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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С МЭРОМ ФРАНЦУЗСКОГО ГОРОДА ЛИЛЛЬ МАРТИН ОБРИ

рамках встречи Игорь Терехов расска-
зал коллеге о текущей ситуации в Харь-
кове. В  частности, мэр отметил, что 

32% многоэтажного жилья получило различ-
ные степени разрушения, вследствие чего бо-
лее 150 тысяч харьковчан лишились крова.

— Обстрелы продолжаются, и  с  каждым 
днем разрушений становится все больше. 
Несмотря на это, в городе уже строят планы 
на будущее. Ведутся переговоры с  потен-
циальными инвесторами, разрабатывается 
новый генплан, идет работа над созданием 
Координационного совета городов-парт-
неров и городов-побратимов по восстанов-
лению Харькова, — сообщил городской го-
лова и  предложил мэру Лилля войти в  со-
став этого совета.

Мартин Обри отметила, что с первых дней 
войны следит за происходящим в  Харько-
ве и Украине. Лилль принял у себя около 70 
харьковчан. Город-побратим и дальше будет 
поддерживать их, а также продолжит отправ-
лять гуманитарную помощь в Харьков. Мар-

тин Обри подтвердила готовность принять 
участие в работе координационного совета.

— Мы видели кадры того, во что превратил-
ся ваш город после обстрелов. Это действи-
тельно страшно. Мы понимаем, как это важно 
для вас, поэтому с радостью примем участие 
в  работе координационного совета. Также 
необходимо работать над поиском инвестици-
онных возможностей. Вы можете рассчиты-
вать на нашу поддержку, — подчеркнула она.

Игорь Терехов заверил, что для привлече-
ния инвестиций городская власть создаст 
максимально комфортные условия:

— Я уверен, что после нашей победы фран-
цузские инвесторы и предприниматели будут 
иметь возможность прийти в Харьков. Мы со-
здадим максимально комфортные условия, 
чтобы они могли вести честный и прозрачный 
бизнес, укрепляя этим экономику и Украины, 
и Франции.

Мэр поблагодарил город-побратим за под-
держку и  сообщил, что в  Харькове в  честь 
Лилля переименуют одну из улиц.

ÑÎÇÄÀÄÈÌ ÓÑËÎÂÈß 
ÄËß ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
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Помощь Украине сегодня — это способ снять 
противоречие между политикой ценностей 
и realpolitic. Это не только вопрос морального 
выбора — это инвестиция в европейскую 
и мировую безопасность, заявил Руководитель 
Офиса Президента Украины Андрей Ермак 
на Международной конференции в Лугано.

Первая задача — создать такую систему га-

рантий безопасности для Украины, которая 

исключит возможность повторения россий-

ской агрессии.

— Вторая наша задача — заставить рф 

в полной мере заплатить за свои преступ-

ления. Согласно общепризнанным прин-

ципам, нарушение международного права 

влечет за собой обязательства по выплате 

репараций. Поэтому восстановление Укра-

ины должно происходить прежде всего за 

счет агрессора. Поэтому Украина выступила 

с предложением заключить международный 

договор, которым будет создан специальный 

компенсационный механизм. Он должен 

позволить компенсировать ущерб, причи-

ненный агрессором Украине и украинцам, — 

сказал Андрей Ермак.

Глава ОП отметил, что впереди очень 

большая работа. В частности, путем измене-

ний в национальных законодательствах госу-

дарств.

— Мы уже общаемся с нашими партнера-

ми, чтобы определить и внедрить эти меха-

низмы. Мы приветствуем принятие друже-

ственной Канадой закона, разрешающего 

конфискацию государственных и частных 

активов, владельцы которых связаны с на-

рушением международного права и прав че-

ловека. Мы ждем подобных шагов от других 

государств-партнеров. Ваша помощь помо-

гает нам выстоять и победить. Восстановить 

суверенитет и территориальную целостность 

нашего государства, — подчеркнул Руково-

дитель ОП.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С СЕНАТОРАМИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ЛИНДСИ ГРЭМОМ И РИЧАРДОМ БЛЮМЕНТАЛЕМ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ И ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИИ США

П
резидент проинформировал представителей 

Сената Соединенных Штатов о ситуации на 

фронте, безусловно сложной, но контролиру-

емой, и об имеющихся планах, реализация которых не-

посредственно зависит от дальнейшей интенсивности 

поддержки Украины в сфере безопасности со стороны 

международных партнеров. Владимир Зеленский акцен-

тировал внимание на важности создания необходимых 

условий в сфере безопасности, которые сделали бы воз-

можным учебный процесс в учреждениях образования:

— Для нас сегодня задача номер один, чтобы до 

1 сентября женщины с детьми смогли вернуться 

в Украину, чтобы дети могли пойти в школу, чтобы 

студенчество не выезжало и могло пойти в университе-

ты. Для нас очень важно сделать две вещи — это от-

ремонтировать школы и вузы, а также иметь мощ-

ную противовоздушную оборону.

В этой связи Президент призвал сенаторов под-

держать решение о предоставлении Украине совре-

менных систем ПВО.

— Мы обращаемся к вам прежде всего, чтобы Кон-

гресс поддержал Украину в вопросе поставок систем 

современной противовоздушной обороны. Мы долж-

ны обеспечить такой уровень безопасности неба, что-

бы наши люди не боялись жить в Украине, — сказал 

Глава государства.

Во время встречи стороны отдельно коснулись во-

проса усиления санкционного давления на государ-

ство-агрессора. Линдси Грэм и Ричард Блюменталь 

проинформировали Владимира Зеленского о работе, 

которую они ведут в Сенате с целью признания россии 

государством — спонсором терроризма.

Президент поблагодарил сенаторов за эту важную 

деятельность и отметил готовность Украины к даль-

нейшей тесной координации с партнерами мероприя-

тий на санкционном треке.

ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â ÓÊÐÀÈÍÓ 
È ÍÀ×ÀÒÜ Ó×ÈÒÜÑß!

Общественная организация «Світанок мрій» осуществляет 
эвакуацию женщин и детей из горячих точек на запад Украины 

и за границу. В эвакуации задействовано 30 автобусов. 
С 24 февраля волонтеры организации эвакуировали более 

21 тыс. украинцев из разных населенных пунктов, в том числе 
75 — из Харьковской области. Среди эвакуированных — 
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, 

из интернатных учреждений. Эвакуация осуществляется 
в Западную Украину (временное размещение в детских 
садах и школах территориальных громад, принимающих 
внутренне перемещенных лиц) или на границу с Польшей. 

После пересечения границы нужно самостоятельно выбирать 
страну, в которую ехать дальше, и с помощью волонтеров 

с польской стороны искать необходимый транспорт. Связаться 
с координаторами можно по тел.: (098) 383-77-35, (063) 808-

94-38 (Елена), (098) 004-30-90 (Екатерина), (066) 372-54-13 
(Светлана), (063) 492-87-85 (Елена). Эвакуация осуществляется 

бесплатно при поддержке организации Kidsave.

Харьковский городской 
голова Игорь Терехов принял 
участие в специальной 
сессии городского совета 
города Тираны (Республика 
Албания).

С
пециальную сес-

сию провели, что-

бы пообщаться 

с Харьковским городским 

головой и обсудить вопро-

сы предоставления гума-

нитарной помощи городу 

Харькову.

В заседании приняли уча-

стие Посол Украины в Албании Владимир Шкуров, По-

четный консул Украины в Албании Бледи Байрактари 

и Почетный консул Республики Албания в Украине Ша-

хин Омаров.

Депутаты городского совета Тираны приняли решение 

о реконструкции одной из харьковских школ в качестве 

помощи городу-побратиму.

Игорь Терехов поблаго-

дарил коллег из Албании за 

участие в жизни Харькова 

и рассказал о разрушениях 

в городе. Мэр отметил, что 

сейчас команда городского 

совета прорабатывает кон-

цепцию создания Коор-

динационного совета го-

родов-партнеров для мак-

симально эффективного 

использования инструмен-

та межмуниципального со-

трудничества.

— Тирана имеет свой 

опыт восстановления го-

рода и развития экономики, именно поэтому мы будем 

благодарны за вашу помощь и содействие нашему городу 

в процессе послевоенного восстановления, в том числе 

и путем участия в работе Координационного совета го-

родов-партнеров. Уверен, что лишь совместными усили-

ями мы сможем достичь мира, стабильности и процвета-

ния, — сообщил городской голова.

Харьковчане должны сами принимать решение 
возвращаться в город или нет, и обязательно 
учитывать, что Харьков сильно изменился. 
На сегодняшний день повреждено 
117 общеобразовательных и 50 медицинских 
учреждений.

Х
арьковский городской голова Игорь 

Терехов заявил, что не призывает горо-

жан эвакуироваться из-за постоянных 

обстрелов. Это решение принимается каждым 

самостоятельно.

— В разные моменты военных действий 

я по-разному говорил, исходя из складывав-

шейся военной обстановки. На сегодняшний 

день я не призываю харьковчан уезжать из горо-

да. Напротив — многие возвращаются. Но каж-

дый для себя должен принять решение, оценить 

степень риска, — предупредил мэр.

При этом Игорь Терехов отметил, что руко-

водство Харькова и коммунальные службы де-

лают все необходимое для жизнеобеспечения 

города.

— Харьков работает, функционирует, но, ко-

нечно, это не тот наш любимый, родной город, 

которым он был до 24 февраля. Приезжающие 

люди должны понимать — это совсем другой го-

род, город в шрамах войны, — сказал городской 

голова.

ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ

ÃÎÐÎÄ Â ØÐÀÌÀÕ ÂÎÉÍÛ…
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ПРАЦІВНИЦЯ КП «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» ХМР РОЗПОВІЛА, 
ЯК ВОНА ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗИМИ

З
ростання цін в умовах війни змушує харків’ян 

завчасно подбати про життя взимку та зробити 

запаси продовольства. Про те, як вона готуєть-

ся до зими, розповіла Ма-

рина Михайлова, началь-

ник відділу управління 

кадрами та справами КП 

«Комплекс з вивозу побу-

тових відходів».

До війни Марина Ана-

толіївна жила у багатопо-

верхівці у мікрорайоні «Го-

ризонт». Але після того, як 

будинок було пошкоджено 

внаслідок обстрілу, зму-

шена була переїхати на да-

чу в Харківському районі.

– Раніше я ніколи не 

займалася городництвом, але цього року посади-

ла помідори, огірки, зелень, гарбузи, інші овочі. Все 

росте, і зараз настав час збирати врожай, — сміється 

М. Михайлова.

Також на дачі є невеликий садочок, у якому ростуть 

вишня, яблуня, абрикос, слива.

За словами новоспеченої «фермерки», продукти, ви-

рощені на своєму городі, вона планує не консервувати, 

а сушити та складати у морозилку. І радить так робити 

й іншим харків’янам.

— Це більш зручний та вигідний спосіб, який 

не потребує таких витрат часу, як консервування. 

Наприклад, я перетираю моркву та буряк, складаю 

в пакетики і кладу в холодиль-

ник. І в мене одразу готовий ово-

чевий набір, — ділиться праців-

ниця КП «КВПВ».

Серед улюблених рецептур 

М. Михайлової — полуниця 

у власному соку, приготована 

дуже простим та ефективним 

способом.

— Потрібно просто засипати 

полуницю цукром, не передав-

люючи ягоди, і покласти в морозил-

ку. Тоді ягоди збережуть свій вигляд 

та свіжість і можуть бути красиво до-

дані для прикрашання торта, — по-

яснила харків’янка.

А серед захоплень Марини Михайлової — собаків-

ництво та все, що з ним пов’язане. Вона виховує 29 со-

бак, які дуже люблять гарбузи, вирощені на городі.

— Гарбуз недооцінений людьми. Адже він добре 

зберігається і може бути використаний при 

приготуванні різноманітних страв, — зазначи-

ла працівниця КП «КВПВ».

Марина Михайлова радить харків’янам до-

бре підготуватися до зими, оскільки ціни на 

продукти харчування падати точно не будуть. Крім 

овочів та фруктів, додавати у запаси не стільки консе-

рви, скільки крупи, макарони.

— Мирного неба всім нам, благополуччя у наших 

будинках, якнайшвидшого повернення до Харкова 

тих, хто був змушений виїхати. І тим, у кого діти в армії 

ЗСУ, — дочекатися їхнього повернення з перемогою 

цілими та неушкодженими, — побажала Марина Ана-

толіївна. 

ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×À ÁÅÇÏÅÊÀ

БЕЗ ТРЕВОГИ 
И СТРАХА

С первых дней войны психолог 
Инна Иванова оказывает 

экстренную психологическую 
помощь подопечным терцентра 

Шевченковского района Харькова 
и другим гражданам, нуждающимся 

в срочной психологической 
поддержке.

В Департаменте социальной поли-

тики Харьковского горсовета сооб-

щили, что советы Инны Ивановой 

помогают пожилым харьковчанам 

справиться с тревожностью и стра-

хом во время военных действий, ко-

торые негативно влияют на эмоцио-

нальное и физическое здоровье.

Кроме того, Инна Викторовна 

обеспечивает комплексную психо-

логическую поддержку работникам 

территориального центра по предо-

ставлению социальных услуг, на 

которых в условиях войны лежит 

особая ответственность за жизнь 

и безопасность одиноких пожилых 

граждан.

В Харькове продолжает функционировать 
клуб учителей Teachers2IT. Его участники 
в режиме онлайн повышают квалификацию 
и получают новые навыки в области 
цифровых технологий.

К
луб Teachers2IT — это совмест-

ный проект Департамента циф-

ровой трансформации ХГС 

и Kharkiv IT Cluster, развивается уже бо-

лее года.

— Сейчас в клубе — более 150 харьковских учителей, ко-

торые, несмотря на войну, продолжают самосовершенство-

ваться и овладевать новыми навыками. 

В частности, на днях для учителей инфор-

матики и математики стартовал новый 

курс Front-End & JavaScript, в рамках ко-

торого они научатся самостоятельно со-

здавать и корректировать макеты, узнают 

базовый синтаксис языка JavaScript и вы-

полнят собственные проекты, — рассказа-

ли в Департаменте.

В течение года участники клуба 

могли пройти следующие курсы: 

«Minecraft в образовательном про-

цессе», «Цифровизация школьно-

го образования», «Лайфхаки в ис-

пользовании компьютера», «Со-

здание сайтов», «Digital-мир Харь-

кова и Украины: IT-компании, 

IT-проекты, IT-обучение. Возмож-

ности для преподавателей и школь-

ников: IT-сервисы на каждый день, 

объекты для учебных курсов», «Как учителю зарабатывать 

в интернете и научить этому детей». 

Муниципалитет города-партнера Марибора 
(Республика Словения) передал Харькову пассажирский 
автобус для перевозки сотрудников коммунальных предприятий.

З
аместитель Харьковского городского головы по во-

просам инфраструктуры города Евгений Водовозов 

поблагодарил мэра Марибора и жителей Словении за 

поддержку.

— Пассажирский автобус был снят с местного маршрута 

и теперь будет использоваться исключительно для нужд го-

рожан.

Также Харькову предоставили гуманитарную помощь: 222 кг 

продуктов питания, 244 кг санитарно-гигиенических средств, 

35 кг медицинских изделий и 2 кг медикаментов, сообщили 

в Департаменте международного сотрудничества ХГС. Де-

путат Харьковского городского совета Габриел Михайлов 

уточнил, что гуманитарная помощь нужна, прежде всего, не-

защищенным категориям граждан, поскольку в военное время 

не все из них могут обеспечить себя необходимым. Мэр горо-

да Марибор Александер Саша Арсеновиц отметил, что жите-

ли словенского города собирают материально-техническую 

помощь и пожертвования, а также помогают адаптироваться 

украинским беженцам, которые сейчас живут в Мариборе.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

ÍÎÂÛÅ ÇÍÀÍÈß, ÍÎÂÛÅ ÍÀÂÛÊÈ

Teachers2IT — это проект в сфере повышения цифровой грамотности 
учителей информатики, математики и других предметов. Цель — создать 

открытое городское коммьюнити учителей, которые являются проводниками 
школьников в IT, для поддержки и обмена опытом в использовании цифровых 
инструментов в образовательном процессе. Проект состоит из двух частей: 
регулярные курсы от представителей IT-отрасли и развитие неформального 
профессионального клуба для учителей. Зарегистрироваться в Teachers2IT 

можно по ссылке: h  ps://docs.google.com/forms/d/e/

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» — 
спеціалізоване підприємство критичної інфраструктури 
Харкова з питань збирання, перевезення (вивезення) 

побутових відходів.
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У 
добірці і новий роман від авторки «Їсти, молитися, кохати» Елізабет Гіл-

берт, і чудова історія Фредріка Бакмана про на перший погляд неприємну, 

а насправді чудову бабусю Брітт-Марі, і багато інших прекрасних книжок.

 «ПРИРОДА ВСІХ РЕЧЕЙ», 
Елізабет Ґілберт

У новому романі однієї з найпопулярніших 

письменниць Америки, авторки всесвітньо відо-

мих книжок «Їсти, молитися, кохати» та «Місто 

дівчат» Елізабет Гілберт — 700 сторінок, але, 

попри обсяг, читається він дуже легко. Нагадує 

авантюрні романи XIX століття — з великою 

кількістю героїв, пригодами, подорожами. Го-

ловній героїні Алмі Віттакер, «жінці з гострим, 

допитливим розумом та невгасимою спрагою 

знань до навколишнього світу», випала доля жи-

ти в епоху наукових експедицій і революційних 

просвітницьких ідей, коли вчені були авантюристами й романтиками. Донька відо-

мого ботаніка та бізнесмена, вона змалечку цікавиться батьковою справою, пре-

красно вчиться і має всі підстави, щоб стати знаним на ввесь світ ботаником. Але 

чи вдасться зробити це у XVIII сторіччі, де жінок взагалі не сприймають всерйоз?.. 

Можливо, книжка й завелика задля того, щоб носити її з собою в сумочці, але чита-

ти її влітку в міському парку буде неабияким задоволенням.

 «ЛОВЕЦЬ ОКЕАНУ», 
Володимир Єрмоленко

Герой дебютного роману українського філо-

софа, політолога, доктора політичних наук Во-

лодимира Єрмоленка — Одіссей, герой міфів 

Давньої Греції. Він повертається на Ітаку після 

двадцяти років блукань. Але вдома не знахо-

дить ані своєї дружини Пенелопи, ані свого сина 

Телемаха. Він розуміє, що став на хибний шлях 

і тепер мусить виправити свої помилки. Одіссей 

здійснить свою подорож у зворотному напрям-

ку, від Ітаки до Трої… Неймовірно поетичний, 

легкий, красивий роман, який ви, найімовір-

ніше, проковтнете за один вечір.

 «БРІТТМАРІ БУЛА ТУТ», Фредрік Бакман
Усі книги шведського письменника Фредріка 

Бакмана надихають на те, щоб любити людей 

не за щось конкретне, а просто за те, що вони є, 

співчувати їм. І це прекрасно. Можна це сказа-

ти і про роман «Брітт-Марі була тут», що описує 

долю 63-річної Брітт-Марі, — жіночки, яка зав-

жди намагається поводитись як культурна лю-

дина, складає переліки з приводу і без, обожнює 

прибиратись. Якось чоловік, з яким Брітт-Марі 

провела все життя та дуже кохала, зраджує її, 

і Брітт-Марі вирушає в провінційне містечко 

Борг, щоб уперше за останні 40 років влаштува-

тися на роботу. Що буде далі, ви навіть і уявити не можете — але від цієї прекрасної 

історії сміятиметеся й плакатимете водночас.

 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ КНИЖОК ТА ПИРОГІВ 
З КАРТОПЛЯНОГО ЛУШПИННЯ», 

Мері-Енн Шаффер
Дія цієї книги з чудернацькою назвою від-

бувається в Лондоні в повоєнні роки. Молода 

письменниця Джулієт шукає сюжет для нового 

роману — і випадково знайомиться з чоловіком 

з острова Гернс, що під час війни потерпав від 

німецької окупації. Джулієт вирушає на острів 

і знаходить там не лише сюжет для книги, але 

й кохання. «Клуб любителів книжок та пирогів 

з картопляного лушпиння» написана на основі 

листування реальних жителів острова та містить 

зворушливі та драматичні оповіді свідків про часи окупаціїї — і про жагу до життя та 

один таємничий книжковий клуб, які допомогли їм вижити…

 «БРЕХЛИВЕ ЖИТТЯ ДОРОСЛИХ», 
Елена Ферранте

Новий роман суперзірки світової літератури 

Елени Ферранте, авторки циклу «Неаполітансь-

кий квартет», популярність якого здобула Елені 

місце в рейтингу 100 найвпливовіших людей 

світу за версією Time. «Брехливе доросле жит-

тя» — захопливий роман про дорослішання, яке 

для головної героїні починається з почутої фра-

зи про те, що вона — негарна… Його дія відбу-

вається в Неаполі в 1990-х роках. Якось 12-річна 

Джованна чує, як її батько Андреа зневажливо 

порівнює її зовнішність із зовнішністю своєї 

таємничої сестри Вітторії, яку в родині пов’язують з найнепривабливішим. Джо-

ванна вирушає на пошуки Вітторії, щоб з’ясувати всі сімейні таємниці. Мудра, про-

низлива книга про пошук себе, жіночність, повна гумору, іноді навіть гіркого. Варто 

прочитати, а потім поділитися книгою з близькою подругою.

ÍÀ ÎÄÍÎÌÓ ÍÀ ÎÄÍÎÌÓ 
ÄÈÕÀÍÍIÄÈÕÀÍÍI

УЛІТКУ ЗАВЖДИ ХОЧЕТЬСЯ ЧИТАТИ БІЛЬШЕ, КОВТАЮЧИ КНИГИ, НІБИ ПОВІТРЯ. 
ПРОПОНУЄМО ДОБІРКУ «ЛІТНІХ» КНИЖОК ВІД VOGUE, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ ЛЕГКО, 
З НАТХНЕННЯМ

Департамент культури Харківської міської ради: «Дуже пишаємося, 
що ЦБС Шевченківського району вдалося провести та завершити щорічний 
загальноміський конкурс «Людина. Епоха. Доля». Цього року проведення 
літературного конкурсу стало ще більш резонансним. Він об’єднав Захід 
та Схід нашої країни через те, що допомогу в проведенні харківським 
бібліотекарям запропонували співробітники Закарпатської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка та Закарпатська обласна 
організація Національної спілки письменників України. Саме в Ужгороді 

буде проходити церемонія нагородження переможців».

 НАПЕРЕКIР ТЯЖКИМ ОБСТАВИНАМ
П’ятий місяць триває війна, п’ятий місяць наш рідний Харків потер-

пає від вибухів, обстрілів, пожеж. Але наперекір тяжким обставинам 

місто живе, харків’яни не втрачають оптимізму, вірять в Перемогу. 

Весь цей час бібліотеки не втрачають зв’язку зі своїми користувачами, 

підтримують їх, знаходять можливість для забезпечення читацьких 

запитів, надають інформаційну та психологічну допомогу у спілкуван-

ні з дітьми, які з батьками залишились у місті. Наші читачі неймовірні!

Реалії часу диктують нові умови роботи бібліотек. Більшість харків-

ських бібліотек працюють в онлайн-режимі. В деяких відносно безпеч-

них від обстрілів та вибухів районах Харкова бібліотеки працюють за 

попередньою домовленістю з читачами. Бібліотекарі готують для них 

заздалегідь замовлені книги. А потім на короткий час виходять на свої 

робочі місця. Читачі радіють зустрічі з бібліотекарками, купами оби-

рають книги, запрошують до читання своїх сусідів і знайомих. «Зараз 

з’явилося багато вільного часу, прочитали вже всю домашню бібліоте-

ку, радіємо можливості обирати книжки», — кажуть наші відвідувачі.

Користуючись теплою порою року, працівники бібліотек нама-

гаються організувати та провести заходи для читачів, переважно на 

свіжому повітрі. Найбільшу популярність мають майстер-класи для 

дітей. Тут дітлахів навчають читати, малювати та власноруч створю-

вати поробки.

Зазвичай влітку у харківських бібліотеках проводилося багато за-

ходів та івентів у межах загальноміської програми «Літо з бібліоте-

кою». І цього воєнного року традиція буде продовжена. Так, бібліо-

теки Слобідського району розповсюджують інформацію та допо-

магають взяти участь в дитячому конкурсі, оголошеному журналом 

«Джміль». Призом будуть сучасні дитячі книги.

Бібліотекарі тримають високу планку. Для роботи з користувача-

ми в режимі онлайн бібліотекарі активно використовують соціальні 

мережі, надають інформацію, розповідають про події та книги, вив-

чають англійську, проводять онлайн-заходи, флешмоби, публікують 

посилання на джерела, де можна безкоштовно читати книги онлайн.
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НАША ІСТОРІЯ, НАШЕ ЖИТТЯ ЗАВЖДИ 
СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ПРОНИКЛИВИМИ 
НАРОДНИМИ ПІСНЯМИ, А ТАКОЖ ПІСНЯМИ 
ТАЛАНОВИТИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ, 
ЯКІ ПО ПРАВУ СТАЛИ НАРОДНИМИ ЧЕРЕЗ 
ВЕЛИКУ ЛЮБОВ ДО НИХ. САМЕ ТАКИМ БУВ 
І ЗАЛИШАЄТЬСЯ В НАШИХ СЕРЦЯХ СПРАВЖНІЙ 
ХІТ, ЩО ПОБОРОВ ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ, 
«ПІСНЯ ПРО РУШНИК» ПЛАТОНА МАЙБОРОДИ

В
осьмого липня виповнилося 33 роки з того ча-

су, як відійшов у вічність видатний український 

композитор Платон Іларіонович Майборода. 

Про цю подію згадують у творчих колах. Департамент 

культури Харківської міської ради повідомляє, що 

в Харківській міській спеціалізованій музично-теат-

ральній бібліотеці ім. К. С. Станіславського, співробіт-

ники якої завжди уважно ставляться до автентичного 

набутку української культури, підготували відеона-

рис до дня пам’яті українського композитора. І дійс-

но, є про що згадати. Одна тільки легендарна «Пісня 

про рушник» облетіла весь світ. Її співають не тільки 

українською, але й англійською, іспанською, болгар-

ською, чеською та іншими мовами. Сьогодні цей твір 

продовжує звучати на підтримку України як один із 

символів душі українського народу. Його включають 

у свої концертні програми співаки з різних країн, і що-

разу, коли звучить ця унікальна та зворушлива пісня, 

неможливо втримати сліз. Ініціативу бібліотекарів зга-

дати про видатного композитора і його унікальний твір 

підхопили і ми.

 ПЕРШИМ ПІСНЮ ПЕРЕДАВ «ГОЛОС АМЕРИКИ»
1949 року композиторові зателефонували з кіностудії 

й запропонували створити пісню до стрічки про кол-

госпне село. Слова поет Андрій Малишко вже написав. 

Знайомими вони не були, тож спільні друзі звели їх на 

вулиці Володимирській у Києві. Майборода сказав, 

що охоче писатиме музику, але Малишко має додати 

приспів:

— Нічого дописувать не буду! — спалахнув поет.

— Але ж навіть Чайковський виправляв деякі вірші Пуш-

кіна, — зауважив композитор.

— Ви не Чайковський! — одрубав Малишко.

— А ви — не Пушкін! — видав Майборода.

Наступного дня до композитора приїхав водій пое-

та й передав слова приспіву. Так з’явився «Колгосп-

ний вальс». Від тієї історії митці затоваришували. За 

три роки Малишко розлучався з другою дружиною 

Майєю, але не хотів розмінювати 5-кімнатну кварти-

ру в будинку письменників на теперішній вул. Богда-

на Хмельницького, 68. Майборода запропонував: не-

хай Майя переїжджає в його однокімнатну, а сам він, 

на той час ще не одружений, мешкатиме в Малишка. 

Адже композиторові все одно пропонуватимуть нову 

квартиру, то він перебереться туди з хати пое-

та. Так і зробили.

У жовтні 1958-го Малишкові зателефону-

вав режисер-постановник ліричної комедії 

«Літа молодії» Олексій Мішурін, аби замови-

ти пісню для фільму. Сюжет такий. Головний 

герой Сергій, хлопець із Донеччини, вирушає 

до Києва вступати до театрального інституту. 

Квитка немає, тож їде «зайцем» на даху пасажирсько-

го потяга. В останню мить на верх вагона заскакує На-

талка, майбутня абітурієнтка того ж вузу. Потяг рушає, 

Сергій дістає вишитого мамою рушника й співає піс-

ню, яку й належало створити.

Поета вдома не було, лікувався у санаторії «Кон-

ча-Заспа», слухавку взяв Платон Майборода. Він 

передзвонив Малишкові, й той пообіцяв якнайшвид-

ше написати текст. Але натхнення не було. Час спли-

ває, зйомки майже добігають кінця, а епізоду на даху 

вагона не знімають, бо немає пісні. Режисер нервує, 

постійно телефонує Майбороді. Наприкінці жовтня 

надвечір композитор згадав мелодію, 

написану трохи раніше. За чверть го-

дини сам склав рядки:

Рідна мати моя,

ти ночей не доспала,

В тихім шелесті трав

ти мене сповила,

І в дорогу далеку ти мене

на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя,

на долю дала.

Цей куплет він тихо проспівав 

по телефону Малишкові. Поет на 

єдиному подиху дописав ще два. 

У початковому тексті Майбо-

роди замінив другий рядок на 

«І водила мене у поля край села». 

Викликав машину, примчав до 

Києва, і пісні надали остаточно-

го вигляду. Попри пізній час, зателе-

фонували Олександрові Таранцю, голосом якого мав 

заспівати головний герой фільму Сергій. Прослухавши 

твір у виконанні Малишка (він мав ліричний баритон), 

співак розчулився: «Згадаєте мої слова: ця пісня обле-

тить всю землю».

Наступного дня в «щорсівському» 

павільйоні кіностудії ім. Довженка 

записали фонограму. Зйомки завер-

шилися вчасно, режисер розпочав 

монтаж картини. Аж тут «Пісню про 

рушник» передав «Голос Америки». 

Платона Майбороду кілька разів ви-

кликали до КДБ. Намагалися з’ясу-

вати, хто і як передав «за бугор» копію 

фонограми. «Винуватця» так і не 

знайшли. На студії вагалися, чи за-

лишати в фільмі пісню, трансльовану 

за кордоном. Урешті вирішили: якщо 

стрічка вийде без неї, це лише підтвердить існування 

в країні цензури.

Фільм «Літа молодії» вийшов на екрани у травні 

1959-го. А наступного року Українське радіо готува-

ло концерт, який транслювався на Францію. «Пісню 

про рушник», за рекомендацією Майбороди, виконав 

Дмитро Гнатюк. За місяць на Українське радіо переда-

ли великий пакунок листів від французьких радіослу-

хачів. Найбільше палких слів адресувалося саме цьому 

твору. Відтоді вона пролунала 18 мовами.

 ПІДСПІВУВАЛИ ВСІ
У нелегкий час війни сучасні співаки та музиканти 

знову скрізь виконують «Пісню про рушник».

Український піаніст Євген Хмара навіть влаштував 

музичний перформанс на підтримку України у центрі 

Відня на площі Грабен. Люди, що прогулювалися пло-

щею, зібралися навколо піаніста, а українці, яких зараз 

багато у кожному європейському місті, підспівували.

Український музикант ненадовго виїхав за межі 

України з дозволу Міністерства культури та інфор-

маційної політики України, щоб взяти участь у кількох 

концертах на підтримку України. На всіх концертах 

піаніст також збирав гуманітарну допомогу для україн-

ських переселенців.

 ПІСНЯОБЕРІГ
Молода і вже досить відома 

українська співачка Злата Ог-

невич взагалі закликала Силу 

предків на допомогу Україні, 

коли виконувала «Пісню про 

рушник». Артистка з початку 

війни в Україні займається 

підтриманням бойового ду-

ху — дає польові концерти, 

поширює корисну інфор-

мацію в соціальних мережах.

На її думку, «Рідна мати моя», як ще називають цей 

твір, ідеально підходить як своєрідна молитва, благо-

словення для змученого українського народу. Огневич 

чуттєво виконала пісню під власний акомпанемент: 

«Я вірю в силу думки. А коли ця думка спільна в міль-

йонів людей — вона набуває великої енергії 

і втілюється в реальність. Закликаю щодня 

думати про Перемогу! Посилати силу на-

шим захисникам, звертатися до предків 

і Сили нашого роду з проханням допомог-

ти, захистити. Наша рідна земля нам допо-

може. Єднаймося! Віримо! Сила поколінь 

врятує Україну!»

Платон Іларіонович Майборода 
(01.12.1918–08.07.1989) — відомий 

український композитор.
Народився на хуторі Пелехівщина 

Полтавської області. В 1939–1941 рр. 
вчився у Київській консерваторії по 
класу композиції у Л. Н. Ревуцького, 
яку закінчив у 1947 році. В 1947–

1950 рр. — викладач Київської 
консерваторії. Автор численних пісень 

і хорів, обробок народних пісень, 
а також ліричних пісень, а саме 
«Пісня про рушник», «Якщо ти 

любиш», «Ми підем, де трави похилі», 
«Колгоспний вальс». У творчому 

доробку також симфонічна поема «Героїчна увертюра», 
вокально-симфонічна поема «Тополя» (слова Тараса Шевченка), 

музика до драматичних спектаклів, а також до фільмів.

Сучасні митці так говорять про видатного композитора: 
«Якщо би Платон Майборода написав у своєму житті тільки 

«Пісню про рушник», то і тоді б став відомим на весь світ 
композитором. Адже «Рідна мати моя, ти ночей не доспала…» співають 

скрізь, де люблять і цінують щирий спів. Завдяки цій пісні Україну 
почули на всіх континентах, вона стала візитівкою нашої держави, 
а сам Платон Майборода — дійсно народним композитором».

I ÍÀ ÒIÌ ÐÓØÍÈ×ÊÎÂI…
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А
ле для багатьох батьків постає питання, як на-

звати дитину. Деякі матусі й татусі давно ви-

гадали імена, хтось до останнього розміркову-

вав, а хтось тільки зараз думає, як назвати свого малю-

ка. «Вікна» розповіли про модні імена для хлопчиків та 

дівчаток 2022 року в Україні.

ЯК НАЗВАТИ ХЛОПЧИКА У 2022 РОЦІ
 Лев чи Леон

Ці імена безпосередньо пов’язані з дикими тварина-

ми, що може лише підсилити й без того сильний дух 

хлопчика, який народився у рік Тигра.

 Богдан

На початку повномасштабного вторгнення росії 

жінкам доводилося народжувати в бомбосховищах, 

у багатьох через стрес починалися передчасні пологи. 

Тому імена Богдан і Богдана мають зараз особливе зна-

чення для батьків, адже дитина дійсно була дана Богом.

 Марк

Ім’я походить від латинського слова Marcus, що озна-

чає «молоток». Символ сили та стійкості. Імена певною 

мірою впливають на характер людини, тому Марк, на-

роджений у рік Тигра, буде не зі слабохарактерних.

 Ілля

Ім’я Ілля було популярне багато десятиліть. Тому 

якщо думаєш, як назвати хлопчика, то можеш обрати 

це ім’я. Воно пішло з івриту й означає «той, що вірить». 

Також його трактують як «сила Божа».

 Олександр

Назвати хлопчика Олександром завжди гарна ідея, 

адже це давньогрецьке ім’я означає «захисник людей». 

Хлопчик завжди захищатиме свою родину, друзів, 

близьких. Тим більше зараз десятки тисяч захисників 

борються за нашу свободу.

 Макар

Одним із хороших імен для хлопчика є Макар. Це 

давньогрецьке ім’я означає «щасливий». Також вва-

жалося, що це один з епітетів Зевса, наймогутнішого 

грецького Бога.

 Олексій

Давньогрецьке ім’я, що означає «помічник». Він зав-

жди допомагає друзям порадами, його думку поважа-

ють. Хлопчик із цим ім’ям обирає те, що важливе й по-

трібне іншим людям, а не лише йому.

 Всеволод

Всеволод — слов’янське ім’я, що складається з двох 

частин. «Всім володіти» — хлопчик з таким ім’ям буде 

амбітний і вибудовуватиме свою кар’єру.

 Михайло

Одним із популярних імен для хлопчиків останнім 

часом стало Михайло, що означає «рівний Богові». 

Хлопчик з таким ім’ям буде впевнений у собі, своїх си-

лах та досягатиме своїх цілей.

 Володимир

Ім’я Володимир можна трактувати як «володіти 

світом», але «миром» — це означає ще й спокоєм. Це 

ім’я закріпилося в українській історії після Володими-

ра Великого, який хрестив Русь. Це ім’я язичницьке, 

і його хотіли прибрати. Але через те, що Володимир 

приніс християнство, ім’я канонізували. Ще дуже дов-

го воно використовувалося виключно серед князів Рю-

риковичів. Якщо думаєш, як назвати хлопчика, зверни 

увагу на це ім’я. Адже воно має велику силу та історію.

ЯК НАЗВАТИ ДІВЧИНКУ У 2022 РОЦІ
 Руслана

Ім’я Руслана означає «левиця». Воно безпосередньо 

пов’язане з дикою твариною з роду котячих. Тому це 

хороший варіант, щоб назвати дівчинку, яка народила-

ся в рік Тигра. Така дівчинка буде сильною і вольовою, 

зможе втерти носа навіть деяким хлопчикам.

 Аріана

Це ім’я давньогрецького походження й означає «не-

порочна, священна». Дівчатка з цим ім’ям веселі та 

рухливі, легко знаходять спільну мову з іншими.

 Софія

Це ім’я також прийшло до нас із Греції й означає «ро-

зум», «мудрість». Дитина з цим ім’ям росте спокійною 

і слухняною. Дівчинка виростає обережною та вольо-

вою, знає, як досягти своєї мети.

 Вікторія

Усі ми знаємо, що victory — це перемога, а Вікторія —

переможниця. Перемога — це те, чого зараз хочуть усі 

українці. Іноді Вікторію важко змусити щось зробити, 

але вона завжди досягає того, чого хоче сама.

 Юлія

Ім’я Юлія з грецької перекладається як «пухнаста» 

або «хвиляста». Якщо є ймовірність, що дівчинка буде 

кучерявою, то це ім’я точно їй підійде. Дівчатка з ім’ям 

Юлія дуже активні й завжди хочуть бути у центрі уваги. 

Вони дуже добрі, хоч іноді й примхливі.

 Емілія

Ім’я Емілія походить від римського aemulus, що 

означає «суперник». Нехай тебе це не лякає. Дівчатка 

з таким ім’ям дуже старанні й хочуть бути найкращи-

ми у своїй справі. Тому вони мають успіхи практично 

в усьому.

 Христина

Це ім’я безпосередньо пов’язане з християнством 

і означає «присвячена Христу». Христини спокійні та 

життєрадісні. Вони спостережливі та кмітливі, а також 

мають сильний характер.

 Надія

Надія — це те, що мають зараз усі українці. Надія на 

нашу перемогу. Дівчатка з цим ім’ям активні та нічого 

не бояться. Надії тверді у намірах та цілеспрямовані.

 Соломія

Останніми роками популярним ім’ям для дівчаток 

стало Соломія. Це ім’я означає «мирна» та «спокійна». 

Дівчинка з ім’ям Соломія дружня і завжди легко ро-

бить перший крок до примирення. Вона дуже енергій-

на і сміливо ухвалює рішення.

 Джавеліна

Це не жарт. Справді, з початку повномасштабно-

го вторгнення Росії деякі батьки називають доньок 

Джавеліна. Javelin — американський переносний 

протитанковий ракетний комплекс, який допомагає 

українським військовим знищувати окупантів.

ПАКУНОК МАЛЮКА : 
ГРОШІ МОЖНА ВИТРАТИТИ 

НЕ ТІЛЬКИ НА ДІТЕЙ
Під час війни багато хто втратив роботу 

й заробіток, тому український уряд всіляко 
намагається спростити життя громадян.

Підтримку сім’ям з новонародженими надає 
Міністерство соціальної політики.

З червня гроші, отримані через програму 
підтримки новонароджених «Пакунок малюка», 
можна використати не лише на дитячі товари 

в спеціальних магазинах.
Нагадаємо, що під час виписки з пологового 

будинку є можливість взяти набір речей першої 
потреби для малюка. Або ж відмовитися від нього 
та отримати грошову виплату від держави. Для 

цього треба взяти виписку з пологового про те, що 
ви відмовилися від «Пакунка малюка». Оформити 

грошову допомогу можна в додатку «Дія».
Якщо ви подали документи на виплату одразу, то 
отримаєте грошову виплату вже протягом 30 днів.
Подати документи на отримання такої допомоги 
можна лише протягом 12 місяців від народження 

дитини.
На що можна витратити кошти 

за «Пакунок малюка»
Раніше кошти для малюка можна було отримати 
лише на спеціальну карту та розплачуватися нею 
за дитячі товари в магазинах, які співпрацювали 

з цією програмою.
Сьогодні ж усе простіше. Гроші можна оформити 

на вже відкритий рахунок ПриватБанку та 
використати їх у будь-якому магазині. Купити за 

них можна будь-які товари.
До війни, якщо батьки не використали ці кошти 
протягом року, вони автоматично поверталися 
на рахунок Мінсоцполітики. Тепер ці кошти не 
повертатимуться і можуть використовуватися 

понад рік.
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ДІТИ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ В УКРАЇНІ У 2022 РОЦІ, БЕЗУМОВНО, БУДУТЬ 
СИЛЬНИМИ, ХОРОБРИМИ ТА МУЖНІМИ. НЕ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО НАРОДЯТЬСЯ 
В РІК ТИГРА, А Й ТОМУ, ЩО НАРОДИЛИСЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ Й З ДИТИНСТВА 
ЗНАТИМУТЬ, ЩО ТАКЕ ЛЮБОВ ДО СВОБОДИ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Від початку війни у пологових будинках міста Харкова з’явилося на світ понад 500 дітей. Весь цей час медики 
не припиняли і не припиняють надавати акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу.

У Департаменті охорони здоров’я ХМР зазначили, що під звуки обстрілів породіллі були змушені спускатися 
у підвали лікарень та народжувати там. Медики надавали жінкам всю необхідну допомогу, зокрема під час 
передчасних пологів та невиношуванні вагітності. Також фахівці надавали медичну допомогу недоношеним 
новонародженим із екстремально низькою масою тіла. «Медичні працівники, не залишаючи медустанов по 
кілька днів, працюють та приймають пологи цілодобово. Міські пологові будинки продовжують працювати 

заради здоров’я та щастя новонароджених та їхніх батьків», — повідомили у департаменті.
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ПІСЛЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ОБІЦЯЮТЬ ВІДНОВИТИ ВСЮ ЖИТЛОВУ НЕРУХОМІСТЬ. 
ЛЮДИ, ЯКІ ВТРАТИЛИ КВАРТИРИ ТА БУДИНКИ, МАЮТЬ ОТРИМАТИ НОВИЙ ДАХ НАД ГОЛОВОЮ. 
АЛЕ ЯКИМИ БУДУТЬ НОВІ БАГАТОКВАРТИРНІ БУДІВЛІ, ПОКИ НЕЗРОЗУМІЛО. В УРЯДІ КАЖУТЬ, 
ЩО ЦЕ БУДУТЬ БУДИНКИ З ВНУТРІШНІМИ БОМБОСХОВИЩАМИ, ЯК В ІЗРАЇЛІ, АЛЕ ЗАБУДОВНИКИ 
ЗАПЕВНЯЮТЬ, ЩО ТОДІ ЦІНА БУДІВНИЦТВА СУТТЄВО ЗБІЛЬШИТЬСЯ

Ж
урналісти з’ясували, які будинки можуть 

будувати девелопери і чому саме віддавати-

муть перевагу українці.

 ПРОЯСНИТЬСЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ
На тлі постійного обстрілу російськими військами 

українських міст до парламенту було внесено законо-

проєкт, який ініціює роз-

робку нових будівельних 

норм, що передбачають 

надійні бомбосховища 

у відбудованих та нових 

будинках. Ініціатива по-

трібна суспільству, але 

все, як завжди, упирати-

меться у вартість такого 

житла. Річ у тому, що під-

земні приміщення при-

зведуть до здорожчання 

будівництва. Наприклад, 

підземні паркінги, які 

останнім часом викори-

стовують саме як бомбосховища, будувалися виключ-

но в будинках цінової категорії «вище середнього».

Тобто якщо є завдання швидко забезпечити україн-

ців новим житлом, то потрібно будувати максимально 

бюджетні будинки, якщо на перше місце ставити пи-

тання безпеки, то потрібно готуватися до додаткових 

витрат.

– Усі, хто замислювався про купівлю житла, сьо-

годні задаються питанням, яким воно буде в най-

ближчому майбутньому? Чи обов’язкові будуть бом-

босховища або укріплені кімнати всередині будин-

ку? Яка доля панорамних вітражних вікон? Чи по-

трібно будувати криті укріплені паркінги? Чи будуть 

додатково укріплені зовнішні стіни? Чи надавати-

меться додаткова жорсткість залізобетонному карка-

су будівлі? І ще багато питань, — каже генеральний 

директор однієї з девелоперських компаній Олег 

Приходько.

За його словами, відповіді на ці запитання залежати-

муть від умов мирного життя.

– Якщо Україна вступить у стадію миру, але при 

цьому збережеться військовий потенціал північ-

них сусідів, хай і значно розбитий, то на ринку житла 

домінуватимуть проєкти укріплених будівель з бом-

босховищами. Всі розумітимуть, що це ще не кінець, 

і все може повторитись. Якщо ж Україна за підтримки 

країн-друзів здобуде впевнену перемогу, а країна, що 

почала війну, отримає дефолт і економічний спад че-

рез санкції і її військовий потенціал спаде на нуль, то 

на ринку нерухомості домінуватимуть відкриті та світлі 

архітектурні рішення, хоча і з часткою конструктивних 

рішень згідно з наявними вимогами 

безпеки на час можливого воєнного 

стану, — каже Олег Приходько.

 ПОТРІБНІ ДЕРЖПРОГРАМИ
За словами експерта, найближчим 

часом забудовники зможуть будувати 

житло, лише якщо держава запустить 

спеціальні програми.

– Усі розуміють, що на первинному 

ринку житла потрібен новий стандарт. 

Будівництво 90% житлового фонду, 

яке незабаром розпочнеться, спря-

мують на задоволення потреб у жит-

лі тих, хто його втратив. Це має стати 

першим завданням усієї будівельної галузі. Цілковито 

всі учасники відновлення — від 

профільних міністерств до керів-

ників будівельних та девелоперсь-

ких компаній, які прийматимуть 

рішення про фінальні проєкти 

майбутніх будівель, — мають скон-

центруватися лише на тому, щоб 

задовольнити величезний попит 

загальноукраїнського масшта-

бу, — каже Олег Приходько.

За його словами, для більшості 

тих, хто втратив житло, нова квар-

тира буде недосяжною з фінансо-

вої точки зору. Тільки державні 

програми з реально доступної іпотеки разом з програ-

мою з відшкодування втраченого житла зможуть забез-

печити попит на житло.

 ЩО ОБИРАТИМУТЬ ПОКУПЦІ
У покупців також можуть змінитися пріоритети під 

час виборів житла після війни. Не виключено, що най-

ближчим часом може знизитися популярність квартир 

у передмісті великих міст. Як показала, наприклад, об-

лога столиці або Харкова, саме міста-супутники та мі-

крорайони на околиці постраждали найбільше. Також 

під час вибору майбутньої квартири багато хто звертати-

ме увагу на наявність поруч військової інфраструктури 

або аеродромів. Адже, як показала практика, ворог на-

самперед веде бойові дії чи обстрілює саме такі об’єкти.

Може знизитися попит і так звані видові квартири, 

вікна яких виходять на відкритий простір — ймовір-

ність прильоту ракети в цьому разі збільшується. На-

самперед, вибираючи квартиру, українці віддавати-

муть перевагу нижнім поверхам. У цьому разі під час 

оголошення повітряної тривоги можна швидше добіг-

ти до найближчого укриття.

 МІСТО МАЙБУТНЬОГО
В одному зі своїх інтерв’ю мер Харкова Ігор Тере-

хов розповів, як планує відбудовувати місто після 

масштабних руйнувань. Очільник мегаполісу зазна-

чив, що чимала кількість будинків зруйнована. Люди 

втратили все, залишилися без притулку. Тому влада 

перемістила постраждалих у гуртожитки.

– Ми фактично будемо реконструювати місто по-

вністю. У відбудові Харкова братимуть участь всі: і дер-

жавна влада, і інші країни, і меценати. От наприклад, 

Норман Роберт Фостер — британський дизайнер та 

архітектор, тісно пов’язаний з розвитком архітектури 

у стилі хай-тек та раннім впровадженням енергоефек-

тивних будівельних технологій. Він є однією з ключо-

вих фігур сучасної архітектури Великої Британії і сьо-

годні безкоштовно ро-

зробляє генеральний 

план Харкова. Причо-

му він підключив не 

лише своє архітектурне 

бюро Foster+Partners, 

а понад тисячу лю-

дей. Ми домовилися, 

що створимо з ним 

ідеальне місто май-

бутнього. Ми маємо 

зазирнути на 30 років 

уперед. Зробити Хар-

ків ще красивішим, 

ніж був. Тому має з являтися зовсім нова архітектура. 

Але в жодному разі не можна забути про наш архітек-

турний спадок та культурні цінності. Як, наприклад, 

бекетовські особняки, — розказав Ігор Терехов.

Мер впевнено спрогнозував, що буде йти у ногу з ча-

сом також і транспортна логістика першої столиці, мі-

нятиметься на краще. На його думку, після перемоги 

у харків’ян є унікальний шанс перезапустити дуже ба-

гато речей.

ÆÈÒËÎ ÏIÑËß ÏÅÐÅÌÎÃÈ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Нужно быть осторожными: возможен выбор между 

светом и тьмой. Вы можете совершить дурной посту-

пок, о котором будете сожалеть. Отвергайте зло даже 

в своих помыслах, настройтесь на позитив.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Спокойная и гармоничная неделя, особенно если 

вы избрали прерогативой безмятежный отдых. Неко-

торым представителям знака большое удовольствие 

доставит хобби. Творческие люди могут испытать на-

стоящий кайф от созданного своими руками.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
В данный период Близнецы будут часто конфлик-

товать с окружающими, выражать протесты, ид-

ти против течения, и вам придется поубавить свои 

чрезмерные аппетиты. Будьте аккуратны за рулем, 

соблюдайте закон.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Произойдет событие, которое поставит вас в ту-

пик. Так как планеты сейчас кружат над головой ва-

шего партнера, то это событие явно связано с ним. 

Не перегружайте себя размышлениями, не работайте 

до изнеможения, почаще расслабляйтесь.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Для вас это нейтральная неделя: вы что-то потеря-

ете и тут же найдете, поссоритесь с кем-то, но через 

день помиритесь. Открываются новые перспективы 

сотрудничества, в новом кругу вы можете получить 

более выгодные предложения.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Наступает время налаживания связей, знакомств 

с нужными людьми, готовыми помочь, поддержать, 

начать сотрудничество. Социальная среда сейчас 

весьма благоприятна для вас. Вас могут повысить 

в должности. Не замыкайтесь в себе.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Получив материальную выгоду, часть гонорара 

вложите в раскрутку собственного будущего дела. 

Это время не только выгоды, но и получения поль-

зы от выгоды. Чем больше вы сейчас посеете — тем 

больше зерен взойдет.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Возможно, вы находитесь на расстоянии всего од-

ного шага от великого открытия. Это великолепное 

время для творческих работников, ученых, менедже-

ров. Вы должны владеть всем арсеналом знаний, но, 

возможно, вам потребуется и помощь со стороны.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стрельцы склонны мистифицировать события 

жизни, видеть в них какой-то потаенный смысл. Ва-

ша жизнь в данный период будет связана с подсозна-

нием. Вы должны четко видеть и чувствовать свое бу-

дущее. Взвешивайте каждое свое действие.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Ваша мощь сейчас схожа с целой электростанцией, 

и, возможно, вам захочется воздействовать на других 

людей словом или делом. Но окружающие будут вас 

воспринимать неадекватно, им захочется протесто-

вать против того, что вы декларируете и навязываете.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вам придется вспоминать забытые лекарства, ис-

кать исписанные дневники и заброшенные теле-

фонные книжки. Вы будете походить на археологов, 

с одним лишь различием, что копаться будете у себя 

в душе и вспоминать свое прошлое.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Некоторым будут досаждать обострившиеся хро-

нические недуги. Не пренебрегайте рекомендация-

ми врачей и больше отдыхайте. Нельзя брать на себя 

непосильный груз. Всех дел все равно не переделать.

Ãîðîñêîï íà 12–18 èþëÿ

ДД
ля каждого вида консерваций существу-

ет определенная температура хранения:

пастеризованные соления и марино-

ванные продукты — 0–15 °C. Непастеризованая 

продукция — 0 °C –2 °C. Непастеризованные ва-

ренье и джемы — от 10 °C до 20 °C.

Лучшим местом для хранения консервации яв-

ляется погреб или подвал, температура воздуха в 

котором 5–18 °C, но они есть не во всех домах. 

В городской квартире для этих целей подойдет 

хорошо утепленный 

балкон, где температу-

ра не опускается ниже 

нуля.

Также закрутки мож-

но хранить на кухне, 

но никогда не ставь-

те банки в шкафчики, 

которые находятся 

возле плиты или бата-

реи.

Отличным вариан-

том для размещения 

закруток может стать 

лоджия. От балкона она отличается тем, что как 

минимум две ее стороны примыкают к стенам до-

ма или соседних лоджий. Однако температура по-

мещения не должна опускаться ниже 0 °C, иначе 

содержимое банок просто замерзнет. Также важ-

но, чтобы на лоджии не было сыро.

Если в вашей квартире есть антресоли, они то-

же подойдут для хранения консервации. Главное, 

чтобы конструкция была надежной, ведь банки 

достаточно тяжелые.

Перед закладкой банок на хранение обяза-

тельно проведите генеральную уборку помеще-

ния, просушите и продезинфицируйте все полки 

и ящики. При необходимости проведите тща-

тельную обработку против грибка.

Если в квартире нет балкона, лоджии, антресо-

ли или места на кухне, хранить банки с соленья-

ми можно и в жилых комнатах: под кроватью, за 

диваном, вдоль стен, под столами и других подоб-

ных местах. В таких случаях лучше поместить 

банки в плотно закрывающиеся картонные ко-

робки или деревянные ящики. Но помните, что 

это не лучший вариант для хранения. Комнатно-

го климата соленые огурцы, квашеные помидоры 

и капуста могут не выдержать.

 РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ
Диетологи не перестают спорить о пользе до-

машней консервации — одни уверены, что после 

термической обработки овощи и фрукты теряют 

свои свойства, другие, напротив, утверждают, что 

дозу необходимых микроэлементов наш орга-

низм все же сможет получить.

МИФ 1:МИФ 1: Во время консервирования овощи 

и фрукты теряют полезные свойства. Во вре-

мя термической обработки многие витамины 

и микроэлементы действительно разрушаются, 

например, витамин С. В то же время ликопин 

и бета-каротин в подогретом виде гораздо проще 

усваиваются организмом. Например, ликопин 

содержится в большом количестве в помидорах, 

а также овощах и фруктах с красным оттенком. 

Он расщепляет жиры и обладает антиоксидант-

ными свойствами. 

В свою очередь бета-каротин помогает ор-

ганизму сохранить целостность клеток, бо-

рется со старением, укрепляет иммунитет 

и также обладает антиоксидантными свой-

ствами. А некоторые микроэлементы не раз-

рушаются даже при термической обработке 

— например, кальций и магний.

МИФ 2:МИФ 2: Консервацию можно вводить 

в рацион при гастрите и язве. Консервация 

негативно воздействует на желудок, а иногда 

даже может усугубить болезнь. 

МИФ 3:МИФ 3: Для магазинной консервации ис-

пользуют некачественные продукты. Стоит 

помнить, что при использовании некачествен-

ных овощей и фруктов рецепт попросту не сра-

ботает — способ обработки плодов не позволяет 

использовать испорченные.

МИФ 4: МИФ 4: Для консервации не стоит использо-

вать йодированную и морскую соль. В современ-

ном процессе йодирования соли используют йо-

дат калия, который никоим образом не испортит 

домашние закрутки. В то же время медики под-

черкивают, что для консервации важна чисто-

та соли, различные примеси могут испортить не 

только вид, но и вкус солений.

Морская соль, которая содержит порядка 40 

микро- и макроэлементов, является лучшим ва-

риантом не просто для приготовления блюд, но 

и для консервирования. К тому же в ней гораздо 

больше пользы, чем в обычной, а, соответствен-

но, и консервация станет полезнее.

МИФ 5: МИФ 5: Консервация ухудшает аппетит. Уче-

ные и диетологи уже давно пришли к выводу, что 

консервация не только содержит полезные ми-

кроорганизмы, но и ускоряет метаболизм. Прав-

да, от употребления консервации по вечерам ме-

дики все же советуют воздержаться — содержание 

соли может на утро привести к отечности.

ÄÅËÀÅÌ ÇÀÏÀÑÛÄÅËÀÅÌ ÇÀÏÀÑÛ
Все хозяйки летом делают запасы на зиму. 
Как правило, это консервация любимых овощей 
и фруктов. Однако приготовить консервацию — 
лишь половина дела. Необходимо также знать, 
как правильно хранить закрутки, чтобы они 
не испортились.


