ïðèïàñàìè é 
îñîáîâèì ñêëàäîì.

Àìåðèêàíñüêå âèäàííÿ íà-
çâàëî îïåðàö³þ «íåéìîâ³ðíî 
ñì³ëèâîþ ì³ñ³ºþ». Çàçíà÷àºòü-
ñÿ, ùî ãåë³êîïòåðè ïðîðèâàëèñÿ 
äî êîìá³íàòó êð³çü ù³ëüíó ïðî-
òèïîâ³òðÿíó îáîðîíó é ðîáîòó 
âîðîæî¿ àâ³àö³¿. Óñüîãî çà ïåð³îä 
ïðîòèñòîÿííÿ áóëî â³ñ³ì ðåéñ³â. 
Çàçâè÷àé ïîëüîòè â³äáóâàëèñÿ 
ïî äâà ãåë³êîïòåðè, îäèí ðàç âè-
ëåò³ëî îäðàçó ÷îòèðè.

Óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì 
ïåðåäàâàëèñÿ ïðîäîâîëüñòâî, 
ïèòíà âîäà, çáðîÿ, áîºïðèïàñè, 
ìåäèêàìåíòè. Êð³ì òîãî, áóëè 
ïåðåêèíóò³ äîäàòêîâî 72 á³éöÿ 
ïîëêó «Àçîâ».

«Óñå áóëî äîñòàâëåíî óñï³ø-
íî», – ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÃÓÐ. 
Îäíàê, çà éîãî ñëîâàìè, íà 
ï’ÿòîìó ³ ñüîìîìó âèëüîòàõ áóëî 
çáèòî äâà ãåë³êîïòåðè. Êð³ì 
òîãî, áóâ çíèùåíèé ³ òðåò³é ãåë³-
êîïòåð, ÿêèé ïðèáóâ íà äîïîìî-
ãó îäíîìó ç³ çáèòèõ.

Óðåøò³, 16 òðàâíÿ ðîñ³éñüêå 
Ì³íîáîðîíè ïîâ³äîìèëî ïðî äî-
ñÿãíåííÿ äîìîâëåíîñò³ ïðî âè-
âåçåííÿ ïîðàíåíèõ óêðà¿íñüêèõ 
â³éñüêîâèõ ³ç çàáëîêîâàíîãî 
êîìá³íàòó «Àçîâñòàëü» ó Ìàð³ó-
ïîë³. Óêðà¿íñüêèõ á³éö³â âèâåçëè 
äî òåðèòîð³¿, ÿêó êîíòðîëþþòü 
ðîñ³ÿíè.

Íàñòóïíîãî äíÿ öþ ³íôîð-
ìàö³þ ï³äòâåðäèëà óêðà¿íñüêà 
ñòîðîíà. Çàñòóïíèöÿ ì³í³ñòðà 
îáîðîíè Ãàííà Ìàëÿð ïîâ³äî-
ìèëà ïðî ïî÷àòîê îïåðàö³¿ ç 
ïîðÿòóíêó çàáëîêîâàíèõ íà òå-
ðèòîð³¿ «Àçîâñòàë³» óêðà¿íñüêèõ 
â³éñüêîâèõ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, çâ³äòè äî ìå-
äçàêëàäó â îêóïîâàíîìó Íîâî-
àçîâñüêó åâàêóéîâàíî 53 òÿæêî 
ïîðàíåíèõ â³éñüêîâèõ. Ùå 211 
îñ³á ÷åðåç ãóìàí³òàðíèé êîðè-
äîð áóëè äîïðàâëåí³ â Îëåí³âêó. 
Òàêîæ Ìàëÿð çàÿâèëà, ùî äëÿ 
ïîâåðíåííÿ óêðà¿íñüêèõ â³é-
ñüêîâèõ äîäîìó áóäå ïðîâåäå-
íèé îáì³í íà ðîñ³éñüêèõ ïîëîíå-
íèõ â³éñüêîâèõ.

Ïðåçèäåíò òåæ ïðîêîìåí-
òóâàâ åâàêóàö³þ «àçîâö³â»: «Ìè 
ìàºìî íàä³þ, ùî âäàñòüñÿ çáå-
ðåãòè æèòòÿ íàøèõ õëîïö³â. 
Ñåðåä íèõ º âàæêîïîðàíåí³, ¿ì 
íàäàºòüñÿ äîïîìîãà. Õî÷ó ï³ä-
êðåñëèòè: óêðà¿íñüê³ ãåðî¿ ïî-
òð³áí³ Óêðà¿í³ æèâèìè. Öå íàø 
ïðèíöèï. Äóìàþ, ùî ö³ ñëîâà 
çðîçóì³º êîæíà àäåêâàòíà ëþ-
äèíà. Çáåð³ãàºìî ìàêñèìàëüíó 
äèïëîìàòè÷íó àêòèâí³ñòü ³ íà 
³íøèõ íàïðÿìêàõ â ³íòåðåñàõ 
Óêðà¿íè».

Евакуація на підконтрольну 
росії територію

Á³éö³â ³ç Ìàð³óïîëÿ ï³ä êîí-
âîºì âèâåçëè íà òèì÷àñîâî îêó-
ïîâàíó òåðèòîð³þ. Çîêðåìà, äî 
êîëèøíüî¿ âèïðàâíî¿ êîëîí³¿ â 
Îëåí³âö³ íà Äîíå÷÷èí³. 

Ðàäíèê ìåðà Ìàð³óïîëÿ Ïå-
òðî Àíäðþùåíêî íàçâàâ êîëî-
í³þ â Îëåí³âö³ «ñïðàâæí³ì êîíö-
òàáîðîì ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ, ÿêèé Ðîñ³ÿ 
ñòâîðèëà â öåíòð³ ªâðîïè». Çà 
éîãî ñëîâàìè, ëþäåé òàì òðè-
ìàþòü ó æàõëèâèõ óìîâàõ, ãî-
äóþòü íå êîæåí äåíü, à ìåäè÷íó 
äîïîìîãó âçàãàë³ íå íàäàþòü.

«Òàì óòðèìóþòü ð³äíèõ â³é-
ñüêîâèõ, êîëèøí³õ ñï³âðîá³òíè-
ê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, àê-
òèâ³ñò³â, æóðíàë³ñò³â òà ëþäåé, 
ÿê³ ïðîñòî âèêëèêàþòü ï³äîçðó 
(âêëþ÷íî ³ç íàÿâí³ñòþ ïàòð³î-
òè÷íèõ òàòóþâàíü)», – ðîçïîâ³â 
Àíäðþùåíêî.

26 òðàâíÿ Âåðõîâíèé ñóä ðô 
ïî÷àâ ðîçãëÿä ñïðàâè ïðî âè-
çíàííÿ óêðà¿íñüêîãî áàòàëüéîíó 
«Àçîâ» òåðîðèñòè÷íîþ îðãàí³-
çàö³ºþ.

«Ì³í'þñò Ðîñ³¿ ³íôîðìóº, 
ùî àäì³í³ñòðàòèâíà ñïðàâà 
ïðî âèçíàííÿ óêðà¿íñüêîãî âî-
ºí³çîâàíîãî íàö³îíàë³ñòè÷íîãî 
îá'ºäíàííÿ «Àçîâ» (³íø³ âèêî-
ðèñòîâóâàí³ íàéìåíóâàííÿ: áà-
òàëüéîí «Àçîâ», ïîëê «Àçîâ») 
òåðîðèñòè÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ 
òà çàáîðîíîþ éîãî ä³ÿëüíîñò³ 
íà òåðèòîð³¿ ðîñ³éñüêî¿ ôåäå-
ðàö³¿ ïðèçíà÷åíî äî ñóäîâîãî 
ðîçãëÿäó íà 26 òðàâíÿ ó Âåðõî-
âíîìó ñóä³ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðà-
ö³¿», – íàïèñàíî ó ïîâ³äîìëåíí³ 
Äåðæäóìè ðô.

Що далі
Çà ïîâ³äîìëåííÿì ÒÀÑÑ, 

Ñë³ä÷èé êîì³òåò ÐÔ ïëàíóº äî-
ïèòàòè óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ 
ó ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ òàê 
çâàíèõ «çëî÷èí³â óêðà¿íñüêîãî 
ðåæèìó». ßê³ ìåòîäè äîïèò³â 
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ðîñ³éñüê³ 
ñë³ä÷³, íå óòî÷íþºòüñÿ.

Êåð³âíèöòâî Óêðà¿íè êàæå, 
ùî «àçîâö³â» îáì³íÿþòü íà ðî-
ñ³éñüêèõ ïîëîíåíèõ, ïðîòå â 
ðîñ³éñüê³é Äåðæäóì³ çàÿâèëè ó 
â³âòîðîê, ùî «íàöèñòñüê³ çëî-
÷èíö³» íå ï³äëÿãàþòü îáì³íó ³ 
ìàþòü ïîñòàòè ïåðåä ñóäîì.

Ðîñ³ÿ ââàæàº, ùî ðîçãëÿäà-
òè ïèòàííÿ ïðî îáì³í óêðà¿í-
ñüêèõ â³éñüêîâèõ, ÿê³ âèéøëè ç 
îòî÷åíîãî ìåòàëóðã³éíîãî êîì-
á³íàòó «Àçîâñòàëü» ó Ìàð³óïîë³, 
«ïåðåä÷àñíî». Ïðî öå çàÿâèâ 
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ Ðîñ³¿ Àíäð³é Ðóäåí-
êî. «Áóäåìî ðîçãëÿäàòè ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ò³, õòî çäàëèñÿ ó ïîëîí, 
â³äïîâ³äíèì ÷èíîì áóäóòü çà-
ñóäæåí³ òà áóäå âèíåñåíî âè-
ðîê. Òîä³ ìîæóòü áóòè ÿê³ñü òàê³ 
êðîêè. Äî öüîãî âñ³ ðîçìîâè 
ïðî îáì³í ïåðåä÷àñí³», – ïðî-
êîìåíòóâàâ â³í.

Îëåêñàíäð Êðàóòåð ³ç Öåí-
òðó ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ìàº 
òðèâîæí³ äóìêè ç ïðèâîäó íà-
ì³ð³â Êðåìëÿ íà îáì³í: «Í³õòî íå 
õî÷å ïîòðàïèòè â ïîëîí äî ðî-
ñ³ÿí. Íàïðèê³íö³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè ðîñ³ÿíè çàõîïèëè ñòî òè-
ñÿ÷ ÿïîíö³â, ³ ëèøå äåñÿòü òèñÿ÷ 
âäàëîñÿ ïîâåðíóòèñÿ. Òîæ, ìà-
áóòü, êðàùå ïîìåðòè â îáîðîí³, 
àí³æ ïîòðàïèòè â ïîëîí äî ðîñ³-
ÿí. Ïî-äðóãå, ðîñ³ÿíè ãîâîðÿòü 
ïðî «äåíàöèô³êàö³þ» ³ ââàæà-
þòü, ùî í³áè áàòàëüéîí «Àçîâ» 
– íàöèñòñüêèé. Òîæ öå áóäóòü 
îñòàíí³ ëþäè, ÿêèõ ðîñ³ÿíè â³ä-
ïóñòÿòü, áî âîíè ïî÷àëè â³éíó í³-
áèòî äëÿ òîãî, ùîá ïîçáàâèòèñÿ 
òàêèõ ëþäåé».

Îäèí ÷àñ ó ÇÌ² ïîøèðþâà-
ëè ³íôîðìàö³þ, ùî óêðà¿íñüêèõ 
á³éö³â ìîæóòü îáì³íÿòè íà çà-
òðèìàíîãî êóìà ïóò³íà, ïðîðî-
ñ³éñüêîãî ïîë³òèêà Â³êòîðà Ìåä-
âåä÷óêà. Îäíàê óæå çà ê³ëüêà 
äí³â ï³ñëÿ ïîÿâè òàêî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ Êðåìëü â³äïîâ³â íà ³äåþ îá-
ì³íó êóìà Ïóò³íà íà óêðà¿íñüêèõ 
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ³ æèòåë³â 
Ìàð³óïîëÿ, ïîâ³äîìèâøè, ùî 
Ìîñêâà ïîêè ùî íå ðîçãëÿäàº 
òàêó ìîæëèâ³ñòü.

Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïî-
îá³öÿâ ïîâåðíóòè ïîëîíåíèõ â 
Óêðà¿íó çà îáì³íîì ó áóäü-ÿêîìó 
ôîðìàò³ – çàðàç öèì çàéìàºòü-
ñÿ ðîçâ³äêà.

Маріуполь 
як символ спротиву

Ìàð³óïîëü ñòàâ îäí³ºþ ç 
íàéãàðÿ÷³øèõ òî÷îê â³éíè ðîñ³¿ 
ïðîòè Óêðà¿íè. Ì³ñòî ïåðåáóâà-
ëî â îáëîç³ ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ, 
ðîñ³éñüê³ â³éñüêà êîíòðîëþþòü 
÷àñòèíó éîãî òåðèòîð³¿. Ãîëîâà 
Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàâëî Êèðèëåí-

êî ïîâ³äîìèâ, ùî çà ÷àñ â³éíè ó 
Ìàð³óïîë³ çàãèíóëè â³ä 20 äî 22 
òèñÿ÷ ëþäåé. Ìåð Ìàð³óïîëÿ 
Âàäèì Áîé÷åíêî ïîâ³äîìèâ, ùî 
³íôðàñòðóêòóðà ì³ñòà âíàñë³äîê 
áî¿â ïîøêîäæåíà íà 90%. Ïðè 
öüîìó 40% ì³ñòà íå ï³äëÿãàº â³ä-
íîâëåííþ.

Ó áëîêàäíîìó Ìàð³óïîë³ çà-
ëèøàëîñÿ ùå áëèçüêî 130 òèñÿ÷ 
ëþäåé. Óêðà¿íñüê³é âëàä³ âäà-
ëîñü âåðèô³êóâàòè 33 òèñÿ÷³ ãðî-
ìàäÿí, ÿêèõ ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè 
ïðèìóñîâî âèâåçëè ç Ìàð³óïîëÿ 
íà îêóïîâàíó òåðèòîð³þ Äîíå÷-
÷èíè àáî ó ÐÔ.

Çàâîä «Àçîâñòàëü» ñòàâ 
îñòàíí³ì îïëîòîì îáîðîíè 
óêðà¿íñüêèõ â³éñüê ó Ìàð³óïî-
ë³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê á³ëüøà ÷àñòèíà 
òåðèòîð³¿ ì³ñòà ïåðåéøëà ï³ä 
êîíòðîëü ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ. 
Ï³ñëÿ åâàêóàö³¿ óêðà¿íñüêèõ â³é-
ñüêîâèõ, ðîñ³ÿíè îãîëîñèëè ïðî 
«çâ³ëüíåííÿ» ì³ñòà òà îäðàçó ïî-
÷àëè ðîçãîðòàòè ñâîþ ìàøèíó 
ïðîïàãàíäè. 

Òàê, ïî ì³ñòó ñòàëè êóðñó-
âàòè àâòîáóñè ç åêðàíàìè, ÿê³ 
òðàíñëþâàëè ïðîðîñ³éñüêå â³-
äåî, à ãàçåòà «Êîìñîìîëüñüêà 
Ïðàâäà» âèäàëà ìàí³ïóëÿòèâ-
íó ñòàòòþ, â ÿê³é çàïåâíÿëî 
æåðòâ ñâîº¿ ³íôîðìàö³¿ í³áè 
Ìàð³óïîëü ðîñ³ÿíè çàõîïèëè 
áåç ðóéíàö³é ³ æåðòâ. «Íàøà 
àðìèÿ ïîñëåäîâàòåëüíî, ïîä 
ïðèêðûòèåì àðòèëëåðèè è 
àâèàöèè áëîêèðóåò ìåñòà 
äèñëîêàöèè óêðàèíñêèõ ÷àñ-
òåé è íàöáàòîâ, íå äîïóñêàÿ 
ìàñøòàáíûõ áîåâ è ðàçðóøå-
íèé ïðîìûøëåííîé è æèëîé 
èíôðàñòðóêòóðû. È ïîòîìó ÷òî 
áåðåæåò æèçíè ñâîèõ ëþäåé. 
È îòòîãî ÷òî ñòàðàåòñÿ ñîõðà-
íèòü æèçíè ÷óæèõ çà áëèçêîé 
ëèíèåé ôðîíòà òåõ ëþäåé, 
êîòîðûå âñêîðå äîëæíû ñòàòü 
ñâîèìè», – ³äåòüñÿ ó òðàâíåâî-
ìó âèïóñêó âèäàííÿ. 

Çà äàíèìè Ãåíøòàáó ÇÑÓ, 
çàõèñíèêè Ìàð³óïîëÿ, óòðèìó-
þ÷è ïîçèö³¿ íà «Àçîâñòàë³», «íå 
äîçâîëèëè ïðîòèâíèêó ïåðåêè-
íóòè óãðóïîâàííÿ ÷èñåëüí³ñòþ 
äî 17 áàòàëüéîííèõ òàêòè÷íèõ 
ãðóï (áëèçüêî 20 000 îñîáîâîãî 
ñêëàäó) íà ³íø³ íàïðÿìêè. Òèì 
ñàìèì çàâàäèëè ðåàë³çóâàòè 
ïëàí ùîäî øâèäêîãî çàõîïëåí-
íÿ Çàïîð³ææÿ, çä³éñíèòè âèõ³ä 
íà àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðäîí Äî-
íåöüêî¿ òà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé 
³ ñòâîðèòè óìîâè äëÿ îòî÷åííÿ 
óãðóïîâàííÿ ÎÎÑ».

Ñåðã³é ÍÀÃÎÐÍÈÉ



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

Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Різ-

потрошитель 11 с.
07.50 Пекельна кішка: Психологіч-

на несумісність 6 с.
08.40 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Кіт з діркою 
на шиї 6 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Рибка 
моя 6 с.

10.25 На волю з пітбулем: Собача 
битва 6 с.

11.20 Пекельна кішка: Погана котя-
ча карма 4 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Зевс бо-
реться за виживання 4 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Чере-
паший акваріум для Кевіна 
Сміта 4 с.

14.05 Дивовижний світ тварин 9 с.
14.33 Дивовижний світ тварин 10 с.
15.00 Дика Австралія: 1 год. 1 с.
16.00 Невідома Мексика
17.00 Пекельна кішка: Без 

щасливої??розв'язки 7 с.
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Рука допо-
моги 7 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Акваріум 
у Панама-Сіті-Біч 7 с.

20.00 На свободу з пітбулем: До-
брота незнайомців 7 с.

21.00 Зоопарк: Нова реальність 1 с.
22.00 Зоопарк: Слон по сусідству 

2 с.
23.00 Аляска: вижити у останньої 

межі: Довгий шлях додому 
7 с.

00.00 Вторгнення гігантських кро-
кодилів

01.00 Хижак у місті: лев на волі
01.45 Аляска: вижити в останній 

межі: Мисливець або видо-
буток 4 с.

02.30 На волю з пітбулем: Доброта 
незнайомців 7 с.

03.15 Вторгнення гігантських кро-
кодилів

04.00 Хижак у місті: лев на волі
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Рука допо-
моги 7 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Акваріум 
у Панама-Сіті-Біч 7 с.

06.15 На волю з пітбулем: Доброта 
незнайомців 7 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 1 с.

09.30 Майя.Народження легенди 
1, 2 с.

11.00 В пошуках істини
12.40 Як нацисти програли війну 

2 с.
13.30 Як нацисти програли війну 

3 с.
14.20 В пошуках істини
16.00 Стародавні цивілізації 2 с.
16.45 Стародавні цивілізації 3 с.
17.30 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 2 с.
18.30 В пошуках істини
21.00 Майя.Народження легенди 

1, 2 с.
22.30 Діана: інтерв'ю, яке сколих-

нуло світ
23.30 Останній день Лінкольна
00.25 В пошуках істини
03.00 Мистецтво архітектури 3 с.
03.40 Мистецтво архітектури 4 с.
04.20 Таємне сексуальне життя Гіт-

лера 2 ч.
05.10 Таємне сексуальне життя Гіт-

лера 3 ч.
Film.Ua Drama

06.40 Т/с "Ніщо не трапляється 
двічі"

10.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.30 Т/с "Фантом"
15.50 Т/с "Новенька"
18.55 Т/с "І будуть люди"
20.30 Т/с "Нюхач 1"
22.05 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.05 Т/с "Жіночі секрети"
03.40 Т/с "Квачка"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Барбекю та 

гамаки (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

Атака кажана (16+)
07.05 Неймовірний лікар Стать: 

Штормове попередження 
(16+)

07.55 Інстинкт виживання: Жерт-
вопринесення у джунглях 
(16+)

08.50 Інстинкт виживання: Смерто-
носна пустеля (16+)

09.45 Авто - SOS Ніссан-сенсація 
(16+)

10.35 Авто - SOS Легенда Land 
Rover (16+)

11.30 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Рибалка у шторм 
(16+)

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Ловись рибка велика 
(16+)

13.10 Ігри розуму: Смертельний ві-
раж (16+)

14.00 Ігри розуму: Терор над Єгип-
том (16+)

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

15.45 Служба безпеки аеропорту: 
Перший клас Часті авіапаса-
жири (16+)

16.40 Епоха Вікінгів Дорога на Лін-
дісфарн (16+)

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

18.25 Фабрика їжі: Шоколадні 
апельсини (16+)

18.50 Фабрика їжі: Солодке та со-
лоне (16+)

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

20.10 Ігри розуму: Кошмар у Північ-
ному морі (16+)

21.00 Авто-SOS Vauxhall Cavalier 
Turbo (16+)

21.50 Авто-SOS Peugeot 106 Rallye 
(16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 5 (16+)

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

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

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

02.10 Ігри розуму: Небезпечна мі-
сія (16+)

02.55 Ігри розуму: Небезпечний 
маневр (16+)

03.40 Авто-SOS Vauxhall Cavalier 
Turbo (16+)

04.30 Найважчий у світі ремонт 2: 
Найважчий у світі ремонт: 
Сонячна вежа (16+)

05.10 Ігри розуму: Пізнай своє тіло 
(16+)

05.35 Ігри розуму: Іди за лідером 
(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
05.20 Т/с "Кримінолог"
08.15 Т/с "Майор та магія"
12.00 Т/с "Ніконів та КО"
14.55 Т/с "Прокурори"
17.45 Т/с "Майор та магія"
20.45 Т/с "Маестро"
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 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"

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
13.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
14.00 Т/с "Прибулець"
14.55 Добрий день, ми з України
15.00 Т/с "Нове життя Василини 

Павлівни"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здаємось
17.30 Х/ф "Великий"
19.15 Х/ф "Монте Карло"
21.15 Х/ф "Пінгвіни містера Поп-

пера"

23.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
00.00 Добрий день, ми з України
00.05 Одного разу під Полтавою
01.05 Т/с "Прибулець"
02.05 Добрий день, ми з України
02.10 Т/с "Нове життя Василини 

Павлівни"
03.00 Сміємось - отже не здаємось
03.05 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

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.
19.46 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.

СТБ
05.50 Т/с "Слід" (16+)
07.20 Все буде добре. Допомога 

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

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

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

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

психолога (12+)
Солнце

06.00 Правила життя
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Т/с "Незабутнє" (16+)
10.45 Т/с "Чорний список" (16+)
12.55 Т/с "Злочин у раю" (16+)
15.25 Правила життя
17.10 Т/с "Мовчазний свідок" 

(12+)
18.15 Т/с "Незабутнє" (16+)
20.40 Т/с "Чорний список" (16+)
22.00 Т/с "Злочин у раю" (16+)
23.45 Т/с "Нічна зміна" (16+)
01.05 Правила життя

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Віртуози" (16+)
08.10 Х/ф "Дельфійський ефект" 

(16+)
09.45 "Страх у твоєму домі"
10.30 "Історії війни"
10.45 "Вещдок"
12.20 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталіст" (16+)
15.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Шукаю тебе"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.45 "Вещдок"
00.35 Х/ф "Схованка" (16+)
02.20 "Вещдок"
03.55 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Італія - Німеччина. Ліга Націй 

УЄФА

07.45 Португалія - Швейцарія. Ліга 
Націй УЄФА

09.30 "Головна команда"
10.35 Матч. Відбір до ЧС- 2022
12.25 "Головна команда"
13.00 Ісландія - Албанія. Ліга Націй 

УЄФА. Прем'єра
15.00 Футбол NEWS
15.20 Хорватія - Франція. Ліга На-

цій УЄФА
17.00 U-21. Україна - Півн. Македо-

нія. Відбір до ЄВРО- 2023
18.40 Футбол NEWS
19.00 "Головна команда"
20.30 Топ-матч
20.45 LIVE. Німеччина - Англія. Ліга 

Націй УЄФА
23.40 Футбол NEWS
00.00 "Головна команда"
01.05 Матч. Відбір до ЧС- 2022
02.55 "Головна команда"
03.45 Топ-матч
04.00 Австрія - Данія. Ліга Націй 

УЄФА
Спорт 1

00.00 Футбол. ЧС- 2022 Кваліфіка-
ція. Корея - Іран

01.50 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Кауно 
Жальгіріс - Жальгіріс

03.30 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Ешторіл - Порту

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

07.10 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Мезекевешд 
- Дьірмот

08.50 Легка атлетика. World 
Athletics Continental Tour 
Bronze. Прага, Чехія

11.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Албанія - Азербайджан 
LIVE

12.45 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Італія -??Бельгія LIVE

14.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Австрія - Грузія LIVE

15.20 Небачений футбол
16.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. Казахстан - Греція LIVE
17.15 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. Чорногорія - Болгарія 
LIVE

18.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Угорщина - Туреччина 
LIVE

19.45 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Румунія - Іспанія LIVE

21.10 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Словаччина - Польща 
LIVE

22.45 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Україна - Португалія 
LIVE

Вівторок, 7 червня

08.55 Інстинкт виживання: Випале-
на земля (16+)

09.45 Авто - SOS Маргінальний 
"Морган" (16+)

10.40 Авто - SOS Ангели Herald 
(16+)

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

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Момент істини (16+)

13.10 Ігри розуму: Деталь ціною 
життя (16+)

14.05 Ігри розуму: Вибухонебез-
печний доказ (16+)

14.55 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Вміст валі-
зи (16+)

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

16.40 Загублені скарби Риму Таєм-
ниці Колізею (16+)

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

18.25 Фабрика їжі: Заварні чудеса 
(16+)

18.50 Фабрика їжі: Сніг та лід (16+)
19.15 Розслідування авіаката-

строф: Спеціальний 3 вип. 
Збій у системі безпеки (16+)

20.10 Ігри розуму: Аварія над Кат-
манду (16+)

21.00 Епоха Вікінгів Дорога на Лін-
дісфарн (16+)

21.50 Загибель вікінгів Загибель ві-
кінгів (16+)

22.40 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 4 (16+)

23.35 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: Мільярди доларів (16+)

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

01.20 Служба безпеки аеропорту: 
Бразилія та Перу Вміст валі-
зи (16+)

02.00 Ігри розуму: Вільне падіння 
(16+)

02.45 Ігри розуму: Небезпечне від-
хилення (16+)

03.30 Епоха Вікінгів Дорога на Лін-
дісфарн (16+)

04.25 Найважчий у світі ремонт 2: 
Найважчий у світі ремонт: 
Кермо в 50 тонн (16+)

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

05.35 Ігри розуму: Переучи свій мо-
зок (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 Стамбула"
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
05.35 Т/с "Кримінолог"
08.35 Т/с "Майор та магія"
11.40 Т/с "Ніконів та КО"
14.45 Т/с "Прокурори"
17.35 Т/с "Майор та магія"
20.40 Т/с "Маестро"
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
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"

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 "Нове життя Василини 

Павлівни"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здаємось
17.30 Х/ф "Еван Всемогутній"
19.00 Х/ф "Наречений на двох"
20.30 Х/ф "Диявол носить Прада"
22.15 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.15 Добрий день, ми з України

23.20 Одного разу під Полтавою
00.20 Т/с "Прибулець"
01.20 Добрий день, ми з України
01.25 Т/с "Нове життя Василини 

Павлівни"
02.15 Сміємось - отже не здаємось
02.20 М/с "Лис Микита"
05.40 Корисні підказки

Терра
00.00 Далекі береги, 8 с.
00.25 Адаптер, 106 с.
00.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
01.20 Повернення до природи, 6 с.
02.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

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

5 с.
04.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
04.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
05.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
05.56 Варто побувати, 56 с.
06.00 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.
12.02 Календар туриста
12.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
12.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
12.47 Далекі береги, 7 с.
13.12 Подорожі класом люкс, 11 с.
13.34 Під вітрилом в Гренландії, 1 с.
13.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

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

8 с.
16.34 Повернення до природи, 5 с.
17.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
17.48 Адаптер, 32 с.
18.00 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.
21.25 Неймовірно цікаві історії, 

11 с.

21.51 Подорожі класом люкс, 9 с.
22.14 Адаптер, 104 с.
22.40 Повернення до природи, 

4 с.
23.08 Повернення до природи, 4 с.
23.35 Двоколісні хроніки, 102 с.
23.55 Варто побувати, 24 с.

СТБ
03.30 Найкраще на ТБ
05.25 Супербабуся (12+)
09.35 Т/с "Комісар Рекс"
13.10 Неймовірна правда про укра-

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

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

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

психолога (12+)
Солнце

06.00 Правила життя
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Т/с "Незабутнє" (16+)
10.45 Т/с "Чорний список" (16+)
12.55 Т/с "Злочин у раю" (16+)
15.25 Правила життя
17.10 Т/с "Мовчазний свідок" 

(12+)
18.15 Т/с "Незабутнє" (16+)
20.40 Т/с "Чорний список" (16+)
22.00 Т/с "Злочин у раю" (16+)
23.45 Т/с "Нічна зміна" (16+)
01.05 Правила життя

НТН
06.15 "Вещдок"
07.00 Т/с "Віртуози" (16+)
08.05 Х/ф "Круті стволи" (16+)
09.55 "Страх у твоєму домі"
10.40 "Історії війни"
10.55 "Вещдок"
12.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.55 Т/с "Менталіст" (16+)
15.20 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Історії війни"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.45 "Вещдок"
00.30 Х/ф "Дельфійський ефект" 

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

Футбол 1
06.00 Чорногорія - Румунія. Ліга На-

цій УЄФА
07.45 Бельгія - Нідерланди. Ліга На-

цій УЄФА

09.30 Італія - Німеччина. Ліга Націй 
УЄФА

11.15 Угорщина - Англія. Відбір до 
ЧС- 2022

13.00 Швеція - Норвегія. Ліга Націй 
УЄФА. Прем'єра

15.00 "Головна команда"
16.05 Матч. Відбір до ЧС- 2022
17.55 "Головна команда"
18.45 Топ-матч
18.50 LIVE. Латвія - Ліхтенштейн. 

Ліга Націй УЄФА
20.55 LIVE. Австрія - Данія. Ліга На-

цій УЄФА
23.40 Топ-матч
23.55 U-21. Україна - Півн. Македо-

нія. Відбір до ЄВРО- 2023
01.45 Топ-матч
02.00 Чехія - Іспанія. Ліга Націй 

УЄФА
03.50 Топ-матч
04.00 Вірменія - Ірландія. Ліга На-

цій УЄФА
Спорт 1

00.00 Легка атлетика. WACT Bronze 
Meeting. Андухар, Іспанія

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

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

04.50 Фігурне катання. Чемпіо-
нат світу 2022 Монпельє, 
Франція. Чоловіки. Коротка 
програма

08.20 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Україна - Угорщина

09.30 Футбол. ЧС- 2022 Кваліфіка-
ція. Китай - Саудівська Аравія

11.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Чорногорія - Австрія 
LIVE

12.45 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Молдова - Франція 
LIVE

14.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Казахстан - Англія LIVE

15.20 Гандбол. Бундесліга. Кіль-
Гамбург

16.45 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Чехія - Сербія LIVE

18.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Україна - Угорщина

19.00 Легка атлетика. World 
Athletics Continental Tour 
Bronze. Прага, Чехія LIVE

21.00 Футбол. Чемпіонат Португалії 
Прімейра. Огляд матчів

21.45 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Ізраїль - Греція LIVE

23.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Україна - Туреччина 
LIVE

Понеділок, 6 червня

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

Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Годзілла 

атакує! 10 с.
07.50 Пекельна кішка: Вгодований 

Елвіс 5 с.
08.40 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Напад з ма-
чете 5 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум для Ty Dolla Sign 5 с.

10.25 На волю з пітбулем: Поряту-
нок у Детройті 5 с.

11.20 Пекельна кішка: Істин-
ний домашній кіт із округу 
Оріндж 3 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Почни спо-
чатку 3 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Чарів-
ний акваріум Алісси 3 с.

14.05 На волю з пітбулем: Там, 
унизу 3 с.

15.00 Легенди дикої природи 1-2 
с.

16.00 Легенди дикої природи 2 с.
17.00 Пекельна кішка: Психологіч-

на несумісність 6 с.
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Кіт з діркою 
на шиї 6 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Рибка 
моя 6 с.

20.00 На волю з пітбулем: Собача 
битва 6 с.

21.00 Вторгнення гігантських кро-
кодилів

22.00 Хижак у місті: лев на волі
23.00 Аляска: вижити в останній 

межі: Назад дороги немає 
6 с.

00.00 Зірки та звірі 1-2 с.
01.00 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Стів та дра-
кони 1 с.

01.45 Аляска: вижити в останній 
межі: Голодні в пустелі 3 с.

02.30 На волю з пітбулем: Собача 
битва 6 с.

03.15 Зірки та звірі 1-2 с.
04.00 Стів Ірвін - мисливець за 

крокодилами: Стів та дра-
кони 1 с.

04.45 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Кіт з діркою 
на шиї 6 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Рибка 
моя 6 с.

06.15 На волю з пітбулем: Собача 
битва 6 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 Молода Маргарет: життя та 

любов у листах
09.30 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.
11.00 В пошуках істини
12.40 Як нацисти програли війну 

1-2 с.
14.20 В пошуках істини
16.00 Стародавні цивілізації 1 с.
16.45 Стародавні цивілізації 2 с.
17.30 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 1 с.
18.30 В пошуках істини
21.00 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.
22.30 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 2 с.
23.30 Молода Маргарет: життя та 

любов у листах
00.25 В пошуках істини
03.00 Мистецтво архітектури 1-2 с.
04.20 Таємне сексуальне життя Гіт-

лера 1-2 ч.
Film.Ua Drama

06.40 Т/с "Ніщо не трапляється 
двічі"

10.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.35 Т/с "Фантом"
15.50 Т/с "Новенька"
18.55 Т/с "І будуть люди"
20.30 Т/с "Нюхач 1"
22.05 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.05 Т/с "Жіночі секрети"
03.40 Т/с "Невипадкові зустрічі"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Стрибки та 

сальто назад (16+)
06.20 Неймовірний доктор Стать: 

Злети та падіння (16+)
07.05 Неймовірний лікар Стать: 

Ветеринар за роботою 
(16+)

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



Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Коли вели-

ка жінка співає 12 с.
07.50 Пекельна кішка: Без 

щасливої??розв'язки 7 с.
08.40 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Рука допо-
моги 7 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум у Панама-Сіті-Біч 7 с.

10.25 На волю з пітбулем: Добро-
та незнайомців 7 с.

11.20 Пекельна кішка: Вгодова-
ний Елвіс 5 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Напад з ма-
чете 5 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум для Ty Dolla Sign 5 с.

14.05 На волю з пітбулем: Поряту-
нок у Детройті 5 с.

15.00 Зірки та звірі 1 с.
15.30 Зірки та звірі 2 с.
16.00 Стів Ірвін - мисливець за кро-

кодилами: Стів та дракони 1 с.
17.00 Пекельна кішка: Кохання 

зла! 8 с.
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Ланцюгові 
пси 8 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум Вайклефа готовий чи 
ні? 8 с.

20.00 На волю з пітбулем: Подо-
лання перешкод 8 с.

21.00 Смертоносна акула
22.00 Алея акул
23.00 Аляска: вижити в останній 

межі: Повернення з глуши-
ні 8 с.

00.00 Зоопарк: Нова реальність 
1 с.

01.00 Зоопарк: Слон по сусідству 
2 с.

01.45 Аляска: вижити в останній 
межі: Аляска помилок не 
прощає 5 с.

02.30 На волю з пітбулем: Подо-
лання перешкод 8 с.

03.15 Зоопарк: Нова реальність 
1 с.

04.00 Зоопарк: Слон по сусідству 
2 с.

04.45 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Ланцюгові 
пси 8 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум Вайклефа готовий чи 
ні? 8 с.

06.15 На волю з пітбулем: Подо-
лання перешкод 8 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 Єлизавета та Маргарет. Лю-

бов та відданість 2 с.

09.30 Розкриття таємниць Вавіло-
ну 1, 2 с.

11.00 В пошуках істини
12.40 Як нацисти програли війну 

3 с.
13.30 Як нацисти програли війну 

4 с.
14.20 В пошуках істини
16.00 Стародавні цивілізації 3 с.
16.45 Стародавні цивілізації 4 с.
17.30 Діана: інтерв'ю, яке сколих-

нуло світ
18.30 В пошуках істини
21.00 Розкриття таємниць Вавіло-

ну 1, 2 с.
22.30 Останній день Лінкольна
23.30 ДЖ. Ф. Кеннеді
00.25 В пошуках істини
03.00 Мистецтво архітектури 5 с.
03.40 Мистецтво архітектури 6 с.
04.20 Таємне сексуальне життя 

Гітлера 3 ч.
05.10 Таємне сексуальне життя 

Гітлера 4 ч.
Film.Ua Drama

06.45 Т/с "Ніщо не трапляється 
двічі"

10.20 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.35 Т/с "Фантом"
15.50 Т/с "Новенька"
18.55 Т/с "І будуть люди"
20.30 Т/с "Нюхач 1"
22.05 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.05 Т/с "Жіночі секрети"
03.40 Т/с "Годинник з зозулею"

National Geographic
06.00 Неймовірний лікар Стать: 

Ось так мама! (16+)
06.45 Неймовірний лікар Стать: 

Весняний аврал (16+)
07.40 Інстинкт виживання: Пекло в 

савані (16+)
08.30 Інстинкт виживання: Воро-

жий каньйон (16+)
09.25 Авто - SOS Ренесанс Альфа-

Ромео (16+)
10.15 Авто - SOS Забута класика 

(16+)
11.10 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 NONE* (16+)
12.00 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня Одна остання риба 
(16+)

13.10 Ігри розуму: Наближення 
небезпеки (16+)

14.00 Ігри розуму: Потрапив у 
шторм на небі (16+)

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

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

16.40 Авто-SOS Vauxhall Cavalier 
Turbo (16+)

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

18.25 Фабрика їжі: Фантастичні 
уподобання (16+)

18.50 Фабрика їжі: Соління-ва-
рення (16+)

19.15 Розслідування авіака-
тастроф: Спеціальний 3 
вип. VIP-персона на борту 
(16+)

20.10 Ігри розуму: Трагедія у Лек-
сінгтоні (16+)

21.00 Дикий тунець Війна на воді 
(16+)

21.50 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Смертоносні рів-
нини (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 6 (16+)

23.35 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Втрачений вантаж 
(16+)

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

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

02.05 Ігри розуму: Вбивче став-
лення (16+)

02.50 Ігри розуму: Смертельний 
міф (16+)

03.35 Дикий тунець Війна на воді 
(16+)

04.20 Найважчий у світі ремонт 2: 
Атомний міксер (16+)

05.10 Ігри розуму: Їжа для розм-
вишукувань (16+)

05.30 Ігри розуму: Ризикована 
справа (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 Стам-

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

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

Болт
05.15 Т/с "Кримінолог"
08.00 Т/с "Майор та магія"
11.50 Т/с "Ніконів та КО"
14.50 Т/с "Прокурори"
17.35 Т/с "Майор та магія"
20.40 Т/с "Маестро"
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
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 Руден-

ком
14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
16.00 НОВИНИ
16.10 Інформаційний марафон
17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон
18.00 Свобода Live
19.00 НОВИНИ
19.10 Великий ефір Василя Зими
21.00 ВВС News Україна
21.30 Вердикт з Сергієм Руден-

ком
22.30 Світ під час війни
22.40 НОВИНИ: економіка під час 

війни
23.00 Час-Тайм
23.30 Марафон "Єдині новини"

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 "Нове життя Василини 

Павлівни"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здає-

мось
17.30 Х/ф "Так, можливо" (16+)
19.20 Х/ф "Щоденник Бріджет 

Джонс" (16+)
21.00 Х/ф "Бріджит Джонс: 

межі розумного" (16+)
22.50 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.50 Добрий день, ми з України
23.55 Одного разу під Полтавою
00.55 Т/с "Прибулець"
01.55 Добрий день, ми з України
02.00 Т/с "Нове життя Василини 

Павлівни"
02.50 Сміємось - отже не здає-

мось
02.55 М/с "Лис Микита"

05.50 Корисні підказки
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 се-

зон, 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 се-

зон, 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 се-

зон, 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 се-

зон, 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.

СТБ
05.45 Т/с "Слід" (16+)
07.15 Все буде добре. Допомога 

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

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

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

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

психолога (12+)
Солнце.

06.00 Правила життя
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Т/с "Незабутнє" (16+)
10.45 Т/с "Чорний список" 

(16+)
12.55 Т/с "Злочин у раю" (16+)
15.25 Правила життя
17.10 Т/с "Мовчазний свідок" 

(12+)
18.15 Т/с "Незабутнє" (16+)
20.40 Т/с "Чорний список" 

(16+)
22.00 Т/с "Злочин у раю" (16+)
23.45 Т/с "Нічна зміна" (16+)
01.05 Правила життя

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Віртуози" (16+)
08.05 Х/ф "Схованка" (16+)
09.40 "Страх у твоєму домі"
10.30 "Шукаю тебе"
10.45 "Вещдок"
12.20 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.50 Т/с "Менталіст" (16+)
15.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Історії війни"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.50 "Вещдок"
00.40 Х/ф "Мовчазна отрута" 

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

Футбол 1
06.00 Ісландія - Албанія. Ліга На-

цій УЄФА
07.45 Хорватія - Франція. Ліга На-

цій УЄФА

09.30 Австрія - Данія. Ліга Націй 
УЄФА

11.15 U-21. Україна - Півн. Ма-
кедонія. Відбір до ЄВРО- 
2023

13.00 Боснія і Герцеговина - Ру-
мунія. Ліга Націй УЄФА. 
Прем'єра

15.00 Футбол NEWS
15.20 Італія - Угорщина. Ліга На-

цій УЄФА
17.10 Німеччина - Англія. Ліга На-

цій УЄФА
19.00 Футбол NEWS
19.20 Топ-матч
19.30 "Денисов Time. Війна"
20.00 Д/с "5 фіналів" 5 с.
20.15 Топ-матч
20.30 22?30, 23?40 "Головна ко-

манда"
21.35 LIVE. Ірландія - Україна. Ліга 

Націй УЄФА
00.30 Італія - Угорщина. Ліга На-

цій УЄФА
02.20 Фінляндія - Чорногорія. Ліга 

Націй УЄФА
04.10 Латвія - Ліхтенштейн. Ліга 

Націй УЄФА
Спорт 1

00.00 Фігурне катання. Чемпіо-
нат світу 2022 Монпельє, 
Франція. Спортивні пари. 
Довільна програма

01.40 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. РБ Зальцбург 
- ЛАСК

03.20 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Бенфіка - Па-
суш де Феррейра

05.00 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Кауно 
Жальгіріс - Жальгіріс

06.40 Футбол. ЧС- 2022 Кваліфі-
кація. ОАЕ - Австралія

08.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Україна - Угорщина

09.30 Фігурне катання. Чемпіо-
нат світу 2022 Монпельє, 
Франція. Танці на льоду. 
Ритмічний танець

11.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/8 фіналу. LIVE

13.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/8 фіналу. LIVE

14.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/8 фіналу. LIVE

15.50 Небачений футбол
16.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. 1/8 фіналу. LIVE
18.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. 1/8 фіналу. LIVE
19.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. 1/8 фіналу. LIVE
21.15 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. 1/8 фіналу. LIVE
23.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. 1/8 фіналу. LIVE

Середа, 8 червня

16.45 Дикий тунець Війна на воді 
(16+)

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

18.25 Фабрика їжі: Веселка на 
паличці (16+)

18.50 Фабрика їжі: Не життя, а 
малина (16+)

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

20.10 Ігри розуму: Провал місії 
(16+)

21.00 Ігри розуму: Падіння у Ти-
хий океан (16+)

21.50 Ігри розуму: Лиха біля Мі-
чигану (16+)

22.40 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 7 (16+)

23.35 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Кристали на мит-
ниці (16+)

00.25 Служба безпеки аеро-
порту: Перший клас Най-
молодші та найстаріші 
наркокур'єри (16+)

01.15 Служба безпеки аеро-
порту: Бразилія та Перу 
Стройблоки з кокаїном 
(16+)

02.20 Ігри розуму: Смертельний 
дизайн (16+)

03.05 Ігри розуму: Вибухонебез-
печний доказ (16+)

03.50 Ігри розуму: Падіння у Ти-
хий океан (16+)

04.35 Найважчий у світі ремонт 
2: Громадський транспорт 
(16+)

05.10 Ігри розуму: Залежності 
(16+)

05.30 Ігри розуму: Мова (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 Стам-

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

була"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це ли-

чить
Болт

05.15 Т/с "Кримінолог"
08.00 Т/с "Майор та магія"
11.45 Т/с "Ніконів та КО"
14.45 Т/с "Прокурори"
17.35 Т/с "Майор та магія"
20.40 Т/с "Маестро"
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 Хроніки інформаційної ві-

йни
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 Руден-

ком
14.00 НОВИНИ
14.10 Інформаційний марафон
15.00 НОВИНИ
15.10 Інформаційний марафон
16.00 НОВИНИ
16.10 Інформаційний марафон
17.00 НОВИНИ
17.10 Інформаційний марафон
18.00 Свобода Live
19.00 НОВИНИ
19.15 "Говорить Великий Львів"
21.00 ВВС News Україна
21.30 Вердикт з Сергієм Руден-

ком
22.30 Хроніки інформаційної ві-

йни
22.40 НОВИНИ: економіка під час 

війни
23.00 Час-Тайм
23.30 Марафон "Єдині новини"

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 "Нове життя Васили-

ни Павлівни"
16.00 Одного разу під Полтавою
16.55 Сміємось - отже не здає-

мось
17.00 Х/ф "Як все заплутано" 

(16+)
19.00 Х/ф "Дитина Бріджит 

Джонс" (16+)
21.00 Концерт "Сила єдності"
22.45 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.45 Добрий день, ми з України
23.50 Одного разу під Полтавою

00.50 Т/с "Прибулець"
01.50 Добрий день, ми з України
01.55 Т/с "Нове життя Васили-

ни Павлівни"
02.45 Сміємось - отже не здає-

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

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 се-

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

зон, 6 с.
08.38 Подорожі класом люкс, 

12 с.
09.02 Календар туриста
09.07 По Греції на суперяхті, 7 с.
09.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
10.19 Знамениті гурмани, 1 се-

зон, 7 с.
10.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
11.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
11.56 Варто побувати, 56 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.
18.02 Календар туриста
18.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
18.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
18.47 Далекі береги, 7 с.
19.12 Подорожі класом люкс, 

11 с.
19.34 Під вітрилом в Гренландії, 

1 с.

19.50 Знамениті гурмани, 1 се-
зон, 5 с.

20.16 По Греції на суперяхті, 6 с.
21.01 Неймовірно цікаві історії, 

2 с.
21.50 Подорожі класом люкс, 10 с.
22.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
22.34 Повернення до природи, 

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

СТБ
05.40 Т/с "Слід" (16+)
07.15 Все буде добре. Допомога 

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

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

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

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

психолога (12+)
Солнце

06.00 Правила життя
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Т/с "Незабутнє" (16+)
10.45 Т/с "Чорний список" (16+)
12.55 Т/с "Злочин у раю" (16+)
15.25 Правила життя
17.10 Т/с "Мовчазний свідок" 

(12+)
18.15 Т/с "Незабутнє" (16+)
20.40 Т/с "Чорний список" (16+)
22.00 Т/с "Злочин у раю" (16+)
23.45 Т/с "Нічна зміна" (16+)
01.05 Правила життя

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Віртуози" (16+)
08.10 Х/ф "Мовчазна отрута" 

(16+)
09.40 "Страх у твоєму домі"
10.25 "Історії війни"
10.40 "Вещдок"
12.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.45 Т/с "Менталіст" (16+)
15.10 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Шукаю тебе"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.50 "Вещдок"
00.40 Х/ф "Мул" (16+)
02.25 "Вещдок"
04.00 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Швеція - Норвегія. Ліга На-

цій УЄФА

07.45 Австрія - Данія. Ліга Націй 
УЄФА

09.30 Боснія і Герцеговина - Руму-
нія. Ліга Націй УЄФА

11.15 Німеччина - Англія. Ліга На-
цій УЄФА

13.00 Шотландія - Вірменія. Ліга 
Націй УЄФА. Прем'єра

15.00 Футбол NEWS
15.20 "Головна команда"
16.25 Ірландія - Україна. Ліга На-

цій УЄФА
18.15 "Головна команда"
19.00 Футбол NEWS
19.20 Топ-матч
19.40 LIVE. U-21. Україна - 

Франція. Відбір до ЄВРО- 
2023

21.40 LIVE. Португалія - Чехія. Ліга 
Націй УЄФА

23.40 Футбол NEWS
00.00 Бельгія - Польща. Ліга Націй 

УЄФА
01.45 Топ-матч
02.00 Італія - Угорщина. Ліга Націй 

УЄФА
03.50 Топ-матч
04.00 Вельс - Нідерланди. Ліга На-

цій УЄФА
Спорт 1

00.00 Бокс. Ленс Уітакер - Олег 
Маскаєв

00.30 Фігурне катання. Чемпіонат 
світу 2022 Монпельє, Фран-
ція. Танці на льоду. Ритміч-
ний танець

02.50 Футбол. Чемпіонат Німеччи-
ни. Національний дивізіон. 
Зімбру - Петрокуб

04.30 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. МТК - Акаде-
мія Пушкаша

06.10 Гандбол. Бундесліга. Мель-
зунген - Бергішер

07.40 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Ешторіл - 
Порту

09.30 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Азії. ОАЕ - Корея

11.20 Гандбол. Бундесліга. Балін-
ген - Фюхзе Берлін

12.50 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Бенфіка - Па-
суш де Феррейра

14.40 Фігурне катання. Чемпіонат 
світу 2022 Монпельє, Фран-
ція. Танці на льоду. Довіль-
ний танець

18.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/4 фіналу. LIVE

19.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/4 фіналу. LIVE

21.15 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/4 фіналу. LIVE

23.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/4 фіналу. LIVE

Четвер, 9 червня
Animal Planet CEE

07.00 Пекельна кішка: При-
страсть до руйнування 
13 с.

07.50 Пекельна кішка: Кохання 
зла! 8 с.

08.40 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Ланцюгові 
пси 8 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум Вайклефа готовий чи 
ні? 8 с.

10.25 На волю з пітбулем: Подо-
лання перешкод 8 с.

11.20 Пекельна кішка: Психоло-
гічна несумісність 6 с.

12.15 Поліція Філадельфії - від-
діл захисту тварин: Кіт з 
діркою на шиї 6 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Рибка 
моя 6 с.

14.05 На волю з пітбулем: Собача 
битва 6 с.

15.00 Вторгнення гігантських 
крокодилів

16.00 Хижак у місті: лев на волі
17.00 Пекельна кішка: Смерто-

носний Вуді 9 с.
18.00 Поліція Філадельфіївідділ 

захисту тварин: Бонні та 
Клайд 9 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум у пральній машині 9 с.

20.00 На волю з пітбулем: Своїх 
не кидають 9 с.

21.00 Знайомство з орангутан-
гами 3 с.

21.30 Знайомство з орангутан-
гами 4 с.

22.00 Знайомство з пінгвінами 3 с.
22.30 Знайомство з пінгвінами 4 с.
23.00 Монстри Аляски: Снігова 

людина 1 с.
00.00 Смертоносна акула
01.00 Алея акул
01.45 Аляска: вижити в останньої 

межі: Назад дороги немає 
6 с.

02.30 На волю з пітбулем: Своїх 
не кидають 9 с.

03.15 Смертоносна акула
04.00 Алея акул
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Бонні та 
Клайд 9 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум у пральній машині 9 с.

06.15 На волю з пітбулем: Своїх 
не кидають 9 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини
08.30 Діана: інтерв'ю, яке ско-

лихнуло світ
09.30 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.

11.00 В пошуках істини
12.40 Як нацисти програли ві-

йну 4 с.
13.30 Як нацисти програли ві-

йну 5 с.
14.20 В пошуках істини
16.00 Стародавні цивілізації 4 с.
16.45 Стародавні цивілізації 5 с.
17.30 Останній день Лінкольна
18.30 В пошуках істини
21.00 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
22.30 ДЖ. Ф. Кеннеді
23.30 Жінки Джона Кеннеді
00.25 В пошуках істини
03.00 Мистецтво архітектури 7 с.
03.40 Мистецтво архітектури 8 с.
04.20 Зверху видніше. Як живуть 

в Китаї 1 с.
05.10 Зверху видніше. Як живуть 

в Китаї 2 с.
Film.Ua Drama

06.45 Т/с "Ніщо не трапляється 
двічі"

10.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.30 Т/с "Фантом"
15.50 Т/с "Новенька"
18.55 Т/с "І будуть люди"
20.25 Т/с "Нюхач 1"
22.05 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.05 Т/с "Жіночі секрети"
03.45 Т/с "Кохання матері"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Трюки на ли-

жах та пірнання у воду (16+)
06.20 Неймовірний лікар Пол: 

Корова перестрибнула че-
рез Місяць (16+)

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

07.50 Інстинкт виживання: Моря-
вбивці (16+)

08.45 Інстинкт виживання: Блис-
кавка-вбивця (16+)

09.35 Авто - SOS Volkswagen Golf 
GTI (16+)

10.30 Авто - SOS Morris Traveller 
(16+)

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

12.10 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Точка тиску (16+)

13.00 Ігри розуму: Вбивство у 
хмарах (16+)

13.55 Ігри розуму: Зниклий літак 
(16+)

14.50 Служба безпеки аеро-
порту: Бразилія та Перу 
Стройблоки з кокаїном 
(16+)

15.50 Служба безпеки аеропор-
ту: Перший клас Майже ви-
рвався на волю (16+)



Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Кошмар на 

мільйони доларів 14 с.
07.50 Пекельна кішка: Смертонос-

ний Вуді 9 с.
08.40 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Бонні та 
Клайд 9 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум у пральній машині 9 с.

10.25 На волю з пітбулем: Своїх не 
кидають 9 с.

11.20 Пекельна кішка: Без 
щасливої??розв'язки 7 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Рука допо-
моги 7 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум у Панама-Сіті-Біч 7 с.

14.05 На волю з пітбулем: Доброта 
незнайомців 7 с.

15.00 Зоопарк: Нова реальність 
1 с.

16.00 Зоопарк: Слон по сусідству 
2 с.

17.00 Пекельна кішка: Надприрод-
ний кіт 10 с.

18.00 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Врятовані 
вчасно 10 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Хто кру-
тіший? 10 с.

20.00 На волю з пітбулем: Туга за 
домом 10 с.

21.00 Легенди дикої природи 3 с.
22.00 Легенди дикої природи 4 с.
23.00 Монстри Аляски: Шаблезу-

бий вовк 2 с.
00.00 Знайомство з орангутанга-

ми 3 с.
00.30 Знайомство з орангутанга-

ми 4 с.
01.00 Знайомство з пінгвінами 3 с.
01.23 Знайомство з пінгвінами 4 с.
01.45 Аляска: вижити в останній 

межі: Довгий шлях додо-
му 7 с.

02.30 На волю з пітбулем: Туга за 
домівкою 10 с.

03.15 Знайомство з орангутанга-
ми 3 с.

03.38 Знайомство з орангутанга-
ми 4 с.

04.00 Знайомство з пінгвінами 3 с.
04.23 Знайомство з пінгвінами 4 с.
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Врятовані 
вчасно 10 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Хто кру-
тіший? 10 с.

06.15 На волю з пітбулем: Туга за 
домівкою 10 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини: Подвійне 

життя Йосипа Сталіна
06.50 В пошуках істини: Сталін. 

Жінки тирана

07.40 В пошуках істини: Трагедії 
кремлівських дружин

08.30 Останній день Лінкольна
09.30 Стародавні скарби Мьянми 

1, 2 с.
11.00 В пошуках істини: Вбити 

вождя: Замахи від Леніна до 
Горбачова

11.50 В пошуках істини: Таємниці 
кремлівських смертей

12.40 Як нацисти програли війну 
5 с.

13.30 Як нацисти програли війну 
6 с.

14.20 В пошуках істини: Експери-
менти СССР

15.10 В пошуках істини: Еліксир 
молодості для Сталіна

16.00 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.
17.30 ДЖ. Ф. Кеннеді
18.30 В пошуках істини: Окультний 

Гітлер
19.20 В пошуках істини: Олена 

Блаватська
20.10 В пошуках істини: Михаило 

Булгаков: Євангеліє для 
Сталіна

21.00 Стародавні скарби Мьян-
ми 12

22.30 Жінки Джона Кеннеді
23.30 Роки правління Обами: сила 

слова
00.25 В пошуках істини: Віктор Пе-

тровДомонтович
01.15 В пошуках істини: Чорний 

перстень Анни Ахматової
02.05 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
03.00 Мистецтво архітектури 9 с.
03.40 Мистецтво архітектури 10 с.
04.20 Зверху видніше. Як живуть в 

Китаї 2 с.
05.10 Зверху видніше. Як живуть в 

Китаї 3 с.
Film.Ua Drama

06.40 Т/с "Кохання матері"
09.40 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.40 Т/с "Скажи мені правду"
15.50 Т/с "Квочка"
18.55 Т/с "І будуть люди"
22.05 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.05 Т/с "Жіночі секрети"
03.35 Т/с "Скажи мені правду"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Їзда на за-

кірках та забіг сходами (16+)
06.20 Неймовірний лікар Стать: 

Пол галопом (16+)
07.05 Неймовірний доктор Стать: 

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

стинкт виживання, найкра-
ще (16+)

08.50 Інстинкт виживання: Жерт-
вопринесення у джунглях 
(16+)

09.45 Авто - SOS Відродження 
Ланчі (16+)

10.40 Авто - SOS Дилема у Данії 
(16+)

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

12.20 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Червоне море (16+)

13.10 Ігри розуму: Аварійна по-
садка на річку (16+)

14.05 Ігри розуму: Впійманий на 
плівку (16+)

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

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

16.40 Ігри розуму: Падіння у Тихий 
океан (16+)

17.30 Європа з висоти пташиного 
польоту Італія (16+)

18.25 Фабрика їжі: Кудряшка-фрі 
(16+)

18.50 Фабрика їжі: Море риби 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 3 вип. 
Трагедії під час зльоту (16+)

20.10 Ігри розуму: Потрапили в 
колотнечу (16+)

21.00 Загублені міста з Альбертом 
Ліном Ельдорадо - місто зо-
лота (16+)

21.50 Загублені міста з Альбертом 
Ліном Острівець у небесах 
імперії інків (16+)

22.45 Міжнародний аеропорт Ду-
бай: 3, 9 (16+)

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

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

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

02.05 Ігри розуму: Терор над 
Єгиптом (16+)

02.50 Ігри розуму: Потрапив у 
шторм на небі (16+)

03.35 Загублені міста з Альбертом 
Ліном Ельдорадо - місто зо-
лота (16+)

04.20 Найважчий у світі ремонт 2: 
Робота на висоті (16+)

05.15 Ігри розуму: Забобони (16+)
05.35 Ігри розуму: Шаблони (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 "Кримінолог"
08.05 Т/с "Майор та магія"
11.45 Т/с "Ніконів та КО"
14.50 Т/с "Прокурори"
17.40 Т/с "Майор та магія"
20.40 Т/с "Маестро"
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
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"

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 "Нове життя Василини 

Павлівни"
16.00 Одного разу під Полтавою
17.25 Сміємось - отже не здає-

мось

17.30 Х/ф "Інша жінка" (16+)
19.15 Х/ф "Пригоди у Вегасі" 

(16+)
21.00 Х/ф "Подружки нарече-

ної" (16+)
23.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
00.00 Добрий день, ми з України
00.05 Одного разу під Полтавою
01.05 Т/с "Прибулець"
02.05 Добрий день, ми з України
02.10 Т/с "Нове життя Василини 

Павлівни"
03.00 Сміємось - отже не здає-

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

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

6 с.
02.12 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

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

5 с.
04.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
04.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
05.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
05.56 Варто побувати, 56 с.
06.02 Календар туриста
06.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
06.49 Морський круїз, 7 с.
07.32 Міські подорожі, 3 сезон, 

3 с.
07.52 Подорож по Британії, 2 с.
08.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
09.00 Подорож по Італії, 1 с.
09.46 Острівні делікатеси, 6 с.
10.08 Міські подорожі, 3 сезон, 

2 с.
10.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
11.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
11.46 Адаптер, 77 с.
12.02 Календар туриста
12.07 Стильні подорожі, 4 сезон, 

10 с.
12.30 Двоколісні хроніки, 104 с.
12.47 Далекі береги, 7 с.
13.12 Подорожі класом люкс, 

11 с.
13.34 Під вітрилом в Гренландії, 

1 с.
13.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

5 с.
14.16 По Греції на суперяхті, 6 с.
15.01 Неймовірно цікаві історії, 

2 с.
15.50 Подорожі класом люкс, 

10 с.
16.13 Стильні подорожі, 4 сезон, 

8 с.
16.34 Повернення до природи, 

5 с.
17.27 Двоколісні хроніки, 103 с.
17.48 Адаптер, 32 с.

18.02 Подорожі класом люкс, 
13 с.

18.25 Адаптер, 111 с.
18.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
19.08 UAhistory, 21 с.
19.35 Варто побувати, 7 с.
19.39 Повернення до природи, 

1 с.
20.31 Варто побувати, 67 с.
20.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

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

4 с.
23.21 Міські подорожі, 3 сезон, 

5 с.
23.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
СТБ

06.20 Т/с "Слід" (16+)
07.55 Все буде добре. Допомога 

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

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

українців (12+)
20.15 Т/с "Сліпа" (12+)
23.00 Один за всіх (16+)

Солнце
06.00 Правила життя
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Т/с "Незабутнє" (16+)
10.45 Т/с "Чорний список" (16+)
12.55 Т/с "Злочин у раю" (16+)
15.25 Правила життя
17.10 Т/с "Мовчазний свідок" 

(12+)
18.15 Т/с "Незабутнє" (16+)
20.40 Т/с "Чорний список" (16+)
22.00 Т/с "Злочин у раю" (16+)
23.45 Т/с "Нічна зміна" (16+)
01.05 Правила життя

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Віртуози" (16+)
08.05 Х/ф "Мул" (16+)
09.50 "Страх у твоєму домі"
10.40 "Шукаю тебе"
10.55 "Вещдок"
12.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
13.55 Т/с "Менталіст" (16+)
15.20 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Історії війни"
19.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
20.45 Т/с "Менталіст" (16+)
22.15 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
23.50 "Вещдок"
00.40 Х/ф "Перегони" (18+)
02.25 "Вещдок"
04.00 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 Боснія і Герцеговина - Руму-

нія. Ліга Націй УЄФА
07.45 Німеччина - Англія. Ліга На-

цій УЄФА
09.30 "Головна команда"
10.35 Ірландія - Україна. Ліга На-

цій УЄФА
12.25 "Головна команда"
13.00 Швеція - Сербія. Ліга Націй 

УЄФА. Прем'єра
14.55 Футбол NEWS
15.15 Швейцарія - Іспанія. Ліга На-

цій УЄФА
17.00 "Головна команда"
18.30 Футбол NEWS
18.50 LIVE. Молдова - Латвія. Ліга 

Націй УЄФА
20.55 LIVE. Австрія - Франція. Ліга 

Націй УЄФА
23.40 Футбол NEWS
00.00 U-21. Україна - Франція. Від-

бір до ЄВРО- 2023
01.45 Топ-матч
02.00 Швейцарія - Іспанія. Ліга На-

цій УЄФА
03.50 Топ-матч
04.00 Бельгія - Польща. Ліга Націй 

УЄФА
Спорт 1

00.00 Фігурне катання. Чемпіонат 
світу 2022 Монпельє, Фран-
ція. Чоловіки. Довільний 
танець

02.50 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Йонава - 
Рітеряй

04.30 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
Вардар - Кіль

06.00 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чоловіки. 
Іспанія - Чехія

07.30 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Бенфіка - Па-
суш де Феррейра

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

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

11.40 Футбол. ЧС- 2022 Кваліфіка-
ція. ОАЕ - Австралія

13.30 Гандбол. Бундесліга. Лейп-
циг - Магдебурґ

15.00 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. МТК - Акаде-
мія Пушкаша

16.40 Фігурне катання. Чемпіонат 
світу 2022 Монпельє, Фран-
ція. Спортивні пари. Довіль-
на програма

19.00 Бокс. Ленс Уітакер - Олег 
Маскаєв

19.30 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/2 фіналу. LIVE

21.15 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/2 фіналу. LIVE

22.30 Легка атлетика. World 
Athletics Continental Tour 
Silver. Шаморін, Словаччина

П'ятниця, 10 червня

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

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

11.10 Осушити океан: Найбільші 
військові кораблі (16+)

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

13.05 Авто-SOS Rolls Royce 1929 
р. Doctors Coupe (16+)

13.55 Авто-SOS Peugeot 106 Rallye 
(16+)

14.50 Авто-SOS Фургончик 
Bedford (16+)

15.45 Авто-SOS Renault Alpine 110 
(16+)

16.35 Ігри розуму: Смертельна де-
монстрація (16+)

17.30 Ігри розуму: Небезпечна мі-
сія (16+)

18.20 Ігри розуму: Вільне падіння 
(16+)

19.15 Ігри розуму: Небезпечне від-
хилення (16+)

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

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

21.50 Непокірний острів Один у 
полі воїн (16+)

22.40 Непокірний острів У гонитві 
за примарами (16+)

23.30 Аляска: Нове покоління Не 
час помирати (16+)

00.20 Аляска: Нове покоління Тінь 
серед дерев (16+)

01.15 Осушити океан: Загублені 
чудеса Єгипту (16+)

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

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

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

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

05.15 Ігри розуму: Іллюзії та 
сум'яття (16+)

Бігуді ТБ
06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
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
05.15 Т/с "Володимирська, 15"
10.00 Т/с "Код Костянтина"
14.30 Т/с "Ніконів та КО"
20.25 Т/с "Подвійне життя"
01.20 Т/с "Патруль Самообо-

рона"
Еспресо TV

00.00 Марафон "Єдині новини"
07.00 НОВИНИ
07.10 Інформаційний марафон
08.00 НОВИНИ
08.10 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Інформаційний марафон
10.00 НОВИНИ
10.10 Інформаційний марафон
11.00 НОВИНИ
11.15 Pro здоров`я під час війни
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
21.30 Донбас Реалії
22.00 Стрім з Сергієм Згурцем
22.45 Марафон "Єдині новини"

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

мось
11.30 Добрий день, ми з України
11.35 Любий, ми переїжджаємо
12.55 Добрий день, ми з України
13.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Х/ф "Зоонаглядач"
16.45 Х/ф "Еван Всемогутній"
18.15 Х/ф "Щоденник Бріджет 

Джонс" (16+)
19.50 Х/ф "Бріджит Джонс: межі 

розумного" (16+)
21.35 Х/ф "Дитина Бріджит 

Джонс" (16+)
23.35 Х/ф "Пінгвіни містера 

Поппера"
01.05 Сміємось - отже не здає-

мось
01.10 Добрий день, ми з України
01.20 Одного разу під Полтавою

03.20 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

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

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

1 с.
07.50 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

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

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

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

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

6 с.
20.38 Подорожі класом люкс, 12 с.
21.02 Календар туриста
21.07 По Греції на суперяхті, 7 с.
21.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
22.19 Знамениті гурмани, 1 сезон, 

7 с.
22.45 Двоколісні хроніки, 107 с.

23.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
23.56 Варто побувати, 56 с.

СТБ
05.40 Т/с "Слід" (16+)
07.05 Все буде добре. Україна має 

талант! (12+)
08.50 Як ти? З Григорієм Решет-

ником
10.00 Неймовірна правда про 

українців (12+)
10.35 Т/с "Колір пристрасті" (16+)
19.00 Т/с "Було у батька два 

сини"
22.45 Неймовірна правда про 

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

талант! (12+)
Солнце

06.00 Правила життя
09.00 Хвилина мовчання
09.01 Т/с "Незабутнє" (16+)
10.45 Т/с "Чорний список" (16+)
12.55 Т/с "Злочин у раю" (16+)
15.25 Правила життя
17.10 Т/с "Мовчазний свідок" 

(12+)
18.15 Т/с "Незабутнє" (16+)
20.40 Т/с "Чорний список" (16+)
22.00 Т/с "Злочин у раю" (16+)
23.45 Т/с "Нічна зміна" (16+)
01.05 Правила життя

НТН
06.10 "Вещдок"
07.00 Т/с "Віртуози" (16+)
08.05 Х/ф "Громобій"
09.35 "Страх у твоєму домі"
10.20 "Садові поради"
10.50 "Вещдок"
12.20 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
13.50 Т/с "Менталіст" (16+)
15.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
16.45 "Страх у твоєму домі"
17.30 "Вещдок"
19.00 "Тут Люди"
19.40 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
21.10 Т/с "Менталіст" (16+)
22.40 Т/с "Морський патруль" 

(16+)
00.15 "Вещдок"
01.00 "Від Різдва до Хрещення"
01.45 "Паломництво на Святу зем-

лю"
02.30 "Вещдок"
03.55 "Таємниці світу"

Футбол 1
06.00 U-21. Україна - Франція. Від-

бір до ЄВРО- 2023
07.50 "Головна команда"
08.55 Ірландія - Україна. Ліга На-

цій УЄФА
10.45 "Головна команда"
11.35 "Денисов Time. Війна" Р. Ма-

линовський

12.00 Д/с "5 фіналів" 4 с.
12.25 Данія - Хорватія. Ліга Націй 

УЄФА
14.15 Топ-матч
14.25 Футбол NEWS
14.45 16?45, 17.55 "Головна ко-

манда"
15.50 LIVE. Україна - Вірменія. Ліга 

Націй УЄФА
18.45 Топ-матч
18.50 LIVE. Ірландія - Шотландія. 

Ліга Націй УЄФА
20.55 LIVE. Угорщина - Німеччина. 

Ліга Націй УЄФА
23.40 Топ-матч
23.55 Австрія - Франція. Ліга На-

цій УЄФА
01.45 Топ-матч
02.00 Швеція - Сербія. Ліга Націй 

УЄФА
03.50 Топ-матч
04.00 Азербайджан - Словаччина. 

Ліга Націй УЄФА
Спорт 1

00.00 Легка атлетика. World 
Athletics Continental Tour 
Silver. Шаморін, Словаччина

00.40 Фігурне катня. Чемпіонат 
світу 2022 Монпельє, Фран-
ція. Танці на льоду. Довіль-
ний танець

03.00 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чоловіки. 
Австрія - Польща

04.30 Небачений футбол
05.30 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-

ція. Австралія -??Японія
07.20 Футбол. Чемпіонат Литви 

Перший дивізіон. Рітеряй - 
Йонава

09.00 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Брага - Бен-
фіка

10.50 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/2 фіналу

11.40 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. РБ Зальцбург - 
Штурм

13.20 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Мезекевешд 
- Дьірмот

15.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. 1/2 фіналу

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

16.50 Легка атлетика. World 
Athletics Continental Tour 
Silver. Шаморін, Словаччина

19.00 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Матч за 3 місце LIVE

20.10 Небачений футбол
21.15 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-

ропи. Фінал LIVE
22.40 Гандбол. Бундесліга. Рейн-

Некар - Кіль

Субота, 11 червня
Animal Planet CEE

07.00 Пекельна кішка: Вовчий го-
лод 15 с.

07.50 Пекельна кішка: Надприрод-
ний кіт 10 с.

08.40 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Врятовані 
вчасно 10 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Хто кру-
тіший? 10 с.

10.25 На волю з пітбулем: Туга за 
домом 10 с.

11.20 Пекельна кішка: Кохання 
зла! 8 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Ланцюгові 
пси 8 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум Вайклефа готовий чи 
ні? 8 с.

14.05 На волю з пітбулем: Подо-
лання перешкод 8 с.

15.00 Смертоносна акула
16.00 Алея акул
17.00 Пекельна кішка: Кіт, що від-

чиняє двері 1 с.
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Розплідник 
виявлено 11 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для Сан-Франциско 
Джайентс 11 с.

20.00 Дивовижний світ тварин 11 с.
20.30 Дивовижний світ тварин 

12 с.
21.00 Дика Австралія: 2 год. 2 с.
22.00 Небачені Гаваї
23.00 Монстри Аляски: Видролю-

дина 3 с.
00.00 Легенди дикої природи 3 с.
01.00 Легенди дикої природи 4 с.
01.45 Аляска: вижити в останній 

межі: Повернення з глуши-
ні 8 с.

02.30 Дивовижний світ тварин 
11 с.

02.53 Дивовижний світ тварин 
12 с.

03.15 Легенди дикої природи 3 с.
04.00 Легенди дикої природи 4 с.
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Розплідник 
виявлено 11 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для Сан-Франциско 
Джайентс 11 с.

06.15 Дивовижний світ тварин 
11 с.

06.38 Дивовижний світ тварин 
12 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини: Трагедії 

кремлівських дружин

06.50 В пошуках істини: Вбити 
вождя: Замахи від Леніна до 
Горбачова

07.40 В пошуках істини: Таємниці 
кремлівських смертей

08.30 ДЖ. Ф. Кеннеді
09.30 Роки правління Обами: сила 

слова
10.25 В пошуках істини: Експери-

менти СССР
11.15 В пошуках істини: Еліксир 

молодості для Сталіна
12.05 Жінки Джона Кеннеді
13.05 Берлінська стіна: шлях до 

свободи
14.05 В пошуках істини: Окультний 

Гітлер
14.55 В пошуках істини: Олена 

Блаватська
15.45 д 100 ф. днів до перемоги 1 с.
16.40 д 100 ф. днів до перемоги 

2 с.
17.40 В пошуках істини: Михаило 

Булгаков: Євангеліє для 
Сталіна

18.30 В пошуках істини: Віктор Пе-
тровДомонтович

19.20 В пошуках істини: Чорний 
перстень Анни Ахматової

20.10 Крейсер Індіанаполіс: Спа-
док

21.10 Століття війни
22.05 Майя.Народження легенди 

1, 2 с.
23.40 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
00.30 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
01.20 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
02.10 Визволителі
03.10 Воїни Аппачів
04.25 Розкриття таємниць Вавіло-

ну 1, 2 с.
Film.Ua Drama

06.35 Т/с "Жіночі секрети"
10.50 Т/с "Годинник з зозулею"
13.50 Т/с "Нюхач 1"
17.00 Т/с "Дежурний лікар 6"
21.30 Т/с "Жіночі секрети"
02.40 Т/с "Новенька"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: 19 с. (16+)
06.30 Наукові дурниці: 6 с. (16+)
06.55 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Рибалка у шторм 
(16+)

07.45 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 NONE* (16+)

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



Неділя, 12 червня

МАЛО 
клієнтів?

ЗАМОВ  РЕКЛАМУ
(099)657-54-87

Animal Planet CEE
07.00 Ïåêåëüíà ê³øêà: Òåðîðèñòêà 

Õëîÿ 16 ñ.
07.50 Ïåêåëüíà ê³øêà: Ê³ò, ùî â³ä-

÷èíÿº äâåð³ 1 ñ.
08.40 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 

çàõèñòó òâàðèí: Ðîçïë³äíèê 
âèÿâëåíî 11 ñ.

09.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâà-
ð³óì äëÿ Ñàí-Ôðàíöèñêî 
Äæàéåíòñ 11 ñ.

10.25 Äèâîâèæíèé ñâ³ò òâàðèí 
11 ñ.

10.53 Äèâîâèæíèé ñâ³ò òâàðèí 
12 ñ.

11.20 Ïåêåëüíà ê³øêà: Ñìåðòîíîñ-
íèé Âóä³ 9 ñ.

12.15 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 
çàõèñòó òâàðèí: Áîíí³ òà 
Êëàéä 9 ñ.

13.10 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâà-
ð³óì ó ïðàëüí³é ìàøèí³ 9 ñ.

14.05 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ñâî¿õ íå 
êèäàþòü 9 ñ.

15.00 Çíàéîìñòâî ç îðàíãóòàíãà-
ìè 3 ñ.

15.30 Çíàéîìñòâî ç îðàíãóòàíãà-
ìè 4 ñ.

16.00 Çíàéîìñòâî ç ï³íãâ³íàìè 3 ñ.
16.30 Çíàéîìñòâî ç ï³íãâ³íàìè 4 ñ.
17.00 Ïåêåëüíà ê³øêà: ×îòèðè ñë³ï³ 

ê³øêè 2 ñ.
18.00 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 

çàõèñòó òâàðèí: Êîòÿ÷èé 
âáèâöÿ 12 ñ.

19.00 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Îãëó-
øàëüíèé òåðàð³óì äëÿ Äó-
àéòà Õîâàðäà 12 ñ.

20.00 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: ªäèíèé 
1 ñ.

21.00 Ç³ðêè òà çâ³ð³: Êð³ñòåí 
Áåëë òà ñþðïðèç ç ë³íèâ-
öåì 3 ñ.

21.30 Ç³ðêè òà çâ³ð³: Ìåë³ññà Äæî-
àí Õàðò òà íåçãîâ³ðëèâèé 
äåëüô³í 4 ñ.

22.00 Ñò³â ²ðâ³í - ìèñëèâåöü çà 
êðîêîäèëàìè: Êðîêîäèëè 
Ðåâîëþö³¿ 2 ñ.

23.00 Ìîíñòðè Àëÿñêè: Ï³âí³÷íèé 
ã³ãàíò 4 ñ.

00.00 Äèêà Àâñòðàë³ÿ: 2 ãîä. 2 ñ.
01.00 Íåáà÷åí³ Ãàâà¿
01.45 Ìîíñòðè Àëÿñêè: Ñí³ãîâà 

ëþäèíà 1 ñ.
02.30 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: ªäèíèé 

1 ñ.
03.15 Äèêà Àâñòðàë³ÿ: 2 ãîä. 2 ñ.
04.00 Íåââèäàí³ Ãàâà¿
04.45 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ää³ë 

çàõèñòó òâàðèí: Êîòÿ÷èé 
âáèâöÿ 12 ñ.

05.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Îãëó-
øàëüíèé òåðàð³óì äëÿ Äó-
àéòà Õîâàðäà 12 ñ.

06.15 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: ªäèíèé 
1 ñ.

Epoque
06.00 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òàºìíèö³ 

êðåìë³âñüêèõ ñìåðòåé
06.50 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Åêñïåðè-

ìåíòè ÑÑÑÐ
07.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Åë³êñèð 

ìîëîäîñò³ äëÿ Ñòàë³íà
08.30 Æ³íêè Äæîíà Êåííåä³
09.30 Áåðë³íñüêà ñò³íà: øëÿõ äî 

ñâîáîäè
10.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Îêóëüòíèé 

Ã³òëåð
11.15 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Îëåíà 

Áëàâàòñüêà
12.05 ä 100 ô. äí³â äî ïåðåìîãè 

1 ñ.
13.05 ä 100 ô. äí³â äî ïåðåìîãè 

2 ñ.
14.05 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ìèõàèëî 

Áóëãàêîâ: ªâàíãåë³º äëÿ 
Ñòàë³íà

14.55 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Â³êòîð Ïå-
òðîâÄîìîíòîâè÷

15.45 Êðåéñåð ²íä³àíàïîë³ñ: Ñïà-
äîê

16.40 Ñòîë³òòÿ â³éíè
17.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Íåíàïè-

ñàííà ³ñòîð³ÿ Ãîãîëÿ
18.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Âîëüô 

Ìåññ³íã
19.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Íîñòðàäà-

ìóñ ç Äðîãîáè÷à
20.10 Âèçâîëèòåë³
21.10 Âî¿íè Àïïà÷³â
22.05 Ðîçêðèòòÿ òàºìíèöü Âàâ³ëî-

íó 1, 2 ñ.
23.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ì³øêà 

ßïîí÷èê. Ñìåðòü êîðîëÿ
00.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñîíüêà 

çîëîòà ðó÷êà
01.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñïðàâà 

Ìàð³¿ Òàðíàâñüêî¿
02.10 Îë³ìï³éñüêà ãîðä³ñòü, àìå-

ðèêàíñüê³ óïåðåäæåííÿ
03.10 Âáèòè Åñêîáàðà
04.25 Áëèñê òà ñëàâà Ñòàðîäàâ-

íüîãî Ðèìó 1, 2 ñ.
Film.Ua Drama

06.35 Ò/ñ "Æ³íî÷³ ñåêðåòè"
10.45 Ò/ñ "Ëþáîâ ìàòåð³"
13.45 Ò/ñ "Íþõà÷ 1"
17.00 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 6"
21.35 Ò/ñ "Æ³íî÷³ ñåêðåòè"
02.35 Ò/ñ "Íîâåíüêà"

National Geographic
06.00 Íàóêîâ³ äóðíèö³: 8 ñ. (16+)
06.25 ²ãðè ðîçóìó: Æèòòÿ ìîçêó 

(16+)
07.10 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 

Ï³âäíÿ Êîñÿê çà êîñÿêîì 
(16+)

08.00 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðî-
òè Ï³âäíÿ Âñóïåðå÷ íåãîä³ 
(16+)

08.50 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ Òóìàí â³éíè (16+)

09.40 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðîòè 
Ï³âäíÿ Ìîìåíò ³ñòèíè (16+)

10.30 Îñóøèòè îêåàí: 2 Òàºìíèö³ 
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè (16+)

11.25 Îñóøèòè îêåàí: 2 Âòðà÷åí³ 
áîºãîëîâêè ÷àñ³â Õîëîäíî¿ 
â³éíè (16+)

12.10 Îñóøèòè îêåàí: 2 Òàºìíèö³ 
³ñïàíñüêî¿ Àðìàäè (16+)

13.05 Àâòî - SOS Ô³àò 500 (16+)
13.55 Àâòî - SOS Ðåíî 5 GT Òóðáî 

(16+)
14.50 Àâòî - SOS Sunbeam Alpine 

(16+)
15.40 Àâòî - SOS Êåéòåðõåì 7 

(16+)
16.35 ²ãðè ðîçóìó: Âï³éìàíèé íà 

ïë³âêó (16+)
17.30 ²ãðè ðîçóìó: Òåðîð íàä 

ªãèïòîì (16+)
18.20 ²ãðè ðîçóìó: Ïîòðàïèâ ó 

øòîðì íà íåá³ (16+)
19.15 ²ãðè ðîçóìó: Çíèêëèé ë³òàê 

(16+)
20.10 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: Ó 

ïîøóêàõ ãðîáíèö³ ó ï³ðàì³ä³ 
(16+)

21.00 Çàãóáëåí³ ñêàðáè Ðèìó Íå-
â³äîìèé ïàëàö Íåðîíà (16+)

21.50 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Áóä³âåëüíèêè ï³ðàì³ä (16+)

22.45 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ñìåðòü ï³ðàì³ä (16+)

23.35 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ïðîêëÿòòÿ ìóì³¿ (16+)

00.30 Àâòî - SOS Æóê Áîðèñ (16+)
01.20 Àâòî - SOS Ñïåöâèïóñê ³ç 

ñåðîì Ñò³ðë³íãîì Ìîññîì 
(16+)

02.00 Îñóøèòè îêåàí: 3 Çàòîíóëèé 
ºãèïåòñüêèé ì³ñòî (16+)

02.55 Îñóøèòè îêåàí: 3 Îñóøèòè 
Àìåðèêàíñüêó ðåâîëþö³þ 
(16+)

03.45 Àâòî - SOS Çàãàäêà Porsche 
(16+)

04.30 Àâòî - SOS Àíãåëè Herald 
(16+)

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

05.40 ²ãðè ðîçóìó: Äîâ³ðñÿ ìåí³ 
(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

05.10 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15"
09.50 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"
14.25 Ò/ñ "Í³êîí³â òà ÊÎ"
20.35 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå æèòòÿ"
01.40 Ò/ñ "Ïàòðóëü Ñàìîîáî-

ðîíà"
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"

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 "Ìîíòå Êàðëî"
16.50 Õ/ô "Ïðèãîäè ó Âåãàñ³" 

(16+)
18.35 Õ/ô "Ïîäðóæêè íàðå÷å-

íî¿" (16+)
20.35 Õ/ô "Äèÿâîë íîñèòü Ïðà-

äà"
22.20 Õ/ô "Íàðå÷åíèé íà äâîõ"
23.55 Õ/ô "Çàáóòè Ñàðó Ìàð-

øàë" (18+)
01.40 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäàº-

ìîñü
01.45 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà¿íè
02.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ
03.55 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà"
05.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

Терра
00.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
00.07 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

10 ñ.
00.30 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 104 ñ.
00.47 Äàëåê³ áåðåãè, 7 ñ.
01.12 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 

11 ñ.
01.34 Ï³ä â³òðèëîì â Ãðåíëàíä³¿, 

1 ñ.
01.50 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

5 ñ.
02.16 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 6 ñ.
03.01 Íåéìîâ³ðíî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, 

2 ñ.
03.50 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 10 ñ.
04.13 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 4 ñåçîí, 

8 ñ.
04.34 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 

5 ñ.
05.27 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 103 ñ.
05.48 Àäàïòåð, 32 ñ.
06.02 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 13 ñ.
06.25 Àäàïòåð, 111 ñ.
06.47 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 108 ñ.
07.08 UAhistory, 21 ñ.
07.35 Âàðòî ïîáóâàòè, 7 ñ.
07.39 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 

1 ñ.
08.31 Âàðòî ïîáóâàòè, 67 ñ.
08.35 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

8 ñ.
09.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
09.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 8 ñ.
09.53 Àäàïòåð, 107 ñ.
10.17 Äàëåê³ áåðåãè, 9 ñ.
10.41 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 109 ñ.
11.01 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

4 ñ.
11.21 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

5 ñ.
11.45 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³. Øâåé-

öàð³ÿ
12.00 Äàëåê³ áåðåãè, 8 ñ.
12.25 Àäàïòåð, 106 ñ.
12.54 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 106 ñ.
13.20 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 

6 ñ.
14.12 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

6 ñ.
14.38 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 

12 ñ.
15.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
15.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 7 ñ.
15.53 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñåçîí, 

5 ñ.
16.19 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñåçîí, 

7 ñ.
16.45 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 107 ñ.
17.05 Äèêóíàìè ïî Òàñìàí³¿, 1 ñ.
17.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 56 ñ.
18.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
18.07 Ïîäîðîæ ïî Áðàçèë³¿, 2 ñ.
18.49 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 7 ñ.
19.32 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

3 ñ.
19.52 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 2 ñ.

20.37 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 2 ñ.
21.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 1 ñ.
21.46 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 6 ñ.
22.08 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

2 ñ.
22.31 Äèâîâèæíà Êîñòà-Ð³êà, 3 ñ.
23.20 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 6 ñ.
23.46 Àäàïòåð, 77 ñ.

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

ïñèõîëîãà (12+)
10.10 Ò/ñ "Áóëî ó áàòüêà äâà 

ñèíè"
14.00 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

ïñèõîëîãà (12+)
14.35 Ñóïåðáàáóñÿ (12+)
19.00 Òàºìíèö³ ÄÍÊ (16+)
20.05 Âñå áóäå äîáðå. Äîïîìîãà 

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

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

Солнце
06.00 Ïðàâèëà æèòòÿ
09.00 Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ
09.01 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (16+)
10.45 Ò/ñ "×îðíèé ñïèñîê" (16+)
12.55 Ò/ñ "Çëî÷èí ó ðàþ" (16+)
15.25 Ïðàâèëà æèòòÿ
17.10 Ò/ñ "Ìîâ÷àçíèé ñâ³äîê" 

(12+)
18.15 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (16+)
20.40 Ò/ñ "×îðíèé ñïèñîê" (16+)
22.00 Ò/ñ "Çëî÷èí ó ðàþ" (16+)
23.45 Ò/ñ "Í³÷íà çì³íà" (16+)
01.05 Ïðàâèëà æèòòÿ

НТН
05.30 "Â³ä Ð³çäâà äî Õðåùåííÿ"
06.15 "Ïàëîìíèöòâî íà Ñâÿòó 

çåìëþ"
07.00 Ò/ñ "Â³ðòóîçè" (16+)
08.00 "Ñàäîâ³ ïîðàäè"
08.40 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³"
09.30 "Òóò Ëþäè"
10.10 "Âåùäîê"
11.40 Ò/ñ "Ìîðñüêèé ïàòðóëü" 

(16+)
13.10 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+)
14.35 Ò/ñ "CSI: Ìàÿì³" (16+)
16.05 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³"
17.40 "Âåùäîê"
19.15 Ò/ñ "CSI: Ìàÿì³" (16+)
20.45 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+)
22.15 Ò/ñ "Ìîðñüêèé ïàòðóëü" 

(16+)
23.55 "Âåùäîê"
00.40 Õ/ô "Ãðîìîá³é"

Футбол 1
06.00 Âåëüñ - Í³äåðëàíäè. Ë³ãà Íà-

ö³é ÓªÔÀ
07.45 Àâñòð³ÿ - Ôðàíö³ÿ. Ë³ãà Íà-

ö³é ÓªÔÀ
09.30 U-21. Óêðà¿íà - Ôðàíö³ÿ. Â³ä-

á³ð äî ªÂÐÎ- 2023

11.15 Àíãë³ÿ - ²òàë³ÿ. Ë³ãà Íàö³é 
ÓªÔÀ

13.00 Í³äåðëàíäè - Ïîëüùà. Ë³ãà 
Íàö³é ÓªÔÀ. Ïðåì'ºðà

15.00 Ôóòáîë NEWS
15.20 Âåëüñ - Áåëüã³ÿ. Ë³ãà Íàö³é 

ÓªÔÀ. Ïðåì'ºðà
17.20 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà" Þ. 

Ï'ÿòîâà
17.55 LIVE. U-21. Â³ðìåí³ÿ - Óêðà-

¿íà. Â³äá³ð äî ªÂÐÎ- 2023
19.55 Ôóòáîë NEWS
20.15 Òîï-ìàò÷
20.45 LIVE. Øâåéöàð³ÿ - Ïîðòóãà-

ë³ÿ. Ë³ãà Íàö³é ÓªÔÀ
23.40 Òîï-ìàò÷
23.55 Àíãë³ÿ - ²òàë³ÿ. Ë³ãà Íàö³é 

ÓªÔÀ
01.45 Òîï-ìàò÷
02.00 ²ðëàíä³ÿ - Øîòëàíä³ÿ. Ë³ãà 

Íàö³é ÓªÔÀ
03.50 Òîï-ìàò÷
04.00 Äàí³ÿ - Õîðâàò³ÿ. Ë³ãà Íàö³é 

ÓªÔÀ
Спорт 1

00.00 Ãàíäáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. Ï³ê 
Ñåãåä-Åëüâåðóì

01.30 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 
Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Ð³òåðÿé - 
Éîíàâà

03.10 Ãàíäáîë. ×ª- 2022 ×îëîâ³êè. 
Õîðâàò³ÿ - Ñåðá³ÿ

04.40 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîðòóãà-
ë³¿ Ïð³ìåéðà. Áåíô³êà - Ìî-
ðåéðåíñ³

06.30 Ô³ãóðíå êàòàííÿ. ×åìï³îíàò 
ñâ³òó 2022 Ìîíïåëüº, Ôðàí-
ö³ÿ. Ïîêàçîâ³ âèñòóïè

08.40 Ì³í³-ôóòáîë. ×åìï³îíàò ªâ-
ðîïè. Ìàò÷ çà 3 ì³ñöå

09.30 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óãîð-
ùèíè Âèùà ë³ãà. Ôåõåðâàð 
- Ê³øâàðäà

11.10 Ãàíäáîë. Áóíäåñë³ãà. Ðåéí-
Íåêàð - Ôëåíñáóðã-Õàíäå-
â³òò

12.40 Àâòîïåðåãîíè. Euroformula 
Open. Õóíãàðîð³íã, Óãîðùè-
íà. 2-ÿ ãîíêà

13.20 Ì³í³-ôóòáîë. ×åìï³îíàò ªâ-
ðîïè. Ô³íàë

14.20 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 
Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Ïàíåâå-
æèñ - Ñóäóâà

16.00 Ôóòáîë. ×Ñ- 2022 Êâàë³ô³êà-
ö³ÿ. ÎÀÅ - Àâñòðàë³ÿ

17.50 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Àâñòð³¿ 
Áóíäåñë³ãà. ÐÁ Çàëüöáóðã - 
Øòóðì

19.30 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óãîð-
ùèíè Âèùà ë³ãà. Àêàäåì³ÿ 
Ïóøêàøà - Ôåðåíöâàðîø

21.10 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 
Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Ð³òåðÿé - 
Éîíàâà

22.50 Ì³í³-ôóòáîë. ×åìï³îíàò ªâ-
ðîïè. Ô³íàë



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 
âçóòòÿ, 80 ãðí.; øòîðè íà â³êíà; õà-
ëàò 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.

 Ì³êðîõâèëüîâó ï³÷, ìàéæå íîâó, 
1500 ãðí.; Æóíî÷ó äóáëÿíêó ³ øê³ðÿ-
íó êóðòêó, ð.54, òåë. (050) 627-99-86.

  Ïðîäàì òåðì³íîâî äâ³ ïàðî-
âàí³ âèñîêîóä³éí³ êîçè, òåë. (068) 
806-49-50.

  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. 

  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.

  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.

  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.

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.

  Áàòàðå¿ ÷óãóíö³, á/â, ó â³äì³í-
íîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåë. (067) 
991-31-82.

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
 Øóêàþ ô³çè÷íó ðîáîòó. ×îëîâ³ê 45 ð. 

áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê (095)340-69-54.
 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.

 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



Âàæëèâî, ùî öåé ïðîºêò çìîæå íàäàòè 
ï³äòðèìêó íå ëèøå Àðòåìó òà éîãî 
ñ³ì'¿, à é ÷àñòèíó âèðó÷åíèõ êîøò³â â³ä 
ïðîäàæó äåñåðò³â áóäå íàïðàâëåíî äî 
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó Õàðê³âñüêî¿ 
ë³êàðí³.
Íàãàäàºìî, ùî äåê³ëüêà äí³â òîìó 
Ñâ³òëàíà Ëîáîäà îãîëîñèëà ïðî 
â³äêðèòòÿ öåíòðó äîïîìîãè äëÿ 
ïîñòðàæäàëèõ. Àðòèñòêà ðàçîì ç 
êîìàíäîþ ïðîôåñ³îíàë³â â³äêðèëà 
â Telegram ÷àò-áîò lo_help_bot, êóäè 
ìîæå çâåðíóòèñÿ êîæåí îõî÷èé òà 
îòðèìàòè ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó. 
Òàêîæ ñï³âà÷êà ñòâîðèëà LOBODA Help 
Center, äå áóäóòü â³äáóâàòèñÿ ðåàëüí³ 
çóñòð³÷³ ç ïñèõîëîãàìè.

Осадча та Єфросиніна 
емоційно висловилися 
щодо петиції про заборону 
абортів в Україні

 

23 òðàâíÿ íà ñàéò³ ïðåçèäåíòà Óêðà¿-
íè ç’ÿâèëàñÿ ïåòèö³ÿ ïðî çàáîðîíó 
àáîðò³â â Óêðà¿í³.
¯¿ àâòîð Àíàòîë³é Ãîëîâ÷àê ââàæàº, ùî 
æ³íêàì òðåáà çàáîðîíèòè ïåðåðèâàòè 
âàã³òí³ñòü, çâàæàþ÷è íà â³éíó, âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü çàãèáëèõ òà á³æåíö³â. Òàê â³í 
õî÷å "ñïðèÿòè ïðèðîñòó óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó".
Ñòàíîì íà 22:50 27 òðàâíÿ ïåòèö³ÿ 
ç³áðàëà 623 ï³äïèñè ç 25000 íåîáõ³äíèõ.
Â³äîì³ òåëåâåäó÷³ Êàòåðèíà Îñàä÷à òà 
Ìàøà ªôðîñèí³íà ïðîêîìåíòóâàëè 
öå. Íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ â Instagram ç³ðêè 
âèñëîâèëè ñâîº îáóðåííÿ.
"Õòî òàêèé Ãîëîâ÷àê? Ï³ä øóìîê äàâàé-
òå ùå îáìåæèìî ïðàâà æ³íîê. ß - ìàìà 
òðüîõ ä³òåé ³ ÿ ââàæàþ öþ ïåòèö³þ 
æàõëèâèì óòèñêîì", – ïðîêîìåíòóâàëà 
Îñàä÷à.
Ç³ ñâîãî áîêó, ªôðîñèí³íà ïðèãàäà-
ëà æ³íîê òà ìàëîë³òí³õ ä³â÷àòîê, ÿêèõ 
ç´âàëòîâàëè ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè.
"Öå â³äêîëè â êðà¿í³, äå éäå íàéæîð-
ñòîê³øà â³éíà çà ïðàâî áóòè â³ëüíèì, 
äå îáñòîþºòüñÿ äåìîêðàò³ÿ òà ïðàâà 
ëþäåé íà æèòòÿ, ÿêèì âîíè æèëè. Äå 
ç´âàëòîâàíèõ æ³íîê òà ä³â÷àòîê á³ëüøå, 
í³æ äîñ³ íàì îô³ö³éíî çàÿâëÿþòü. Äå 
âàã³òí³ 12-17-ð³÷í³ ä³â÷èíêè çóïèíÿ-
þòüñÿ ïñèõîëîãàìè â³ä ñó¿öèä³â ëèøå 
çàâäÿêè òîìó, ùî ìîæóòü ðîçïîðÿäè-
òèñÿ ñâîºþ òðàãåä³ºþ øëÿõîì ïåðåðè-
âàííÿ âàã³òíîñò³ òà ïî÷àòè â÷èòèñÿ 
æèòè! Çâ³äêè â³í âèë³ç? Çàñóíüòå éîãî 
íàçàä!" – íàïèñàëà Ìàøà.

Донька Сніжани Єгорової 
про скандальну маму: "Їй не 
варто вживати алкоголь"

Òåëåâåäó÷à òà àêòîðêà Ñòàñÿ Ðîâ³íñüêà 
ç³çíàëàñÿ, ÿê ñòàâèòüñÿ äî åêñ÷îëî-
â³êà ñâîº¿ ñêàíäàëüíî¿ ìàìè Ñí³æàíè 
ªãîðîâî¿ – Àíò³íà Ìóõàðñüêîãî.
Òàê, çíàìåíèò³ñòü, ÿêà íåùîäàâíî 
ïåðå¿õàëà äî ÑØÀ, ç³çíàëàñÿ, ùî íå 
ïîâàæàº êîëèøíüîãî ñâîº¿ ìàìè òà 
ïîÿñíèëà, ÷îìó.
Çîêðåìà, Ñòàñÿ ïðîêîìåíòóâà-
ëà âèñëîâè Àíò³íà â àâòîá³îãðàô³÷-
í³é êíèæö³, äå â³í îïèñàâ ñòîñóíêè ç³ 
Ñí³æàíîþ. Òàì â³í çàÿâèâ, ùî çì³íè 
ó ïîâåä³íö³ ïóò³í³ñòêè ïîâ'ÿçàí³ ³ç 
âæèâàííÿì àëêîãîëþ.
Â ³íòåðâ'þ Àë³í³ Äîðîòþê Ðîâ³íñüêà 
ïîä³ëèëàñÿ, ùî ¿é ñêëàäíî êîìåíòó-
âàòè, ùî êàæå Àíò³í, îñê³ëüêè â³í òåæ 
íàáðåõàâ.
"Â³í òåæ òàêà ëþäèíà… Íå äóæå 
ïîâàæàþ, ÿêùî ÷åñíî, òîìó ùî êàæå 
îäíå, à ðîáèòü ³íøå. Âîíè îäíå îäíîãî 
âàðòóþòü. ² êíèæêà éîãî – íàïîëîâèíó 
áðåõíÿ. Á³ëüøå, í³æ íàïîëîâèíó! Ìîæó 
ïîãîäèòèñÿ ëèøå â òîìó, ùî ¿é íå âàðòî 
éîãî âæèâàòè, òîìó ùî â íå¿ ³ òàê õàðàê-
òåð íå äóæå õîðîøèé, à êîëè âèïèâàº 
– öå çàãîñòðþºòüñÿ. Àëå íàçâàòè ¿¿ 

àëêîãîë³÷êîþ, çâ³ñíî, ÿ íå ìîæó, öå 
íåïðàâäà", – çàçíà÷èëà âåäó÷à.
Òàêîæ àêòîðêà ïîä³ëèëàñÿ, ùî íàâ³òü 
ïèñàëà Àíò³íó îñîáèñò³ ïîâ³äîìëåííÿ, 
äå ö³êàâèëàñÿ, íàâ³ùî â³í áðåøå.
"Áóëè ñèòóàö³¿, êîëè ÿ éîìó ïèñàëà: 
"Íàâ³ùî òè áðåøåø? Òè æ êàæåø 
íåïðàâäó", à â³í ìåí³: "Öå â³éíà, äºòêà, 
í³÷îãî îñîáèñòîãî", – ïðèãàäàëà âîíà.

Ірина Білик довела до сліз 
піснею для тих, хто чекає з 
війни на своїх коханих

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà ²ðèíà Á³ëèê âèïóñ-
òèëà íîâó ï³ñíþ "Êîðäîíè".
Êîìïîçèö³þ âèêîíàâèöÿ ïðèñâÿòèëà 
òèì, õòî ÷åêàº ç â³éíè íà ñâî¿õ êîõàíèõ.
"Íåìàº òàêîãî çëà ó ñâ³ò³, ùîá çíèùè-
òè êîõàííÿ íàâ³òü ó öåé áóðåìíèé ÷àñ 
³ æîäí³ êîðäîíè íå ðîç’ºäíàþòü íàøó 
ëþáîâ. ß ïðèñâÿ÷óþ öþ ï³ñíþ òèì, 
õòî ÷åêàº ç â³éíè íà ñâî¿õ êîõàíèõ", – 
ïðîêîìåíòóâàëà çíàìåíèò³ñòü.
Ó êîìåíòàðÿõ êîðèñòóâà÷³ ïèñàëè, 
ùî íîâèíêà ðîç÷óëèëà ¿õ äî ñë³ç:

   Òå÷óòü ñëüîçè... Çà íàøó êðà¿íó, çà 
íàøèõ âî¿í³â, ÿê³ âæå í³êîëè íå ïîâåð-
íóòüñÿ äî ñâî¿õ ðîäèí...

   Äóæå çâîðóøëèâî, ÷óòòºâî! ×óäîâà, 
í³æíà ï³ñíÿ! Îáîæíþþ êàçêîâå ïîºä-
íàííÿ ìóçèêè, ãîëîñó ²ðèíè òà ñë³â! Öå 
íåéìîâ³ðíî!

   Ö³ â³ðø³ é ìóçèêà íåéìîâ³ðíî â³äîáðà-
æàþòü ñòàí ìîº¿ äóø³. Öå ïðÿìå ïîïà-
äàííÿ ï³ñí³ â ñåðöÿ ì³ëüéîí³â  óêðà¿íö³â!

Jerry Heil заспівала про 
розбомблене Щастя та 
розстріляну "Мрію" 

Â³äîìà ñï³âà÷êà òà áëîãåðêà JERRY 
HEIL âèïóñòèëà íîâó ï³ñíþ, ÿêà 
îòðèìàëà íàçâó #ÌÐ²ß.
Ó òðåêó àðòèñòêà çàñï³âàëà ïðî óêðà¿í-
ñüêå ì³ñòî Ùàñòÿ òà ëåãåíäàðíèé ë³òàê 
"Ìð³ÿ", ÿêèé ó ëþòîìó ñïàëèëè ðîñ³é-
ñüê³ â³éñüêîâ³.
ßê ç³çíàëàñÿ, âèêîíàâèöÿ, ï³ñíþ âîíà 
íàïèñàëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîðîã âäàðèâ 
ïî Ùàñòþ ³ ðîçáèâ ë³òàê.
"Öå òàê ñèìâîë³÷íî! Íàøå ùàñòÿ áóëî 
íà íàø³é çåìë³ ³ ìè òðèìàëè íàéá³ëüøó 
â ñâ³ò³ ìð³þ â íåá³ — ìð³þ ïðî ñâîáîäó. 
Àëå â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çàâæäè áóëà 
³ áóäå âîëÿ. Âîíà âñåðåäèí³ êîæíîãî ç 
íàñ — ³ öå òîé äóõîâíèé ôóíäàìåíò, íà 
ÿêîìó ìè â³äáóäóºìî ³ íîâó ìð³þ, ³ íîâå 
ùàñòÿ. ² îáðàçíî, ³ áóêâàëüíî" - ïðîêî-
ìåíòóâàëà ç³ðêà.
Òàêîæ ó ï³ñí³ çâó÷àòü ðÿäêè óêðà¿íñüêî¿ 
íàðîäíî¿ ïðèêàçêè - "ùî ïîñ³ºø, òå é 
ïîæíåø".

Світлана Тарабарова 
випустила пісню з 
символічною назвою 
"Бо ти моя Азовсталь"

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Ñâ³òëàíà Òàðàáàðî-
âà â äóåò³ ç Ìàêñîì Ïòàøíèêîì ïðåäñòà-
âèëè çâîðóøëèâó äóåòíó êîìïîçèö³þ 
ï³ä íàçâîþ "Áî òè ìîÿ Àçîâñòàëü".
Ï³ñíÿ íàðîäèëàñÿ ó Ëüâîâ³ çà 1017 
êì â³ä îõîïëåíîãî âîãíåì Ìàð³óïîëÿ, 
äå Ìàêñ âïåðøå íàñï³âàâ ¿¿ ï³ä ã³òàðó 
íà äèêòîôîí ³ íàä³ñëàâ Ñâ³òëàí³, ÿêà 
íà òîé ÷àñ ãîòóâàëàñÿ âèêîíàòè ã³ìí 
ïåðåä ìàò÷åì çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ó Õîðâà-
ò³¿, ùå çà 1000 êì â³ä Ëüâîâà.
Â³äñòàí³ íå çàâàäèëè âêëàñòè ó ìóçèêó 
âñþ í³æí³ñòü, òåïëî, âäÿ÷í³ñòü òà 
áåçìåæíó íàä³þ, à ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ 
äîïîìîãëè çðîáèòè âñå äèñòàíö³éíî ³ 
ï³ñíþ âæå ïî÷óëè ïåðø³ ðàä³î ñëóõà÷³.
"ª ðå÷³, ïðî ÿê³ õî÷åòüñÿ êðè÷àòè, àëå 
çàðàç íàâ³òü äóìàòè ïðî íèõ òðåáà 
ïîøåïêè...", – ïðîêîìåíòóâàâ Ìàêñ 
Ïòàøíèê.
"À ÿ âïåâíåíà, ùî ìè ùå çóñòð³íåìî 
õëîïö³â ðàä³ñíèì ãîìîíîì Ñîô³éñüêèõ 
äçâîí³â", - äîäàëà Ñâ³òëàíà, öèòóþ÷è 
ñëîâà ïðèñÿãè âî¿í³â Àçîâà.
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Фільм вбитого у Маріуполі 
режисера отримав спеціальну 
нагороду у Каннах

Ô³ëüì ëèòîâñüêîãî ðåæèñåðà Ìàíòàñà 
Êâåäàðàâ³÷þñà, ÿêîãî âáèëè ðîñ³éñüê³ 
îêóïàíòè ó Ìàð³óïîë³ â êâ³òí³, îòðèìàâ 
ñïåöíàãîðîäó íà 75-ìó Êàííñüêîìó 
ê³íîôåñòèâàë³.
Ñòð³÷êà "Ìàð³óïîë³ñ 2" çäîáóëà 
îñîáëèâó íàãîðîäó â³ä æóð³ ïðåì³¿ 
"Çîëîòå îêî".
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà óêðà¿íñüêà ðåæèñåð-
êà ²ðèíà Ö³ëèê, ÿêà áóëà ó ñêëàä³ æóð³, íà 
ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook.
"Öåé ô³ëüì àáñîëþòíî íåìîæëèâî í³ ç 
÷èì ïîð³âíþâàòè, â³í ãîñòðî âèä³ëÿâñÿ, 
í³áè ëåæàâ íà îêðåì³é ïîëèö³; áèâ ï³ä 
äèõ äî ÷îðíîòè â î÷àõ. À çíàþ÷è òàêîæ 
óñå, ùî ëèøèëîñÿ çà êàäðîì... Ëèòîâ-
ñüêèé ðåæèñåð Êâåäàðàâ³÷þñ ïðè¿õàâ 
äî Ìàð³óïîëÿ â áåðåçí³, çí³ìàâ òàì 
öèâ³ëüíèõ, æèâ ç íèìè, àëå çðåøòîþ 
ïîòðàïèâ ó ïîëîí, éîãî êàòóâàëè ³ 
âáèëè", - ðîçïîâ³ëà Ö³ëèê.
Ðåæèñåðêà äîäàëà, ùî êîõàíà Êâåäà-
ðàâ³÷þñà çìîãëà âèâåçòè ç Ìàð³óïîëÿ 
íå ëèøå éîãî ò³ëî, à é ìàòåð³àëè, ÿê³ â³í 
òàì çíÿâ.
"Äðóç³, êîëåãè äåë³êàòíî ñêëàëè 
äîêóïè â³äçíÿò³ êàäðè ³ çðîáèëè ç öüîãî 
ô³ëüì", - çàçíà÷èëà âîíà.
Òàêîæ Ö³ëèê ïîä³ëèëàñÿ, ùî ïðåçè-
äåíòêà æóð³ À´íºøêà Õîëëàíä, âðó÷à-
þ÷è íàãîðîäó, îãîëîñèëà õâèëèíó 
ìîâ÷àííÿ çà æåðòâàìè â³éíè Ðîñ³¿ â 
Óêðà¿í³, çîêðåìà ðåæèñåðàìè, æóðíà-
ë³ñòàìè, ôîòîãðàôàìè, ïðåäñòàâíèêà-
ìè ³íøèõ òâîð÷èõ ïðîôåñ³é.
Çàóâàæèìî, 2015 ðîêó Ìàíòàñ Êâåäà-
ðàâ³÷þñ çíÿâ ô³ëüì "Ìàð³óïîë³ñ". 
Ïðåì'ºðà ñòð³÷êè â³äáóëàñÿ íà Áåðë³í-
ñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³ 2016 ðîêó, éîãî 
íàçèâàëè "ëþäñüêîþ ³ñòîð³ºþ íà òë³ 
³ñòîðè÷íèõ ïîòðÿñ³íü".

Положинський зворушливо 
звернувся до українців 
у свій ювілей: "Мені 50. 
І я - солдат ЗСУ"

Åêñë³äåð ãóðòó "Òàðòàê" Îëåêñàíäð 
Ïîëîæèíñüêèé, ÿêèé çàðàç ñëóæèòü 
â ÇÑÓ, 28 òðàâíÿ, ñâÿòêóâàâ äåíü 
íàðîäæåííÿ.
Ó ìóçèêàíòà þâ³ëåé – éîìó âèïîâíèëîñÿ 
50 ðîê³â. Ç ö³º¿ íàãîäè ó ñåáå íà ñòîð³íö³ 
â Instagram Îëåêñàíäð Ïîëîæèíñüêèé 
ðîçì³ñòèâ çâîðóøëèâèé ïîñò.
Ó íüîìó àðòèñò ïîì³ðêóâàâ ïðî òå, ùî 
50 ðîê³â öå ³ áàãàòî, ³ âîäíî÷àñ äóæå 
ìàëî:
"50 - öå áàãàòî. 50 - öå äîñòîá³ñà. 
Öå ï³â ñòîë³òòÿ. Öå äâà ïîêîë³ííÿ. 
Áàãàòüîõ ìî¿õ îäíîë³òê³â óæå íåìàº. 
Áàãàòî ïðåêðàñíèõ ëþäåé äî 50 íå 
äîòÿãíóëè, íå äîæèëè. À ÿ äîæèâ. Òàê 
â ìåíå ñêëàëîñÿ. ² ÿ ìàþ ñò³éêèé íàì³ð 
æèòè äàë³", - íàïèñàâ Ïîëîæèíñüêèé.
² äîäàâ, ùî 50 íàñïðàâä³ é äóæå ìàëî, 
îñê³ëüêè â³í ùå äóæå áàãàòî ÷îãî íå 
âñòèã ðåàë³çóâàòè:
"50 - öå äóæå ìàëî. Ùå ñò³ëüêè íå 
çðîáèâ, íå äîñÿã, íå çä³éñíèâ. Íå 
ñòâîðèâ. Íå îòðèìàâ. Íå â³ääàâ. 
Â ìåíå áàãàòî ïëàí³â - æèòòºâèõ ³ 
òâîð÷èõ. Â ìåíå áàãàòî áàæàíü ³ ìð³é. 
À îò ñê³ëüêè â ìåíå ðîê³â ëèøèëîñÿ - 
òîãî ÿ íå çíàþ. Ñê³ëüêè âèéäå. Ìîæå 
ðîê³â. À ìîæå ì³ñÿö³â. ×è äí³â. ×è íàâ³òü 
- ÷îãî áè, ïðàâäó êàæó÷è, íå õîò³ëîñÿ - 
ãîäèí", - ïîì³ðêóâàâ Îëåêñàíäð.
Ïîëîæèíñüêèé ç³çíàâñÿ, ùî ó íüîãî 
âæå ïðîÿâëÿþòüñÿ ïåâí³ â³êîâ³ ïðîáëå-
ìè ç³ çäîðîâ'ÿì, àëå â³éíà íå äàº ÷àñó 
ïðî öå äóìàòè:
"Ìåí³ 50. ² ÿ - ñîëäàò ÇÑÓ, ñòð³ëåöü 
47-ãî îêðåìîãî áàòàëüéîíó. Â ìåíå º 
ôîðìà ³ àâòîìàò. Â ìåíå º êîìàíäèðè 
³ òîâàðèø³ ïî çáðî¿. Â ìåíå º áàãàòî 

íîâèõ îáîâ’ÿçê³â ³ òðîøêè ìåíøå 
êîëèøí³õ ïðàâ. Ïîêè ùî ÿ íå äóæå 
õîðîøèé ñîëäàò, àëå ùîäíÿ ÿ ñòàðà-
þñÿ ñòàòè êðàùèì. ² ñòàíó. Ìîæëèâî, 
íàâ³òü îô³öåðîì. Êîëèñü. ßê ìð³ÿâ 
êîëèñü", - ç³çíàâñÿ ñï³âàê.

Оля Полякова зізналася, 
куди напередодні війни 
витратила всі гроші

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Îëÿ Ïîëÿêîâà 
â³äïîâ³ëà íà çàêèäè, ùî ìîâëÿâ, îò äî 
ïî÷àòêó â³éíè âîíà çàðîáëÿëà øàëåí³ 
ãðîø³, à òåïåð íå ìàº çà ùî æèòè.
Ó íîâîìó âèïóñêó ïðîãðàìè "Âçðîñëûå 
äåâî÷êè", ÿêó Îëÿ Ïîëÿêîâà âåäå 
ðàçîì ç Ìàøåþ ªôðîñèí³íîþ, âèêîíà-
âèöÿ ïîä³ëèëàñÿ, ùî ïîïðè òå, ùî âîíà 
ïðàöþâàëà ÿê ê³íü, ô³íàíñîâî¿ ïîäóø-
êè ó íå¿ íå áóëî.
"Çðîçóì³ëî, ùî â íàñ íåìà æîäíèõ 
ïîì³÷íèê³â, ó íàñ íåìà æîäíèõ âîä³¿â… 
Ìîæëèâî, öå çàðàç, çíàºø, ãîâîðèòè 
ïðî òå, ùî áàãàòî ëþäåé òàê æèëî, àëå 
ìè òàê íå æèëè. Ìè áàãàòî çàðîáëÿ-
ëè ³ ñòâîðþâàëè ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Áàãàòî 
ïðàöþâàëè", - ïðèãàäàëà æèòòÿ äî 
â³éíè Ïîëÿêîâà.
Òàêîæ âîíà íå ñòàëà ïðèõîâóâàòè, êóäè 
ïîä³ëèñÿ âñ³ ¿¿ çàðîáëåí³ ãðîø³:
"Áàãàòî õòî ìåí³ ãîâîðèòü: "À äå æ 
âñ³ ö³ ãðîø³, ÿê³ âè çàðîáëÿëè?". À òè 
çíàºø, ÿ æ íå çðîáèëà æîäíî¿ ñêàðá-
íè÷êè. Ó ìåíå æ áóëî áóä³âíèöòâî. ß 
ò³ëüêè-íî ïîñòàâèëà íîâ³ â³êíà, óÿâëÿ-
ºòå, òàê? Ùî òàêå çàðàç â Êèºâ³, ÿêèé 
áîìáëÿòü, ïîñòàâèòè çà øàëåí³ ãðîø³ 
íîâ³ â³êíà. ² ÿ êàæó ñâî¿é õàòí³é ðîá³ò-
íèö³: "Òåòÿíêî, ïðèéä³òü áóäü ëàñêà, 
çàêëåéòå ³çîëåíòîþ". Âîíà ìåí³ êàæå: 
"Îëþ, âè óÿâëÿºòå îá'ºì öüîãî â³êíà. 
ßê îñü öþ â³òðèíó çà øàëåí³ áàáêè 
çàêëå¿òè?". Çâ³ñíî, öå âñå íåìîæëèâî. 
Âêëàäàëà â øîó, âêëàëà â ê³íî. Äðóç³, ÿ 
æ ô³ëüì çíÿëà. Ìè ò³ëüêè-íî ç Îëåãîì 
Âèííèêîì çàïèñàëè äóåò ³ çíÿëè 
íåéìîâ³ðíî äîðîãèé-êðóòèé êë³ï íà 
ï³ñíþ "Äëèííûå íîãè", ÿêà ìàëà âèéòè 
8 Áåðåçíÿ. ², çâè÷àéíî, âîíà íå âèéøëà 
8 áåðåçíÿ, ³ íàâðÿä ÷è âèéäå âçàãà-
ë³", - ðîçïîâ³ëà Ïîëÿêîâà ïðî âèòðàòè 
íàïåðåäîäí³ â³éíè.

Світлана Лобода вигадала, 
як допомогти молодому 
кондитеру з Харкова, район 
якого обстріляли окупанти

Ñï³âà÷êà Ñâ³òëàíà Ëîáîäà ðîçïîâ³-
ëà ïðî îäíîãî õëîïöÿ ç Õàðêîâà, ÿêèé 
çâåðíóâñÿ äî ¿¿ áëàãîä³éíîãî öåíòðó 
LOBODA Help Centår.
Çà ñëîâàìè àðòèñòêè, êîæåí ðàíîê 
âîíà ïî÷èíàº ç òîãî, ùî ÷èòàº ëèñòè 
â³ä ëþäåé, ÿê³ íàäõîäÿòü íà ¿¿ ïîøòî-
âó ñêðèíüêó. Îäíèì ³ç íèõ áóâ ëèñò 
ìîëîäîãî êîíäèòåðà Àðòåìà ç Õàðêîâà:
"Ó ëèñò³ â³í ðîçïîâ³äàâ ïðî æàõ³òòÿ 
áîìáàðäóâàííÿ Õàðêîâà ç ïåðøèõ 
äí³â â³éíè ³ äî ñüîãîäí³. ßê éîãî 
ð³äíèé ðàéîí áóëî îáñòð³ëÿíî, à ñ³ì'ÿ 
ç îäèíàäöÿòè ëþäåé çìóøåíà áóëà 
á³ãòè, ÿê âèæèâàþòü çàðàç ³ íàìàãàþòü-
ñÿ òðèìàòèñÿ ðàçîì. Àðòåì íàä³ñëàâ 
ñâî¿ êîíäèòåðñüê³ ðîáîòè, ³ ÿ äîâãî 
äóìàëà, ÿê ìîæó äîïîìîãòè éîìó òà 
éîãî ðîäèí³. Ìåí³ ñïàëà íà äóìêó ³äåÿ, 
ÿê ìîæíà íå ò³ëüêè íàäàòè äîïîìî-
ãó, à ïîêàçàòè éîãî òàëàíò ³ íàïðàâè-
òè âì³ííÿ íà áëàãî, äîïîìàãàþ÷è íå 
ò³ëüêè éîãî ñ³ì'¿, à é ì³ñòó", - ðîçïîâ³ëà 
ïðî îäèí ³ç ëèñò³â Ñâ³òëàíà Ëîáîäà.
Ëîáîäà çàïðîïîíóâàëà Àðòåìó ìàòåð³-
àëüíó äîïîìîãó ³ ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî 
ïðîºêòó. Òàê ï³ñí³ àðòèñòêè â³äòåïåð 
ìîæíà ñêóøòóâàòèíà ñìàê. Äåñåðòè 
ï³ä íàçâîþ: "Ïóëÿ äóðà", "Àìåðèêàíî", 
"Òâîè ãëàçà", "Ê ÷åðòó ëþáîâü" òà òîðò 
"Òðîïèêàíà", âæå ìîæíà çàìîâèòè â 
Instagram êîíäèòåðà @artem_kinash.

І я - солдат ЗСУ"

Åêñë³äåð ãóðòó "Òàðòàê" Îëåêñàíäð 

нагороду у Каннах

Ô³ëüì ëèòîâñüêîãî ðåæèñåðà Ìàíòàñà 

якого обстріляли окупанти

Ñï³âà÷êà Ñâ³òëàíà Ëîáîäà ðîçïîâ³-

абортів в Україні

23 òðàâíÿ íà ñàéò³ ïðåçèäåíòà Óêðà¿-

витратила всі гроші

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Îëÿ Ïîëÿêîâà 

розстріляну "Мрію" 

Â³äîìà ñï³âà÷êà òà áëîãåðêà JERRY 

варто вживати алкоголь"

Òåëåâåäó÷à òà àêòîðêà Ñòàñÿ Ðîâ³íñüêà 

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Ñâ³òëàíà Òàðàáàðî-
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Îâåí. Öüîãî òèæíÿ íà ïåðøå ì³ñöå âèéäóòü äðóæí³ 
ñòîñóíêè òà òóðáîòè ñ³ì'¿. Íå ìîæíà âèêëþ÷àòè, ùî 
áóäå âëàñòèâî äîïîìàãàòè âñ³ì, íàâ³òü òèì, õòî ïðî 
öå íå ïðîñèòü. Íàìàãàéòåñÿ íå çàáóâàòè ïðî ñåáå. 

Ð³âåíü æèòòºâèõ ñèë õî÷ ³ âèñîêèé ó öåé ïåð³îä, ïðîòå ïîòðå-
áóº ðåãóëÿðíîãî ï³äæèâëåííÿ.

Òåëåöü. Òèæäåíü ïðèíåñå ñïðèÿòëèâ³ çì³íè ó îñî-
áèñòèõ ñïðàâàõ. Íàìàãàéòåñÿ íå âòðà÷àòè æîäíî¿ 
äîðîãîö³ííî¿ õâèëèíè. Ãîðîñêîï ðåêîìåíäóº çî-
ñåðåäèòèñÿ íà äð³áíèöÿõ, ó òîìó ÷èñë³ ñêëàäàºòüñÿ 

ïîáóò. ßê ò³ëüêè ñòâîð³òü â îñîáèñòîìó ïðîñòîð³ çàòèøîê, çà-
òèõíóòü ñâàðêè ç ð³äíèìè, íàñòð³é ñòàíå á³ëüø ãàðìîí³éíèì.

Áëèçíþêè. ª øàíñ îòðèìàòè âèãîäó òàì, äå ³íø³ 
áà÷àòü ëèøå íåïðèºìíîñò³. Ó öåé ïåð³îä äîáðå ïðî-
éäóòü áóäü-ÿê³ ñïðàâè, íàö³ëåí³ íà êîðîòêîñòðîêîâèé 
óñï³õ. Íå òðåáà ò³êàòè â³ä ñï³ëêóâàííÿ. Â õîä³ îäí³º¿ 

ç ðîçìîâ ìîæå ïðîëèòèñÿ ñâ³òëî íà ïîä³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ, 
àáî áóäå îòðèìàíà ö³êàâà ïðîïîçèö³ÿ.

Ðàê. Öüîãî òèæíÿ ìîæóòü ï³ääàòèñÿ ñâîºð³äí³é ïå-
ðåâ³ðö³. Éìîâ³ðíî, îãîëÿòüñÿ íàñë³äêè ìèíóëèõ â³ä-
íîñèí, àáî äàñòü çíàòè ïðî ñåáå êîëèñü äîïóùåíà 
íåäáàë³ñòü ó áóäü-ÿê³é ñïðàâ³. Íå ìîæíà ìàòè ëèøå 

îäèí ñóâîðèé ïëàí, éîãî ìîæíà ñêîðèãóâàòè ÷åðåç íåçàëåæ-
íèõ â³ä íàñ ïðè÷èí ³ ïðè÷èí.

Ëåâ. Öåé òèæäåíü áóäå íàïîâíåíèé ðàä³ñòþ òà ãàð-
ìîí³ºþ. Íå øóêàéòå êàâåðçè. Âàì íåîáõ³äíî ïîâ³-
ðèòè â óñï³õ ³ ñïðîáóâàòè îòðèìàòè ç öüîãî ïåð³îäó 
ìàêñèìóì êîðèñò³. Äîáðå âäàâàòèìóòüñÿ ñïðàâè, 

ïîâ'ÿçàí³ ç âèð³øåííÿì íàáîë³ëèõ ïèòàíü. Áåçä³ÿëüí³ñòü ñõî-
æà íà âòðàòó ïîçèö³é.

Ä³âà. Öåé òèæäåíü íàïîâíèòü æèòòÿ ïðèºìíèìè 
ïîä³ÿìè. Ó öåé ïåð³îä ìîæåòå çíàéòè íåòðèâ³àëüíå 
âèð³øåííÿ ñòàðî¿ ïðîáëåìè. Ñïðèÿòëèâ³ îáñòàâèíè 
äîïîìîæóòü íàëàøòóâàòèñÿ íà ïîçèòèâ òà âïåâíåíî 

ïîäèâèòèñÿ ó ñâîº ìàéáóòíº.
Òåðåçè. Òèæäåíü áóäå ïðèºìíèì ³ ñïîê³éíèì. Â³ëü-
íèé ÷àñ ðåêîìåíäóºòüñÿ íàïðàâèòè íà óñóíåííÿ íå-
äîìîâëåíîñò³ â îñîáèñòèõ ñïðàâàõ. Íåìàº òèõ ïè-
òàíü, ÿê³ âè íå çìîãëè á âèð³øèòè íà ñâîþ êîðèñòü. 

Á³ëüøå òàêòó ó ñï³ëêóâàíí³, ³ âè çä³éñíèòå áóäü-ÿêå áàæàííÿ.
Ñêîðï³îí. Ñì³ëèâî âïðîâàäæóéòå ³ííîâàö³¿ ó æèòòÿ. 
Ìîæíà ñïðîáóâàòè ñåáå ó íîâèõ ñïðàâàõ, îñâî¿òè 
íîâå õîá³, ïîåêñïåðèìåíòóâàòè ç çà÷³ñêîþ ÷è ïîçáó-
òèñÿ íåïîòð³áíèõ ðå÷åé. Ó ô³íàíñîâèõ ïèòàííÿõ âè-

ÿâèòå îáåðåæí³ñòü. ßêùî íåìàº â òîìó êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñ-
ò³, ïåðåíåñ³òü íà íàñòóïíèé òèæäåíü âåëèê³ ïîêóïêè òà ³íø³ 
ìîæëèâ³ âèòðàòè.

Ñòð³ëåöü. Íà ïî÷àòêó òèæíÿ ìîæå çäàòèñÿ, ùî âè 
ïðèïèíèëè âèêëèêàòè ³íòåðåñ ó ³íøèõ ëþäåé. Ìîæ-
ëèâî, öå òàê ³ º, àëå íå âàðòî ïåðåæèâàòè. Íåçàáàðîì 
âè â³äíîâèòå ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü. Âè ìîæåòå îòðèìà-

òè â³äïîâ³äü íà âàæëèâå çàïèòàííÿ. ßêùî â³í âèÿâèòüñÿ íå 
òàêèì, íà ÿêèé âè ðîçðàõîâóâàëè, âñå ìîæíà áóäå âèïðàâè-
òè, ÿêùî äîêëàñòè çóñèëü.

Êîçåð³ã. Öåé òèæäåíü âêàæå íà åôåêòèâí³ñòü âèáðà-
íîãî êóðñó. Íàâ³òü ÿêùî äîâåäåòüñÿ â³äêîðèãóâàòè 
ÿêèéñü ïðîöåñ, öå íå âïëèíå íà âàø óñï³õ. Ðàä³ñíèé 
íàñòð³é ñïðèÿòëèâî ïîçíà÷èòüñÿ íà ñòîñóíêàõ ³ç 

áëèçüêèìè ëþäüìè.
Âîäîë³é. Åíåðã³¿ ó ïðåäñòàâíèê³â çíàêà Çîä³àêó 
Âîäîë³é öüîãî òèæíÿ áóäå õî÷ ãðåáëþ ãàòè, àëå º 
ðèçèê íàïðàâèòè ¿¿ â íåïðàâèëüíå ðóñëî. Íàé÷àñ-
ò³øå ðàäüòåñÿ ç òèìè, õòî ðîçóì³ºòüñÿ íà æèòò³ 

(îñîáëèâî ó ñïðàâàõ àìóðíèõ). Àñòðîëîã³÷íà êàðòèíà çà-
ðàç òàêà, ùî êîæåí ç Âîäîë³¿â ìàº âñ³ øàíñè íàáóòè îñî-
áèñòîãî ùàñòÿ.

Ðèáè. Äàð ïåðåêîíàííÿ Ðèá öüîãî òèæíÿ ã³äíèé ïî-
õâàëè. Çàñòîñîâóéòå ñâîº êðàñíîìîâñòâî çà ïðè-
çíà÷åííÿì ³ âèÿâèòå òðîõè á³ëüøå ðîçòîðîïíîñò³ ó 
ïîòî÷íèõ ñïðàâàõ. Ãîðîñêîï ðàäèòü Ðèáàì ìèñëèòè 

øèðøå çà çâè÷í³ øàáëîíè. Íàâ³òü ÿêùî çäàñòüñÿ, ùî îäíà ç 
³äåé òðîõè óòîï³÷íà, íå ïîñï³øàéòå îñòàòî÷íî â³äìîâëÿòèñÿ 
â³ä íå¿. Ïðèòðèìàéòå ïîä³áí³ äóìêè â êîìîð³ ñâîº¿ ïàì'ÿò³.

6 червня  — 12 червня

6 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ä³â³. Öþ äîáó ìîæíà 
íàçâàòè ÷àñîì äóõîâíîãî î÷è-
ùåííÿ. Âîñüìèé ì³ñÿ÷íèé äåíü 
ïî÷èíàº äðóãó ì³ñÿ÷íó ôàçó, ³ 
ñâ³ò ïåðåõîäèòü íà íîâèé ùà-
áåëü. Ó÷îðàøíÿ ëÿëå÷êà ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà ìåòåëèêà, ³ ìè 
â³ä÷óâàºìî çì³íè òà áàæàííÿ 
ùîñü çì³íèòè.

7 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ä³â³. Äåíü ñïîâíåíèé 
ñïîêóñ, ñïîêóñ, ³ í³áè âèòÿãóº íà 
ñâ³ò íàø³ ñëàáêîñò³ òà âàäè. Íå-
âèð³øåí³ ïðîáëåìè ïîñòàþòü 
ïåðåä íàìè òàê ÿâíî, ùî ìè ðîç-
ãóáëåí³ ³ çäèâîâàí³. Ì³ñÿöü íå 
ïðîùàº ïîìèëîê, ³ ÿêùî ìè íå 
çðîçóì³ºìî óðîêó, òî ïîâåðíå-
ìîñÿ äî ö³º¿ ñèòóàö³¿.

8 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³ñÿöü 
ó Ä³â³. Íåâèð³øåí³ ïðîáëåìè ïî-
ñòàþòü ïåðåä íàìè òàê ÿâíî, ùî 
ìè ðîçãóáëåí³ ³ çäèâîâàí³. Àëå 
ïàì'ÿòü îñâ³æèòè äîâåäåòüñÿ – ì³-
ñÿöü íå ïðîùàº ïîìèëîê, ³ ÿêùî 
ìè íå çðîçóì³ºìî óðîêó, òî ïîâåð-
íåìîñÿ äî ö³º¿ ñèòóàö³¿.

9 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Òåðåçàõ. ×àñ âäàëèõ ³ 
ïðèºìíèõ çì³í, â³í í³áè ñòâîðå-
íèé äëÿ òîãî, ùîá ìè ïåðåïî÷è-
ëè, ³ ïî÷àëè áóäóâàòè íîâ³ ïëàíè, 

³ âò³ëþâàòè ãàðí³ ìð³¿. Ñüîãîäí³ 
áóäü-ÿê³ ïî÷èíàííÿ ìîæóòü ïðè-
çâåñòè äî äèâîâèæíèõ ðåçóëüòà-
ò³â – Ì³ñÿöü íà íàøîìó áîö³.

10 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Òåðåçàõ. Äåíü ââàæàºòü-
ñÿ íåïðîñòèì, ì³ñÿöü ñüîãîäí³ 
âåäå ñåáå äèâíî, ³ éîãî âïëèâ 
â³ä÷óâàþòü íàâ³òü íàéíåçâîðóø-
í³ø³ òà âð³âíîâàæåí³ ëþäè. Àëå, 
õòî ïîïåðåäæåíèé, òîé, ÿê òî êà-
æóòü, îçáðîºíèé – áóäü-ÿêà ä³ÿ 
ïðèçâîäèòü äî ðåçóëüòàòó, à îñü 
õîðîøèì ÷è íåâäàëèì áóäå ðå-
çóëüòàò, çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä íàñ.

11 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ñêîðï³îí³. Äåíü äîïîìà-
ãàº íàì çðîçóì³òè ñåáå, çíàéòè 
äóøåâíó ð³âíîâàãó, ³ â³äêðèòè 
ñåðöå äëÿ âñüîãî ïðåêðàñíîãî ³ 
äîáðîãî. Ñüîãîäí³ âàæëèâî ïðè-
ñëóõàòèñÿ äî âíóòð³øí³õ â³ä÷óò-
ò³â, ³ äÿêóâàòè çà âñå, ùî ç íàìè 
â³äáóâàºòüñÿ.

12 ÷åðâíÿ çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ñêîðï³îí³. Ì³ñÿöü ïðè-
õèëüíèé, ³ äåíü äàðóº áàãàòî 
ðàä³ñíèõ òà ïîçèòèâíèõ ïîä³é. Ó 
òðèíàäöÿòó ì³ñÿ÷íó äîáó ìè õàð-
÷óºìîñÿ êîñì³÷íîþ åíåðã³ºþ, íà-
â³òü íå ïîì³÷àþ÷è öüîãî – îñü òóò 
ñë³ä âèÿâèòè îáåðåæí³ñòü ³ âè-
òðà÷àòè îòðèìàíó ñèëó àêóðàòíî.

Місячний календар на тиждень

    
Äîíüêà çáèðàºòüñÿ íà ïîáà÷åííÿ. 
Áàòüêî êàæå ¿é:
- Äîíþ, áóäü, ÿê áåíçèí!
- Òàòî, à öå ÿê?
- Äîðîãà òà íåäîñòóïíà.

    
- Òóò º äîêòîð?
- Òàê! ß!

- ßêà ó âàñ ñïåö³àëüí³ñòü?
- ß äîêòîð ìàòåìàòè÷íèõ íàóê!
- Òóò îðê ïîìèðàº!
- Ì³íóñ îäèí.

    
¯äå ÷îëîâ³ê ïî âóëèö³ â êîìåíäàíò-
ñüêó ãîäèíó, éîãî çóïèíÿº ïàòðóëü.
- Íó øî, äàâàé ï³äâåçåìî òåáå 
â³äðàçó ó â³éñüêîìàò?
- Ñëàâà Áîãó, õîòü âè ìåí³ òî ïî-
ð³øàºòå, áî íå áåðóòü!

 СМІХОТЕРАПІЯ

Одна з улюблених 
страв львів'ян: рецепт 
найсмачніших чанахів

Ñïðàâæíº ãàëèöüêå çàñò³ëëÿ 
íå îá³éäåòüñÿ áåç ÷àíàõ³â íà ñòî-
ë³. Ñòðàâà íàëåæèòü ãðóçèíñüê³é 
êóõí³, àëå æèòåë³ Ëüâîâà ãîòóþòü 
¿õ ïî-ëüâ³âñüê³ - ç ì’ÿñîì òà êâà-
ñîëåþ. ×àíàõè ïîäîáàþòüñÿ ïî-
ö³íîâóâà÷àì ñâîºþ ñèòí³ñòþ òà 
â³äì³ííèì ñìàêîì.

²ÍÃÐÅÄ²ªÍÒÈ:
 ì’ÿñî ñâèíèíè - 700 ã
  êàðòîïëÿ - 600 ã
 öèáóëÿ - 1 øò
 ìîðêâà - 1 øò
  êâàñîëÿ ÷åðâîíà - 1 ñêëÿíêà
 ÷àñíèê - 7 çóá÷èê³â
  òîìàòíà ïàñòà - 1 ñò.ë
 ñìàëåöü - 2 ñò.ë.
 áîðîøíî - 4 ñò.ë.
 ëàâðîâèé ëèñò -1øò
 ñ³ëü
 ÷îðíèé ïåðåöü ìåëåíèé
 çåëåíü ïåòðóøêè
 îë³ÿ
 ïàïðèêà ìåëåíà
ÏÐÈÃÎÒÓÂÀÍÍß: 
Êâàñîëþ ïîòð³áíî çàìî÷èòè íà 

í³÷, à ïîò³ì â³äâàðèòè äî ãîòîâ-
íîñò³. Òàê áîáè áóäóòü ì’ÿêèìè.

Ðîçïî÷í³òü ãîòóâàòè ç êàð-

òîïë³. ¯¿ íåîáõ³äíî î÷èñòèòè, à 
ïîò³ì íàð³çàòè âåëèêèìè øìà-
òî÷êàìè. Îòðèìàíó êàðòîïëþ 
íåîáõ³äíî îáñìàæèòè íà îë³¿ 
ìàéæå äî ãîòîâíîñò³. Öèáóëþ 
òàêîæ ïîòð³áíî ïîçáàâèòè â³ä 
ëóøïèííÿ òà íàð³çàòè, àëå âæå 
äð³áíèìè êóáèêàìè. ×àñ ï³äãîòó-
âàòè ìîðêâó! ×èñòèìî ¿¿ òà íàòè-
ðàºìî íà ãðóá³é òåðòö³.

Òåïåð ïîòð³áíî âçÿòèñÿ çà 
ñâèíèíó. Ì’ÿñî âàðòî íàð³çàòè 
âåëèêèìè øìàòî÷êàìè 
òà êèíóòè íà ïàòåëüíþ îáñìà-
æóâàòèñÿ äî ñêîðèíêè. Òóäè æ 
ïîòð³áíî äîäàòè ñìàëåöü, öèáó-
ëþ, à òàêîæ ìîðêâó. Ñë³äêóéòå çà 
òèì, ùîá í³÷îãî íå ïðèãîðàëî, 
ïåð³îäè÷íî ïîì³øóþ÷è. ²íãð³-
ä³ºíòè ïîòð³áíî ãîòóâàòè 10-15 
õâèëèí.

Ïî çàê³í÷åííþ ÷àñó, äîäàéòå 
òîìàòíó ïàñòó àáî ìîæåòå çà-
ì³íèòè ïîäð³áíåíèìè ïîì³äîðà-
ìè. Âñþ ñóì³ø ðåòåëüíî ïåðå-
ì³øàéòå òà çàëèøòå ùå íà 5-10 
õâèëèí.

Òåïåð ïîòð³áíî âçÿòè êàñòðó-
ëþ, íàëèòè òóäè 3 ë³òðè âîäè òà 
ïîñòàâèòè íà âåëèêèé âîãîíü. 
Îäðàçó çàêèíüòå  êàðòîïëþ òà 
êâàñîëþ, à ï³ñëÿ çàêèïàííÿ äî-
äàéòå òàêîæ âì³ñò ïàòåëüí³ ç 
ì’ÿñîì òà îâî÷àìè. Íå çàáóäüòå 
äîäàòè ñïåö³¿! Ñ³ëü,ïåðåöü, ëàâ-
ðîâèé ëèñò, íàð³çàíèé ÷àñíèê, 

ïàïðèêó òà çåëåíü ïåòðóøêè. 
Çàãàëîì ïî ñïåö³ÿõ îð³ºíòóéòå-
ñÿ çà ñâî¿ì ñìàêîì. Òàê âàðèìî 
ùå 10 õâ.

Òèì ÷àñîì â³çüì³òü ñêîâîð³äêó 
òà îáñìàæíå òàì áîðîøíî.Íå 
äîäàâàéòå í³ÿêî¿ îë³¿, ïàòåëüíÿ 
ìàº áóòè ñóõîþ. Áîðîøíî ìàº 
ñòàòè äåùî çîëîòèñòèì. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî äîäàéòå òóäè 1 àáî 2 
÷åðïàêè áóëüéîíó ³ ðîçì³øàéòå, 
ùîá íå áóëî çãóñòê³â. ² íàðåøò³ 
ïðèãîòîâàíó îäíîð³äíó ñóì³ø 
âëèâàºìî ó íàøó êàñòðóëþ ç óñ³-
ìà ³íãðåä³ºíòàìè òà äàºìî ïîêè-
ï³òè ëèøå 5 õâèëèí. 

Â³òàþ! ×àíàõè ç ì'ÿñîì òà êâà-
ñîëåþ - ãîòîâ³. Òåïåð âè ìîæåòå 
íàñîëîäèòèñÿ ñìàêàìè óëþáëå-
íî¿ ñòðàâè ëüâ³â’ÿí òà ïðèãîñòè 
íåþ ñâî¿õ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ 
ëþäåé. Äëÿ êðàùî¿ àòìîñôåðè 
ïîäàâàéòå ÷àíàõè ó ãëèíÿíèõ 
ãîðùèêàõ.
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Íà â³éí³ ç ðîñ³ºþ çàãèíóâ 
óêðà¿íñüêèé áîêñåð, ÷åìï³îí 
Óêðà¿íè ç áîêñó Îëåã Ïðóäêèé.

"Ç³ ñêîðáîòîþ ïîâ³äîìëÿ-
ºìî, ùî â áîÿõ ç ðîñ³éñüêèìè 
îêóïàíòàìè çàãèíóâ ìàéñòåð 
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç 
áîêñó, ÷åìï³îí Óêðà¿íè Îëåã 
Ïðóäêèé. Ôåäåðàö³ÿ áîêñó 
Óêðà¿íè âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ 
ðîäèí³ áîêñåðà! Â³÷íà ïàì‘ÿòü 
òîá³ Îëåæå", - ïîâ³äîìëÿº Ôå-
äåðàö³ÿ áîêñó Óêðà¿íè.

Îëåã Ïðóäêèé áîêñóâàâ ó 
âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 60 êã, áóâ 
÷ëåíîì êîìàíäè Óêðà¿íñüê³ 

îòàìàíè.

Воював із окупантами. 
На війні з росією загинув 
чемпіон України з боксу

ñòàâ ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-
òàáíîãî âòîðãíåííÿ ðàøèñò³â äî 
Óêðà¿íè.

Ó ô³íàëüí³é ñåð³¿ ñåçîíó Òàð-
òó, ÿêèé ñòàâ øîñòèì ó ðåãóëÿð-
íîìó ÷åìï³îíàò³, à ó äâîõ ñåð³ÿõ 
ïëåé-îôô âèáèâ ³ç ðîç³ãðàøó 
á³ëüø ðåéòèíãîâ³ êîìàíäè, ïî-
ñòóïèâñÿ ç ðàõóíêîì 0:3 Ïÿðíó.

Êîâëÿð ðîçïî÷àâ ñå-
çîí-2021/2022 ó Õ³ì³êó ç Þæíî-
ãî, äå íàáèðàâ ó ñåðåäíüîìó 7,3 
î÷êà, 1,6 ï³äáèðàííÿ, 3,3 ïåðå-
äà÷³ ó 28 ìàò÷àõ.

Çà Òàðòó â ëàòâ³éñüêî-åñ-
òîíñüê³é ë³ç³ â àêòèâ³ Êîâëÿðà 
10,0 î÷îê, 2,2 ï³äáèðàííÿ òà 
2,0 ïåðåäà÷³ ó 5 ìàò÷àõ çà êî-
ìàíäó (21,4 õâèëèíè çà ãðó íà 
ïàðêåò³). Ó ÷åìï³îíàò³ Åñòîí³¿ 
óêðà¿íåöü ïðîâ³â 13 ³ãîð, ó ñå-
ðåäíüîìó ïðîâîäÿ÷è 24 õâèëè-
íè çà ïîºäèíîê, òà íàáèðàþ÷è 
6,9 î÷îê, 1,6 ï³äáèðàííÿ, 3,2 
ïåðåäà÷³ çà ìàò÷.

Ó ïîïåðåäíüîìó ñåçîí³ Îëåê-
ñàíäð Êîâëÿð ñòàâ íàéêðàùèì 
ìîëîäèì ãðàâöåì óêðà¿íñüêî¿ 
Ñóïåðë³ãè.

Український підліток 
став віце-чемпіоном Естонії

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ çàõèñíèê ñòàâ 
ñð³áíèì ïðèçåðîì ÷åìï³îíà-

òó Åñòîí³¿ ç áàñêåòáîëó ðàçîì ³ç 
êëóáîì Òàðòó, ãðàâöåì ÿêîãî â³í 

Ó ÖÜÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ² âçÿëè 
ó÷àñòü 19 ïîëüîâèõ ãðàâ-
ö³â. Äî çàãàëüíî¿ ãðóïè ïî-

âåðíóëèñÿ Ìèõàéëî Ìóäðèê òà 
Â³òàë³é Ìèêîëåíêî.

Îêðåìî ïîêè ùî ïðàöþþòü 
äâîº: Ìèêîëà Øàïàðåíêî ïðî-
äîâæóº çàéìàòèñÿ çà ³íäèâ³äó-
àëüíîþ ïðîãðàìîþ ç ðåàá³ë³-
òîëîãîì, à ïîíîâëåííÿ Äåíèñà 
Ïîïîâà éäå çà ïëàíîì.

Äíÿìè ë³êàð³ çáèðàþòüñÿ 
ïðîâåñòè êîíòðîëüíå îáñòå-
æåííÿ, ï³ñëÿ ÿêîãî áóäå âèçíà-
÷åíî ïîäàëüøó ðåàá³ë³òàö³þ çà-
õèñíèêà.

Ï³âô³íàë ïëåé-îôô â³äáîðó 
×Ñ-2022 ç øîòëàíäöÿìè â³äáó-
äåòüñÿ 1 ÷åðâíÿ ó Ãëàçãî.

Ó ðàç³ óñï³õó çá³ðíà Óêðà¿-
íè çà ÷îòèðè äí³ áèòèìåòüñÿ ç 
Óåëüñîì çà âèõ³ä íà ×Ñ-2022

Два основні гравці збірної України 
повернулися до загальної групи 
перед матчем з Шотландією

ËÎÍÄÎÍÑÜÊ² "ìîëîòîá³é-
ö³" íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ ïîâ³äîìèëè ïðî ïðè-

ïèíåííÿ ñï³âïðàö³ ç óêðà¿íöåì 
Àíäð³ºì ßðìîëåíêîì òà ïîäÿ-
êóâàëè éîìó çà ÷îòèðè ñåçîíè, 
ïðîâåäåí³ ó òàáîð³ êîìàíäè.

"32-ð³÷íèé ôóòáîë³ñò ïðî-
â³â çà íàøó êîìàíäó 86 ìàò÷³â, 
çàáèâ 13 ãîë³â òà çðîáèâ ñ³ì 
àñèñò³â. Ñåðåä ïðèì³òíèõ ãî-
ë³â ßðìîëåíêà áóëè äâà ï³ä ÷àñ 
éîãî äåáþòó ó ìàò÷³ ç Åâåðòîíîì 
ó âåðåñí³ 2018 ðîêó, æèòòºâî 
âàæëèâà ïåðåìîãà íàä ×åëñ³ ó 
Ïðåì'ºð-ë³ç³ ó ëèïí³ 2020 ðîêó 
òà åìîö³éí³ ãîëè ó ïåðåìîæíèõ 
ìàò÷àõ ç Àñòîí Â³ëëîþ òà Ñå-
â³ëüºþ ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó", 
- ñêàçàíî ó ðåë³ç³ ïðåñ-ñëóæáè 
Âåñò Õåìà.

Ó ñåçîí³-2021/2022, ùî çà-
âåðøóºòüñÿ, ßðìîëåíêî ïðîâ³â çà 
Âåñò Õåì ó âñ³õ òóðí³ðàõ 33 ìàò÷³, 
çàáèâ 3 ãîëè, çðîáèâ 3 àñèñòè.

Òèì ÷àñîì ïîâ³äîìëÿºòü-
ñÿ, ùî êàï³òàí çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 

Офіційно. Вест Хем 
попрощався з Ярмоленком

ìîæå çàëèøèòèñü â Àíãë³éñüê³é 
ïðåì'ºð-ë³ç³, àäæå Ôóëõåì âè-

ÿâëÿº ³íòåðåñ äî êàï³òàíà çá³ð-
íî¿ Óêðà¿íè Àíäð³ÿ ßðìîëåíêà.

Ó ÕÎÐÂÀÒÑÜÊÎÌÓ ì³ñò³ Âà-
ðàæäàí ó äðóãîìó ìàò÷³ ãðó-
ïè Â Çîëîò³é ªâðîë³ç³ ç âî-

ëåéáîëó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â â³äíîñè-
íè ïîâòîðíî ç'ÿñóâàëè êîìàíäè 
Óêðà¿íè òà Õîðâàò³¿. Ó ïåðø³é ãð³, 
ÿêà â³äáóëàñÿ 25 òðàâíÿ, óêðà¿íö³ 
âèãðàëè ó ÷îòèðüîõ ïàðò³ÿõ – 3:1. 
Ç àíàëîã³÷íèì çàãàëüíèì ðàõóí-
êîì âîíè ïåðåìîãëè é öüîãî ðàçó.

Ï³äîï³÷í³ Óã³ñà Êðàñò³íüøà 

ï³ñëÿ ïåðåìîãè â ïåðø³é ïàðò³¿ 
âòðàòèëè ïåðåâàãó â äðóãîìó 
ñåòó, ïðîòå ïîò³ì çìîãëè ïî-
âåðíóòèñÿ íà ïåðåìîæíèé õ³ä òà 
âèãðàòè äâà íàñòóïí³ ì³í³-ìàò÷³ - 
25:23, 20:25, 25:20, 25:17.

Íàéêðàùèì ãðàâöåì ó ñêëà-
ä³ "ñèíüî-æîâòèõ" ñòàâ êàï³òàí 
êîìàíäè Îëåã Ïëîòíèöüêèé. 
Â³í ïðèí³ñ 19 áàë³â. 13 ïóíêò³â 
â àêòèâ³ ó ²ëë³ Êîâàëüîâà, 11 – ó 

Друга поспіль. Українські волейболісти 
знову виграли у Золотій Євролізі

Ìàêñèìà Äðîçäà.
Â àêòèâ³ óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿ 

6 î÷îê. Òàêîæ ó ãðóï³ Â â³äáóâñÿ 
ìàò÷ Äàí³ÿ – ²ñïàí³ÿ, ó ÿêîìó ïå-
ðåìîãëè ãîñò³ 2:3. Îòæå, ³ñïàíö³ 
çàðàç ïîñ³äàþòü äðóãå ì³ñöå, 
ìàþ÷è 2 î÷êè, íà îäèí ïóíêò 
ìåíøå ó äàò÷àí, Õîðâàò³ÿ ïîêè 
ùî áåç íàáðàíèõ áàë³â.

Äâà íàñòóïí³ ïîºäèíêè ó Çî-
ëîò³é ªâðîë³ç³ çá³ðíà Óêðà¿íè 
ïðîâåäå 28 òà 29 òðàâíÿ â ³ñïàí-
ñüêîìó ì³ñò³ Âàëüÿäîë³ä ³ç ì³ñ-
öåâîþ çá³ðíîþ.

ÍÀÏÀÄÍÈÊ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
òà Äí³ïðà-1 Àðòåì Äîâáèê 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïåðå-

éäå äî Òîð³íî.
ßê ïîâ³äîìëÿº ³íñàéäåð ²ãîð 

Áóðáàñ, ³òàë³éñüêèé êëóá çà-
ïëàòèòü çà óêðà¿íöÿ â³ä 12 äî 
15 ì³ëüéîí³â ºâðî. 50% â³ä ñóìè 
Äí³ïðî-1 â³ääàñòü Ì³äòüþëëàí-
äó, ÿêèé âîëîä³º ïîëîâèíîþ 
ïðàâ íà óêðà¿íöÿ. Ñàì ôîðâàðä 
óêëàäå êîíòðàêò íà 4 ðîêè.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî Äîâáèê çàì³-
íèòü ó «Òîð³íî» îñíîâíîãî ôîð-
âàðäà Àíäðåà Áåëîòò³, ÿêèé çà-
ëèøèòü êëóá.

Ó êóï³âë³ Àðòåìà îñîáèñòî 
çàö³êàâëåíèé ãîëîâíèé òðåíåð 
Òîð³íî. ²âàí Þðè÷ - õîðâàò, ³ 
óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ç³-
áðàâ ó ñâîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêà 
²ãîðÿ Éîâ³÷åâè÷à. Òîé ñïðà-
âåäëèâî ðîçõâàëèâ óñ³ ÷åñíîòè 
Äîâáèêà.

Торіно заплатить за Артема 
Довбика від 12 до 15 млн євро

Все готово! Мудрик за крок від 
підписання контракту з Баєром

ÊËÓÁ ³ç Ãåëüçåíê³ðõåíà çðîáèâ îô³ö³éíó 
ïðîïîçèö³þ äîíåöüêîìó Øàõòàðþ ùîäî 

Ìèõàéëà Ìóäðèêà ó ðîçì³ð³ 20 ìëí ºâðî. 
Ãðàâåöü âæå ïðîéøîâ ìåäîãëÿä äëÿ òðàíñ-
ôåðó. Äî ïåðåõîäó âñå ãîòîâå. Ïðî öå ïîâ³-
äîìëÿº í³ìåöüêèé æóðíàë³ñò Ìàíóåëü Ôåò.

Áàºð í³áèòî çàïðîïîíóâàâ Ìóäðèêó 
êîíòðàêò äî 2027 ðîêó, ³ óêðà¿íåöü íå ïðîòè 
éîãî ï³äïèñàòè, ùîá ãðàòè â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â.

Áàºð ÷åìï³îíàò Í³ìå÷÷èíè ñåçî-
íó-2021/2022 çàâåðøèâ íà 3-ìó ì³ñö³, íà-
áðàâøè 64 î÷êè ó 34 ìàò÷àõ. ×åìï³îíîì 
êðà¿íè ñòàëà Áàâàð³ÿ, ÿêà ô³í³øóâàëà ³ç 
77-þ íàáðàíèìè áàëàìè.

Калініна здійснила великий 
камбек у матчі з 11-ю ракеткою 
світу, але все ж таки програла

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ òåí³ñèñòêà Àíãåë³íà Êàë³-
í³íà íå çìîãëà âèéòè äî 1/16 ô³íàëó â 

îäèíî÷íîìó ðîçðÿä³ Â³äêðèòîãî ÷åìï³îíà-
òó Ôðàíö³¿ ç òåí³ñó.

Ó äðóãîìó êîë³ îñíîâè óêðà¿íêà ïðî-
ãðàëà Äæåññ³ö³ Ïåãóëå ç³ ÑØÀ, ÿêà ïîñ³äàº 
11-òå ì³ñöå ó ñâ³òîâîìó ðåéòèíãó. Àíãåë³íà 
ïðîäîâæèòü âèñòóïè ó ïàðíîìó ðîçðÿä³.

Ðîëàí Ãàððîñ. Äðóãå êîëî. Àíãåë³íà 
Êàë³í³íà (Óêðà¿íà) – Äæåññ³êà Ïåãóëà 
(ÑØÀ) – 1:6, 7:5, 4:6

Дзюдоїст Ярослав Омельченко 
з Горішніх Плавнів завоював 
«срібло» Кубка Європи 
серед кадетів

ÍÀØ ñïîðòñìåí ñòàâ äðóãèì ó âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ äî 90 êã. 

Äíÿìè ó ïîëüñüêîìó ì³ñò³ Á’ºëüñüêî-
Á’ÿëà â³äáóâñÿ Êóáîê ªâðîïè ç äçþäî ñåðåä 
êàäåò³â. Ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè òàì çìà-
ãàâñÿ ßðîñëàâ Îìåëü÷åíêî ç Ãîð³øí³õ Ïëàâ-
í³â, ÿêèé áîðîâñÿ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ ïîíàä 
90 êã. Â³í çàâîþâàâ òóò «ñð³áëî».

Ó ïåðøîìó ïîºäèíêó ßðîñëàâ çäîëàâ 
ôðàíöóçà Ôåä³ Õàçð³. Ïîò³ì â³í âèáèâ ç³ 
çìàãàíü ñåðáà Ìàòåþ Áîðîºâ³÷à òà óãîðöÿ 
Ëåâåíòà Äîáîøà. Ó ô³íàë³ íàø çåìëÿê ïî-
ñòóïèâñÿ ãðóçèíó Òàìàçó Á³ãàíàøâ³ë³.

Äî çìàãàíü ßðîñëàâà Îìåëü÷åíêà ãîòó-
âàëè òðåíåðè Îëåêñàíäð ªì÷åíêî òà Âàëå-
ð³é Çàáîëîòíèé.

Гравці НБА не зіграють 
за збірну України

ÎËÅÊÑ²ß Ëåíÿ òà Ñâÿòîñëàâà Ìèõàéëþ-
êà íå â³äïóñòèëè êëóáè.

Ãîëîâíèé òðåíåð ÷îëîâ³÷î¿ çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè Àéíàðñ Áàãàòñê³ñ ðîçïîâ³â, ùî ëåã³îíå-
ðè ç ÍÁÀ íàéáëèæ÷îãî ì³æíàðîäíîãî â³êíà 
íå äîïîìîæóòü íàö³îíàëüí³é êîìàíä³.

Íàãàäàºìî, óêðà¿íö³ ïðîâåäóòü äâ³ íîì³-
íàëüí³ äîìàøí³ ãðè ïðîòè Ãðóç³¿ (1 ëèïíÿ) òà ²ñ-

ïàí³¿ (7 ëèïíÿ) ó Ðèç³, à òàêîæ âè¿çíèé ìàò÷ ïðî-
òè Ï³âí³÷íî¿ Ìàêåäîí³¿ (4-ãî ëèïíÿ) ó Ñêîï’å.

Полтавський тай-боксер 
Олег Приймачов поїде 
на Всесвітні Ігри 2022

ÔÅÄÅÐÀÖ²ß òà¿ëàíäñüêîãî áîêñó Óêðà-
¿íè îïðèëþäíèëà ñêëàä çá³ðíî¿ äëÿ 

ó÷àñò³ ó Õ² Âñåñâ³òí³õ ²ãðàõ, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 
â ÑØÀ. Ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè º 
ïðåäñòàâíèê Ïîëòàâùèíè — Îëåã Ïðèéìà-
÷îâ, ÿêèé áîêñóâàòè ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 91 êã.

Íàãàäàºìî, ùî ó 2017-ìó Îëåã ñòàâ 
÷åìï³îíîì ïîïåðåäí³õ Âñåñâ³òí³õ ²ãîð, ³ ïî-
ò³ì ïðîäàâ ñâîþ ìåäàëü íà áëàãîä³éíîìó 
àóêö³îí³ íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ.

Світоліна вперше 
з 2013 року втратить статус 
першої ракетки України

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ òåí³ñèñòêà Àíãåë³íà Êàë³í³-
íà ïðîáèëàñÿ äî äðóãîãî êîëà Â³äêðèòî-

ãî ÷åìï³îíàòó Ôðàíö³¿ ç òåí³ñó, ïåðåãðàâøè 
Õåéë³ Áàïò³ñò ³ç ÑØÀ, ÿêà òðàâìóâàëàñÿ ó 
ïåðøîìó ñåò³.

Çàâäÿêè öüîìó Àíãåë³íà çàáåçïå÷èëà 
ñòàòóñ ïåðøî¿ ðàêåòêè Óêðà¿íè ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ Ðîëàí Ãàððîñ.

Åë³íà Ñâ³òîë³íà óòðèìóâàëà ñòàòóñ ë³äå-
ðà óêðà¿íñüêîãî æ³íî÷îãî òåí³ñó ç 2013 ðîêó.

Ïåðøå êîëî. Àíãåë³íà Êàë³í³íà (Óêðà¿-
íà) – Õåéë³ Áàïò³ñò (ÑØÀ) – 5:2 (â³äìîâà).


