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26 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ГОРОДОВПАРТНЕРОВ ПРИ ХАРЬКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ГОЛОВЕ ИГОРЕ 
ТЕРЕХОВЕ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОВЕТНИК ВИЦЕПРЕМЬЕРМИНИСТРА 
ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ 
ТАРАС ГОЛУБ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДОВПОБРАТИМОВ ХАРЬКОВА, А ТАКЖЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДОВПАРТНЕРОВ

горь Терехов отметил, что за 153 дня 
войны Харьков всего пять дней не 
подвергался жестоким обстрелам. 

За это время враг разрушил тысячи много-
этажных домов, сотни административных 
зданий, в том числе детские сады, медучре-
ждения и больше половины школ:

— Агрессор продолжает безжалостно 
обстреливать объекты, не имеющие ни-
чего общего с  военной инфраструктурой! 
С учетом характера и объемов разрушений 
нам будет сложно справиться со всем этим 
самостоятельно. Поэтому я приглашаю вас 
к  работе. Нам нужны ваши опыт, специа-
листы, материалы, оборудование. Созда-
вая Координационный совет городов-парт-
неров, Харьков не столько просит прийти 
на помощь, сколько подтверждает твердую 
позицию харьковчан быть частью мирового 
сообщества, где во главе угла стоят чело-
век, его потребности и безопасность.

Советник вице-премьер-министра Тарас 
Голуб подчеркнул важность этой инициати-
вы для Украины как государства — канди-
дата на членство в Евросоюзе, предложил 
создать возможности для привлечения но-
вых членов координационного совета из 
стран — членов ЕС и воспользоваться ме-
ханизмами работы с  Еврокомиссией. Он 
заверил, что в  этом вопросе Харьков мо-
жет рассчитывать на поддержку со сторо-
ны правительства.

Представители городов-партнеров Харь-
кова также отметили, что продолжат под-
держивать Украину и  ее граждан: отправ-
лять гуманитарные грузы, открывать школы 
для украинских детей, участвовать в после-
военном восстановлении украинских горо-
дов, в  том числе Харькова. Игорь Терехов 
поблагодарил всех за участие в  учреди-
тельном заседании и предложил подписать 
соответствующую декларацию:

— Постепенно круг участников координа-
ционного совета будет расширяться. В этом 
процессе могут участвовать не только наши 
города-побратимы, но и ваши. Нам придет-
ся пройти очень сложный путь восстанов-
ления Харькова и  Украины. И  здесь меж-
дународное сообщество оказывает нам 
неоценимую поддержку, за что мы очень 
благодарны.

ÁÛÒÜ ×ÀÑÒÜÞ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 
ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ
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Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу по вопросам 
присоединения Украины к рабочему органу 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) — рабочей группе по борьбе 
со взяточничеством в международных 
деловых операциях.

Несмотря на войну, Украина внедряет 

реформы и системные изменения, борется 

за свое будущее и уже сейчас думает о жиз-

ни после завершения 

войны и восстановле-

нии, подчеркнул Ан-

дрей Ермак:

— Сегодня доверие 

к Украине — беспре-

цедентное. Это под-

тверждается переда-

чей современного во-

оружения для защиты 

от российской агрессии, предоставлением 

нашему государству статуса кандидата в чле-

ны ЕС. Таким же признаком будет вступле-

ние Украины в Организацию экономиче-

ского сотрудничества и развития. Доверие 

необходимо постоянно укреплять, поэтому 

важно обеспечить прозрачность и подотчет-

ность процедур и в публичном, и в частном 

секторах. Это не только поспособствует по-

вышению авторитета страны и ее инвести-

ционной привлекательности, но и поможет 

в послевоенном восстановлении. Наша за-

дача — сделать Украину лучше. С динамич-

ной и слаженной экономикой, с красивы-

ми и комфортными городами, максималь-

но упрощенным взаимодействием между 

бизнесом и государством и, безусловно, 

с искорененной коррупцией. Поэтому для 

Украины важно вступление в рабочий орган 

ОЭСР. Членство в этой группе — путь к вне-

дрению дополнительных предохранителей 

от коррупции в соответствии с мировыми 

стандартами, — сказал Глава ОП.

Руководитель секретариата рабочей 

группы ОЭСР Патрик Муле высоко оценил 

решение Украины начать процесс вступле-

ния, несмотря на сложнейшие обстоятель-

ства, в которых сейчас находится страна: 

«Украина имеет хорошее антикоррупци-

онное законодательство, инфраструктуру 

антикоррупционных органов, чтобы рабо-

тать и демонстрировать результаты».

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ 
ГВАТЕМАЛА АЛЕХАНДРО ДЖАММАТТЕИ ФАЙА, КОТОРЫЙ ПОСЕТИЛ НАШУ СТРАНУ ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

В
ладимир Зеленский отметил, что последствия 

агрессии рф сейчас ощущаются во всем мире, 

в частности из-за продовольственного кризиса 

и ценовой дестабилизации на энергетических рынках, 

а также политических вызовов всему международному 

правопорядку.

— Только вместе мы можем защитить мир и меж-

дународный правопорядок. Сегодня мы договорились 

и впредь объединять наши усилия на международ-

ных площадках с целью дальнейшей изоляции россии 

и увеличения для нее цены за эту войну и дестабили-

зацию жизни народов. Я рад, что Гватемала готова 

присоединиться к продвижению инициативы по со-

зданию Специального трибунала для наказания рос-

сии за преступление агрессии против народа Украи-

ны, — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что Украина ни-

кому не собирается отдавать ни одной части истории 

великого народа и великого государства:

— Несмотря на то что продолжается война, мы точно 

будем отмечать все важные даты для нашего государ-

ства. Да, в силу требований безопасности — не очень 

громко, не можем себе позволить, потому что деньги 

сегодня идут на фронт. Но эти даты обязательно бу-

дут в нашем календаре, для нашей памяти, для наших 

детей. День Государственности, День Крещения Ки-

евской Руси — это великая история нашего великого 

народа. И просто так сломить сегодня Украину нельзя: 

история несокрушимости нашего государства — это не 

один год и не один день. Эта история — тысячелетняя. 

Потому боремся и потому точно победим!

Президент Республики Гватемала выразить абсолют-

ную поддержку Владимиру Зеленскому, Вооруженным 

силам и всему народу Украины, который смело защи-

щается от агрессии. Он призвал мировое сообщество 

не молчать в то время, когда в Украине ежедневно гиб-

нут люди, и объединить усилия для восстановления 

мира, верховенства права и демократии.

ÁÅÐÅ×Ü ÈÑÒÎÐÈÞ 
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

НОВИНИ МІСТАГЕРОЯ ХАРКОВА «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
З 25 ЛИПНЯ 2022 РОКУ ВИХОДЯТЬ НА КАНАЛІ «ТРІОЛАН ІНФО» 

Дивіться о  9.00, 12.00, 18.00, 22.00

«ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — щоденна інформаційна програма, в якій все оперативно та достовірно — 
про війну, ї ї наслідки, про політику та економіку, про життя харків’ян і самого міста.

В Харькове переоборудуют 
в укрытия подвальные 
помещения жилых домов 
и зданий социальной 
инфраструктуры. Также в работу 
запущен проект строительства 
безопасных остановок 
общественного транспорта.

Х
арьковский городской 

голова Игорь Терехов 

сообщил, что сейчас 

усилия городской власти и ком-

мунальных служб направлены на то, чтобы в полном 

объеме обеспечить жизнедеятельность города, насколько 

это возможно в условиях непрекращающихся обстрелов.

На сегодняшний день в городе ведется активная рабо-

та по подготовке к предстоящему отопительному сезону, 

курсирует общественный транспорт, работают аптеки и 

магазины, переоборудуются и строятся новые укрытия. 

В частности, такие работы 

проводятся в учреждениях до-

школьного и среднего образо-

вания.

— Кроме того, мы создаем 

первую остановку-укрытие. 

Сейчас веду переговоры с ин-

тернет-провайдерами, чтобы 

провести на эти остановки 

общественного транспорта 

бесплатный интернет. Тогда 

люди смогут комфортно и, 

главное, безопасно ожидать 

общественный транспорт. Безопасные остановки будут 

представлять собой железобетонные конструкции, рас-

положенные рядом с остановочными павильонами. Их 

планируют устанавливать в местах с наибольшим количе-

ством людей. Для установки первых безопасных остановок 

в Харькове уже определили 25 локаций, — проинформиро-

вал городской голова.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ — 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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27 ИЮЛЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
МУЗКОМЕДИИ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПРОЩАНИЯ С ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
ГОРОДА ХАРЬКОВА, БЫВШИМ РЕКТОРОМ 
ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИСКУССТВ 
ИМ. И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО ТАТЬЯНОЙ 
ВЕРКИНОЙ. В ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, РОДСТВЕННИКИ, 
БЛИЗКИЕ, КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ, ДРУЗЬЯ, 
ХАРЬКОВЧАНЕ

И
горь Терехов отметил, что с уходом та-

ких людей в жизни Харькова заверша-

ется определенная эпоха:

— Не стало очень тонкого и мудрого человека… Та-

тьяна Борисовна Веркина не просто воспитала сотни 

талантливых музыкантов — она стояла у зарождения 

современного украинского искусства. Мы все будем 

помнить ее фестиваль «Харьковские ассамблеи», ее 

любовь к тому, чем она занималась, ее умение чувство-

вать таланты и дарить миру прекрасное. Она ушла, но 

ее дело продолжится в учениках, во всем том, чему она 

себя посвятила. Ее всегда будут помнить по серьезной 

общественной деятельности, за умение созидать и де-

лать этот мир лучше. Выражаю искренние соболезнова-

ния родным Татьяны Борисовны. Сил вам пережить эту 

утрату. Светлая память светлому человеку!

Похоронили Татьяну Веркину на городском кладби-

ще № 2.

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ…

К УСЛУГАМ ГОРОЖАН
Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, 
в Харькове продолжают работать заведения 

торговли, ресторанного хозяйства и бытового 
обслуживания населения, проинформировали 

в Департаменте административных услуг 
и потребительского рынка ХГС.

По состоянию на 26 июля в Харькове 

открыты 225 супермаркетов и 35 рынков, 

а также много небольших магазинов продо-

вольственных товаров, бытовой химии, зоо-

товаров и т. д. В частности, горожане могут 

посетить 41 магазин сети Eva и 22 магазина 

сети Prostor, шесть супермаркетов Comfy, 

четыре супермаркета «Эльдорадо» и один 

«Эпицентр». Также осуществляют деятель-

ность около 250 аптек сетей «911», «Копей-

ка», «Шара», «Аптека низких цен», «Славу-

тич» и др. Кроме того, открыты заведения 

бытового обслуживания населения (парик-

махерские, косметологические кабинеты, 

мастерские по ремонту вещей личного по-

требления, СТО, автомойки и пр.).

В целях обеспечения горожан питьевой во-

дой работают около 650 водоматов.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину 
многие харьковчане самых разных профессий стали 
волонтерами. Каждый день они спешат к тем, кому 
необходимы помощь и поддержка.

У
читель физики и математики гимназии № 39 Но-

вобаварского района Харькова Дарья Щербань 

занимается волонтерской деятельностью с пер-

вых дней войны.

— Волонтерить я начала 

вместе со своей семьей. Сна-

чала был горячий кофе и вкус-

ности, которые наскоро гото-

вили с сестрами дома для бой-

цов терробороны, а дальше 

— еда и лекарства для ребят. 

Потом навестили пожилых 

людей в своем микрорайоне. 

К нам присоединились друзья 

и знакомые. Заказов становилось все больше. С помощью 

социальных сетей начали собирать средства, помогать 

тем, кто больше нуждался в заботе, — пожилым людям, 

многодетным семьям, людям с особыми потребностя-

ми, — рассказала Дарья.

Сегодня Дарья Щербань ежедневно доставляет около 

200 персональных пакетов с едой и лекарствами и проез-

жает 60–70 км по родному городу, чтобы помочь другим.

 РАВНОДУШНЫХ НЕТ
Вице-президент Го-

родской федерации спор-

тивного танца, руково-

дитель одной из танце-

вальных студий Харькова 

Дмитрий Сашков много 

лет подряд организовы-

вал в Харькове танцеваль-

ные ивенты, чемпионаты, 

Кубки Украины и мира по спортивным танцам. С нача-

ла российского вторжения он также не смог оставаться 

в стороне и активно занялся волонтерской работой.

— С первых дней войны Дмитрий Сашков стал во-

лонтером общественной организации «Харько-

ву Мир». Вместе с командой единомышленников 

доставляет харьковчанам гуманитарную помощь. 

Каждый день продуктовые наборы во всех районах 

города получают до 500 человек, а горячие обеды — 

2–5 тыс горожан, — рассказали в Департаменте по 

делам семьи, молодежи и спорта ХГС.

Кроме того, Дмитрий активно ищет украинские, 

европейские и международные фонды и организа-

ции, которые могут предоставить Харькову необхо-

димую помощь: продукты, медикаменты, средства 

личной гигиены. Также за это время он помог доставить 

в городские больницы пять карет скорой помощи.

Татьяна Борисовна Веркина родилась 18 сентября 
1946 года в Харькове. Пианист, певица, педагог 
и общественный деятель, народная артистка 
Украины, профессор, 
ректор Харьковского 
национального 
университета 
искусств имени 
И. П. Котляревского. 
С 1991 года — 
инициатор 
и художественный 
руководитель 
Международного 
музыкального 
фестиваля 
(с 1992 года 
проводится 
под названием 
«Харьковские 
ассамблеи»). 
Член Ротари-клуба Харькова, Всеукраинского 
национального музыкального союза, соучредитель 
Фонда поддержки молодых дарований, 
Шубертовского общества в Харькове. 
Кандидат искусствоведения, с 2011 года — 
председатель Совета ректоров вузов культуры 
и искусств Украины.
Татьяна Веркина ушла из жизни 4 июля на 76-м году 
жизни.

ÍÅ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß Â ÑÒÎÐÎÍÅ

У ХАРКОВІ ДУЖЕ РЕТЕЛЬНО ГОТУЮТЬСЯ ДО НОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ, 
ЯКИЙ БУДЕ НАЙВАЖЧИМ ДЛЯ СФЕРИ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Х
арківський міський голова Ігор Тере-

хов 27 липня повідомив, що у місті 

планують перекласти 200 км тепломе-

реж. Як порівняти з мирним літом 2021 року, то 

було замінено 100 км теплопроводів, але наразі 

комунікації сильно страждають через обстріли 

Харкова. За його словами, інфраструктуру руй-

нують із різних видів зброї — місто бомбарду-

ють, обстрілюють, завдають авіаударів.

— Що залежить від нас, все буде зроблено, 

але я не виключаю, що росіяни цілеспрямова-

но бомбитимуть котельні, розбиватимуть га-

зопроводи. Ми готуємось до цього. Важливо, 

як ми реагуватимемо і як швидко усуватиме-

мо аварії. Що робитиме російський агресор, 

передбачити неможливо, тому виходитимемо 

із ситуації, що склалася, — зазначив міський 

голова.

Ігор Терехов повідомив, що 80 км тепломереж 

у Харкові вже замінили. Крім того, комуналь-

ники ремонтують внутрішньобудинкові мережі 

та встановлюють енергозберігаючі склопакети.

Опалювальний сезон у Харкові планують 

розпочати вчасно — 15 жовтня.

Ó ÍÀÉÑÊËÀÄÍIØÈÕ ÎÁÑÒÀÂÈÍÀÕ
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27 липня в межах проєкту «Інтегрований розвиток міст України ІІ» за фінансової підтримки Німецької 
урядової компанії GIZ та Швейцарського державного секретаріату економічних відносин SECO 
працівникам КП «Харківблагоустрій» передали гуманітарну допомогу — 50 нових велосипедів.

Х
арківський міський голова Ігор Терехов подя-

кував комунальникам за працю, зазначивши, 

що завдяки їхнім старанням та відповідаль-

ності місто стає чистішим та упорядкованим.

— Я не випадково сказав, щоб велосипеди роздали 

дворовим робітникам. Я дуже вдячний вам за те, що ви 

сьогодні робите. Дуже приємно, коли під час зустрічі 

з городянами люди кажуть: «Дякую за чистоту». Ма-

буть, це найвища оцінка харків’ян вашій праці. Без-

перечно, сьогодні всі ми переживаємо нелегкі часи. 

Нескінченні обстріли, зруйновані бу-

динки, адміністративні будинки, шко-

ли, лікарні. На це не можна дивитися 

без болю… Але чистота на вулицях та 

у дворах — це те, що ви робите щодня 

для забезпечення життєдіяльності міста, 

для комфорту та зручності мешканців. 

Я неодноразово говорив, що наші ко-

мунальники — справжні герої. Щодня наражаючи се-

бе на ризик, ви здійснюєте подвиг. І ми всі вам за це 

дуже вдячні. Впевнений, що наша перемога не за го-

рами, і ми зможемо відновити та відбудувати наш рід-

ний Харків, зробити його ще красивішим та сучасні-

шим. Пам’ятайте головне: ми разом, ми — харків’яни!

Мер також повідомив, що це перша партія велоси-

педів і в майбутньому планується нове надходження. 

Двоколісний транспорт двірники зможуть використо-

вувати як для роботи, так і в особистих цілях.

ÄËß ÏÎÐßÒÓÍÊÓ ÆÈÒÒß

ХАРКІВСЬКИЙ АВТОПАРК ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ 
ПОПОВНИВСЯ ДЕСЯТЬМА МАШИНАМИ, ЩО 
МІСТО ОТРИМАЛО У ПОДАРУНОК. ПЕРЕДАЧА 
АВТОМОБІЛІВ ВІДБУЛАСЯ 26 ЛИПНЯ 
НА ТЕРИТОРІЇ СВЯТОПОКРОВСЬКОГО 
ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ

У
заході взяв участь Харківський міський го-

лова Ігор Терехов. Мер зазначив, що, зважа-

ючи на збільшення парку «швидких», меди-

ки зможуть надавати своєчасну невідкладну допомогу 

ще більшій кількості людей:

— Ми переживаємо з вами страшні часи російсь-

кої агресії, але завдяки участі кожного переможемо 

та відстоїмо Харків та незалежність України. І, зви-

чайно, після нашої перемоги відбудуємо рідне мі-

сто, і воно стане ще красивішим та комфортнішим. 

Я вдячний усім, хто робить великий внесок у поря-

тунок життя людей, адже сьогодні Харків захищають 

і харків’яни, і жителі інших міст України, і всі вони 

потребують кваліфікованої медичної допомоги.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊÈ ÑÒÀÍÓÒÜ 
ÌÎÁIËÜÍIØÈÌÈ

У межах співробітництва Харківської міської ради з Німецької федеральної компанією GIZ у реалізації 
Проєкту «Інтегрований розвиток міст України ІІ» 19 липня 2022 року Харківській міській раді було передано 
нові велосипеди та фонарики до них у кількості 50 штук для потреб комунальних служб міста Харкова. 

Харківська міська рада є партнером цього Проєкту з 2021 року, в межах якого було заплановано розробити 
для міста Харкова два стратегічних документа: План сталої міської мобільності міста до 2030 року (нова 

транспортна модель міста) та Інтегрована концепція Київського району міста Харкова. На сьогодні ведуться 
перемовини з керівництвом Проєкту щодо поновлення роботи над цими двома важливими документами 
для міста Харкова в межах загальної роботи над оновленням Генерального Плану міста Харкова, яка 
ведеться під керівництвом пана лорда Нормана Фостера та інших світових та українських архітекторів.
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ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÒÐÓÄÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÒÐÓÄ
Сотрудников КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
наградили отличиями Министерства обороны Украины.

ЗЗ
а самоотверженный труд и весомый личный вклад в 

сохранение суверенитета и независимости Украины 

были награждены директор КП «Комплекс по вы-

возу бытовых отходов» Алексей Артикуленко, водитель 3-й 

автоколонны Виктор Сиденко и водитель 1-й автоколонны 

Юрий Чемшит.

Виктор Сиденко ра-

ботает на предприятии с 

2016 года, а Юрий Чем-

шит — с 2004-го. До это-

го многие годы они рабо-

тали в автотранспортных 

предприятиях, специ-

ализирующихся на вы-

возе бытовых отходов. 

Хотя сейчас работают в 

разных автоколоннах, на 

объекты водители часто 

выезжают в одном грузо-

вом звене. За время войны они неоднократно находились в 

районах обстрелов и в сложных ситуациях, но выполнение 

работ не прекращали.

Алексей Артикуленко возглавил предприятие с первых 

дней военных действий и смог наладить его непрерывную 

работу в самый сложный период. По его словам, эта награ-

да — заслуга всего коллектива.

— Благодаря Харьковскому городскому голове Игорю 

Терехову все вопросы, связанные с работой предприятия, ко-

торые возникали в это время, — необходимость ремонта спец-

техники, приобретение запчастей, топлива — были решены. 

В планах — развитие предприятия, в частности, обустройство 

новых ремонтных цехов, — отметил директор КП.

Алексей Артикуленко пожелал украинцам скорейшего 

окончания войны и победы, подчеркнув, что своевремен-

ная оплата харьковчанами услуг предприятия — это тоже 

вклад в нашу общую победу:

— Работа, которую сотрудники нашего коммунального 

фронта выполняют каждый день, — важная и необходимая. 

И нам очень приятно, когда харьковчане ценят ее и опла-

чивают.

ХАРЬКОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ 
НАВОДЯТ ПОРЯДОК В САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА. ВМЕСТЕ С ЭКИПАЖЕМ 
МУСОРОВОЗА СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ 
«ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ВЫЕХАЛИ 
В ПЯТИХАТКИ, ОДНУ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
ОКРАИН ХАРЬКОВА

С 
первых дней российской агрессии район 

интенсивно обстреливался оккупантами, 

в непосредственной близости от него шли 

ожесточенные бои. Но даже в те страшные дни со-

трудники КП «Комплекс по вывозу бытовых отхо-

дов» Департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства ХГС выполняли свои обязанности, вывозя 

из доступных частей микрорайона мусор и другие 

бытовые отходы. А уже где-то через месяц после 

начала войны мусор стал вывозиться системно, из 

всех дворов по улицам академиков Вальтера, Кур-

чатова, Синельникова и других.

Экипаж мусоровоза КВБО, водитель Владимир 

Павелко и грузчик Геннадий Марунич, любят 

свою работу. На предприятии работают 6 и 10 лет, 

пользуются уважением коллектива, хорошо пони-

мают, что и как им нужно делать.

Сейчас оккупанты продолжают обстреливать 

Харьков, и эти обстрелы ведутся хаотично, невоз-

можно предсказать, куда попадет снаряд. Мирные 

жители постоянно в зоне риска. Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов постоянно преду-

преждает харьковчан об опасности, «безопасных 

мест сегодня в городе нет». Не только районы, но и 

время обстрелов разные.

Но коммунальщи-

ки, работа которых в это 

страшное время связана 

с постоянным риском, 

к опасности относятся 

с пониманием и муже-

ством. Владимир Павел-

ко имеет статус временно 

перемещенного лица, его 

дом в Циркунах разру-

шен российским снаря-

дом, машина сгорела. Во 

двор дома харьковчанина 

Геннадия Марунича попали два снаряда. Каждый 

день они выходят на работу, несмотря на обстре-

лы. Да, трудно. Бывает страшно. Но они не соби-

раются сдаваться. Они делают Харьков 

чистым.

— Если будут обстрелы, буду продол-

жать работать, — говорит Владимир.

— Я стараюсь к этому относиться спо-

койно, — подхватывает Геннадий.

Вера Акимовна живет в Пятихатках уже 

50 лет. Она с благодарностью рассказыва-

ет, как убирают во время войны ее район:

— Война — это страшно. Никому не по-

желаю такого горя, как выпало нам, укра-

инцам. Но знаете, первые дни так бабаха-

ло, ужас! А они все равно приезжали. Уби-

рают очень хорошо. Люди бросают мусор 

возле контейнеров, спешат, а ребята уби-

рают. Работают быстро, но тщательно.

По ее оценке, в этом микрорайоне осталось по-

рядка 10–15% жителей. В пятиэтажках живут по 

15, 25, 30 человек. В доме самой Веры Акимовны 

на 80 квартир осталось 

всего 14 жильцов. Не 

только уборку мусора, 

но и предоставление 

остальных коммуналь-

ных услуг в ее доме го-

родские службы посте-

пенно возобновили.

— Мы сидели больше 

месяца без всего. Но во-

ду, газ, свет восстано-

вили, я так благодарна. 

Все есть, только мира хо-

чется, — говорит пенсио-

нерка.

— Наши сотрудни-

ки выходили на работу 

с первых дней войны и 

добросовестно выполня-

ли свои обязанности. А 

результат работы нашего 

коллектива харьковчане 

видят своими глазами — мусор в городе убирается, 

Харьков становится чище. Это касается всех рай-

онов города, в которых мы работаем, — рассказал 

директор КП «Комплекс по вывозу бы-

товых отходов» Алексей Артикуленко. 

Он также отметил, что отношение харь-

ковчан к коммунальщикам изменилось 

к лучшему, сегодня трудно найти чело-

века, который бы с уважением и благо-

дарностью не отозвался об их нелегком 

труде:

— Если раньше люди жаловались на 

работу мусоровозов по утрам, то сейчас 

каждый день мы слышим, как нас благо-

дарят жители. Харьковчане выходят к 

нашим рабочим и даже помогают что-то 

переставить, передвинуть. Это относит-

ся ко совсем коммунальщикам. Люди 

видят, как мы работаем, ценят наш труд.

ÕÀÐÜÊÎÂ ÎÑÒÀÅÒÑß ×ÈÑÒÛÌ
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П
еремоги даються важко, і не всі фізичні ра-

ни загоюються… Інвалідність внаслідок вій-

ни — у наші дні реальність. Хто із переліку 

звичайних людей може продовжити або отримати 

вперше інвалідність під час війни? Хто з числа захис-

ників України може претендувати на статус особи з ін-

валідністю і куди звертатись?

 ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ЗАКОН
Міністерство охорони здоров’я України нагада-

ло, що на час дії воєнного стану встановити або про-

довжити інвалідність значно простіше — як дітям, так 

і дорослим.

Щоб спростити проведення 

медико-соціальної експертизи, 

уряд України прийняв поста-

нову КМУ № 225. Відтепер ста-

тус можна встановити заочно та 

незалежно від місця реєстрації, 

проживання чи перебування.

Тож у тому разі, коли дитина 

з інвалідністю, якій виповни-

лося 18 років, не може прибути 

на огляд до медико-соціальної 

експертної комісії, така комісія 

теж може приймати рішення 

про встановлення інвалідності 

заочно на підставі направлення лікарсько-консульта-

тивної комісії.

Проведення медико-соціальної експертизи за 

направленням лікарсько-консультативної комісії 

здійснюють незалежно від місця реєстрації, проживан-

ня або перебування людини, яка звернулася для вста-

новлення інвалідності.

 ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ВИПЛАТ НЕ ПОТРІБЕН

На період дії воєнного стану людям з інвалідністю не 

потрібно проходити повторний огляд для отримання 

соціальних виплат.

Термін проходження повторного огляду, який при-

пав на період дії воєнного стану на території України, 

переноситься на термін не пізніше шести місяців після 

припинення війни.

 ЯКУ ДОПОМОГУ МОЖНА ОТРИМАТИ БЕЗ 
ПОВТОРНОГО ОГЛЯДУ

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість 

отримувати, відповідно до індивідуальної програ-

ми реабілітації, без проходження повторного огляду 

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) чи медико-

соціальної експертної комісії МСЕК:

 соціальні виплати;

 реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (ми-

лиці, ходунки, колісні крісла);

 засоби інконтиненції (наприклад памперси, кате-

тери тощо);

 освітні послуги;

 відповідні пільги.

 ОДНОРАЗОВА КОМПЕНСАЦІЯ
Особи, яким встановили інвалідність внаслідок уш-

коджень, спричинених вибухонебезпечними предме-

тами, можуть отримати одноразову компенсацію.

Як повідомили у Департаменті соціальної політики 

ХМР, законодавчою підставою для цього діє відповід-

на постанова уряду України.

Підставою є висновок лікар-

сько-консультативної комісії 

закладу охорони здоров’я (для 

дітей віком до 18 років) чи ме-

дико-соціальної експертної 

комісії (для осіб віком від 18 

років).

Розмір допомоги залежить 

від групи та підгрупи інвалід-

ності (від трьох до п’яти про-

житкових мінімумів). Для от-

римання компенсації необхід-

но звернутися до управління 

соціального захисту населен-

ня за місцем перебування.

 ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ
Нормативною базою для призначення статусу інваліда 

військовим є Закон України «Про статус ветеранів вій-

ни, гарантії їх соціального захисту» 

№ 3551-ХІІ від 22 жовтня 1993 року 

(ред. від 7 травня 2022 року) та Поря-

док надання статусу особи з інвалід-

ністю внаслідок війни.

Повний перелік посад та місць 

служби, які надають можливість 

претендувати на статус, зазначений 

в законодавстві. Якщо конкрет-

ніше, то в переліку можна виділити 

такі групи осіб:

 військовослужбовці;

 працівники підприємств, 

установ, організацій, які залучали-

ся до участі в заходах, необхідних 

для забезпечення оборони України, 

і які стали особами з інвалідністю внаслідок поранен-

ня, контузії, каліцтва або захворювання;

 добровольці;

 волонтери — особи, які здійснювали забезпечен-

ня національної безпеки і оборони та стали особами 

з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час такого забезпе-

чення;

 особи, залучені до конфіденційного співробіт-

ництва з розвідувальними органами України, які стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час виконання своїх завдань на тимча-

сово окупованій території України, у районі проведен-

ня бойових дій.

 ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ
Підставою для надання статусу особи з інвалідністю 

внаслідок війни є, зокрема для військовослужбов-

ців і регулярних та нерегулярних добровольців, во-

лонтерів:

 довідка медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності;

 документи про безпосередню участь особи у за-

хисті незалежності, суверенітету і територіальної ціліс-

ності України (витяги з наказів військового керівниц-

тва, розпоряджень, бойових завдань);

— документи про безпосереднє залучення до вико-

нання спеціальних завдань.

 ЯКА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ
Для надання статусу особи з інвалідністю внаслідок 

війни особа або її представник подають письмову заяву 

та документи до органів соціального захисту населен-

ня, за винятком добровольців, щодо яких подається 

відповідне клопотання керівника добровольчого фор-

мування.

Для надання статусу особи з інвалідністю внаслідок 

війни добровольцям, керівник добровольчого форму-

вання, до складу якого входила особа, або командир 

військової частини Зброй-

них сил, МВС, Національ-

ної поліції, Національної 

гвардії або іншого війсь-

кового формування чи 

правоохоронного органу, 

подають у місячний строк 

з дня надходження від-

повідної заяви особи або її 

представника клопотання 

до органу соціального захи-

сту населення за зареєстро-

ваним місцем проживання 

особи про надання статусу 

особи з інвалідністю вна-

слідок війни разом з доку-

ментами, що підтверджують її участь в військових діях.

Рішення про надання статусу особи з інвалідністю 

внаслідок війни приймається органами соціального 

захисту населення в місячний строк з дня подання до-

кументів.

Щоб уникнути багатьох питань для ветеранів вій-

ни, державою також створено систему інформаційних 

сервісів «е-Ветеран» для отримання соціальних послуг.

IÍÂÀËIÄÍIÑÒÜ ÏIÄ ×ÀÑ ÂIÉÍÈ. IÍÂÀËIÄÍIÑÒÜ ÏIÄ ×ÀÑ ÂIÉÍÈ. 
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УКРАЇНЦІ ЖИВУТЬ У СТАНІ ПОСТІЙНОЇ ТРИВОГИ 
ВЖЕ П’ЯТЬ МІСЯЦІВ. ЗА ЦЕЙ ЧАС КОЖЕН 
ЗНАЙШОВ СПОСІБ, ЯК ПЕРЕВЕСТИ ПОДИХ, 
АЛЕ ТАКІ СПОСОБИ НЕ ЗАВЖДИ БУВАЮТЬ 
КОРИСНИМИ. ЛЮДИ ПОЧИНАЮТЬ КУРИТИ, 
«ЩОБ ЗАСПОКОЇТИСЯ». АЛЕ ЧИ НАСПРАВДІ ЦЕ 
ДОПОМАГАЄ?

Я
к куріння впливає на організм та як можна 

покинути шкідливу звичку? Про це «Вікнам» 

розповіли лікарка-терапевтка Марія Тимчен-

ко та психологиня Марина Діденко.

 ЧИ СПРАВДІ КУРІННЯ ЗАСПОКОЮЄ
Особливість людини у тому, що вона може навіяти 

собі будь-що. Через самонавіювання повірити у будь-

що можна навіть на фізичному рівні. Те саме може бути 

з курінням: якщо ти впевнений, що це тебе заспокоює, 

то воно дійсно заспокоїть. Але, крім самонавіювання, 

нікотин має вплив на нервову систему на гормональ-

ному рівні. Він допомагає виробити гормон дофамін, 

але спричиняє залежність.

Нікотин, який потрапив в організм, швидко йде в го-

ловний мозок й виводиться за 4–5 годин. Потім люди-

на потребує нової дози.

— Так відбувається звикання, а далі формується за-

лежність, — зауважує Марія Тимченко.

Марина Діденко, в свою чергу, розповідає: коли лю-

дина тривожиться чи переживає стрес, виробляється 

гормон кортизол, тож людині треба «перемкнутися», 

щоб заспокоїтися. У цьому допомагає дофамін, який 

виробляє нікотин:

— У курінні є ще інший психологічний момент: ко-

ли людина курить, вона ніби нормалізує своє дихання.

Вона пояснює, що коли людина тривожиться, ди-

хання стає поверхневим та залучає верхню частину ле-

генів. Так проявляється тривога.

— Щоб заспокоїтися, є багато дихальних технік. Так 

само під час куріння: коли людина робить затяжку, во-

на глибоко вдихає й повільно видихає. Це дає додатко-

вий розслаблювальний ефект. Але це не позбавляє нас 

від небезпеки залежності, — наголошує психологиня.

 ЯКОЮ БУВАЄ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД КУРІННЯ
Є три види залежності від куріння:

 ФІЗИЧНА — коли нікотин виробляє певні гормони;

 ПСИХОЛОГІЧНА — коли є навіювання, що це дійсно 

заспокоює;

 СОЦІАЛЬНА — як ритуал. Наприклад, виходиш з ко-

легами покурити після засідання.

Інколи психологічна залежність може бути небез-

печнішою за фізичну.

— При залежності на фізичному рівні можна не по-

курити певний час й нікотин виведеться з організму. 

А от щодо залежності на психологічному рівні, то є 

думка, коли одна залежність лише замінюється іншою. 

Але це також залежить від особистості, — каже Марина 

Діденко.

Куріння може бути компульсивною дією і реакцію 

на щось. Тобто, коли людина не контролює якусь дію. 

Наприклад, коли нервує, то миє руки п’ять разів або 

перекладає якісь речі.

— Наприклад, на людину накричали, вона пере-

нервувала, злякалася, перебуває у стресі й закурила. 

Цю компульсивну дію треба замінити на іншу й змен-

шити її прояв у нашому житті. Тобто треба починати зі 

зменшення та заміни, — радить психологиня.

 ЯК ПЕРЕМКНУТИ СВОЮ УВАГУ З КУРІННЯ
Якщо ти використовуєш сигарету, щоб заспокоїтися, 

то слід у ці моменти перемикатися на інші дії. Напри-

клад, дихальні вправи. Також треба більше гуляти й 

займатися спортом, ці дії допоможуть знизити рівень 

кортизолу в організмі. Крім того, у такі моменти можна 

жувати жуйку.

— Якщо ти розумієш, що у куріння є зв’язок з три-

вогою, то насамперед треба використовувати техніки 

зниження тривоги. Можна жувати жуйку протягом 15 

хвилин. Цей прийом навіть використовують для сол-

датів американської армії. Коли людина жує жуйку, 

вона перемикає увагу на іншу дію, — каже Діденко.

А також радить жувати щось хрумке, наприклад, 

моркву чи яблука:

— Це допомагає, бо, по-перше, треба прикласти си-

лу й витратити енергію, щоб пожувати, по-друге, ува-

га перемикається на хрумкий звук, і людина заспоко-

юється.

 ЯК КИНУТИ КУРИТИ
Щоб кинути курити або іншу шкідливу звичку, на-

самперед треба мати мотивацію. Треба розуміти, для 

чого ти хочеш кинути курити. Якщо в тебе буде стимул 

й мотивація, це дуже сильно допоможе.

Коли людина хоче позбутись якоїсь звички, треба 

встановити причинно-наслідкові зв’язки.

— Людина має вияснити, на що в неї така реакція: 

на неї (нього) накричали, прочитала (прочитав) стре-

сові новини, сталося щось погане. А далі треба дума-

ти, як можна знизити кількість таких ситуацій і як ми 

можемо замінити цю дію. Якщо після наради людина 

виходить й хоче курити, то треба подумати: «Що я мо-

жу зробити, щоб не взяти сигарету?» Піти туди, де не 

курять, випити чаю чи ка-

ви, поговорити з кимось 

тощо, — зауважує психоло-

гиня.

Треба дослідити свій 

день, зрозуміти, коли ви-

никають стресові ситуації, 

через які хочеться кури-

ти. Далі придумати, як можна по-іншому діяти в цих 

ситуаціях. Знайти альтернативи курінню й поступово 

приходити до того, щоб цих альтернатив стало більше 

й вони витіснили шкідливу звичку.

 ЯК КУРІННЯ ВПЛИВАЄ НА ОРГАНІЗМ
Якщо в тебе немає достатньої мотивації, щоб кинути 

курити, можеш просто дізнатися, як нікотин впливає 

на організм. Терапевтка Марія Тимченко розповіла, 

чим куріння шкодить різним системам організма.

 Серцево-судинна система. Паління спричиняє 

ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда, передін-

фарктний стан, стенокардію та аневризму аорти.

 Понад 80% всіх хворих на шлунково-кишкові за-

хворювання є курці. До цих розладів можна віднести 

стоматит, езофагіт, враження шлунку, 12-палої кишки, 

підшлункової залози та кишківника. Виникнення раку 

цих органів в курців спостерігається набагато частіше.

 Серед захворювань дихальної системи палін-

ня спричиняє трахеїти, бронхіти, бронхіальну аст-

му, хронічні обструктивні захворювання легень. Але 

найстрашніше — це рак легень. Смертність від раку ле-

гень на 20% вища у тих, хто палить.

 Сечостатева система вражається також — рак сечо-

вого міхура, грудей, шийки матки та безпліддя. Куріння 

при вагітності впливає і на майбутню дитину — затрим-

ка психічного та фізичного розвитку, поява аномалій.

 Куріння негативно впливає і на зовнішність: суха 

шкіра, сірий відтінок, ранні зморшки.

 І, звісно, куріння діє і на нервову систему, спри-

чиняючи залежність.

— Особливо небезпечним є «пасивне куріння», то-

му що саме в диму містяться канцерогени: бензопірен, 

азот, оксид вуглецю, ціаністий водень, акролеїн, гліце-

рин, спирти, альдегіди, феноли, вуглеводні та нікотин, 

які шкодять організму людини, — пояснює терапевтка.

 За даними ВООЗ, 
50% осіб, що 

палять, передчасно 
помирають, а це 

близько 7 млн людей 
у всьому світі.

В Україні з 11 липня почала діяти заборона 
на куріння у громадських місцях електронних 
сигарет, пристроїв для споживання тютюнових 

виробів без їх згоряння та кальянів.
У Департаменті адміністративних послуг 

і споживчого ринку ХМР повідомили, про це 
йдеться в змінах до Закону України «Про заходи 
щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на 

здоров’я населення».
Тож змінами до закону забороняються будь-які 
види куріння у ліфтах, таксофонах, приміщеннях 

та на території закладів охорони здоров’я, 
навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-
оздоровчих споруд, закладів фізичної культури 
і спорту, закладів ресторанного господарства, 

у приміщеннях об’єктів культурного призначення, 
органів державної влади, інших державних 
установ, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності, готелів та аналогічних засобів 

розміщення громадян, гуртожитків, на дитячих 
майданчиках, у місцях загального користування 

житлових будинків, підземних переходах, 
у транспорті загального користування, що 

використовується для перевезення пасажирів, 
зокрема в таксі, на вокзалах, станціях та зупинках 

громадського транспорту.
У департаменті зазначили, що куріння 

у заборонених законом місцях тягне за собою 
попередження або накладення штрафу у розмірі 

51–170 грн для першого разу та 170–340 грн — 
у разі повторного порушення протягом року.

Також у громадських місцях, вільних від куріння, 
має бути розміщений відповідний графічний знак 
з текстом щодо заборони усіх видів куріння. 
Нерозміщення цієї інформації суб’єктами 

господарювання передбачає штраф у розмірі 
1 тис. грн.

Своєю чергою за розміщення попільничок, кальяну 
чи куріння, вживання та використання тютюнових 
виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, 
трав’яних виробів для куріння, електронних 

сигарет, пристроїв для споживання тютюнових 
виробів без їх згоряння передбачені такі штрафи:

 для закладів ресторанного господарства — 
3 тис. грн, у разі повторного порушення — 

15 тис. грн;

 для інших суб’єктів господарювання — 1 тис. 
грн, у разі повторного порушення — 10 тис. грн.

ÌIÔÈ ÏÐÎ ÊÓÐIÍÍß
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
При воплощении планов и идей у вас хватит ума, 

выдержки и даже везения. А близкий человек под-

держит вас во всех начинаниях. Воздержитесь от упо-

требления алкогольных напитков в компаниях, где 

есть вероятность возникновения серьезных споров.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Чтобы не наделать ошибок, отложите трудные дела 

на потом. Не давайте сейчас никаких обещаний, по-

тому что вам не удастся выполнить практически ни-

чего из обещанного. Осторожность следует проявить 

с малознакомыми людьми.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Этот день предполагает контакты, деловое об-

щение, поездки. Нужно все тщательно обдумывать 

и проверять доступную вам информацию. Следу-

ет освобождаться от негативных эмоций. Займитесь 

расширением кругозора.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интерес-

ные события. Но вам пока лучше оставаться пассив-

ным наблюдателем и ни в чем не участвовать. В про-

тивном случае можно совершить опрометчивые по-

ступки. Будьте терпеливы!

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Отдайте предпочтение делам, позволяющим полу-

чить быстрый результат. Нужно активизировать свя-

зи с партнерами, вести переговоры, уделять макси-

мум внимания финансовой стороне вопросов.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
В этот день вам вряд ли захочется работать. А при-

чина кроется в том, что ваша голова будет заполнена 

любыми мыслями, только не производственными. 

Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окру-

жающими. Берегите родных и близких.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вам следует заняться наведением порядка в делах 

и подумать, как расширить сферу деятельности. Сто-

ит восстановить прежние связи, которые в скором 

будущем пригодятся. Отношения с любимым чело-

веком могут перейти на более высокий уровень.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Трудности, которые могут возникнуть на личном 

фронте, отразятся и на работе. Не заводите роман 

на службе. Не бойтесь спросить совета у коллег и не 

отказывайтесь от помощи. Удачно сложатся поездки 

на отдых и расширение кругозора.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправ-

данный риск. Также не бросайтесь на реализацию чу-

жих планов. Не нервничайте, иначе решение любого 

вопроса будет отнимать больше времени, чем обыч-

но. Не делайте того, к чему не лежит душа. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День обещает пройти в стремительном темпе. Не 

бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сей-

час вы способны вдохновить на трудовые подвиги да-

же ленивых и нерасторопных. Не позволяйте чужим 

людям вмешиваться в свою жизнь.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Избегайте споров и слишком эмоционального об-

щения. Возможны новые романтические увлечения. 

Не исключено, что получится возобновить старые 

связи. Также полезны будут пешие прогулки. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Обстоятельства позволят спокойно собраться 

с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот 

день могут возникнуть конфликты с окружающими. 

Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со сто-

роны малознакомых людей.

Ãîðîñêîï íà 28 èþëÿ

ВВ
ажнейшая задача ухода за помидорами — 

защита от фитофторы, заболевания, от 

которого страдают не только томаты, но 

и другие культуры. Вот основные признаки этого 

заболевания: на плодах томатов появляются ко-

ричневатые пятна, похожие на гниль; буроватые, 

быстро распространяющиеся пятна на стеблях 

растений; беловатый налет на нижней поверхно-

сти листьев. Если вы заметили хотя бы один из 

этих признаков, немедленно опрыскайте расте-

ния дрожжевым раствором. Для этого в ведре во-

ды нужно растворить 80 г дрожжей. Для опрыски-

вания можно использовать и смесь из воды, мо-

лока и йода (10 л, 1 л и 20 капель соответственно). 

Такие народные средства вы можете применить, 

если не знаете, чем обработать томаты от фито-

фторы, а специального средства под рукой нет.

В период роста плодов делайте подкормки — 

это поможет укрепить иммунитет томатов. Вре-

мя от времени удаляйте нижние листья, расту-

щие до первых цветочных кистей, и пасынки. 

Это позволит избежать формирования густого 

куста, который будет особенно уязвимым перед 

фитофторой.

Старые, желтеющие и покрытые пятнами листья 

необходимо удалить в первую очередь. Следом за 

ними следует время от времени вырезать листья, 

обращенные на северную сторону, либо находя-

щиеся в глубине куста, либо в тени других кустов.

Следует смотреть за скоростью роста растения 

в целом. Обычно рекомендуется удалять по два-

три нижних листа два раза в неделю. Но иногда 

приходится удалять и больше. Однако никакого 

особого вреда томатам это не принесет.

Ближе к концу июля — началу августа начи-

нают прищипывать верхушки томатов. То есть 

предполагается, что все последующие кисти все 

равно не успеют сформировать урожай. Итак, по-

сле такой прищепки, когда в принципе наращи-

вания вегетативной массы нам не нужно, можно 

убирать все листья, кроме трех-четырех верхних. 

Это хорошая профилактика заболеваний.

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ: ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ: 
ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Во второй половине лета начинают понемногу 
созревать плоды томатов. Именно в это время 
огородники могут насладиться результатами своих 
трудов и собрать долгожданный урожай. Но забота 
о растениях при этом не заканчивается.

По горизонтали: 1. Электрический прибор для не-

посредственного измерения сопротивления. 6. Ал-

фавит. 10. Норма, ограничение. 12. Человек, ис-

кусный в приготовлении пищи. 13. Выдавливание 

изображения на поверхности металла. 14. Заклю-

чительная часть драматического произведения. 

15. Алфавит, употреблявшийся древними персами, 

ассирийцами и другими народами. 17. Одобрение, 

утверждение. 22. Настроение, характеризующееся 

преобладанием мечтательности и чувства над рас-

судком. 25. Отдельная сторона какого-нибудь явле-

ния. 26. Род растений семейства пасленовых. 27. Уг-

левод, накапливающийся в клетках в виде зерен. 

28. Металлический ящик в корабельном помеще-

нии. 30. Работник сельского хозяйства. 31. Главен-

ствующее положение. 36. Теория образования и 

обучения. 38. Смысловое значение слова. 39. В бок-

се: одна из составляющих бой схваток определен-

ной продолжительности. 40. Кондитерское изделие. 

41. Порода собак. 42. Предмет мебели с длинным 

сиденьем. 43. Команда самолета. 44. Продолговатое 

мягкотелое бескостное животное.

По вертикали: 2. Ценный поделочный камень. 

3. Совокупность всех средств передвижения. 4. Кино-

журнал. 5. Точная дословная выдержка из текста, вы-

сказывания. 7. Обильное падение метеоров. 8. Войс-

ко, сражающееся верхом. 9. Деревянный валик для 

раскатывания чего-либо. 11. Подразделение внутри 

какого-нибудь класса. 16. Кусок необработанного 

драгоценного металла в руде. 18. Глагольная форма, 

совмещающая свойства глагола и прилагательного. 

19. Лекарь-самоучка, действующий собственны-

ми примитивными способами. 20. Геометрическое 

тело, образуемое вращением прямоугольного тре-

угольника около одного из катетов. 21. Срублен-

ное и очищенное от веток высокое и тонкое дерево. 

23. Бег по пересеченной местности без дорог. 24. Пру-

жинящее устройство, позволяющее высоко взлетать 

после отталкивания. 29. Целлюлоза. 30. Возврат дол-

га. 32. Затяжной узел. 33. Музыкант, играющий на 

барабанах. 34. Административно-исполнительный 

орган, занимающийся борьбой с преступностью и 

правонарушениями, охраной порядка, а также лич-

ной безопасности граждан и их имущества. 35. Ста-

ринное гребное многовесельное судно. 37. Род рас-

тений семейства мимозовых. 38. Краситель желтого, 

красного, черного или синего цвета.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Омметр. 6. Азбука. 10. Лимит. 12. Кули-

нар. 13. Чеканка. 14. Финал. 15. Клинопись. 17. Апробация. 

22. Романтика. 25. Момент. 26. Дурман. 27. Крахмал. 28. Рун-

дук. 30. Пастух. 31. Лидерство. 36. Дидактика. 38. Семантика. 

39. Раунд. 40. Конфета. 41. Шнауцер. 42. Диван. 43. Экипаж. 

44. Червяк.

По вертикали: 2. Малахит. 3. Транспорт. 4. Фитиль. 5. Цита-

та. 7. Звездопад. 8. Конница. 9. Скалка. 11. Разряд. 16. Само-

родок. 18. Причастие. 19. Знахарь. 20. Конус. 21. Жердь. 

23. Кросс. 24. Батут. 29. Клетчатка. 30. Погашение. 32. Удавка. 

33. Ударник. 34. Милиция. 35. Галера. 37. Акация. 38. Сандал.


