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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ДИСТАНЦИОННО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В 11М ВСЕМИРНОМ ФОРУМЕ ГОРОДОВ (WUF), КОТОРЫЙ С 26 ПО 30 ИЮНЯ ПРОХОДИТ 
В ПОЛЬСКОМ ГОРОДЕ КАТОВИЦЕ

эр Харькова выступил на специаль-
ной сессии «Восстановление горо-
дов и  микрорайонов после войны 

и  стихийных бедствий». В  ходе дискуссии 
экспертные группы в  составе представи-
телей международных организаций обсуди-
ли вопросы, связанные с  оценкой ущерба 
разрушений, программами, необходимыми 
для социальных и  экономических аспектов 
восстановления. Особое внимание было со-
средоточено на том, как удовлетворить жи-
лищные нужды людей и какие действия для 
этого должны будут предпринять региональ-
ные и международные организации.

Игорь Терехов отметил, что предоставление 
Украине статуса кандидата в члены Европей-
ского Союза — важный политический сигнал 
поддержки и  стимул для внедрения в  буду-
щем необходимых реформ:

— С момента полномасштабного втор-
жения рф на территорию Украины, то есть 
с 24 февраля, в Харькове российской арми-

ей разрушено 3,5 тыс. домов разной формы 
собственности. Кроме того, пострадали 466 
административных и других зданий. Мы смо-
жем быстрее восстановить Харьков после 
войны, если привлечем лучших экспертов 
и специалистов в различных сферах обеспе-
чения жизнедеятельности. Несмотря на дей-
ствия российского агрессора, Харьков про-
должает жить, и основная задача городской 
власти сегодня — обеспечить безопасность 
горожан и условия для восстановления эко-
номики. Над созданием нового Генерально-
го плана города работает пул известнейших  
мировых архитекторов во главе с британцем 
Норманом Фостером. В  Харькове постро-
ят новые микрорайоны, учитывая аспекты 
безопасности и  доступности, транспортные 
развязки и  индустриальные парки для при-
тока инвестиций, чтобы самодостаточный 
город мог развиваться. Я  надеюсь на вашу 
поддержку ради общего мира, стабильности 
и процветания!

ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ 
È ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß!
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При содействии Фонда Президента Украины 
по поддержке образования, науки и спорта 

в партнерстве с объединением университетов 
Великобритании и Cormack Consultancy Group, 
при участии Посла Великобритании в Украине 

Мелинды Симмонс и Посла Украины 
в Великобритании Вадима Пристайко состоялась 
онлайн-конференция, посвященная Инициативе 

единения между британскими и украинскими 
университетами.

— Инициатива единения должна помочь 

украинским университетам найти надеж-

ных партнеров, которые будут поддерживать 

связь между студенчеством и академическим 

сообществом вузов, — отметил Руководитель 

Офиса Президен-

та Украины Андрей 

Ермак.

Среди направ-

лений поддержки 

и долгосрочного 

сотрудничества — 

обеспечение непре-

рывности проведе-

ния исследований 

и научной работы на 

базе британских партнеров для тех украинских 

университетов, которые подверглись разруше-

ниям или повреждениям помещений; создание 

краудфандинговой платформы для поддержки 

опытных проектов и стартапов украинских 

ученых и студентов; развитие украинских ис-

следований в британских университетах-по-

братимах; помощь с онлайн-инструментами 

оценки, серверами и технической поддерж-

кой; предоставление студентам, владеющим 

английским языком, возможности проходить 

онлайн-модули британских университетов 

с кредитами, которые признает и зачисляет 

украинский университет; разработка и внедре-

ние программ двойных дипломов; проведение 

совместных исследований и т. д.

Цель проекта — установить более 100 долго-

срочных, устойчивых партнерств для поддержки 

украинских институтов, студентов и исследова-

телей во время войны и после ее завершения.

К партнерству уже присоединились 79 уни-

верситетов Великобритании. Среди проче-

го, это Эдинбургский университет, который 

объединился с Киевским национальным уни-

верситетом имени Тараса Шевченко. Уни-

верситет Рексхема Глиндра объединил уси-

лия с Национальным университетом «Чер-

ниговская политехника». Интерес к Иници-

ативе выразили университеты в Ирландии, 

США, Канаде, а также по всей Европе, поэто-

му список партнерств будет расширяться.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, КОТОРОЕ БЫЛО СОЗВАНО ПО ПРОСЬБЕ УКРАИНЫ

В
ладимир Зеленский отметил, что правоохра-

нители и разведка Украины делают все, чтобы 

установить всех российских военных, причаст-

ных к террору против наших городов.

— Мы задействовали все рычаги, чтобы привлечь 

преступников к ответу. За все сделанное российской 

армией против украинцев в Кременчуге, в Очакове, 

в Лисичанске, в Харькове, в Днепре, во многих других 

городах Украины. Я призвал ООН использовать уже 

существующие механизмы Устава, чтобы прекратить 

российские манипуляции структурами Организации 

и чтобы создать специальный трибунал для расследо-

вания действий российских оккупантов на украинской 

земле. Фамилии, лица и вся информация о каждом из 

террористов будут известны миру. Никто из них не 

сможет избежать ответственности, и персональных 

санкций для этих лиц будет недостаточно. Приго-

вор суда и тюрьма — вот минимум, которого они за-

служивают, — сказал Президент.

Особый акцент Глава государства сделал на от-

ветственности пропагандистов, которые врут и пы-

таются оправдать действия российской армии. Он 

отметил, что каждый из них также будет наказан.

— Чтобы никто не смел обманывать относитель-

но ракетного удара по торговому центру в Кремен-

чуге. Российская ракета ударила именно по этому 

объекту, целенаправленно. Очевидно, что таков был 

приказ. Очевидно, такие координаты получили рос-

сийские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить 

как можно больше людей в мирном городе, в обычном 

торговом центре. И за этот акт государственного тер-

роризма, как и за все остальные, россия будет отвечать. 

На поле боя в Украине, через усиление санкций и обя-

зательно — в трибунале.

ÇÀ ÇËÎ ÎÒÂÅÒÈÒÅ!

28 июня мы отметили один 
из главных государственных 
праздников нашей страны — 
День Конституции Украины.

Х
арьковский городской 

голова Игорь Терехов 

в своем поздравительном 

обращении к горожанам подчерк-

нул, что в мирное время Основ-

ной Закон Украины всегда был 

направлен на то, чтобы государ-

ство служило обществу, обеспе-

чивая реализацию прав и свобод 

граждан. Но случилось так, что теперь самим гражданам 

пришлось встать на защиту государства.

— Мы отмечаем этот праздник в условиях войны, 

когда российская федерация вторглась на нашу землю 

с единственной целью — уничтожить Украину и пора-

ботить ее жителей. В такие дни мы как-то по-новому, с 

особой гордостью, воспринимаем 

все атрибуты государственности, 

которые делают нас единой на-

цией и самобытным народом, — 

гимн, герб, флаг и, конечно же, 

нашу Конституцию. Сейчас все 

мы фактически сражаемся за то, 

что записано в Конституции, — 

за независимость, свободу, право 

самим принимать решение о сво-

ей дальнейшей судьбе. Мы хотим 

жить в своей стране, по своим за-

конам, руководствуясь собствен-

ными представлениями о спра-

ведливом мироустройстве и счастливом будущем, а не 

чужими скрепами — пустыми и лицемерными.

Я искренне верю в то, что в этой войне мы отстоим не 

просто территорию нашей страны, а и все, что делает нас 

украинцами. Мы гордимся своим государством! Всё бу-

дет Украина! — сказал Игорь Терехов.

Пятый месяц войны… Враг не прекращает бомбить 
Харьков, уничтожая городскую инфраструктуру, учебные 
учреждения, больницы, жилые дома. На днях очередным 
ракетным ударом была разрушена школа на Новых Домах.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов со-

общил, что за последние несколько дней интен-

сивность обстрелов существенно возросла.

— Цель оккупантов — посеять панику и хаос, запугать 

людей, сделать так, чтобы жизнь в городе не могла разви-

ваться нормально. С первого дня 

войны они с особой жестокостью 

бомбят нашу страну. Но укра-

инцы — сильная нация и мы не 

позволим российским оккупан-

там творить беспредел! Сегодня 

наш город сплочен, харьковчане 

демонстрируют невероятную си-

лу духа, силу воли и бесстрашия. 

Враг не пройдет, нас не запугать 

никакими бомбардировками. 

Мы — непобедимы! — сказал го-

родской голова.

— Харьков живет и работает даже в такое тяжелое вре-

мя — несмотря ни на что! Россияне бомбят наши транс-

форматорные подстанции, но мы вместе со специалиста-

ми Облэнерго устраняем неполадки и подаем свет. Да, 

с задержками, но мы переключаемся — мы имеем такую 

возможность. Что касается общественного транспорта. 

Работает метрополитен, ходят автобусы, трамваи, трол-

лейбусы. Гуманитарная обстановка ста-

бильная: супермаркеты работают, раздаем 

гуманитарную помощь, ситуация полно-

стью под контролем, — заверил городской 

голова.

Игорь Терехов также сообщил, что горсо-

вет оказывает поддержку военным в подго-

товке укрепрайонов вокруг Харькова:

— Стратегия обороны города Харькова 

однозначна. Мы вместе с нашими войсками, наши ком-

мунальные службы сегодня делают очень много укреп-

районов, мы укрепляем оборону города. Я благодарен на-

шим военным, я благодарен всем нашим коммунальным 

службам, которые, невзирая на такие опасности, под по-

стоянными бомбардировками сегодня делают укрепле-

ния, чтобы Харьков был неприступным!

ÂÑÅ, ×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÍÀÑ ÓÊÐÀÈÍÖÀÌÈ

ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÛÉ È ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ
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СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОВ КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРДА ХГС ПРОВЕРЯЮТ СЛОЖНЫЕ 
УЧАСТКИ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ

Е
сли такой объект попадается во время пла-

новой перекладки, заменить его или оста-

вить — определяют с помощью специаль-

ных приборов.

— Таким образом сотрудники лаборатории метал-

лов обследовали неподвижную опору на магистраль-

ном теплопроводе под плотной застройкой в центре 

города, на ул. Ярослава Мудрого. По выводам спе-

циалистов, этот участок трубы имеет коррозию и из-

ношен на 50%. Он бы мог еще поработать, но, если 

дефект проявится зимой — будет большая проблема. 

Конструкция неподвижной опоры предусматривает 

бетонные работы, и, как следствие, длительное от-

ключение потребителей от услуги, но если заменить 

ее заранее вместе с теплотрассой, то она прослужит 

еще около 40 лет, — рассказали на предприятии.

ÁÅÇ ÄÅÔÅÊÒÎÂ

Сотрудники КСП «Харьковгорлифт» продолжают 
заниматься техническим обслуживанием лифтов 
и внутридомовых сетей, а также круглосуточно 
устранять аварийные ситуации и восстанавливать 
электроснабжение.

К
оллектив предприятия с начала войны все свои 

силы направил на восстановление света в до-

мах харьковчан, который исчезает в результате 

обстрелов оккупантов.

— Так, если 6 июня в Харькове было зафиксирова-

но 97 долгосрочных отключений электроснабжения, то 

сейчас, благодаря ремонтным бригадам, их количество 

уменьшилось до 55. Больше всего таких отключений — 

в Киевском районе, где из-за повреждений внешних се-

тей без света остаются 39 домов, а также в Салтовском 

районе — семь, в Шевченковском — пять, в Холодно-

горском и Немышлянском — по два дома. Такие отклю-

чения находятся в компетенции РЭС, — сообщили в Де-

партаменте жилищно-коммунального хозяйства ХГС.

В воскресенье, 26 июня, по работе внутридомовых 

электросетей в КСП «Харьковгорлифт» поступило око-

ло 70 заявок, из которых 37 специалисты предприятия 

уже выполнили, а 29 связаны с авариями на внешних 

электросетях.

Семикратный чемпион Украины по бадминтону, участник 
Олимпийских игр 2016 года Артем Почтарев проводит 
благотворительный аукцион в поддержку харьковчан.

В 
Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта 

Харьковского горсовета сообщили, что победитель 

аукциона получит одну из трех именных футболок 

Артема Почтарева (на выбор), в которых он побеждал на 

чемпионате Украины и выступал на Олимпиаде в Токио, 

а также фото с автографом и небольшой подарок от Феде-

рации бадминтона Украины. Стартовая цена лота — 1 тыс. 

грн. Аукцион продлится до 21:00 5 июля.

КАК ОФОРМИТЬ 
ИНВАЛИДНОСТЬ 

В ВОЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В течение действия военного положения 

и шести месяцев после его прекращения/
отмены украинцы имеют право обращаться 

в медико-социальную экспертную комиссию 
(МСЭК) за установлением инвалидности 

заочно и независимо от места жительства 
или пребывания, сообщили в Департаменте 

здравоохранения ХГС.

Таким образом, если у человека нет возмож-

ности прибыть в МСЭК, комиссия может при-

нимать решение об установлении инвалидно-

сти заочно на основании направления учрежде-

ния здравоохранения.

При невозможности обследования и оформ-

ления направления в МСЭК срок прохождения 

повторного осмотра для лиц с инвалидностью, 

в том числе и детей, пришедшийся на период 

действия военного положения на территории 

Украины, переносится на срок не позднее ше-

сти месяцев после его прекращения/отмены.

— Медико-социальная экспертиза для уста-

новления группы инвалидности проводится 

по направлению учреждения здравоохранения 

после проведения диагностических, лечебных 

и реабилитационных мероприятий, а также при 

наличии сведений, подтверждающих стойкое 

нарушение функций организма, обусловлен-

ных заболеваниями, последствиями травм или 

врожденными недостатками, которые влекут 

за собой ограничение жизнедеятельности. Ле-

чащий врач, в том числе семейный, к которому 

обратился за медицинской помощью пациент, 

в случае необходимости оформляет направле-

ние на МСЭК. При этом внутренне переме-

щенным лицам не нужно заключать деклара-

цию с врачом, который оформляет это направ-

ление, — разъяснили в Департаменте.

Также там отметили, что для получения соци-

альных выплат лицам с инвалидностью сейчас 

не нужно проходить повторный осмотр для под-

тверждения состояния здоровья. Согласно по-

становлению Кабинета Министров Украины от 

30.03.2022 года № 390, срок действия инвалидно-

сти и индивидуальной программы реабилитации 

продлен на период действия военного положения.

ÍÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÂÅÒÀ —

ÂÑÅ ÑÈËÛ

ÀÓÊÖÈÎÍ ÎÒ ×ÅÌÏÈÎÍÀ

28 июня выпускникам Харьковского национального 
медицинского университета вручили дипломы.

М
олодых врачей и профессорско-препода-

вательский состав поздравила заместитель 

Харьковского городского головы Светлана 

Горбунова-Рубан.

— Дорогие выпускники, берегите себя, работайте, 

приобретайте новые знания, учитесь спасать жизнь 

и здоровье людей. И если у вас это все получится, вы 

обязательно будете счастливы. С новой, взрослой, про-

фессиональной жизнью вас! — сказала вице-мэр.

С начала войны многие сотрудники и студенты, остав-

шиеся в Харькове, стали активно заниматься волонтер-

ской деятельностью, работать в военных госпиталях и гра-

жданских больницах, оказывать медицинскую помощь на 

станциях метро, организовывая там медпункты. Несмотря 

на эти вызовы, университет достойно окончил учебный 

год. В вузе провели государственную аттестацию, распре-

деление в интернатуру, выдали дипломы выпускникам.

— Обычно окончание учебы — это праздник, но 

в этом году он омрачен войной. Очень хотелось бы по-

сле победы собраться вместе и поздравить друг друга. 

Я уверен, что вы будете гордо нести звание выпускника 

Харьковского национального медицинского универси-

тета военного 2022 года. Пусть ваша дальнейшая про-

фессиональная жизнь проходит в мирной, независимой 

и процветающей Украине, — обратился к выпускникам 

ректор университета Валерий Капустник.

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÂÇÐÎÑËÎÉ ÆÈÇÍÈ

В этом году Харьковский национальный 
медицинский университет выпустил 

1414 специалистов, среди них — 612 выпускников 
факультетов подготовки иностранных студентов 
из 37 стран. Дипломы с отличием в этом году 

получил 21 выпускник.
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ЗА ЧАС АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ВІТЧИЗНЯНІ ВИКОНАВЦІ СТВОРИЛИ 15 НОВИХ ПІСЕНЬ 
ПРО ВІЙНУ. ДО ЗАПРОПОНОВАНОГО ПЕРЕЛІКУ УВІЙШЛИ НОВИНКИ JERRY HEIL, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, 
ФІОЛЕТ, MARI CHEBA, KOZAK SYSTEM, ІРИНА БІЛИК, ALEKSEEV, BAZHANA, KOLA, АРТЕМ ПИВОВАРОВ 
& DOROFEEVA, TVORCHI, OTOY, MBREEZE ТА УЛЬМО ТРИ. БІЛЬШІСТЬ ЦИХ ПІСЕНЬ УЖЕ ЗАРАЗ МОЖНА 
ЧУТИ В ЕФІРІ ПЕРШОЇ МУЗИЧНОЇ СТАНЦІЇ УКРАЇНИ  РАДІО ПРОМІНЬ. УСІ НОВИНКИ 2022 РОКУ 
МОЖНА ПОСЛУХАТИ У ПЛЕЙЛИСТІ ШОУ «СЕЛЕКЦІЯ»

JERRY HEIL  «#МРІЯ»
«Пісня #МРІЯ була написана 

декілька місяців тому. Саме тоді майже 
поспіль росія вдарила по місту Щастя, 

а ще розбила літак Ан-225 «Мрія». 
Це так символічно. Наше щастя було 

на нашій землі, і ми тримали найбільшу 
в світі мрію в небі — мрію про свободу. 
Але в українського народу завжди була 
і буде ВОЛЯ. Вона всередині кожного 

з нас. І це той духовний фундамент, на 
якому ми відбудуємо і нову МРІЮ, і нове 
ЩАСТЯ. І образно, і буквально. Можна 

розбити «Мрію», але вбити волю не 
вдасться», — зазначила співачка 

Jerry Heil.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ  «24/02»
Сергій Танчинець — український співак, 

фронтмен гурту «Без Обмежень» та 
заслужений артист України (2020): 

«Мені зателефонував наш друг Артем 
Григорян і поділився ідеєю відео — 

війна у зворотному порядку та жорстка 
відповідь наших хлопців на агресію орди 
як фінал цього відео! Його ідея мені дуже 
сподобалась, і я сказав, що в мене якраз 
є пісня, яку я тільки написав. Кліп про те, 

як наше життя змінилося за секунди.
Ми знаємо, як було «до» 24 лютого. 
У кожного з нас кипіло своє життя: 

з мріями та планами на майбутнє. І вже 
знаємо, яке воно — «після»… Життя 

змінилося назавжди. Та, незважаючи ні 
на що, ми віримо у ЗСУ і точно знаємо, 
що після нашої Перемоги буде міцна, 

вільна та Незалежна Держава. Ми 
живемо в ситуації, з якої вихід один — 

тільки боротьба і перемога».

MARI CHEBA  «НАЦІЯ СЕРЦЯ»
Українська співачка, авторка пісень Mari 

Cheba: «Пісня була написана у Львові, 
у квартирі друзів, які нас прихистили. 

Пам’ятаю, як ми тоді були шоковані 
всім, що відбувається. На той час 

у Львові ми вже звикли до ракетних 
прильотів — жили в тій частині міста, 
де вони були дуже близько. Це було 
дуже страшно, наш будинок просто 

хитався, ми ховались у підвалі з великим 
натовпом людей… Лише коли я трішки 

оговталася від усього, що з нами 
відбувається, — з’явилася «Нація Серця». 

Пісню я присвятила всім українцям, які 
в ці важкі часи переживають великий 
колективний досвід, але разом із тим 

не втрачають своєї сердечності та 
підтримують один одного».

TVORCHI  «БОРЕМОСЯ»
«Ми знімали кліп в осередку культури — 

українському Театрі. Тому самому, де 
оживають твори Лесі Українки та Івана 

Нечуя-Левицького у Тернополі, куди 
приходять наповнитися українські 
родини у Києві, який був жорстоко 

зруйнований у Маріуполі. Під час наших 
зйомок ми бачили своїми очима, як театр 

знову починає дихати. Тому що можна 
знищити стіни, та неможливо вбити наші 

цінності. Про це ми і співаємо у нашій 
пісні: «Боремося та усіх поборемо».

ІРИНА БІЛИК  «КОРДОНИ»
Поп-співачка, композиторка, Заслужена 
та Народна артистка України Ірина Білик: 

«Немає такого зла у світі, щоб знищити 
кохання навіть у цей буремний час і ніякі 

кордони не роз’єднають нашу любов. 
Я присвятила цю пісню тим, хто чекає 

з війни своїх коханих!»

ALEKSEEV  «MАМА»
Український співак Alekseev: «Пісня 

«Мама» про кожного з нас, про вдячність 
найдорожчій у світі людині, про право на 

дитинство, про світ любові, ніжності та 
теплоти! Бережімо його…»

KOLA  «ЧИ РАЗОМ?»
Молода співачка KOLA Анастасія Прудіус: 

«Нашими полями продовжує їздити 
ворожа техніка, летять кулі та снаряди. 
Кожен українець потерпає від жахливих 

подій війни. Відбувається те, що, мабуть, 
й не наснилось у найстрашнішому 

сні. На жаль, війна — це очікування. 
Невимовний біль відчуває кожна жінка, 
яка щодня чекає у голосній тиші звістку 

від коханого».

АРТЕМ ПИВОВАРОВ & DOROFEEVA  
«ДУМИ»

Співак Артем Пивоваров: «Ми 
переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи 

у безперервному потоці інформації, 
намагаємося заповнити екзистенційну 

порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці 
зі своїми думками, з якими буває 

складно. Та ми маємо усвідомлювати, 
що кожен українець з усіма його 

переживаннями й складнощами потрібен 
своїй країні, як ніколи. Україна — наша 
ненька. Вона живе всередині нас. І те 

саме ми хочемо бачити в наших дітях».

ÏIÑÍI ÂIÉÍÈ ÂÃÀÌÓÞÒÜ ÁIËÜÏIÑÍI ÂIÉÍÈ ÂÃÀÌÓÞÒ
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BAZHANA  «ТИ МОЯ СИЛА»
Автор та виконавець Bazhana: 

«Неможливо мовчати. Хочеться 
розповідати всіма можливими 

способами про біль. Про те, що сталося 
в нашій країні. І звичайно, про віру 

та любов. «Ти Моя Сила» — це пісня 
саме про це. Про розлуку з коханими, 
про те, що в найсмутніший час саме 

любов надає силу жити далі, чекати й 
молитися. Весь час з першого дня війни 

я знаходилась вдома, в Києві. Я так 
вирішила і ні секунди не жалкую про це. 

Я б не могла бути далеко, не знаючи, 
що тут з моїми рідними. Коли пройшов 
шок, я сіла й почала писати. Я плакала 

і писала, писала і плакала. Під звуки 
сирен та вибухів. Я писала про все. 

Я написала близько 20 пісень. А «Ти Моя 
Сила» стала першою, яку я випустила, та 
змонтувала невеликий кліп з особистих 

посилань та фотографій».

KOZAK SYSTEM  «АЗОВСТАЛЬ»
Іван Леньо — український музикант, 

акордеоніст, один із лідерів фольк-рок-
гурту Kozak System: «Кожен з нас пильно 

спостерігав за подіями, які відбулися 
в Маріуполі, і кожен з нас сподівався, що 
підмога якимось чином зможе дістатися 
до захисників «Азовсталі», але, на жаль, 
цього не сталося: хлопці і дівчата були 
вимушені здатися в полон задля того, 

щоб зберегти свої життя і в першу чергу 
вивезти поранених і тих, кому була 

життєво необхідна допомога.

KRUTЬ  «СКАЖИ МЕНІ, БОЖЕ»
Українська співачка, поетеса, 

композиторка і бандуристка Марина 
Круть: «Уже більше 100 днів триває 

війна. Півроку тому я не могла подумати, 
що моє покоління, наші діти і батьки 

застануть цю страшну війну. Я не могла 
уявити, що ветеранами війни стануть 

мої близькі та друзі. Це дуже важке 
усвідомлення. Мистецтво говорить 

наперед. Ця пісня десь виринала із мене 
у сонячному 2019, аби у 2022 набути 

нового сенсу. Над створенням «Скажи 
мені, Боже» працювало 70 людей. 

Всі безкоштовно. Я безмежно вдячна 
кожному. Мені надважливо донести 
всьому світу емоції, що ми відчували 
в березні 2022 і відчуваємо зараз».

ФІОЛЕТ  «ГОВОРИ»
Український музикант, письменник, 

лідер гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк: 
«Текст був написаний ще до 24 лютого, 

в паузах між туровими концертами, 
але зараз — саме час, щоб цю 

пісню почули всі. Історія — пророча, 
герої — практично всі ми. Біль — 

спільний і неминучий. Війна триває, 
і творчість повинна про це нагадувати».
Ми вважаємо цих людей абсолютними 

героями, символом Незламності, 
символом віри у Перемогу, віри в Україну. 

Низький уклін кожному захиснику 
Маріуполя».

DETACH  «ІНШІ»
Український гурт із Києва DETACH: 
«У цей важкий час ми знову з вами. 

Ми повертаємося, тому що так треба 
i нам є що сказати. Цю пiсню ми 

присвячуємо хоробростi українського 
народу та його незламності у боротьбі 

з російським агресором. Вона про нашу 
свободу, нашу гідність та наші цінності. 

Ми оплакуємо кожне життя, яке забрала 
ця кривава війна. Ми схиляємося перед 

мужністю українських воїнів, 
які захищають нашу країну прямо зараз. 

Ми виграємо цю війну».

OTOY  «DEPRESSIVE»
Хіп-хоп виконавець OTOY (В’ячеслав 
Дрофа): «Depressive — стан кожної 

небажаної душі, чиї стопи торкнулися 
моєї землі. Вдячний за натхнення на цей 

трек обставинам навколо».

ГУРТ MBREEZE  «УКРАЇ НЦЮ»
Олександр Біляк: «Ми вдячні кожному, 

хто захищає нас на передовій, але 
це не єдиний фронт, котрий зараз 

триває. Український народ сьогодні 
єдиний, як ніколи, весь світ підтримує 
нас в нашому шляху до перемоги. Тож 

ДЯКУЄМО кожному українцю, кожному, 
хто підтримує Україну і робить все задля 

скорішої перемоги над загарбниками! 
Хай, як зараз, не дощить, наша райдуга 

неминуча! Все буде УКРАЇНА!»

МУЗИЧНА ФОРМАЦІЯ УЛЬМО ТРИ  
«З НАМИ БОГ»

Костянтин Шелудько: 
«Зло є, але воно згорить у тому вогні, 

яке запалило. Залишиться тільки 
попіл, який стане добривом для нового 

покоління людей, з новим, вищим, рівнем 
свідомості. Все буде добре, питання 

лише — якою ціною?»

ÏIÑÍI ÂIÉÍÈ ÂÃÀÌÓÞÒÜ ÁIËÜÒÜ ÁIËÜ
А У ХАРКОВІ

Музичну естафету підхопили і вже 
відомі метри музичного небосхилу 

України. Такі, як от фронтмен 
гурту «Океан Ельзи» Святослав 
Вакарчук. У березні, у розпалі 

бомбардувань Харкова він провів 
імпровізований концерт у досить 
спартанській обстановці прямо 
на сходах місцевої підземки на 
станції «Майдан Конституції». 
Тоді, як відомо, мешканці 

використовували це місце як 
бомбосховище. Зокрема, співак 
разом з жителями міста виконав 
не тільки свої пісні, а й народний 
хіт Володимира Івасюка «Червона 
рута». Наприкінці виступу Вакарчук 
подякував харків’янам за мужність. 
А Харківський міський голова Ігор 
Терехов попросив співака написати 

гімн про Харків. Святослав 
Вакарчук пообіцяв це зробити. 

Тож чекаємо!
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Оператор теплорозподільчої станції 4/9, що у Немишлянському 
районі Харкова, Валентина Богданова в «Теплових мережах» 
працює лише 2 роки. 24 лютого вона отримала справжнє бойове 
хрещення — нічну зміну в перший день війни.

В
ибухи жінка зустріла серед котлів та труб, наповнених 

окропом і парою. Як сама каже, спочатку подумала, що 

то грім. Але в мороз таке природнє явище неможливе.

— Потім диспетчер повідомив, що почалася війна… Ось тоді 

я зрозуміла, що сталося жахливе. Те, чого всі боялися і у що ніх-

то не хотів вірити, таки сталося, — згадує Валентина Богданова.

Жінка допрацювала зміну, потім пішла додому, відіспалася 

і 25 лютого фактично заступила на добове чергування, бо так 

змінився графік.

— Поїхати з міста я не планувала і не могла, щонайменше 

з двох причин — вдома син і собака, на роботі роз'їхалися усі 

подруги. А хтось мав подавати тепло людям, — каже вона.

Як пригадує пані Валентина, страшно було на роботі в пер-

ші два тижні, коли через вибухи здригалося все навкруги, 

а вдома, втрьох, із сином та домашнім улюбленцем, було 

якось затишно.

На сьогодні заповітне бажання Валентини Богданової — 

мир в країні і …поїхати до Венеції. Вона ніколи в житті там не 

була, але багато про це місто знає. «Найбільше хочу поїхати до 

Венеції і плисти в гондолі із гондольєром. Ось я себе там бачу: 

спокій, легкий сплеск води, я там ніколи не була, але навіть 

коли уявляю — у мене справжній релакс!» — променіє мрійли-

ва усмішка на обличчі оператора ТРС Валентини Богданової.

Харків'янка Тетяна Савченко 15 років працює оператором 
теплорозподільчої станції Немишлянської філії КП «Харківські 
теплові мережі» і не полишила роботу під час війни.

Я
к повідомили на підприємстві, 

вранці 24 лютого одна з перших 

ракет упала саме біля будинку 

Тетяни Савченко.

— Того дня о 5.45 ранку я почула гур-

кіт, схожий на грім, підійшла до вікна 

подивитися, аж раптом — вибух! Поси-

палося скло з балконної рами, від потуж-

ного удару я впала, — згадує Тетяна.

Тоді уламок металопластикового вік-

на вдарив жінку в голову, на рівні брови, 

і на обличчі залишилася велика гемато-

ма, з якою потім ще довго ходила на ро-

боту.

Від початку війни жила операторка ТРС спочатку в метро, 

потім у підвалі, по знайомих, і тільки 20 квітня, коли трохи по-

теплішало, повернулась у розбиту хату, в якій після обстрілів 

ні вікон, ні дверей не лишилося.

Хоча на роботу іноді доводилося діставатися пішки, та й бу-

динок був потрощений, Тетяна Савченко не залишила рідне 

місто, бо вважає, що приносить користь на робочому місці.

— 25 лютого вона пішла на роботу. Ну а як інакше, як зали-

шити все? Це ж стратегічний об'єкт, тепло людям давати тре-

ба. Мене діти змушували поїхати, бо невістки поїхали, і мене 

із собою хотіли забрати. Але ж я звикла до дисципліни, ро-

зумієте? У нас і так багато людей злякалися і поїхали з міста. 

То у такі складні часи ще й мешканців без тепла та гарячої во-

ди лишити? — задає риторичні пи-

тання Тетяна Миколаївна.

За словами Тетяни Миколаївни, 

на роботі їй навіть було спокій-

ніше, бо в будинок прилітало три 

рази. Під час одного з обстрілів на 

її очах загинув 16-річний хлопчик 

і 4 людей отримали поранення. 

Але такі страшні картини не зупи-

нили жінку на шляху до свого ро-

бочого місця.

— Добиралися як могли, на-

віть пішки. Одного разу, під час 

обстрілів, стою на зупинці, воно 

скрізь бахає, дивлюся — хлопці 

з тероборони. Кричать мені: «Чого ви там стоїте? Обстріл!» 

А я їм: «Так мені на роботу треба! І ви ж їдете і мені також треба 

якось їхати!» Вони мені й кричать: «То сідайте вже, патріотка!» 

Ось так до роботи й доїхала!» — посміхається смілива жінка.

Але сама вона в шоці від своєї сміливості. Каже, жила, наче 

на автопілоті.

Зараз Тетяна Савченко мріє про мир.

— Одне бажання — аби скінчився цей жах, повернулися всі 

родичі і всі харків'яни, щоб разом відновлювати рідне місто, 

і головне — жити у своєму Харкові!

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ!

С 18 по 24 июня Молодежный 
совет при Харьковском 

городском голове совместно 
с партнерами выполнил более 
3,2 тыс. заявок на получение 

продуктовых наборов, 
поступивших на номер «15-35».

Также они раздали более 700 паке-

тов детского питания и 25 тыс. буха-

нок хлеба нуждающимся.

— За неделю было получено 400 

готовых продуктовых наборов от 

«Ротари Клаб», 32 тыс. грн на опла-

ту топлива для водителей от Рома-

на Гребенника, Ольги Шаповал 

и «ITforLife», а также 20 тыс. грн 

в поддержку харьковчан от «Let's 

do it, Ukraine». Кроме того, Роман 

Гребенник передал харьковчанам 

лекарства для детей, а компания 

«Моршинская» — запас питьевой 

воды, — рассказали в Молодежном 

совете.

Также совместно с организаци-

ей «Я Спасён» члены Молодежного 

совета помогли службам разобрать 

разрушения на одном из объек-

тов в Новобаварском районе. «Всех 

приглашаем присоединяться!» — от-

метили в организации.

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КП «КОМПЛЕКС ПО ВЫВОЗУ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ» ХГС ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СВОИХ РАБОТНИКОВ

Н
а днях здесь провели собрание трудового кол-

лектива, в ходе которого обсудили предложе-

ния и планы по разви-

тию предприятия.

Директор КП «КВБО» Алек-

сей Артикуленко сообщил, что 

с начала войны предприятие 

своевременно выплачивало за-

работную плату своим сотрудни-

кам, а теперь, с учетом роста сто-

имости жизни, ищет способы ее 

повышения.

— Кроме того, для улучше-

ния социального обеспечения 

мы возродили на предприятии 

профсоюзную организацию. В ближайших планах — 

организовать бесплатный отдых для детей сотрудников 

КП, а это около 200 детей младше 14 лет. Также сейчас 

прорабатываем возможность предоставления беспро-

центных кредитов сотрудникам, работающим на пред-

приятии больше года. Кредиты могут быть выданы на 

покупку квартиры или авто, на ремонт 

и прочие нужды. Постараемся сохранить 

и другие виды социальной поддержки, — 

отметил директор предприятия.

Также на собрании были учтены предложения по ре-

монту спецавтотранспорта, обустройству рабочих мест 

и улучшению условий труда. Все эти вопросы будут ре-

шаться постепенно.

Алексей Артикуленко обратился к коллективу 

с просьбой передавать свои предложения по улучше-

нию работы предприятия и поблагодарил за добросо-

вестный труд во благо Харькова.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÕ

ÆÈÒÈ Ó ÑÂÎ   ÌÓ ÕÀÐÊÎÂI!Ý

    Ó ÌÅÍÅ ÌÐIßÝ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ7Четверг 
30 июня 2022 года Äiòè

Н
е забуваймо, що мозок не готовий до керу-

вання емоціями повною мірою аж до двадця-

ти одного року. До 6–7 років дитина взагалі 

ніяк не може регулювати свої емоції. Вона відчуває їх 

багато, а керувати ними не може. Це знання може до-

помогти батькам легше сприймати поведінку дитини.

ДЛЯ ТОГО ЩОБ НЕ ЗРИВАТИСЯ НА ДИТИНІ, 
ПОТРІБНО УСВІДОМЛЮВАТИ ПЕВНІ РЕЧІ:

 Дитина влаштовує істерики ненавмисне і не на 

зло вам. Просто вона намагається отримати вашу ува-

гу, спрямовану зараз на розв’язання важливих питань.

 Дитяча істерика минатиме скоріше, якщо ви змо-

жете дати дитині відчуття безпеки, навіть якщо загроза 

лишається, але з вами поруч їй спокійніше. Фрази «Тут 

ми в безпеці», «Я тебе захищу» або «Зараз нас захищає 

багато наших бійців, ми під їх захистом» можуть допо-

могти.

 Звичайні обійми замість з’ясування стосунків да-

дуть змогу дитині впоратися зі своїми емоціями. Саме 

так, тоді коли дитина істерить, замість злості на дитячу 

поведінку просто міцно її обіймайте. «Їжачка» обійма-

ти іноді важко, але це так необхідно.

 Коли ви відчуваєте в собі сили, багато розмовляй-

те з дитиною, обговорюйте тему війни.

 Якщо є можливість, придбайте маленьку іграшку 

Допомагайко (візьміть з наявних або зробіть з підруч-

них матеріалів, наприклад, зі шкарпетки). — Це не про-

сто іграшка. Поясніть дитині, що іграшку звуть Допома-

гайко. Коли дитині лячно чи сумно, а ви в цей час зай-

няті, то Допомагайко буде поруч із дитиною, її підтриму-

ватиме, бо він дуже сильний і добрий. Можна навіть для 

дитини казочку придумати про нього. Якщо вона погано 

спить, то Допомагайка можна брати із собою у ліжко.

Звісно, що найважливішим у питанні зривів на дити-

ну буде ваш особистий стан. Чим спокійнішими ви бу-

дете, тим спокійнішою буде і дитина. Тому якщо маєте 

таку можливість, то відпочиньте. По можливості спро-

буйте виспатися. Смійтеся, робіть щось для себе, жар-

туйте, прийміть ванну, розслабтеся.

Багато хто починає собі забороняти радіти, оскіль-

ки інші люди довкола страждають. Якщо є можливість 

зараз чомусь радіти (навіть найдрібнішим речам), то 

робіть це без почуття провини. Саме це дасть змогу вам 

спокійно виховувати своїх дітей, які є прийдешнім по-

колінням українців.

Пам’ятайте про те, що навіть коли ви вважаєте, що 

сил бракує, насправді вони ще є. Зазвичай ми значно 

сильніші, ніж думаємо про себе.

 ОБІЙМАЙТЕСЯ!
Доведено, що дитина, яку в родині часто обіймають, 

пригортають до себе і цілують, менше хворіє, має міц-

ний імунітет, виглядає більш щасливою та стійкою до 

стресових подій в її житті. І це неспроста, адже під час 

таких обіймів в людині виділяється так званий «гор-

мон довіри» (окситоцин) — він в тілі людини зміцнює 

відчуття безпеки (захищеності) і довіри до оточення. 

І навіть щоденні, хоч і короткотривалі обійми в родині 

перед тим, як дитина йде до школи чи садочка, роблять 

ваші взаємини більш міцними і надають їй і вам гар-

ного настрою на цілий день. А коли ви впродовж дня 

до двадцяти разів обіймете свою дитину, це 

зміцнить її імунітет, і ваша дитина не лише 

менше хворітиме, але й буде досягати кра-

щих результатів у навчанні.

1. Обійми роблять нас щасливими! Коли 

ми обіймаємо іншу людину, наші зало-

зи в організмі вивільняють відомий вже нам 

гормон, а він, згідно з науковими досліджен-

нями, асоціюється зі щастям.

2. Обійми лікують від стресу! Знову ж 

таки, щирі обійми, збільшуючи рівень 

«гормону щастя», знижують рівень «гормо-

ну кортизолу» в організмі. А всі ви знаєте, 

що високий рівень кортизолу призводить до 

надлишкової ваги і навіть такої хворобі, як 

діабет.

3. Діти потребують обіймів стільки ж, 

скільки води та їжі! На думку дослід-

ників Гарвардського університету, обійми 

нормалізують всі фізіологічні процеси в ор-

ганізмі дитини, які необхідні для її розвитку.

4. Обійми сприяють успіхам дитини у на-

вчанні! Діти, які отримують підтримку 

від оточення, краще навчаються і стають до-

брими та чуйними в класі.

5. Обійми покращують будь-яку гру! 

Вчені Каліфорнійського університету 

Берклі (англ. University of California, Berkeley) дове-

ли, що чим більше між членами команд обіймів, тим 

більше шансів у команди на перемогу.

ПОВІТРЯНІ ТРИВОГИ ІЗ СИРЕНАМИ СТАЛИ 
СУМНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ. ЯК ДІЯТИ, КОЛИ 
ЗАСПОКОЇТИ ПОТРІБНО НЕ ЛИШЕ СЕБЕ, 
А Й МАЛЕЧУ?

Н
а певний час заспокоїти дитину допоможуть 

гаджети: телефон, планшет. Вони фокусують 

увагу на собі, створюють відчуття чогось бу-

денного та звичного. Але що робити, коли потрібно 

економити заряд, а сирена все ще триває?

Треба стабілізувати стан дитини, а для цього дуже 

важливий тактильний контакт, особливо з батьками. 

Бо саме це дає відчуття безпеки та опори.

Найперший варіант такого контакту — обійми. При-

тисніть дитину до себе, погладьте або легенько посту-

куйте по спині. Хай малеча відчує на фізичному рівні, 

що ви більші, сильніші і готові її захистити.

Ось ще кілька варіантів тактильного контакту з еле-

ментами гри:

 ПРИВІТАТИСЯ НОСИКАМИ. Уявіть, що ви 

звірятка, які вітаються носик до носику. Це чудово діє 

у поєднанні з обіймами.

 ТУПОТІТИ НОГАМИ. Така вправа, з одного боку, 

дає можливість «заземлитися», фізично відчути, як но-

ги торкаються землі. З іншого боку, — це екологічний 

спосіб відпустити гнів, страх та безсилля.

 РОЗПАЛИТИ УЯВНЕ ВОГНИЩЕ. Швидко-

швидко тріть долоні одна об одну, ніби плануєте роз-

палити багаття. Ця вправа стимулює прилив крові 

у кінцівки. Мозок сприйматиме його сигналом, що 

небезпека минула, адже у критичний час кровопоста-

чання концентрується в серці, мозку та легенях.

 ПОГРАТИ В ДОЛОНЬКИ. Завдання дитини — до-

торкнутися своєю долонькою до вашої відкритої до-

лоні. Ще один спосіб, як заспокоїти дитину, що поєд-

нує і тактильний контакт, і зміну фокусу концентрації 

уваги.

ÇÁÅÐÅÃÒÈ 
ÑÏÎÊIÉ 
ÄÈÒÈÍÈ

ÄÈÒÈÍÀ ÂÅÐÅÄÓ   .
ÃÎËÎÂÍÅ — ÍÅ ÇIÐÂÀÒÈÑÜ

Ý

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначає, 
що у мирний час діти знову сядуть за парти у відновлених 
дитячих садках та школах, і їхнє майбутнє життя буде 

сповнене радістю, любов’ю та милосердям, а не страхом, 
відчаєм та сидінням у бомбосховищах. «Ми зробимо все, 
щоб дитинство наших дітей стало яскравим, захоплюючим, 
наповненим ласкою та добром, і хай на життєвому шляху 

на них чекають лише перемоги та успіх!»

У СТРЕСОВІЙ СИТУАЦІЇ ЛЮДИНІ ДУЖЕ ВАЖКО ВПОРАТИСЯ З ВЛАСНИМИ ЕМОЦІЯМИ, А З ЕМОЦІЯМИ 
ДИТИНИ ВПОРАТИСЬ І ТИМ ПАЧЕ. АЛЕ ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО НЕМОЖЛИВО
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Может возникнуть недомогание. Обратите вни-

мание на свой рацион. Исключите мучное, жирное 

и копченое. Идеальным завтраком для вас станут яч-

менная или гречневая каши. И обязательно пообе-

дайте, голодовки вам противопоказаны.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сосредоточьтесь. Вам следует быть внимательнее. 

В частности, это касается личных отношений. Пусть 

вам не слишком везет в любви, дома ощущается раз-

лад, зато на работе все получается, вас ценят и по-

ощряют.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вроде бы вы ничего не покупали, а денег в кошель-

ке нет. На вопрос «Куда они делись?» вы, при всем 

желании, ответить не сможете. Можно, конечно, 

взять подработку. Но лучше подумать о сохранении 

жизненных сил. Очень скоро они вам понадобятся.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не исключено, что вы станете невольным свиде-

телем споров. Не бойтесь вмешиваться, если чувству-

ете, что конфликт перерастает в настоящую вражду. 

А уж если на ваших глазах обижают слабого — не-

медленно вставайте на его защиту. Кто, если не вы?!

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Категоричность — штука хорошая, но не всегда по-

лезная. Вот и сегодня она приведет совсем не к тем 

последствиям, на которые вы рассчитывали. Вместо 

того чтобы убедить собеседника, Лев настроит его 

против себя.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Дома у Дев всё мирно, тихо и очень уютно. Больше-

го вам и не нужно — было бы куда возвращаться. 

Только не забывайте, что кроме вас в доме живут 

и другие люди, которым тоже хочется, чтобы о них 

заботились и интересовались их делами.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Если вы планируете на этой неделе заключение 

сделок, открытие счета, операции с недвижимостью 

и прочие серьезные финансовые дела — планируйте 

их на четверг. Этот день станет весьма удачным, так 

что не упустите свой шанс.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Представителям водной стихии предстоит с голо-

вой окунуться в мир документов. Будьте предельно 

внимательны при подписании важных бумаг — даже 

одна неверная буква перечеркнет все ваши труды.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Непростой, но невероятно насыщенный и про-

дуктивный день. Вы даже не заметите, как пролетит 

время. Сможете переделать столько дел, что к вечеру 

и сами поразитесь своей работоспособности. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Жизнь порой бывает непредсказуема. Вы вдруг 

взглянете на многие вещи так, будто видите их впер-

вые. То, что было таким знакомым, окажется неверо-

ятно интересным и заманчивым. И мир неожиданно 

предстанет перед вами в совершенно ином свете.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Интересный день для представителей творческих 

профессий. Многие из вас вдруг обнаружат у себя та-

ланты, о которых до сих пор даже не догадывались. 

Впрочем, как говорится, талантливый человек та-

лантлив во всем.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вы можете сколько угодно дуться, сопеть, ворчать, 

бухтеть, но вам все равно придется сделать то, чего 

категорически не хочется. И да, это не входит в круг 

ваших обязанностей, вообще не ваша работа и вам за 

это не платят. Но что поделать?!

Ãîðîñêîï íà 30 èþíÿ

З
давна відомо, що кактуси можуть погли-

нати шкідливе випромінювання монітора 

ПК, однак це не всі позитивні властивості 

цих кімнатних рослин. Також вважається, що во-

ни можуть захистити дім від пограбування. Про-

те підходить кактус не всім. У народі кажуть, що 

зовсім юним дівчатам їх заводити не слід, бо во-

ни можуть надовго засидітися без пари, а чоловік 

потім буде пиячити.

 Товстянка («Грошове 

дерево»)

Напевно, немає такої лю-

дини, яка б не чула, що 

товстянка приносить в дім 

гроші. Однак, щоб досягнути 

максимального ефекту, реко-

мендується висаджувати цю 

рослину в горщик червоного 

кольору. А на дно не забудь-

те покласти кілька монет. 

Також потрібно гарно доглядати за «грошовим 

деревом». Адже, якщо листочки на ньому будуть 

дрібними, в ваших кишенях будуть водитися тіль-

ки дрібні гроші. А якщо товстянка не допомагає, 

варто посадити біля неї плектрантус. Тепер доста-

ток точно оселиться у вашому домі.

 Хлорофітум

У народі цю рослину часто називають 

«сімейне щастя», або «бризки шампансь-

кого». Якщо розставити квіти хлорофітума 

по квартирі і обприскувати їх, — вам забез-

печене щасливе і спокійне сімейне життя.

 Узамбарська фіалка

Якщо у вашій родині часто виникають 

конфлікти, варто посадити в квартирі саме 

цю кімнатну рослину. Вважається, що во-

на здатна створити сімейне щастя, подару-

вати затишок, захистити від хвороб. Однак 

слід пам'ятати, щоб фіалка «працювала», її 

не можна виставляти на загальний огляд.

 Папороть

Здавна вважається, що будь-які види папороті 

допомагають захистити дім від нечистих сил. 

А якщо у вашому будинку засохла ця рослина, 

придивіться до свого оточення. Це означає, що 

папороть спрацювала і взяла на себе зурочення.

 Бамбук

Бамбук в багатьох народів вважається симво-

лом достатку, багатства, кар'єрного зростання, 

успіху. Якщо поставити цю рослину на робочому 

столі, то ви швидко будете просуватися по служ-

бовій драбині.

 Традесканція

Завдяки цій рослині всі пліткарі раз і назав-

жди перестануть розносити про вас плітки. Од-

нак, щоб отримати результат, за нею потрібно 

регулярно доглядати. Обов'язково раз на тиждень 

протирайте листя та обприскуйте рослину.

 Фікус

Він є символом успіху, добробуту, добра, 

спокійної атмосфери в домі. Фікус ре-

комендується ставити на кухні. Тоді 

ви зможете захистити свою родину від 

бідності.

 Плющ

У народі цю рослину називають «чо-

ловікогон», а тому з нею потрібно бу-

ти дуже обережним. Якщо поставити 

плющ в домі, куди щойно заселилася 

молода сім'я, можуть виникати свар-

ки, конфлікти. А тому її взагалі не ре-

комендують вирощувати в квартирі.

 Оксаліс

Якщо вам потрібно вирішили проблеми в осо-

бистому житті, купуйте саме цю кімнатну росли-

ну. А для отримання максимального ефекту по-

ставте поруч гібіскус. Рекомендується часто спіл-

куватися з цими квітами, 

тоді вони будуть «працю-

вати».

 Монстера

У жодному разі не варто 

ставити поруч з ліжком 

в спальній кімнаті. Цю 

рослину вважають «енер-

гетичним вампіром», 

а тому її рідко дарують. 

Хоча тим, хто страждає 

від мігреней, монстера 

може допомогти. Якщо 

сісти під монстерою, го-

ловний біль пройде.

 Цитрусові

Їхні плоди нагадують золото і сонце, а тому 

в багатьох культурах цитрусові вважають хоро-

шою рослиною для дому. Якщо ви хочете, щоб 

ваша сім'я жила в достатку, варто посадити саме 

цитрусові.

12 ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÊÌÅÒ12 ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÊÌÅÒ
ÏÐÎ ÊIÌÍÀÒÍI ÐÎÑËÈÍÈÏÐÎ ÊIÌÍÀÒÍI ÐÎÑËÈÍÈ
У народі є прикмети, які пов'язані з кімнатними 
рослинами. А тому, якщо ви хочете не просто 
прикрасити свій будинок, але й принести в сім'ю 
добробут, щастя, достаток, варто більше дізнатися 
про улюблені квіти.


