
Øàíîâí³ ÷èòà÷³ ãàçåòè 
«Ïîëòàâñüêà äóìêà»! 

Â³éíà âíåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè â æèò-
òÿ êîæíîãî ç íàñ, çîêðåìà ³ â ðîáîòó 
ðåäàêö³¿ íàøîãî âèäàííÿ. Ìè âèìó-
øåí³, õî÷ ³ ì³í³ìàëüíî, âñå æ òàêè ï³ä-
íÿòè âàðò³ñòü ïåðåäïëàòè, ùîá ìàòè 
çìîãó ïðîäîâæóâàòè ïðàöþâàòè, äðó-
êóâàòèñü òà ïîâ³äîìëÿòè Âàì - íàøèì 
÷èòà÷àì - ïðî íàéãîëîâí³ø³ ïîä³¿ ó 
ì³ñò³, îáëàñò³, êðà¿í³, ñâ³ò³. Öå ñêëàä-
íèé âèá³ð. Ìè çìóøåí³ îáèðàòè ì³æ 
æèòòÿì ãàçåòè «Ïîëòàâñüêà äóìêà» 
³ ¿¿ ñêîíàííÿì. Ìè îáèðàºìî ÆÈÒÒß 
äëÿ «Ïîëòàâñüêî¿ äóìêè» çàðàäè Âàñ, 
Âàøî¿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ùîäî àêòó-
àëüíèõ ïîä³é ìèíóâøèíè, ñüîãîäåííÿ 
³ îáîâ'ÿçêîâîãî ìàéáóòíüîãî. ² öå ïî-
òðåáóº Âàøî¿ óâàãè, ï³äòðèìêè. Äÿêó-
ºìî çà ðîçóì³ííÿ. Òðèìàºìîñü ðàçîì!

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ïîëòàâñüêà äóìêà».
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Думаємо про Полтавщину разом!

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

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

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

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

Òàêîæ ó Ïîëòàâ³ ïðàöþº ì³ñüêèé êîíòàêò-
öåíòð. ßêùî âàì ïîòð³áíå òèì÷àñîâå æèòëî 
àáî âè ìîæåòå íàäàòè ïîìåøêàííÿ äëÿ ïå-
ðåñåëåíö³â, òåëåôîíóéòå 0-800-331-787.
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Ленд-ліз та допомога 
партнерів: чим воює Україна зараз



2 стор.

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

З 11 липня в Україні заборонять курити  
електронні сигарети в громадських місцях

Українцям заборонять палити електронні сигарети та 
засоби нагрівання тютюну в громадських місцях. Такі 
обмеження набудуть чинності вже з 11 липня. Про це 
повідомляє у Facebook народний депутат Лада Булах.
Як пояснила нардеп, для подолання тютюнової 
епідемії та захисту дітей та молоді від залучення до 
куріння Верховна рада України ухвалила антитютю-
новий закон №1978-ІХ.
Так, першою нормою, яка набуває чинності вже 11 
липня цього року - це заборона куріння пристроїв 
для нагрівання тютюну у визначених місцях на рівні із 
сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.
«Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові 
викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми 
їх не відчуваємо», - зазначила Булах.
Нардеп підкреслює, ця норма захистить право 
працівників та відвідувачів громадських приміщень 
вид брудного повітря.
Зокрема такими приміщеннями є:
 ¾заклади ресторанного господарства,
 ¾школи,
 ¾лікарні,
 ¾ університети,
 ¾офісні та державні будівлі.

Посол України: Туреччина купує зерно,  
яке у нас вкрала Росія

Посол України в Анкарі Василь Боднар заявив, що 
Туреччина входить до країн, що купують зерно, 
вкрадене в України Росією. Боднар втрутився у цю 
справу з турецькою владою.
Дипломат повідомив журналістам, що у зв’язку 
зі ситуацією, що склалася, звернувся до влади 
Туреччини та Інтерполу з проханням з’ясувати, хто 
причетний до перевезення зерна через турецькі 
територіальні води.
За даними української влади, зараз росіяни вкрали 
з окупованих територій півмільйона тонн зерна. 
Український уряд стверджує, що Росія хотіла прода-
вати зерно до Єгипту та Лівану, але влада цих країн 
не дала на це згоди. У неділю ЗМІ повідомили, що 
одне з російських суден, яке, ймовірно, перевози-
ло вкрадене українське зерно, у неділю зайшло до 
порту Латакія в Сирії.
Росія також блокує українські порти. В результа-
ті зараз в елеваторах перебуває понад 20 млн. 
тонн зерна, призначеного для експорту. Припи-
нення цього експорту може призвести до голоду у 
багатьох країнах, переважно у Північній Африці.
До російської агресії Україна експортувала 5 млн. 
тонн зернових на місяць. На українське сільське 
господарство припадало 12% світового вироб-
ництва пшениці, 15% виробництво кукурудзи та 
половина світового виробництва соняшникової олії.

В Умань приїхало більше 2 тисяч хасидів
Це дані Міжнародного благодійного фонду імені 
Рабі Нахмана, інформують в Об’єднаній єврейській 
общині України.
Раніше інформувалося, що повномасштабна війна, 
розв'язана РФ проти України, яка триває зараз вже 
100 днів, не зупиняє паломників-хасидів від того, 
щоб відвідати могилу раббі Нахмана в Умані.
Керівник Фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен Нун 
заявив, що цього разу було складно приїхати до 
Умані, дуже дорого, багато хто застряг у дорозі. Але 
коли рабин сказав приїхати, то люди приїжджають.
«Це велике свято, яке дає нам Тору. Але Бог не 
дає нам її прямо, тільки через рабина. І зазвичай 
кожен хасид має поїхати до рабина (живого чи ні) 
на це свято. Ми віримо, що раббі Нахман живий і він 
сказав: «Я тут!». Цадик ніколи не вмирає. Тому люди 
приїжджають та хочуть отримати Тору від рабина», – 
каже Натан Бен Нун.
Нагадаємо, що Шавуот цього року відзначається 
одразу після Шаббату, з вечора суботи, 4 червня, 
до вечора понеділка, 6 червня, — в Україні та інших 
країнах поза Ізраїлем, а в Ізраїлі — лише з вечора 4 
червня по вечір 5 червня.

27% журналістів виїхали  
зі свого міста, 5% - з України

За даними Інститут масової інформації переважна 
більшість опитаних українських журналістів (73%) 
лишається у своїх містах після початку повномасш-
табного вторгнення росії. Про те 27% змушені були 
виїхати, з них 5% – за кордон. 
Серед тих, хто переїхав за кордон, найбільше опита-
них опинилося в Польщі (46%), Литві та Словаччині 
(по 13%).
Водночас опитування свідчить, що 20% медійни-
ків висвітлюють вторгнення росії на позиціях ЗСУ, 
11% – на тимчасово окупованих територіях, а 85% 
висвітлюють війну у своїх містах. 

За час війни зарплати  
в Україні впали до 50% - Нацбанк

Падіння зарплат у приватному секторі в середньому 
становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним 
часом. Про це повідомляє пресслужба НБУ. 
«Більшість підприємств не в змозі виплачувати 
зарплату на довоєнному рівні. За різними опиту-
ваннями, падіння зарплат у приватному секторі в 
середньому становило від 25% до 50% порівняно з 
довоєнним часом», - йдеться в повідомленні.
За опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній 
промисловості і будівництві. Поступово зростає частка 
підприємств, які знизили оплату праці на 10–50%, 
зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та 
торгівлі. С/г підприємства переважають серед тих, 
хто не змінив або навіть підвищив зарплати.

В Молдові заборонили російське ТБ
У четвер, 2 червня, парламент Республіки Молдова 
ухвалив закон про безпеку інформаційного просто-
ру, спрямований на боротьбу з дезінформацією.
Згідно з документом, медіа більше не зможуть 
розповсюджувати новини та аналітику з низки 
країн, зокрема з Росії. Про це повідомляє "Телера-
діо-Молдова".
Прийнятий закон забороняє постачальникам та 
розповсюджувачам медіапослуг транслювати 
«теле- та радіопрограми інформаційного, інфор-
маційно-аналітичного, військового та політичного 
змісту» з країн, які не ратифікували Європейську 
конвенцію про транскордонне телебачення. Відпо-
відно до закону, в ефірі можна залишити фільми, 
музику та розважальні передачі, які не мають міліта-
ристського підтексту.
Крім того, молдавським медіа заборонили розпо-
всюджувати програми будь-якої країни походжен-
ня, які виправдовують військову агресію, запере-
чують військові злочини чи розпалюють ненависть. 
За порушення закону загрожує штраф до ста тисяч 
молдавських леїв (близько 140 тисяч грн).

Колишній прем’єр-міністр  
Путіна залишив Росію

Михайло Касьянов, перший прем’єр-міністр президен-
та Росії Володимира Путіна (2000-2004), який відтоді 
пішов в опозицію, оголосив сьогодні, що він перебу-
ває за кордоном після того як публічно виступив проти 
війни в Україні, повідомляє Agence France-Presse.
«Сподіваюся, це не довго», – написав він у повідо-
мленні AFP, підтверджуючи інформацію в росій-
ських ЗМІ. Політик не захотів уточнювати, чому і 
коли він поїхав, а також де саме він знаходиться.
Костянтин Мерзлікін з керівництва ПАРНАС, 
невеликої опозиційної ліберальної партії, яку 
очолює Касьянов, сказав AFP, що він не знає, де 
саме знаходиться лідер партії.
64-річний екс-прем’єр публічно виступив проти 
конфлікту в Україні. Він є членом «антивоєнного 
комітету», який перебуває в стадії становлення, 
створеного за кордоном російськими опозиціонера-
ми, зокрема колишнім російським олігархом Михай-
лом Ходорковським, який зараз живе в еміграції.

У Чаді голод та гуманітарна катастрофа  
через припинення постачання зерна з України

Військова хунта в Чаді оголосила, що африканська 
країна переживає кризу через припинення постачання 
зерна після початку війни в Україні, повідомляє DPA.
Правителі Нджамени звернулися до міжнародної спіль-
ноти із закликом про термінову гуманітарну допомогу.
Близько 5,5 мільйонів людей у   Чаді, третина 
населення країни, не матимуть достатньо продо-
вольства цього року, попереджає ООН.
Президент Сенегалу Макі Салл, який є головою 
організації Африканського союзу, як очікується, 
зустрінеться сьогодні в Сочі з главою російської 
держави Володимиром Путіним і закликає його 
зняти блокаду з українських портів, щоб гарантува-
ти постачання зерна та добрив.
Україна та Росія є одними з найбільших у світі експор-
терів пшениці. 54 країни африканського континенту 
імпортують майже половину необхідної пшениці, 
згідно з даними Організації Об’єднаних Націй.

У Росії масово звільняють 
 пілотів та бортпровідників

Звільнення стало формальністю, оскільки більшість 
екіпажів цивільних літаків і до того перебували у 
простої, починаючи з березня
З авіакомпанії Royal Flight (перевізник туроперато-
ра «Корал тревел») планують звільнити близько 250 
людей. Їм уже почали надходити повідомлення про 
явку для скорочення.
Також звільнення зачеплять і екіпажі Azur Air , 
більша частина яких перебуває у простої з березня. 
За інформацією видання, в авіакомпанії під скоро-
чення потраплять близько 200 пілотів.
Скорочення, спричинені санкціями, будуть стосу-
ватися як інших пілотів, так і командирів повітряних 
суден, що літають на "Боїнгах" 737 і 777. Ці літаки 
повернули лізингодавцю і екіпажів просто виявило-
ся дуже багато. Переучувати на інші типи літаків їх 
не будуть, бо вже є готові команди.
Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено 
дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість 
світових держав, а лізингодавці, в основному з 
Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути 
усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили 
сертифікатів льотної безпеки. 
Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть 
літати хіба всередині країни і то до того часу, поки 
літаки перебувають у придатному технічному стані, 
оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії 
їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж 
приєднались до санкцій.
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За сто днів війни рашисти завдали збитків 
Полтавщині на 242 млрд грн, – Лунін

З початку повномасштабного вторгнення рф в 
Україну, з 24 лютого, по Полтавській області росія-
ни випустили 44 ракети, п’ять з них – збили. Про 
це повідомив під час брифінгу 3 червня начальник 
Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«За 100 днів війни російські війська випусти 44 
ракети по Миргороду, Кременчуку, Полтаві, Карлів-
ці, Лубенській і Терешківський громаді. Крім того, 
пролунали 350 повітряних тривог. Сумарно майже 
15 діб знаходилися в укриттях2, – зазначив Дмитро 
Лунін.
За словами начальника ОВА, на Полтавщині військо-
ві, співробітники СБУ, поліцейські, тероборонівці, 
мисливці, лісівники забрали в окупантів більше 20 
одиниць важкої техніки.
За 100 днів війни пошкоджень внаслідок ворожих 
дій зазнали близько півсотні будівель.
«Під категорію «зруйновані будівлі» підпадають і 
ті, де повибивало вікна, зруйновані дахи будин-
ків, зокрема у Карлівській, Лубенській громадах, а 
також повністю зруйноване виробниче приміщення 
Кременчуцької ТЕЦ. Загалом близько 50 будівель, 
які мають різний рівень пошкоджень», – додав 
начальник ОВА. 
Усього російська армія завдала збитків Полтавщині 
на 242 млрд грн.

У Полтаві проживає понад  
47 тисяч вимушених переселенців

У Полтавській громаді зареєстровано 47 061 
внутрішньо переміщена особа.
Про це перший заступник міського голови Валерій 
Пархоменко повідомив на брифінгу 31 травня.
“Після активізації обстрілів російськими окупантами 
Харківської, Донецької та Луганської областей люди 
почали приїжджати. Отримуємо на наш кол-центр 
багато дзвінків. Ми готові прийняти людей, які 
потребують підтримки”, – додав Валерій Пархомен-
ко.
Нагадаємо, у Полтавській області більше ніж 9,3 
тисячі приватних домовласників, які прихистили 
понад 32 тисячі вимушених переселенців, отрима-
ють державну компенсацію.

10 грн, 12 грн та 15 грн:  
затвердили нові тарифи на проїзд  
у громадському транспорті Полтави

З 11 червня у Полтаві квиток в приватному автобу-
сі коштуватиме 15 грн, у комунальному — 12 грн, у 
тролейбусі — 10 грн.
Відповідне рішення затвердили 2 червня на засідан-
ні виконавчого комітету Полтавської міськради. 
Рішення про підвищення вартості проїзду та правку 
щодо дати набрання чинності відповідного рішення 
підтримали 19 з 29 членів виконкому. 
Такий захід пояснили тим, що вартість дизельного 
пального та бензину суттєво зросла і виконувати 
перевезення за старими тарифами не просто не 
вигідно, а змушує водіїв і перевізників працювати “в 
мінус”.
Востаннє вартість проїзду у Полтаві змінювали у 
липні 2021 року. Тоді тарифи збільшили з 3 грн до 
6 грн у тролейбусах та з 5 грн до 8 грн в автобусах.

Критичної ситуації з паливом немає,  
– начальник Полтавської ОВА

Ситуація з постачанням палива на Полтавщині 
покращується.
Про це заявив під час онлайн-брифінгу 3 червня 
начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Такої критичної ситуації, яка була два тижні тому 
вже немає. Так черги є, паливо на АЗС то є, то 
немає. Загалом ситуація нормалізується. Палива 
в країну завозиться багато», – наголосив Дмитро 
Лунін.
Начальник ОВА додав, що під час зустрічі з 
представниками АЗС, останні запевнили його, 
ситуація покращилася.

Олександр Біленький запропонував  
відкрити музей радянської окупації  
на території Поля Полтавської битви

Голова Полтавської облради Олександр Біленький 
зустрівся із журналістами області, щоб привітати їх 
з професійним днем. Це стало приводом для того, 
щоб поставити йому низку запитань.
Зокрема, журналісти уточнили, чи є вже місце під 
його озвучену ініціативу — обласний музей радян-
ської окупації? На думку Олександра Біленького, 
потрібно переосмислити функціонал Державного 
історико-культурного заповідника «Поле Полтав-
ської битви» і розмістити музей саме там. Щоправ-
да, він ще не узгоджував це питання ані з Полтав-
ською ОВА, ані з Полтавською міськрадою.

Над Полтавщиною збили ворожу ракету
У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ракету окупан-
тів. Про це зранку 6 червня повідомив у своєму 
Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА 
Дмитро Лунін.
«У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу 
ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! 
Слава Україні!», – написав Дмитро Лунін.Нагадає-
мо, повітряну тривогу оголосили 6 червня о 01:17, 
яка тривала до 02:07. 
З початку повномасштабного вторгнення рф в 
Україну, з 24 лютого, по Полтавській області росіяни 
випустили 44 ракети, п’ять з них – збили.

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

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

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

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

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

8 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó
Â³ääðóêîâàíî: ÒÎÂ "Ïðåñ Êîðïîðåéøí 

Ë³ì³òåä",
21034, ì. Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À
Òåë.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Òèðàæ:  21914
Çàìîâëåííÿ: ¹ 2218209

Ì ÀÁÓÒÜ ÓÑ² ÇÍÀÞÒÜ ãðó â íà-
ïåðñòêè. Ñóòü – ïîêè ìàõ³íàòîð 
ïåðåñòàâëÿº êîâïà÷êè ³ õîâàº 

ï³ä îäíèì ³ç íèõ êóëüêó, éîãî ïîì³÷íèêè 
â³äâîë³êàþòü óâàãó äîâ³ðëèâèõ ãðàâö³â. 
Êóëüêè, òîáòî, âèãðàøó, íå áóäå í³ ï³ä îä-
íèì ³ç êîâïà÷ê³â. Çàâîäÿùèé í³êîëè íå 
ïðîãðàº, à ç³âàê çàâæäè ïîøèþòü ó äóðí³. 

Ìàõ³íàòîðà â àçàðòí³é ãð³ ïîïë³÷íèêè 
íà ñâîºìó íàï³âêðèì³íàëüíîìó æàðãîí³ 
íàçèâàþòü «íèçîâèì». Éîãî çàâäàííÿ – 
â³ðòóîçíî ðóõàòè ðóêàìè, æàðòóâàòè òà 
çàãðàâàòè ç ïóáë³êîþ, çàïëóòóþ÷è ãðîìà-
äÿí. Á³ëÿ «íèçîâîãî» çàâæäè ïðèñòàâëåí³ 
«âåðõîâ³». Öå ï³äñòàâí³ îñîáè, ÿê³ ïóáë³÷-
íî âèãðàþòü, ùîá äóðí³ ïîâ³ðèëè â ÷åñ-
í³ñòü ãðè.

ª òàêà êàòåãîð³ÿ ³ â ïîë³òèö³. Íó, öå ÿê 
ãîâîðèòè òà ïóáë³êóâàòè ñòàòò³ – «Í³ çà-
áóäîâ³ Ïðèð³÷êîâîãî ïàðêó», «Öå ì³ñöå 
â³äïî÷èíêó ïîëòàâö³â» òà ³í., à ïî ôàêòó – 
ãîëîñóâàòè íà ñåñ³¿ «Çà» çàáóäîâó. Ñåðã³é 
Êàïë³í íà öüîìó ãàðíî ðîçóì³ºòüñÿ. ßêùî 
âè çàáóëè, – öå òîé ïîë³òèê, ÿêèé «â÷îðà» 
îá³öÿâ çíèçèòè êîìóíàëêó òà ëåäü íå ïî-
â³â äîâ³ðëèâèõ ïåíñ³îíåð³â ó ï³øèé ïîõ³ä 
íà Êè¿â, à «ñüîãîäí³» âæå ñòâîðþº ðóõ 
«íàïåðñòî÷íèê³â» ó ì³ñüê³é ðàäè, â³äâîë³-
êàþ÷è óâàãó â³ä îñíîâíèõ ìàõ³íàö³é ³ç áþ-
äæåòîì. Ñåðã³é Êàïë³í, îòðèìàâøè ïîñà-
äè â ì³ñüêðàä³ äëÿ ñâî¿õ ëþäåé, çîêðåìà 
³ äëÿ âëàñíî¿ äðóæèíè Âëàäè Êàïë³íî¿, 
ðàïòîì ñòàâ àêòèâíèì «àäâîêàò³øêîþ» 
Ìàìàÿ, õî÷à ðàí³øå ðóáàâ äâåð³ äî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè ³ ñóäèâñÿ çà òå, ùîá ïðî¿çä 
áóâ ïî 4 ãðí. 

À òåïåð ïðî¿çä ñòàâ 15 ãðí, à Êàïë³í 
ìîâ÷èòü. Ïðîéøëî òð³øêè ÷àñó, âñå çì³-
íèëîñü ³ äåïóòàò Êàïë³í ñòàâ îäíèì ç 
îñíîâíèõ çàõèñíèê³â Ìàìàÿ. Òåïåð éîãî 
ïîñò³éíî äîïóñêàþòü äî òðèáóíè òà ïó-
áë³êóþòü íà êàíàëàõ ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

Ïîë³òèêà â Ïîëòàâ³ â òîìó âèãëÿä³, ÿêà 
âîíà º çàðàç, íàãàäóº ãðó â íàïåðñòêè. À 
ñåñ³¿ òà âèêîíêîìè ì³ñüêî¿ ðàäè – ÿê êëà-
ñè÷íî îðãàí³çîâàí³ ïàðò³¿ ïî «ðîçâîäó». 

Îäèí ³ç ïðèêëàä³â. ª ïåðåâ³çíèê, ÿêèé 
êîíòðîëþº á³ëüøó ÷àñòèíó ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó â ì³ñò³. Â³í çàõîò³â ï³äâèùèòè 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó â àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ 
³ áðàòè çà ïðî¿çä ó ãðîìàäÿí ïî 25 ãðí. 
Àëå öå òàêèé ñîá³ òðþê. Í³õòî íå çáèðàâ-
ñÿ âîçèòè íàñåëåííÿ çà òàêó ñóìó. Ïóáë³-
êó çàïëóòàëè, ñòðóñíóëè, â³äâåðíóëè óâà-
ãó. Íà äîäà÷ó, âëàøòóâàëè òðàíñïîðòíèé 
êîëàïñ ó ì³ñò³, äå çàðàç ïðîæèâàº ï³ä 400 
òèñÿ÷ ëþäåé. 

Íàòîâï ðîçãóáëåíèé – éîìó ëèøå 
ïîòð³áíî ï³äñóíóòè í³áèòî ïðàâèëüíå 
ð³øåííÿ, âèãðàø, ÿêèé áóäå íà ïîâåðõí³ 
– òàðèô ó 10 ãðí â òðîëåéáóñ³ òà 15 ãðí 
â àâòîáóñ³. Öå ñàìå òîé âèïàäîê, êîëè 
ï³ñëÿ òåìíîãî ìèíóëîãî íàâ³òü ñ³ðå ñó-
÷àñíå âèäàºòüñÿ ñâ³òëèì ìàéáóòí³ì. 
Òàêå âðàæåííÿ, ùî äèçïàëèâî çðîñëî â 
ö³í³ ò³ëüêè â Ïîëòàâ³. ²íàêøå ÿê ïîÿñíè-
òè, ùî ö³íè íà ïðî¿çä ó ñóñ³äí³õ ì³ñòàõ 
çàëèøèëèñÿ áåç çì³í. 

Політика наперсточників у Полтаві 
Äî òîãî æ, ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ çðîñ-

òàíü âàðòîñò³ ïðî¿çäó, îðãàí³çîâàíèõ ï³ñ-
ëÿ ñõîæèõ ñõåì ³ç âëàøòóâàííÿì êîëàïñó 
ç ðóõîì ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, áóëà 
ìîâà ïðî îñó÷àñíåííÿ àâòîïàðêó (õî÷à 
á, ùîá êîëåñà íà õîäó íå â³äë³òàëè), ïðî 
òâåðåçèõ ³ îõàéíèõ âîä³¿â (ïðèíàéìí³, áåç 
ïåðåãàðó, ìàòó òà øàíñîíó). Òà íå òàê ñòà-
ëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ. Âè âïåâíåí³, ùî çà 15 
ãðí ó ìàðøðóòö³ âàñ âåçòèìå ââ³÷ëèâèé 
âîä³é, ç äàõó íå òåêòèìå íà ãîëîâó, â ñà-
ëîí³ áóäå êîíäèö³îíåð, à «ãàçåëüêà» òî÷-
íî äîâåçå âàñ, íå çàãóáèâøè êîëåñî ÷è 
äâåð³? Çàóâàæó, ùî ïðî¿çä çà 15 ãðí – öå 
êè¿âñüê³ ö³íè. Ç ð³çíèöåþ â ò³ì, ùî â³äñòàí³ 
òà ð³âåíü çàðïëàò ó Ïîëòàâ³ çíà÷íî ìåíø³. 

Â³òàþ, íàñ ïîøèëè â äóðí³. Ìàõ³íà-
òîðè äîñÿãëè ñâîãî ³ ä³ëÿòü ïðèáóòîê. Ó 
áàí³, íàïðèêëàä.

Äî ðå÷³, ó Ïîëòàâ³ íà âóë. Ñâ³òàíêîâà, 
27 (öå ïî ñóñ³äñòâó ç ìàºòêîì ì³ñüêîãî 
ãîëîâè), â³äêðèëàñÿ øèêàðíà ëàçíÿ. Çà-
ïèñàíà íà òåùó ì³ñüêîãî ãîëîâè Ïîëòàâè. 
Öå íå æàðò. «Íàøà áàíÿ» â³äêðèòà äëÿ âñ³õ 
³, ìîæíà ñêàçàòè, ùî êîæåí ïîëòàâåöü 
º ñï³ââëàñíèêîì öüîãî ïðîºêòó, àäæå 
ìèìîâîë³ äîëó÷èâñÿ äî íîâîãî á³çíåñó 
ðîäèíè ìåðà. Ìîâà éäå ïðî àñôàëüò íà 
âóëèöÿõ Þâ³ëåéí³é òà Ñâ³òàíêîâî¿, ÿêèé 
âåäå äî áàí³. Ìèíóëîãî ðîêó ö³ âóëèö³ êà-
ï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàëè çà 9 ìëí ãðí ³ç 
áþäæåòó. Òîáòî, ç íàøèõ ³ç âàìè ïîäàò-
ê³â. Äî ðå÷³, çíîâó â³òàþ! Íàñ óäðóãå ïî-
øèëè â äóðí³. 

Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Ïîëòàâñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, ùî â³äáóâñÿ íà ìèíóëîìó òèæí³, 
ïðîãîëîñóâàâ çà ïðîâåäåííÿ âèñòàâêè 
ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ â öåíòð³ ì³ñòà. Âîíè 
öå ñåðéîçíî? Âóëèöþ Ñîáîðíîñò³ çíîâó 
ïåðåòâîðÿòü ó ðèíîê. À çà ï³âê³ëîìåòðà, 
á³ëÿ Ñâÿòî-Óñïåíñüêîãî ñîáîðó, ëåäü íå 
ùîäíÿ ïðîùàþòüñÿ ç ïîëåãëèìè ãåðî-
ÿìè. Íå çíàþ, ÿê âàì, àëå ìåí³ íå âêëà-
äàºòüñÿ â ãîëîâó: â êðà¿í³ â³éíà, ùîäíÿ 
ãèíóòü ÷è¿ñü äðóç³, çíàéîì³, ïîáðàòèìè. 
À ìåð â³äêðèâàº á³ëÿ ñåáå ïóáë³÷íó áàíþ. 
Àáî äàº äîáðî ÿðìàðêóâàòè. 

Ùå ç âèêîíêîìó. Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ 
ïèòàííÿ âàðòîñò³ ïðèáèðàííÿ íàøèõ âó-
ëèöü, ÿêå âæå ïîíàä 10 ðîê³â âèêîíóþòü 
ïîâ'ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ õàðê³âñüê³ êîìïàí³¿, 
ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Ìàìàé ñêà-
çàâ: «Ïðè ïîïåðåäí³é êàäåíö³¿ ïðè âàð-
òîñò³ äèçåëüíîãî ïàëüíîãî â 25 ãðèâåíü 
âèòðà÷àëîñÿ â äåíü ìàéæå 700 òèñÿ÷ íà 
óòðèìàííÿ ì³ñòà. Çàðàç ïðè âàðòîñò³ 
ïàëüíîãî 55 ãðèâåíü — âèòðà÷àºìî 300 
òèñÿ÷. Óæèìàòèñÿ äàë³ í³êóäè. Õî÷ó, ùîá 
óñ³ çðîçóì³ëè ïðîïîðö³þ».

Ï³ñëÿ öüîãî â î÷³ëüíèêà ì³ñòà çàïèòà-
ëè, ÷è áóäå âçàãàë³ ÿêàñü åêîíîì³ÿ ó ì³ñòà 

ï³ä ÷àñ â³éíè, ÷è é äàë³ «áóäåìî ðîçêèäà-
òèñÿ êîøòàìè?». Íà ùî Ìàìàé ó çâè÷í³é 
éîìó ìàíåð³ â³äïîâ³â: «Çåêîíîìèø íà 
ïðåçåðâàòèâàõ – ïîò³ðÿºø íà àë³ìåíòàõ». 
² öå – ð³âåíü ì³ñüêîãî ãîëîâè. ×è íàïåð-
ñòî÷íèêà?

Îäíàê íå âñ³ ïîãîäæóþòüñÿ ç òàêèì 
ñòàíîì ðå÷åé. Òàê, äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä îïîçèö³¿ Ñåðã³é ²âàùåíêî ïîâ³äîìèâ, 
ùî áóäå øóêàòè ìåòîäè îñêàðæåííÿ ð³-
øåíü âèêîíêîìó. 

«Ùî â³äáóëîñÿ?, – ðèòîðè÷íî ïèòàº 
²âàùåíêî çà ï³äñóìêàìè âèêîíêîìó ì³ñü-
êî¿ ðàäè. – Ç î÷åâèäíîãî, áóëî óõâàëåíî 
ð³øåííÿ, ÿêå â ïîäàëüøîìó äîçâîëèòü íà 
áåçêîíêóðåíòí³é îñíîâ³ âèä³ëèòè 48 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü íà ïðèáèðàííÿ âóëèöü. 
Âñå ò³é ñàì³é ñóìíî â³äîì³é õàðê³âñüê³é 
êàìïàí³¿ «ÄÁÊ» (ìîâà éäå ïðî ô³ðìó-ï³ä-
ðÿäíèêà «ÄÁÊ Êâàíò» – àâò.). ² äðóãå – çà-
ïóñêàºòüñÿ ÷åðãîâà ñõåìà çà ïðîãðàìîþ 
«Òóðáîòà». Ìè ïðîñòî çà íàø³ ç âàìè 
êîøòè, âñóïåðå÷ ïèòàííÿì áåçïåêè òà 
îáîðîíè, ïåðåðîçïîä³ëÿºìî ðåñóðñè ðå-
çåðâíîãî ôîíäó äëÿ ï³äòðèìêè áàçîâîãî 
âèáîðöÿ Ìàìàÿ». 

Äëÿ ðîçóì³ííÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ: 17 
òðàâíÿ 2022 ðîêó ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè 
áåçïåêè ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àëè 
îáøóêè â óïðàâë³íí³ ÆÊÃ Ïîëòàâñüêîãî 
ì³ñüêâèêîíêîìó. Îïåðàòèâíèêè âèëó÷è-
ëè äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç ï³äðÿäàìè íà 
óòðèìàííÿ âóëèöü, ÿê³ ì³ñüêà âëàäà íà-
äàâàëà ÒÎÂ «ÄÁÊ Êâàíò». Â îô³ñ³ äîðîæ-
íüî¿ îðãàí³çàö³¿ îáøóê³â íå ïðîâîäèëîñÿ. 
Á³ëüøå ïîäðîáèöü ïîêè ùî íå ïîâ³äî-
ìëÿþòü.

Óòðèìàííÿ âóëèöü Ïîëòàâñüêî¿ ãðî-
ìàäè ó 2022 ðîö³ îáõîäèòüñÿ ó ñåðåä-
íüîìó 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà äåíü. Ï³ñëÿ 
øòó÷íîãî áàíêðóòñòâà ÊÏ «ÏÌØÅÄ» ó 
2016 ðîö³, ì³ñòî ïî÷àëî çàìîâëÿòè öþ 
ïîñëóãó ïðèâàòíèì õàðê³âñüêèì êîìïà-
í³ÿì ³ çà íå ïîâí³ 7 ðîê³â ñïëàòèëî çà íå¿ 
âæå ïîíàä 750 ìëí ãðí.

Ç ïî÷àòêîì â³éíè Ïîëòàâà ñòàëà åêî-
íîìèòè äåñÿòêè ì³ëüéîí³â íà öüîìó «çî-
ëîòîìó» ï³äðÿä³ ç óòðèìàííÿ âóëè÷íî-
äîðîæíüî¿ ìåðåæ³. Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî 
ðàí³øå ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ âèòðà÷àëè 
ïî 50-60 ìëí ãðí, òî öüîãî ðîêó – ëèøå 30 
ìëí ãðí. Âò³ì, öþ ñóìó íå ìîæíà íàçâàòè 
ìàëîþ, îñê³ëüêè, íàïðèêëàä, Êðåìåí÷óêó 
ïîä³áíî¿ ñóìè âèñòà÷àº íà óñ³ 12 ì³ñÿö³â.

Âòðåòº íàñ ïîøèëè ó äóðí³? ×è, ìîæå, 
ïðèïèíèìî ãðàòè?

Ïîëòàâà ³ íàøå æèòòÿ – íå ³ãðàøêà, ÿê 
áè äåÿêèì «íàïåðñòî÷íèêàì» öüîãî íå 
õîò³ëîñÿ. 

²âàí ÇÀÄÎÐÎÆÍÈÉ

ÄÎ ÄÍß ÆÓÐÍÀË²ÑÒÀ 
Äìèòðî Ëóí³í, î÷³ëüíèê 
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñíî¿ â³é-

ñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïîñï³ëêó-
âàâñÿ ç æóðíàë³ñòàìè. Çîêðåìà, 
â³äïîâ³â íà ïèòàííÿ ïðî ñï³âïðà-
öþ ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ïîëòàâè. 
Äìèòðà Ëóí³íà íå âïåðøå çà-
ïèòóþòü ïðî ìîæëèâ³ñòü çàì³íè 
ìåðà Ïîëòàâè, çàïðîâàäæåííÿ ó 
Ïîëòàâñüê³é ãðîìàä³ â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿. Àëå öå íàðàç³ íå-
ìîæëèâî – êàæå î÷³ëüíèê îáëàñò³.

Íàãàäàºìî, ùî ùå ó ãðóäí³ 
2021 ðîìó Ìàìàé çàÿâèâ ïðî 
áðàòîâáèâ÷ó â³éíó â Óêðà¿í³ òà 
áîðîòüáó ÑØÀ ³ Ðîñ³¿ íà íàø³é 
òåðèòîð³¿. À ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó 
Ïîëòàâñüê³ äåïóòàòè ïðîñèëè 
Ïðåçèäåíòà ïåðåâ³ðèòè Ìàìàÿ 
íà ôàêò ñàáîòàæó òà çàì³íèòè 

«Олександр Мамай спілкувався 
з Іллею Кивою у перші тижні 
вторгнення», — Дмитро Лунін

éîãî íà ãîëîâó â³éñüêîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿.

Çíÿòè Îëåêñàíäðà Ìàìàÿ 
³ ââåñòè â³éñüêîâó àäì³í³ñòðà-
ö³þ – íàä öèì ó Ïîëòàâ³ ïðàöþ-
þòü - êàæå Äìèòðî Ëóí³í, àëå ó 
Êèºâ³ íå ïîä³ëÿþòü òàêå áà÷åí-
íÿ. Íå òîìó, ùî ñòàâëÿòüñÿ äî 
Îëåêñàíäðà Ìàìàÿ ïîçèòèâíî, 
à òîìó ùî ì³æíàðîäí³ ³íñòèòóòè 
ââàæàþòü, ùî â³éíà íå ïîâèííà 
ñòàòè íà çàâàä³ äåìîêðàòè÷íèì 
âèáîð÷èì ïðîöåñàì. Îáðàëè 
ïîëòàâö³ ì³ñüêîãî ãîëîâó – òîæ 
â³í ìàº ³ çàëèøèòèñü.

– Îëåêñàíäð Ìàìàé – ëþ-
äèíà, ÿêà ðîçóì³º ò³ëüêè ìîâó 
ñèëè, ñèëà ó öüîìó âèïàäêó – 
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè. Â³í ðî-
áèòü òå, ùî âñ³ ö³ ðîêè ðîáèâ, ³, 

ñï³âïðàöþº ç îáëàñíîþ âëàäîþ 
ò³ëüêè òîä³, êîëè éîìó âèã³äíî, – 
êàæå Äìèòðî Ëóí³í.

Çà ñëîâàìè Äìèòðà Ëóí³íà, 
ìåð Ïîëòàâè íå ñï³âïðàöþâàâ ³ ç 
éîãî ïîïåðåäíèêîì – Îëåãîì Ñè-
íºãóáîâèì. Íà íàðàäè ó îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³þ íå õîäèâ, çàâæäè 
â³äïðàâëÿâ ñâî¿õ çàñòóïíèê³â. 

À îò ç êèì Îëåêñàíäð Ìàìàé 
ñï³ëêóâàâñÿ ê³ëüêà ðàç³â, òî öå 
ç äåðæàâíèì çðàäíèêîì ²ëëåþ 
Êèâîþ – ó ïåðø³ òèæäåíü-ï³âòî-
ðà ï³ñëÿ âòîðãíåííÿ. Ïðî öå â³í 
îñîáèñòî ñêàçàâ Äìèòðó Ëóí³íó. 

Íà çàïèòàííÿ Äìèòðó Ëóí³íó: 
÷è íå ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ìà-
ìàé ìîòèâè òàêîãî ñï³ëêóâàííÿ, 
íà÷àëüíèê ÎÂÀ â³äïîâ³â, ùî Ìà-
ìàé óõèëèâñÿ â³ä ïîÿñíåíü ³ áóâ, 

ÿê «âóæ íà ñêîâîð³äö³».
Âðàõîâóþ÷è òàêó ñèòóàö³þ, 

ìåðà Ïîëòàâè íå çàïðîøóþòü 
íà Ðàäó îáîðîíè îáëàñò³. Éîãî 
ôàêòè÷íî âèâåëè çà ðàìêè ïè-
òàíü áåçïåêè Ïîëòàâè ç òèõ ì³ð-
êóâàíü, ùî ì³ñüêèé ãîëîâà ìîæå 
êîìóñü ïåðåäàòè ³íôîðìàö³þ, 
Êèâ³ íàïðèêëàä. Çàì³ñòü íüîãî 
íà Ðàäó îáîðîíè îáëàñò³ çàïðî-
øóþòü ãîëîâó Ïîëòàâñüêî¿ ðà-
éîííî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ðîìàíîâà.

Äî ñëîâà Ëóí³í çàÿâèâ, ùî 
ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êðåìåí÷óêà 
âçàºìîä³ÿ îáëàñíî¿ âëàäè á³ëüø 
ù³ëüíà, òàì ìåð á³ëüø çàëó÷å-
íèé ³ ó ïåðø³ òèæí³ âòîðãíåííÿ 
ëåäü íå ùîäíÿ ïðîïîíóâàâ ³äå¿ 
ïî îáîðîí³ ì³ñòà.

6 ×ÅÐÂÍß, ï³ä ÷àñ áðèô³í-
ãó, ïðîâåäåíîìó ó ôîðìàò³ 
«ðàíêîâî¿ êàâè» ç íàãîäè 

Äíþ æóðíàë³ñòà, ãîëîâà Ïîë-
òàâñüêî¿ îáëðàäè Îëåêñàíäð Á³-
ëåíüêèé â³äïîâ³â íà ïèòàííÿ, õòî 
ç äåïóòàò³â îáëàñíî¿ ðàäè ï³øîâ 
çàõèùàòè Óêðà¿íó. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íàðàç³ ïðîõîäèòü ñëóæáó 
ó òåðèòîð³àëüí³é îáîðîí³ Ñåðã³é 
Áóëüáàõà ç «ªâðîïåéñüêî¿ Ñî-
ë³äàðí³ñò³», à òàêîæ Ñåðã³é Ñàâ-
÷åíêî òà Ðóñëàí Òåëÿòíèê -  äå-
ïóòàòè â³ä ÎÏÇÆ. Êð³ì òîãî, ùå 
îäèí äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 
ÎÏÇÆ Îëåã Ñàçîíîâ ìîæå î÷î-
ëèòè Äîáðîâîëü÷å ôîðìóâàííÿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè (ÄÔÒÃ) 
ó Êàì’ÿíèõ Ïîòîêàõ. 

- Âîíè ï³øëè òóäè, áî õî-
÷óòü, ìîæå, çì³íèòè äóìêè ïðî 
ñåáå ÷è ïåðåôîðìóâàòèñü. Ñâî¿ 
ìàíäàòè äåïóòàòè â³ä ÎÏÇÆ íå 
ñêëàëè. Ìîæëèâî, ÷åêàþòü íà ð³-
øåííÿ ñóäó ç ïðèâîäó ä³ÿëüíîñò³ 
äåïóòàò³â â³ä ïàðò³é, ÿê³ çàáîðî-
íåí³, - çàóâàæèâ Îëåã Á³ëåíüêèé. 

Íà éîãî îñîáèñòó äóìêó, áóëî 
áè äîáðå, ÿêáè äåïóòàòè â³ä òà-
êèõ ïàðò³é, çîêðåìà â³ä ÎÏÇÆ, 
âñå æ òàêè ñêëàëè ñâî¿ ïîâíî-
âàæåííÿ. Îëåêñàíäð Á³ëåíüêèé 
çàÿâèâ, ùî âèíåñå íà ÷åðãîâó 
ñåñ³þ îáëàñíî¿ ðàäè ïèòàííÿ 
ïðî çàì³íó ãîë³â äåïóòàòñüêèõ 
êîì³ñ³é â³ä ÎÏÇÆ. 

- ª çâåðíåííÿ äåïóòàòà 
Ãåííàä³ÿ Êîâàëåíêà, ÿêèé çà-
ïðîïîíóâàâ çâ³ëüíèòè âñ³õ ãî-
ë³â êîì³ñ³é â³ä ÎÏÇÆ. Öå òðè 
êîì³ñ³¿ – ìîëîäü, åêîëîã³ÿ òà 
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî. Äî 
â³äîìà ìè ïðèéíÿëè, àëå âèð³-
øóâàòè öå ìàº ðàäà… Íà 99% 

Голова Полтавської обласної 
ради повідомив, хто з депутатів 
пішов захищати Україну

âèíåñó öå ïèòàííÿ íà ðîçãëÿä 
ñåñ³¿, - ïîîá³öÿâ ãîëîâà Ïîë-
òàâñüêî¿ îáëðàäè.

Îëåêñàíäð Á³ëåíüêèé
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Чому піші прогулянки корисні 
для вашого тіла та здоров'я?

ÏÐÎÃÓËßÍÊÈ º íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ íàøî-
ãî æèòòÿ. Âîíè çäàòí³ ïîêðàùèòè íàøå ñàìî-

ïî÷óòòÿ òà óñóíóòè áàãàòî ïðîáëåì, ÿê³ ìîæóòü 
âèíèêíóòè çà ¿õ â³äñóòíîñò³.

Ìîçîê. Ïðîñòà äâîãîäèííà ïðîãóëÿíêà äâà 
ðàçè â òèæäåíü ñêîðîòèòü íà 20% ðèçèê ³íñóëüòó 
òà íà ïîðÿäîê çá³ëüøèòü àêòèâí³ñòü ìîçêó, ï³äâè-
ùèâøè òèì ñàìèì âàø³ ³íòåëåêòóàëüí³ òà òâîð÷³ 
çä³áíîñò³.

Íàñòð³é. 40 õâèëèí ïðîãóëÿíêè âäåíü ïðî-
ñòèìóëþº íîðìàëüíèé îáì³í ðå÷îâèí ³ ñêîðîòèòü 
ñèìïòîìè äåïðåñ³¿ íà 36%

Ê³ñòêè. 4 ãîäèíè ïðîãóëÿíêè â òèæäåíü çì³ö-
íèòü âàø³ ê³ñòêè ³ ñêîðîòèòü ðèçèê ïåðåëîì³â äî 
46%.

Çàãàëüíå çäîðîâ'ÿ. 3500 êðîê³â çà äåíü çíè-
æóº ðèçèê ä³àáåòó íà 29%, 15 õâèëèí ïðîãóëÿíêè 
ï³ñëÿ ¿æ³ çíèæóþòü ð³âåíü öóêðó íà 50%.

Æèòòÿ. 75 õâèëèí àêòèâíî¿ ïðîãóëÿíêè â òèæ-
äåíü ïðîäîâæèòü âàøå æèòòÿ ÿê ì³í³ìóì íà 2 
ðîêè.

Ñåðöå. Â³ä 30 äî 60 õâèëèí â äåíü äîêîð³ííî 
çíèçèòü ðèçèê âèíèêíåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ çà-
õâîðþâàíü.

Ïàì'ÿòü. 50 õâèëèí ïðîãóëÿíêè 3 ðàçè â òèæ-
äåíü çàõèñòèòü ÷àñòèíó ìîçêó, ïîâ'ÿçàíó ç äîâãî-
òðèâàëîþ ïàì'ÿòòþ ³ çäàòí³ñòþ ïëàíóâàòè.

Âàãà. Ùîäåííà ãîäèííà ïðîãóëÿíêà ñêîðî-
òèòü ðèçèê ïîÿâè çàéâî¿ âàãè íà 50%.

Ключові продукти, які покращують 
пам’ять у похилому віці

Îäíèì ³ç êëþ÷³â äî òîãî, ùîá æèòè äîâøå, º 
çáåðåæåííÿ äâîõ íàéâàæëèâ³øèõ îðãàí³â, ìîç-
êó òà ñåðöÿ, çäîðîâèìè. Ïðàâèëüíå õàð÷óâàí-
íÿ — îäèí ³ç íàéêðàùèõ ñïîñîá³â ï³äòðèìóâàòè 
ïîçèòèâíå ñåðöåâî-ñóäèííå òà íåâðîëîã³÷íå 
çäîðîâ’ÿ.

Òèì íå ìåíø, äåÿê³ ä³ºòè êðàù³ çà ³íø³ ó öüîìó 
â³äíîøåíí³. Äåÿê³ ç íèõ ïîâ’ÿçàí³ ç ïîêðàùåííÿì 
ïàì’ÿò³ òà çíèæåííÿì ðèçèêó äåãåíåðàòèâíèõ íå-
âðîëîã³÷íèõ ñòàí³â, òàêèõ ÿê äåìåíö³ÿ.

Äåÿê³ äîñë³äæåííÿ íåùîäàâíî ïîêàçàëè, ùî 
ñåðåäçåìíîìîðñüêà ä³ºòà ìîæå ïðèçâåñòè äî 
ïîë³ïøåííÿ íåâðîëîã³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ó ïîõè-
ëîìó â³ö³. Ä³ºòà ìîæå ä³ÿòè ÿê çàõèñíèé ôàêòîð 
ïðîòè ïîã³ðøåííÿ ïàì’ÿò³ ³ ïîâ’ÿçàíà ç êðàùîþ 
ïàì’ÿòòþ ó ïàö³ºíò³â ñòàðøèõ â³êîâèõ ãðóï.

 Ä³ºòîëîã-íóòð³ö³îëîã ²ãîð Ñòðîêîâ ðîçïîâ³â, 
÷îìó öÿ ä³ºòà çáåð³ãàº ÿñíèé ðîçóì ó ïîõèëîìó â³ö³.

Ñåðåäçåìíîìîðñüêà ä³ºòà òàêîæ áóëà 
ïîâ’ÿçàíà ç ìåíøèì íàêîïè÷åííÿì áëÿøîê ó ãî-
ëîâíîìó ìîçêó. Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí äå-
ìåíö³¿ º óòâîðåííÿ áëÿøîê, â³äîìèõ ÿê áåòà-àì³-
ëî¿äè.

Êð³ì òîãî, áóëî âèÿâëåíî, ùî ÷åðåç ïîë³ïøåí-
íÿ ïàì’ÿò³, ïîâ’ÿçàíîãî ç ñåðåäçåìíîìîðñüêîþ 
ä³ºòîþ, ëþäè ç á³ëüøîþ éìîâ³ðí³ñòþ äîòðèìó-
âàòèìóòüñÿ ¿¿ ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³. Öå 
ïîçèòèâíèé êðîê óïåðåä ó ïëàí³ ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàõîä³â, ÿê³ íàñåëåííÿ ìîæå âæèòè äëÿ çíèæåííÿ 
ðèçèêó ðîçâèòêó äåìåíö³¿».

Çîñåðåäèâøè óâàãó íà ôðóêòàõ, îâî÷àõ, ðèá³, 
ö³ëüíîçåðíîâèõ òà áîáîâèõ, à òàêîæ ãîð³õàõ òà 
îë³ÿõ, ñåðåäçåìíîìîðñüêà ä³ºòà º ïîïóëÿðíèì 
âàð³àíòîì äëÿ ì³ëüéîí³â.

У вас постійно холодні руки? 
Ось чому так відбувається

ÌÎÆËÈÂÎ ñåðåä âàøèõ çíàéîìèõ º ò³, ó êîãî 
ðóêè çäàþòüñÿ ïîñò³éíî õîëîäíèìè. À ìîæå, 

òàêà îñîáëèâ³ñòü º é ó âàñ. Íà ùàñòÿ, íàé÷àñò³øå 
öÿ îñîáëèâ³ñòü íå º íåáåçïå÷íîþ äëÿ çäîðîâ'ÿ

Êîëè ëþäèí³ õîëîäíî, êðîâîíîñí³ ñóäèíè çâó-
æóþòüñÿ. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè êðîâ³ òà òåïëà íàäõîäèòü 
ìåíøå. Íàéïîì³òí³øå öå çà ñòàíîì ðóê ³ í³ã. Òîìó 
ÿêùî ïîä³áíå òèì÷àñîâå â³ä÷óòòÿ, òî öå ö³ëêîì 
íîðìàëüíî.

Îäíàê ÿêùî ó âàñ ðóêè ³ íîãè ïîñò³éíî ìåðç-
íóòü, íàâ³òü ÿêùî ³íø³ ÷àñòèíè ò³ëà òåïë³, öå ìîæå 
âêàçóâàòè íà ïåâí³ õâîðîáè.

Îäèí ³ç òàêèõ ñòàí³â - õâîðîáà Ðåéíî. Ó öüîìó 
âèïàäêó íà äåÿêèé ÷àñ çâóæóþòüñÿ êðîâîíîñí³ ñó-
äèíè, ÿêèìè êðîâ ïîñòàâëÿºòüñÿ äî ê³íö³âîê. Òîìó 
ó ëþäåé, ÿê³ ñòðàæäàþòü íà òàêå çàõâîðþâàííÿ, 
çàçâè÷àé äóæå õîëîäí³ ³ áë³ä³ ïàëüö³ í³ã àáî ðóê.

Òàêîæ õîëîäí³ ðóêè òà íîãè ìîæóòü áóòè, ÿêùî 
ó ëþäèíè ³ìóíîäåô³öèò àáî ï³äâèùåíèé òèñê.

² öå ùå íå âñå. ª é ³íø³ ôàêòîðè, ùî âïëèâà-
þòü íà ïîñòà÷àííÿ ðóê òà í³ã êðîâ'þ. Íàïðèêëàä, 
ä³àáåò, òðàâìà ÷è ïîøêîäæåííÿ òêàíèí, àíåì³ÿ, 
êóð³ííÿ.

Âçàãàë³ çãîäîì ÷åðåç íåäîñòàòíº êðîâîïîñòà-
÷àííÿ í³ãò³ ìîæóòü ñòàòè ëàìêèìè, øê³ðà - áë³äîþ, 
ñóõîþ ³ ïî÷àòè òð³ñêàòèñÿ. Òàêîæ ìîæå âèíèêíóòè 
â³ä÷óòòÿ ïîêîëþâàííÿ àáî îí³ì³ííÿ. Øê³ðà ðóê ³ í³ã 
ïðè öüîìó ïîâ³ëüí³øå â³äíîâëþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ 
òðàâì, à ÷åðåç öå ìîæóòü âèíèêíóòè ð³çí³ ³íôåê-
ö³¿. Çðåøòîþ, çíèæåííÿ êðîâîòîêó ìîæå ïîøêî-
äèòè íåðâè.

Òîìó ÿêùî âàñ òóðáóº òîé ôàêò, ùî ó âàñ ïî-
ñò³éíî õîëîäí³ ðóêè ÷è íîãè, çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ.

Ï ²Ä ×ÀÑ ÂÎªÍÍÈÕ Ä²É ÷åðåç íèçêó 
ïðè÷èí, ÿê òî ï³äâèùåííÿ òåìïå-
ðàòóðè ïîâ³òðÿ, ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ 

ïèòíî¿ âîäè, íåíàëåæíå äîòðèìàííÿ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ÷åðåç îêóïàö³þ òåðèòîð³é 
òîùî, àêòóàëüíèì º ïèòàííÿ ïðîô³ëàêòè-
êè ãîñòðèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü. Íà-
ïðèêëàä, õîëåðè.

Âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ â Óêðà¿í³ áóëè 
çàðåºñòðîâàí³ â 1998, 1999, 2007 ðî-
êàõ, — ³íôîðìóº Öåíòð ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ'ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè. Îñòàíí³é ñïàëàõ 
õîëåðè â íàø³é êðà¿í³ ñòàâñÿ ó 2011 ðîö³ â 
Ìàð³óïîë³. Òîä³ çà ïåð³îä ñïàëàõó çàô³êñó-
âàëè 33 âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ íà õîëåðó 
òà 24 âèïàäêè â³áð³îíîñ³éñòâà. Öåé ñïàëàõ 
áóâ âèêëèêàíèé òîêñèãåííèìè øòàìàìè 
â³áð³îí³â, çàíåñåíèìè ç ³íøî¿ êðà¿íè.

Що таке холера?
Íàãàäóºìî, ùî õîëåðà — öå ãîñòðà 

ä³àðåéíà ³íôåêö³ÿ, ùî âèíèêàº ïðè âæè-

âàíí³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â àáî âîäè, çà-
ðàæåíèõ áàêòåð³ºþ Vibrio cholerae Î1 
àáî Î139. Õîëåðà ïåðåäàºòüñÿ ôåêàëü-
íî-îðàëüíèì øëÿõîì â³ä ëþäèíè äî ëþ-
äèíè, ÷àñò³øå ïðè âæèâàíí³ çàáðóäíåíî¿ 
âîäè, îâî÷³â, ôðóêò³â, ïðè êóïàíí³, à òà-
êîæ ÷åðåç ¿æó ³ ïðè ïîáóòîâèõ êîíòàêòàõ. 
Áåç íàëåæíîãî ë³êóâàííÿ ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî ñìåðò³.

Äæåðåëîì çáóäíèêà ³íôåêö³¿ º ëþäè-
íà, ùî çàõâîð³ëà, àáî íîñ³é â³áð³îí³â.

Õîëåðíèé â³áð³îí ìîæå çáåð³ãàòè 
æèòòºçäàòí³ñòü ó âîä³ ïðîòÿãîì òðèâà-
ëîãî ÷àñó, ó õàð÷îâèõ ïðîäóêòàõ ïðè ê³ì-
íàòí³é òåìïåðàòóð³ ïðîòÿãîì 2-5 äí³â, 
íà ïîâåðõí³ ïëîä³â ³ îâî÷³â â óìîâàõ ñî-
íÿ÷íîãî îñâ³òëåííÿ âïðîäîâæ 8 ãîäèí, 
ïðè íèçüêèõ òåìïåðàòóðàõ òà ó ìîðñüê³é 
âîä³ — 2 òèæí³â ³ á³ëüøå, ó êèøê³âíèêó 
îêðåìèõ ð³÷êîâèõ òà ìîðñüêèõ òâàðèí — 
äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â.

Холера під час війни: 
хвороба набагато ближче, ніж ми думаємо

Чи приїде швидка 
допомога під час 
дії комендантської 
години?

Ó ÌÎÇ ïîâ³äîìèëè, ÷è ìîæíà âè-
êëèêàòè «øâèäêó» ï³ä ÷àñ ä³¿ êîìåíäàíò-
ñüêî¿ ãîäèíè.

Â³äïîâ³äü íàäàëà ïðåññëóæáà ì³í³ñ-
òåðñòâà.

Ç ââåäåííÿì âîºííîãî ñòàíó òà çà-
ïðîâàäæåííÿì êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè, 
êîëè çàáîðîíåíî âèõîäèòè íà âóëèöþ, 
îñîáëèâî ë³òí³õ ëþäåé ö³êàâèòü ïèòàí-
íÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ âèêëèêó «øâèäêî¿ 
äîïîìîãè». ÌÎÇ çàñïîêî¿ëî óêðà¿íö³â, 
ïîâ³äîìèâøè, ùî ï³ä ÷àñ ä³¿ êîìåíäàíò-
ñüêî¿ ãîäèíè "øâèäêà" ïðàöþâàòèìå. 
Ïðîòå âàðòî ïàì'ÿòàòè íà ÿê³ ñàìå âè-
ïàäêè ñë³ä âèêëèêàòè äîïîìîãó.

ßê â³äîìî, â Óêðà¿í³ çì³íèëèñü ïðà-
âèëà âèêëèêó «øâèäêî¿». Äîö³ëüíî òå-
ëåôîíóâàòè íà ñëóæáó 103 ó òàêèõ 
âèïàäêàõ:

 ñèìïòîìè ãîñòðîãî îòðóºííÿ;
  òðàâìè;
 âòðàòè ÷è ïîðóøåííÿ ñâ³äîìîñò³;
 ïîã³ðøåííÿ ñòàíó ÷åðåç òÿæêèé ïå-

ðåá³ã COVID-19;
  êðîâîòå÷³;
 îçíàê ³íñóëüòó;
 ðàïòîâîãî áîëþ ó ä³ëÿíö³ ñåðöÿ;
 ðîçëàä³â äèõàííÿ;
  ³íøîãî íåâ³äêëàäíîãî ñòàíó, ÿêèé çà-

ãðîæóº æèòòþ.
Ó ÌÎÇ çàóâàæèëè, ùî âèêëèêàòè 

"øâèäêó" íåîáõ³äíî ó íåâ³äêëàäíèõ ñòà-
íàõ, êîëè º çàãðîçà æèòòþ òà çäîðîâ'þ, 
êîëè ñòàí ëþäèíè ìîæå ïîã³ðøèòèñÿ ó 
ðàç³ íåíàäàííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè.

Âèêëèê ïðèéìàº äèñïåò÷åð, ÿêèé 
ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàïðàâëåííÿ äî 
ïàö³ºíòà áðèãàäè øâèäêî¿. À ë³êàð áðè-
ãàäè "øâèäêî¿" âèçíà÷àº, ÷è ïîòð³áíà 
ãîñï³òàë³çàö³ÿ ïàö³ºíòó.

Ñèìïòîìè õîëåðè:
 ÷àñòèé, äî 10 ³ á³ëüøå ðàç³â íà äîáó, 

ïðîíîñ. ×åðåç ùî â îðãàí³çì³ â³äáóâà-
ºòüñÿ âòðàòà âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ð³äèíè. 
ßê íàñë³äîê — çãóùåííÿ êðîâ³ òà çíåâîä-
íåííÿ;

 ì'ÿçîâ³ ñóäîìè, ùî ç'ÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç 
âòðàòó ç ð³äèíîþ ì³êðîåëåìåíò³â;

 çàãîñòðåííÿ ðèñ îáëè÷÷ÿ, çàïàäàííÿ 
î÷åé, ïîñèí³ííÿ ãóá ³ âóøíèõ ðàêîâèí;

 íàÿâí³ñòü õîëîäíî¿ øê³ðè. Õîëåðà ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ íîðìàëüíîþ àáî íàâ³òü 
çíèæåíîþ òåìïåðàòóðîþ ò³ëà;

 âòðàòà ïðóæíîñò³ øê³ðè, ÷åðåç ùî 
âîíà ëåãêî çáèðàºòüñÿ â ñêëàäêè òà äóæå 
äîâãî ðîçïðàâëÿºòüñÿ, à øê³ðà ñòîï ³ ðóê 
ñòàº çìîðøêóâàòîþ;

 çàäèøêà, ð³çêà ñëàáê³ñòü.
Ïðè ïåðøèõ ñèìïòîìàõ ñë³ä íåãàéíî 

çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ!

Профілактика холери
Íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü íàñòóï-

íèõ ïðàâèë:
  êèï'ÿòèòè âîäó. Ï³ä ÷àñ êèï'ÿò³ííÿ õî-

ëåðíèé â³áð³îí ãèíå ïðîòÿãîì õâèëèíè;
 äîòðèìóâàòèñü åëåìåíòàðíèõ îñî-

áèñòî¿ ã³ã³ºíè, ðåòåëüíî ìèòè ðóêè ïå-
ðåä òèì, ÿê áðàòè ÷è ãîòóâàòè ¿æó, ï³ñëÿ 
â³äâ³äóâàííÿ òóàëåòó;

 ñòåæèòè çà ÿê³ñòþ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, 
íå âæèâàòè ¿õ, ÿêùî º ñóìí³âè ó äîòðè-
ìàíí³ ¿õíüîãî çáåð³ãàííÿ òà ïîõîäæåííÿ;

 çà ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòîâóâàòè ñïå-
ö³àëüí³ çàñîáè (òàáëåòêè) äëÿ çíåçàðà-
æåííÿ âîäè ïåðåä ¿¿ êèï’ÿò³ííÿì;

 ìèòè îâî÷³ òà ôðóêòè ïåðåä âæèâàí-
íÿì, ÿêùî º ñóìí³âè ó ÿêîñò³ âîäè, òî íå 
âæèâàòè ôðóêòè òà îâî÷³ áåç òåðì³÷íî¿ 
îáðîáêè;

 ðåòåëüíî ãîòóâàòè ¿æó, ïðîâàðþâàòè 
òà ïðîñìàæóâàòè ïðîäóêòè ïåðåä âæè-
âàííÿì.

Ïàì'ÿòàéòå! Ïðè ñâîº÷àñíî ðîçïî-
÷àòîìó ë³êóâàíí³ íåòÿæêà ôîðìà õîëåðè 
çàê³í÷óºòüñÿ ïîâíèì îäóæàííÿì. Çà â³ä-
ñóòíîñò³ åôåêòèâíî¿ òåðàï³¿ ïðîòÿãîì 2-3 
äí³â, ó õâîðîãî ìîæå ðîçâèíóòèñü êîìà, 
ìîæëèâ³ ëåòàëüí³ íàñë³äêè.

ÂÆÈÂÀÍÍß öèáóë³ äîïî-
ìàãàº çíèçèòè çàãðîçó 
ðîçâèòêó îíêîëîã³¿. Öåé 

îâî÷ íàä³éíî çàõèùàº àðòåð³¿ òà 
ñïðèÿº ñòàá³ë³çàö³¿ ð³âíÿ öóêðó â 
êðîâ³.

Ìåäèêè ðåêîìåíäóþòü âæè-
âàòè öèáóëþ ó ñèðîìó âèãëÿä³. Ó 
öüîìó îâî÷³ ì³ñòÿòüñÿ ðå÷îâèíè, 
ÿê³ ñïðèÿþòü î÷èùåííþ àðòåð³é 
òà ñóäèí â³ä â³äêëàäåíü õîëåñ-
òåðèíó. Öå ï³äòâåðäèëî íåäàâíº 
îïèòóâàííÿ æèòåë³â Ïàêèñòàíó, 
ÿê³ ìàþòü âêðàé íèçüêèé ð³âåíü 
çàãðîçè ðîçâèòêó ðàêîâèõ õâî-
ðîá. Âèÿâèëîñÿ, ùî ïàêèñòàíö³ 
ùîäíÿ ç’¿äàþòü ùîíàéìåíøå 
äâ³ öèáóëèíè.

Ó öèáóë³ ì³ñòèòüñÿ áåçë³÷ êî-
ðèñíèõ ì³êðîåëåìåíò³â ³ ðå÷î-
âèí, ñåðåä ÿêèõ çàë³çî, êàëüö³é 
³ ñåëåí. Òàêîæ ó í³é ïðèñóòí³ âî-
äîðîç÷èíí³ â³òàì³íè.

Âîíà ÷óäîâî âèâîäèòü ç îð-
ãàí³çìó òîêñèíè òà çíèæóº ð³-
âåíü õîëåñòåðèíó òà öóêðó â 
êðîâ³. Ìåäèêè ðåêîìåíäóþòü 
âæèâàòè öèáóëþ ïðè çàõâîðþ-
âàííÿõ ñåðöåâî¿ òà ñóäèííî¿ 
ñèñòåìè, ïðè îíêîëîã³¿, ä³àáåò³, 
îæèð³íí³ òà îñòåîïîðîç³. Îâî÷³ 
ìàþòü àíòèáàêòåð³àëüí³ òà àíòè-
îêñèäàíòí³ âëàñòèâîñò³. 

Ñåëåí, ùî ì³ñòèòüñÿ â îâî-
÷³, ñïðèÿº ïðèäóøåííþ ðîñòó 
ïóõëèííèõ êë³òèí. Ó ñâîþ ÷åðãó 
êâåðöåòèí ï³äâèùóº àäãåç³þ çà-
ðàæåíèõ îäèíèöü, à àëë³ëñóëü-
ô³äè áëîêóþòü ðåïë³êàö³þ ÄÍÊ ó 
çàðàæåíèõ ä³ëÿíêàõ.

Ôëàâîíî¿äè ïðèãí³÷óþòü ð³ñò 
ðàêîâèõ êë³òèí ó òîâñò³é êèøö³ 
òà ïå÷³íö³. Íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ ï³äòâåðäèëè, ùî âæèâàííÿ 
öèáóë³ â ¿æó äîïîìàãàº çíèçèòè 
ðèçèê âèíèêíåííÿ ðàêó øëóíêà, 
êèøå÷íèêà, ñòðàâîõîäó òà ïå-
ðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.

Ïðè öüîìó îâî÷ ðåêîìåíäî-
âàíî ç îáåðåæí³ñòþ ïðèéìàòè 
ïðè çàõâîðþâàííÿõ øëóíêîâî-
êèøêîâîãî òðàêòó. Îñîáëèâî 
öèáóëÿ íåáåçïå÷íà ïðè ãàñòðèò³ 
òà âèðàçêîâ³é õâîðîá³. Òàêîæ ¿¿ 
íåáàæàíî âæèâàòè ïðè àëåðã³¿ òà 
øê³ðíîìó ñâåðá³í³.

Вживання цибулі сприяє зниженню 
загрози розвитку онкології

Ë²ÊÀÐ-Ä²ªÒÎËÎÃ, íóòðè-
ö³îëîã ªâãåí Àðçàìàñöåâ 
íàçâàâ õâîðîáè, ïðè ÿêèõ 

íåîáõ³äíî àáî çîâñ³ì â³äìîâèòèñü 
â³ä ÷àþ, àáî ïèòè ñëàáîçàâàðåíèé

Â³ä âæèâàííÿ ÷àþ êðàùå â³ä-
ìîâèòèñÿ ëþäÿì ç ïîäàãðîþ, 
ã³ïåðòîí³ºþ òà áåçñîííÿì. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ ïîäàãðè, âèð³øàëü-
íå çíà÷åííÿ ãðàº ð³âåíü ì³öíîñ-
ò³ çàâàðêè: ùî ì³öí³øå ÷àé, òèì 
á³ëüøå ïóðèí³â ëþäèíà ñïîæè-
âàº, öå âåäå äî çàïàëåííÿ.

Ó ÷à¿ òàêîæ ì³ñòèòüñÿ êîôå¿í, 
òîìó ï³ñëÿ ì³öíîãî ÷àþ ó ëþäåé, 
ÿê³ ñòðàæäàþòü íà ã³ïåðòîí³þ, 
ìîæå ð³çêî ï³äâèùèòèñÿ òèñê, 
ó òàêîìó ðàç³ êðàùå ñêîðîòèòè 
ñïîæèâàííÿ ÷àþ. Öå æ ñòîñóºòü-

ñÿ ³ ëþäåé ³ç áåçñîííÿì.
Êð³ì òîãî, ÷àé ìîæå ñïðîâî-

êóâàòè çàãîñòðåííÿ øëóíêîâèõ 
çàõâîðþâàíü. Ëþäÿì ç òàêèìè 
õâîðîáàìè òåæ ïîòð³áíî êîíòð-
îëþâàòè ì³öí³ñòü òà ê³ëüê³ñòü 
ñïîæèâàíîãî íàïîþ.

Àëå â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ð³-
øåííÿ ïîâèíåí ïðèéìàòè ë³êàð. 
Ôàõ³âåöü îö³íèòü ñòàí ïàö³ºíòà 
òà çàïðîïîíóº ÿê³ñü ä³¿, âèõîäÿ-
÷è ³ç â³êó, ³íäèâ³äóàëüíèõ îñî-
áëèâîñòåé îðãàí³çìó òà õàðàê-
òåðó çàõâîðþâàííÿ.

«×èì á³ëüøå çàâàðêè ìè êëà-
äåìî, òèì á³ëüøå ïóðèí³â ïðî-
íèêàº ó íàï³é. Òîáòî òèì ëþäÿì, 
ó êîãî º ïîäàãðà, ÷àé ïîòð³áíî 
âèêëþ÷èòè âçàãàë³ àáî ïèòè çà-
âàðåíèé. ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî 
ã³ïåðòîí³êó, òî òóò òåæ º ïåâíèé 
ðèçèê. Ó ÷à¿ ì³ñòèòüñÿ êîôå¿í, 
ÿêèé ìîæå ñïðè÷èíèòè ð³çêå 
ï³äâèùåííÿ òèñêó. Òîìó ÿêùî ó 
âàñ ä³àãíîñòîâàíî ã³ïåðòîí³þ, òî 
îáîâ'ÿçêîâî êîíòðîëþéòå ì³ö-
í³ñòü íàïîþ», — çàçíà÷èâ ªâãåí 
Àðçàìàñöåâ.

За яких хвороб не можна пити чай

 КОРИСНІ ПОРАДИ
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Упродовж останнього тиж-
ня стало відомо про заги-
бель ще вісьмох військо-
вих з Полтавської області

Óïðîäîâæ êâ³òíÿ é òðàâíÿ 
îô³ö³éí³ äæåðåëà ï³äòâåðäèëè 
çàãèáåëü ùå â³ñüìîõ á³éö³â, ä³-
ÿëüí³ñòü ÿêèõ áóëà ïîâ’ÿçàíà ç 
Ïîëòàâùèíîþ. Öå Â³êòîð Ïåð-
öþõ, Âàäèì Ñàôðîíåíêî, Â³êòîð 
Öèáîâñüêèé, Ìèêîëà Êðóïà, Â³-
òàë³é Áàçèëåâñüêèé, Â’ÿ÷åñëàâ 
Õîëîä, Êèøêî Îëåêñàíäð, Ðàêó-
ë³í ²ãîð.

Çà äàíèìè «Ïîëòàâùèíè. 
Ñïîðò», ó êâ³òí³ â ðàéîí³ ñåëèùà 
Íîâîòîøê³âñüêå Ëóãàíñüêî¿ îá-
ëàñò³ çàãèíóâ ÏÅÐÖÞÕ Â³êòîð 
²âàíîâè÷ — ãîëîâíèé ñåðæàíò 
ç 57-¿ áðèãàäè 34-ãî áàòàëüéî-
íó 1-¿ ìåõàí³çîâàíî¿ ðîòè â/÷ 
À-4395. Â³êòîð Ïåðöþõ íàðîäèâ-
ñÿ 11 ëþòîãî 1974 ðîêó ó Ïîëòà-
â³. Â³í áóâ â³äîìèé ïîëòàâñüêèì 
âáîë³âàëüíèêàì ÿê ãðàâåöü âå-
òåðàíñüêî¿ êîìàíäè «Ïîäîë» 
40+. Ó ëèïí³ 2021-ãî ó ñêëàä³ ö³º¿ 
êîìàíäè ñòàâ ïåðåìîæöåì Ïåð-
øî¿ ë³ãè ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó 
«Kyiv Football Cup». Ó òðàâí³ ðî-
äè÷³ ïîâ³äîìèëè ïðî çíèêíåííÿ 
Â³êòîðà Ïåðöþõà, ÿêèé âîñòàííº 
âèõîäèâ íà çâ’ÿçîê ³ç íèìè 21 
êâ³òíÿ. 20 òðàâíÿ ñòàëî â³äîìî 
ïðî éîãî çàãèáåëü.

Ïîëòàâñüêèé íàö³îíàëüíèé 
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ïî-
â³äîìèâ, ùî 16 òðàâíÿ ó ì³ñò³ 
Ñîëåäàð Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ çà-
ãèíóâ ÑÀÔÐÎÍÅÍÊÎ Âàäèì 
Þð³éîâè÷ — áîºöü â/÷ À-7285. 

Âàäèì Ñàôðîíåíêî ðîäîì ç 
ñåëà Ñèíåëüíèêîâå Äí³ïðîïå-
òðîâñüêî¿ îáëàñò³, íàðîäèâñÿ 21 
ñ³÷íÿ 1978 ðîêó. Ó 2000 ðîö³ â³í 
çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò ô³ëîëîã³¿ òà 
æóðíàë³ñòèêè Ïîëòàâñüêîãî äåð-
æàâíîãî ïåäóí³âåðñèòåòó, ï³ñëÿ 
÷îãî âèêëàäàâ óêðà¿íñüêó ìîâó 
òà ë³òåðàòóðó ó øêîë³ ¹ 2 ì. Ñè-
íåëüíèêîâå, à òàêîæ â ì³ñöåâîìó 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîìó ó÷èëèù³.

Îñòàíí³ 8 ðîê³â Âàäèì Ñàô-
ðîíåíêî îá³éìàâ ïîñàäó äè-
ðåêòîðà Ìèõàéë³âñüêîãî ë³öåþ 
Ðà¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè Ñèíåëüíè-
ê³âñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêî¿ îáëàñò³. Áóâ ìîá³ë³çîâàíèé 
14 êâ³òíÿ 2022 ðîêó. Ó íüîãî çà-
ëèøèâñÿ ñèí.

Çà äàíèìè Êàðë³âñüêî¿ ãðî-
ìàäè, 16 òðàâíÿ ó Ñîëåäàð³ 
òàêîæ çàãèíóâ ÖÈÁÎÂÑÜÊÈÉ 
Â³êòîð Çåíîíîâè÷ — ñîëäàò ç 
ñåëà Êëèì³âêà. Â³êòîð Öèáîâ-
ñüêèé íàðîäèâñÿ 12 æîâòíÿ 
1979 ðîêó. Ó íüîãî çàëèøèëàñÿ 
äðóæèíà.

Á³ëèöüêà ãðîìàäà ïîâ³äî-
ìèëà, ùî 20 òðàâíÿ á³ëÿ ì³ñòà 
Ãóëÿéïîëå Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ 
çàãèíóâ ÊÐÓÏÀ Ìèêîëà Äìè-
òðîâè÷ — ñòð³ëåöü-ñàí³òàð 
òðåòüîãî äåñàíòíî-øòóðìîâîãî 
âçâîäó òðåòüî¿ äåñàíòíî-øòóð-
ìîâî¿ ðîòè. Ìèêîëà Êðóïà íà-
ðîäèâñÿ 24 æîâòíÿ 1977 ðîêó 
â ñåë³ Áåðåæí³âêà. Íàâ÷àâñÿ â 
ì³ñöåâ³é øêîë³. Äàë³ çäîáóâ ïðî-
ôåñ³þ òðàêòîðèñòà-ìàøèí³ñòà â 
Êîáåëÿöüêîìó àãðàðíîìó ë³öå¿. 
Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ áóâ ïðèçâàíèé 
íà ñòðîêîâó ñëóæáó â àðì³þ. 

Ïðàöþâàâ ó ñ/ã ï³äïðèºìñòâ³ 
«Çàïîâ³ò» Íàâ÷àâñÿ íà êóðñàõ çà 
ñïåö³àëüí³ñòþ ãàçîåëåêòðîçâà-
ðþâàëüíèê. ²ç 2011 ðîêó âëàøòó-
âàâñÿ íà Êîáåëÿöüêèé êîìá³íàò 
õë³áîïðîäóêò³â íà ïîñàäó àïà-
ðàòíèêà îáðîáêè çåðíà.

14 òðàâíÿ 2015 ðîêó áóâ ìî-
á³ë³çîâàíèé äî ÇÑÓ, áðàâ ó÷àñòü 
â ÀÒÎ. Ïîâåðíóâñÿ ç â³éíè 7 ëèï-
íÿ 2016 ãî. Êîëè 24 ëþòîãî Ðîñ³ÿ 
ðîçãîðíóëà ïîâíîìàñøòàáíèé 
íàñòóï, Ìèêîëà Êðóïà âñòóïèâ 
ó ðÿäè òåðîáîðîíè, à 24 êâ³òíÿ 
â³äïðàâèâñÿ íà ôðîíò. Ó íüîãî 
ëèøèëèñÿ äðóæèíà, äîíüêà, ñèí 
³ ìàò³ð.

Êðåìåí÷óöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹ 
23 ïîâ³äîìèëà, ùî 20 òðàâíÿ 
ïîáëèçó ñåëà Ïîêðîâñüêå Áàõ-
ìóòñüêî¿ ãðîìàäè Äîíåöüêî¿ îá-
ëàñò³ çàãèíóâ ÁÀÇÈËÅÂÑÜÊÈÉ 
Â³òàë³é Ïàâëîâè÷ — ñòàðøèé 
ñîëäàò, ñòð³ëåöü. Â³òàë³é Áàçè-
ëåâñüêèé íàðîäèâñÿ 3 ëèñòîïà-
äà 1998 ðîêó, æèâ ó Êðåìåí÷óö³, 
çàê³í÷èâ 23-þ ã³ìíàç³þ ó 2016 
ðîö³. Áóâ ìîá³ë³çîâàíèé 24 ëþ-
òîãî 2022 ðîêó. Ó íüîãî çàëèøè-
ëèñÿ áàòüêè.

Íà â³éí³ çàãèíóâ âèïóñêíèê 
Êîëåäæó íàôòè ³ ãàçó ÍÓ ³ì. Þð³ÿ 
Êîíäðàòþêà, ïîì³÷íèê áóðèëü-
íèêà «Óêðáóðãàç» Â’ÿ÷åñëàâ 
ÕÎËÎÄ

«Ñóìíà çâ³ñòêà… Çàãèíóâ 
Â’ÿ÷åñëàâ Õîëîä — âèïóñêíèê 
2018 ðîêó áóðîâîãî â³ää³ëåííÿ 
Êîëåäæó.

Êóðàòîð, âèêëàäà÷³ çãàäóþòü 
Â’ÿ÷åñëàâà ÿê ñòàðàííîãî, â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî òà òîâàðèñüêîãî 

ñòóäåíòà, äîáðîãî òà íàä³éíîãî 
òîâàðèøà. Îäíîãðóïíèêè Ñëàâ³-
êà çíàëè éîãî ÿê æèòòºðàä³ñíîãî 
òà â³ðíîãî äðóãà. Çàëèøèòèñÿ 
÷åðãóâàòè â àóäèòîð³¿, ï³äãîòó-
âàòè ïðîºêò, äîïîìîãòè õëîïöÿì 
ðîç³áðàòèñÿ ó êðåñëåííÿõ, ïðàê-
òè÷íèõ ðîáîòàõ — óñå éîìó áóëî 
ï³ä ñèëó.

Ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
Â’ÿ÷åñëàâ ï³øîâ ïðàöþâàòè ïî-
ì³÷íèêîì áóðèëüíèêà â Õðåñòè-
ùåíñüêå ÂÁÐ ÁÓ „Óêðáóðãàç“, 
ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ â Ïîë-
òàâñüê³é ïîë³òåõí³ö³, ïëàíóþ÷è 
áóäóâàòè êàð’ºðó â íàôòîãàçî-
â³é ãàëóç³. Àëå… â³éíà îá³ðâàëà 
æèòòÿ ìîëîäîãî õëîïöÿ, ó ÿêîãî 
âñå ùå áóëî ïîïåðåäó. Ïîä³-
ëÿºìî á³ëü ö³º¿ âàæêî¿ âòðàòè ç 
áàòüêàìè, ð³äíèìè òà áëèçüêè-
ìè Â’ÿ÷åñëàâà Õîëîäà. Ñâ³òëà 
ïàì’ÿòü ïðî íüîãî íàçàâæäè çà-
ëèøèòüñÿ â ñåðöÿõ âñ³õ, õòî éîãî 
çíàâ», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ 
Êîëåäæó íàôòè ³ ãàçó.

Ñåðæàíò ÐÀÊÓË²Í ²ãîð Ìè-
êîëàéîâè÷ çàãèíóâ 25 òðàâíÿ 
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áîéîâîãî çà-
âäàííÿ ïîáëèçó Ñºâºðîäîíåöü-
êà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Éîìó 
áóëî 55 ðîê³â. Ïîõîâàþòü çàõèñ-
íèêà ó Ïîëòàâ³.

Ñîëäàò ÊÈØÊÎ Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷ çàãèíóâ 29 òðàâíÿ ï³ñ-
ëÿ îòðèìàíîãî 18 òðàâíÿ âîãíå-
ïàëüíîãî ïîðàíåííÿ ïîáëèçó 
Ïîïàñíî¿ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. 
Éîìó áóëî 44 ðîêè. Çàõèñíèêà 
ïîõîâàþòü ó Êîáåëÿêàõ.

Â³÷íà ïàì’ÿòü 
Ãåðîÿì-çàõèñíèêàì Óêðà¿íè!

Восьмеро захисників з Полтавщини 
загинули на Сході України

Ìèêîëà Êðóïà

Â³êòîð Öèáîâñüêèé

Âàäèì ÑàôðîíåíêîÂ³êòîð ÏåðöþõÂ³òàë³é ÁàçèëåâñüêèéÂ’ÿ÷åñëàâ Õîëîä

2. Â³éñüêîâà ÷àñòèíà, äå â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâåöü áóâ çàðàõîâàíèé äî ñïèñêó 
îñîáîâîãî ñêëàäó.

3. Óïîâíîâàæåíèé ç ïèòàíü îñ³á, ÿê³ 
çíèêëè áåçâ³ñòè çà îñîáëèâèõ îáñòàâèí 
(Ì³í³ñòåðñòâî ç ïèòàíü ðå³íòåãðàö³¿ òèì-
÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè).

ßê îòðèìàòè ñòàòóñ çíèêëîãî 
áåçâ³ñòè?

Ñòàòóñó çíèêëî¿ áåçâ³ñòè ëþäèíà íà-
áóâàº ç ìîìåíòó ïîäàííÿ çàÿâíèêîì çà-
ÿâè äî Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè àáî 
äî óïîâíîâàæåíîãî íà ðîçøóê îñ³á îðãà-
íó ïðî ôàêò çíèêíåííÿ îñîáè áåçâ³ñòè òà 
¿¿ ðîçøóê àáî çà ð³øåííÿì ñóäó (ïðî âè-
çíàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè áåçâ³ñíî â³äñóò-
íüîþ) òà ââàæàºòüñÿ çíèêëîþ áåçâ³ñòè 
äî ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ ¿¿ ðîçøóêó (äî 
âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåïåðåáóâàííÿ, ì³ñöÿ 
ïîõîâàííÿ ÷è ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàíê³â 
îñîáè, çíèêëî¿ áåçâ³ñòè).

Ùî â³äáóâàºòüñÿ ç ìàéíîì îñî-
áè, çíèêëî¿ áåçâ³ñòè?

Ð³øåííÿ ñóäó ïðî âèçíàííÿ ô³çè÷íî¿ 
îñîáè áåçâ³ñíî â³äñóòíüîþ íàäàº ïðà-
âî íîòàð³óñó çà îñòàíí³ì ì³ñöåì ¿¿ ïðî-
æèâàííÿ îïèñàòè íàëåæíå ¿é ìàéíî òà 
âñòàíîâèòè íàä íèì îï³êó (çà çàÿâîþ çà-
³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè àáî îðãàíó îï³êè òà 
ï³êëóâàííÿ íàä ìàéíîì îñîáè, çíèêëî¿ 
áåçâ³ñòè, îï³êà ìîæå áóòè âñòàíîâëåíà 
íîòàð³óñîì äî óõâàëåííÿ ñóäîì ð³øåííÿ 
ïðî âèçíàííÿ ¿¿ áåçâ³ñíî â³äñóòíüîþ).

Îï³êóí íàä ìàéíîì ô³çè÷íî¿ îñîáè, 
ÿêà âèçíàíà áåçâ³ñíî â³äñóòíüîþ, àáî 
îñîáè, çíèêëî¿ áåçâ³ñòè, ïðèéìàº âèêî-
íàííÿ öèâ³ëüíèõ îáîâ’ÿçê³â íà ¿¿ êîðèñòü, 

çîêðåìà, óïðàâëÿº öèì ìàéíîì â ¿¿ ³í-
òåðåñàõ. Îï³êóí â òàêîìó âèïàäêó, ä³þ÷è 
â ³íòåðåñàõ îñîáè, çíèêëîþ áåçâ³ñò³, íà-
áóâàº òàêîæ ïðàâà â÷èíÿòè ä³¿ ùîäî â³ä-
øêîäóâàííÿ øêîäè òà çáèòê³â, çàâäàíèõ 
ìàéíó îñîáè, çíèêëî¿ áåçâ³ñò³, âíàñë³äîê 
çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.

ßê³ çàõèùåí³ ïðàâà òà ³íòåðåñè 
îñîáè, çíèêëî¿ áåçâ³ñòè?

1. Ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ îï³êè 
(ïðèçíà÷åííÿ îï³êóíà) íàä ìàéíîì òàêî¿ 
îñîáè (ç ìîìåíòó âíåñåííÿ äàíèõ ïðî 
îñîáó, çíèêëó áåçâ³ñòè, äî ªäèíîãî ðåº-
ñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü);

2. Âñòàíîâëåííÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñ-
ò³, îï³êè/ï³êëóâàííÿ íàä äèòèíîþ (ó ðàç³ 
ÿêùî îáèäâà ç áàòüê³â äèòèíè º îñîáàìè, 
çíèêëèìè áåçâ³ñòè);

3. Âñòàíîâëåííÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, 
îï³êè íàä ïîâíîë³òí³ìè îñîáàìè, ÿê³ çà 
ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íå ìîæóòü ñàìîñò³é-
íî çä³éñíþâàòè ñâî¿ ïðàâà ³ âèêîíóâàòè 
îáîâ’ÿçêè (ÿêùî òàê³ îñîáè ïåðåáóâàëè 
íà óòðèìàíí³ îñîáè, çíèêëî¿ áåçâ³ñòè);

4. Ñ³ìåéíèé ñòàí òàêî¿ îñîáè íå çì³-
íþºòüñÿ (äî ìîìåíòó ðîç³ðâàííÿ øëþáó 
çà çàÿâîþ äðóãîãî ç ïîäðóææÿ âíàñë³äîê 
âèçíàííÿ îñîáè áåçâ³ñíî â³äñóòíüîþ àáî 
äî ìîìåíòó îãîëîøåííÿ òàêî¿ îñîáè ïî-
ìåðëîþ);

5. Çáåðåæåííÿ çà òàêîþ îñîáîþ ì³ñ-
öÿ ðîáîòè òà çàéìàíî¿ ïîñàäè (àëå íå 
á³ëüø ÿê äî ìîìåíòó âèçíàííÿ ¿¿ áåçâ³ñíî 
â³äñóòíüîþ ÷è îãîëîøåííÿ ïîìåðëîþ). 
Ïðè öüîìó, ÿêùî îñîáà, óïîâíîâàæåíà 
íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè (íàïðè-
êëàä, äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü) çíèêëà 
áåçâ³ñòè çà îñîáëèâèõ îáñòàâèí ó çâ’ÿçêó 

ç âèêîíàííÿì ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, çà 
íåþ çáåð³ãàþòüñÿ ì³ñöå ðîáîòè, çàéìà-
íà ïîñàäà òà ñåðåäí³é çàðîá³òîê (àëå íå 
á³ëüø ÿê äî ìîìåíòó îãîëîøåííÿ òàêî¿ 
îñîáè ïîìåðëîþ);

6. Îñîáàì, çíèêëèì áåçâ³ñòè ó çâ’ÿçêó 
ç³ çáðîéíèì êîíôë³êòîì, íàäàþòüñÿ ãà-
ðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé» òà 
³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè.

7. ×ëåíàì ñ³ì’¿ â³äïîâ³äíî äî íàêàçó 
êîìàíäèðà âèïëà÷óºòüñÿ ãðîøîâà âèíà-
ãîðîäà ó ðîçì³ð³ 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Êîëè îñîáà, çíèêëà áåçâ³ñòè, 
îãîëîøóºòüñÿ ïîìåðëîþ?

Îêð³ì òîãî, ñò. 46 Öèâ³ëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº ïîðÿäîê îãîëîøåí-
íÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè ïîìåðëîþ. Çîêðåìà, 
ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà ïðîïàëà áåçâ³ñòè ó 
çâ’ÿçêó ç âîºííèìè ä³ÿìè, çáðîéíèì êîí-
ôë³êòîì, ìîæå áóòè îãîëîøåíà ñóäîì 
ïîìåðëîþ ï³ñëÿ ñïëèâó äâîõ ðîê³â â³ä äíÿ 
çàê³í÷åííÿ âîºííèõ ä³é. Ç óðàõóâàííÿì 
êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè ñóä ìîæå 
îãîëîñèòè ô³çè÷íó îñîáó ïîìåðëîþ ³ äî 
ñïëèâó öüîãî ñòðîêó, àëå íå ðàí³øå ñïëè-
âó øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïðàâîâ³ íàñë³äêè îãîëîøåííÿ ô³çè÷-
íî¿ îñîáè ïîìåðëîþ ïðèð³âíþþòüñÿ äî 
ïðàâîâèõ íàñë³äê³â, ÿê³ íàñòàþòü ó ðàç³ 
ñìåðò³. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â öå ñòîñóºòü-
ñÿ îôîðìëåííÿ ñïàäêîâèõ ïðàâ.

Ïðîòå, ñïàäêîºìö³ ô³çè÷íî¿ îñî-
áè, ÿêà îãîëîøåíà ïîìåðëîþ, íå ìàþòü 
ïðàâà â³ä÷óæóâàòè ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â 
íåðóõîìå ìàéíî, ùî ïåðåéøëî äî íèõ ó 
çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì ñïàäùèíè.

Що потрібно знати родичам 
військовослужбовця, зниклого безвісти?

× ÅÐÅÇ ÏÎÂÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÓ â³-
éíó Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè òà ä³¿ 
îêóïàíò³â â áàãàòüîõ ðåã³îíàõ íà-

øî¿ äåðæàâè â³äáóâàþòüñÿ âèêðàäåííÿ 
ãðîìàäÿí. Äîëÿ äåÿêèõ óêðà¿íö³â íàðà-
ç³ çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ, çâ’ÿçîê ì³æ 
ð³äíèìè òà áëèçüêèìè âòðà÷åíèé. Òîìó 
âàæëèâèì äëÿ ëþäåé, ÿê³ âòðàòèëè 
çâ’ÿçîê ç áëèçüêîþ ëþäèíîþ, º âèçíà-
÷åííÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó îñîáè, ç ÿêîþ 
âòðà÷åíî çâ’ÿçîê ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
ÿêî¿ íåâ³äîìî.

Õòî ââàæàºòüñÿ çíèêëèì áåçâ³-
ñòè?

Îñîáà, ÿêà çíèêëà áåçâ³ñòè â çîí³ 
çáðîéíîãî êîíôë³êòó ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåí-
íÿ íåþ â³éñüêîâî¿ ñëóæá³ àáî çà áóäü-
ÿêèõ ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ï³äòâåðäæóþòü 
ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó ö³é çîí³.

Êóäè çâåðòàòèñü? 
1. «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ» Íàö³îíàëüíîãî ³í-

ôîðìàö³éíîãî áþðî: 1648 
Äëÿ äçâ³íê³â ç-çà êîðäîíó: +380 44 

287 81 65 
Ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ôîðìîþ íà ñåð-

â³ñ³ nib.gov.ua.
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Ç 1 ÒÐÀÂÍß 2022 ðîêó çà 
àáîíåíòñüêå îáñëóãîâó-
âàííÿ ñïëà÷óâàòèìóòü óñ³ 

êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ òà þðèäè÷í³ 
îñîáè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíêàõ. 

Íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ ÊÏ ÏÎÐ 
«Ïîëòàâàâîäîêàíàë» â³äïîâ³ëè 
íà íàéïîøèðåí³ø³ çàïèòàííÿ, 
ùî ñòîñóþòüñÿ àáîíïëàòè.

Àáîíåíòñüêà ïëàòà ó 2022 
ðîö³ ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü 
ïî ÊÏÏÎÐ «Ïîëòàâàâîäîêà-
íàë» ñêëàäàº:

– äëÿ ñïîæèâà÷³â ïîñëóã ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ – 13,80 ãðí. ç ÏÄÂ;

– äëÿ ñïîæèâà÷³â ïîñëóã ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâå-
äåííÿ – 13,80 ãðí. ç ÏÄÂ.

Ðàçîì: 27.60 ãðí. ç ÏÄÂ.
Íà ÿêèé ðàõóíîê ³ ÿê ñàìå 

ñïëà÷óâàòè?
«ßêùî êîðèñòóºòåñü ïîñëó-

ãîþ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, ³ öåíòðàë³çîâàíîãî 
âîäîâ³äâåäåííÿ, òî äî ñóìè çà 
âèêîðèñòàí³ ïîñëóãè (çã³äíî ç 
ë³÷èëüíèêîì ÷è â³äïîâ³äíî äî 
íîðìè) äîäàºòå 27 ãðí. 60 êîï. ³ 
ñïëà÷óºòå óñå öå ðàçîì íà îäèí 
³ òîé æå ðàõóíîê. ßêùî êîðèñòó-
ºòåñü, ñêàæ³ìî, ëèøå öåíòðàë³-
çîâàíèì âîäîïîñòà÷àííÿì, áî 
äîìîâîëîä³ííÿ îáëàäíàíå ÷è òî 
ñåïòèêîì, ÷è ìàº òàê çâàíó âè-
ãð³áíó ÿìó, òîä³ äî ñóìè ñïëàòè 

Абонплата за воду: 
у «Полтававодоканалі» розповіли 
коли і скільки потрібно платити

äîäàºòå 13 ãðí. 80 êîï», – â³äïî-
â³ëè ó «Ïîëòàâàâîäîêàíàë».

×îìó íå âèíåñëè àáîíïëà-
òó íà îêðåìèé ðàõóíîê?

«Ïðè÷èíà ïðîñòà: çà êîæíó 
îêðåìó ïëàò³æêó òðåáà ñïëàòè-
òè ïåâíó îêðåìó ñóìó ùå é çà 
ñïëàòó ïëàò³æêè, à öå äîäàòêîâ³ 
âèòðàòè», – çàçíà÷èëè ó «Ïîëòà-
âàâîäîêàíàë».

×îìó íà ñóìó àáîíïëàòè 
íå çìåíøèâñÿ òàðèô?

«Áî ùå 03.12.2020 âèéøîâ 
Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 1060-²Õ «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêî-

í³â Óêðà¿íè ùîäî âðåãóëþâàííÿ 
îêðåìèõ ïèòàíü ó ñôåð³ íàäàííÿ 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã», 
çã³äíî ç ÿêèì ó òàðèôàõ íà ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ òà öåíòðàë³çîâàíîãî 
âîäîâ³äâåäåííÿ, ÿê³ ä³þòü ç 01 
c³÷íÿ 2022 ðîêó, íå âðàõîâóþòü-
ñÿ âèòðàòè íà çáóò, ùî ìàþòü 
óâ³éòè äî ñêëàäó ïëàòè çà àáî-
íåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ äëÿ 
âñ³õ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñïîæèâà÷³â. 
Òîáòî, ó íèí³ ÷èííèõ òàðèôàõ, 
ÿê³ ä³þòü ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó, âè-
òðàòè íà çáóò íå çàêëàäåí³», – 
ðîç’ÿñíèëè íà ï³äïðèºìñòâ³.

×îìó òîä³ íå ââåëè àáîíï-
ëàòó ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó?

«Òîìó ùî õî÷ ³ ìàëè çàáîð-
ãîâàí³ñòü íàñåëåííÿ çà ñïîæèò³ 
ïîñëóãè, îäíàê ìàëè ³ íàäõî-
äæåííÿ â³ä òàê çâàíî¿ ³íøî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ – âèãîòîâëåííÿ ð³ç-
íîãî ðîäó ïðîåêòíî-òåõí³÷íî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, âèêà÷êè âèãð³á-
íèõ ÿì, âèêîíàííÿ ð³çíî¿ ìî-
äèô³êàö³¿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà 
ìåðåæàõ âîäîïîñòà÷àííÿ òà 
âîäîâ³äâåäåííÿ, ùî íå ïåðå-
áóâàþòü íà áàëàíñ³ ï³äïðèºì-
ñòâà, òîùî. Ñàìå çà ðàõóíîê 
öèõ êîøò³â ïîêðèâàëè âèòðà-
òè íà çáóò, íå çàëó÷àþ÷è äî 
öèõ âèòðàò ñïîæèâà÷³â. Ï³ñëÿ 
24 ëþòîãî «âïàëè» ïëàòåæ³ íå 
ëèøå çà íàäàí³ íàìè ïîñëóãè, à 
é â³ä ³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³ òåæ: êîìó 
ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó ïîòð³á-
íà ïðîåêòíî-òåõí³÷íà äîêóìåí-
òàö³ÿ? Îäíàê ÷èìàëî êîøò³â 
âèòðà÷àºìî íà ïåðåêëàäåííÿ 
òðóáîïðîâîä³â ñèñòåìè âîäî-
ïðîâîäó òà êàíàë³çàö³¿.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîæíî¿ 
îñåë³ âîäîþ, ¿¿ òðåáà ï³äíÿ-
òè ñïî÷àòêó ç àðòåç³àíñüêèõ 
ñâåðäëîâèí (ç ãëèáèíè 700 ì), 
íàïîâíèâøè ðåçåðâóàðè, ïî-
ò³ì ïîäàòè â ì³ñòî ³ ï³äíÿòè ¿¿ 
äî áàãàòîïîâåðõ³âîê. Óñå öå 
ðîáëÿòü íàñîñè, ÿê³ ïðàöþþòü 
íà åëåêòðèö³. Íàñîñè æ çàáåç-
ïå÷óþòü ³ ÿê³ñíå â³äâåäåííÿ 
ñòîê³â, åëåêòðîåíåðã³ÿ ïîòð³á-
íà ³ äëÿ ðîáîòè íàøèõ î÷èñíèõ 
ñïîðóä. Òîæ àáè êóïèòè æèòòº-
âî íåîáõ³äíó åëåêòðîåíåðã³þ, 
íàì ïîòð³áí³ ãðîø³”, – éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³.

Êð³ì òîãî ó «Ïîëòàâàâîäî-
êàíàë» äîäàëè, ùî íà ïëàòó çà 
àáîíåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàäàºòüñÿ äåðæàâíà ñóáñèä³ÿ 
òà ï³ëüãè. 

Як  отримати 
медичну допомогу 
у сімейного 
лікаря, терапевта 
або педіатра у 
воєнний час?

Êîæåí óêðà¿íåöü ìàº çìîãó 
ïîòðàïèòè äî ë³êàðÿ, íåçàëåæ-
íî â³ä ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ òà 
óêëàäåíî¿ äåêëàðàö³¿. Çâåðòàé-
òåñü äî íàéáëèæ÷îãî ìåäè÷-
íîãî çàêëàäó,  ÿêèé íàäàº ïåð-
âèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó áåç 
óêëàäàííÿ íîâî¿ äåêëàðàö³¿. 

Äèñòàíö³éíî âàø ñ³ìåéíèé 
ë³êàð àáî ïåä³àòð

ÌÎÆÅ
• ïðîêîíñóëüòóâàòè;
• âèïèñàòè åëåêòðîííèé 

àáî ïàïåðîâèé ðåöåïò (ñüî-
ãîäí³ â³í òåæ ïðàöþº) ñòâîðè-
òè åëåêòðîííå íàïðàâëåííÿ 
äî ë³êàðÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äî-
ïîìîãè;

• íàïðàâèòè íà áåçêî-
øòîâí³ áàçîâ³ òåñòè òà àíàë³-
çè: çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ ç 
ëåéêîöèòàðíîþ ôîðìóëîþ, 
çàãàëüíèé àíàë³ç ñå÷³, ð³âåíü 
ãëþêîçè ó êðîâ³, çàãàëüíèé 
àíàë³ç õîëåñòåðèíó, òåñòè íà 
âàã³òí³ñòü, Â²Ë, â³ðóñí³ ãåïàòè-
òè, COVID-19, òðîïîí³í.

ÍÅ ÌÎÆÅ
• âñòàíîâèòè ïðè÷èíó 

(ä³àãíîç) ð³çêîãî ïîã³ðøåííÿ 
ñòàíó;

• âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðîâå-
äåííÿ ïëàíîâîãî ùåïëåííÿ;

• îòðèìàòè ïëàí ë³êóâàííÿ. 
Çíàéòè íàéáëèæ÷èé çàêëàä 

ïåðâèíêè ìîæíà çà íîìåðîì 
16-77 ó ðîáî÷³ äí³ ç 9.00 äî 
18.00. Êîíòàêò-öåíòð ÍÑÇÓ.

ÑÜÎÃÎÄÍ² î 12.00 ðîçïî÷èíàº 
ñâîþ ðîáîòó ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ÌÂÑ 

äëÿ çâåðíåíü ð³äíèõ òà áëèçüêèõ 
ïîëîíåíèõ, çíèêëèõ áåçâ³ñòè òà 
çàãèáëèõ óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â.

Äëÿ ïðèéîìó äçâ³íê³ îäíî÷àñ-
íî áóäå ïðàöþâàòè äåñÿòü òåëå-
ôîííèõ ë³í³é.

Êîæåí çìîæå çàëèøèòè ³í-

ôîðìàö³þ ïðî ñâî¿õ ð³äíèõ, îòðè-
ìàòè ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó, à 
òàêîæ ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ïðàâ, ÿê³ 
ìàþòü ð³äí³ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, 
çíèêëèõ áåçâ³ñòè òà çàãèáëèõ îñ³á. 

Íîìåð áàãàòîêàíàëüíîãî 
òåëåôîíó: 380894201866

Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ Óêðà¿íè

Розпочинає роботу гаряча лінія МВС 
для звернень рідних та близьких 
полонених, зниклих безвісти та 
загиблих українських захисників

ÏÎËÒÀÂÑÜÊÀ äèðåêö³ÿ «ÀÒ 
Óêðïîøòà» îãîëîøóº àêö³þ:
Çðîáè ïåðåäïëàòó âèäàíü 

íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ 2022 ðîêó ç 
01.06.2022 ïî 25.06.2022 ðîêó 
– îòðèìàé ìîæëèâ³ñòü âèãðàòè 
ïðîäóêö³þ «Ðóññêèé âîåííûé êî-
ðàáëü... Âñå!».

Óìîâè àêö³¿:
- îôîðìèòè ïåðåäïëàòó ÷åðåç 

ñåðâ³ñ «Îíëàéí-ïåðåäïëàòà» íà 
ñàéò³ Óêðïîøòè (ò³ëüêè ì³ñöåâèõ 
òà ðàéîííèõ âèäàíü), àáî áóäü-
ÿê³ âèäàííÿ ó çâè÷àéíèé ñïîñ³á ó 
ïîøòîâèõ â³ää³ëåííÿõ òà ó ëèñòî-
íîø³ íà ñóìó â³ä 200 ãðèâåíü, íå 
ìåíøå í³æ íà 6 ì³ñÿö³â îäíèì ÷å-
êîì. Òðè ïåðåìîæöÿ áóäóòü îáðà-
í³ çà äîïîìîãîþ ñåðâ³ñó Random.
org â òåðì³í äî 15.07.2022 ðîêó.

Ïðèçè çà ïåðåäïëàòó:

1 ì³ñöå - Ïàïêà,  ëèñò ìàðîê 
F(3 ìàðêè + 3 êóïîíè), ëèñò ìàðîê 
W(3 ìàðêè + 3 êóïîíè), íåìàðêî-
âàíèé õóäîæí³é êîíâåðò òà ìàð-
êà W ç³ ñïåöïîãàøåííÿì, êàðòêà 
ìàðêà W ç³ ñïåöïîãàøåííÿì;

2 ì³ñöå - Ëèñò ìàðîê F ;
3 ì³ñöå - Íåìàðêîâàíèé õó-

äîæí³é êîíâåðò ç ìàðêîþ F ç³ 
ñïåöïîãàøåííÿì

Ïåðåäïëà÷óþ÷è ïåð³îäè÷í³ 
âèäàííÿ ó íåëåãêèé äëÿ íàøî¿ 
êðà¿íè ÷àñ, âè íå ëèøå ï³äòðèìó-
ºòå óêðà¿íñüêó âèäàâíè÷ó ãàëóçü, 
à òèì ñàìèì ðîáèòå ñâ³é âíåñîê  ó 
ðîçâèòîê åêîíîì³êè íàøî¿ êðà¿íè. 

Òîæ äîëó÷àéòåñÿ äî ïåðåä-
ïëàòè! À Óêðïîøòà äîêëàäå âñ³õ 
çóñèëü, ùîá äîñòàâèòè ïðåñó 
êîæíîìó ïåðåäïëàòíèêó! 
Ïîëòàâñüêà äèðåêö³ÿ ÀÒ «Óêðïîøòà»

Акція для передплатниківМобілізація в Україні: які бувають 
види повісток і де їх можуть вручати

¯¯ ÌÎÆÓÒÜ ÂÐÓ×ÈÒÈ îñîáèñòî â ðóêè â áóäü-
ÿêîìó ì³ñö³.

Çàêîíîì íå âñòàíîâëåíî ì³ñöå, äå ìîæíà àáî 
íå ìîæíà âðó÷èòè ïîâ³ñòêó. Ôàêòè÷íî, ¿¿ ìîæóòü 
âðó÷èòè îñîáèñòî â ðóêè â áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ — íà 
âóëèö³, íà áëîêïîñòàõ, íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ïðî öå 
ïðî ïîâ³äîìëÿº ñàéò ß ³ çàêîí.

Çà ïðàâèëàìè ñïî÷àòêó ïîâèíí³ âñòàíîâèòè 
îñîáó ëþäèíè, à âæå ï³ñëÿ öüîãî âðó÷àþòü éîìó 
ïîâ³ñòêó.

Òîìó ó âîºííèé ÷àñ äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè 
ïðè ñîá³ çàâæäè. ² ¿õ äîâåäåòüñÿ íàäàâàòè äëÿ 
ïåðåâ³ðêè çà ïåðøîþ âèìîãîþ óïîâíîâàæåíî¿ 
îñîáè.

Óïîâíîâàæåí³ îñîáè - öå ñï³âðîá³òíèêè òåðè-
òîð³àëüíèõ öåíòð³â, ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Òàêîæ ïîâ³ñòêè ìîæóòü âðó÷àòè ïîñàäîâ³ îñî-
áè ðàéîííîãî (ì³ñüêîãî) òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó 
êîìïëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.

ßê³ áóâàþòü ïîâ³ñòêè:
  óòî÷íåííÿ îáë³êîâèõ äàíèõ;
 ïðîõîäæåííÿ ìåäêîì³ñ³¿;
 ïðèçîâ íà â³éñüêîâó ñëóæáó äî ÇÑÓ;
 ïðèáóòè íà ïðèçîâíó ä³ëüíèöþ.

Ó ÊÐÀ¯ÍÖ², ÿê³ çàçíàëè 
ðåïðåñ³é â³ä îêóïàíò³â ³ 
çîêðåìà áóëè çàõîïëåí³ 

íèìè ó ïîëîí, îòðèìàëè ñîö³-
àëüíèé òà ïðàâîâèé çàõèñò.

Çîêðåìà, îñîáè, ñòîñîâíî 
ÿêèõ âñòàíîâëåíî ôàêò ïî-
çáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáî-
äè âíàñë³äîê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ 
ïðîòè Óêðà¿íè, ìàòèìóòü ïðà-
âî íà âñ³ âèäè ïðàâîâèõ ïî-
ñëóã, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 
äðóãîþ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî áåçîïëàòíó ïðàâîâó 
äîïîìîãó», íà ÷àñ ïîçáàâëåí-
íÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè òà ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ ó çâ’ÿçêó ³ç çàõèñ-
òîì ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â, 
ïîðóøåíèõ ÷åðåç ïîçáàâëåí-
íÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè âíà-
ñë³äîê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè 
Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíà íîðìà Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðà-
âîâèé çàõèñò îñ³á, ñòîñîâíî 
ÿêèõ âñòàíîâëåíî ôàêò ïîçáàâ-
ëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè âíà-
ñë³äîê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè 
Óêðà¿íè, òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé» 
¹ 2010-IX íàáèðàº  ÷èííîñò³ 
÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äíÿ éîãî 
îïóáë³êóâàííÿ.

«Çàêîí ãàðàíòóº ïðàâî îñ³á 
ñòîñîâíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî 
ôàêò ïîçáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ 
ñâîáîäè âíàñë³äîê çáðîéíî¿ 
àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè íà îòðè-
ìàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ 

ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ùî âêëþ-
÷àº òàê³ âèäè ïðàâîâèõ ïîñëóã, 
ÿê çàõèñò, ïðåäñòàâíèöòâî òà 
ñêëàäåííÿ äîêóìåíò³â ïðîöå-
ñóàëüíîãî õàðàêòåðó íà ÷àñ ïî-
çáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè 
òà ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ó çâ’ÿçêó ³ç 
çàõèñòîì ïðàâ ³ çàêîííèõ ³í-
òåðåñ³â, ïîðóøåíèõ ÷åðåç ïî-
çáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè 
âíàñë³äîê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿», – 
çàçíà÷èâ â. î. äèðåêòîðà Êîîð-
äèíàö³éíîãî öåíòðó ç íàäàííÿ 
ïðàâîâî¿ äîïîìîãè Îëåêñàíäð 
Áàðàíîâ.

Ñåðåä ³íøîãî Çàêîí Óêðà-
¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâî-
âèé çàõèñò îñ³á, ñòîñîâíî 
ÿêèõ âñòàíîâëåíî ôàêò ïî-
çáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáî-
äè âíàñë³äîê çáðîéíî¿ àãðå-
ñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè, òà ÷ëåí³â 
¿õí³õ ñ³ìåé»  âèçíà÷àº:

 ïîðÿäîê óõâàëåííÿ ð³øåíü 
³ç ïèòàíü âñòàíîâëåííÿ ôàêòó 
ïîçáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáî-
äè âíàñë³äîê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ 
ïðîòè Óêðà¿íè ï³äñòàâè äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ôàêòó;

 ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïðàâî-
âîãî çàõèñòó òà ïîðÿäîê ðå-
àë³çàö³¿ æèòëîâèõ, òðóäîâèõ, 
îñâ³òí³õ ïðàâ;

 îòðèìàííÿ ùîð³÷íî¿ äåð-
æàâíî¿ òà îäíîðàçîâî¿ äåð-
æàâíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè.

Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ òàê³ ëþäè 
çìîæóòü îòðèìàòè â³ä äåðæà-

âè ìåäè÷íó òà ðåàá³ë³òàö³éíó, 
ó òîìó ÷èñë³ ïñèõîëîã³÷íó, äî-
ïîìîãó, ñàíàòîðíî-êóðîðòíå 
ë³êóâàííÿ.

Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³-
àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò îñ³á, 
ñòîñîâíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî 
ôàêò ïîçáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ 
ñâîáîäè âíàñë³äîê çáðîéíî¿ 
àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè, òà ÷ëå-
í³â ¿õí³õ ñ³ìåé» ïåðåäáà÷àº, ùî 
îñîáè, ÿêèõ áóëî ïîçáàâëåíî 
îñîáèñòî¿ ñâîáîäè âíàñë³äîê 
çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè, 
ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ìàòèìóòü ïåð-
øî÷åðãîâå ïðàâî íà çàáåçïå-
÷åííÿ æèëèìè ïðèì³ùåííÿìè ç 
ôîíä³â æèòëà äëÿ òèì÷àñîâîãî 
ïðîæèâàííÿ òà ³íø³ ï³ëüãè.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ 
ñïðîùåíèé ïîðÿäîê âèäà÷³ 
äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü 
îñîáó, òà â³äñòðî÷åííÿ ïëà-
òåæ³â çà çîáîâ’ÿçàííÿìè îñ³á, 
ÿê³ ïåðåæèëè ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ îêóïàíòàìè.

Êð³ì òîãî, áóäå ñòâîðåíèé  
ªäèíèé ðåºñòð îñ³á, ñòîñîâ-
íî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ôàêò ïî-
çáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè 
âíàñë³äîê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ 
ïðîòè Óêðà¿íè, ÿêèé ìàº íà 
ìåò³ íå ò³ëüêè îáë³ê îñ³á, ñòî-
ñîâíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ôàêò 
ïîçáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáî-
äè âíàñë³äîê çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ 
ïðîòè Óêðà¿íè, à é àäì³í³ñòðó-
âàííÿ ¿õí³õ ïîòðåá.

Люди, які зазнали позбавлення особистої 
свободи внаслідок збройної агресії, 
отримають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу
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ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍ, ÿêèé áà-
æàº áîðîíèòè Óêðà¿íó â³ä 
âîðîãà, ìîæå âñòóïèòè äî 

ëàâ ÇÑÓ, ÒðÎ àáî ÄÔÒÃ. Õî÷à 
öåé ïîä³ë íå º êîðåêòíèì, áî 
òðè ñòðóêòóðè ðàçîì º òåðèòî-
ð³àëüíîþ îáîðîíîþ — êîìïëåê-
ñîì çàõîä³â ç³ ñïðèÿííÿ îáîðîí³ 
Óêðà¿íè, ¿¿ ñóâåðåí³òåòó òà òåðè-
òîð³àëüí³é ö³ë³ñíîñò³. Ð³çíèöþ 
ì³æ öèìè ôîðìóâàííÿìè ìè ïî-
ÿñíþâàëè ó ïîïåðåäí³é ñòàòò³.

Íà ñüîãîäí³ ó Ïîëòàâ³ ñòâî-
ðåíî àæ ï’ÿòü äîáðîâîëü÷èõ 
ôîðìóâàíü. Â öüîìó ìàòåð³àë³ 
ïîãîâîðèìî ïðî ÄÔ Ïîëòàâ-
ñüêî¿ ÌÒÃ ¹ 1 «Äîáðîâîëåöü». 
Ïðî÷èòàâøè íàøó ñòàòòþ ïðî 
òå, ùî äîáðîâîëüö³ õî÷óòü îòðè-
ìàòè ã³ðîñêóòåðè, ÷ëåíè öüîãî 
ôîðìóâàííÿ ïîñêàðæèëèñÿ, ùî 
íå çàìîâëÿëè öþ òåõí³êó, à çà 
òðè ì³ñÿö³ âçàãàë³ íå îòðèìàëè 
æîäíîãî çàáåçïå÷åííÿ êîøòîì 
áþäæåòó.

Çàñíîâíèêîì ÄÔ ÏÌÒÃ ¹ 1 
«Äîáðîâîëåöü» º âåòåðàí ÀÒÎ 
Â³òàë³é Ñòåïàíîâ. Äîáðîâîëü÷å 
ôîðìóâàííÿ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ 
â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³, ùî âõîäèòü 
äî ñêëàäó 116-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè 
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè, ùî ïå-
ðåáóâàº ó ñêëàä³ îïåðàòèâíîãî 
êîìàíäóâàííÿ «Ï³âí³÷».

Ó ñêëàä³ «Äîáðîâîëüöÿ» 
áëèçüêî 2500 îñ³á, ³ç íèõ 600 ï³ä-
ïèñàëè êîíòðàêò íà â³éñüêîâó 
ñëóæáó. Ê³ñòÿê ôîðìóâàííÿ — öå 
âåòåðàíè ÀÒÎ ³ êîëèøí³ ñï³âðî-
á³òíèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, 
ÿêèõ íå âçÿëè â àðì³þ ïî ñòàíó 
çäîðîâ’ÿ. Îñíîâíà ÷àñòèíà ôîð-
ìóâàííÿ ïðîñò³ ïîëòàâö³: âîä³¿, 
áóä³âåëüíèêè, òîðãîâö³ òîùî.

Ïî÷èíàþ÷è ³ç êâ³òíÿ, íàïëèâ 
ëþäåé ó ëàâè ôîðìóâàííÿ çìåí-
øèâñÿ. Ì³ñòÿíè ïîâåðòàþòüñÿ 

íà ðîáîòó, òîìó íå ìàþòü ÷àñó íà 
ïàòðóëþâàííÿ ì³ñòà. Õî÷à ³ ñüî-
ãîäí³ íîâ³ äîáðîâîëüö³ ï³äïèñó-
þòü êîíòðàêòè ³ç ÄÔÒÃ. Îñîáèñò³ 
äàí³ êàíäèäàò³â ïåðåâ³ðÿº ÑÁÓ 
òà ïîë³ö³ÿ, òàêîæ âîíè ïðîõîäÿòü 
îáîâ’ÿçêîâèé ìåäîãëÿä.

Áàçà ³ øòàá ÄÔÒÃ ¹ 1 «Äî-
áðîâîëåöü» ðîçòàøîâàí³ â îäí³é 
ç àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü ì³ñ-
òà. Äâà êàá³íåòè â ö³é áóä³âë³ ðà-
í³øå âèêîðèñòîâóâàëè ï³ä êîîð-
äèíàö³éíó ðàäó ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. 
Êóõíÿ, ìåäïóíêò, ïðèéìàëüíÿ 
ôîðìóâàííÿ ðîçòàøîâàí³ â 
êîðèäîðàõ ö³º¿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî¿ áóä³âë³. Ó ìåäè÷í³é êîìàíä³ 
ÄÔÒÃ áëèçüêî 15 ìåäèê³â — öå 
ñòóäåíòè Ïîëòàâñüêî¿ ìåäè÷íî¿ 
àêàäåì³¿.

Буденна робота 
«Добровольця»

Ãîëîâíå çàâäàííÿ äîáðî-
âîëü÷îãî ôîðìóâàííÿ — ïà-
òðóëþâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè òà îõîðîíà âàæëèâèõ 
³íôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêò³â. Êð³ì 
òîãî, âîíè ïðîâîäÿòü íàâ÷àí-
íÿ äëÿ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ ç 
ïîâîäæåííÿ çáðîºþ ³ òàêòè÷í³é 
ìåäèöèí³.

Ïàòðóëþâàííÿ âóëèöü â³ä-
áóâàºòüñÿ íàñòóïíèì ÷èíîì: 
êîæíîãî âå÷îðà â Ïîëòàâñüêî-
ìó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ ïîë³ö³¿ 
ïðîâîäÿòü ³íñòðóêòàæ. Êåð³âíè-
öòâî ïîë³ö³¿ âèçíà÷àº, ñê³ëüêè â 
öåé äåíü ïîòð³áíî ïàòðóë³â. Íà 
ñâÿòà — á³ëüøå, ó áóäí³ äí³ — 
ìåíøå. Çàâ÷àñíî äîáðîâîëüö³ 
ï³äáèðàþòü ëþäåé, õòî çìîæå 
âèéòè íà ïàòðóëþâàííÿ, ó êîãî º 
àâòîìîá³ëü òà ïàëüíå. ×åðãóâàí-
íÿ ó êîìàíäèðà òðèâàº 12 ãîäèí, 
ó ÷ëåí³â ïàòðóëÿ â çàëåæíîñò³ â³ä 
îáñòàâèí.

Члени добровольчого формування 
Полтави поскаржилися на відсутність 
фінансової допомоги від міста

Íà ïî÷àòêó â³éíè íà ïàòðó-
ëþâàííÿ Ïîëòàâè é îêîëèöü âè-
¿æäæàëî 50 åê³ïàæ³â. Ñüîãîäí³ 
âèõîäèòü 9 àâòîìîá³ë³â áåç âðà-
õóâàííÿ ï³øèõ ïàòðóë³â.

Ïàòðóëü ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ 
÷îòèðüîõ äîáðîâîëüö³â ³ îäíîãî 
ïîë³öåéñüêîãî. Ðàí³øå çà äîáó íà 
ïàòðóëþâàííÿ âèõîäèëî 200-250 
îñ³á. Çàðàç ìåíøå — äî 150 îñ³á, 
ç âðàõóâàííÿì ï³øèõ ïàòðóë³â.

— Íàøå ÄÔÒÃ «ïîïñóâà-
ëî» íàðêîá³çíåñ â ì³ñò³. Ìè çà-
òðèìàëè, ìàáóòü, ïîíàä 1000 
íàðêîìàí³â. Âíî÷³ áà÷èìî çà-
êëàäíèê³â ³ çàòðèìóºìî ¿õ. Îñî-
áëèâî íàðêîìàí³â áàãàòî á³ëÿ 
ìîíàñòèðÿ íà ×åðâîíîìó Øëÿ-
õó. Çíàõîäèìî ó íèõ ãåîëîêàö³¿ 
â òåëåôîíàõ, çàêëàäêè, íàðêî-
òèêè, ð³çí³ âèïàäêè òðàïëÿëèñÿ. 
Ìè çàòðèìóºìî ¿õ ³ äîñòàâëÿºìî 
ó â³ää³ëîê ïîë³ö³¿, äå ¿õ äîïèòó-
þòüñÿ. Çàðàç äîäàºòüñÿ áàãàòî 
ïî 130 ÊÓïÀÏ — ï’ÿí³ çà êåðìîì. 
Òàêîæ ¿õ çàòðèìóºìî, — ãîâî-
ðèòü Â³òàë³é Ñòåïàíîâ.

Ì³í³ñòåðñòâî íàäàëî çáðîþ 
äëÿ òèõ äîáðîâîëüö³â, ÿê³ ñëó-
æèëè ó ëàâàõ ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàí³â. ²íø³ ÷ëåíè ôîðìóâàííÿ 
ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ ñâîºþ 
îñîáèñòîþ çáðîºþ, íàïðèêëàä, 
ìèñëèâñüêèìè ðóøíèöÿìè.

Ùîäíÿ â³äáóâàþòüñÿ òðå-
íóâàííÿ ÷ëåí³â ÄÔÒÃ òà ³íøèõ 
ãðîìàäÿí. ²íñòðóêòîðè ðîçïîâ³-
äàþòü ïðî ñòð³ëåöüêó çáðîþ, íà-
â÷àþòü òàêòè÷í³é ìåäèöèí³, ì³-
íîâèáóõîâ³é ñïðàâ³, òîïîãðàô³¿ 
òîùî. Òàêîæ äîáðîâîëüö³ âè¿æ-
äæàþòü íà ïîë³ãîíè ³ â³äïðàöüî-
âóþòü ñâî¿ íàâè÷êè áåçïîñåðåä-
íüî ç³ çáðîºþ â ðóêàõ.

Чому ДФТГ не отримують 
фінансування?

Â òðàâí³ «Äîáðîâîëåöü» íà-
ïðàâèâ äî ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî-
õàííÿ ïðî ñâîº çàáåçïå÷åííÿ. 
Ñåðåä ïîòðåá: ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
îñîáîâîãî ñêëàäó, ïðèì³ùåííÿ 
ï³ä îïîðí³ ïóíêòè, íåîáõ³äí³ çà-
ñîáè äëÿ àâòîïàòðóëþâàííÿ ³ 
ï³øèõ ïàòðóë³â, êîìïåíñàö³ÿ âè-
òðàò, çàðîá³òí³ ïëàòè òîùî.

— Íà ë³òð áåíçèíó í³õòî íå 
äàñòü, ÿê³ ã³ðîñêóòåðè? Íàâ÷àí-
íÿ — ñâî¿ì êîøòîì. Äîìîâëÿº-
ìîñÿ ³ç â³éñüêîâèìè, çíàõîäèìî 
áîºïðèïàñè. Òàêòè÷íà ìåäèöè-
íà, çáðîÿ ³ êàñêè — âñå ñâîº. ¯æà 

òà íàâ÷àííÿ — âñå êîøòîì ÄÔÒÃ 
³ âîëîíòåð³â, — ðîçïîâ³â Â³òàë³é 
Ñòåïàíîâ.

ßê ïîÿñíèâ ÷ëåí âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó ²ãîð Ïåòð³÷åíêî, ì³ñòî 
÷è îáëàñòü íå ìîæóòü ô³íàíñó-
âàòè îðãàí³çàö³þ, ÿêà íå º þðè-
äè÷íîþ îñîáîþ. Äî 1 òðàâíÿ 
ïîòðåáó ôîðìóâàâ â³éñüêêîìàò 
íà îñíîâ³ çàïèò³â 116-¿ îêðåìî¿ 
áðèãàäè òåðèòîð³àëüíî¿ îáî-
ðîíè. Òåïåð áðèãàäà çàâåðøóº 
îôîðìëåííÿ ÿê þðèäè÷íî¿ îñî-
áè ³ òîä³ çìîæå ñàìîñò³éíî çà-
ìîâëÿòè ïîòð³áí³ ðå÷³.

Ïåðåë³ê êëþ÷îâèõ ïîòðåá ó 
ïðîãðàì³ «Ïîëòàâñüêèé ñïðîòèâ» 
ôîðìóº ñàìå êåð³âíèöòâî áðèãà-
äè ³ óæå ïîò³ì ðîçïîä³ëÿº âñå ì³æ 
â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè ³ äîáðî-
âîëüöÿìè. Ïðè öüîìó íàÿâíå ô³-
íàíñóâàííÿ º â ðàçè ìåíøèì â³ä 
íåîáõ³äíîãî. Ëèøå âàðò³ñòü çàÿâ-

ëåíî¿ ïîòðåáè ó áðîíåæèëåòàõ òà 
êàñêàõ º á³ëüøîþ, í³æ óñ³ êîøòè, 
ÿê³ á ìàëè íàïðàâèòè íà ÄÔÒÃ — 
10,5 ìëí ãðí.

Ùîäî ã³ðîñêóòåð³â, òî Ïåòð³-
÷åíêî ïîÿñíèâ, ùî öþ òåõí³êó 
áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè â³é-
ñüêîâ³, àëå â³í íå ìîæå îçâó÷ó-
âàòè äå ³ ÿêèì ÷èíîì.

Äîâ³äêîâî. Ñòàíîì íà òðà-
âåíü 2022 ðîêó, ïðîãðàìà «Ïîë-
òàâñüêèé ñïðîòèâ» ïåðåäáà÷àº 
ô³íàíñóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â ÇÑÓ, 
äîáðîâîëüö³â, ïîë³ö³¿, ÄÁÐ, âè-
êîíêîìó, êîìóíàëüíèê³â òà îñâ³-
òÿí íà 47,5 ìëí ãðí.

Îòæå, ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî 
ÄÔ ÏÌÒÃ ¹ 1 «Äîáðîâîëåöü» 
é äîñ³ íå îòðèìàëî íåîáõ³äíèõ 
ðå÷åé, áî êåð³âíèöòâî áðèãàäè 
âèð³øèëî íàïðàâèòè íàÿâí³ ðå-
ñóðñè íà ³íø³, á³ëüø ïð³îðèòåòí³ 
ï³äðîçä³ëè.

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

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

Êîä ªÄÐÏÎÓ îòðèìóâà÷à: 
37959255

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

UA958999980314161931000016712
Êàðòêè âîëîíòåð³â, íà ÿê³ ìîæíà 

ñêèäàòè êîøòè:
  5375411406667852 òà  

     4441114456751880 (Àðòåì 
Äóã³í) — íà ïîòðåáè òåðîáîðîíè òà 
â³éñüêîâèõ

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

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

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

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

  5457082270073765 (Þð³é Áðàæ-
íèê) — íà ìåäèêàìåíòè.

  5168742730295437 (²ðèíà Áàáÿê) — 

äîïîìîãà âîëîíòåðàì ïî áóäü-ÿêîìó 
íàïðÿìêó.

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

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

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

 Êîíòàêòè äëÿ çâ’ÿçêó
+380662865887, +380671581580, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окремі постійні потреби
Åêîïàðê ó Êîâàë³âö³ ïðèéìàº ¿æó äëÿ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Ïîëòàâùèíà»
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1 ×ÅÐÂÍß â ïðèì³ùåíí³, äå 
áàçóºòüñÿ ãðîìàäñüêèé 
ðóõ «Îáîðîíà Ïîëòàâè», 

ÿáëóêó í³äå áóëî âïàñòè, òàêå 
çàö³êàâëåííÿ âèêëèêàëà ïðå-
çåíòàö³ÿ íàéäîáð³øîãî ïðîºê-
òó «Â³éñüêîòèêè».

Âîëîíòåðè, â³éñüêîâ³ é æóð-
íàë³ñòè ç îñîáëèâîþ ö³êàâ³ñòþ 
ïðèãëÿäàëèñü äî çàâ³øåíèõ 
ôîòî íà âåëèêèõ ìîëüáåðòàõ 
– îðãàí³çàòîðè äî îñòàííüîãî 
òðèìàëè ³íòðèãó.

«Ïðîºêò âêëþ÷àº â ñåáå 
âèñòàâêó ôîòîïîðòðåò³â â³é-
ñüêîâèõ ñï³ëüíî ç õàðèçìà-
òè÷íèìè êîòèêàìè, à òàêîæ 
àóêö³îí ³ ïðîäàæ ëèñò³âîê 
ç öèìè ãåðîÿìè. Â êîëåêö³¿ 
14 ëèñò³âîê. Êîæíà âèïóùå-
íà òèðàæåì ïî 100 îäèíèöü, 
òà ìàº ñâî¿ óí³êàëüí³ ñåð³é-
í³ íîìåðè â³ä 001 äî 100. Íà 
íèõ çàçíà÷åí³ ïîçèâíèé â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿ òà ïîçèâ-
íèé «êëè÷êà» – êîòà. Ïðîöåñ 
ôîòîãðàôóâàííÿ â³äáóâàâñÿ 
ïðÿìî â íàøîìó øòàá³. Îäíî-
÷àñíî äî íàñ ïðèíåñëè 14 êî-
ò³â, çíàëè á, ÿê öå áóëî ìèëî. 
Òðîº ïóõíàñòèõ – âëàñí³ óëþ-
áëåíö³ ïîðòðåòîâàíèõ á³é-
ö³â», – ðîçïîâ³ëà âîëîíòåð-
êà é äåïóòàòêà Ïîëòàâñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Êàòåðèíà Áàá³÷.

²äåÿ ñòâîðèòè êîëåêö³þ âè-
íèêëà ó Ñåðã³ÿ Ìîøåíêà ïðè 
ïåðåãëÿä³ â³äåî ç áîéîâèõ ä³é 
äå â³éñüêîâ³ ïîêàçóþòü ñåáå ÿê 
ìóæí³, ñèëüí³ òà âîëüîâ³.

 «ß äóæå áàãàòî äóìàâ, ÷èì 
áè ÿ ì³ã äîïîìîãòè ÿê ôîòî-
ãðàô ï³ä ÷àñ â³éíè. Äóìàâ, ùî 
ïîòð³áíî çðîáèòè ÿêèéñü ïðî-

åêò ùîáè ïåðåäàòè ãðîø³ íà 
àðì³þ. Ðàí³øå ÿ áà÷èâ ñîö³-
àëüíèé ïðîåêò, êîëè ïðèâåð-
òàëè óâàãó äî ïðèòóëê³â äëÿ 
òâàðèí ôîòîãðàô³ÿìè ç áî-
äèá³ëäåðàìè. ß ÷èòàâ áàãàòî 
íîâèí ïðî òå, ÿê íàø³ â³éñüêîâ³ 
ôîòîãðàôóâàëèñÿ ³ç êîòàìè íà 
ôðîíò³. ß ïðèéøîâ â «Îáîðî-
íó Ïîëòàâè» ñêàçàâ, ùî º òàêà 
³äåÿ — â³éñüêîâèõ ïîôîòêàòè 
³ç êîøåíÿòàìè, ïîò³ì çðîáèòè 
ëèñò³âêè. Êàòåðèíà Áàá³÷ âñ³õ 
îáäçâîíèëà. ß òóò â êóòêó ïî-
ñòàâèâ ôîí, ñâ³òëî ³ çðîáèâ 
ôîòîãðàô³¿. Ö³íí³ñòü ïðîåêòó â 
òîìó, ùî öå ñïðàâæí³ â³éñüêî-
â³, à íå ïðîñòî ìîäåë³. Ñåðåä 
êîò³â º ê³øå÷êà Äæàâåë³íà, 
¿¿ ³ç Õàðêîâà ïðèâåçëè. Òðîº 
â³éñüêîâèõ ïðèéøëè ç³ ñâî¿ìè 
êîòàìè, ³íøèõ ïðèíåñëè çíà-
éîì³.» – ïîä³ëèâñÿ íàðîäæåí-
íÿì çàäóìó ôîòîãðàô Ñåðã³é 
Ìîøåíêî.

 «Îáîðîíà Ïîëòàâè» – öå 
ãðîìàäñüêèé ðóõ ÿêèé áóâ 
ñòâîðåíèé äëÿ âçàºìîä³¿ ì³æ 
ãðîìàäîþ, á³çíåñîì òà âî-
ëîíòåðàìè äëÿ äîïîìîãè ÇÑÓ, 
ÒÐÎ òà ïîñòðàæäàëèì. Óòâî-
ðèâñÿ â³í â ïåðø³ äí³ ìàñøòàá-
íîãî âòîðãíåííÿ â Óêðà¿íó ðî-
ñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ. Çàðàç ðóõ 
ïðàöþº ïî áàãàòüîõ íàïðÿì-
êàõ, òà ìàº ïð³îðèòåò äîïîìà-
ãàòè â³éñüêîâèì, çàêðèâàþ÷è 
ïîòðåáè «íóëüîâèõ» ïîçèö³ÿõ. 
² íàâ³òü ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿, 
áóêâàëüíî çà ïàðó ìåòð³â æ³í-
êè-âîëîíòåðêè ïëåëè ñ³òêè é 
ìàñêêîñòþìè-ê³ê³ìîðè.

² îñü íàðåøò³ çàâ³ñó ç ïîð-
òðåò³â çíÿòî – íàéñèëüí³ø³ 

âî¿íè ñâ³òó îá³éìàþòü íàéìè-
ë³øèõ êîò³â, ùî äîâ³ðëèâî ãîð-
íóòüñÿ äî ¿õ ãðóäåé, ãîë³â ³ ðóê. 
Ïîðòðåòè çâîðóøóþòü ³ ïðèãî-
ëîìøóþòü äîáðîòîþ.

«Íàø³ âî¿íè – öå ñèëà äóõó 
³ íåïåðåìîæííà ì³öü, à êîòèêè 
òðàäèö³éíî âò³ëþþòü äîìàø-
í³é çàòèøîê, òîìó íàäçâè÷àé-
íî ñèìâîë³÷íî, ùî ïîòóæí³ ÷î-
ëîâ³êè òðèìàþòü â ðóêàõ ñàìå 
öèõ òâàðèí. Íå ìîæó íå ñêàçà-
òè, áî â³ðþ – Ïîëòàâñüê³ Â²É-
ÑÜÊÎÒÈÊÈ íåîäì³ííî ñòàíóòü 
áðåíäîì â Óêðà¿í³, íå ìåíø, 
í³æ ñëàâíîçâ³ñíà ïîøòîâà 
ìàðêà, à ãðîìàäñüêèé ðóõ 
«Îáîðîíà Ïîëòàâè», ùî çà-
âæäè ïðîñòî «ôîíòàíóº» ³äåÿ-
ìè äîïîìîãè ÇÑÓ ³ ÒÐÎ, çìîæå 
çðîáèòè ùå ÷èìàëî âàæëèâèõ 
ñïðàâ», – ïîä³ëèëàñü âðàæåí-
íÿìè çàñòóïíèöÿ ãîëîâè Ïîë-
òàâñüêî¿ ÎÂÀ Êàòåðèíà Ðèæå-
÷åíêî.

Íà ïðåçåíòàö³þ çàâ³òàëè 
â³éñüêîâ³ ç ðîäèíàìè é ä³òêà-
ìè, íå áóëî ò³ëüêè ÷îòèðèëà-
ïèõ. Äåõòî ç á³éö³â ïîãîäèâñÿ 
íà ³íòåðâ’þ, õî÷à âèäíî áóëî, 
ùî õëîïöÿì çàõèùàòè êðà¿íó 
íàáàãàòî ëåãøå, í³æ ãîâîðèòè 
íà êàìåðó.

«Äëÿ ìåíå çàõèñò òâàðèí 
– ñïðàâà ïîñò³éíà ³ âàæëèâà. 
Âäîìà æèâå òðè êîòè é äâ³ ñî-
áàêè. Íàâ³òü çàðàç äëÿ ìåíå 
çàõèñò â ö³é ïîñë³äîâíîñò³ – 
òâàðèíè, ïîò³ì ëþäè. Ñê³ëüêè 
ñåáå ïàì’ÿòàþ – ï³äãîäîâóâàâ, 
ë³êóâàâ, âîëîíòåðèâ ó ïðè-
þòàõ. Çà îñâ³òîþ ÿ þðèñò, àëå 
òâàðèíè – öå îñîáëèâà ëþáîâ. 
À íà ôîòî ìè ç ìî¿ì áîéîâèì 

У Полтаві презентували колекцію 
унікальних листівок “Військотики”

êîòîì, áà÷èòå, ó íüîãî é òóò 
âóõî ïîäðàíå», – ðîçïîâ³â áî-
ºöü ç ïîçèâíèì «Áîí» Òàðàñ 
Áîíäàðåâñüêèé, âëàñíèê êîòà 
Ðèæèêà.

Де можна 
придбати листівки

Ïðèäáàòè ëèñò³âêè ìîæíà 
íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, 1á 
(øòàá «Îáîðîíè Ïîëòàâè», àáî 
«Îô³ñ ç ïðàïîðàìè»). Òàêîæ öå 

ìîæíà áóäå çðîáèòè íà ïîä³¿ 
Speakëóâàííÿ â³ä «Ì³ñòîõàá» 
òà local0532, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 
4 ÷åðâíÿ. Ïðîäàâàòèìóòü ëèñ-
ò³âêè é ó ìåðåæàõ êàâ’ÿðåíü 
òà çàêëàä³â, ç ÿêèìè ðàí³øå 
ñï³âïðàöþâàëà «Îáîðîíà 
Ïîëòàâè». Íàïðèêëàä, çàêëà-
äè «Êàâóí», «Ïî÷àòîê», «Òàí³í 
Òîðò», «Øî øàóðìà», «×³÷³êîâ», 
«GCoffee», «RICE» (íà Ïîäîë³), 
«ZenCoffee».

Ñåðã³é Ìîøåíêî

Êàòåðèíà Ðèæå÷åíêî

Êàòåðèíà Áàá³÷
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9 ÒÐÀÂÍß 2022 ÐÎÊÓ ïðå-
çèäåíò ÑØÀ Äæîçåô Áàé-
äåí ï³äïèñàâ íîâèé çàêîí 

ïðî ëåíä-ë³ç äëÿ Óêðà¿íè – öå 
ñòàëî äðóãèì ïðåöåäåíòîì ïî-
ä³áíî¿ äîïîìîãè çà âñþ ñâ³òîâó 
³ñòîð³þ.

Óêðà¿íà ìàº îòðèìàòè ÷è-
ìàëî çáðî¿, çîêðåìà ðåàêòèâí³ 
ñèñòåìè çàëïîâîãî âîãíþ M270, 
ì³í³ìóì 90 ñó÷àñíèõ ãàóáèöü 
M777 òà, éìîâ³ðíî, 155-ì³ë³ìå-
òðîâ³ ñàìîõ³äí³ áðîíüîâàí³ ãàó-
áèö³ M109, ëåãê³ 105-ì³ë³ìåòðîâ³ 
ãàóáèö³ M119, áàãàòîö³ëüîâèé 
âèíèùóâà÷ F-16 ³ íàéêðàùèé ó 
ñâ³ò³ øòóðìîâèê A-10. Öå ëèøå 
ïîïåðåäí³é òà íåïîâíèé ïåðåë³ê 
òîãî, ùî îòðèìàþòü íàø³ çàõèñ-
íèêè çàâäÿêè ëèøå ëåíä-ë³çó â³ä 
ÑØÀ.

Ïðîòå Óêðà¿íó ï³äòðèìóº ÷è 
íå óâåñü ñâ³ò, òîìó óêðà¿íñüê³ çà-
õèñíèêè îòðèìóþòü îçáðîºííÿ 
é â³ä ³íøèõ êðà¿í. Íå ñëîâîì, à 
ä³ëîì íàéá³ëüøå íàì äîïîìàãà-
þòü òàê³ êðà¿íè, ÿê Ïîëüùà, Âå-
ëèêà Áðèòàí³ÿ, Êàíàäà, Í³ìå÷-
÷èíà, Åñòîí³ÿ òà Ëàòâ³ÿ. Òàêîæ 
îñòàíí³ì ÷àñîì äîñèòü ö³ííîþ 
º â³éñüêîâà äîïîìîãà â³ä Ãðåö³¿, 
Íîðâåã³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Øâåö³¿, 
ßïîí³¿ òà ³íøèõ êðà¿í. 

Âæå çàðàç óêðà¿íñüê³ â³é-
ñüêîâ³ âèêîðèñòîâóþòü çáðîþ 
â³ä ïàðòíåð³â äëÿ çíèùåííÿ îêó-
ïàíòà, íàáëèæàþ÷è íàøó ïåðå-
ìîãó. Àëå ùî ñàìå íàäàëè ³íø³ 
êðà¿íè òà ÷èì âîþº Óêðà¿íà çà-
ðàç?

ÑØÀ 
Áåçïåðå÷íèì ë³äåðîì çà ñó-

ìîþ äîïîìîãè íàø³é äåðæàâ³ º 
ÑØÀ. Çà äàíèìè Ê³ëüñüêîãî ³í-
ñòèòóòó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè, â³ä 
ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè 
é äî ïî÷àòêó òðàâíÿ ÑØÀ ñïðÿ-
ìóâàëè âæå ïîíàä 10 ìëðä äî-
ëàð³â íà äîïîìîãó óêðà¿íñüêîìó 
íàðîäîâ³. Êîøòè äëÿ Óêðà¿íè âè-
ä³ëÿþòüñÿ ç ïåðøèõ äí³â ïîâíî-
ìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðô ó 
âèãëÿä³ ãóìàí³òàðíî¿, ô³íàíñî-
âî¿ òà â³éñüêîâî¿ äîïîìîãè. 

9 òðàâíÿ, ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ 
Äæî Áàéäåíîì çàêîíó ïðî ëåíä-
ë³ç äëÿ Óêðà¿íè, ñóìà äîïîìîãè, 
ÿêó Ñïîëó÷åí³ Øòàòè ïëàíóþòü 
âèä³ëèòè Óêðà¿í³, ïåðåâèùèëà 
43 ìëðä äîëàð³â. 

Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ÑØÀ 
âæå ïëàíóº 11-é ïàêåò â³é-
ñüêîâî¿ äîïîìîãè ùå íà 700 
ìëí äîëàð³â, çã³äíî ç ÿêèì 
Óêðà¿íà îòðèìàº:

• âèñîêîìîá³ëüí³ àðòèëåð³é-
ñüê³ ðåàêòèâí³ ñèñòåìè òà áîº-
ïðèïàñè äî íèõ;

• 5 ïðîòèàðòèëåð³éñüêèõ ðà-
äàð³â;

• 2 ðàä³îëîêàö³éí³ ñèñòåìè 
ïîâ³òðÿíîãî ñïîñòåðåæåííÿ;

• òèñÿ÷ó ðàêåò äî ïðîòè-
òàíêîâèõ êîìïëåêñ³â Javelin ³ 50 
ïóñêîâèõ óñòàíîâîê;

• 6 òèñÿ÷ îäèíèöü ïðîòèòàí-
êîâî¿ çáðî¿;

• 15 òèñÿ÷ 155-ìì àðòèëå-
ð³éñüêèõ ñíàðÿä³â;

• 4 âåðòîëüîòè Ì³-17;
• 15 òàêòè÷íèõ ìàøèí;
• çàï÷àñòèíè é îáëàäíàííÿ.
Îñîáëèâî ö³ííèìè ó öüî-

ìó ïàêåò³ º ðàêåòí³ ñèñòåìè 
HIMARS, äàëüí³ñòü óðàæåííÿ 
ÿêèõ ñêëàäàº 70 ê³ëîìåòð³â. Öå 
ñóòòºâî ïîñèëèòü ñïðîìîæíîñ-

ò³ ÇÑÓ çàâäàâàòè óäàð ïî òèëàõ 
îêóïàíò³â. Óò³ì, óêðà¿íñüêà âëà-
äà ïîîá³öÿëà íå çàñòîñîâóâàòè 
çáðîþ ïî ðîñ³éñüê³é òåðèòîð³¿. 

Äåðæñåêðåòàð ÑØÀ Åíòîí³ 
Áë³íêåí ñêàçàâ, ùî Óêðà¿íà ïî-
îá³öÿëà íå âèêîðèñòîâóâàòè öþ 
çáðîþ ïî ö³ëÿõ ó ðîñ³¿, à ïîñîë 
ÑØÀ â Óêðà¿í³ Áð³äæèò Áð³íê 
óòî÷íèëà, ùî Óêðà¿íà ñàìà ðå-
ãóëþâàòèìå äàëüí³ñòü ñòð³ëüáè 
ðàêåòíèõ ñèñòåì HIMARS. 

Êð³ì öüîãî, çà äàíèìè 
Reuters, ÑØÀ ãîòóþòüñÿ ïðîäà-
òè Óêðà¿í³ ÷îòèðè áåçï³ëîòíèêè 
MQ-1C Grey Eagle, ÿê³ ìàéæå 
âòðè÷³ ïîòóæí³ø³ çà Bayraktar ³ 
ìàþòü çíà÷íî á³ëüøó äàëüí³ñòü 
ïîëüîòó.

Òàêîæ çîâñ³ì ñêîðî ãóñåíè÷í³ 
áðîíåòðàíñïîðòåðè Ì113 äîïî-
ìàãàòèìóòü óêðà¿íñüêèì çàõèñ-
íèêàì íà ôðîíò³. Ö³ òðàíñïîð-
òåðè ïåðåáóâàþòü íà îçáðîºíí³ 
ìåõàí³çîâàíèõ â³éñüê àðì³¿ ÑØÀ 
òà áàãàòüîõ àðì³é ³íøèõ êðà¿í.

Ôðàíö³ÿ
Ôðàíö³ÿ íå º íàéàêòèâí³øèì 

ïîì³÷íèêîì Óêðà¿íè ñòîñîâíî 
ïîñòà÷àííÿ çáðî¿, ïðîòå âñå æ 
äîïîìàãàº. Òàê, ì³í³ñòåðêà ÌÇÑ 
Ôðàíö³¿ àíîíñóâàëà ïîñòà÷àííÿ 
ïàðò³¿ àðòèëåð³éñüêèõ óñòàíîâîê 
Caesar. Åôåêòèâíà äàëüí³ñòü 
ñòð³ëüáè öèõ ÑÀÓ – 42 ê³ëîìå-
òðè, ùî äàº çìîãó óðàæàòè ö³ë³ 
íà òåðèòîð³¿ ðô. 

Óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ âæå âè-
êîðèñòîâóþòü öþ ñàìîõ³äíó àð-
òèëåð³éñüêó óñòàíîâêó äëÿ çà-
õèñòó íàøî¿ êðà¿íè.

Íîðâåã³ÿ
Íîðâåã³ÿ ïåðåäàëà Óêðà¿í³ 

ñàìîõ³äí³ ãàóáèö³ Ì109À3. ² ÿê 
ïîâ³äîìëÿº ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ 
ÇÑÓ Âàëåð³é Çàëóæíèé, ãàóáè-
ö³ Ì109À3 âæå íà ïåðåäîâ³é ³ 
çíèùóþòü ðîñ³ÿí. Âàëåð³é Çà-
ëóæíèé â³äçíà÷èâ ¿õíþ âèñîêó 
òî÷í³ñòü. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî 
á³éöÿì âîíè äî âïîäîáè, îñê³ëü-
êè âîíè çðîáëåí³ äëÿ ëþäåé.

Ãàóáèö³ Ì109À3 ìàþòü äàëü-
í³ñòü ñòð³ëÿíèíè äî 22 êì, àëå 
íàäàë³ âî¿íè ÇÑÓ çìîæóòü âèêî-
ðèñòîâóâàòè àêòèâíî-ðåàêòèâí³ 
ñíàðÿäè, ÿê³ çá³ëüøóþòü öþ â³ä-
ñòàíü.

Í³ìå÷÷èíà
Óêðà¿íà îòðèìàº â³ä Í³ìå÷÷è-

íè ïåðø³ 15 çåí³òíèõ ñàìîõ³äíèõ 
óñòàíîâîê Gepard óæå âñåðåäèí³ 
ëèïíÿ – äî òîãî ÷àñó äëÿ íèõ ï³ä-
ãîòóþòü ïåðñîíàë.

Äîâ³äêà: FlakPz Gepard – öå 
çåí³òíà ñàìîõ³äíà óñòàíîâêà, 
ÿêà ïðèçíà÷åíà äëÿ ïðèêðèòòÿ 
ñóõîïóòíèõ â³éñüê òà çíèùåííÿ 
ïîâ³òðÿíèõ ö³ëåé. Íà áàøò³, ÿêà 
ìîæå îáåðòàòèñÿ íà 360 ãðàäó-
ñ³â, âñòàíîâëåí³ äâ³ 35-ì³ë³ìå-
òðîâ³ ãàðìàòè, êóëåìåò 7,62 ìì 
MG-3 òà äâà ðàäàðè: ïîøóêîâèé 
³ â³äñòåæóâàëüíèé.

Ïîðòóãàë³ÿ
Ïîðòóãàë³ÿ ïåðåäàñòü Óêðà-

¿í³ 15 ãóñåíè÷íèõ áðîíåòðàí-
ñïîðòåð³â Ì113, 5 ãàóáèöü 
Ì114 òà 4 áðîíåàâòîìîá³ë³ Iveco 
M40.12WM/P. Öå îçáðîºííÿ íå 
çàêîíñåðâîâàíå ³ ïåðåáóâàº ó 
÷àñòèíàõ ïîðòóãàëüñüêî¿ àðì³¿. 

Ïîðòóãàë³ÿ òàêîæ çàÿâè-
ëà ïðî ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè 

Óêðà¿í³ ó â³äíîâëåíí³ øê³ë òà 
äèòÿ÷èõ ñàäê³â.

Ëèòâà
Ëèòâà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà-

äàñòü Óêðà¿í³ íîâó â³éñüêîâó ï³ä-
òðèìêó – 20 áðîíåìàøèí Ì113, 
10 â³éñüêîâèõ âàíòàæ³âîê òà 10 
ïîçàøëÿõîâèê³â äëÿ ðîçì³íó-
âàííÿ òåðèòîð³é. Ïðî öå íåùî-
äàâíî ïîâ³äîìèâ Ì³í³ñòð îáîðî-
íè êðà¿íè Àðâ³äàñ Àíóøàóñêàñ.

Àâñòðàë³ÿ
Çà íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ, 

Àâñòðàë³ÿ ïåðåäàñòü Óêðà¿í³ 
íîâó ïàðò³þ áðîíüîâàíî¿ òåõí³êè 
çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 60 ìëí äî-
ëàð³â. Âîíà ñêëàäàòèìåòüñÿ ³ç 
14 ãóñåíè÷íèõ áðîíåòðàíñïîð-
òåð³â Ì113 òà 20 áðîíåìàøèí 
Bushmaster.

Ñåðåä ³íøîãî, Óêðà¿íà îòðè-
ìóº ïóñêîâ³ óñòàíîâêè íàçåìíî-
ãî áàçóâàííÿ òà ïðîòèêîðàáåëüí³ 
ðàêåòè Harpoon. Öþ çáðîþ íà-
äàþòü Äàí³ÿ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ òà 
Í³äåðëàíäè. Ðàêåòè áóäóòü îáî-
ðîíÿòè Óêðà¿íó â ×îðíîìó ìîð³. 

Ãðåö³ÿ
Ãðåö³ÿ ïåðåäàëà àáî çáè-

ðàºòüñÿ ïåðåäàòè Óêðà¿í³ «íå-
éìîâ³ðíó ê³ëüê³ñòü» çáðî¿ òà 
áîºïðèïàñ³â. Ó ñïèñêó:

• 122 ÁÌÏ-1 ç óñ³ì áîºçàïà-
ñîì äëÿ êóëåìåò³â;

• 15 òèñÿ÷ ñíàðÿä³â 73-ìì;
• 2,1 òèñÿ÷³ ðåàêòèâíèõ ñíà-

ðÿä³â 122-ìì;
• 20 òèñÿ÷ àâòîìàò³â Êàëàø-

íèêîâà ÀÊ-47;
• 3,2 ìëí ïàòðîí³â êàë³áðó 

7,62 ìì;
• 60 ÏÇÐÊ FIM-92 Stinger;
• 17 òèñÿ÷ àðòèëåð³éñüêèõ 

ñíàðÿä³â 155-ìì;
• 1,1 òèñÿ÷³ ïðîòèòàíêîâèõ 

ñíàðÿä³â ÐÏÃ-18.

Ñëîâà÷÷èíà
Óêðà¿íà òà Ñëîâà÷÷èíà ï³ä-

ïèñàëè êîíòðàêò íà ïîñòà÷àííÿ 
ñàìîõ³äíèõ ãàóáèöü Zuzana 2.

Ö³ ãàóáèö³, ÿê³ ïåðåäàº Óêðà-
¿í³ Ñëîâà÷÷èíà, ïðèçíà÷àëèñü 
äëÿ ¿¿ âëàñíî¿ àðì³¿. Òàêîæ ó Ì³-
íîáîðîíè êðà¿íè ïîâ³äîìèëè, 
ùî ³ íàäàë³ ïð³îðèòåò ó âèðîáíè-
öòâ³ öèõ ãàóáèöü íàäàâàòèìåòü-
ñÿ çàìîâëåííÿì ç Óêðà¿íè.

Äîâ³äêà: Zuzana 2 – ñàìî-
õ³äíà àðòèëåð³éñüêà óñòàíîâêà ³ç 
155-ìì ãàðìàòîþ. Ìàêñèìàëü-
íà äàëüí³ñòü ñòð³ëüáè – áëèçüêî 
40 ê³ëîìåòð³â, ùî ìàéæå íà 5 
ê³ëîìåòð³â ïåðåâåðøóº îäíó ç 
íàéïîòóæí³øèõ ðîñ³éñüêèõ ÑÀÓ – 
ìîäåðí³çîâàíó 2Ñ5Ì «Ã³àöèíò».

Øâåö³ÿ
Øâåö³ÿ íàäàñòü Óêðà¿í³ â³é-

ñüêîâó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ 95 
ìëí. ºâðî, êóäè óâ³éäóòü ïðîòè-
êîðàáåëüí³ ðàêåòè, ïðîòèòàíêî-
âà çáðîÿ òà ñíàéïåðñüê³ ãâèíò³â-
êè, âêëþ÷àþ÷è áîºïðèïàñè.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ì³í³ñòð 
çàêîðäîííèõ ñïðàâ Øâåö³¿ Àíí 
Ë³íäå. Öå âæå áóäå 4-é ïàêåò 
äîïîìîãè, ÿêèé, îêð³ì çáðî¿, 
âêëþ÷àº ô³íàíñîâèé âíåñîê äî 
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Âåëèêà Áðèòàí³ÿ
2 ÷åðâíÿ ñòàëî â³äîìî, ùî 

Âåëèêà Áðèòàí³ÿ âèð³øèëà ïå-
ðåäàòè Óêðà¿í³ ðåàêòèâí³ ñèñòå-
ìè çàëïîâîãî âîãíþ M270, ÿê³ 

Ленд-ліз та допомога 
партнерів: чим воює Україна зараз

çäàòí³ âðàæàòè ö³ë³ íà â³äñòàí³ 
äî 80 ê³ëîìåòð³â.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Áåí Âîë-
ëåñ çàçíà÷àº, ùî öåé êðîê áóâ 
ò³ñíî ñêîîðäèíîâàíèé ³ç ð³øåí-
íÿì ÑØÀ íàäàòè Óêðà¿í³ ðàêåòíó 
ñèñòåìó HIMARS.

«Ó ì³ðó òîãî, ÿê çì³íþºòüñÿ 
òàêòèêà ðîñ³¿, ìàº çì³íþâàòèñü ³ 
íàøà ï³äòðèìêà Óêðà¿íè», – ïðî-
êîìåíòóâàâ öþ ³íôîðìàö³þ Áåí 
Âîëëåñ.

Ç ïåðøèõ äí³â â³éíè Áðè-
òàí³ÿ âæå âñòèãëà ïåðåäàòè 
Óêðà¿í³ äåñÿòêè îäèíèöü áðî-
íåòåõí³êè, òèñÿ÷³ áîºïðèïàñ³â, 
ïðîòèòàíêîâ³ êîìïëåêñè òà 
âàæêó àðòèëåð³þ. 

À âæå 8 òðàâíÿ ãëàâà áðèòàí-
ñüêîãî óðÿäó Áîðèñ Äæîíñîí 
îãîëîñèâ ïðî ÷åðãîâèé ïàêåò â³é-
ñüêîâî¿ äîïîìîãè Óêðà¿í³ íà ñóìó 
â 1,6 ìëðä äîëàð³â, ùî ï³äâèùèëî 
ð³âåíü âèòðàò Ëîíäîíà íà îáîðî-
íó äî ïîêàçíèê³â, ùî ô³êñóâàëèñÿ 
ï³ä ÷àñ â³éí â ²ðàêó òà Àôãàí³ñòàí³. 

Замість висновку
Áóäü-ÿêà ï³äòðèìêà, à îñî-

áëèâî â³éñüêîâà, ãðàº îäíó ç 

êëþ÷îâèõ ðîëåé ó òîìó, ÿê ³ êîëè 
çàê³í÷èòüñÿ öÿ â³éíà. Àäæå ï³ä-
òðèìêà íàøèõ ÇÑÓ ñó÷àñíîþ 
çáðîºþ òà ñàíêö³¿ ïðîòè àãðåñî-
ðà – öå îáîâ’ÿçêîâ³ ³íãðåä³ºíòè 
ìàéáóòíüî¿ ïåðåìîãè Óêðà¿íè.

Ïðÿìî çàðàç íà îçáðîºíí³ 
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ ðàçîì 
³ç çàñòàð³ëîþ ðàäÿíñüêîþ òåõ-
í³êîþ º é íîâ³òíÿ çáðîÿ, ùî 
â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòàì ÍÀÒÎ. 
Öå äîïîìàãàº åôåêòèâíî áî-
ðîíèòè íàøó çåìëþ â³ä âîðîãà 
³ âîäíî÷àñ ³íòåãðóâàòè óêðà-
¿íñüêå â³éñüêî äî ñòàíäàðò³â 
Àëüÿíñó. 

Ñåðåä íàéá³ëüø «ïîïóëÿð-
íèõ» îçáðîºíü 155-ìì àðòè-
ëåð³éñüê³ óñòàíîâêè, ãàóáèö³ 
Ì777, ãàóáèö³ FH70, ñàìîõ³ä-
í³ àðòèëåð³éñüê³ óñòàíîâêè 
CAESAR ³ Ì109.

² öåé ñïèñîê ïîñò³éíî äîïî-
âíþºòüñÿ çàâäÿêè íàøèì â³é-
ñüêîâèì, ïðåçèäåíòó òà óêðà¿í-
ñüêèì äèïëîìàòàì, ÿê³ êîæíîãî 
äíÿ ïðàöþþòü, ùîá íàáëèçèòè 
ïåðåìîãó Óêðà¿íè ó ö³é â³éí³. 

Þð³é ÄÐÎÃÀ

Ïîðòóãàë³ÿ ïåðåäàñòü Óêðà¿í³ 
15 ãóñåíè÷íèõ áðîíåòðàíñïîðòåð³â Ì113 Ñàìîõ³äí³ ãàóáèö³ Ì109À3 ç Íîðâåã³¿ Áðîíåìàøèíà Bushmaster



(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: SOS! Ми у 

заручниках у власної кішки! 
18 с.

07.50 Пекельна кішка: Мій страш-
ний хвіст 3 с.

08.40 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Спаситель 
коней 13 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для виноробної фірми 
13 с.

10.25 На волю з пітбулем: Собаки, 
які змінили наше життя 2 с.

11.20 Пекельна кішка: Кіт, що від-
криває двері 1 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Розплідник 
виявлено 11 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для "Сан-Франциско 
Джайєнтс" 11 с.

14.05 Дивовижний світ тварин 
11 с.

14.33 Дивовижний світ тварин 
12 с.

15.00 Дика Австралія: 2 год. 2 с.
16.00 Небачені Гаваї
17.00 Пекельна кішка: Катріна, що 

розбушувалася 4 с.
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Фабрика 
цуценят 14 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум для найціннішого гравця 
14 с.

20.00 На волю з пітбулем: Брат-
ська допомога 3 с.

21.00 Зоопарк: Новий будинок 
для малюків 3 с.

22.00 Зоопарк: Маленьке лисеня, 
велике серце 4 с.

23.00 Монстри Аляски: Снігова 
людина з півдня 6 с.

00.00 Експедиція Мунго: Супер-
змія із Перу 1 с.

01.00 Експедиція Мунго: Єті з Ар-
гентини 2 с.

01.45 Монстри Аляски: Видролю-
дина 3 с.

02.30 На волю з пітбулем: Брат-
ська допомога 3 с.

03.15 Експедиція Мунго: Супер-
змія із Перу 1 с.

04.00 Експедиція Мунго: Єті з Ар-
гентини 2 с.

04.45 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Фабрика 
цуценят 14 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Акварі-
ум для найціннішого гравця 
14 с.

06.15 На волю з пітбулем: Брат-
ська допомога 3 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини: Олена 

Блаватська
06.50 В пошуках істини: Михаило 

Булгаков: Євангеліє для 
Сталіна

07.40 В пошуках істини: Віктор 
ПетровДомонтович

08.30 Берлінська стіна:шлях до 
свободи

09.30 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.
11.05 В пошуках істини: Чорний 

перстень Анни Ахматової
11.55 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
12.45 Титани 20 століття 2 с.
13.35 Титани 20 століття 3 с.
14.25 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
15.15 В пошуках істини: Ностра-

дамус з Дрогобича
16.05 Розквіт Великих Імперій 2 с.
16.50 Розквіт Великих Імперій 

3 с.
17.40 100 днів до перемоги 1 с.
18.40 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
19.30 В пошуках істини: Сонька 

золота ручка
20.20 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
21.10 Ангкор. Земля Богів 1, 2 с.
22.45 100 днів до перемоги 2 с.
23.40 Крейсер Індіанаполіс: Спа-

док
00.40 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
01.30 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
02.20 В пошуках істини: Злети та 

падіння містера Гелікоп-
тера

03.10 Як нацисти програли війну  
2 с.

04.00 Як нацисти програли війну  
3 с.

05.00 Людина майбутнього 2 с.
Film.Ua Drama

06.55 Т/с "Фантом"
10.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.30 Т/с "Невипадкові зустрі-

чі"
15.30 Т/с "Новенька"
18.35 Т/с "Жіночі секрети"
20.15 Т/с "Нюхач 2"
22.00 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.05 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
04.40 Т/с "І будуть люди"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Удари 

карате та дружні вітання 
(16+)

06.20 Неймовірний доктор Пол: 
Хворіти ніколи (16+)

07.10 Неймовірний доктор Пол: 
Ось так мама! (16+)

08.00 Інстинкт виживання: 4 Ост-
рів вулканів (16+)

08.55 Інстинкт виживання: 4 
Смертельні джунглі (16+)

09.50 Авто - SOS 10 с. (16+)
10.40 Авто - SOS Фургон для кем-

пінгу (16+)
11.35 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Досвід та удача 
(16+)

12.25 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Великий улов (16+)

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

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

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

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

16.40 Епоха Вікінгів Велика язич-
ницька армія (16+)

17.35 Європа з висоти пташиного 
польоту Голландія (16+)

18.25 Фабрика їжі: Ведмеже цар-
ство (16+)

18.50 Фабрика їжі: Шоколадні ка-
мінці (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 3 вип. 
Відмова органів управління 
(16+)

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

21.00 Авто-SOS MGB (16+)
21.50 Авто-SOS Фургончик 

Bedford (16+)
22.45 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: 3, 10 (16+)
23.35 Міжнародний аеропорт Ду-

бай: Відкладена відпустка 
(16+)

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

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

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

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

03.35 Авто-SOS MGB (16+)
04.25 Найважчий у світі ремонт 2 

Будівництво гірськолижно-
го витягу (16+)

05.15 Ігри розуму: Битва підлог 2 
(16+)

05.40 Ігри розуму: Інтуїція (16+)
Бігуді ТБ

06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це личить
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами
13.30 Т/с "Навчи мене кохати"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Навчи мене кохати"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Болт
05.20 Т/с "Ніконів та КО"
08.25 Т/с "Майор та магія"
11.40 Т/с "Менталіст"
15.00 Т/с "Прокурори"
17.55 Т/с "Майор та магія"
21.00 Т/с "Подвійне життя"
23.30 Т/с "Прокурори"
02.25 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 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 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
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 "Бріджит Джонс: 

межі розумного" (16+)
19.15 Х/ф "Хто в домі "тато"?" 

(16+)
20.55 Х/ф "Хто в домі "тато"? 2"
22.40 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.40 Добрий день, ми з України
23.45 Одного разу під Полтавою
00.45 Т/с "Прибулець"
01.45 Добрий день, ми з України
01.50 Т/с "Нове життя Василини 

Павлівни"
02.40 Сміємось - отже не здає-

мось
02.45 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 се-

зон, 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 се-

зон, 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 се-

зон, 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
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

Футбол 1
06.00 Нідерланди - Польща. Ліга 

Націй УЄФА

07.45 Іспанія - Чехія. Ліга Націй 
УЄФА

09.30 Швейцарія - Португалія. 
Ліга Націй УЄФА

11.15 U-21. Вірменія - Україна. 
Відбір до ЄВРО- 2023

13.00 Ісландія - Ізраїль. Ліга Націй 
УЄФА. Прем'єра

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

цій УЄФА
18.10 "Головна команда"
19.00 Футбол NEWS
19.20 Топ-матч
19.40 "Денисов Time. Війна" C. 

Сидорчук
20.10 Топ-матч
20.30 "Головна команда"
21.35 LIVE. Україна - Ірландія. Ліга 

Націй УЄФА
22.30 "Головна команда"
23.40 "Головна команда"
00.30 Топ-матч
00.40 Франція - Хорватія. Ліга На-

цій УЄФА
02.30 Ісландія - Ізраїль. Ліга Націй 

УЄФА
04.15 Вельс - Бельгія. Ліга Націй 

УЄФА
Спорт 1

00.00 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Фран-
ція - Словаччина

01.50 Небачений футбол
02.40 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-

ція. Оман - Китай
04.30 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чоловіки. 

Литва - Норвегія
05.50 Футбол. Чемпіонат Угор-

щини Вища ліга. Хонвед 
- Пакш

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

09.20 Стрілянина з цибулі. Чем-
піонат Європи Мюнхен, Ні-
меччина. Командні фінали

11.30 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 10. Перший день

13.30 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чоловіки. 
Україна - Хорватія

14.50 Стрілянина з цибулі. Чем-
піонат Європи Мюнхен, Ні-
меччина. Командні фінали

16.50 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Сирія - Ірак

18.40 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. Вольфсбергер 
- Штурм

20.20 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Паневе-
жис - Судува

22.00 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 10. Другий день

Вівторок, 14 червня

21.10 Вінсент ван Гог. Нерозказана 
історія мого дядечка 1, 2 с.

22.45 100 днів до перемоги 1 с.
23.40 100 днів до перемоги 2 с.
00.40 В пошуках істини: Мішка 

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

лота ручка
02.20 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
03.10 Як нацисти програли війну  1 с.
04.00 Як нацисти програли війну  2 с.
05.00 Людина майбутнього 1 с.

Film.Ua Drama
06.55 Т/с "Фантом"
10.10 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.30 Т/с "Квочка"
15.30 Т/с "Новенька"
18.30 Т/с "Жіночі секрети"
20.15 Т/с "Нюхач 2"
22.00 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.00 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
04.35 Т/с "І будуть люди"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Танці на 

столі та катання на шкарпет-
ках (16+)

06.20 Неймовірний доктор Пол: 
Лама-Рама Дінь-Дон (16+)

07.10 Неймовірний доктор Пол: 
Атака кажана (16+)

08.00 Інстинкт виживання: 4 Смер-
тельні джунглі (16+)

08.55 Інстинкт виживання: 4 Воїни 
пустелі (16+)

09.50 Авто - SOS Маленький чор-
ний корвет (16+)

10.40 Авто - SOS Escort Rs (16+)
11.35 Дикий тунець: Північ проти 

Півдня 7 Море хвилюється 
(16+)

12.25 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня Ризикований бізнес 
(16+)

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

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

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

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

16.40 Загублені скарби Риму: Не-
відомий палац Нерона (16+)

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

18.25 Фабрика їжі: Ідеальний бур-
гер (16+)

18.50 Фабрика їжі: Смак Японії 
(16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 3 вип. 
Помилки при техобслугову-
ванні (16+)

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

21.00 Епоха Вікінгів Велика язич-
ницька армія (16+)

21.50 Жінки-воїни вікінгів Жінки-
воїни вікінгів (16+)

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

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

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

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

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

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

03.35 Епоха Вікінгів Велика язич-
ницька армія (16+)

04.25 Найважчий у світі ремонт 2 
Мости Великобританії (16+)

05.15 Ігри розуму: Співчуття (16+)
05.35 Ігри розуму: Гнів (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 "Навчи мене кохати"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це личить

Болт
05.25 Т/с "Ніконів та КО"
08.25 Т/с "Майор та магія"
11.35 Т/с "Менталіст"
15.00 Т/с "Прокурори"
17.55 Т/с "Майор та магія"
20.55 Т/с "Подвійне життя"
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 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 "Щоденник Бріджет 

Джонс" (16+)
19.10 Х/ф "Прочитати і спалити" 

(16+)
20.50 Х/ф "Уяви собі"
22.35 Т/с "Усі жінки - відьми"
23.35 Добрий день, ми з України
23.40 Одного разу під Полтавою
00.40 Т/с "Прибулець"
01.40 Добрий день, ми з України
01.45 Т/с "Нове життя Василини 

Павлівни"
02.35 Сміємось - отже не здаємось
02.40 М/с "Лис Микита"
05.50 Корисні підказки

Терра
00.02 Подорожі класом люкс, 13 с.
00.25 Адаптер, 111 с.
00.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
01.08 UAhistory, 21 с.
01.35 Варто побувати, 7 с.
01.39 Повернення до природи, 1 с.
02.31 Варто побувати, 67 с.
02.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
03.02 Календар туриста
03.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
03.53 Адаптер, 107 с.
04.17 Далекі береги, 9 с.
04.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
05.01 Міські подорожі, 3 сезон, 4 с.
05.21 Міські подорожі, 3 сезон, 5 с.
05.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
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 сезон, 

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 сезон, 

7 с.
10.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
11.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
11.56 Варто побувати, 56 с.
12.02 Календар туриста
12.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
12.49 Морський круїз, 7 с.
13.32 Міські подорожі, 3 сезон, 3 с.
13.52 Подорож по Британії, 2 с.
14.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
15.00 Подорож по Італії, 1 с.
15.46 Острівні делікатеси, 6 с.
16.08 Міські подорожі, 3 сезон, 2 с.
16.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
17.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
17.46 Адаптер, 77 с.
18.02 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 сезон, 

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.

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

Футбол 1
06.00 Угорщина - Німеччина. Ліга 

Націй УЄФА

07.45 Нешвілл - Сан-Хосе 
Ерcквейкс. MLS

09.30 Ірландія - Шотландія. Ліга 
Націй УЄФА

11.15 Англія - Італія. Ліга Націй 
УЄФА

13.00 Словенія - Сербія. Ліга Націй 
УЄФА. Прем'єра

15.00 Топ-матч
15.10 Іспанія - Чехія. Ліга Націй 

УЄФА
17.00 Швейцарія - Португалія. Ліга 

Націй УЄФА
18.50 LIVE. Албанія - Естонія. 

Контрольна гра
20.55 LIVE. Данія - Австрія. Ліга На-

цій УЄФА
23.40 Топ-матч
23.55 U-21. Вірменія - Україна. Від-

бір до ЄВРО- 2023
01.45 Топ-матч
02.00 Англія - Італія. Ліга Націй 

УЄФА
03.50 Топ-матч
04.00 Норвегія - Швеція. Ліга На-

цій УЄФА
Спорт 1

00.00 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Бенфіка - Мо-
рейренсі

01.40 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Кауно 
Жальгіріс - Судува

03.20 Футбол. Чемпіонат Угорщи-
ни Вища ліга. Фехервар - 
Кішварда

05.00 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Японія - В'єтнам

06.50 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чоловіки. 
Португалія - Угорщина

08.40 Міжнародна ліга плавання 
ISL. Матч 10. Перший день

10.40 Міні-футбол. Чемпіонат Єв-
ропи. Фінал

11.40 Стрілянина з цибулі. Чемпіо-
нат Європи Мюнхен, Німеч-
чина. Командні фінали

13.40 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чоловіки. 
Франція - Україна

15.00 Футбол. ЧС 2022 Кваліфіка-
ція. Японія - В'єтнам

16.50 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Брага - Бен-
фіка

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

20.20 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чоловіки. 
Португалія - Угорщина

22.10 Футбол. Чемпіонат Португа-
лії Прімейра. Спортінг - Па-
суш де Феррейра

Понеділок, 13 червня

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

Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Спецви-

пуск: вихідні пекельної кіш-
ки 17 с.

07.50 Пекельна кішка: Чотири сліпі 
кішки 2 с.

08.40 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Котячий 
вбивця 12 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Оглу-
шальний тераріум для Ду-
айта Ховарда 12 с.

10.25 На волю з пітбулем: Єдиний 
1 с.

11.20 Пекельна кішка: Надприрод-
ний кіт 10 с.

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

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

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

15.00 Легенди дикої природи 3 с.
16.00 Легенди дикої природи 4 с.
17.00 Пекельна кішка: Мій страш-

ний хвіст 3 с.
18.00 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Спаситель 
коней 13 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для виноробної фірми 
13 с.

20.00 На волю з пітбулем: Соба-
ки, які змінили наше життя 
2 с.

21.00 Експедиція Мунго: Супер-
змія із Перу 1 с.

22.00 Експедиція Мунго: Єті з Ар-
гентини 2 с.

23.00 Монстри Аляски: Тигр на 
Алясці 5 с.

00.00 Зірки та звірі: Крістен Белл 
та сюрприз з лінивцем 3 с.

00.30 Зірки та звірі: Мелісса Джо-
ан Харт та незговірливий 
дельфін 4 с.

01.00 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: Крокодили 
Революції 2 с.

01.45 Монстри Аляски: Шаблезу-
бий вовк 2 с.

02.30 На волю з пітбулем: Соба-
ки, що змінили наше життя 
2 с.

03.15 Зірки та звірі: Крістен Белл 
та сюрприз з лінивцем 3 с.

03.38 Зірки та звірі: Мелісса Джо-
ан Харт та незговірливий 
дельфін 4 с.

04.00 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: Крокодили 
Революції 2 с.

04.45 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Спаситель 
коней 13 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для виноробної фірми 
13 с.

06.15 На волю з пітбулем: Собаки, 
що змінили наше життя 2 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини: Еліксир 

молодості для Сталіна
06.50 В пошуках істини: Окультний 

Гітлер
07.40 В пошуках істини: Олена 

Блаватська
08.30 Роки правління Обами: сила 

слова
09.30 Вінсент ван Гог. Нерозка-

зана історія мого дядечка 
1, 2 с.

11.05 В пошуках істини: Михаило 
Булгаков: Євангеліє для 
Сталіна

11.55 В пошуках істини: Віктор Пе-
тровДомонтович

12.45 Титани 20 століття 1 с.
13.35 Титани 20 століття 2 с.
14.25 В пошуках істини: Чорний 

перстень Анни Ахматової
15.15 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя
16.05 Розквіт Великих Імперій 1 с.
16.50 Розквіт Великих Імперій 2 с.
17.40 Берлінська стіна:шлях до 

свободи
18.40 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
19.30 В пошуках істини: Нострада-

мус з Дрогобича
20.20 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля



Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Мій друг 

проти мого кота 1 с.
07.50 Пекельна кішка: Катріна, 

що розбушувалася 4 с.
08.40 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Фабрика 
цуценят 14 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Ак-
варіум для найціннішого 
гравця 14 с.

10.25 На волю з пітбулем: Брат-
ська допомога 3 с.

11.20 Пекельна кішка: Чотири 
сліпі кішки 2 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Котячий 
вбивця 12 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Оглу-
шальний тераріум для Ду-
айта Ховарда 12 с.

14.05 На волю з пітбулем: Єди-
ний 1 с.

15.00 Зірки та звірі: Крістен Белл 
та сюрприз з лінивцем 3 с.

15.30 Зірки та звірі: Мелісса 
Джоан Харт та незговірли-
вий дельфін 4 с.

16.00 Стів Ірвін - мисливець за 
крокодилами: Крокодили 
Революції 2 с.

17.00 Пекельна кішка: Лисі чор-
ти 5 с.

18.00 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Будинок 
жахів 15 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Мега-
акваріум для Ентоні Девіса 
15 с.

20.00 На волю з пітбулем 4 с.
21.00 Акули: механізм нападу
22.00 Акулетно
23.00 На краю Аляски: Вовки біля 

порога 9 с.
00.00 Зоопарк: Новий будинок 

для малюків 3 с.
01.00 Зоопарк: Маленьке лисе-

ня, велике серце 4 с.
01.45 Монстри Аляски: Північний 

гігант 4 с.
02.30 На волю із пітбулем 4 с.
03.15 Зоопарк: Новий будинок 

для малюків 3 с.
04.00 Зоопарк: Маленьке лисе-

ня, велике серце 4 с.
04.45 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Будинок 
жахів 15 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Мега-
акваріум для Ентоні Девіса 
15 с.

06.15 На волю з пітбулем 4 с.
Epoque

06.00 В пошуках істини: Віктор 
ПетровДомонтович

06.50 В пошуках істини: Чорний 
перстень Анни Ахматової

07.40 В пошуках істини: Ненапи-
санна історія Гоголя

08.30 100 днів до перемоги 1 с.
09.30 Майя.Народження легенди 

1, 2 с.
11.05 В пошуках істини: Вольф 

Мессінг
11.55 В пошуках істини: Ностра-

дамус з Дрогобича
12.45 Титани 20 століття 3 с.
13.35 Титани 20 століття 4 с.
14.25 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
15.15 В пошуках істини: Сонька 

золота ручка
16.05 Розквіт Великих Імперій 

3 с.
16.50 Розквіт Великих Імперій 

4 с.
17.40 100 днів до перемоги 2 с.
18.40 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
19.30 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
20.20 В пошуках істини: Злети та 

падіння містера Гелікоп-
тера

21.10 Майя.Народження легенди 
1, 2 с.

22.45 Крейсер Індіанаполіс: Спа-
док

23.40 Століття війни
00.40 В пошуках істини: Злети та 

падіння містера Гелікоп-
тера

01.30 В пошуках істини: Сідней 
Рейлі: Сімейна драма аген-
та 007

02.20 В пошуках істини: Таємни-
ця Тризубця

03.10 Як нацисти програли ві-
йну  3 с.

04.00 Як нацисти програли ві-
йну  4 с.

05.00 Людина майбутнього 3 с.
Film.Ua Drama

07.00 Т/с "Фантом"
10.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.30 Т/с "Годинник з зозулею"
15.30 Т/с "Новенька"
18.35 Т/с "Жіночі секрети"
20.15 Т/с "Нюхач 2"
22.00 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.00 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
04.35 Т/с "І будуть люди"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Пінг-понг 

та епіляція (16+)
06.25 Неймовірний доктор Пол: 

На старт, ветеринар, 
марш! (16+)

07.00 Неймовірний доктор Полл: 
Корова перестрибнула че-
рез Місяць (16+)

07.55 Інстинкт виживання: Засід-
ка в джунглях (16+)

08.50 Інстинкт виживання: Весіл-
ля воїна (16+)

09.40 Авто - SOS Volvo P1800 
(16+)

10.35 Авто-SOS 7 Triumph Tr4 
(16+)

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

12.15 Дикий тунець Ворог серед 
нас (16+)

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

14.00 Розслідування авіаката-
строф: Смертельна гонка 
(16+)

14.55 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим В Італію з любов'ю 
(16+)

15.45 Служба безпеки аеропор-
ту: Перший клас Ризикова-
ний бізнес (16+)

16.40 Авто-SOS MGB (16+)
17.30 Європа з висоти пташино-

го польоту: Великобрита-
нія (16+)

18.25 Фабрика їжі: У горщику 
(16+)

18.50 Фабрика їжі: Подорож до 
Діжона (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 2 вип. 
Найвідоміші авіакатастро-
фи (16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф Вибух при посадці 
(16+)

21.00 Дикий тунець Брати зі 
зброї (16+)

21.50 Інстинкт виживання: Втеча 
з Амазонії Найвищий ри-
зик (16+)

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

23.35 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Зниклий пасажир 
(16+)

00.30 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим В Італію з любов'ю 
(16+)

01.20 Служба безпеки аеропор-
ту: Перший клас Усією 
сім'єю (16+)

02.05 Розслідування авіаката-
строф: Смертельна гонка 
(16+)

02.50 Розслідування авіаката-
строф Вибух при посадці 
(16+)

03.35 Дикий тунець Брати ззброї 
(16+)

04.20 Найважчий у світі ремонт 
2 Міст Бей-Брідж у Сан-
Франциско (16+)

05.15 Ігри розуму: Здоровий 
глузд (16+)

05.40 Ігри розуму: Ліве vs Праве 
(16+)

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

чить
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами
13.30 Т/с "Навчи мене кохати"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Навчи мене кохати"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це ли-

чить
Болт

05.25 Т/с "Ніконів та КО"
08.30 Т/с "Майор та магія"
11.40 Т/с "Менталіст"
15.00 Т/с "Прокурори"
17.55 Т/с "Майор та магія"
21.00 Т/с "Подвійне життя"
23.30 Т/с "Прокурори"
02.20 Т/с "Код Костянтина"

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

війни
08.20 Інформаційний марафон
09.00 Хвилина мовчання
09.01 НОВИНИ
09.10 Інформаційний марафон
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 Васили-

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

мось
17.30 Х/ф "Дитина Бріджит 

Джонс" (16+)
19.30 Х/ф "Оптом дешевше"
21.10 Х/ф "Оптом дешевше 2"
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
00.02 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 се-

зон, 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 се-

зон, 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 се-

зон, 7 с.
22.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
23.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
23.56 Варто побувати, 56 с.

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

Футбол 1
06.00 Ірландія - Шотландія. Ліга 

Націй УЄФА
07.45 Ісландія - Ізраїль. Ліга На-

цій УЄФА

09.30 U-21. Вірменія - Україна. 
Відбір до ЄВРО- 2023

11.15 Данія - Австрія. Ліга Націй 
УЄФА

13.00 Нідерланди - Вельс. Ліга 
Націй УЄФА. Прем'єра

15.00 Футбол NEWS
15.20 Польща - Бельгія. Ліга На-

цій УЄФА. Прем'єра
17.15 Німеччина - Італія. Ліга На-

цій УЄФА
19.00 Футбол NEWS
19.20 "Головна команда"
20.25 Україна - Ірландія. Ліга На-

цій УЄФА
22.15 "Головна команда"
23.00 Футбол NEWS
23.20 Топ-матч
23.30 Нешвілл - Сан-Хосе 

Ерcквейкс. MLS
01.20 Топ-матч
01.30 Вірменія - Шотландія. Ліга 

Націй УЄФА
03.20 Топ-матч
03.30 Азербайджан - Білорусь. 

Ліга Націй УЄФА
05.20 Топ-матч

Спорт 1
00.00 Футбол. Чемпіонат Угор-

щини Вища ліга. Академія 
Пушкаша - Ференцварош

01.40 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Спортінг - 
Морейренсі

03.30 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Невежіс 
- Жальгіріс

05.10 Гандбол. Бундесліга. Лем-
го - Мінден

06.40 Міні-футбол. Чемпіонат 
Європи. 1/8 фіналу

07.40 Стрілянина із лука. Чемпі-
онат Європи Мюнхен, Ні-
меччина. Командні фінали

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

11.30 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Беленен-
сеш - Порту

13.20 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чолові-
ки. Ісландія - Угорщина

14.50 Футбол. Чемпіонат Угор-
щини Вища ліга. Мезеке-
вешд - Дьірмот

16.30 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Спортінг - 
Пасуш де Феррейра

18.20 Футбол. Чемпіонат Австрії 
Бундесліга. РБ Зальцбург 
- Рапід

20.00 Стрілянина з цибулі. Чем-
піонат Європи Мюнхен, Ні-
меччина. Командні фінали

22.20 Бокс. Марко Антоніо Бар-
рера - Насім Хамед

Середа, 15 червня

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

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

09.40 Авто - SOS AC Aceca (16+)
10.35 Авто-SOS 7 Toyota Celica 

(16+)
11.25 Дикий тунець: Північ проти 

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

12.15 Дикий тунець Війна на воді 
(16+)

13.10 Розслідування авіаката-
строф: Збожеволіти (16+)

14.00 Розслідування авіаката-
строф: Прикордонна так-
тика (16+)

14.55 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим Кримінальні піжа-
ми (16+)

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

16.40 Дикий тунець Брати зі 
зброї (16+)

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

18.20 Фабрика їжі: Жадоутолі-
тель (16+)

18.50 Фабрика їжі: Цукерки та ка-
пуста (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 2 вип. 
Безглузді помилки (16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф Зіткнення на злітно-
посадковій смузі (16+)

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

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

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

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

00.25 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим Кримінальні піжа-
ми (16+)

01.15 Служба безпеки аеропор-
ту: Перший клас Затримані 
та зухвалі (16+)

02.00 Розслідування авіаката-
строф: Прикордонна так-
тика (16+)

02.45 Розслідування авіаката-
строф Зіткнення на злітно-
посадковій смузі (16+)

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

04.15 Найважчий у світі ремонт 
2 Круїзний лайнер з течією 
(16+)

05.15 Ігри розуму: Мораль (16+)
05.35 Ігри розуму: Гроші (16+)

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

чить
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами
13.30 Т/с "Навчи мене кохати"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Навчи мене кохати"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це ли-

чить
Болт

05.25 Т/с "Ніконів та КО"
08.30 Т/с "Майор та магія"
11.35 Т/с "Менталіст"
14.55 Т/с "Прокурори"
17.50 Т/с "Майор та магія"
20.55 Т/с "Подвійне життя"
23.30 Т/с "Прокурори"
02.25 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
17.25 Сміємось - отже не здає-

мось
17.30 Х/ф "Пригоди у Вегасі" 

(16+)
19.10 Х/ф "Ванільне небо" 

(16+)
21.25 Х/ф "Сили природи"
23.10 Т/с "Усі жінки - відьми"
00.10 Добрий день, ми з України
00.15 Одного разу під Полтавою
01.15 Т/с "Прибулець"
02.15 Добрий день, ми з України
02.20 Т/с "Нове життя Васили-

ни Павлівни"
03.10 Сміємось - отже не здає-

мось
03.15 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.
06.02 Подорожі класом люкс, 

13 с.
06.25 Адаптер, 111 с.
06.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
07.08 UAhistory, 21 с.
07.35 Варто побувати, 7 с.
07.39 Повернення до природи, 

1 с.
08.31 Варто побувати, 67 с.

08.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 
8 с.

09.02 Календар туриста
09.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
09.53 Адаптер, 107 с.
10.17 Далекі береги, 9 с.
10.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
11.01 Міські подорожі, 3 сезон, 

4 с.
11.21 Міські подорожі, 3 сезон, 

5 с.
11.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
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.
18.02 Календар туриста
18.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
18.49 Морський круїз, 7 с.
19.32 Міські подорожі, 3 сезон, 

3 с.
19.52 Подорож по Британії, 2 с.
20.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
21.00 Подорож по Італії, 1 с.
21.46 Острівні делікатеси, 6 с.
22.08 Міські подорожі, 3 сезон, 

2 с.
22.31 Дивовижна Коста-Ріка, 

3 с.
23.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
23.46 Адаптер, 77 с.

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

Футбол 1
06.00 Казахстан - Словаччина. 

Ліга Націй УЄФА

07.45 Словенія - Сербія. Ліга На-
цій УЄФА

09.30 "Головна команда"
10.30 Україна - Ірландія. Ліга На-

цій УЄФА
12.20 "Головна команда"
13.10 Польща - Бельгія. Ліга На-

цій УЄФА
15.00 Футбол NEWS
15.20 Нью-Інгленд Революшн - 

Орландо Сіті. MLS
17.10 U-21. Вірменія - Україна. 

Відбір до ЄВРО- 2023
19.00 Футбол NEWS
19.20 Англія - Угорщина. Ліга На-

цій УЄФА
21.10 Німеччина - Італія. Ліга На-

цій УЄФА
23.00 Футбол NEWS
23.20 Топ-матч
23.30 Нідерланди - Вельс. Ліга 

Націй УЄФА
01.20 Топ-матч
01.30 Швейцарія - Португалія. 

Ліга Націй УЄФА
03.20 Топ-матч
03.30 Норвегія - Швеція. Ліга На-

цій УЄФА
05.20 Топ-матч

Спорт 1
00.00 Футбол. Чемпіонат Литви 

Перший дивізіон. Кауно 
Жальгіріс - Жальгіріс

01.40 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Бенфіка - 
Морейренсі

03.30 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Паневе-
жис - Судува

05.10 Небачений футбол
06.00 Міжнародна ліга плаван-

ня ISL. Матч 10. Перший 
день

08.00 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чолові-
ки. Польща - Німеччина

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

11.10 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 
Франція - Словаччина

13.00 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Спортінг - 
Пасуш де Феррейра

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

16.30 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чолові-
ки. Ісландія - Угорщина

18.00 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Рітеряй 
- Йонава

19.40 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Фін-
ляндія - Норвегія

21.40 Стрілянина з цибулі. Чем-
піонат Європи Мюнхен, Ні-
меччина. Командні фінали

Четвер, 16 червня
Animal Planet CEE

07.00 Пекельна кішка: Темрява 
насувається 2 с.

07.50 Пекельна кішка: Лисі чор-
ти 5 с.

08.40 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Будинок 
жахів 15 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Мега-
акваріум для Ентоні Девіса 
15 с.

10.25 На волю із пітбулем 4 с.
11.20 Пекельна кішка: Мій сто-

рашний хвіст 3 с.
12.15 Поліція Філадельфії - відділ 

захисту тварин: Спаситель 
коней 13 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум для виноробної фірми 
13 с.

14.05 На волю з пітбулем: Соба-
ки, які змінили наше життя 
2 с.

15.00 Експедиція Мунго: Супер-
змія із Перу 1 с.

16.00 Експедиція Мунго: Йєті з 
Аргентини 2 с.

17.00 Пекельна кішка: Котячі 
розбирання 6 с.

18.00 Поліція Філадельфії - від-
діл захисту тварин: Кістки 
16 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум-мотиватор 16 с.

20.00 На волю з пітбулем: Мама 
Драма 5 с.

21.00 Знайомство з орангутан-
гами 5 с.

21.30 Знайомство з орангутан-
гами 6 с.

22.00 Знайомство з пінгвінами 
5 с.

22.30 Знайомство з пінгвінами 
6 с.

23.00 На краю Аляски: Голод сту-
кає у двері 10 с.

00.00 Акули: механізм нападу
01.00 Акулетно
01.45 Монстри Аляски: Тигр на 

Алясці 5 с.
02.30 На волю з пітбулем: Мама 

Драма 5 с.
03.15 Акули: механізм нападу
04.00 Акулетно
04.45 Поліція Філадельфії - від-

діл захисту тварин: Кістки 
16 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум-мотиватор 16 с.

06.15 На волю з пітбулем: Мама 
Драма 5 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини: Ненапи-

санна історія Гоголя

06.50 В пошуках істини: Вольф 
Мессінг

07.40 В пошуках істини: Ностра-
дамус з Дрогобича

08.30 100 днів до перемоги 2 с.
09.30 Розкриття таємниць Ваві-

лону 1, 2 с.
11.05 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
11.55 В пошуках істини: Сонька 

золота ручка
12.45 Титани 20 століття 4 с.
13.35 Титани 20 століття 5 с.
14.25 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
15.15 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
16.05 Розквіт Великих Імперій 

4 с.
16.50 Розквіт Великих Імперій 

5 с.
17.40 Крейсер Індіанаполіс: Спа-

док
18.40 В пошуках істини: Злети 

та падіння містера Гелі-
коптера

19.30 В пошуках істини: Сід-
ней Рейлі: Сімейна драма 
агента 007

20.20 В пошуках істини: Таємни-
ця Тризубця

21.10 Розкриття таємниць Ваві-
лону 1, 2 с.

22.45 Століття війни
23.40 Визволителі
00.40 В пошуках істини: Таємни-

ця Тризубця
01.30 В пошуках істини: Таємний 

код прапору
02.20 В пошуках істини: Володи-

мир Великий
03.10 Як нацисти програли ві-

йну  4 с.
04.00 Як нацисти програли ві-

йну  5 с.
05.00 Всередині музики. Алла 

Загайкевич
Film.Ua Drama

06.55 Т/с "Фантом"
10.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
12.35 Т/с "Кохання матері"
15.30 Т/с "Новенька"
18.35 Т/с "Жіночі секрети"
20.15 Т/с "Нюхач 2"
22.05 Т/с "Дежурний лікар 6"
01.10 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі"
04.45 Т/с "І будуть люди"

National Geographic
06.00 Неймовірний доктор Пол: 

Рок-н-Пол (16+)
07.00 Неймовірний доктор Пол: 

Пол галопом (16+)



Animal Planet CEE
07.00 Пекельна кішка: Істинний 

домашній кіт із округу 
Оріндж 3 с.

07.50 Пекельна кішка: Котячі 
розбирання 6 с.

08.40 Поліція Філадельфії - від-
діл захисту тварин: Кістки 
16 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Аква-
ріум-мотиватор 16 с.

10.25 На волю з пітбулем: Мама 
Драма 5 с.

11.20 Пекельна кішка: Катріна, 
що розбушувалася 4 с.

12.15 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Фабрика 
цуценят 14 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Ак-
варіум для найціннішого 
гравця 14 с.

14.05 На волю з пітбулем: Брат-
ська допомога 3 с.

15.00 Зоопарк: Новий будинок 
для малюків 3 с.

16.00 Зоопарк: Маленьке лисе-
ня, велике серце 4 с.

17.00 Пекельна кішка: Дикі кішки 
Нью-Йорка 7 с.

18.00 Поліція Філадельфії - від-
діл захисту тварин: Котяча 
криза 17 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Акули 
для "Акул" 17 с.

20.00 На волю з пітбулем 6 с.
21.00 Легенди дикої природи 

5 с.
22.00 Легенди дикої природи 6 с.
23.00 На краю Аляски: Захист 

кордонів 11 с.
00.00 Знайомство з орангутан-

гами 5 с.
00.30 Знайомство з орангутан-

гами 6 с.
01.00 Знайомство з пінгвінами 

5 с.
01.23 Знайомство з пінгвінами 

6 с.
01.45 Монстри Аляски: Снігова 

людина з півдня 6 с.
02.30 На волю з питбулем 6 с.
03.15 Знайомство з орангутан-

гами 5 с.
03.38 Знайомство з орангутан-

гами 6 с.
04.00 Знайомство з пінгвінами 

5 с.
04.23 Знайомство з пінгвінами 

6 с.
04.45 Поліція Філадельфії - від-

діл захисту тварин: Котяча 
криза 17 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Акули 
для "Акул" 17 с.

06.15 На волю з пітбулем 6 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини: Ностра-

дамус з Дрогобича
06.50 В пошуках істини: Мішка 

Япончик. Смерть короля
07.40 В пошуках істини: Сонька 

золота ручка
08.30 Крейсер Індіанаполіс: Спа-

док
09.30 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
11.05 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
11.55 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
12.45 Титани 20 століття 5 с.
13.35 Титани 20 століття 6 с.
14.25 В пошуках істини: Злети 

та падіння містера Гелі-
коптера

15.15 В пошуках істини: Сід-
ней Рейлі: Сімейна драма 
агента 007

16.05 Розквіт Великих Імперій 
5 с.

16.50 Розквіт Великих Імперій 
6 с.

17.40 Століття війни
18.40 В пошуках істини: Таємни-

ця Тризубця
19.30 В пошуках істини: Таємний 

код прапору
20.20 В пошуках істини: Володи-

мир Великий
21.10 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
22.45 Визволителі
23.40 Воїни Аппачів
00.40 В пошуках істини: Володи-

мир Великий
01.30 В пошуках істини: Ярослав 

Мудрий
02.20 В пошуках істини: Анна 

Ярославна
03.10 Як нацисти програли ві-

йну  5 с.
04.00 Як нацисти програли ві-

йну  6 с.
05.00 Всередині музики. Олек-

сандр Щетинський
Film.Ua Drama

07.10 Т/с "Квочка"
10.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
11.00 Т/с "Дежурний лікар 7"
12.30 Т/с "Скажи мені правду"
15.30 Т/с "Невипадкові зустрі-

чі"
18.30 Т/с "Жіночі секрети"
21.55 Т/с "Дежурний лікар 6"
00.15 Т/с "Дежурний лікар 7"
01.45 Т/с "Кохання матері"
04.45 Т/с "І будуть люди"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: Брейк-

данс та скейтборди (16+)

06.15 Неймовірний доктор Пол: 
Поросячі радості (16+)

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

08.00 Інстинкт виживання: При-
годи з дикими тваринами 
(16+)

08.50 Інстинкт виживання: Бо-
ротьба зі стихією (16+)

09.45 Авто - SOS Datsun 240z 
(16+)

10.35 Авто-SOS 7 Lotus Elise 
(16+)

11.30 Дикий тунець: Північ проти 
Півдня 7 Разом вистоємо 
(16+)

12.20 Дикий тунець Брати зі 
зброї (16+)

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

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

15.00 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим Грішники та пра-
ведники (16+)

15.50 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим Перевізники готів-
ки (16+)

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

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

18.20 Фабрика їжі: Клітчастий 
сніданок (16+)

18.50 Фабрика їжі: Таємниці ла-
заньї (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Спеціальний 2 вип. 
Курс на зіткнення (16+)

20.05 Розслідування авіаката-
строф Захід на посадку до 
Катманди (16+)

21.00 Загублені міста з Альбер-
том Ліном Загублене місто 
у Тихому океані (16+)

21.50 Загублені міста з Альбер-
том Ліном Фортеця лица-
рів-тамплієрів (16+)

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

23.35 Міжнародний аеропорт 
Дубай: Небезпечне сміття 
(16+)

00.30 Служба безпеки аеропор-
ту: Рим Грішники та пра-
ведники (16+)

01.20 Служба безпеки аеропор-
ту: Перший клас Спіймані 
та віддані (16+)

02.05 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний нахил 
(16+)

02.50 Розслідування авіаката-
строф Захід на посадку до 
Катманди (16+)

03.35 Загублені міста з Альбер-
том Ліном Загублене місто 
в Тихому океані (16+)

04.20 Найважчий у світі ремонт 2 
Поломка у Вегасі (16+)

05.10 Ігри розуму: Паранормаль-
ний (16+)

05.30 Ігри розуму: Пам'ять (16+)
Бігуді ТБ

06.00 Корисні підказки
06.50 Посміхніться, вам це ли-

чить
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами
13.30 Т/с "Навчи мене кохати"
16.00 Т/с "Я кажу так"
18.15 Сімейні мелодрами
20.00 Т/с "Навчи мене кохати"
21.45 Сімейні мелодрами
23.30 Т/с "Тільки кохання"
00.40 Посміхніться, вам це ли-

чить
Болт

05.35 Т/с "Ніконів та КО"
08.45 Т/с "Майор та магія"
12.00 Т/с "Менталіст"
15.20 Т/с "Прокурори"
18.20 Т/с "Майор та магія"
21.30 Х/ф "Мім Бім чи чуже 

життя"
23.05 Т/с "Прокурори"
02.00 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 Васили-

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

мось
17.30 Х/ф "Подружки нарече-

ної" (16+)
19.30 Х/ф "Флірт зі звіром" 

(16+)
21.10 Х/ф "Кохання та інші не-

гаразди" (16+)
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
00.02 Подорожі класом люкс, 

13 с.
00.25 Адаптер, 111 с.
00.47 Двоколісні хроніки, 108 с.
01.08 UAhistory, 21 с.
01.35 Варто побувати, 7 с.
01.39 Повернення до природи, 

1 с.
02.31 Варто побувати, 67 с.
02.35 Стильні подорожі, 1 сезон, 

8 с.
03.02 Календар туриста
03.07 По Греції на суперяхті, 8 с.
03.53 Адаптер, 107 с.
04.17 Далекі береги, 9 с.
04.41 Двоколісні хроніки, 109 с.
05.01 Міські подорожі, 3 сезон, 

4 с.
05.21 Міські подорожі, 3 сезон, 

5 с.
05.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
06.02 Календар туриста
06.07 По Греції на суперяхті, 

7 с.
06.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.

07.19 Знамениті гурмани, 1 се-
зон, 7 с.

07.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
08.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
08.56 Варто побувати, 56 с.
09.00 Далекі береги, 8 с.
09.25 Адаптер, 106 с.
09.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
10.20 Повернення до природи, 

6 с.
11.12 Знамениті гурмани, 1 се-

зон, 6 с.
11.38 Подорожі класом люкс, 

12 с.
12.02 Календар туриста
12.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
12.49 Морський круїз, 7 с.
13.32 Міські подорожі, 3 сезон, 

3 с.
13.52 Подорож по Британії, 2 с.
14.37 Гастрономічний вояж, 2 с.
15.00 Подорож по Італії, 1 с.
15.46 Острівні делікатеси, 6 с.
16.08 Міські подорожі, 3 сезон, 

2 с.
16.31 Дивовижна Коста-Ріка, 

3 с.
17.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
17.46 Адаптер, 77 с.
18.00 Подорож по Італії, 2 с.
18.42 Двоколісні хроніки, 112 с.
19.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
19.26 Міські подорожі, 3 сезон, 

6 с.
19.48 Острови в океані, 1 с.
20.13 Острови в океані, 1 с.
20.38 Острівні делікатеси, 4 с.
21.02 Календар туриста
21.07 Морський круїз, 9 с.
21.53 Міські подорожі, 3 сезон, 

7 с.
22.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
22.34 Подорож по Британії, 1 с.
23.16 Східна експедиція, 8 с.

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

Футбол 1
06.00 Півн. Ірландія - Кіпр. Ліга 

Націй УЄФА
07.45 Казахстан - Словаччина. 

Ліга Націй УЄФА
09.30 Нідерланди - Вельс. Ліга 

Націй УЄФА

11.20 Іспанія - Чехія. Ліга Націй 
УЄФА

13.10 Вірменія - Шотландія. Ліга 
Націй УЄФА

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

цій УЄФА
18.10 "Головна команда"
19.00 Футбол NEWS
19.20 Франція - Хорватія. Ліга 

Націй УЄФА
21.10 Англія - Угорщина. Ліга На-

цій УЄФА
23.00 Футбол NEWS
23.20 Топ-матч
23.30 Польща - Бельгія. Ліга На-

цій УЄФА
01.20 Топ-матч
01.30 Данія - Австрія. Ліга Націй 

УЄФА
03.20 Топ-матч
03.30 Нью-Інгленд Революшн - 

Орландо Сіті. MLS
05.20 Топ-матч

Спорт 1
00.00 Гандбол. Бундесліга. Лем-

го - Мінден
01.20 Футбол. Чемпіонат Угор-

щини Вища ліга. Хонвед - 
Мезекевешд

03.00 Бокс. Марко Антоніо Бар-
рера - Насім Хамед

04.40 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
1/8 фіналу. Сегед - Флен-
сбург-Хандевітт

06.00 Міні-футбол. Чемпіонат 
Європи. 1/8 фіналу

07.00 Футбол. Чемпіонат Угор-
щини Вища ліга. Хонвед 
- Пакш

08.40 Гандбол. ЧЄ- 2022 Чо-
ловіки. Франція - Нідер-
ланди

10.00 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Беленен-
сеш - Порту

11.50 Футбол. Ліга чемпіонів 
АФК. Пахтакор (Узбекис-
тан) - Сепахан (Іран)

13.40 Хокей. IIHF. ЧС- 2022 Фін-
ляндія - Норвегія

15.30 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
1/4 фіналу. Фленсбург-
Хандевітт - Барса

17.00 Футбол. Ліга чемпіонів 
АФК. Ахал (Туркменістан) - 
Шабаб Аль-Ахлі (ОАЕ)

18.50 Футбол. Чемпіонат Порту-
галії Прімейра. Спортінг - 
Пасуш де Феррейра

20.40 Футбол. Чемпіонат Угор-
щини Вища ліга. Пакш - 
Кішварда

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

П'ятниця, 17 червня

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

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

08.40 Дикий тунець: Північ про-
ти Півдня 7 Нічна зміна 
(16+)

09.30 Дикий тунець: Північ про-
ти Півдня 7 вип. гонитві за 
рибою (16+)

10.20 Осушити океан: Втрачені 
світи Середземномор'я 
(16+)

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

12.10 Осушити океан: Таємниці 
Китайських морів (16+)

13.05 Авто-SOS Ford Cortina Mk 
3 (16+)

14.00 Авто-SOS Bond Bug (16+)
14.50 Авто - SOS Вантажівка 

Austin Tilly (16+)
15.45 Авто - SOS Mazda Rx-7 

(16+)
16.35 Розслідування авіаката-

строф: Небезпечна місія 
(16+)

17.30 Розслідування авіаката-
строф: Небезпечний ма-
невр (16+)

18.20 Розслідування авіаката-
строф: Смертельні обго-
ворення (16+)

19.15 Розслідування авіаката-
строф: Смертельний по-
ворот (16+)

20.05 Служба безпеки аеропор-
ту: Бразилія та Перу Нар-
котики та розлучення (16+)

21.00 Служба безпеки аеропор-
ту: Перший клас Усією 
сім'єю (16+)

21.50 Непокірний острів Без 
кмітливості нікуди (16+)

22.40 Непокірний острів Сира 
роботя (16+)

23.30 Аляска: Нове покоління 
Наш шлях тернистий (16+)

00.25 Аляска: Нове покоління 
Захист від хижаків (16+)

01.15 Осушити океан: Найбільші 
військові кораблі (16+)

02.05 Осушити океан: Смертель-
но небезпечній Тихий оке-
ан (16+)

02.55 Таємна історія аварій ко-
рабля: Жорстока помста 
(16+)

03.40 Таємна історія аварій ко-
рабля: Катастрофи з ядер-
ною зброєю (16+)

04.25 Таємна історія аварій ко-
рабля: Зіткнення в морі 
(16+)

05.10 Ігри розуму: Розум вище 
матерії (16+)

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

чить
08.00 Телемагазин
10.00 Сімейні мелодрами
17.00 Т/с "Я кажу так"
18.30 Т/с "Навчи мене коха-

ти"
23.20 Сімейні мелодрами
00.00 Т/с "Тільки кохання"
01.40 Посміхніться, вам це ли-

чить
Болт

05.05 Т/с "Володимирська, 
15"

09.40 Т/с "Код Костянтина"
14.15 Т/с "Менталіст"
20.45 Т/с "Маестро"
01.55 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
11.10 France 24
11.15 Pro здоров`я під час війни
12.00 НОВИНИ
12.15 Культура під час війни з 

Лєною Чиченіною
13.00 Студія Захід
13.55 France 24
14.00 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 Студія Захід
23.00 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 "Флірт зі звіром" 

(16+)
16.40 Х/ф "Сили природи"
18.25 Х/ф "Диявол носить Пра-

да"
20.15 Х/ф "Хто в домі "тато"?" 

(16+)
21.55 Х/ф "Хто в домі "тато"? 

2"
23.35 Х/ф "Прочитати і спали-

ти" (16+)
01.15 Сміємось - отже не здає-

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

Терра
00.02 Календар туриста
00.07 По Греції на суперяхті, 7 с.
00.53 Стильні подорожі, 1 сезон, 

5 с.
01.19 Знамениті гурмани, 1 се-

зон, 7 с.
01.45 Двоколісні хроніки, 107 с.
02.05 Дикунами по Тасманії, 1 с.
02.56 Варто побувати, 56 с.
03.00 Далекі береги, 8 с.
03.25 Адаптер, 106 с.
03.54 Двоколісні хроніки, 106 с.
04.20 Повернення до природи, 

6 с.
05.12 Знамениті гурмани, 1 се-

зон, 6 с.
05.38 Подорожі класом люкс, 

12 с.
06.02 Календар туриста
06.07 Подорож по Бразилії, 2 с.
06.49 Морський круїз, 7 с.
07.32 Міські подорожі, 3 сезон, 

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

2 с.
10.31 Дивовижна Коста-Ріка, 3 с.
11.20 У відрив, 1 сезон, 6 с.
11.46 Адаптер, 77 с.
12.00 Подорож по Італії, 2 с.
12.42 Двоколісні хроніки, 112 с.

13.02 У відрив, 1 сезон, 1 с.
13.26 Міські подорожі, 3 сезон, 

6 с.
13.48 Острови в океані, 1 с.
14.38 Острівні делікатеси, 4 с.
15.02 Календар туриста
15.07 Морський круїз, 9 с.
15.53 Міські подорожі, 3 сезон, 

7 с.
16.17 Двоколісні хроніки, 110 с.
16.34 Подорож по Британії, 1 с.
17.16 Східна експедиція, 8 с.
18.02 Подорожі класом люкс, 

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

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

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

4 с.
23.21 Міські подорожі, 3 сезон, 

5 с.
23.45 Стильні подорожі. Швей-

царія
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

Футбол 1
06.00 Ісландія - Ізраїль. Ліга На-

цій УЄФА
07.45 Франція - Хорватія. Ліга 

Націй УЄФА
09.30 Англія - Угорщина. Ліга На-

цій УЄФА
11.15 "Головна команда"
12.20 Україна - Ірландія. Ліга На-

цій УЄФА
14.10 "Головна команда"
15.00 Футбол NEWS

15.20 "Денисов Time. Війна" C. 
Сидорчук

15.50 Топ-матч
16.10 Німеччина - Італія. Ліга На-

цій УЄФА
18.00 Топ-матч
18.20 Матч
20.25 Футбол NEWS
20.45 Топ-матч
21.00 "Денисов Time. Війна" Р. 

Худжамов
21.40 Топ-матч
22.00 LIVE. Сіетл Саундерс - 

Лос-Анджелес. MLS
00.10 Нідерланди - Вельс. Ліга 

Націй УЄФА
02.00 LIVE. Нью-Йорк РБ - То-

ронто. MLS
04.10 Вірменія - Шотландія. Ліга 

Націй УЄФА
Спорт 1

00.00 Стрілянина з цибулі. Чем-
піонат Європи Мюнхен, Ні-
меччина. Командні фінали

02.10 Міні-футбол. Чемпіонат 
Європи. 1/8 фіналу

03.00 Футбол. Чемпіонат Пор-
тугалії Прімейра. Арока - 
Бенфіка

04.50 Міні-футбол. Чемпіонат 
Європи. 1/8 фіналу

05.50 Футбол. Ліга чемпіонів 
АФК. Аль-Вехдат (Йорда-
нія) - Аль-Фейсалі Харма 
(СА)

07.40 Футбол. Чемпіонат Литви 
Перший дивізіон. Рітеряй 
- Йонава

09.20 Футбол. Чемпіонат Угор-
щини Вища ліга. Академія 
Пушкаша - Ференцварош

11.00 Футбол. Ліга чемпіонів 
АФК. Аль-Садд (Катар) - 
Насаф (Узбекистан)

12.50 Гандбол. Бундесліга. Фюх-
зе Берлін - Мінден

14.10 Стрілянина із лука. Чемпі-
онат Європи Мюнхен, Ні-
меччина. Командні фінали

16.15 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
Фінал чотирьох. 1/2 фіна-
лу. Веспрем - Віве Кельце 
LIVE

18.10 Небачений футбол
19.00 Гандбол. Ліга чемпіонів. 

Фінал чотирьох. 1/2 фіна-
лу. Кіль-Барса LIVE

21.00 Небачений футбол
21.30 Легка атлетика. World 

Athletics Continental Tour 
Silver. Мадрид, Іспанія 
LIVE

Субота, 18 червня
Animal Planet CEE

07.00 Пекельна кішка: Погана ко-
тяча карма 4 с.

07.50 Пекельна кішка: Дикі кішки 
Нью-Йорка 7 с.

08.40 Поліція Філадельфії - від-
діл захисту тварин: Котяча 
криза 17 с.

09.30 Акваріумний бізнес: Акули 
для "Акул" 17 с.

10.25 На волю із пітбулем 6 с.
11.20 Пекельна кішка: Лисі чор-

ти 5 с.
12.15 Поліція Філадельфії - від-

діл захисту тварин: Буди-
нок жахів 15 с.

13.10 Акваріумний бізнес: Мега-
акваріум для Ентоні Девіса 
15 с.

14.05 На волю із пітбулем 4 с.
15.00 Акули: механізм нападу
16.00 Акульотно
17.00 Пекельна кішка: Мерехай, 

мерехтай, маленька зіроч-
ка 8 с.

18.00 Поліція Філадельфії - відділ 
захисту тварин: Доставити 
живим або мертвим 18 с.

19.00 Акваріумний бізнес: Ат-
лантида в акваріумі 18 с.

20.00 Дивовижний світ тварин 
13 с.

20.30 Дивовижний світ тварин 
14 с.

21.00 Вторгнення гігантських 
крокодилів

22.00 Саба та секрет носорога
23.00 На краю Аляски: Слабка 

хватка зими 12 с.
00.00 Легенди дикої природи 

5 с.
01.00 Легенди дикої природи 

6 с.
01.45 На краю Аляски: Вовки 

біля порога 9 с.
02.30 Дивовижний світ тварин 

13 с.
02.53 Дивовижний світ тварин 

14 с.
03.15 Легенди дикої природи 

5 с.
04.00 Легенди дикої природи 

6 с.
04.45 Поліція Філадельфії - від-

діл захисту тварин: Доста-
вити живим або мертвим 
18 с.

05.30 Акваріумний бізнес: Атлан-
тида в акваріумі 18 с.

06.15 Дивовижний світ тварин 
13 с.

06.38 Дивовижний світ тварин 
14 с.

Epoque
06.00 В пошуках істини: Сонька 

золота ручка
06.50 В пошуках істини: Справа 

Марії Тарнавської
07.40 В пошуках істини: 9 життів 

терориста Блюмкіна
08.30 Століття війни
09.30 Воїни Аппачів
10.25 В пошуках істини: Злети 

та падіння містера Гелі-
коптера

11.15 В пошуках істини: Сід-
ней Рейлі: Сімейна драма 
агента 007

12.05 Визволителі
13.05 Олімпійська гордість, аме-

риканські упередження
14.05 В пошуках істини: Таємни-

ця Тризубця
14.55 В пошуках істини: Таємний 

код прапору
15.45 Вбити Ескобара
16.40 Кастро. Людина та міф
17.40 В пошуках істини: Володи-

мир Великий
18.30 В пошуках істини: Ярослав 

Мудрий
19.20 В пошуках істини: Анна 

Ярославна
20.10 Нікола Тесла
21.10 Джон Пилипп Голланд  ви-

нахідник субмарин
22.05 Блиск та слава Стародав-

нього Риму 1, 2 с.
23.40 В пошуках істини: Анна 

Ярославна
00.30 В пошуках істини: Іван 

Грозний. Тиран мимоволі
01.20 В пошуках істини: Фаталь-

на любов Богдана Хмель-
ницького

02.10 Останні вихідні Ленона
03.10 Біггі та Тупак
04.10 Стародавні скарби Мьян-

ми 1, 2 с.
Film.Ua Drama

07.05 Т/с "Невипадкові зустрі-
чі"

10.05 Т/с "І будуть люди"
14.45 Т/с "Нюхач 2"
18.15 Т/с "Дежурний лікар 6"
22.00 Т/с "Фантом"
03.45 Т/с "Квочка"

National Geographic
06.00 Наукові дурниці: 10 с. (16+)
06.20 Ігри розуму: Надчуття 

(16+)



Неділя, 19 червня
Animal Planet CEE

07.00 Ïåêåëüíà ê³øêà: Âãîäîâà-
íèé Åëâ³ñ 5 ñ.

07.50 Ïåêåëüíà ê³øêà: Ìåðåõàé, 
ìåðåõòàé, ìàëåíüêà ç³-
ðî÷êà 8 ñ.

08.40 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ä-
ä³ë çàõèñòó òâàðèí: Äî-
ñòàâèòè æèâèì àáî ìåðò-
âèì 18 ñ.

09.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àò-
ëàíòèäà â àêâàð³óì³ 18 ñ.

10.25 Äèâîâèæíèé ñâ³ò òâàðèí 
13 ñ.

10.53 Äèâîâèæíèé ñâ³ò òâàðèí 
14 ñ.

11.20 Ïåêåëüíà ê³øêà: Êîòÿ÷³ 
ðîçáèðàííÿ 6 ñ.

12.15 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ä-
ä³ë çàõèñòó òâàðèí: Ê³ñòêè 
16 ñ.

13.10 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Àêâà-
ð³óì-ìîòèâàòîð 16 ñ.

14.05 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ìàìà 
Äðàìà 5 ñ.

15.00 Çíàéîìñòâî ç îðàíãóòàí-
ãàìè 5 ñ.

15.30 Çíàéîìñòâî ç îðàíãóòàí-
ãàìè 6 ñ.

16.00 Çíàéîìñòâî ç ï³íãâ³íàìè 
5 ñ.

16.30 Çíàéîìñòâî ç ï³íãâ³íàìè 
6 ñ.

17.00 Ïåêåëüíà ê³øêà: Ñóñ³äè-
âîðîãè 9 ñ.

18.00 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ä-
ä³ë çàõèñòó òâàðèí: Îáëà-
âà 19 ñ.

19.00 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Åêçî-
òèêà äëÿ Ëóäàêð³ñó 19 ñ.

20.00 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ïðè-
òóëîê â³ä áóð³ 8 ñ.

21.00 Ç³ðêè òà çâ³ð³: Ó³òí³ Êàì-
ì³íãñ òà çãðàÿ êîéîò³â 5 ñ.

21.30 Ç³ðêè òà çâ³ð³: Íåïðîõàíèé 
ã³ñòü Äåâ³äà Àðêåòòà 6 ñ.

22.00 Ñò³â ²ðâ³í - ìèñëèâåöü çà 
êðîêîäèëàìè: Ñåðô³íã òà 
çì³¿ 3 ñ.

23.00 Íà êðàþ Àëÿñêè: Ïî÷àòîê 
13 ñ.

00.00 Âòîðæåíÿ ã³ãàíòñüêèõ êðî-
êîäèë³â

01.00 Ñàáà òà ñåêðåò íîñîðîãà
01.45 Íà êðàþ Àëÿñêè: Ãîëîä 

ñòóêàº ó äâåð³ 10 ñ.
02.30 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ïðè-

òóëîê â³ä áóð³ 8 ñ.
03.15 Âòîðãíåííÿ ã³ãàíòñüêèõ 

êðîêîäèë³â
04.00 Ñàáà òà ñåêðåò íîñîðîãà
04.45 Ïîë³ö³ÿ Ô³ëàäåëüô³¿ - â³ä-

ä³ë çàõèñòó òâàðèí: Îá-
ëàâà 19 ñ.

05.30 Àêâàð³óìíèé á³çíåñ: Åê-
çîòèêà äëÿ Ëóäàêð³ñó 
19 ñ.

06.15 Íà âîëþ ç ï³òáóëåì: Ïðè-
òóëîê â³ä áóð³ 8 ñ.

Epoque
06.00 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: 9 æèòò³â 

òåðîðèñòà Áëþìê³íà
06.50 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Çëåòè 

òà ïàä³ííÿ ì³ñòåðà Ãåë³-
êîïòåðà

07.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ñ³äíåé 
Ðåéë³: Ñ³ìåéíà äðàìà 
àãåíòà 007

08.30 Âèçâîëèòåë³
09.30 Îë³ìï³éñüêà ãîðä³ñòü, 

àìåðèêàíñüê³ óïåðåä-
æåííÿ

10.25 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òàºì-
íèöÿ Òðèçóáöÿ

11.15 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òàºì-
íèé êîä ïðàïîðó

12.05 Âáèòè Åñêîáàðà
13.05 Êàñòðî. Ëþäèíà òà ì³ô
14.05 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Âîëî-

äèìèð Âåëèêèé
14.55 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: ßðîñ-

ëàâ Ìóäðèé
15.45 Í³êîëà Òåñëà
16.40 Äæîí Ïèëèïï Ãîëëàíä  âè-

íàõ³äíèê ñóáìàðèí
17.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Àííà 

ßðîñëàâíà
18.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: ²âàí 

Ãðîçíèé. Òèðàí ìèìîâîë³
19.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ôà-

òàëüíà ëþáîâ Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî

20.10 Îñòàíí³ âèõ³äí³ Ëåíîíà
21.10 Á³ãã³ òà Òóïàê
22.05 Ñòàðîäàâí³ ñêàðáè Ìüÿí-

ìè 1, 2 ñ.
23.40 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Òðè ³ñ-

òîð³¿ êîõàííÿ Ìàõíî
00.30 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïðè-

ìàðí³ ñêàðáè ãåòüìàíà 
Ïîëóáîòêà

01.20 Â ïîøóêàõ ³ñòèíè: Ïðîêëÿ-
ò³ ñêàðáè Ìàçåïè

02.10 Çàìàõ íà Ïîíòèô³êà
03.10 Îäð³ Õåïáåðí: ìàã³ÿ ñòè-

ëþ
04.10 Â³íñåíò âàí Ãîã. Íåðîçêà-

çàíà ³ñòîð³ÿ ìîãî äÿäå÷êà 
1, 2 ñ.

Film.Ua Drama
07.00 Ò/ñ "Ãîäèííèê ç çîçó-

ëåþ"
10.00 Ò/ñ "² áóäóòü ëþäè"
14.40 Ò/ñ "Íþõà÷ 2"
18.20 Ò/ñ "Äåæóðíèé ë³êàð 6"
22.05 Ò/ñ "Ôàíòîì"
03.40 Ò/ñ "Êîõàííÿ ìàòåð³"

National Geographic
06.00 Íàóêîâ³ äóðíèö³: 12 ñ. 

(16+)
06.20 ²ãðè ðîçóìó: Çàâäàííÿ - 

âèæèòè (16+)
07.00 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðî-

òè Ï³âäíÿ Ïîòð³éí³ íåïðè-
ºìíîñò³ (16+)

07.45 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðî-
òè Ï³âäíÿ Ðèçèêîâàíèé 
á³çíåñ (16+)

08.35 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ 
ïðîòè Ï³âäíÿ Òî÷êà òèñêó 
(16+)

09.30 Äèêèé òóíåöü: Ï³âí³÷ ïðî-
òè Ï³âäíÿ Ïåðåâ³ðåí³ ìå-
òîäè (16+)

10.20 Îñóøèòè îêåàí: 2 Òàºìíè-
ö³ ïî÷àòêó îïåðàö³¿ (16+)

11.15 Îñóøèòè îêåàí: 2 Ìåãà-
êîðàáëåêðóøåííÿ ï³ä ÷àñ 
â³éíè íà Òèõîìó îêåàí³ 
(16+)

12.10 Îñóøèòè îêåàí: 2 Ðÿòó-
âàëüíà îïåðàö³ÿ â òàé-
ñüê³é ïå÷åð³ (16+)

13.05 Àâòî - SOS MGA Roadster 
(16+)

13.55 Àâòî - SOS Lancia Delta 
Integrale (16+)

14.50 Àâòî - SOS VW Karmann 
Ghia (16+)

15.40 Àâòî - SOS Triumph GT6 
(16+)

16.35 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ñìåðòåëüíà äî-
ñòàâêà (16+)

17.30 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêàòà-
ñòðîô: Ôàòàëüíà 16 ï. +

18.20 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³à-
êàòàñòðîô: Æàõ ó Ñàí-
Ôðàíöèñêî (16+)

19.15 Ðîçñë³äóâàííÿ àâ³àêà-
òàñòðîô: Ñí³ãîâà êóëÿ 
(16+)

20.10 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèï-
òó: Ñêàðáè Òóòàíõàìîíà 
(16+)

21.00 Çàãóáëåí³ ñêàðáè Ðèìó: 
Âåëèêèé ðèìñüêèé âàë 
(16+)

21.50 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ñõîäæåííÿ Ðàìñåñó äî 
âëàäè (16+)

22.45 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Ó ïîøóêàõ ãðîáíèö³ ó ï³-
ðàì³ä³ (16+)

23.35 Çàãóáëåí³ ñêàðáè ªãèïòó: 
Çíèêëà ãðîáíèöÿ Êëåîïà-
òðè (16+)

00.30 Àâòî - SOS Äæèï-Ôåí³êñ 
(16+)

01.20 Àâòî - SOS Í³ññàí-ñåíñà-
ö³ÿ (16+)

02.00 Îñóøèòè îêåàí: 3 Îñóøè-
òè ìîðÿ â³ê³íã³â (16+)

02.55 Îñóøèòè îêåàí: 3 Îñóøè-
òè êîðàáë³ ï³ðàò³â Êàðèá-
ñüêîãî ìîðÿ (16+)

03.45 Àâòî - SOS Ëåãåíäà Land 
Rover (16+)

04.30 Àâòî - SOS Çàáóòà êëàñè-
êà (16+)

05.15 ²ãðè ðîçóìó: Çàêîíè ïðè-
âàáëèâîñò³ (16+)

05.35 ²ãðè ðîçóìó: Ñòðåñ-òåñò 
(16+)

Бігуді ТБ
06.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè
06.50 Ïîñì³õí³òüñÿ, âàì öå ëè-

÷èòü
08.00 Òåëåìàãàçèí
10.00 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
17.00 Ò/ñ "ß êàæó òàê"
18.30 Ò/ñ "Íàâ÷è ìåíå êîõà-

òè"
23.20 Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
00.00 Ò/ñ "Ò³ëüêè êîõàííÿ"
01.40 Ïîñì³õí³òüñÿ, âàì öå ëè-

÷èòü
Болт

05.35 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 
15"

10.10 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"
14.45 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
20.30 Ò/ñ "Ìàåñòðî"
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 Ñòóä³ÿ Çàõ³ä
11.00 ÍÎÂÈÍÈ
11.10 Ñïîðò ï³ä ÷àñ â³éíè ç Àí-

äð³ºì Ìàëèíîâñüêèì òà 
Îëåêñàíäðîì Âàùóêîì

12.00 ÍÎÂÈÍÈ
12.15 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí
15.00 ÍÎÂÈÍÈ
15.10 ²íôîðìàö³éíèé ìàðàôîí 

ç Ìèêîëîþ Âåðåñíåì òà 
Àíæåë³êîþ 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 Ñòð³ì ç Ñåðã³ºì Çãóðöåì
22.15 Ìàðàôîí "ªäèí³ íîâèíè"

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

ºìîñü
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 "Ï³íãâ³íè ì³ñòåðà 

Ïîïïåðà"
16.35 Õ/ô "Óÿâè ñîá³"
18.20 Õ/ô "Êîõàííÿ òà ³íø³ íå-

ãàðàçäè" (16+)
19.55 Õ/ô "Îïòîì äåøåâøå"
21.35 Õ/ô "Îïòîì äåøåâøå 

2"
23.10 Õ/ô "Âàí³ëüíå íåáî" 

(16+)
01.25 Ñì³ºìîñü - îòæå íå çäà-

ºìîñü
01.30 Äîáðèé äåíü, ìè ç Óêðà-

¿íè
01.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ
03.30 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà"
05.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

Терра
00.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
00.07 Ïîäîðîæ ïî Áðàçèë³¿, 2 ñ.
00.49 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 7 ñ.
01.32 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

3 ñ.
01.52 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 2 ñ.
02.37 Ãàñòðîíîì³÷íèé âîÿæ, 2 ñ.
03.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 1 ñ.
03.46 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 6 ñ.
04.08 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

2 ñ.
04.31 Äèâîâèæíà Êîñòà-Ð³êà, 

3 ñ.
05.20 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 6 ñ.
05.46 Àäàïòåð, 77 ñ.
06.00 Ïîäîðîæ ïî ²òàë³¿, 2 ñ.
06.42 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 112 ñ.
07.02 Ó â³äðèâ, 1 ñåçîí, 1 ñ.
07.26 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

6 ñ.
07.48 Îñòðîâè â îêåàí³, 1 ñ.
08.38 Îñòð³âí³ äåë³êàòåñè, 4 ñ.
09.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
09.07 Ìîðñüêèé êðó¿ç, 9 ñ.
09.53 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

7 ñ.
10.17 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 110 ñ.
10.34 Ïîäîðîæ ïî Áðèòàí³¿, 1 ñ.
11.16 Ñõ³äíà åêñïåäèö³ÿ, 8 ñ.
12.02 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 

13 ñ.
12.25 Àäàïòåð, 111 ñ.
12.47 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 108 ñ.

13.08 UAhistory, 21 ñ.
13.35 Âàðòî ïîáóâàòè, 7 ñ.
13.39 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 

1 ñ.
14.31 Âàðòî ïîáóâàòè, 67 ñ.
14.35 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñå-

çîí, 8 ñ.
15.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
15.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 8 ñ.
15.53 Àäàïòåð, 107 ñ.
16.17 Äàëåê³ áåðåãè, 9 ñ.
16.41 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 109 ñ.
17.01 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

4 ñ.
17.21 Ì³ñüê³ ïîäîðîæ³, 3 ñåçîí, 

5 ñ.
17.45 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³. Øâåé-

öàð³ÿ
18.02 Êàëåíäàð òóðèñòà
18.07 Ïî Ãðåö³¿ íà ñóïåðÿõò³, 7 ñ.
18.53 Ñòèëüí³ ïîäîðîæ³, 1 ñå-

çîí, 5 ñ.
19.19 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñå-

çîí, 7 ñ.
19.45 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 107 ñ.
20.05 Äèêóíàìè ïî Òàñìàí³¿, 1 ñ.
20.56 Âàðòî ïîáóâàòè, 56 ñ.
21.00 Äàëåê³ áåðåãè, 8 ñ.
21.25 Àäàïòåð, 106 ñ.
21.54 Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè, 106 ñ.
22.20 Ïîâåðíåííÿ äî ïðèðîäè, 

6 ñ.
23.12 Çíàìåíèò³ ãóðìàíè, 1 ñå-

çîí, 6 ñ.
23.38 Ïîäîðîæ³ êëàñîì ëþêñ, 

12 ñ.
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

Футбол 1
06.00 ²ñïàí³ÿ - ×åõ³ÿ. Ë³ãà Íàö³é 

ÓªÔÀ
07.45 "Ãîëîâíà êîìàíäà"
08.50 Óêðà¿íà - ²ðëàíä³ÿ. Ë³ãà 

Íàö³é ÓªÔÀ
10.40 "Ãîëîâíà êîìàíäà"
11.30 Ôðàíö³ÿ - Õîðâàò³ÿ. Ë³ãà 

Íàö³é ÓªÔÀ
13.15 Ìàò÷
15.00 Ôóòáîë NEWS

15.20 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà"
15.50 Òîï-ìàò÷
16.10 Ëîñ-Àíäæåëåñ Ãåëàêñ³ - 

Ïîðòëåíä Ò³ìáåðñ. MLS
18.00 Òîï-ìàò÷
18.20 Ìàò÷
20.25 Ôóòáîë NEWS
20.45 Òîï-ìàò÷
21.00 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà" À. 

Áºäíÿêîâ
21.45 Òîï-ìàò÷
22.00 LIVE. Àòëàíòà - ²íòåð Ìà-

ÿì³. MLS
00.10 Òîï-ìàò÷
00.30 "Äåíèñîâ Time. Â³éíà" C. 

Ñèäîð÷óê
01.00 Òîï-ìàò÷
01.20 LIVE. Íåøâ³ëë - Ñïîðò³íã 

ÊÑ. MLS
03.20 Òîï-ìàò÷
03.30 Ìàò÷
05.20 Òîï-ìàò÷

Спорт 1
00.00 Õîêåé. IIHF. ×Ñ- 2022 Ô³í-

ëÿíä³ÿ - Íîðâåã³ÿ
01.50 Ôóòáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â 

ÀÔÊ. Àëü-Âåõäàò (Éîðäà-
í³ÿ) - Àëü-Ôåéñàë³ Õàðìà 
(ÑÀ)

03.40 Íåáà÷åíèé ôóòáîë
04.40 Ñòð³ëÿíèíà ç öèáóë³. ×åì-

ï³îíàò ªâðîïè Ìþíõåí, 
Í³ìå÷÷èíà. Êîìàíäí³ ô³-
íàëè

07.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 
Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Äæþãàñ 
- Ñóäóâà

08.40 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ïîð-
òóãàë³¿ Ïð³ìåéðà. Áåíô³êà 
- Áåëåíåíñåø

10.30 Ôóòáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â 
ÀÔÊ. Àëü-Ñàää (Êàòàð) - 
Íàñàô (Óçáåêèñòàí)

12.20 Ãàíäáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. 
Ô³íàë ÷îòèðüîõ. 1/2 ô³íà-
ëó. Ê³ëü - Áàðñà

13.50 Ëåãêà àòëåòèêà. World 
Athletics Continental Tour 
Silver. Ìàäðèä, ²ñïàí³ÿ

16.15 Ãàíäáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. 
Ô³íàë ÷îòèðüîõ. Ìàò÷ çà 3 
ì³ñöå. LIVE

18.10 Àâòîïåðåãîíè. Eurof-
ormula Open. Áàðñåëîíà, 
²ñïàí³ÿ. 2-ÿ ãîíêà

19.00 Ãàíäáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. 
Ô³íàë ÷îòèðüîõ. Ô³íàë. 
LIVE

21.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ëèòâè 
Ïåðøèé äèâ³ç³îí. Ïàíåâå-
æèñ - Æàëüã³ð³ñ

22.40 Ñòð³ëÿíèíà ç öèáóë³. ×åì-
ï³îíàò ªâðîïè Ìþíõåí, 
Í³ìå÷÷èíà. Êîìàíäí³ ô³-
íàëè



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.

  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.

  Îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé, 220 Â; êî-
òåë ãàçîâèé, íîâèé 16 êâ – 600 ãðí.; 
çâàðêà 440 Âò, òåë. (096) 687-73-56.

 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.

  Àíòåíó ñóïóòíèêîâó, òþíåð,  ìàéæå 
íîâ³, íåäîðîãî, òåë. (095) 044-74-21.

  Áóäèíîê â ñ. Á³ëèêè, ç³ çðó÷íîñòÿ-
ìè, ïîðÿä âîêçàë, öåíòð, çà 35 òèñ.
ãðí., òåë. (066) 606-35-53 .

 Ïèëåñîñ «Â³òÿçü» á/â âèðîá
íèê ÑÐÑÐ (áî÷îíîê) â ãàðíîìó ñòàí³ 
400 ãðí. òîðã (095) 610-87-17.

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.

  Áàòàðå¿ ÷óãóíö³, á/â, ó â³äì³í-
íîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåë. (067) 
991-31-82.

  Ñêàòè âåëèêîãî ä³àìåòðó íà êàíà-
ë³çàö³þ. Òåë. (050) 847 -63- 81.

ОБМІНЯЮ
  Ðîáî÷èé ãîäèííèê íàñò³ííèé "ßí-

òàð", 35õ30 ñì, êîë³ð "ï³ä äåðåâî", 
îáì³íÿþ íà ñ/ã ïðîäóêö³þ, àáî ïðî-
äàì. Òåë. (068) 264-61-18.

  1- ê³ìí. êâ-ðó 3/5 ð- í Ìåäàêàäå-
ì³¿ — íà 1 -2  ê³ìí., 1 -2 ïîâ., â ð-í³ 
Çèã³íà, Ìîòåëü, Ñàäè-1, ²íñòèòóò. 
çâ’ÿçêó. Òåë. (099) 512 -30 -99.

 Áóä. â ñåë³, 9 êì â³ä Ïîëòàâè, º ñà-
ðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ç/ä 
50 ñîò., îáì³íÿþ íà ïðèâàòíèé ñåêòîð 
ó ì. Ïîëòàâà. Òåë. (095) 227- 50- 74.

ІНШЕ

 Ëþäè äîáð³, ñèí ïîìåð, çàëèøèëàñü 
ÿ îäíà, äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ³ äðóæí³õ ñòî-
ñóíê³â ïîòð³áí³ ëþäè, ïåíñ³îíåðêà 66 
ðîê³â. Òåë. (066) 878-84-10.

 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. 

ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ
НА ВАХТУ
Т. 067-531-37-22

МАЛО КЛІЄНТІВ?
ЗАМОВ  РЕКЛАМУ

(099)657-54-87



Êîëèøíÿ ìåíåäæåðêà ñï³âà÷êè Â³ðè 
Áðåæíºâî¿ Àíàñòàñ³ÿ Äðàïåíêî, ÿêà 
çàéìàëàñÿ ï³àðîì àðòèñòêè ó Ðîñ³¿, 
çðîáèëà ãó÷íó çàÿâó.
Òàê, Äðàïåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî Â³ðà 
Áðåæíºâà ðàç ³ íàçàâæäè ïîêèíóëà 
Ðîñ³þ, ðîç³ðâàëà òàì âñ³ êîíòàêòè ³ á³ëüøå 
òóäè íå ïîâåðíåòüñÿ. Òàêîþ ³íôîðìàö³-
ºþ åêñìåíåäæåðêà ñï³âà÷êè ïîä³ëèëàñÿ 
íà ôåñòèâàë³ "×åðâîíà ïëîùà":
"Í³, íå ïðàöþþ ç Â³ðîþ Áðåæíºâîþ. 
Áðåæíºâî¿ á³ëüøå íåìàº â Ðîñ³¿, âîíà 
ñþäè íå ïîâåðíåòüñÿ", - ñêàçàëà 
Äðàïåíêî, ïèøå NEWS.ru.
ßê â³äîìî, â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè Â³ðà Áðåæíº-
âà ãîâîðèëà ïðàâäó ó ñâî¿õ ñîöìåðåæàõ 
³ çàñóäæóâàëà âòîðãíåííÿ ÐÔ äî íàøî¿ 
êðà¿íè. Çãîäîì Áðåæíºâà ïî¿õàëà äî 
Ïîëüù³, äå ïî÷àëà çàéìàòèñÿ âîëîíòåð-
ñòâîì ³ äîïîìàãàòè óêðà¿íöÿì.
Òèì ÷àñîì, ó ÇÌ² ç'ÿâèëàñÿ ³íôîðìà-
ö³ÿ, ùî í³áèòî øëþá Â³ðè Áðåæíºâî¿ 
òà Êîñòÿíòèíà Ìåëàäçå òð³ùèòü ïî 
øâàõ ÷åðåç â³éíó â Óêðà¿í³. Ìîâëÿâ, 
òèì ÷àñîì, ïîêè Áðåæíºâà àêòèâíî 
êðè÷èòü ïðî âòîðãíåííÿ ÐÔ äî Óêðà¿-
íè ³ äîïîìàãàº, ÷èì ìîæå, Ìåëàäçå 
âèð³øèâ ïåðå÷åêàòè â³éíó â ²òàë³¿ ³ 
æîäíîãî ðàçó íå âèñëîâèâñÿ ïðîòè. 
Áà á³ëüøå, ïîäåéêóþòü, ùî ïðîäþ-
ñåð ïåðåæèâàº çà ñâ³é á³çíåñ â Ðîñ³¿, 
ÿêèé òàêîæ ìîæå ïîñòðàæäàòè ÷åðåç 
ïîçèö³þ Áðåæíºâî¿.

Мосейчук розповіла, як для 
неї почалась війна: "Вибухи 
зовсім поруч з моїм домом"

Òåëåâåäó÷à 1+1 Íàòàë³ÿ Ìîñåé÷óê 
ïðèãàäàëà, ÿê äëÿ íå¿ ïî÷àëàñü â³éíà.
Â åô³ð³ ìàðàôîíó "ªäèí³ íîâèíè" 
çíàìåíèò³ñòü ïîä³ëèëàñÿ, ùî ó í³÷ ïðîòè 
24 ëþòîãî ïîãàíî ñïàëà ï³ñëÿ ñâîãî 
í³÷íîãî åô³ðó, äå ãîâîðèëè ïðî â³éíó.
"Áóëî íåñïîê³éíî, ñåðöå â³ä÷óâà-
ëî ëèõå ³ î ï'ÿò³é òàêè ñòàëîñÿ. Òîãî 
ðàíêó, í³êîëè íå çàáóäó çâóêó âèáóõ³â - 
öå çîâñ³ì ïîðó÷ ç ìî¿ì äîìîì. Î 5:34 
ó  Facebook ÿ íàïèñàëà "Â²ÉÍÀ". Â³ä 
òèõ ðàíêîâèõ âèáóõ³â ï³äõîïèëàñÿ âñÿ 
êðà¿íà. Õòîñü çäðèãíóâñÿ â³ä ãóëó âåðòî-
ëüîò³â, âèíèùóâà÷³â ³ áîìáàðäóâàíü. ¯õ 
÷óâ Êè¿â, Ãîñòîìåëü, Áó÷à, Âàñèëüê³â, 
Áîðèñï³ëü, Áðîâàðè, ×åðí³ã³â, Õàðê³â, 
Ñóìè, ×åðêàñè, Õåðñîí, Áåðäÿíñüê, 
Ìèêîëà¿â... Ò³, õòî íå ÷óâ, ä³çíàâñÿ ç 
íîâèí", – ðîçïîâ³ëà Ìîñåé÷óê.
Âåäó÷à òàêîæ ïðèãàäàëà, ùî 24 ëþòîãî 
óêðà¿íñüê³ äîðîãè ó çàõ³äíîìó íàïðÿì-
êó áóëè ïåðåïîâíåí³ àâò³âêàìè. Õòî íå 
ìàâ ìàøèí - éøîâ ï³øêè, à ò³, â êîãî 
çàê³í÷èâñÿ áåíçèí - øòîâõàëè ìàøèíó 
âëàñíîðó÷.
"Äîðîãà äî ãîëîâíîãî ôîðïîñòó - 
Ëüâîâà ³, ÿê òîä³ çäàâàëîñÿ áåçïå÷í³-
øèõ çàõ³äíèõ îáëàñòåé, çàéìàëà ö³ëó 
äîáó. Òà, ÿêîþ äî Æèòîìèðà, äî ìî¿õ 
áàòüê³â ÿ êîëèñü ¿çäèëà çà ãîäèíó-
ï³âòîðè. Òà, ÿêà âæå çà ê³ëüêà äí³â 
ïåðåòâîðèòüñÿ íà äîðîãó ñìåðò³. Àëå 
24-ãî ëþòîãî ìè ùå íå çíàëè, ñê³ëüêè 
ñìåðòåé, ãîðÿ òà òðàãåä³é ïîáà÷èòü 
òðàñà Êè¿â-Æèòîìèð", – äîäàëà çíàìå-
íèò³ñòü.

Членкиня наглядової 
ради Суспільного гнівно 
відреагувала на вибачення 
Аліни Паш: "Акторка 
і прилаштуванка"

×ëåíêèíÿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè ñóñï³ëüíîãî 
ìîâíèêà Êàòåðèíà Áàòåíêî â³äðåàãó-
âàëà íà âèáà÷åííÿ ñï³âà÷êè Àë³íè Ïàø 
çà áðåõíþ â ³íòåðâ'þ "Ñóñï³ëüíîìó" 
ïðî òå, ÿê ïåðåòèíàëà êîðäîí Êðèìó.
Êàòåðèíà Áàòåíêî îïóáë³êóâàëà ãí³âíèé 
äîïèñ, äå çàêëèêàëà ìåä³éíèê³â ³ãíîðóâà-
òè çàÿâè àðòèñòêè, ÿêó äèñêâàë³ô³êóâàëè 
ç Íàö³îíàëüíîãî â³äáîðó íà "ªâðîáà-
÷åííÿ-2022". ßê âîíà íàïèñàëà íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó Facebook, Ïàø íå ïðîñòî 

"ïîìèëèëàñÿ, áî æèëà òâîð÷³ñòþ", à 
ï³äñòàâèëà âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ëþäåé.
"Òà á³ëüøå – âíàñë³äîê â³äâåðòî¿ òà 
ñâ³äîìî¿ áðåõí³, ìàí³ïóëÿö³é Àë³íè 
Ïàø òà ¿¿ êîìàíäè âòðàòèâ ðîáîòó 
÷ëåí ïðàâë³ííÿ Ñóñï³ëüíîãî ßðîñëàâ 
Ëîäèã³í. Âòðàòèâ, áî ïîâ³ðèâ â òàëàíò 
Àë³íè Ïàø. Áî â òîé ìîìåíò, êîëè çâ³äó-
ñ³ëü íåñëàñÿ çðàäà, ÿêà äóæå ñåðéîçíî 
áèëà ïî ðåïóòàö³¿ êîìïàí³³ òà îñîáèñò³é 
ßðîñëàâà Ëîäèã³íà, ïàí³ Ïàø ïðîñòî 
â³äãàâêóâàëàñÿ â ñîöìåðåæàõ, çàêëè-
êàþ÷è "ñ³ÿòè äîáðî òà ã³ìíî ðàä³ñíèõ 
ïîí³". Õî÷à çíàëà, ùî ñâ³äîìî ï³äðîáè-
ëà äîêóìåíòè, ùî çáðåõàëà, ùî ï³äñòà-
âèëà", – çàçíà÷èëà Áàòåíêî.
Âîíà äîäàëà, ùî áðåõíÿ Àë³íè áîëÿ÷å 
âäàðèëà ÿê ïî ðåïóòàö³¿ Ñóñï³ëüíîãî 
ìîâíèêà, òàê ³ ïî ðåïóòàö³¿ Ëîäèã³íà. 
Êàòåðèíà çàçíà÷èëà, ùî òèì ÷àñîì 
Ïàø "äóæå ïðèì³òèâíî íàìàãàºòüñÿ 
â³äá³ëèòè ñâîþ ðåïóòàö³þ".
"Ìåí³ ïðîñòî ö³êàâî, Àë³íî, à ÿêùî 
ðàïòîì óìîâíà ñêàáººâà âèçíàº 
ïîìèëêè ³ ïåðåïðîñèòü, òî òåæ òðåáà 
ïðîáà÷èòè? Êåðóþ÷èñü âàøîþ 
ëîã³êîþ. P.S. Æîäíèõ àíàëîã³é, ïîð³â-
íÿíü, ñêàáººâà - ïåêåëüíå çëî, à âè 
ïðîñòî õîðîøà àêòîðêà ³ ïðèëàøòóâàí-
êà", – äîäàëà âîíà.
Íàãàäàºìî, Alina Pash çðîáèëà çàÿâó, 
äå íàðåøò³ âèçíàëà, ùî ¿¿ äîâ³äêà ïðî 
ïî¿çäêó äî Êðèìó 2015-ãî ðîêó ä³éñíî 
º ôåéêîâîþ. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî óñ³ ¿¿ 
ä³¿ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ëåãàë³çî-
âóâàëè îêóïàö³þ Êðèìó òà â³éíó Ðîñ³¿ 
ïðîòè Óêðà¿íè.

Оля Полякова шокувала, 
скільки їй насправді років, 
та пояснила, чому 
приховувала свій вік

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Îëÿ Ïîëÿêîâà 
âïåðøå íàçâàëà ñâ³é ñïðàâæí³é â³ê.
Ó íîâîìó âèïóñêó ïðîãðàìè "Âçðîñëûå 
äåâî÷êè", ÿêó Îëÿ Ïîëÿêîâà âåäå 
ç Ìàøåþ ªôðîñèí³íîþ, àðòèñòêà 
íàâàæèëàñÿ ðîçñåêðåòèòè ñâ³é â³ê.
Òàê, âîíà ç³çíàëàñÿ, ùî íàñïðàâä³ ¿é 
43 ðîêè, à íå 38, ÿê äî öüîãî ìîìåíòó 
ãîâîðèëè ó ÇÌ². Ïðî öå âîíà ñêàçà-
ëà, êîëè ªôðîñèí³íà ðîçïîâ³äàëà, ùî 
íàðåøò³ êîæíà ç íèõ äîìîãëàñÿ ÷îãîñü 
ó ñâî¿ Ìàøà – 42 ðîêè, ³ òóò Îëÿ äîäàëà, 
ùî ¿é 43.
"Ìè ç òîáîþ îäíîãî ðîêó, àëå ÿ â³ä òåáå 
òðîõè ñòàðøà. ß í³êîëè íå ãîâîðèëà 
ïðî ñâ³é â³ê, à òåïåð ãîâîðþ. Òîìó ùî 
ö³ ðå÷³ áóëè âàæëèâèìè äëÿ ìåíå. ß 
ïðèõîâóâàëà ñâ³é â³ê. Ìåí³ çäàâàëîñÿ 
öå âàæëèâèì, ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî ÿ îò 
ìàþ òàêèé âèãëÿä ³ í³õòî íå äàº ìåí³ 
ì³é â³ê, ÷îìó ÿ ìàþ éîãî íàçèâàòè", - 
ñêàçàëà Îëÿ.
Âîíà äîäàëà, ùî íå ðîçóì³ëà, ÷îìó ç 
íåþ òàê â³äáóâàºòüñÿ, àëå ïîò³ì â³äøó-
êàëà ïðè÷èíó.
"ß ðîçóì³þ, ùî êîëè ìåí³ âèïîâíè-
ëîñÿ 30 ðîê³â, ÿ í³÷îãî íå äîñÿãëà. ß 
áóëà í³õòî, õî÷à âæå ðîê³â 15 ïðàöþ-
âàëà ÿê ïðîêëÿòèé ê³íü. Í³êîìó öå íå 
áóëî ïîòð³áíî. Ìî¿ ï³ñí³ ñëóõàëè ëèøå 
ìî¿ ðîäè÷³, êë³ïè, ÿê³ ÿ çí³ìàëà, äèâèâ-
ñÿ ÷îëîâ³ê, íà ÿê³ â³í äàâàâ ãðîø³.  Ó 
30 ðîê³â, ó ìåíå áóâ äåíü íàðîäæåííÿ 
âåëè÷åçíèé, íà ÿêèé íàðåøò³ ïðèéøëè 
ÇÌ². ² âîíè ìåíå çàïèòóâàëè: "Ñê³ëüêè 
âàì ðîê³â?". ³ ìåí³ òîä³ çäàëîñÿ, ùî â 30 
ðîê³â áóòè ç³ðêîþ-ïî÷àòê³âöåì ³ ñï³âà-
òè íåõèòð³ ï³ñåíüêè öå ÿêîñü ñîðîìíî ³ 
òîìó ÿ ñêàçàëà, ùî ìåí³ 25. ² â³äòîä³ ìåí³ 
áóëî 25 ³ âñ³ ÇÌ² ïèñàëè ìåí³ â³ê íà ï'ÿòü 
ðîê³â ìåíøå", - ïîÿñíèëà Ïîëÿêîâà.
Âèêîíàâèöÿ ç³çíàëàñÿ, ùî êîëè 
ïîçàìèíóëîãî ðîêó ó "Â³ê³ïåä³¿" 
ç'ÿâèëàñÿ ñïðàâæíÿ äàòà ¿¿ íàðîäæåí-
íÿ, ÿêó í³ÿê íå ìîæíà áóëî ïðèáðàòè, 
äëÿ àðòèñòêè öå áóëà ñïðàâæíÿ òðàãå-
ä³ÿ: "ß âèëà, íà÷å õòîñü ïîìåð. Ìåí³ 
çäàâàëîñÿ, ùî öå òàê ãàíåáíî. Òóò ùå 
íàâàëèëîñÿ, ùî ÿ ñò³ëüêè ÷àñó áðåõà-
ëà. Ìåí³ áóëî ñîðîìíî, ùî ÿ öå ïðèõî-
âóâàëà", - ïîä³ëèëàñÿ Ïîëÿêîâà.
Çà ñëîâàìè ñï³âà÷êè, ëèøå òîä³, êîëè 
ïî÷àëàñÿ â³éíà, âîíà ïðèïèíèëà 
ïðèõîâóâàòè ñâ³é â³ê:
"Íàïåâíî, ëèøå òîä³, êîëè ñòàëàñÿ 
â³éíà, ìè âòðàòèëè âçàãàë³ íàø³ æèòòÿ, 
ìè âòðàòèëè íàø³ êàð'ºðè ³, ó ïîð³âíÿí-
í³ ç öèì, ÿê³ñü öèôðè ó ïàñïîðò³, – òàêà 
ìàÿ÷íÿ. ², ÿ íàðåøò³ ãîâîðþ ñïîê³éíî 
ïðî òå, ùî ìåí³ ó ñ³÷í³ âèïîâíèëîñÿ 43 
ðîêè", - ñêàçàëà Îëÿ.
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"У бункері здохло пуйло": 
Леся Нікітюк записала 
гумористичну пісню зі 
Степаном Гігою

Óêðà¿íñüêà âåäó÷à òà âîëîíòåðêà Ëåñÿ 
Í³ê³òþê çíàéøëà ñïîñ³á ï³äíÿòè íàñòð³é 
óêðà¿íöÿì.
Ëåñÿ Í³ê³òþê âèïóñòèëà ãóìîðèñòè÷íó 
êîìïîçèö³þ "Öåé ñîí", ÿêó çàïèñà-
ëà ó äóåò³ ç ëåãåíäàðíèì óêðà¿íñüêèì 
êîìïîçèòîðîì Ñòåïàíîì Ã³ãîþ.
"Öåé ñîí" – º îðèã³íàëüíîþ êîìïîçèö³-
ºþ Ã³ãè. Í³ê³òþê æå ïåðåðîáèëà ó ï³ñí³ 
ñëîâà, âðàõîâóþ÷è ðåàë³¿ Óêðà¿íè. Òàê, 
âåäó÷à ñï³âàº ïðî òå, ùî ¿é íàñíèâñÿ 
ñîí, ó ÿêîìó "ó áóíêåð³ çäîõëî ïóéëî", 
"Ùå íå âìåðëà" ñï³âàþòü â ÎÐÄËÎ", à 
"â Ìàâçîëå¿ Áàíäåðà ëåæèòü".
"Ñì³ÿòèñÿ ç ðîñ³ÿí íå íàáðèäíå, íàïåâ-
íî, í³êîëè, òîìó ùî âîíè ðåãóëÿðíî 
ï³äêèäàþòü íîâ³ ïðèâîäè äëÿ ñòüîáó. 
Íîâà ï³ñíÿ – ñïðîáà óÿâèòè, ùî áóäå 
ç ðîñ³ÿíàìè, ÿêùî âò³ëÿòüñÿ â æèòòÿ 
¿õ íàéá³ëüø³ ñòðàõè. Öÿ ³ñòîð³ÿ – äëÿ 
ï³äíÿòòÿ ìîðàëüíîãî äóõó óêðà¿íö³â. 
Ìè ñèëüí³ òà îáîâ'ÿçêîâî ïåðåìîæå-
ìî! ² öÿ ï³ñíÿ çàðÿäæåíà íà ïåðåìîãó! 
Ç íàìè Áîã, ç íàìè ïðàâäà, ç íàìè ÇÑÓ 
– âñ³ çàõèñíèêè òà çàõèñíèö³!" – ïðîêî-
ìåíòóâàëà êîìïîçèö³þ Ëåñÿ.

Фагот розповів про заруби 
з братом з Харкова, який є 
прихильником "русского міра"

Ë³äåð ãóðòó "ÒÍÌÊ" Îëåã Ìèõàéëþòà, 
á³ëüø â³äîìèé ÿê Ôàãîò, ç ïî÷àòêîì 
â³éíè çàïèñàâñÿ äî ëàâ òåðèòîð³àëüíî¿ 
îáîðîíè Êèºâà.
Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ Ôàãîò òèæäåíü 
ïðîâ³â ó ð³äíîìó Õàðêîâ³. ßê Îëåã 
Ìèõàéëþòà ðîçïîâ³â â ³íòåðâ'þ ðîñ³é-
ñüêîìó YouTube-êàíàëó "Áàêàëåéêî òà 
Êàòàºâ", â³í áóâ ó Õàðêîâ³ òîä³, êîëè 
îêóïàíòè éîãî áîìáèëè.
"Ïðèëüîòè áóëè ðåãóëÿðí³, ÏÂÎ ó íàñ 
ïðåêðàñíå, ìè íà íüîãî ìîëèìîñÿ 
³ ðàä³ºìî öüîìó. Àëå, òèì íå ìåíø, 
áà÷èâ, ÿê öå âñå â³äáóâàëîñÿ. Ñëàâà 
áîãó, íå íàæèâî. Áî íàæèâî âàæêî 
âèòðèìàòè, íàâ³òü ìîæíà ïðîñòî 
ïðî¿õàòè Áó÷åþ, Ãîñòîìåëåì, ²ðïåíåì 
– öå âæå ñòðåñ", - ñêàçàâ Ôàãîò.
Îêð³ì òîãî, â³í ðîçïîâ³â ³ ïðî îáñòàíîâ-
êó ó Õàðêîâ³. Çà ñëîâàìè Ìèõàéëþòè, 
òàì áóëî áàãàòî ïðèõèëüíèê³â "ðóñêîãî 
ì³ðà", àëå ç âòîðãíåííÿì ÐÔ íà òåðèòî-
ð³þ Óêðà¿íè ïîãëÿäè ó ëþäåé çì³íèëèñÿ. 
Âò³ì, ç³çíàâñÿ Ôàãîò, â³í äîñ³ ñâàðèòüñÿ 
ç³ ñòàðøèì áðàòîì, ÿêèé æèâå ó Õàðêî-
â³, ³ ÿêèé òîïèòü çà "ðóñê³é ì³ð":
"Õàðê³â ïåðåîñìèñëþº âñå, ùî â³í 
äî öüîãî äóìàâ. Òîìó ùî ó Õàðêî-
â³ áóëè äóæå âåëèê³ ïðîðîñ³éñüê³ 
íàñòðî¿. ² çàðàç Õàðê³â äëÿ ñåáå 
â³äêðèâàº "ðóñê³é ì³ð" íàíîâî, òî÷í³-
øå, â³í â³äêðèâàº éîãî òàêèì, ÿêèì 
â³í º íàñïðàâä³ – æîðñòîêèé, íåùàä-
íèé, êðîâîæåðëèâèé. "Ðóñê³é ì³ð" – 
äîð³âíþº âáèâöÿ. ² Õàðê³â ëèøå çàðàç 
ïî÷èíàº öå ðîçóì³òè. Òîìó íàñòðî¿ òàì 
â³äïîâ³äí³. Ñåðåä òèõ ëþäåé, ÿê³ áóëè 
ïðîóêðà¿íñüêè íàëàøòîâàí³, ñåðåä 
òèõ ëþäåé, ÿê³ ÷îìóñü äóìàëè, ùî â 
ðàøö³ ìîæå áóòè êðàùå, òåïåð âñ³ âñå 
ðîçóì³þòü. Ó ìåíå ÿñêðàâèé ïðèêëàä 
ì³é ñòàðøèé áðàò. Îò ç íèì çàðóáè äî 
öüîãî ìîìåíòó éäóòü. ª ëþäè, ÿê³ äóæå 
âàæêî ïðîáèâàþòüñÿ, àëå, â îñíîâíî-
ìó, Õàðê³â âñå çðîçóì³â, òîìó òàê ³ 
áîðåòüñÿ", - çàçíà÷èâ Ôàãîò.

Легендарний гурт Metallica 
зібрав мільйон доларів 
для України

Àìåðèêàíñüêèé ìåòàëãóðò Metallica 
çàêðèâ çá³ð êîøò³â íà äîïîìîãó Óêðà¿í³.
Êîëåêòèâ ç³áðàâ ì³ëüéîí äîëàð³â. 
Êîøòè ïåðåäàäóòü îðãàí³çàö³¿ World 
Central Kitchen. Öå áëàãîä³éíèé ïðîºêò, 

ÿêèé îï³êóºòüñÿ õàð÷óâàííÿì ëþäåé, 
ùî ïîñòðàæäàëè â³ä ñòèõ³éíîãî ëèõà, à 
çàðàç çàéìàºòüñÿ äîïîìîãîþ Óêðà¿í³.
Ïðî öå ìóçèêàíòè ïîâ³äîìèëè íà ñâî¿é 
îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ â Instagram.
"Îöå òàê! Ìè ðàä³ ïîâ³äîìèòè, ùî 
çàâäÿêè #MetallicaFamily íàø áëàãî-
ä³éíèé ôîíä All Within My Hands äîñÿã-
íóâ ñâîº¿ ìåòè 1 000 000 äîëàð³â! 4 
êâ³òíÿ ìè ðîçïî÷àëè äâîì³ñÿ÷íó êàìïà-
í³þ ç³ çáîðó êîøò³â äëÿ WCKitchen òà 
¿õíüî¿ ³í³ö³àòèâè #ChefsForUkraine ³ íå 
çìîãëè á öüîãî çðîáèòè áåç óñ³õ âàñ!" – 
ïîä³ëèëèñÿ ç³ðêè.
Çàóâàæèìî, ðàí³øå ìóçèêàíòè çðîáè-
ëè ïåðøèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ 500 òèñÿ÷ 
äîëàð³â. Ç íèõ 60 òèñÿ÷ ç³áðàâ ì³ñöå-
âèé ôàíêëóá.

Ексдружина Дзідзьо 
розповіла, як він підтримує 
її матеріально та чим артист 
займається під час війни

Êîëèøíÿ äðóæèíà àðòèñòà Ìèõàéëà 
Õîìè, â³í æå Äç³äçüî, SLAVIA ðîçïîâ³-
ëà, ÷è ñï³ëêóþòüñÿ âîíè ç åêñêîõàíèì 
ï³ä ÷àñ â³éíè.
SLAVIA ïîä³ëèëàñÿ, ùî âîíè ç Äç³äçüî 
çàëèøèëèñÿ ó õîðîøèõ ñòîñóíêàõ ³ 
ï³äòðèìóþòü îäíå îäíîãî. Ó ïðîãðà-
ì³ "Ç³ðêîâèé øëÿõ" àðòèñòêà ç³çíàëà-
ñÿ, ùî åêñ÷îëîâ³ê íàâ³òü ï³äòðèìóº ¿¿ 
ìàòåð³àëüíî.
"Çâè÷àéíî ìè ñï³ëêóºìîñÿ, â³í ìåí³ 
äîïîìàãàº. Â³ä Ìèõàéëà öüîãî íå 
çàáðàòè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ÿêî¿ñü 
ï³äòðèìêè, äîïîìîãè â ïëàí³ òîãî, êîëè 
ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ, ÷è ÿê³ñü º ïðîáëå-
ìè, â³í ÿê äðóã –÷óäîâèé. Â³í çàâæäè 
äîïîìîæå. ßê ÷îëîâ³ê, öå ³íøå ïèòàííÿ. 
Ñ³ì'¿ òðåáà ïðèä³ëÿòè ÷àñ, â³í íàðîäæå-
íèé òðîõè äëÿ ³íøîãî, â íüîãî ³íøà 
ì³ñ³ÿ â öüîìó æèòò³", - ïîÿñíèëà SLAVIA.
Òàêîæ âîíà ðîçïîâ³ëà, ÷èì çàéìàºòüñÿ 
Äç³äçüî ï³ä ÷àñ â³éíè:
"Â³í ìîëîäåöü. Çàðàç âàæêî âñ³ì, 
àðòèñòè íå ïðàöþþòü, êîíöåðò³â íåìàº. 
Â³í ¿çäèòü äî íàøèõ á³éö³â, ¿çäèòü òóäè, 
äå íå ìîæíà áóòè, äå íåáåçïå÷íî áóòè, 
äå íå ìîæíà âèñòàâèòè, íå ìîæíà 
ñêàçàòè", - ïîä³ëèëàñÿ Ñëàâà.
Äî ðå÷³, ñï³âà÷êà ïîä³ëèëàñÿ, ùî âîíè 
ç Äç³äçüî âæå îô³ö³éíî ðîçëó÷åí³. ßê 
â³äîìî, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïàðà ð³ê òîìó 
îãîëîñèëà ïðî ðîçñòàâàííÿ SLAVIA 
áàãàòî ÷îãî ðîçïîâ³äàëà ó ÇÌ² ïðî 
¿õí³é øëþá. Çàðàç æå àðòèñòêà ìàéæå 
í³÷îãî íå ãîâîðèòü ïðî ¿õí³é ðîçðèâ:
"Â³í íå ëþáèòü, ùîá ÿ ðîçïîâ³äàëà. Â³í 
îáðàæàºòüñÿ. Â³í çàêðèòèé, ç íüîãî íå 
âèòÿãíåø æîäíó ³íôîðìàö³þ. Òîìó ÿ íå 
õî÷ó çàéâèé ðàç éîìó ðîáèòè íåïðè-
ºìíî, ùîá â³í òåëåôîíóâàâ, ÿêåñü 
ç'ÿñîâóâàííÿ ñòîñóíê³â. Öå â ìèíóëî-
ìó. Êîæåí çíàéäå ñâîº", - ïðîêîìåíòó-
âàëà ñï³âà÷êà.
SLAVIA ç³çíàëàñÿ, ùî ùèðî áàæàº 
ùàñòÿ Äç³äçüî ³ äóæå âäÿ÷íà éîìó çà 
òîé ÷àñ ³ äîñâ³ä, ÿêèé âîíè îáîº íàáóëè 
ó øëþá³. Áà á³ëüøå, àðòèñòêà ãîâîðèòü, 
ùî òåïåð ðîçóì³º, ÿêèõ ïîìèëîê 
ïðèïóñòèëàñÿ ó øëþá³: "Òåïåð ÿ çíàþ, 
ùî íàðîáèëà â öèõ ñòîñóíêàõ áàãàòî 
ïîìèëîê, ÷åðåç òå, ùî áóëà ãîðäà, ùî 
áóëà ìîëîäà".

Віра Брежнєва розірвала 
всі контакти у Росії і більше 
туди не повернеться – 
ексменеджерка співачки

прихильником "русского міра"

Ë³äåð ãóðòó "ÒÍÌÊ" Îëåã Ìèõàéëþòà, 

Óêðà¿íñüêà âåäó÷à òà âîëîíòåðêà Ëåñÿ 

займається під час війни

Êîëèøíÿ äðóæèíà àðòèñòà Ìèõàéëà 

ÿêèé îï³êóºòüñÿ õàð÷óâàííÿì ëþäåé, 

зовсім поруч з моїм домом"

Òåëåâåäó÷à 1+1 Íàòàë³ÿ Ìîñåé÷óê 

ексменеджерка співачки

і прилаштуванка"

×ëåíêèíÿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè ñóñï³ëüíîãî 

приховувала свій вік

Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Îëÿ Ïîëÿêîâà 
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Îâåí. Îáñòàâèíè öüîãî òèæíÿ ñïðè÷èíÿòü íåâå-
ëèêó ðîçãóáëåí³ñòü. Ï³äñâ³äîìî â³ä÷óâàòèìåòü-
ñÿ òðèâîãà â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç êèìîñü ³ç íîâèõ ñó-
ñ³ä³â ÷è äðóç³â. Ìîæëèâî, êðàùå íå ôîðñóâàòè 

ïîä³¿ íà øëÿõó çáëèæåííÿ ³ç ö³ºþ ëþäèíîþ. Ïîñï³øàòè 
íå ïîòð³áíî ³ â äîìàøí³õ ñïðàâàõ ìîæëèâ³ òðàâìè.

Òåëåöü. Öüîãî òèæíÿ, øâèäøå çà âñå, íå óíèêíó-
òè íåäîìîâîê ³ ïë³òîê. Íàìàãàéòåñÿ íå ïðèâåðòà-
òè äî ñåáå çàíàäòî áàãàòî óâàãè, íå íàìàãàéòåñÿ 
ïåðåòÿãóâàòè êîâäðó ï³ä ÷àñ ä³àëîãó. Ñêðîìí³ñòü 

òà ïðîñòîòà â³òàþòüñÿ áóêâàëüíî ó âñüîìó. Ó ö³ëîìó íèí³ 
îáñòàíîâêà ñïðèÿòëèâà äëÿ ñòàðòó íîâèõ ³äåé.

Áëèçíþêè. Ïî÷àòîê òèæíÿ îçíàìåíóºòüñÿ íå-
çâè÷àéíîþ ïðîïîçèö³ºþ. Íå ïîñï³øàéòå â³äêè-
äàòè ¿¿. Íå âèêëþ÷åíî, ùî ÿêùî íå ïîâí³ñòþ, òî 
÷àñòêîâî, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ç ðîçðàõóí-

êîì íà ìàéáóòíº. Ó ñåðåäèí³ òèæíÿ ó âàñ çðîñòå òâîð-
÷à ñêëàäîâà æèòòÿ. Ñì³ëèâî áåð³òüñÿ çà «ïðîáó ïåðà» 
ó áóäü-ÿêîìó ö³êàâîìó äëÿ âàñ íàïðÿìêó.

Ðàê. Íà öüîìó òèæí³ ìàéæå íå çàëèøèòüñÿ ÷àñó 
íà â³äïî÷èíîê. Êîæíà ñïðàâà, ÿêó âè ïî÷èíàòè-
ìåòå íàáëèçèòü óñï³õ. Îñîáëèâî ïðîäóêòèâíî 
âäàâàòèìóòüñÿ ïåðåãîâîðè òà îáãîâîðåííÿ. 

Íàïîëåãëèâ³øå áîð³òüñÿ çà ñâî¿ ïðàâà, äîïóñòèâøè ó 
ñâîºìó ãîëîñ³ íîòêè ìåòàëó.

Ëåâ. Òèæäåíü ñïðèÿòëèâèé äëÿ òîãî, ùîá íà-
áëèçèòè ñâ³é óñï³õ. Äîñëóõàéòåñÿ äî ïîáàæàíü 
ñâîãî íàéáëèæ÷îãî êîëà ñï³ëêóâàííÿ. Ö³ ëþäè 
âàì íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ ïðîñòî ñîþçíèêè. 

Óñï³õ áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòèìå â³ä âñòàíîâëåíèõ ì³æ 
âàìè äîìîâëåíîñòåé.

Ä³âà. Öüîãî òèæíÿ âè âèÿâèòå ïðàãíåííÿ íåçà-
ëåæíîñò³. Ñë³äêóéòå, ùîá áîðîòüáà çà ñâîáîäó 
íå çàâàæàëà ñïðàâàì. Öåé ñïîê³éíèé òà ãàðìî-
í³éíèé ïåð³îä áàæàíî ïðèñâÿòèòè àêòèâíîìó 

ïðîñóâàííþ ñâî¿õ ïðèðîäíèõ òàëàíò³â.
Òåðåçè. Âàì âäàñòüñÿ ðîç³áðàòèñÿ ç îäí³ºþ ³ç 
çàïëóòàíèõ ñèòóàö³é. Áàãàòî ÷îãî âèìàãàòèìå 
äîîïðàöþâàííÿ àáî êîðèãóâàííÿ. Íà ïî÷àò-
êó òèæíÿ ìîæå âèÿâèòèñÿ ëåãêèé ñìóòîê. Âè 

øâèäêî ïîçáàâèòåñÿ â³ä äåïðåñèâíîãî íàñòðîþ, ÿêùî 
çãàäàºòå ìèíóë³ ïåðåìîãè.

Ñêîðï³îí. Íà öüîìó òèæí³ â³ä÷óþòü ïðèð³ñò 
æèòòºâèõ ñèë. Öå ÷óäîâèé ÷àñ, ùîá ïåðåéòè â³ä 
ïëàíóâàííÿ äî àêòèâíèõ ä³é. ßêùî âàøà ãîëî-
âíà ìåòà - ùîñü êîíêðåòíå â äîìàøí³õ ñïðà-

âàõ, ðåçóëüòàòè êîæíîãî ç òàêèõ ïî÷èíàíü âèÿâëÿòüñÿ 
âðàæàþ÷èìè.

Ñòð³ëåöü. Âð³âíîâàæåí³ñòü öüîãî òèæíÿ áóäå 
ã³äíà ïîõâàë, ³ íåìàº òàêèõ ñïðàâ, ó ÿêèõ âè 
íå çìîãëè á ðîç³áðàòèñÿ â öåé ïåð³îä. Ìîæ-
ëèâ³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ðîäè÷àìè, êîëåãàìè ÷è 

ñóñ³äàìè.
Êîçåð³ã. Òèæäåíü ñïðèÿòëèâèé, íå âàíòàæèòü 
ïðîáëåìàìè, àëå é ö³êàâèõ ïîä³é òàêîæ ïîêè 
ùî íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðà-
öþâàòè íàä ñîáîþ. Öå ÷óäîâèé ÷àñ â÷èòèñÿ òà 

ðîçâèâàòèñÿ ÿê çîâí³, òàê ³ âíóòð³øíüî. Óñ³ âàæëèâ³ ð³-
øåííÿ ïåðåíåñ³òü íà íàñòóïíèé òèæäåíü.

Âîäîë³é. Òèæäåíü áëàãîâîë³º ïåðåõ³ä íà íî-
âèé åòàï ó ðîìàíòè÷íèõ â³äíîñèíàõ, ñòâîðåííÿ 
ä³ëîâîãî ïàðòíåðñòâà òà ïîøóêó íîâîãî ñïî-
ñîáó ïîêðàùåííÿ ñâîãî äîáðîáóòó. Âàì ó öåé 

ïåð³îä íå ïîòð³áíî âèòðà÷àòè ÷àñ íà ³ëþç³¿, à ñë³ä çà-
éíÿòèñÿ ðåàëüíîþ ñïðàâîþ. Òàê³ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè 
äëÿ ð³øó÷èõ ä³é âèïàäàþòü íå÷àñòî.

Ðèáè. Ïðîàíàë³çóéòå, ÿê³ îáñòàâèíè ãîòîâ³ íà 
âàñ ïðàöþâàòè, à ÿê³ âèìàãàþòü êîðåêö³¿. Íå 
äèâóéòåñÿ, ÿêùî ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ïðîòè-
ëåæíèé á³ê ñïðîáóº ïåðåòÿãíóòè êîâäðó â³í. 

Âàì òàêîæ íå âàðòî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ñïðîá îòðèìàòè 
ëàñèé øìàòîê ïèðîãà. Â³äñòîþéòå ñâî¿ ³íòåðåñè, çíà-
õîäÿ÷è âàãîìó àðãóìåíòàö³þ.

13 червня  — 19 червня

13 ÷åðâíÿ, çðîñòàþ÷èé Ì³-
ñÿöü ó Ñòð³ëüö³.  Ì³ñÿöü ñüî-
ãîäí³ íàäàº íàì ìîæëèâ³ñòü 
âèïðàâèòè ïîìèëêè, çðîáèòè 
âèñíîâêè, ³ ñïðîáóâàòè çì³íèòè 
ñèòóàö³þ íà êðàùå.

14 ÷åðâíÿ, ïîâíèé ì³ñÿöü ó 
Ñòð³ëüö³. ×àñ ñïîðòó, çíàíü òà 
ïîäîðîæåé. Ðóõ çí³ìàº ñòðåñ: 
çàñïîêî¿òè íåðâè, ï³äíÿòè íà-
ñòð³é òîùî. Ìîæíà ïåðåõîäè-
òè íà íîâó ðîáîòó, âñòóïàòè íà 
íîâó ïîñàäó. Ñüîãîäí³ ìè íå 
çìîæåìî ïðèõîâàòè áàæàííÿ 
òà ïîìèñëè, ³ ì³ñÿöü í³áè âèòÿ-
ãóº íà ñâ³ò òåìðÿâó, ùî ñêóï÷è-
ëàñü ó íàøèõ äóøàõ. Àëå é ñâ³ò-
ë³, ïîçèòèâí³ äóìêè òåæ äîñèòü 
ñèëüí³ – âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, 
ÿêîãî âîâêà ó ñâî¿é äóø³ ìè 
íàé÷àñò³øå ãîäóºìî (äîáðîãî, 
÷è çëîãî).

15 ÷åðâíÿ, ñïàäàþ÷èé ì³-
ñÿöü, â Êîçåðîç³. Öå ÷àñ çâ³ëü-
íåííÿ â³ä òóðáîò, âîíè ñòâîðåí³ 
äëÿ òîãî, ùîá ìè íàðåøò³ ðîç-
ñëàáèëèñÿ ³ ç ïîëåãøåííÿì âè-
äèõíóëè. Ñüîãîäí³ äóæå ñâ³òëèé, 
äîáðèé òà ïîçèòèâíèé äåíü.

16 ÷åðâíÿ, ñïàäàþ÷èé ì³-
ñÿöü, â Êîçåðîç³. Äåíü äàðóº 
íàì íåéìîâ³ðíó âíóòð³øíþ 

ñâîáîäó – ðàä³ºìî òà ðàä³ºìî. 
Ñüîãîäí³øí³é äåíü í³áè êàæå – 
çàáóäüòå ñìóòêó, ³ â³ä³ðâ³òüñÿ íà 
ïîâíó ïðîãðàìó.

17 ÷åðâíÿ, ñïàäàþ÷èé ì³-
ñÿöü ó Âîäîë³¿. Öå ÷àñ ï³äêàçîê 
òà îñÿÿíü. Íå âàðòî ñïîä³âàòè-
ñÿ, ùî Ì³ñÿöü â³çüìå âñå ï³ä 
êîíòðîëü, ìè ìàºìî ïðîÿâèòè 
ñàìîñò³éí³ñòü ³ ðîç³áðàòèñÿ â 
ñîá³, òà ó ñêëàäíîñòÿõ íàâêî-
ëèøíüîãî ñâ³òó.

18 ÷åðâíÿ, ñïàäàþ÷èé ì³-
ñÿöü ó Âîäîë³¿. ×àñ ïåðåâ³ðêè 
íà ì³öí³ñòü. Ì³ñÿöü íå â³ä÷óâà-
òèìå íàñ ïðîñòî òàê, ïðîòå ðîç-
ñëàáëÿòèñÿ íå ïîòð³áíî – ñàìå 
ñüîãîäí³ Âñåñâ³ò çàõî÷å ä³çíà-
òèñÿ: à ÷è çàñëóãîâóºìî ìè íà 
äàðè, ÿêèìè íàñ îáñèïàëè â ïî-
ïåðåäí³ ì³ñÿ÷í³ äí³?

19 ÷åðâíÿ, ñïàäàþ÷èé ì³-
ñÿöü ó Ðèáàõ. ßêùî ìè â³ä÷óâà-
ºìî ñóìí³âè, öå íå îçíà÷àº, ùî 
ìè ïîìèëÿºìîñü àáî ïîâîäè-
ìîñÿ íåïðàâèëüíî – öå ïðîñòî 
òàêèé äåíü, ³ ïîòð³áíî ñòàâèòè-
ñÿ äî öüîãî ô³ëîñîôñüêè. Àäæå 
àáñîëþòíå ùàñòÿ íåäîñÿæíå, 
õ³áà ùî â äèòèíñòâ³, òà é òå, öÿ 
áåçòóðáîòí³ñòü áóâàº øâèäêî-
ïëèííîþ, ³ ëåäü â³ä÷óòíîþ.

Місячний календар на тиждень

    
Çàìîæíà õîëîñòÿ÷êà ç 2 êã ñîë³ 
øóêàº íàðå÷åíîãî ç êàí³ñòðîþ 
áåíçèíó.

    
ßêùî âæå àëêàø³ âíî÷³ êðè÷àòü ï³ä 
â³êíàìè íå Öîÿ, à "×åðâîíó êàëè-
íó" çíà÷èòü äåðóñèô³êàö³ÿ òî÷íî 
ïðîõîäèòü óñï³øíî.

    
Êàöàïè: "Õàõëàì ïðèäåò-
ñÿ âñþ æèçíü çà ëåíä ëèç 
ðàññ÷èòûâàòüñÿ".
Íå ïèòàííÿ: "Çäàìî Êðèì ï³ä áàçó 
ÍÀÒÎ íà 99 ðîê³â".

    
Ñòðàõ ðîñ³ÿí, ùî ¿õ çàõîïèòü ÑØÀ 
- öå ÿê ÿêáè Ç³íêà ç âîêçàëó, áî-
ÿëàñÿ, ùî ¿¿ ç´âàëòóº Ä³ Êàïð³î...

    

 СМІХОТЕРАПІЯ

Дикий сибас — 
риба з яскравим 
смаком і високою 
поживною цінністю

Áàãàòî õòî ââàæàº, ùî âèøó-
êàíó ðåñòîðàííó ñòðàâó ìîæíà 
ïðèãîòóâàòè ò³ëüêè íà ïðîôå-
ñ³éí³é êóõí³ àáî áóäó÷è êóõàðåì. 
Çâè÷àéíî æ, ìàéñòåðí³ñòü ³ ïðî-
ôåñ³éíå êóõîííå íà÷èííÿ ñïðî-
ùóþòü ïðîöåñ, àëå ãîëîâíå — öå 
âåëèêå áàæàííÿ ³ ëþáîâ äî ãîòó-
âàííÿ. Ïðîïîíóþ ëåãêèé ðåöåïò 
ðåñòîðàííîú ñòðàâè â äîìàøí³õ 
óìîâàõ — ñòåéê ç äèêîãî ñèáàñà 
íà ïîäóøö³ ç îâî÷³â, ÿêèé ãîòó-
ºòüñÿ áóêâàëüíî ê³ëüêà õâèëèí.

Ñèáàñ ì³ñòèòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
â³òàì³í³â ³ àì³íîêèñëîò, öå íèçü-
êîêàëîð³éíà ðèáà, ÿêà ãîäèòüñÿ 
äëÿ ïðèõèëüíèê³â ïðàâèëüíîãî 
õàð÷óâàííÿ. Òàêîæ ¿¿ ÷àñòî ãîòó-
þòü äëÿ ä³òåé, îñê³ëüêè â ñèáàñ³ 
ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ äð³áí³ ê³ñòêè. 
Ö³íí³ñòü ö³º¿ ðèáè âèçíà÷àºòüñÿ 
¿¿ ïîõîäæåííÿì. Á³ëüø³ñòü êóïóº 
ôåðìåðñüêîãî ñèáàñà, âèðî-
ùåíîãî íà êîðìàõ — òàêà ðèáà 
äîñòóïí³øà çà ö³íîþ. Äèêèé ñè-
áàñ ìàº ÿñêðàâ³øèé ñìàê ³ ìàº 
á³ëüøå êîðèñíèõ âëàñòèâîñòåé, 
àëå é êîøòóâàòèìå äîðîæ÷å. ßê 

ãàðí³ð äî ñèáàñó ìîæíà ïîäàòè 
ïðàêòè÷íî âñå, ùî âè ëþáèòå: 
ðèñ, êàðòîïëÿíå ïþðå, çàïå÷åí³ 
îâî÷³ àáî íà ãðèë³.

²íãðåä³ºíòè (íà 1 ïîðö³þ):
 Ñòåéê äèêîãî ñèáàñà — 120 ã
 Ïå÷åðèö³ — 20 ã
 Ïåðåöü áîëãàðñüêèé — 20 ã
 Áåá³-ãîðîõ — 20 ã
 Áåá³-êóêóðóäçà — 20 ã
 Ãðèáè øè¿òàêå — 20 ã
 Êàïóñòà ïàê-÷îé — 15 ã
 Ñîºâèé ñîóñ — 20 ã
 Êóíæóòíà îë³ÿ — 10 ã
 Îëèâêîâà îë³ÿ — 20 ã
 Öèáóëÿ çåëåíà — 5 ã
 Êóíæóò á³ëèé — 3 ã
 ×àñíèêîâà îë³ÿ — 5 ã
 Ñ³ëü, ïåðåöü çà ñìàêîì
Ïðèãîòóâàííÿ:
Ñòåéê (ô³ëå) ñèáàñà îáñìà-

æóºìî ç äâîõ ñòîð³í ïî 2-3 õâè-
ëèíè íà îëèâêîâ³é îë³¿. Ïîò³ì 
äîâîäèìî äî ãîòîâíîñò³ â äóõî-
âö³ ïðè 180 ãðàäóñàõ 7 õâèëèí.

Îâî÷³ íàð³çàºìî ñîëîìêîþ 
— âñå, êð³ì áåá³-ãîðîõó ³ áåá³-
êóêóðóäçè, ¿õ âèêîðèñòîâóºìî 
ö³ëêîì. Îáñìàæóºìî âñ³ îâî÷³ 
íà îëèâêîâ³é îë³¿ ïðîòÿãîì 2 
õâèëèí. Ãîòîâ³ îâî÷³ çàïðàâëÿ-
ºìî ïðÿìî â ñêîâîðîä³ êóíæóò-
íîþ îë³ºþ ³ ñîºâèì ñîóñîì.

Íà òàð³ëêó âèêëàäàºìî îá-
ñìàæåí³ îâî÷³, à íà íèõ ðîç-
ì³ùóºìî ñòåéê äèêîãî ñèáàñà. 
Ãîòîâó ñòðàâó ñë³ä ïîëèòè ÷àñ-
íèêîâîþ îë³ºþ, ïðèêðàñèòè 
êóíæóòîì ³ çåëåíîþ öèáóëåþ.

Ñåðã³é ÁÀØÈÍÑÜÊÈÉ
Øåô-êóõàð ðåñòîðàíó 

Veranda on the river

 СМАЧНОГО

ВІ
Д

ПО
ВІ

Д
І Н

А 
СК

АН
ВО

РД
 №

22



РЕКЛАМА

Полтавська думка №23 (1438)   9 червня 2022 р.16 стор.♦СПОРТКУР'ЄР

 КОРОТКО ПРО СПОРТ
Снігур взяла переможний 
старт у кваліфікації 
турніру в Ноттінгемі

ÄÀÐ'ß ÑÍ²ÃÓÐ, ÿêà ìàº ï'ÿòèé íîìåð 
ïîñ³âó, çäîáóëà ïåðåìîãó íà ñòàðò³ 

êâàë³ô³êàö³¿ òðàâ'ÿíîãî òóðí³ðó WTA 250 â 
Íîòò³íãåì³.

Ó ïåðøîìó êîë³ óêðà¿íñüê³é òåí³ñèñòö³ 
ïðîòèñòîÿëà áðèòàíêà Ôðåÿ Êð³ñò³, ÿê³é îð-
ãàí³çàòîðè âèäàëè âàéëä-êàðä. Ñí³ãóð âïî-
ðàëàñÿ ³ç îïîðîì ñóïåðíèö³ ó äâîõ ñåòàõ.

Íîòò³íãåì. Ïåðøå êîëî êâàë³ô³êàö³¿
Äàð'ÿ Ñí³ãóð (Óêðà¿íà) – Ôðåÿ Êð³ñò³ 

(Âåëèêîáðèòàí³ÿ) – 6:4, 6:1
Ó äðóãîìó êîë³, ÿêå áóäå é ô³íàëüíèì, 

Ñí³ãóð ïðîòèñòîÿòèìå àìåðèêàíêà Äàí³-
åëü Ëàî.

Юнацька збірна України 
обіграла Норвегію в еліт-раунді 
відбору Євро-2022

Ï ²ÄÎÏ²×Í² Âîëîäèìèðà ªçåðñüêîãî 
óñï³øíî ðîçïî÷àëè áîðîòüáó â åë³ò-

ðàóíä³ êâàë³ô³êàö³¿ ªâðî-2022 (U-19)
Ó ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó ó Ðîòòåðäà-

ì³ ñèíüî-æîâò³ çóñòð³÷àëèñÿ ç Íîðâåã³-
ºþ. Ìàò÷ çàâåðøèâñÿ ïåðåìîãîþ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè ç ðàõóíêîì 3:2

Ëèøå ïåðåìîæåöü ãðóïè çà ó÷àñòþ 
Óêðà¿íè, Íîðâåã³¿, Í³äåðëàíä³â òà Ñåð-

á³¿ îòðèìàº ïóò³âêó äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè 
ªâðî-2022.

Äðóãèé ìàò÷ óêðà¿íö³ ç³ãðàþòü 4 ÷åðâíÿ 
ïðîòè Ñåðá³¿.

Â³äá³ð ªâðî-2022 U-19. Íîðâåã³ÿ 
U-19 – Óêðà¿íà U-19 – 2:3

Ãîëè: ßðìîëþê, 47 – ç ïåíàëüò³ (0:1). 
Ãóëë³êñåí, 69 – ç ïåíàëüò³ (1:1). Ñàïóãà, 
75 (1:2). Ìàëèø, 87 (1:3). Çàôåéð³ñ, 90+5 
(2:3).

Стало відомо, де відбудеться 
реванш Усик - Джошуа

ÐÅÂÀÍØ ì³æ ÷åìï³îíîì ñâ³òó â ñóïåð-
âàæê³é âàç³ çà âåðñ³ÿìè WBA, WBO, IBF 

Îëåêñàíäðîì Óñèêîì òà Åíòîí³ Äæîøóà 
â³äáóäåòüñÿ ó Äæèää³ (Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ).

Ïîºäèíîê ïðèéìå àðåíà Jeddah Super 
Dome, ÿêà âì³ùóº 40 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â.

Ðîáî÷à äàòà ïðîâåäåííÿ äâîáîþ 23 
ëèïíÿ. Òàêîæ º âàð³àíò ïåðåíåñåííÿ ïî-
ºäèíêó íà ñåðåäèíó ñåðïíÿ.

Íàãàäàºìî, ó âåðåñí³ 2021 ðîêó Óñèê ïå-
ðåì³ã Äæîøóà ³ çàâîþâàâ òðè éîãî òèòóëè.

До основи Вімблдона 
потрапили три українки

Ä Î ÎÑÍÎÂÍÎ¯ ñ³òêè Â³ìáëäîíñüêîãî 
òåí³ñíîãî òóðí³ðó âæå çàÿâèëèñÿ Àí-

ãåë³íà Êàë³í³íà, Ìàðòà Êîñòþê òà Äàÿíà 
ßñòðåìñüêà.

Ó ñâîþ ÷åðãó ñòàòè ó÷àñíèöÿìè îñíîâè, 
ïðîáèâøèñü êð³çü ñèòî â³äáîðó, ñïðîáó-

þòü Ëåñÿ Öóðåíêî, Äàð'ÿ Ñí³ãóð, Êàòåðèíà 
Áðàéíäë òà Êàòàð³íà Çàâàöüêà.

Ó ÷îëîâ³ê³â ó çàÿâêîâîìó ñïèñêó â³äá³ð-
êîâîãî òóðí³ðó çíà÷àòüñÿ óêðà¿íö³ Â³òàë³é 
Ñà÷êî òà ²ëëÿ Ìàð÷åíêî.

Â³ìáëäîí-2022 â³äáóäåòüñÿ ç 27 ÷åðâ-
íÿ äî 10 ëèïíÿ. Ó òóðí³ð³, íàãàäàºìî, íå 
â³çüìóòü ó÷àñòü òåí³ñèñòè ç ðô òà á³ëîðóñ³

Виконком ФБУ вирішив долю 
перерваного сезону-2021/2022

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ ð³øåííÿ ïðî äîñòðîêî-
âå çàâåðøåííÿ âñ³õ çìàãàíü â Óêðà¿í³ 

ñåçîíó-2021/22, ÿêèé áóâ çóïèíåíèé 24 
ëþòîãî 2022 ðîêó â äåíü ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè â Óêðà¿í³ ç ðîñ³ºþ. Òàêå 
çàâåðøåííÿ çìàãàíü îòðèìàëî ºäèíîãî-
ëîñíó ï³äòðèìêó.

Òóðí³ðí³ òàáëèö³ çìàãàíü ó âñ³õ ë³ãàõ (â 
ò.÷. ÂÞÁË) ñòàíîì íà äàòó çóïèíêè âèçíàí³ 
îñòàòî÷íèìè. Òàêîæ áóëî íàçâàíî êðèòåð³¿ 
âèçíà÷åííÿ ì³ñöü êîìàíä ïðè ð³çí³é ê³ëü-
êîñò³ ³ãîð ÷è ïðè âèñòóï³ êîìàíä ó ð³çíèõ 
ï³äãðóïàõ.

Ïðè öüîìó âèð³øåíî, ùî ÷åìï³îí³â òà 
ïðèçåð³â ñåçîíó â óñ³õ ë³ãàõ íå âèçíà÷àòè, 
à ï³äñóìêîâó êëàñèô³êàö³þ êîìàíä çàòâåð-
äèòè çà ï³äñóìêàìè ç³ãðàíèõ ìàò÷³â äî 24-
ãî ëþòîãî.

Òàêèì ÷èíîì, íà ïåðøîìó ì³ñö³ â ÷îëî-
â³÷³é Ñóïåðë³ç³ ÷åìï³îíàò çàâåðøèâ Ïðî-
ìåòåé, äðóãèì ñòàâ Áóä³âåëüíèê, òðåò³ì – 
Êè¿â-Áàñêåò.

4 ×ÅÐÂÍß ÑÊ "Ïîëòàâà" ïî-
¿õàâ ó ãîñò³ äî ÔÊ "Ã³ðíèê-
Ñïîðò" ó Ãîð³øí³ Ïëàâí³. 

Òàì êîìàíäè ïðîâåëè ñï³ëüíå 
òðåíóâàííÿ, ô³íàëîì ÿêîãî ñòàâ 
ïîºäèíîê.

Âîñòàííº êëóáè çóñòð³÷àëèñÿ 
âçèìêó íàïåðåäîäí³ ðîñ³éñüêî-
ãî âòîðãíåííÿ. Òîä³ êîëåêòèâè 
ïðîâåëè ñòàðòîâó ãðó òóðí³ðó 
"Ïîëòàâñüêà âåñíà-2022", ó ÿê³é 
ïåðåì³ã ÑÊ "Ïîëòàâà". Çà ö³ òðè 
ì³ñÿö³ ñóïåðíèê óñòèã êàðäè-
íàëüíî âèäîçì³íèòè ñâ³é ñêëàä. 
Íèí³ ëåäü íå ïîëîâèíà êîìàíäè 
"ã³ðíèê³â" - ìîëîäü, ÿêà ùå íå 
ìàº äîñòàòíüî¿ ³ãðîâî¿ ïðàêòè-

êè, òîæ ïîêè ùî íàáèâàº ëèøå 
ïåðø³ ãóë³ ó ïðîôåñ³éíîìó ôóò-
áîë³.

Ñòàðò ïåðøîãî òàéìó ïî-
êàçàâ, ùî ãîñïîäàð³â íå âàðòî 
íåäîîö³íþâàòè. Êîìàíäà õî÷ ³ 
ãðàëà äðóãèì íîìåðîì, òà âñå æ 
íàìàãàëàñÿ "êóñàòè" ïîëòàâö³â 
êîíòðàòàêàìè.  "Ì³ñòÿíè" îðãà-
í³çîâàíî ïåðåðèâàëè áóäü-ÿê³ 
ïîòóãè ãîñïîäàð³â, à íåâäîâç³ é 
ïîâåëè â ðàõóíêó. Ïîäà÷à ç ãëè-
áèíè ïîëÿ â³ä Îëåêñàíäðà Òî-
ìåíêà ìàëà çàê³í÷óâàòèñÿ âëó÷-
íèì óäàðîì ªâãåíà Ñòðåëüöîâà. 
Ïðîòå ôîðâàðä ëèøå ñêîëèõíóâ 
êàðêàñ âîð³ò, ï³ñëÿ ÷îãî ì'ÿ÷ â³ä-

СК «Полтава» у гостях 
впевнено здолала "Гірник-Спорт"

ñêî÷èâ ï³ä íîãè Äìèòðîâ³ Ùåð-
áàêó. Äðóãèé òåìï â³ä êàï³òàíà 
êîìàíäè çàâåðøèâñÿ âæå âëó-
÷àííÿì ó ö³ëü - 0:1. À ï³ä çàâ³-
ñó ïåðøî¿ 45-õâèëèíêè ïîäâî¿â 
ïåðåâàãó Äìèòðî Êîïèòîâ, ÿêèé 
ó øòðàôíîìó ìàéäàí÷èêó ãîñ-
ïîäàð³â çä³éñíèâ ïåðåõîïëåííÿ 
³ ïðîøèâ ñ³òêó âîð³ò "Ã³ðíèê-
Ñïîðòó" - 0:2.

Íà ñòàðò³ äðóãî¿ ïîëîâèíè 
çóñòð³÷³ ãîñïîäàð³ ïîâåðíóëè 
³íòðèãó â ìàò÷. Äîñâ³ä÷åíèé 
Þð³é Áàòþøèí, ùî íèí³ òðåíó-
ºòüñÿ ðàçîì ç "÷åðâîíî-á³ëè-
ìè", çàìêíóâ ïðîñòð³ë òî÷íî ï³ä 
äàëüíþ ñò³éêó âîð³ò Ìàêñèìà 
Òåëüíîâà - 1:2.

Ùîá â³äíîâèòè ð³çíèöþ ó 
äâà ì'ÿ÷³, ïîëòàâöÿì âèñòà÷è-
ëî 5 õâèëèí. Êóòîâèé, ïîäà÷à ó 
âèêîíàíí³ Ìàêñèìà Ãîðæóÿ äî 
øòðàôíîãî ìàéäàí÷èêà, äå íà 
ì'ÿ÷ óæå ÷àòóâàâ Âàäèì Òàðà-
íóøè÷, ùî ó äîòèê äîïðàâèâ 
ôóòáîëüíèé ñíàðÿä ó ñ³òêó - 1:3. 
Ô³íàëüíèé ãîë ó çóñòð³÷³ ïîëòàâ-
ö³ îðãàí³çóâàëè ìîâ ï³ä êîï³ðêó. 
Ïîäà÷à â³ä êóòîâîãî ïðàïîð-
öÿ ó âèêîíàíí³ Ãîðæóÿ â ðàéîí 
11-ìåòðîâî¿ ïîçíà÷êè, äå âæå 
áóâ íàïîãîòîâ³ ³íøèé öåíòðàëü-
íèé çàõèñíèê - Îëåêñàíäð Ïîñü, 
ÿêèé óäàðîì ãîëîâîþ ô³ë³ãðàí-
íî äîïðàâèâ ì'ÿ÷ ï³ä ïîïåðå÷êó.

Òîæ 4:1 - ÑÊ "Ïîëòàâà" ïåðå-
ãðàº çåìëÿê³â ³ç Ãîð³øí³õ Ïëàâí³â.

Ó ÌÀÒ×² íà ïîë³ ñòàä³îíó 
"Õåìïäåí Ïàðê" ó Ãëàçãî 
ãëÿäà÷³, ñåðåä ÿêèõ áóëî 

ïîíàä òðè òèñÿ÷³ óêðà¿íñüêèõ 
øàíóâàëüíèê³â, ïîáà÷èëè îäðà-
çó ÷îòèðè ãîëè.

Äî ïåðåðâè óêðà¿íñüêó êî-
ìàíäó âïåðåä âèâ³â ßðìîëåíêî, 
êîòðîìó àñèñòóâàâ Ìàëèíîâ-
ñüêèé. Ñòàëîñÿ öå íà 33-é õâè-
ëèí³. Ó äåáþò³ æ äðóãî¿ 45-õâè-
ëèíêè ßðåì÷óê ïåðåâàãó çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè ðîçâèíóâ – 2:0.

Ôîðà ó äâà ãîëè ñïîê³éíîãî 
æèòòÿ ï³äîï³÷íèì Îëåêñàíäðà 
Ïåòðàêîâà íå ãàðàíòóâàëà. Íà 
79-é õâèëèí³ øîòëàíäö³ îäèí ãîë 
â³ä³ãðàëè, òà âèÿâèëè àáñîëþò-
íó ð³øó÷³ñòü äîñÿãòè óñï³õó ùå. 
Ïðîòå, ïðàãíó÷è âïåðåä, âîíè 
ùîðàçó ïðîïóñêàëè êîíòðâèïà-
äè ãðàâö³â çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. ² íà 
ï'ÿò³é êîìïåíñîâàí³é õâèëèí³ çó-
ñòð³÷³ Äîâá³ê âè÷àâèâ òðåò³é ãîë 

ó âîðîòà áðèòàíö³â ï³ñëÿ ÷åðãî-
âîãî êîíòðóäàðà.

3:1 – çá³ðíà Óêðà¿íè óñï³øíî 
ïðîéøëà ï³âô³íàëüíèé áàð'ºð 
êâàë³ô³êàö³¿, é òåïåð 5 ÷åðâíÿ ç³-
ãðàº ó ô³íàë³ ç êîìàíäîþ Âåëüñó.

Ïëåé-îôô â³äáîðó ×Ñ-
2022. Ï³âô³íàë. Øîòëàíä³ÿ – 
Óêðà¿íà – 1:3

Ãîëè: ßðìîëåíêî, 33 (0:1). 
ßðåì÷óê, 49 (0:2). Ìàêãðåãîð, 79 
(1:2). Äîâáèê, 90+5 (1:3).

Øîòëàíä³ÿ: Ãîðäîí, Êóïåð 
(Õåíäð³, 68), Õåíë³, Ìàêòîì³íàé, 
Ðîáåðòñîí, Õ³ê³, Ìàêãðåãîð, Ã³ë-
ìîð (Àðìñòðîíã, 68), Ìàêã³íí, 
Äàéêñ (Êð³ñò³, 46), Àäàìñ.

Óêðà¿íà: Áóùàí, Ìèêîëåíêî, 
Ìàòâ³ºíêî, Çàáàðíèé, Êàðàâàºâ, 
Ñòåïàíåíêî (Ñèäîð÷óê, 90+4), 
Öèãàíêîâ (Ìóäðèê, 72), Ç³í÷åí-
êî, Ìàëèíîâñüêèé (Øàïàðåíêî, 
72), ßðìîëåíêî (Çóáêîâ, 78), 
ßðåì÷óê (Äîâáèê, 78).

Україна зіграє у вирішальному 
матчі відбору до ЧС-2022

Три українські клуби 
можуть зіграти в лізі 
Естонії та Латвії

Ò ÐÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÊËÓÁÈ 
— Ïðîìåòåé, Áóä³âåëüíèê 
òà Êè¿â-Áàñêåò íàñòóïíîãî 

ñåçîíó ìîæóòü ç³ãðàòè ó ëàòâ³é-
ñüêî-åñòîíñüê³é ë³ç³.

Äèðåêòîð Ëàòâ³éñüêî¿ áàñ-
êåòáîëüíî¿ ë³ãè Êð³ñòàïñ ßíè-
÷åíîê ìèíóëîãî òèæíÿ ó ïåðå-
äà÷³ «Basketstudija 2+1» çàÿâèâ, 
ùî óêðà¿íñüê³ êîìàíäè, ìîæóòü 
áàçóâàòèñÿ â Ëàòâ³¿ ³ ç³ãðàòè â 
îá’ºäíàí³é ëàòâ³éñüêî-åñòîí-
ñüê³é ë³ç³ íàñòóïíîãî ñåçîíó. 
Õî÷à Êð³ñòàïñ ßíè÷åíîê âèçíàâ, 
ùî êëóáè íå îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü 
áàçóâàòèñÿ ëèøå ó Ðèç³.

Êð³ì òîãî, ïîâ³äîìëÿºòü-
ñÿ, ùî âñ³ òðè êëóáè ïëàíóþòü 
ó÷àñòü ó ºâðîêóáêàõ íàñòóïíîãî 
ñåçîíó.

Ìèíóëîãî ñåçîíó â 
îá’ºäíàí³é ëàòâ³éñüêî-åñòîí-
ñüê³é ë³ç³ áðàëî ó÷àñòü 14 êî-
ìàíä – ø³ñòü ³ç Ëàòâ³¿ òà â³ñ³ì ç 
Åñòîí³¿. ×åìï³îíîì ñòàâ ÂÅÔ, çà 
ÿêèé ãðàâ Â³òàë³é Çîòîâ.

Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî ïðî-
öåñ âñå ùå çíàõîäèòüñÿ â çà-
ðîäêîâîìó ñòàí³. Àóñìàà ñêà-
çàâ, ùî îñîáèñòî â³í âèñòóïàº 
çà ïðèºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ 
êëóá³â, àëå ð³øåííÿ âñå îäíî 
ïðèéìàòèìóòü êëóáè òà ïðàâ-
ë³ííÿ ôåäåðàö³é. Ó ÷åòâåð òà 
ï’ÿòíèöþ â Êÿàð³êó â³äáóäåòü-
ñÿ ùîð³÷íå âè¿çíå çàñ³äàííÿ 
ðàäè ÷åìï³îíàòó, íà ÿêîìó ç 
ïðåäñòàâíèêàìè êëóá³â áóäóòü 
îáãîâîðåí³ ³äå¿. Ïîçèö³ÿ ïðàâ-
ë³ííÿ ôåäåðàö³¿, éìîâ³ðíî, 
áóäå óòî÷íåíà íà çàñ³äàíí³ 15 
÷åðâíÿ, à íå ðàí³øå.

Ó ×ÅÒÂÅÐ, 2 ÷åðâíÿ, íîâèì 
ãîëîâíèì òðåíåðîì êëó-
áó Ôåíåðáàõ÷å ç³ Ñòàì-

áóëó ñòàâ ïîðòóãàëåöü Æîðæå 
Æåçóø. Ïåðåáðàâøèñü äî áå-
ðåã³â Áîñôîðó, ôàõ³âåöü â³ä-
ðàçó ðîçïî÷àâ ðîáîòó ç ïîøóêó 
ïîñèëåííÿ àòàêè ñâîº¿ íîâî¿ 
êîìàíäè.

67-ð³÷íèé ïîðòóãàëåöü í³-
áèòî õî÷å áà÷èòè ó Ôåíåðáàõ÷å 
ñâîãî êîëèøíüîãî ï³äîï³÷íîãî 
ïî Áåíô³ö³ Ðîìàíà ßðåì÷óêà. 

Ñàìå çà Æåçóøà óêðà¿íñüêèé 
ôîðâàðä ïåðåéøîâ äî Áåíô³êè 
âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó.

Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî àëüòåð-
íàòèâîþ ßðåì÷óêó Æåçóø ðîç-
ãëÿäàº ùå îäíîãî ôîðâàðäà 
Áåíô³êè - Õàð³ñà Ñåôåðîâè÷à.

Ó ïîòî÷íîìó ñåçîí³ íà ðàõóí-
êó ßðåì÷óêà 9 ãîë³â òà 6 àñèñò³â 
ó 43 ìàò÷àõ çà Áåíô³êó ó âñ³õ 
òóðí³ðàõ. Òðàíñôåðíà âàðò³ñòü 
26-ð³÷íîãî óêðà¿íöÿ îö³íþºòüñÿ 
ó 15 ìëí ºâðî.

Яремчук може залишити Бенфіку

Українська "молодіжка" забезпечила 
собі плей-офф відбору до Євро-2023

ÏÐÈªÌÍÎÞ äëÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ çá³ðíî¿ U21 ñòàëà 
ïîðàçêà êîìàíäè Ñåðá³¿ 

U21 â³ä îäíîë³òê³â ³ç Ôðàíö³¿ ó 
ãðóï³ êâàë³ô³êàö³¿ – 0:2. Òàêèì 
÷èíîì, áàëêàíñüêà êîìàíäà ï³ä-
îï³÷íèõ Ðîòàíÿ âæå òî÷íî íå íà-
çäîæåíå â òóðí³ðí³é òàáëèö³, à 
òîìó, óêðà¿íö³ ô³í³øóþòü ùîíàé-
ìåíøå äðóãèì.

Ó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè U21, âò³ì, 
ùå º òåîðåòè÷íèé øàíñ, àáè 
íàçäîãíàòè òà âèïåðåäèòè êî-
ìàíäó Ôðàíö³¿ U21, ùî íàðàç³ 
ë³äèðóº. Îäíàê öå çàâäàííÿ ïî-
íàä ñêëàäí³, òà íàâðÿä ÷è áóäå 
âèêîíàíî.
Êâàë³ô³êàö³ÿ ªâðî-2023 U21

Ãðóïà Í, 2 ÷åðâíÿ
Ï³âí³÷íà Ìàêåäîí³ÿ U21 – 

Â³ðìåí³ÿ U21 – 3:1
Ôðàíö³ÿ U21 – Ñåðá³ÿ U21 

– 2:0


