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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ОБРАТИЛСЯ 
К ПЕДАГОГАМ, ШКОЛЬНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ ПО СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ 
УЧЕБНОГО ГОДА

Городской голова поблагодарил учителей, 
воспитателей, психологов — всех, кто не 
остался в  стороне и  продолжил обучать, 

морально поддерживать, вдохновлять и подни-
мать патриотический дух харьковчан.

Игорь Терехов подчеркнул, что после побе-
ды инфраструктуру города восстановят и сде-
лают все, чтобы в  школах зазвенел первый 
звонок.

— В новейшей истории Украины мы еще ни-
когда не заканчивали учебный год в столь тра-
гических обстоятельствах — во время войны. 
Сейчас каждый из нас борется за нашу стра-
ну и ее будущее, делает все возможное, чтобы 
приблизить победу. Кто-то снимает мотивацион-
ные видео, пишет трогательные письма или пле-
тет браслеты-обереги для наших защитников. 

Кто-то помогает в волонтерских центрах, гото-
вит вкусные блюда для наших военных или спа-
сает чужие жизни. А  кто-то продолжает учить 
и учиться, таким образом крепко удерживая об-
разовательный фронт. Для Победы важен каж-
дый! — подчеркнул городской голова.

Городской голова также пожелал выпускни-
кам быть целеустремленными и успешно посту-
пить в вузы.

— Именно от вас через несколько лет, без 
преувеличения, будет зависеть будущее на-
шего Харькова, его стабильность и  развитие. 
Поэтому желаю вам найти в себе силы на под-
готовку к  национальному мультипредметному 
тесту и успешно поступить в вузы! Мы надеем-
ся на каждого из вас, на ваши энергию, знания 
и идеи, — сказал Игорь Терехов.

ДЛЯ ПОБЕДЫ 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ!



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота  
4 июня 2022 года2 Будни города-героя

ДАВАЙТЕ  
ДЕЙСТВОВАТЬ  
РЕШИТЕЛЬНО
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей 
Ермак убежден, что страны Совета сотрудничества 
арабских государств Залива должны играть активную 
роль в конструировании новой системы мировой 
безопасности, где важное место должна занимать 
Украина, а также в решении спровоцированного 
агрессией россии глобального продовольственного 
и энергетического кризиса, в восстановлении нашей 
страны после окончания войны.

В обращении к ми-
нистрам  иностран-
ных дел стран — чле-
нов  этой  организа-
ции  (Бахрейна,  Ка-
тара,  Кувейта,  ОАЭ, 
Омана  и  Саудовской 
Аравии)  Андрей  Ер-
мак  отметил,  что 
более  трех  месяцев 
Украина  выдержи-
вает  и  дает  достой-
ный  отпор  жестокой 
и неспровоцированной российской агрессии, когда 
оккупанты совершают массовые зверства, уничто-
жают города и разрушают инфраструктуру.

—  Мы решительно настроены победить и выгнать 
оккупантов с нашей земли. И мы это сделаем. По-
степенно, тяжело, но уверенно, — сказал Глава ОП.

Для налаживания еще более тесного и эффектив-
ного  взаимодействия  с  арабскими  государствами 
Залива  Андрей  Ермак  предложил  создать  специ-
альный Консультационный совет под эгидой руко-
водителя Офиса Президента и Министерства ино-
странных дел Украины для этого региона.

—  Вместе  мы  можем  найти  пути  предотвраще-
ния  гуманитарной  катастрофы,  которой  грозит 
продовольственный  кризис.  Ведь  он  будет  ока-
зывать  непосредственное  влияние  на  население 
арабских  стран  —  с  опасными  непредсказуемыми 
последствиями. Отмечу, что в зоне риска уже ока-
зался ряд исламских государств Африки и Южной 
Азии.  Сегодня  мы  призываем  арабские  государ-
ства Залива предоставить финансовую помощь для 
укрепления  устойчивости  Украины.  А  сразу  после 
войны предлагаем поучаствовать в восстановлении 
нашей  страны.  Приглашаем  вас  присоединиться 
к  масштабным  инфраструктурным,  транспортным 
и  гуманитарным  проектам,  которые  окажут  влия-
ние на будущее всего континента, — отметил руко-
водитель Офиса Главы государства.

ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ САНКЦИОННЫХ ПАКЕТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА — ЭТО НЕ ПРОСТО 
ПРИЧИНИТЬ ВРЕД РФ, А СДЕЛАТЬ ЕВРОПУ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ РОССИИ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
GLOBSEC В БРАТИСЛАВЕ

Глава государства подчеркнул, что каждая связь 
Европы с россией, которая еще остается, — это 
веревка,  которую  российское  государство  по-

пытается превратить в петлю.
—  Мы должны усиливать единство Европы, настоя-

щее единство. И главным шагом на этом пути должно 
стать предоставление Украине статуса кандидата в чле-
ны Европейского Союза, а затем и полноправное член-
ство. Не может быть даже соблазна у россии допускать, 
что европейские страны не поддержат Украину в этом 
вопросе.  Если  Россия  почувствует,  что  Европа  дает 
слабину и может оставить Украину без очевидно необ-
ходимого решения о кандидатстве, то это будет одним 

из крупнейших дестабилизационных факторов 
для континента за все время полномасштабной 
войны.

Владимир  Зеленский  сообщил,  что  Украи-
на уже работает над масштабной инициативой 
United24.

—  Это система инструментов, которые смо-
гут,  когда  будут  полностью  построены,  защищать  не 
только наше государство, но и другие народы от угрозы 
вооруженной  агрессии,  стихийного  бедствия  и  всего 
того,  что  может  разрушить  жизнь.  Мы  уже  сотрудни-
чаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС 
в  масштабе,  соответствующем  полноправному  член-

ству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы за-
щищаем друг друга? Наша цель — сделать так, чтобы за 
24  часа  каждое  государство,  нуждающееся  в  помощи, 
могло ее получить. На сегодняшний день в мире, к со-
жалению, нет такого инструмента. Хотя очевидно, что 
есть необходимость в нем, — сказал Президент.

УСИЛИВАТЬ ЕВРОПЕЙСКОЕ
ЕДИНСТВО

В Харьков ежедневно 
возвращаются тысячи 
жителей, ранее покинувших 
свои дома и переехавших 
в более безопасные регионы. 
Сегодня городская власть 
делает все возможное для 
восстановления Харькова 
и создания максимально 
благоприятных условий 
жизнедеятельности.

Вместе  с  тем  Харь-
ковский  городской 
голова  Игорь  Терехов  подчеркнул,  что  харь-

ковчане,  возвращаясь  из  эвакуации  домой,  должны 
быть готовы к тому, что увидят совершенно другой го-
род.

—  Возвращаться  в  Харьков  или  еще  повременить 
— решают сами горожане. Однако они должны пони-
мать, что война не закончилась и опасность ракетных 
обстрелов сохраняется. Буквально на днях оккупанты 
нанесли очередной удар по мирному жилому кварта-

лу,  разрушена  одна  из  школ 
в  Киевском  районе.  Есть  по-
гибшие и раненые…

Мы  не  можем  говорить 
о  том,  что  люди  вернутся 
и  увидят  Харьков  таким,  ка-
ким  он  был  до  24  февраля. 
Харьков  до  войны  и  сейчас 
— колоссальная разница. Да, 
наши  коммунальные  службы 
работают, ухаживают за горо-
дом,  мы  возобновили  работу 
общественного  транспорта, 
открываются  многие  мага-

зины, в том числе непродовольственных товаров, об-
щепита и т. д. Но многие здания разрушены, около 500 
домов вообще не подлежат восстановлению. И к это-
му надо быть готовыми. Это вызов, который мы долж-
ны принять. Нам предстоит очень много сделать, что-
бы восстановить Харьков и сделать его еще лучше. Нас 
ждет  большая  серьезная  работа,  с  которой,  я  уверен, 
мы обязательно справимся. Мы вместе, мы — харьков-
чане! — сказал городской голова.

Тайвань передаст два миллиона долларов на 
восстановление города Харькова от последствий 
вторжения российских оккупантов, сообщил в своем 
Тelegram-канале Харьковский городской голова Игорь 
Терехов.

Мэр поблагодарил народ Тайваня и министра 
иностранных  дел  Джозефа  У  за  помощь, 
которую Тайбей оказывает харьковчанам.

—  Хочу сказать, что те два миллиона долларов, ко-
торые получит наш город, пойдут на обеспечение без-
опасности харьковской детворы — на школьные бом-
боубежища, — отметил Игорь Терехов.

Молодежный совет при Харьковском городском голове 
обеспечивает гуманитарной помощью людей, которые 
из-за войны потеряли свое жилье.

Более 500 человек, ранее проживавших на стан-
циях  метрополитена,  расселили  в  студенче-
ские общежития, детские сады и школы.

По  поручению  Харьковского  городского  головы 
Игоря Терехова каждый день им раздают горячее пи-

тание, продуктовые наборы и гигиенические товары.
К  обеспечению  горожан  гуманитарной  помо-

щью  также  приобщаются  районные  администрации 
и  партнеры  Молодежного  совета:  сеть  ресторанов 
«Япошка»,  общественная  организация  «Сообщество 
неравнодушных  «Действие»,  волонтерские  организа-
ции «Kharkiv Mir» и «Volunteers_Kharkiv_Svit_Energy». 
Необходимые  товары  они  доставляют  на  семь  таких 
локаций.

ВЫЗОВ НУЖНО ПРИНЯТЬ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
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ПО НОВОМУ ГРАФИКУ
С 4 июня Харьковский метрополитен изменит график 

движения поездов, сообщил Харьковский городской голова 
Игорь Терехов.

С сегодняшнего дня поезда курсируют с 6:30 до 20:00.
Напомним, Харьковский метрополитен возобновил ра-

боту 24 мая, спустя ровно три месяца после начала войны.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ — 
ОБРАЩАЙТЕСЬ

С 18 по 31 мая специалисты Департамента социальной 
политики ХГС получили 1 272 обращения по электронной 

почте. Также за это время более 70 харьковчан обратились 
за консультациями через социальную сетть Facebook. Всем 

гражданам предоставлена соответствующая помощь.
Кроме того, 18 мая возобновили работу все девять управ-

лений социальной защиты населения. С 18 по 31 мая ту-
да  обратилось  на  прием  11 956  человек,  а  телефонные 
консультации получил 14 781 человек.

Поскольку  в  Харьков  переместилось  большое  коли-
чество  людей  из  пригорода  и  соседних  областей,  наибо-
лее  востребованными  услугами  остаются  выдача  справки 
ВПЛ  и  назначение  помощи  ВПЛ.  Отмечается,  что  статус 
внутренне  перемещенного  лица  получили  4 610  граждан, 
а 3 983 подали заявление на помощь.

Контакты  Департамента  социальной  политики:  элек-
тронная  почта:  34756609@mail.gov.ua;  «Facebook»:  https://
www.facebook.com/soczahist.kh;  сайт:  https://soczahist.
kharkov.ua/.  Также  с  актуальной  информацией  можно 
ознакомиться  на  сайте  центра  предоставления  социаль-
ных  услуг  «Прозрачный  офис»:  https://prozoriy-office.
kharkov.ua.

Управления социальной защиты работают с 9:00 до 17:00 
каждый день, кроме субботы и воскресенья, без перерыва.

Предварительно  записаться  на  прием  можно:  по  теле-
фонам, указанным здесь: https://cutt.ly/gHPXM2d (по ним 
же можно получить консультации по всем вопросам, каса-
ющимся  деятельности  управлений  именно  в  том  районе, 
где  человек  состоит  на  учете);  через  колл-центр:  0–800–
304–304; через официальный сайт Департамента социаль-
ной политики по ссылке: https://cutt.ly/6HAOPT0 (в «Про-
зрачные  офисы»  Киевского  и  Шевченковского  районов 
и Региональный центр услуг).

БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДООТВЕДЕНИЕ» КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ХГС В МАЕ ВЫПОЛНИЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ 84 КМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 45 КОЛОДЦЕВ С ЗАМЕНОЙ ЛЮКОВ И ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

Заместитель  директора  по  производству 
комплекса  «Харьковводоотведение»  Игорь  Во-
роненко  сообщил,  что  ревизионные  меропри-

ятия на системах водоотведения проводятся по всему 
городу в соответствии с установленным графиком.

—  В первую очередь рабочие выполняют профилак-
тическую  чистку  систем  канализации.  Также  опера-
тивно  реагируют  на  все  нештатные  ситуации.  Только 
в мае провели ремонтные работы на 12 поврежденных 
участках  трубопроводов.  Незамедлительно  устраняем 
аварийные ситуации и разрушения на коммуникациях 
после  обстрелов.  Продолжаем  контролировать  систе-
мы  водоотведения  в  местах  постоянного  пребывания 
людей,  убежищах,  административных  и  социальных 
объектах,  которые  вновь  открываются  в  нашем  горо-

де, —  рассказал  Игорь  Вороненко.  По  его 
словам, все больше харьковчан возвращают-
ся в город. Если в начале мая на предприятие 
ежедневно поступало около 55 обращений от 
потребителей, то на сегодня — уже более 70, 
которые фиксируют и выполняют.

Также  бригады  КП  выполняют  плановые 
мероприятия  по  подготовке  объектов  к  ра-
боте  в  осенне-зимний  период,  продолжают 
масштабную  перекладку  канализационного 
коллектора в Новобаварском районе.

—  На  время  ремонтных  работ  водоснаб-
жение  в  домах  жителей  не  отключаем, 
а перекачку стоков проводим параллельно насосными 
агрегатами. Таким образом, «Харьковводоканал» обес-

печивает стабильное водоотведение в районе, — доба-
вил Игорь Вороненко.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Заведения торговли, ресторанного 
хозяйства и сферы предоставления 
услуг города Харькова ежедневно 
возобновляют свою работу.

В Департаменте  административ-
ных  услуг  и  потребительского 
рынка  ХГС  отметили,  что  не-

смотря  на  нанесенный  оккупантами 
ущерб,  предприниматели  начинают 
открывать  заведения  и  возобновлять 
предоставление  услуг,  для  того  чтобы 
улучшить  жизнь  харьковчан  и  восста-
новить экономику города.

На  сегодняшний  день  в  Харькове  работают  166 
супермаркетов, около 190 аптек и 32 рынка. Кро-
ме  того,  ежедневно  возобновляют  работу  магази-
ны непродовольственных товаров, рестораны, ка-
фе и кофейни, летние площадки, салоны красоты, 
магазины  бытовой  и  электротехники,  строитель-
ных материалов и косметических товаров, заведе-

ния бытового обслуживания населения. В частно-
сти, в Харькове работают 27 магазинов сети «Eva» 
и 16 магазинов сети «Prostor», а также 6 магазинов 
«Comfy».

Кроме  того,  в  городе  постепенно  восстанавли-
вают предоставление услуг по доставке еды и про-
дуктов питания.

На сегодняшний день  
в разных районах Харькова 
работают мобильные пункты 
выдачи гуманитарной 
помощи.

В частности, все необ-
ходимое  получают  
жители Новобаварс- 

кого  и  Слободского  рай-
онов.  Кроме  прочего,  в 
Слободском районе помощь 
выдают в Городской детской 
поликлинике № 1.

В  Немышлянском  районе  продукты  питания 
получают  жители  Салтовского  жилого  массива  и 

микрорайона,  располо-
женного  возле  ст.  м.  «Ар-
мейская». В Индустриаль-
ном  районе  передвижные 
пункты  работали  на  пр. 
Индустриальном,  ул.  Луи 
Пастера,  а  также  на  пере-
крестке  ул.  Луи  Пастера  и 
ул.  Плиточной.  Харьков-
чане  получили  продукты 
питания,  кондитерские 
изделия, воду, а также мо-
лочную продукцию для де-
тей.

Также в городе предоставляют адресную помощь 
жителям, особо нуждающимся в социальной под-

держке. В частности, 2 июня в Индустриальном 
районе  продукты  и  сладости  передали  десяти 
многодетным семьям, а в Немышлянском рай-
оне необходимые продукты принесли по пред-
варительным заявкам пожилым горожанам.

Кроме того, в Основянском районе волонте-
ры  адресно  доставляют  продуктовые  наборы, 
лекарства,  средства  гигиены  пожилым  людям, 
людям с инвалидностью. Также в районе про-
должают  работать  пункты  выдачи  гуманитар-
ной  помощи,  где  кроме  продуктов  питания 
можно получить одежду и обувь.

МОБИЛЬНАЯ ГУМАНИТАРКА

ВОССТАНОВИТЬ 
ЭКОНОМИКУ ГОРОДА
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Как не стать оружием в руках врага и заодно 
сохранить ментальное здоровье, свое и близ-
ких, поделилась волонтер Ната Паламаренко.

 ЧЕГО ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ ВРАГ?
 ЗАПУГАТЬ. Страх и паника — это то, на что на-

деется враг. Ведь именно в таком состоянии люди те-
ряют бдительность, а это способствует распростране-
нию фейков.
 ИЗНУРИТЬ. И даже те люди, которые вместо па-

ники, наоборот, подверглись эйфории, — очень много 
помогают, волонтерят, работают руками или на ин-
формационном фронте — 
в опасности. Поскольку 
они рискуют быстро исто-
щиться, от этого «глаз за-
мылится», критически вос-
принимать информацию 
станет так же тяжело, как 
и в паническом состоянии.

Вам кажется: чем больше 
новостей вы читаете, тем 
больше держите все под 
контролем? Вам только ка-
жется.

На самом же деле вы про-
сто несколько раз перечитываете одну и ту же новость 
в разных интерпретациях, тратя на это такое нужное 
время и энергию.
 ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ И СОБРАТЬ ИНФОР-

МАЦИЮ. Бойцы ВСУ не читают новости о происходя-
щем на фронте, они получают информацию от штаба. 
Все, что мы видим в инфопространстве, нацелено на 
мирное население.

К сожалению, последствия фейковой атаки в усло-
виях войны могут быть колоссальными. Фейковые но-
вости могут угрожать не только вашему эмоциональ-
ному состоянию, но и напрямую жизни и здоровью 
— срывать эвакуацию, помогать оккупантам создать 
живой щит из населения. Это то, чем активно пользу-
ется враг.

Кроме того, когда есть массив новостей о наших 
успехах на фронте, многие поддаются эйфории. Лю-
дям начинает казаться, что наш враг вообще не очень 
умен, что нам нечего бояться. И это нас начинает рас-
слаблять.

Вот, например, когда граждан стали просить не вы-
кладывать фото и видео обстрелов, не делиться инфор-
мацией о перемещении войск в соцсетях, некоторые 
паблики и пользователи писали: «Российская разведка 
не сидит в Телеграме», «Да они же не смотрят мои сто-

рис». И это, конечно же, ошибочное мнение. Ведь они 
смотрят.

Конечно, они это делают не вручную, процесс ав-
томатизирован. Есть даже открытые сети, по которым 
можно проанализировать упоминания в открытых 
источниках информации (например, запасы пищи, 
боеприпасов и прочее). Один клик — и перед вами те-
кущая ситуация в Харькове на основе твиттера, вкон-
такте и ютуба. В определенной локации с расстанов-
кой меток, откуда поступила информация. Помните, 
что в каждом фото и видеофайле доступны метадан-
ные. Так что даже если вы не указываете адрес, но от-

правляете файл, враг легко сможет отсле-
дить, где сделан снимок, записано видео.

 КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ
     НОВОСТИ?
 Проверьте количество подписчиков 

и какой контент публикует этот сайт или 
человек.

Конечно, это не панацея, потому что 
подписчиков можно закупить, нагнать 
ботов. Однако следите, чтобы у канала 
или страницы было много подписчиков, 
и он был верифицирован — у него бы-
ла синенькая галочка. Также обращайте 

внимание, какой контент публикуется — новости или 
экспертный анализ. Аналитические материалы счи-
таются субъективными, часто это выводы эксперта, 
прогнозы, основанные на фак-
тах, а не сами факты, поэтому 
воспринимать такую информа-
цию, а тем более делиться ею 
нужно крайне осторожно.
 Должен быть источник ин-

формации. Если источник не 
указан, спросите. Если не отве-
чают — не верьте новости.

Первоисточником информа-
ции должно быть официальное 
лицо или служба. Если такого 
первоисточника нет, новость, 
вероятно, является фейком.
 Проверьте, есть ли новость в других СМИ. Дайте 

новости немного времени.
Не принимайте на веру одну-единственную публи-

кацию. Если новость достоверна, она должна появить-
ся в нескольких СМИ.

Помните, что журналисты — это живые люди, они 
могут поспешить, ошибиться и выдать на-гора недо-
статочно проверенную информацию. Однако обычно 

через 10–15 минут ошибку заметят и исправят. Поэто-
му давайте публикациям время и проверяйте, распро-
страняют ли информацию другие издания.
 Внимательно прочтите первоисточник информа-

ции.
В публикациях могут подаваться разные интерпрета-

ции новости. Читайте первоисточник, чтобы составить 
собственное мнение по поводу того или иного собы-
тия, высказывания должностного лица и так далее.

В новости, прежде всего, должен быть факт, а не оце-
ночное суждение.

Лучше избегать публикаций, начинающихся с эмо-
циональных заявлений. Даже в официальных источ-
никах. Очень важно, чтобы новость начиналась с фак-
та — где произошло, что произошло, когда, в каком 
количестве и так далее.
 Комментарий должен быть от эксперта?
Конечно же, в информационной войне участвует 

очень много «диванных экспертов». Сейчас для мно-
гих делиться своим мнением в интернете равно чув-
ствовать себя нужным и полезным. И этого никто не 
запрещает. Мы живем в свободной стране. Однако ве-
рить и дальше делиться лучше мнениями тех людей, 
которые действительно являются экспертами по тому 
или иному вопросу.

Гуглите имя и фамилию того, кто написал эксперт-
ную статью, ищите подтверждения экспертности этого 
человека.
 Ищите визуальное подтверждение. Желательно, 

чтобы новость имела фото- или видеодоказательство. 
Следите, чтобы это не было одной фотографией с од-
ного ракурса. Попытайтесь найти, где впервые было 
опубликовано визуальное подтверждение.

 Учитывайте детали. Убеди-
тесь, что визуал не отредактирован 
и не отфотошоплен.

Перед тем как распространить ин-
формацию, сделайте вдох и медлен-
ный выдох.

Не поддавайтесь панике и подхо-
дите к чтению, и особенно к шерин-
гу новостей, с холодной головой. 
Делитесь только подтвержденными 
фактами из источников, которым 
точно можно доверять.
 Распространяя новость, вы 

берете на себя ответственность. 
Помните, что, во-первых, любая публикация может 
оказаться фейком, во-вторых, делясь информацией 
с подписчиками в соцсетях или с друзьями в чатике, 
вы влияете на них, например, можете деморализовать. 
Сейчас важные новости очень быстро доходят до чита-
телей, люди узнают все и самостоятельно. Так что два-
жды подумайте, стоит ли лишний раз засорять инфо-
пространство.

как не помогать врагу

ВОЙНА В УКРАИНЕ ИМЕЕТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ. И КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ В СЕТИ МОЖЕТ КАК БОРОТЬСЯ С ВРАГОМ, ТАК И ПОМОГАТЬ РОССИЙСКИМ 
ЗАХВАТЧИКАМ, ДАЖЕ САМ ТОГО НЕ ПОДОЗРЕВАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА 
В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ:
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ДЛЯ МАЛЕЧI
ТРАДИЦІЙНО 1 ЧЕРВНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ЗАХИСТУ 
ДІТЕЙ. ЦЕ СВЯТО СЛУЖИТЬ НАГАДУВАННЯМ ПРО ТЕ, НАСКІЛЬКИ 
ВАЖЛИВО ЗАХИЩАТИ ДИТЯЧІ ПРАВА. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВІЙНУ, 
У ДІТЕЙ МАЄ БУТИ ДИТИНСТВО. У ТАКИЙ СКЛАДНИЙ ЧАС НЕОБХІДНО 
ВІДВОЛІКАТИСЯ, ОСОБЛИВО МАЛЮКАМ

А яке ж дитинство без мультфільмів? Пропонуємо вам добірку кращих 
мультфільмів українською мовою.

 «Лісова пісня»
Це справжній шедевр, створений за 

мотивами культового твору Лесі Україн-
ки. Мультфільм змусить вас з головою 
зануритися у феєрію любові, українсь-
кої автентичності, давніх міфів, містики 
і надприродної краси.

 «Клара і чарівний дракон»
Український анімаційний фільм, що 

вийшов у міжнародний прокат. Звору-
шлива історія про дівчинку Клару, яка 
намагається разом зі своїми друзями вря-
тувати чарівного Дракона з надприрод-
ними здібностями, залишить після себе 
позитивні емоції. Обов’язково подивіть-
ся і залишитеся задоволеними.

 «Микита Кожум’яка»
Маленький Микита, син відомого бо-

гатиря Кожум’яки, вирішив, що теж мо-
же здолати дракона, як це колись зробив 
його батько. Незважаючи на заборони 
батька, Микита знаходить спосіб вплута-
тися в пригоду, і тепер тільки від його хо-
робрості залежить, подужає він дракона 
і чи повернеться з чарівного світу додому.

 ЩО ДИВИТИСЯ ДІТЯМ НА YOUTUBE
На YouTube є маса каналів, які можуть сподобатися маленьким українцям.

 З любов’ю до дітей — Дитячі пісні
Основний контент цього YouTube-каналу — це веселі дитячі пісні, які так 

подобаються малюкам.
Також на каналі діти можуть подивитися цікаві алфавіти і мультики українсь-

кою мовою, а також розім’ятися.

 ПЛЮСПЛЮС
Це телеканал, окремі відео якого виходять також на YouTube-каналі. Тут ви 

знайдете пізнавальні та розважальні мультики, відео про екологію і як пра-
вильно розмовляти українською мовою, а ще поготуєте разом з дітьми смачні 
страви.

 Мультики UA
На каналі ви знайдете пізнавальні мультфільми для малюків українською 

мовою. Через відео малюки можуть вивчати алфавіт, кольори, цифри і геомет-
ричні фігури. Багато мультиків присвячені техніці і транспорту, зокрема авто-
мобілям і паровозам. Хлопчикам точно сподобається!

ДЛЯ ДОРОСЛИХ
5 НОВИНОК NETFLIX, ЯКІ ВАРТО ПОДИВИТИСЯ В ЧЕРВНІ. СЕРЕД 
НАЙЦІКАВІШИХ — ФІНАЛЬНИЙ СЕЗОН «ГОСТРИХ КАРТУЗІВ», 
ДОКУМЕНТАЛЬНА СТРІЧКА ПРО ДЖЕННІФЕР ЛОПЕС І ЇЇ ШЛЯХ ДО 
УСПІХУ, ТА БЛОКБАСТЕР З КРІСОМ ГЕМСВОРТОМ

 «Гострі картузи»
Шостий і фінальний сезон блискучого 

серіалу. У нових епізодах сімейство Шелбі 
продовжить війну проти політика Осваль-
да Мослі, а також зустрінеться з таємни-
чим новим персонажем. Серіал може по-
хвалитися одним з найнеперевершеніших 
акторських складів на британському теле-
баченні. Головну роль Томаса Шелбі в шоу 
виконує Кілліан Мерфі, а знімальний 
майданчик з ним ділять зірка серіалу «Хід 
королеви» Аня Тейлор-Джой, Том Гарді, 
Сем Клафлін, Пол Андерсон.

 «Дженніфер Лопес: «Половина»/Jennifer Lopez: Halftime
Талановита співачка та успішна бізнесву-

мен, любляча мати й щаслива наречена Бе-
на Афлека — здається, що 50-річна Джен-
ніфер Лопес ідеальна жінка, супергероїня, 
наче персонажка Marvel. Але насправді за 
ідеальним життям стоїть щоденна тяжка 
робота над собою, а також сумніви та хви-
лювання. Про те, що значить бути Джен-
ніфер Лопес, розповість документальний 
фільм, присвячений 50-річчю суперзірки. 
Фільм задокументував життя зірки впро-
довж року напередодні ювілея. Цього року 
співачка дала велике турне, а у фільмі ка-
же, що для неї було дуже важливо відзна-
чити своє 50-річчя концертним туром. «Як для жінки було важливо це зроби-
ти, дати людям зрозуміти, що ви не можете списувати жінок у певний момент 
їхнього життя, — сказала вона. — Ви стаєте дедалі кращими, якщо відкриті до 
розвитку та досвіду зростання».

 «Дурак від Бога»/God’s Favorite Idiot
Кларк — дотепний і недолугий, зви-

чайний офісний працівник, представ-
ник техпідтримки однієї великої фірми. 
Він закохується у свою колегу. Чоловік 
переймається таємною пристрастю що-
до Емілі Лак. Щоправда, його амурним 
справам намагається всіляко перешко-
дити місія самого Господа Бога, який не-
зрозуміло звідки з’явився, який призна-
чив Кларку особливо важливе завдання. 
Доводиться якимось чином поєднувати 
спілкування з Емілі та виконання бажань 

Всевишнього. Крім основного оповідання глядачів чекає катання на роликах, 
відвідування озера у вогні, а також очікування неминучого кінця світу. Чого 
тільки не станеться, коли у справи простих смертні втручаються найвищі сили.

 «Спайдерхед»/Spiderhead
Недалеке майбутнє, в якому технології 

дійшли нечуваного рівня розвитку. В’язень 
суперсучасної в’язниці бере участь в екс-
перименті: вживає речовини, що керують 
емоціями, і якоїсь миті ставить питання 
про цілі експерименту… Якщо вас раптом 
не зацікавив цей футуристичний сюжет, то 
точно зацікавить акторський склад: в’язня 
грає Майлз Теллер, зірка фільмів «Дивер-
гент» та «Одержимість», а того, хто над ним 
експериментує, — Кріс Гемсворт, суперзір-
ка фільмів «Тор» та «Месники».

 «Гнів Божий»/The Wrath of God
Захоплюючий аргентинський трилер 

розповідає про низку таємничих смертей 
у сім’ї молодої жінки. Незабаром вона по-
чинає підозрювати, що її бос може бути 
причетний… В головних ролях — арген-
тинська зірка Хуан Мінухін, який зняв-
ся разом із Уіллом Смітом і Марго Роббі 
у «Фокусі», та Дієго Перетті з драми Netflix 
«Королівство». Фільм заснований на од-
нойменному популярному романі Гільєр-
мо Мартінеса.
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Ви просто не помічаєте, що щодня спричинюєте 
емоційний збиток і руйнуєте самооцінку сина 
або дочки. І ось уже вас сприймають у багнети. 

Чому ж так відбувається? Розберемося в причинах.

 НЕ ПРИДІЛЯЄТЕ УВАГИ
Діти дуже люблять складати історії та розповідати їх 

своїм батькам. Вони можуть повторювати свої оповід-
ки нескінченне число разів. Навіть якщо ви зрозуміли, 
що вже чули розповідь, дослухайте дитину. Для неї це 
має неабияке значення. У вас може бути багато важ-
ливих справ, але на першому місці завжди мають бути 
ваші діти. Вони не повинні сумніватися в тому, що ви 
їх любите. Це вам здається, що таких проявів турбо-
ти, як покупки дорогих речей та іграшок, цілком до-
статньо. Але радіокеровані машинки та модні гаджети 
не здатні зробити дитину по-справжньому щасливою. 
Вона хоче спілкуватися з вами, а не з бездушними 
предметами.

«Десять-п’ятнадцять хвилин живого, теплого спілку-
вання в день, — і у дитини вже не буде відчуття, що вона 
нікому не потрібна», — впевнений психолог, психіатр-
криміналіст Михайло Виноградов.

Те ж саме й щодо оплати освіти. Так, ви виділяєте 
гроші на навчання, але до любові це не має ніякого сто-
сунку. Створіть для свого малюка приємну атмосферу. 
Нехай, коли дитина виросте, у неї залишаться приємні 
спогади про те, як ви допомагали їй клеїти аплікації, 
грали з нею в хованки та читали разом казки.

 ВИМАГАЄТЕ ДОКАЗІВ ЛЮБОВІ
Якщо ви караєте дитину за двійки та вважаєте, 

що вона повинна вчитися тільки на «відмінно», то є 
ймовірність, що ви «токсична мати». Ви порівнюєте 
її з іншими дітьми й ставите їх в приклад. Запам’я-
тайте, люблять не за щось, а просто так. Ви ж зму-
шуєте дитину відповідати очікуванням, а коли вона 
їх не виправдовує, то ви лаєте її за це. Вона відчуває 
себе негідною вашої любові. При цьому, коли дити-
на дорослішає, ваші вимоги набувають нової форми. 
Ви дорікаєте дочку тим, що вона досі не заміжня, 
а син досі не обзавівся власним житлом. Припиніть 
вихлюпувати на них негативні емоції, до добра це вас 
точно не доведе, а зіпсувати з ними стосунки ви змо-
жете легко.

 РОЗПОВІДАЄТЕ ПРО СВОЇ ПРОБЛЕМИ
Життя будь-якої людини сповнене труднощів 

і несправедливості. Іноді дуже хочеться, щоб 
нас хтось вислухав. Не варто ділитися з дитиною 
переживаннями про те, що вас звільнили з робо-
ти, бабуся хвора, в лікарні, а грошей залишилося зовсім 
мало. У дитини ще немає життєвого досвіду, і вона не 
знає, чим може вам допомогти. Можливо, вона почне 
думати, де знайти підробіток і полегшити ваше життя. 
Невідомо, до чого це призведе. Ви ж не хочете, щоб ва-
ша дитина потрапила в погану компанію. Для сина чи 
доньки ви повинні бути опорою і захистом. Вони хо-
чуть, щоб ви завжди були поруч і у всьому їх підтри-
мували. І ніяк не навпаки. Ви мати, ви піклуєтеся про 
дитину, а не вона про вас.

 ПОРУШУЄТЕ ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР
Ваші діти відчувають себе героями реаліті-шоу. 

Будь-яка дія дочки або сина не залишається без вашої 
уваги. Ви постійно берете речі без дозволу, телефон 
перевіряєте, розмови підслуховуєте, а в кімнату ври-
ваєтеся без дозволу. Подібна поведінка, м’яко кажучи, 
дратує. До того ж від цього страждає ваша дитина. Осо-
бисте життя теж знаходиться під загрозою. Ви даєте по-
ради з будь-якого приводу і наполягаєте на тому, щоб 
дитина робила все так, як ви говорите. Психологи вва-
жають, що з дитинства у людини має бути свій простір, 
в який не можна входити без дозволу. Інакше вона бу-
де думати, що можна порушувати кордони при спілку-
ванні з людьми або, навпаки, замкнеться в собі. Пова-
жайте думки та почуття дитини й будуйте з нею довірчі 
стосунки, тоді й вона відповість вам взаємністю.

 ЗВИНУВАЧУЄТЕ ДІТЕЙ У СВОЇХ НЕВДАЧАХ
Ви вважаєте, що народження дитини завадило вам 

реалізувати себе, зробити запаморочливу кар’єру, поз-
бавило вас прекрасної фігури й так далі. За це ви зли-
теся на сина або дочку. Ви ніби не чекаєте від дитини 
нічого хорошого. Всі її промахи та помилки ви сприй-
маєте як належне, а успіхи — з щирим подивом. Щоб 
діти не зробили, цього завжди недостатньо, для того 
щоб виправдати ваші очікування. Тим часом ви тур-
буєтеся, що проміняли свої мрії на цю безнадійну ди-
тину. Ви, звичайно, можете так думати, вам ніхто не 
забороняє, але не варто говорити про це дітям. З таким 

самим успіхом вони можуть сказати, що ніхто не про-
сив вас їх народжувати. Це було ваше рішення. Ви до-
росла людина і несете відповідальність за свої вчинки.

 НЕ ДАЄТЕ ДИТИНІ ДОРОСЛІШАТИ
Ви настільки звикли до того, що дочка або син зав-

жди поруч з вами, що розставання з ними, хоч і не на 
довгий період, для вас смерті подібне. Ви робите все 
для того, щоб ваше пташеня не вилетіло з гнізда. За-
лякуєте побутовими труднощами, розповідаєте історії 
про те, як в дитинстві хлопчик боявся темряви, а дів-
чинка — чорта. Якщо хтось і відчуває страх, то це ви. 
Для матері природно боятися відпускати далеко від се-
бе дитину. Але хоча б дайте дітям шанс спробувати жи-
ти самостійним життям.

 ПРИМІШУЄТЕ ГРОШІ ДО ВЗАЄМИН
Ви вважаєте, якщо дитині вже виповнилося вісім-

надцять, то вона зобов’язана вас утримувати. Ви ж вит-
ратили стільки грошей на її освіту і виховання, нехай 
тепер відплатить тим самим. Подяка, це, звичайно, до-
бре, але виходити вона повинна від чистого серця, а не 
за вашою вказівкою. Не варто давати дітям невеликі 
суми грошей, а потім вимагати повернути їх з відсотка-
ми. Врешті-решт це вже якась ринкова торгівля, а не 
взаємини матері з сином або дочкою.

 ВИ ВСЕЛЯЄТЕ СТРАХ
Ваші дії настільки непередбачувані, що дитина воліє 

триматися від вас подалі. Тільки що ви були доброю та 
милою, а тепер кричите на неї без приводу. Сперечати-
ся з вами марно, ви не чуєте нікого, крім себе, а потім 
ще й дорікнете сина або дочку в «неповазі до старших». 
Кожне неправильно сказане на вашу адресу слово ви 
будете пригадувати неодноразово. Різкі перепади на-
строю батьків відбиваються і на психіці дітей. Якщо ви 
не хочете, щоб ваша дитина виросла закомплексова-
ною людиною, то терміново змініть тактику поведінки.

За матеріалами сайту «Наша мама»

ТОКСИЧНI БАТЬКИ: 
ДIТЯМ НЕПЕРЕЛИВКИ
ІНОДІ БАТЬКИ СТАЮТЬ ВОРОГАМИ СВОЇМ ДІТЯМ, НАВІТЬ НЕ ПІДОЗРЮЮЧИ ПРО ЦЕ. ФРАЗИ, 
ЯКІ ЗДАЮТЬСЯ ВАМ ЗВИЧАЙНИМИ, НЕЙТРАЛЬНИМИ, А ТО І ДОБРОЗИЧЛИВИМИ, ДИТИНА 
СПРИЙМАЄ ЯК ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ. ТЕПЕР ЇЙ ДОВОДИТЬСЯ ЗМУШУВАТИ СЕБЕ ЛЮБИТИ ВАС
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ЗАПАХ СТАРОСТІ ЧАСТО ПОВ’ЯЗУЮТЬ 
ІЗ ПОГАНОЮ ГІГІЄНОЮ, ПРОТЕ ВЧЕНІ 
ВИЯВИЛИ, ЩО ВІН Є НАСЛІДКОМ 
ВИДІЛЕННЯ ПЕВНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 
ШКІРОЮ У МІРУ ДОРОСЛІШАННЯ. ЧИМ 
ЛЮДИНА СТАРША, ТИМ БІЛЬШЕ ЇХ 
УТВОРЮЄТЬСЯ. ПРИ ЦЬОМУ СТАРЕЧИЙ 
ЗАПАХ МОЖЕ ВИНИКНУТИ НЕ ТІЛЬКИ 
В ПОХИЛОМУ ВІЦІ, А ВЖЕ ПІСЛЯ 40 РОКІВ, 
ПИШЕ LHEALTH.INFO

Згідно з дослідженням, опублікованим 
у Journal of Investigative Dermatology, з ро-
ками на шкірі утворюється 2-ноненаль. Це 

хімічна сполука, що виникає при окисненні нена-
сичених жирних кислот Омега-7 і дає характерний 
запах. Збільшення змісту цієї сполуки відбуваєть-
ся безпосередньо зі старінням, відзначають японські 
вчені.

Приблизно у віці 
40 років як у чо-
ловіків, так і у жінок 
шкіра починає ви-
робляти більше жир-
них кислот, оскільки 
її природний анти-
оксидантний захист 
починає погіршува-
тися. Гормональні 
зміни, такі як мено-
пауза, можуть спри-
яти цьому хімічному 
процесу. Оскільки 
2-ноненаль не роз-
чиняється у воді, він може залишатися на шкірі, незва-
жаючи на ретельне миття. Тому запах зберігається на 
тілі та на тканинах навіть після гігієнічних процедур та 
прання.

Цю теорію старечого запаху підтвердило дослідження 
46-річного біолога Monell Chemical Senses Center. Він 
зібрав зразки поту у людей віком від 20 до 95 років і ви-
явив, що 2-ноненаль більш сконцентрований на шкірі 
людей похилого віку. Це з’єднання найчастіше надає 
шкірі характерного трав’янистого, воскового або «жир-
ного» запаху.

 ЯК ПОЗБУТИСЯ ЗАПАХУ НОНЕНАЛЮ
Здоровий спосіб життя та підтримка гігієни допомага-

ють звести запах старості до мінімуму. Це включає регу-
лярні фізичні вправи, відмову від куріння і надмірного 
вживання алкоголю, правильне харчування, підтриман-
ня водного балансу, гігієну тіла і порожнини рота.

Один японський бренд із догляду за шкірою ствер-
джує, що знайшов рослинну комбінацію, яка справ-
ляється із запахом ноненалю. Це хурма та зелений чай. 
Дубильні речовини в екстракті хурми допомагають 
розщеплювати та вимивати 2-ноненаль, а антиоксидан-
ти в японському зеленому чаї детоксифікують шкіру та 
продовжують дезодоруючий ефект.

ЗВIДКИ З’ЯВЛЯ   ТЬСЯ 
СТАРЕЧИЙ ЗАПАХ I ЯК ЙОГО 
ПОЗБУТИСЯ

Э П’ЯТЬ ПРИПРАВ  
З РАЦIОНУ  

ДОВГОЖИТЕЛIВ
Вчені не виключають, що трави можуть бути 
пов’язані зі збільшеною тривалістю життя, 
оскільки вони входять в раціон харчування 
жителів так званої «блакитної зони» (Ікарія, 
Окінава, Сардинія, Нікоя), які відомі своїм 

довголіттям.
Особливою популярністю у них користують-

ся п’ять приправ.
 КРІП
«Кріп багатий вітаміна-

ми А, В і С, містить 
багато клітковини, а 
також може знижу-
вати кров’яний тиск 
і діяти як сечогінний 
засіб», — розповіла 
доктор медичних наук 
Лоррен Харріс-Пінкус.

Крім того, він є хорошим джерелом марган-
цю, який важливий для активації різних фер-
ментів, захисту клітин, регулювання рівня цу-
кру в крові і загоєння ран. Також кріп містить 
велику кількість рослинних сполук, які діють 
як потужний антиоксидант і протизапальний 
агент.
 ОРЕГАНО
Орегано також бага-

тий антиоксидантами 
і речовинами, які мо-
жуть запобігти пош-
кодженню клітин, 
нейтралізуючи викли-
кають запалення вільні 
радикали. Під час дослі-
дження було виявлено, що орегано ефективно 
проти 23 видів бактерій.
 РОЗМАРИН
Розмарин є відмін-

ним джерелом заліза, 
кальцію і вітаміну B6. 
Також було доведе-
но, що трава покра-
щує когнітивні здіб-
ності, пам’ять і під-
силює роботу імунної 
системи. Вчені пов’язують 
це з карнозиновою кислотою, яка містить-
ся в спеції. Більш того, згідно з досліджен-
ням, опублікованим в Therapeutic Advances in 
Psychopharmacology, аромат розмарину покра-
щує концентрацію і настрій.
 КІНЗА
Кінза вважається тра-

диційною приправою 
на півострові Нікоя 
в Коста-Ріці. Вона 
містить безліч анти-
оксидантів і, як було 
доведено, бореться із 
запаленнями і знижує ри-
зик деяких хронічних захворювань, особливо 
хвороб серця.
 ЧАСНИК
Протягом століть відо-

мо, що часник має ліку-
вальні властивості. 
Рослина є основним 
продуктом харчуван-
ня у всіх регіонах бла-
китної зони, особли-
во на Окінаві. «Часник 
неодноразово доводив свою 
здатність зміцнювати імунну систему і бороти-
ся з застудою. Крім того, він знижує кров’яний 
тиск і рівень холестерину ЛПНЩ», — розповіла 
доктор Іліз Шапіро. В одному дослідженні бу-
ло показано, що екстракт часнику (від 600 мг до 
1500 мг) так само ефективний у зниженні ар-
теріального тиску, як і ліки атенолол.

Багато людей звикли спати з увімкненим телевізором, 
нічником або у освітленій вуличними ліхтарями та 
яскравим місяцем. Вони не підозрюють, наскільки ця 
нічна звичка небезпечна для здоров’я.

Вплив навіть помірного освітлення під час ніч-
ного сну шкодить серцево-судинній системі, 
підвищує резистентність до інсуліну наступно-

го ранку і загрожує ожирінням. Такі прояви є відомими 
факторами ризику захворю-
вань серця та діабету.

Вже доведено, що вплив 
світла вдень збільшує частоту 
серцевих скорочень, врахо-
вуючи активації симпатичної 
нервової системи. Вона зму-
шує серце працювати на висо-
кому темпі та підвищує пиль-
ність для вирішення повсяк-
денних завдань.

Нове дослідження показало, 
що такий самий ефект виникає 
під час нічного сну у освітленій 
кімнаті, і тіло не може нор-
мально відпочивати та відновлюватися. Збільшується 
частота серцевих скорочень, сила, з якою серце скоро-
чується, та швидкість, з якою кров надходить у судини. 
Результати роботи опубліковані у журналі Proceedings of 
the National Academy of Sciences.

Крім того, дослідники виявили, що резистентність до 
інсуліну виникає наступного ранку після того, як люди 

спали у освітленій кімнаті. Інсулінорезистентність ви-
никає, коли клітини м’язів та печінки погано реагують 
на інсулін та не можуть використовувати глюкозу з крові 
для отримання енергії. Щоб компенсувати це, підшлун-
кова залоза виробляє більше інсуліну. Згодом рівень цу-
кру в крові підвищується, і внаслідок розвивається діа-
бет.

У більш ранньому дослідженні експерти спостерігали 
за великою групою людей, які зазнавали впливу світла 

під час сну. Внаслідок 
вони виявили надмірну 
вагу і ожиріння.

«Тепер ми де-
монструємо механізм, 
який може мати фунда-
ментальне значення для 
пояснення того, чому це 
відбувається. Ми пока-
зуємо, що сон у спаль-
ні впливає на здатність 
організму регулювати 
рівень глюкози», — гово-
рить один з авторів но-
вого дослідження.

Вчені закликають позбутися такої нічної звички, як 
сон у освітленій кімнаті. Вони допускають наявність 
дуже тьмяного джерела світла, яке буде практично не-
помітним. Але яскраві лампи, включений телевізор та 
залишене світло в іншій кімнаті краще виключити. Ре-
комендується повісити у спальні щільні штори, які не 
пропускають світло від ліхтарів та місяця.

НIЧНА ЗВИЧКА, ЯКА НЕСЕ 
НЕБЕЗПЕКУ ЗДОРОВ’Ю
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Овны могут быть переполнены энергией и гореть 

желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои 
идеи. Однако они будут чувствовать сопротивление 
среды, недостаток ресурсов. Не суетитесь, не бери-
тесь за все сразу, действуйте в одном направлении.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Гармоничное сочетание планет благоприятно для 

любовных и дружеских отношений. В профессио-
нальной сфере тоже все хорошо. Конструктивно 
пройдет беседа с начальниками и любыми предста-
вителями вышестоящих организаций.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
На первый план выходит решение вопросов, свя-

занных с близкими людьми. Вы можете дать важный 
совет, оказать финансовую поддержку. Любая по-
мощь придется кстати и будет полезной. Не забы-
вайте о своем здоровье, больше отдыхайте.

Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня можно будет заняться расширением 

производства, открыть представительства своей фир-
мы в разных концах страны. Желательно обеспечить 
себе все условия для проведения финансовых опера-
ций, причем в максимально сжатые сроки.

Лев (23 июля — 23 августа)
Существует опасность обмана, интриг и клеветы 

со стороны людей, которым вы полностью доверяе-
те. Вероятны происки тайных недоброжелателей. Не 
закрывайте глаза на происходящее. Нужно поставить 
клеветника на место.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Серьезная и подчас болезненная перетряска парт-

нерских отношений сейчас почти неизбежна. Запа-
ситесь терпением и выдержкой. Вам нужно понять, 
чего именно ожидают от вас окружающие. Это ваша 
главная задача на данный период.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Удачный день для создания новых проектов с по-

мощью проверенных друзей и деловых партнеров. Вы 
можете добиться успеха в сфере массовой информа-
ции, в работе по связям с общественностью, марке-
тинге или в искусстве. 

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Эмоциональная неустойчивость и неспособность 

разобраться в душевном состоянии могут спровоци-
ровать конфликты. Оцените мотивы своих поступ-
ков, чтобы не допустить прежних ошибок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Этот день может ознаменоваться неприятными 

контактами с органами защиты правопорядка. Веро-
ятны ошибки в оформлении документов или их поте-
ря. Обратите внимание на законность предпринима-
емых вами действий, не пытайтесь быть умнее всех.

Козерог (22 декабря — 20 января)
При всей радости, которую вы можете испытывать 

по поводу успехов своего партнера, вы почувству-
ете неудовлетворенность. Возможно, этому успеху 
способствовали вы, а сами при этом остались в сто-
роне. Необходимо исправить положение.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Недавние кадровые перестановки откроют перед 

вами перспективы в карьере. Многие к этому отне-
сутся серьезно. Однако личная жизнь для вас на пер-
вом месте. Вам не хочется отвлекаться ни на что дру-
гое, ведь таких отношений вы искали долгое время.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вас ожидает успех, вот только не переоценивайте 

свои силы и возможности партнеров, иначе потонете 
в рутине. Излишняя самоуверенность или, наоборот, 
нерешительность может привести к проблемам.

Гороскоп на 4 июня

А втім панікувати і згрібати з полиць усі 
товари не варто. Однак зробити запа-
си продуктів можна хоча б для того, 

щоб не доводилося постійно бігати в мага-
зин. Тож пропонуємо вам список продуктів та 
ліків, якими слід запастися кожному.
 ЯКІ ПРОДУКТИ МАЮТЬ БУТИ 

В КОЖНІЙ РОДИНІ. Що стосується кіль-
кості їжi, то потрібно враховувати норми для 
вашої родини. Подумайте, без яких товарів ви 
не можете обійтися. Це дозволить вам робити 
запаси розумно.
 ДЛЯ СІМ’Ї З ТРЬОХ ОСІБ ПОТРІБНІ: кру-

пи: пшоно, гречка, рис, горох. Макаронні вироби: 
вермішель, макарони, спагетті. Консерви: м'ясо 
тушковане (свинина, яловичина), рибні консе-
рви, овочеві, бобові; чай, кава; молоко тривалого 
зберігання (ультрапастеризоване); олія соняш-
никова; сухарі, сушіння, крекери, хлібці; мед або 
згущене молоко; багаті вуглеводами продукти: 
цукерки, сухофрукти, солодке печиво; продукти 
швидкого приготування: локшина, пюре.
 ЯКЩО Є МАЛЕНЬКІ ДІТИ, ПРИД-

БАЙТЕ: воду та молочну суміш; крупи для при-
готування каші або каші швидкого приготування; 
готове харчування в баночках; печиво несолодке; 
печиво солодке як джерело вуглеводів.

 ЛІКИ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ В КОЖНІЙ РО-
ДИНІ. Нерідко ліки теж стають дефіцитними. 
Саме тому важливо, щоб вдома був запас необхід-
них препаратів, особливо якщо у вас є проблеми 
зі здоров'ям. Ми зібрали основні варіанти меди-
каментів, якими варто запастися вже зараз: ліки 
від розладу шлунка; таблетки від головного бо-
лю; бинт і вата; протиалергічні препарати; ан-
тисептики; ентеросорбенти; протизапальні пре-
парати; таблетки для знезараження води; ліки 
від болю в горлі, кашлю; йод і спирт; стерильні 
і нестерильні рукавички; пластирі бактерицидні; 
знеболюючі препарати; тонометр (особливо важ-
ливо мати людям з підвищеним або зниженим 
тиском); медичні препарати, які ви приймаєте на 
регулярній основі.

Війна показала, що звичне життя може 
змінитися миттєво. Вже зараз через агресію 
Росії світові загрожує голод. Крім того, окупанти 
крадуть і вивозять наше зерно, що теж може 
негативно вплинути на продовольство.

ЗАПАСТИСЯ ЗАЗДАЛЕГIДЬ

Лимони невибагливі та можуть лежати за кімнатної 
температури до двох тижнів. Зберігати фрукти 
в поліетилені не рекомендують.

Отже, лимони можна зберегти надовго. 
Цікаво, що ці цитрусові нормально по-
чуваються у воді, як і цвітна капуста в со-

льовому розчині. Також лимони можна заморо-
зити, нарізавши їх часточками, а потім скласти 
в контейнер. Але це не найкращий спосіб, адже 
фрукти втратять свої властивості та структуру.

Якщо лимон вже нарізано, але не з'їдено, пере-
сипте його цукром. Так зберігати плоди можна 
доволі довго.

Нижче ще кілька корисних рекомендацій що-
до тривалого зберігання лимонів від каналу Pro 
Produkt.
 З чого починається зберігання лимонів
З правильного вибору плодів. Щоб лимони зберег-

лися якнайдовше, потрібно звертати увагу на їхню 
шкірку. Зазвичай ми вибираємо фрукти з рівною, 
без бугристостей шкіркою. Але такі цитрусові тре-
ба з'їсти найближчим часом.

Найкраще зберігаються злегка недозрілі плоди 
з зеленуватою та твердою шкіркою.

Звертайте увагу на темні плями. Якщо вони є, на-
віть незначні, це означає, що лимон починає гни-
ти зсередини.
 Як зберігати лимони вдома
Ящик і тирса. Найкраще зберігати їх за темпера-

тури 6–10 градусів. Якщо є льох, то покладіть ли-
мони в ящик, пересипавши тирсою. Попередньо 

плоди обгорніть папіром і викладайте в ряди, щоб 
лимони не торкалися один одного.

Скляні  банки. Банки мають бути простерилізо-
ваними. Тепер лимони потрібно помити, витерти 
насухо та скласти в банку. І тут рекомендують роз-
містити в банку з лимонами шматочок свічки, що 
горить, і закрити кришкою. Коли свічка загасне, 
тобто кисень у ємності зник та утворився ваку-
ум, — лимони збережуться набагато довше. Збері-
гати таку заготівлю можна в льоху та холодильни-
ку. Лимони зберігаються за кімнатної температу-
ри близько двох тижнів. Щоб трохи продовжити 
цей термін, змастіть шкірку олією.

Холодильник. У відсіку для овочів фрукт може бу-
ти доволі довго. Важливо не тримати його в поліе-
тилені, щоб не з'явилися конденсат та гниття. 
Загорніть цитрусові в паперовий пакет або перга-
мент.

Лимони можна зберігати в  банках  з  водою, яка 
повністю покриває плоди. Тут важливо міняти 
воду щодня.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЛИМОНИ 
ЯКНАЙДОВШЕ


