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ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ 
УВАЖЕНИЯ

В ХАРЬКОВЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. ПРОВОДЯТСЯ ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ КОТЕЛЬНЫХ, СИСТЕМ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, КОЛЛЕКТОРОВ

В КП «Харьковские тепловые сети» сообщи-
ли, что котельная, обеспечивающая теп-
лом и  горячей водой почти три больших 

района города, работает в штатном режиме.
— Ведутся плановые ремонтные мероприятия 

на трех котлах. В частности на котле № 5 меня-
ют конвективную часть нагрева, на котле № 6 —  
чистят конвективные поверхности, а  на котле 
№ 7 ремонтируют газовую арматуру и  задвиж-
ки. Несмотря на критические и опасные обсто-
ятельства, все сотрудники котельной находятся 
на рабочих местах, регулярно обследуют обору-
дование, выполняют ремонтные и  наладочные 
работы. Во всех районах города рабочие пред-
приятия готовят к  новому отопительному сезо-
ну свои источники тепла и  сети. Оборудование 
должно работать без сбоев, чтобы горожане 
могли получать услуги не только сейчас, но и зи-
мой, — отметили в КП «ХТС».

Кроме того, коммунальщики продолжают 
контролировать систему водоотведения и устра-

нять аварийные ситуации, возникающие после 
обстрелов на канализационных сетях.

Бригады комплекса «Харьковводоотведение» 
КП «Харьковводоканал» возобновили работы 
по перекладке канализационного коллектора 
в Новобаварском районе: уже заменили 70 п. м 
и смонтировали три колодца диаметром 1000 мм. 
При перекладке используются новые полиэтиле-
новые трубы, не подвергающиеся коррозии. Так-
же восстанавливают внутридомовые коммуника-
ции в 175 квартирах во всех районах города.

Харьковский городской голова Игорь Терехов: 
«Несмотря на сложные военные условия, еже-
дневные обстрелы мирных жилых кварталов, 
наши коммунальные службы и  предприятия ра-
ботают в круглосуточном режиме, демонстрируя 
пример мужества и  самоотверженного труда, 
пример, достойный гордости и глубочайшего ува-
жения. Нас не сломить, мы — вместе, мы — харь-
ковчане! Победа будет за нами!».
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ЗНАЙТЕ, ЧТО  
МЫ С ВАМИ!
Президент Украины, его Офис и все ветви власти 
и органы местного самоуправления постоянно 
работают над тем, чтобы поддержать регионы, 
которые оказались в тяжелой ситуации из-за 
российского вторжения.

Руководитель Офиса Главы государства Ан-
дрей Ермак во время заседания Конгресса 
местных и региональных властей при Прези-
денте Украины выразил слова поддержки тем 
регионам, которые сегодня пребывают в самой 
тяжелой ситуации.

— Это Донецкая, Луганская, Николаевская, 
Днепропетровская, Харьковская, Херсонская, 
Запорожская области, а также, безусловно, Ма-
риуполь — его жители, его защитники. Знайте, 
что мы с вами, — сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента также по-
благодарил представителей стран-партнеров, 
которые приняли участие в заседании Кон-
гресса как вживую, так и в формате видеокон-
ференции.

— Сегодня у нас есть беспрецедентная под-
держка наших партнеров. Такого еще не было 
в истории, чтобы одну страну, которая проти-
востоит войне, так поддерживал мир. Украина 
борется, Украина живет! И мы обязательно по-
бедим, — убежден Андрей Ермак.

Глава государства подчеркнул, что продолжени-
ем войны РФ провоцирует продовольственный 
кризис во всем мире.

— Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн. 
человек на планете, и уже сейчас ООН признает, что 
рост продовольственных цен в этом году повлечет го-
лод для минимум 47 млн. человек в 81 стране мира. 
Однако у Украины есть достаточный потенциал, что-
бы не допустить такого продовольственного кризиса 
и стабилизировать продовольственный рынок. Есть 

все товары, чтобы поставлять из наших портов в Одес-
се, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. 
Но частью агрессивной политики России, агрессивной 
войны против нашей страны является блокада наших 
портов. А также сознательные для российской армии 
разрушения нашей производственной базы, их шаги 
в этом направлении, в частности разрушение нашей 
аграрной базы, — сказал Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что прекраще-
ние войны России против Украины и возвращение ми-

ра обязательны, чтобы не допустить продовольствен-
ного кризиса и спасти десятки стран от голода и поли-
тического хаоса.

— Мы обсудили необходимость сделать все воз-
можное для разблокировки украинских портов 
и вывоза продовольствия. Этот вопрос важен не 
только для Украины, еще раз это подчеркиваю. 
И в первую очередь, я считаю, для всего мира и для 
ООН, которая его представляет, — сообщил глава 
государства.

В Департаменте жилищно-
коммунального хозяйства 
ХГС сообщили, что с целью 
поиска локаций для участия 
в работах по разбору завалов 
разрушенных зданий создан 
специальный сайт.

Получить актуаль-
ную информацию 
можно по ссылке: 

https://renovate-kharkiv.com/. 
Также харьковчане могут оказать финансовую помощь 
на восстановление города. Сегодня в Харькове ежеднев-

но ведутся работы, в кото-
рых участвуют волонтеры 
и сотрудники коммуналь-
ных служб.

— В рамках инициати-
вы «Восстановим Харьков 
вместе» в городе разобра-
ли завалы, расчистили тер-
риторию и вывезли мусор 
еще с одного места, где в ре-
зультате обстрелов было 
разрушено здание. В уборке 

приняли участие коммунальные службы и волонтеры, — 
отметили в Департаменте ЖКХ.

Депутаты Люблинского городского совета 28 единогласно 
приняли решение о заключении договора о партнерстве 
между городами Люблин (Польша) и Харьков.

С 2017 года, с момента подписания соглашения 
о сотрудничестве, между Харьковом и Любли-
ном уже реализовано множество совместных 

проектов, сообщил мэр города Люблин Кшиштоф Жук:
— Харьков поддержал кандидатуру Люблина на зва-

ние Европейской молодежной столицы 2023 года, и сей-
час, когда харьковчане страдают от российских бомбар-
дировок, жители польского города хотят символически 
поддержать харьковчан и поднять статус сотрудничества 
до партнерства.

Также он отметил, что рассчитывает на участие моло-
дежи Харькова, а также жителей других городов Укра-
ины в мероприятиях Европейской столицы молодежи 
в Люблине в 2023 году.

Городская клиническая детская больница № 16 получила от благотворителей медицинский автомобиль  
«Mercedes Benz Sprinter II».

Автомобиль, приобретенный на средства 
Украинского врачебного общества в Герма-
нии (председатель Андрей Батрух), позво-

лит улучшить качество и своевременность оказания 
медицинской помощи детям с онкологическими за-
болеваниями и паллиативным пациентам. Кроме то-
го, медицинскому учреждению передали лекарствен-

ные средства и детское питание от группы педиатров 
«Soroptimist-Club» (под руководством доктора Пол-
тер, город Магдебург).

— Искреннее спасибо коллегам за помощь в тяже-
лые времена военной агрессии. Оказывая помощь, вы 
дарите не просто материальные ценности, а надежду 
и веру в добро! — поблагодарил коллектив больницы.

УКРАИНА ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ ООН АНТОНИУ ГУТЕРРЕШЕМ

ВЫ ДАРИТЕ ВЕРУ В ДОБРО!

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

КРИЗИСА

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РОДНОГО ГОРОДА

У ХАРЬКОВА НОВЫЙ ПАРТНЕР

Харьков станет восьмым украинским городом-
партнером Люблина одновременно со Львовом, 

Сумами, Старобельском, Ивано-Франковском, Ровно, 
Луганском и Луцком. Подробности о подписании 
договора будут согласованы в ближайшее время.
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В ПОМОЩИ 
НЕ ОТКАЖУТ

Департамент социальной политики Харьковского 
городского совета остается на связи  

с гражданами.
С 18 по 27 апреля на электронную почту депар-

тамента (34756609@mail.gov.ua) поступило 754 об-
ращения, а в социальной сети Facebook (https://
www.facebook.com/soczahist.kh) написали 142 чело-
века. Все граждане получили консультации, если 
это можно было сделать в таком формате. Всего 
за месяц специалисты проконсультировали 2841 
человека.

В департаменте отметили, что большинство 
вопросов касалось оформления справки и помо-
щи внутренне перемещенным лицам через пор-
тал «Дія».

Если же граждане планируют дальнейшее 
перемещение или возвращение домой, то им 
необходимо:

— уведомить об изменении места жительства 
уполномоченному органу по новому месту про-
живания в течение 10 дней со дня прибытия в 
новое место жительства;

— сообщить уполномоченному органу по 
месту получения справки о добровольном воз-
вращении к постоянному месту жительства не 
позднее, чем за три дня до отъезда. Также в слу-
чае технической возможности заявитель имеет 
право сообщить об изменении фактического ме-
ста жительства/пребывания через портал «Дія».

В связи с военным положением на территории 
Украины структурные подразделения по вопро-
сам социальной защиты населения Харькова не 
работают с 24 февраля 2022 года.

Актуальная информация размещается на сайте 
Департамента социальной политики (https://
soczahist.kharkov.ua/), сайте «Прозрачный офис» 
(https://prozoriy-office.kharkov.ua/) и на странице 
Facebook (https://www.facebook.com/soczahist.kh).

Национальный мультипредметный тест заменит  
в этом году внешнее независимое оценивание знаний 
для выпускников школ.

В тесте — по 20 вопросов по трем предме-
там — украинскому языку, истории и мате-
матике. Оценивать знания будут, как и ранее, 

по 200-балльной шкале. По результатам оценивания 
школьники будут поступать в вузы.

Директор Департамента образования ХГС Ольга Де-
менко сообщила, что в Харькове почти 90% выпуск-
ников из 98%, которые были готовы сдавать ВНО, уже 
подтвердили участие в тестировании.

— Мы стопроцентно всех уже зарегистрировали на 
ВНО. Все имеют логин и пароль, и каждому придет под-
тверждение на участие в мультипредметном тестирова-
нии. Если школьник подтверждает участие, то его опять 

зарегистрируют. Всего запланировано три сессии: од-
на — в июле, а дополнительные — в августе и сентябре.

Для всех 9-ти и 11-классников заказали свидетельства 
и аттестаты об окончании образования. Если ребенок 
уехал из Харькова в другой город, тогда там закажут эти 
документы, а в Харькове аннулируют.

Как только гражданин оформляет статус ВПЛ, 
заявка отправляется для ожидания выплаты. 
Срок зачисления средств зависит от того, когда 

«Ощадбанк» по представлению Министерства соци-
альной политики перечислит средства в банк. В случае 
подтверждения человеку придет сообщение от банка о 
зачислении средств на карту «єПідтримка».

— Если на 1 марта этого года гражданин получал еже-
месячную адресную помощь ВПЛ, то она продлится ав-
томатически, без дополнительного обращения. Одна-
ко, если статус внутренне перемещенного лица был, но 
человек не получал помощь — нужно подать заявление 
оффлайн, потому что в «Дії» можно получить только 
комплексную услугу по оформлению статуса и выплат.

— Если человек успешно подал заяв-
ление на получение 6 500 грн, однако ста-
тус обновился на «Вы не можете получить 
выплату», это значит, что гражданину отка-
зано в помощи из-за несоответствия усло-
виям. С требованиями можно ознакомиться 

в постановлении Кабинета Министров Украины № 199 
от 4 марта 2022 года: https://cutt.ly/jFiAwmb.

— Для того чтобы оформить пособие по безработице, 
необходимо подать заявление онлайн на портале «Дія». 
Для этого нужно войти на портал или зарегистриро-
ваться, нажать «Услуги», «Помощь по безработице», за-
полнить форму и подписать ее с помощью квалифици-
рованной электронной подписи (КЭП). Информация о 
результате поступит на электронную почту. Также мож-
но посмотреть статус услуги в личном кабинете на пор-
тале «Дія».

По всем вопросам помощи от государства пострадав-
шим от войны можно обращаться на горячую линию по 
номеру тел.: (0800)331–834.

КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
НА ТЭЦ‑3 И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ

На ТЭЦ-3 ремонтируют задвиж-
ки на коллекторах. В связи с 
этим, временно от горячего 

водоснабжения отключены 974 жилых 
дома. Также из-за дефектов горячая во-
да не подается в 18 домов, 14 из кото-
рых находятся в Новобаварском районе 
Харькова.

В «ХТС» подчеркнули, что работают 
практически круглосуточно, чтобы как 
можно скорее вернуть в дома харьковчан 
горячую воду. В частности, продолжают 
устранять повреждения и восстанавли-
вать внутриквартальные и внутридомовые сети во всех 
районах города.

— Персонал обеспечен топливом, материалами и 
техникой в полном объеме.

Ежедневно каждый работник пред-
приятия на своем боевом посту — в 
борьбе за родной город, — отметили на 
предприятии.

НА СВОЕМ БОЕВОМ ПОСТУ

ВЫПЛАТЫ ВПЛ: ОТВЕТЫ 
НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

ВМЕСТО ВНО

ПОРТАЛ «ДІЯ» ПОДГОТОВИЛ 
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ О ВЫПЛАТАХ 
ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫМ 
ЛИЦАМ, СООБЩИЛИ В ЦЕНТРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНУСЛУГ 
ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
УСЛУГ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
РЫНКА ХГС
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ПРОВIДНИЙ ТИЖДЕНЬ: заборони, прикмети та традиції

Провідний тиждень починається з Червоної 
гірки, або Провідної неділі. У 2022 році випа-
дає на 1 травня — першу неділю після Вели-

кодня. Одна з його назв — Фомина неділя пов’язана з 
ім’ям апостола Фоми, який не повірив у Воскресіння 
Христа, поки не переконався власноруч. Найчастіше 
поминають у неділю, але у різних регіонах традиційно 
для цього обирають і інші дні Поминального тижня — з 
неділі до суботи.

 ТРАДИЦІЇ
У народі кажуть, що до Великодня Бог відпускає 

душі померлих на землю. Вони спостерігають за своїми 
нащадками і тим, як ті живуть, шанують предків. А 
протягом Світлого тижня, першого тижня після Ве-
ликодня, треба запалювати на вікні свічку, щоб душі 
знайшли дорогу додому, і покласти кілька пасхальних 
яєць, щоб нагодувати їх.

У неділю душі померлих повертаються на небо. А ро-
дичі йдуть на цвинтар, щоб з ними попрощатися.

Традиція проводів — дохристиянська. Вона має гли-
боке язичницьке коріння і відноситься до культу пред-
ків. Довгий час її намагалися викорінити, заборонити. 
Але врешті-решт Проводи органічно влилися у Вели-
кодні свята.

Радониця згадується ще у літописах. Слов’яни по-
минали родичів під час весняного поновлення приро-
ди. Це символізувало кругообіг життя та смерті. Наші 
пращури вважали, що, споживаючи їжу з померлими, 
вони знаходять впевненість у теперішньому, а померлі 
заспокоюють свій дух.

У християнстві ця традиція змінилася, поєдналася 
з молитвами. Їжу стали освячувати в церкві, перш ніж 
поділитися із померлими.

В Україні прийнято ділитися із померлими пасхаль-
ною їжею. І чим багатше частування, тим більше буде 
задоволений предок. На цвинтарі несуть паску, книші, 
коліво, пироги, крашанки.

Коливо — це особлива поминальна страва. Його го-
тують не лише на Проводи, а й на поминки після по-
хорону. Рецепт такий самий, як для куті. Але ще поли-
вають медом, цукровим сиропом. Зверху із ізюму ви-
кладають хрестик. Страва теж має язичницьке коріння.

Наші пращури вважали, що в ці дні потрібно також 
готувати страви, які любили померлі за життя. Їжу не-
сли на цвинтарі, розстеляли скатертини серед могил і 
поминали, ділячись один з одним принесеним.

На Галичині та в Центральній Україні немає зви-
чаю поминок із їжею на цвинтарі. Але тут службу слу-
жать одразу в каплиці при цвинтарі, а потім священик 
окроплює могили.

У Покутті, Гуцульщині та Буковині є традиція да-
вати за «поману». У дарну неділю спеціальний калач 
(поману) дають комусь із запаленою свічкою, кажучи: 
«Це тобі за «поману» — за Петра». На це відповідають: 
«Най Бог прийме». Якщо віддають родичу, то додають 
до помани хустку. Якщо знайомому, то додається но-
сова хустка.

На Півдні є схожа традиція. Дається щось їстівне — 
паска, цукерки, печиво — зі словами: «Пом’яніть раба 
Божого,… (ім’я)». Їм відповідають: «Царство небесне 
рабу Божому,… (ім’я)».

 ЩО ГОВОРИТЬ ЦЕРКВА
Церква, в свою чергу, внесла в народне свято поми-

нання свою заупокійну лепту — спеціальні служби і 
молитви — панахиди. Якщо мова йде про великі храмі, 
панахиди можуть організовувати в одній з невеликих 
капел, які зазвичай розташовані ліворуч від вівтаря, — 
служба там може вестися паралельно з основною. На 
поминальну частину храму зазвичай вказують розп’ят-
тя і великий прямокутний свічник.На панахиду необ-
хідно взяти з собою 3 речі: хліб (символ вічного життя), 
свічку (символ Божого світла) і записку з ім’ям помер-
лого.

У невеликих церквах панахида зазвичай служиться 
відразу ж після основної служби.

Також пом’янути померлих можна під час домаш-
ньої молитви. Є безліч готових молитов на всі випадки: 
за покійних батьків, за чоловіка або дружину, за дітей, 
але є й універсальні. Ось одна з них:

«Упокой, Господи, душу раба Твого (ім’я), прости 
йому всі гріхи його, вільні й невільні, даруй йому Цар-
ство Твоє Небесне і сотвори йому вічную пам’ять».

Поминають також і на кладовищі. Церква рекомен-
дує, прийшовши на кладовище, запалити свічку і про-
читати молитву. Це може бути або одна зі звичайних 
молитов, або спеціальна заупокійна літія, або акафіст 
за упокій.

Якийсь час слід побути наодинці з думками про 
покійного, згадати його найкращі риси характеру, 
вчинки і слова.

 ЩО ЦЕРКВА КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄ 
РОБИТИ
 У цей день вкрай не рекомендується вживати 

спиртні напої, а також «поливати» алкоголем могилу, 
залишати на ній чарку, шматок хліба і щось ще з часту-
вань. Церква вважає це проявом язичництва, хоча на 
практиці ці заборони часто ігноруються.
 Не можна хреститися на пам’ятники, монументи 

або фото — хрестяться тільки на розп’яття або ікону.
 Вкрай не рекомендується захоплюватися обжер-

ливістю серед могил.
 Не слід займатися важкою домашньою роботою.
 Прибирання і фарбування огорож краще все ж та-

ки зробити заздалегідь, а не в поминальний день.
 Конфлікти, сварки, образи та решту негативних 

емоцій краще залишити для інших днів.

 ПРИКМЕТИ
 Коли йдете з кладовища, подумки зверніться 

до покійних з такими словами: «Нам нехай здоро-
виться, а вам легко лежиться», «Вам Царства Бо-
жого, а нам — до вас не поспішати».
 Вважається, що вагітним жінкам не слід 

відвідувати кладовища.
 Людина, яка взяла з могили цукерку, кра-

шанку або якесь інше частування, призначене 
покійному, повинна прочитати за нього молитву, 
інакше той буде йому являтися уві сні.
 Молитва, прочитана вранці в Поминальний 

день, звернена не тільки до Бога, але і до покійних 
родичів, може забезпечити довге і щасливе життя.
 Якщо у Провідну неділю йде дощ, то це чи-

ясь душа плаче, тому що Господь її не відпустив 
за гріхи.
 Не почастуєш честь-честю покійного батька 

на Радоницю — самого на тому світі ніхто не зга-
дає, не почастує, не потішить.

 Якщо душа померлого образиться на бідне ча-
стування, вона може роздратуватися і скупі нащадки 
сильно пошкодують.

ПРОВІДНА, АБО ПОМИНАЛЬНА, НЕДІЛЯ, ГРОБКИ, ПРОВОДИ, АНТИПАСХА, ДАРНА НЕДІЛЯ, 
РАДОНИЦЬКИЙ, АБО ФОМИН, ТИЖДЕНЬ — ВСЕ ЦЕ НАЗВИ ОДНОГО ПЕРІОДУ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМ 
ТРАДИЦІЙ ЗГАДУВАТИ ПОМЕРЛИХ ДРУГОГО ТИЖНЯ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ

Харьковский городской голова Игор Терехов 
просить харків’ян не відвідувати кладовищ 

у поминальні дні. «Сьогодні продовжуються 
обстріли, вони менш інтенсивні, ніж у попередні 
дні, але є жертви, поранені. Значні обстріли у нас 

починаються ближче до ночі та з самого ранку. 
З початку війни не було жодного дня, коли б 

Харків не обстрілювали. Щодо святих днів, коли 
ми звикли ходити до рідних та друзів, яких вже 
немає серед нас. Це традиція, але зважаючи на 

ситуацію з обстрілами, я буду просити містян 
утриматися, зберегти, в першу чергу, своє 

життя. Буду просити, щоб не йшли до кладовищ. 
Сьогодні у місті 25% житла не придатне для 

життя, маю на увазі багатоповерхівки. Близько 
50% шкіл окупанти зруйнували. Перед нами 

стоїть у першу чергу завдання ремонтувати та 
відновлювати школи, де можна. Після перемоги 

будемо будувати нові. Усі школи повинні мати 
сховища».
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НОРМАЛЬНI БАТЬКИ: хто вони?
ПОГЛЯНЬМО ПРАВДІ У ВІЧІ: НІХТО В ЦЬОМУ СВІТІ  
НЕ Є ДОСКОНАЛИМ. ДОБРЕ ВІДОМО, ЩО ІДЕАЛЬНИХ БАТЬКІВ  
НЕ ІСНУЄ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ БАГАТО ХТО З НАС НАМАГАЄТЬСЯ 
НИМИ СТАТИ

Отже, чому б не зосередитися на нормально-
му вихованні? Спочатку дайте відповідь на 
декілька запитань:

1. Чи хочете ви зробити усе можливе заради  
вашої дитини?

2. Чи розумієте ви, які саме батьківські навички вам 
потрібно розвивати? Чи розвиваєте ви їх?

3. Чи вибачаєте ви себе за допущені помилки?  
Чи намагаєтеся надалі уникати їх?

Ствердна відповідь на ці питання означає, що ви — 
досить успішні, нормальні батьки. А це набагато кра-
ще, ніж намагатися бути ідеальними.

Багато батьків упевнені, що дитяча психіка дуже тен-
дітна, хоча насправді діти досить стійкі. Якщо батьки 
не виявляють жорстокості й не ображають дитину — з 
нею все буде добре.

Вам також необхідно пам’ятати, що це ж твердження 
стосується й дітей: ідеальних дітей не існує.

Діти не народжуються з готовою «інструкцією до ви-
користання». Вам треба навчитися ефективно вихову-
вати дитину або з’ясовувати всі нюанси її виховання у 
його процесі.

Хоча існують різні стилі виховання, в успішних мам і 
тат є спільні риси, які дають їхнім дітям найвищі шан-
си досягти успіху в житті. Так, це правда: «нормальні» 
батьки — це успішні батьки.

Оскільки ідеальних батьків не існує, у багатьох є ті 
чи інші ознаки «нормальних» батьків. Однак потрібно 
постійно працювати й над розвитком інших якостей.

Розгляньмо 10 ознак «нормальних» батьків.

1 ТЕРПІННЯ. Ця риса заслужено посідає перше 
місце в списку. Діти рухливі, створюють багато 

галасу, часто вас не слухають, а іноді дратують. Але в 
решті ситуацій вони здатні бути просто чудовими. То-
му терпіння — це необхідна якість, яку вам варто ро-
звинути, щоб успішно виховувати дитину. Уміння 
вчасно зробити декілька глибоких вдихів і стриматися 
допоможе вам значно більше, ніж решта навичок ви-
ховання.

2 БАГАТОПЛАНОВІСТЬ. Домашні обов’язки, ро-
бота й виховання дітей потребують від вас уміння 

виконувати декілька процесів одночасно. Діти, як пра-
вило, відволікають від занять, унаслідок чого вам буває 
складно знову зосередитися.

3 УМІННЯ ПІДТРИМАТИ. На жаль, діти рано по-
чинають сумніватися в собі й турбуватися про 

думку тих, хто навколо. Найкращий спосіб уникнути 
цього — підтримати дитину. За умови достатньої під-

тримки дитина може зміцнити свою самооцінку й мак-
симально розвинути власний потенціал.

4 ІНТЕЛЕКТ. Одним із характерних ознак інтелек-
ту є здатність вирішувати проблеми. Діти ставлять 

перед батьками низку завдань. Інтелект допоможе вам 
зорієнтуватися й ефективно вирішити їх. Ваше уміння 
давати раду життєвим завданням може стати гарним 
прикладом для дитини, що допоможе їй у майбутньому 
навчитися самостійно вирішувати проблеми.

5 ГНУЧКІСТЬ. У разі, коли більшість ваших спроб 
правильно виховувати дитину зазнаватиме не-

вдачі, ви повинні бути досить гнучкими і завжди мати 
запасний варіант. Якщо та чи інша ідея не працює, вам 
доцільно спробувати іншу. Ваші плани теж постійно 
змінюватимуться. Гнучкість допоможе вам зберігати 

спокій у таких умовах.

6 ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ. Можли-
во, ви зможете управляти своїми 

дітьми. Однак діти найчастіше обу-
рюються й не забувають ваших спроб 
зробити це. Для батьків набагато 
ефективніше розвивати в собі лідер-
ські навички й наказувати дитині 
тільки за потреби. Такий ваш при-
клад допоможе їй самій розвинути 
лідерські якості.

7 НАДІЙНІСТЬ. Дитина почу-
вається в безпеці, маючи надій-

них батьків. Вона повинна знати, що 
ви на їхньому боці, що б не трапи-
лося. Чи можуть діти вірити вашому 
слову? Подумайте, наскільки надій-
ними вважають вас ваші друзі, і на-
магайтеся стати кращими.

8 СПІВЧУТТЯ. Діти повинні від-
чувати співчуття батьків. Ви по-

винні розуміти та втішати дітей. Незалежно від того, чи 
вважаєте ви їх правими, маєте прийняти їх почуття. Чи 
можете ви дати це своїй дитині?

9 ПОЧУТТЯ ГУМОРУ. Ваші діти створять вам ба-
гато можливостей посміятися. Не варто пропуска-

ти такі моменти. Якщо ви дозволите собі сміятися над 
кумедними ситуаціями, то матимете здоровий глузд 
навіть у складні часи.

10 УПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ. Діти часто не знають, 
що робити. Тому ви повинні стати для них при-

кладом для наслідування. Ви зрозумієте, що діти чи-
нять так чи інакше в різних ситуаціях, спостерігаючи 
й повторюючи за вами. Вони просто не знають інших 
способів. Чи достатньо ви впевнені в собі, щоб стати 
позитивним прикладом для ваших дітей?

Виховання дітей вимагає від вас максимуму зусиль і 
уваги. Успішні діти найчастіше виростають в успішних 
батьків. Успішно виховати дитину — непросте завдан-
ня, але якщо ви розвинете в собі названі вище якості, 
вам буде легше його досягти.

Дотримуйтеся цих рекомендацій і насолоджуйтеся 
часом, який ви проводите разом із дитиною. Не на-
магайтеся стати ідеальними батьками. Будьте просто 
нормальними батьками. бо це найкраще, що ви можете 
зробити. І це допоможе вам досягти успіху у вихованні 
дітей.

За матеріалами видання «Наша мама»
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Але ж під час перегляду кіно навіть не помічаєш, 
що акторові жарко або незручно. Ось що зна-
чить професіоналізм.

Ми любимо кіно, і після того, як ми дізналися, як 
важко даються нашим улюбленим акторам їх знакові 
ролі, ми почали поважати їх ще більше. Пропонуємо 
вам 13 акторів, які мріють забути свої екранні образи 
як страшний сон.
 ТОМ ГІДДЛСТОН, «ТОР»
Британський актор, який 

підкорив серця глядачів в ролі 
Локі, зізнається, що костюм 
хитрого божества було не 
так-то просто носити. «Було 
дуже спекотно. Нас одягли в 
шкіряні штани, нагрудники та 
пластини для біцепсів, плащ 
був дуже важким. І без того 
душно, а потім одягаєш ще і 
рогату сталеву балаклаву — і 
все тепло, що проходить через 
ваше тіло, не знаходить вихо-
ду».

КРІСТІАН БЕЙЛ, «БЕТМЕН: ПОЧАТОК»
Хоча костюм Бетмена в цьому фільмі був безпереч-

но більш зручним, ніж в попередніх екранізаціях, він 
приніс акторові чимало неприємностей. Бейла щодня 
одягали 3 людини, в костюмі, само собою, було жар-
ко, а сам Крістіан зізнається, що після 6 місяців зйомок 
він зненавидів свій костюм: той спричинив справжній 
головний біль. «Я використовував біль як паливо для 
гніву персонажа», — розповідав пізніше актор.

Енн Гетевей, «Темний лицар: Відродження легенди»
«Цей костюм влаштував мені якийсь психологіч-

ний терор: весь рік думки були тільки про те, як в 
нього влізти. Я 10 місяців не вилазила зі спортзалу 
і не могла зрозуміти, як стати одночасно і худою, і 
сильною», — ділиться Енн. Можливо, порівняно з 
Мішель Пфайффер, яка також грала Жінку-кішку, 
на її долю випало не так багато страждань. Але спо-
гади в актриси теж залишилися на все життя.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР, «БЕТМЕН І РОБІН»
Костюм Містера Фріза становив реальну загро-

зу життю і здоров’ю актора. Рот персонажа мав 
світитися, тому в ротову порожнину актора клали 
світлодіод. Але як тільки на нього потрапляла сли-
на, батарея ушкоджувалася, і рот Арнольда напов-
нювався акумуляторною кислотою. Він був стра-
шенно незадоволений і кричав: «Огидно! Що це у 
мене в роті?»

ДЖИМ КЕРРІ, «ГРІНЧ, ЩО ВКРАВ РІЗДВО»
Майже напевно роль зеленого негідника стала не-

простою в фільмографії Джима Керрі. Актор носив 
незручні великі лінзи, до яких налипав штучний сніг, 
а його одягання в костюм займало кілька годин. Актор 
злився і виводив з себе гримера. Для того щоб допомог-
ти Джиму справлятися з труднощами, був запрошений 

експерт, який навчає агентів розвідки. Він 
зміг навчити актора примусово розслабля-
тися

ДЖЕННІФЕР ЛОУРЕНС,
«ЛЮДИ ІКС: ПЕРШИЙ КЛАС»
Костюм Містик, звичайно, раніше був 

складнішим. Актрисі, що грала цього пер-
сонажа в першій екранізації «Людей 
Ікс», доводилося сидіти в кріслі по 12 
годин. Дженніфер Лоуренс пощастило 
більше: вона носила костюм-трико, їй 
гримували меншу площу тіла, але і тут 
не вдалось уникнути складнощів.

Ходити в туалет актрисі можна бу-
ло лише за допомогою спеціальної во-
ронки, щоб не знімати костюм. Синя 

фарба, якою гримували Дженніфер, спричиняла 
роздратування шкіри й висип, і після цього Ло-
уренс стала носити трико. Одного разу, змиваючи 
вдома залишки гриму, Лоуренс зіпсувала ванну в 
орендованій квартирі. Та стала синьою, і актриса 
посварилася через це з домовласником.

МЕТЬЮ ЛЬЮЇС, 
СЕРІЯ ФІЛЬМІВ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА
Багато хто знає, що актор, який зіграв Невіла, виріс 

і перетворився в красеня. Але сталося це набагато 
раніше, ніж ми думаємо. «Перерва між 2-м і 3-м філь-
мами була більша за звичайну — за цей час я схуднув, — 

розповідає Метью. — Мені спробували набити щоки 
ватою, потім помістили в рот шматочки губки. Вони 
увібрали слину, це було дуже бридко! Ще туфлі на 2 
розміри більше, пластикові вставки за вухами, щоб во-
ни стирчали вперед, і вставні зуби».

Крім цього, Меттью носив більший за розміром ко-
стюм, і спогади про нього в актора теж не дуже райдуж-
ні: «Мені 15 років, навколо повно дівчат, а я кожен 
день ношу цю штуку. Але всі думають, що я просто 
товстий».

Як вам здається, коштували всі ці ролі тих незручно-
стей, які довелося зазнавати акторам?

ТОФЕР ГРЕЙС, 
«ЛЮДИНА-ПАВУК — 3: ВОРОГ У ТІНІ»
Коли актора запитали, чи залишив він на пам’ять пі-

сля зйомок ікла свого персонажа, він зізнався: «Не хо-
чу їх більше бачити». Як виявилося, зубні протези зав-
давали Тоферу біль. Одягти сам костюм Венома можна 
було за годину, і особливого дискомфорту, за словами 
актора, він не спричиняв, хіба що в ньому було незруч-
но ходити в туалет. А ось накладні зуби пошкодили яс-
на Тофера. Хоча він і в цьому знайшов плюси: актор 
сказав, що завдяки цьому міг як слід розлютитися, що і 
було потрібно для ролі.

СКАРЛЕТТ ЙОГАНССОН, «МЕСНИКИ»
Йоганссон згадує, що трико Наташі Романової було 

схоже на гідрокостюм. У ньому було так жарко, що під 
кінець дня його доводилося віджимати. Одного разу у 
актриси навіть трапився тепловий удар з галюцинація-
ми. Це сталося під час зйомок бійки на даху через силь-
ний нагрів костюма.

ПІТЕР ВЕЛЛЕР, «РОБОКОП»
Костюм Робокопа був таким важким і так сильно на-

грівався, що Пітер Веллер втрачав по 3 фунти на день 
через зневоднення. Врешті-решт усередині костюма 
довелося встановити систему охолодження. Крім того, 
в цьому вбранні актор просто був не в змозі помістити-
ся в поліцейську машину. Тому в сценах, де Робокоп 
повинен був сидіти в автомобілі, його знімали тільки 
по пояс.

РОБЕРТ ДАУНІ-МОЛОДШИЙ, 
«ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
Актор, який віддав чимало років зйомок у фільмах 

кіновсесвіту Marvel, згадує, як шолом Залізної люди-
ни буквально засліпив його в першому фільмі. «Во-
ни хотіли по мінімуму використовувати комп’ютерну 
графіку, так що я був повністю в костюмі, — ділиться 
Роберт. — Мені кажуть: «Так, Роберт, коли ми скаже-
мо «Мотор!», ви йдете вперед». І я надягаю цей шолом, 
він закривається, нічого не видно, а тут ще спалахують 
світлодіоди. Я був повністю засліплений».

ЛЕВАР БЕРТОН, «СТАРТРЕК»
Здавалося б, Левар Бертон носив лише пластинку 

на очах — це не громіздкий костюм, в якому жарко і 
незручно. Однак навіть така маленька деталь завдавала 
акторові сильний дискомфорт: Бертон розповідає, що 
практично нічого не бачив в цьому приладі й постійно 
спотикався об реквізит і техніку. Потім візор був пере-
проєктований і став ще важчим: щоб він не впав, його 
закручували болтами, які постійно тиснули на віскі ак-
тора. «Близько 6 років у мене щодня боліла голова», — 
згадує Левар.

ТІМ КАРРІ, «ЛЕГЕНДА»
Весь основний акторський склад витрачав не одну 

годину на перевдягання, але Тіму Каррі пощастило 
менше за інших. Він носив важкі роги, через які стра-
ждав сильними болями в шиї. Нанесення гриму на тіло 
та обличчя займало близько 5 годин, до того ж у Тіма 
почалися напади клаустрофобії. Через них він одного 
разу занадто поспішно відірвав грим, пошкодивши при 
цьому шкіру, а одного разу цілу годину відмокав у ван-
ні, щоб розм’якшити клей.

КРАЩЕ НЕ ЗГАДУВАТИ
ДЕЯКИМ АКТОРАМ, ПРЯМО СКАЖЕМО, НЕ ПОЗАЗДРИШ. ПЕРЕВТІЛИТИСЯ НА ЗНІМАЛЬНОМУ 
МАЙДАНЧИКУ В ІНШУ ЛЮДИНУ І БЕЗ ТОГО НЕПРОСТО, А ВЖЕ ЯКЩО НА ВАС НЕЗРУЧНИЙ КОСТЮМ, 
В ЯКОМУ МОЖНА ВТРАТИТИ СВІДОМІСТЬ, АБО ВАТА В РОТІ, ПОТРІБНА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЩОКИ 
ЗДАВАЛИСЯ ТОВЩИМИ, МИМОВОЛІ МРІЄШ ЛИШЕ ПРО ТЕ, ЩОБ ЗЙОМКИ СКОРІШЕ ЗАКІНЧИЛИСЯ
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Саме російська агресія для багатьох стала 
вирішальним фактором, який підштовхнув 
розмовляти виключно українською. Націо-

нальна свідомість упевнено бере верх.
Розповідаємо, хто з українських зірок перейшов на 

українську.

 Дантес
Відомий український 

музикант Володимир 
Дантес вирішив під-
тримати Батьківщину й 
перейти на рідну мову.

В інтерв’ю Славі 
Дьоміну співак зізнався, 
що став частково говори-
ти українською в побуті, 
а також відтепер викла-

датиме дописи на своїй сторінці в Інстаграмі, написані 
державною мовою.

— Я вирішив, що треба з тими, хто зі мною роз-
мовляє українською, розмовляти так само українсь-
кою. Хто зі мною розмовляє англійською — розмовля-
ти англійською. Соцмережі мені подобається вести 
українською, — заявив Дантес.

Він також наголосив на тому, що зараз йому зручно 
спілкуватися саме українською.

До речі, нещодавно Володимир оприлюднив свою 
авторську пісню українською, якою вирішив підбадьо-
рити підписників у такі непрості часи.

 Даша Астаф’єва
Відома українська мо-

дель та співачка Дар’я 
Астаф’єва проявила актив-
ну громадянську позицію. 
З перших днів війни вона 
долучилася до волонтерів 
та допомагала готувати 
їжу для наших захисників і 
тих, хто потребує підтрим-
ки. Ще одним важливим 

кроком став перехід на українську мову в соцмережах. 
Даша стала дедалі частіше виходити на зв’язок із під-
писниками рідною мовою, а також написала кілька 
дописів українською, аби підбадьорити прихильників:

— Треба вірити й бути впевненими в перемозі! На-
ша країна зараз, як ніколи, найкраща. З перемогою над 
ворогом ми здолаємо всесвітнє зло та подаруємо світло 
тим, хто вже навіть забув про це, — заявила Астаф’єва.

Увесь український народ зараз об’єднався задля то-
го, щоб зовсім скоро святкувати перемогу над окупан-
тами.

 Олексій Дурнєв
Відомий український телеведучий та блогер 

народився та виріс у Маріуполі, який зараз має 
особливе значення для кожного українця.

Ще донедавна Олексій публікував відео на 
YouTube російською, однак зараз він змінив і 
контент, і мову роликів.

На своїй сторінці 
в Інстаграмі Дур-
нєв закликав усіх 
переходити на рід-
ну мову:

— А всіх російсько-
мовних українців я за-
кликаю хоча б спробува-
ти перейти на українську 
мову у побуті. Нічого та-
кого страшного в цьому 
немає. Якщо ви буде-

те читати українські книжки, дивитися кіно, слухати 
українську музику, воно троху-потроху піде. Помилок 
буде все менше, вам буде все комфортніше, — зазначив 
Олексій.

На його думку, саме зараз настав час демонструвати 
свою єдність та згуртованість.

 Дар’я Квіткова
Киянка Дар’я Квітко-

ва, що має понад півтора 
мільйона підписників на 
своїй сторінці в Інста-
грамі, також вирішила 
перейти на українську.

Дівчина, яка нещо-
давно народила сина від 
свого чоловіка Нікіти 
Добриніна, зичить усім 

підписникам добра у своїх постах рідною мовою.
Через свій блог вона висловлює громадянську по-

зицію та допомагає волонтерам збирати гроші для тих, 
хто потребує підтримки.

 Нікіта Добринін
Ведучий та колиш-

ній «Холостяк» Нікіта 
Добринін також тепер 
комунікує з мільйоном 
своїх шанувальників в 
Інстаграмі українською 
мовою.

До початку повно-
масштабної війни До-
бринін розмовляв росій-

ською, проте зараз усе змінилося: чоловік свідомо 
перейшов на державну мову й пішов захищати рідну 
землю, вступивши в тероборону.

 Катерина Реп’яхова
Дружина українського 

співака Віктора Павліка 
Катерина Реп’яхова ро-
дом з Дніпра, до початку 
бойових дій на всій тери-
торії України розмовляла 
здебільшого російською.

Попри те що вона з 
українськомовним чо-
ловіком знаходила спіль-
ну мову, Катерина все ж вирішила остаточно надати 
перевагу солов’їній.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона активно підтри-
мує підписників:

— У такій простій обстановці є щось непідробне, 
справжнє, душевне. Ми зараз єдині, ми підтримуємо 
один одного, — написала Катерина під одним із до-
писів.

 Анна Трінчер
Українська співачка, 

блогерка та акторка Анна 
Трінчер вирішила про-
пагувати рідну мову на 
своїй сторінці в Інста-
грамі. Раніше дівчина ве-
ла свій блог здебільшого 
російською, однак відне-
давна все змінилося.

Тепер Анна щодня виходить на зв’язок із підписни-
ками виключно українською мовою, а також активно 
залучає шанувальників до збору коштів на потреби 
армії. Попри те що Трінчер, яка народилась у Києві, 
ніколи не зазнавала утисків через використання 
російської, після початку повномасштабного насту-
пу Росії дівчина зробила свідомий вибір на користь 
української.

ЗАГОВОРИЛИ солов’їною
ВІЙНА НАЗАВЖДИ ЗМІНИЛА ЖИТТЯ ВСІХ УКРАЇНЦІВ. 

 ХТОСЬ ВИРІШИВ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИТИ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ, 
ХТОСЬ ТЕПЕР ДИВИТЬСЯ НА ВСЕ НАВКОЛО ПІД ІНШИМ КУТОМ,  

А ХТОСЬ ПЕРЕХОДИТЬ НА РІДНУ МОВУ
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Внутренняя жизнь кипит, усиливается интуиция, 

что помогает получить ответы на самые сложные за-
дачи, которые раньше казались неразрешимыми. Не 
удивляйтесь странному стечению обстоятельств, че-
реде событий, в которых отсутствует логика.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Вечер 30 апреля — идеальный момент, что пропи-

сать все свои планы, желания, надежды и мечты. Для 
вас открываются большие перспективы. Лучше воз-
держаться от новых знакомств и поездок. Сосредо-
точьтесь на себе и своей внутренней жизни.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Может возникнуть желание уехать в другую стра-

ну и кардинально изменить свою жизнь. Вы сможете 
благополучно воплотить в жизнь все свои замыслы. 
В ближайшие полгода после затмения 30 апреля вам 
будет сопутствовать везение.

Рак (22 июня — 22 июля)
Лучшее, что можете сделать в ближайшую неде-

лю, — отдохнуть, уделить внимание своему здоровью, 
и не нервничать. В ближайшее время у вас появится 
возможность выхода на новый уровень общения в со-
циуме, особенно с иностранцами.

Лев (23 июля — 23 августа)
Ваш управитель — Солнце, поэтому солнечное 

затмение 30 апреля вы будете ощущать больше, чем 
кто-либо другой. Могут возникнуть слабость и нер-
возность. Если вы работаете с иностранными парт-
нерами — сотрудничество будет плодотворным.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Есть вероятность столкнуться с агрессией со сто-

роны окружающих, поэтому берегите себя, избегайте 
экстремальных ситуаций, не реагируйте на провока-
ции. Благоприятный период для учебы, работы, тре-
бующей точности, интеллектуальной деятельности.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Пришло время упорядочить свою жизнь, сделать 

то, что долго откладывали. Хороший период для под-
готовки к новому витку в карьере, можно подыскать 
курсы повышения квалификации и определиться с 
планами на карьеру. Идите вперёд и будьте смелее.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Будьте осторожны со своими фантазиями, не стоит 

пребывать в плену своих обид и негативных воспо-
минаний. Может возникнуть желание предъявить 
претензии к партнеру или даже напомнить о себе 
своим бывшим любимым.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Перед вами откроется скрытая, истинная сторона 

человеческой жизни. Возможно, вы окажетесь от-
ветственным лицом по теме реализации социальной 
миссии. С любой работой вы справитесь, поэтому 
проявляйте инициативу, будьте активны.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Предстоит много встреч с разными людьми. Сей-

час закладывается фундамент взаимоотношений. Но 
будьте осторожны при принятии окончательного ре-
шения, так как приоритеты могут поменяться.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Множество разговоров, переписок, встреч с но-

выми людьми, которые приносят больше устало-
сти, чем реального желаемого результата. Сейчас не 
самое подходящее время для планирования, лучше 
сосредоточиться на конкретной работе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы можете реализовывать многие жизненные про-

граммы. Также закладывается масса событий, способ-
ствующих вашему успеху. Старайтесь работать в ко-
манде, проявляйте активную социальную позицию.

Гороскоп на 30 апреля

Ми зібрали для вас 
підказки, на які варто 
звернути увагу, щоб ви-

крити підробку просто в магазині. 
Метою цієї публікації та фото є не 
реклама відомих брендів, а прав-
диве інформування людей.

 Насамперед упаковка
Найчастіше при підробці товару 

дизайн упаковки не береться до 
уваги. Офіційний виробник тим 
часом завжди дбає про найдріб-
ніші деталі в дизайні та упаков-
ці свого товару. Уважно огляньте 
упаковку, зверніть увагу на якість 
друку: шрифт повинен добре чи-
татися і бути скрізь однаковим. 
Всередині нічого не повинно 
гриміти й бовтатися. Виробник 
завжди дбає про фіксацію товару, 
щоб нічого не пошкодилося пїд 
час перевезення. Навіть шви й ку-
ти пакувальної плівки мають бути 
ідеальними.

 Подивіться в інструкцію
Інструкція — це все одно що 

паспорт будь-якого пристрою. 
Там повинна знаходитися вся 
важлива інформація мовою 
країни, в якій куплено товар. 
Якщо інструкція написана іншою 
мовою та ви не можете її прочи-
тати — перед вами, імовірніше, 
контрабанда або скопійований 
бренд.

 Зверніть увагу на матеріал
Будь-який матеріал (пластик, 

гума, алюміній) може бути як 
низької, так і високої якості. 
Відомі бренди не економлять на 
матеріалі. Пластикове покриття 
у них гладке і глянсове, без швів, 
щілин. Під час уважного огляду 
підробку ви відразу ж помітите, 
бо дешевий пластик з матовими 
відтінками, шорсткістю й нерів-
ностями.

 Подивіться на шрифти
Логотип — це обличчя будь-я-

кого бренду, йому приділяється 
особлива увага. Він завжди надру-

кований або відтиснутий так, що 
з ним важко що-небудь зробити. 
І навіть при тривалому викори-
станні написи й символи будуть 
добре помітні.

Нанесені на пристрій шрифти 
й позначення мають бути рівни-
ми, добре читатися і не зника-
ти. Часто на підробках можуть 
бути відсутні найменування за-
воду-виготовлювача або будуть 
написані з маленької літери й 
змазаним шрифтом. А самі знач-
ки з інструкції — містити багато 
неточностей і розбіжностей.

 Перевірте зарядний пристрій
Блок зарядки будь-якого 

пристрою має бути адаптований 
для використання в вашій країні. 
Якщо ви живете в Європі, то в 
наборі обов’язкова наявність 
блока з євровилкою. Ситуація, 
коли вам пропонують окремо 
докупити перехідник або зовсім 
інший зарядний пристрій, по-
винна відразу ж насторожувати.

У фірмових зарядках ви не 
знайдете швів між пластиком 
різних кольорів, чого не ска-
жеш про підробку. Пам’ятайте: 
бренд повинен відповідати за 
вашу безпеку при використанні 
пристрою. Тому оригінал відріз-
няється акуратними металеви-
ми наконечниками, якісною 
ізоляцією і шліфуванням.

 Придивіться до проводів 
і штекерів

Якість проводів — один з 
найбільш явних відмітних знаків 
підробки. В оригінальній версії 
вставлений кабель буде щільно 
і рівно примикати. У підробці 
ви побачите неправильний кут 
і розхитаність, а іноді довжи-
на штекера зовсім не співпаде з 
глибиною роз’єму.

Також зверніть увагу на якість 
гуми проводу й нанесених по-
значень. Провід повинен добре 
гнутися і мати рівний колір, а 
маркування не повинно стира-
тися.

Популярна брендова техніка, будь то телефон, планшет або ноутбук, частенько піддається копіюванню.  
А іноді підробка виконана настільки добре, що відрізнити її від оригіналу практично неможливо. І продавці цим 
вміло користуються — виставляють ціну як за оригінал.

ОРИГIНАЛ ЧИ ПIДРОБКА


