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МАССИРОВАННЫЕ ОБСТРЕЛЫ ХАРЬКОВА НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. 
11 ИЮЛЯ ГОРОД ТРИЖДЫ ПОДВЕРГСЯ РАКЕТНЫМ УДАРАМ

арьковский городской голова Игорь 
Терехов сказал, что оккупанты раз-
рушают гражданскую инфраструкту-

ру, школы, больницы, детские сады, жилые 
дома. На сегодняшний день в Харькове раз-
рушено 117 учреждений среднего образо-
вания. В частности, на днях ракетным уда-
ром была повреждена школа-интернат для 
детей с  нарушением зрения в  Немышлян-
ском районе. В  мирное время там обуча-
лось 260 детей.

— Враг поменял тактику, став еще более 
коварным. Он с особой жестокостью и нена-
вистью продолжает бомбить жилые кварта-
лы в разных районах города… Самое страш-
ное, что гибнут мирные жители. В результа-
те последних бомбардировок оборвалась 
жизнь троих человек, более 30 — получили 
ранения разной степени тяжести, среди них 

четырехлетний ребенок. Медики оказыва-
ют всю необходимую помощь потерпевшим. 
На месте происшествий проводят работы 
специалисты ГСЧС, минеры, сотрудники го-
родских коммунальных служб, — сообщил 
Игорь Терехов.

При этом городской голова подчеркнул, что, 
несмотря на ежедневные обстрелы, Харьков 
продолжает жить, а коммунальные работни-
ки вместе с военнослужащими — укреплять 
оборону города и Харьковской области.

— Кроме того, мы уже сейчас думаем, как 
будем восстанавливать жилой фонд, школы. 
После нашей победы дети приедут в Харьков, 
и для них нужно будет быстро все отстроить. 
Для нас это очень важно. Силу духа наших 
людей, наших харьковчан, никому и никогда 
не сломить! Мы — едины и нас не победить! 
— сказал мэр.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ
ÆÈÒÜ È ÁÎÐÎÒÜÑß
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ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
В Офисе Президента Украины провели 
встречу с Верховным комиссаром ООН 
по делам беженцев Филиппо Гранди 
и обсудили широкий круг вопросов, связанных 
с преодолением гуманитарных последствий 
российской агрессии.

Руководитель ОП 

Андрей Ермак от-

метил, что Украина 

высоко ценит коор-

динационную роль 

Управления ООН 

по делам беженцев 

в оказании помощи 

нашим вынужден-

ным переселенцам, 

которые находятся на территории других го-

сударств из-за продолжающейся российской 

агрессии и выразил надежду, что соответству-

ющая практическая помощь будет только уси-

ливаться. Участники встречи акцентировали 

внимание на вопросах помощи украинским 

беженцам за рубежом в поиске жилья, ор-

ганизации занятости и доступа к ключевым 

услугам, в частности образовательным. Была 

отмечена приоритетность помощи наиболее 

уязвимым группам — женщинам, детям, по-

жилым людям, лицам с инвалидностью.

Отдельное внимание было уделено ситуа-

ции вокруг украинских детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки, незаконно 

перемещенных в рф или на временно оккупи-

рованную территорию Украины. Верховный 

комиссар ООН по делам беженцев Филиппо 

Гранди подтвердил готовность продолжать 

поиск действенных инструментов для ре-

шения этого важного вопроса. Кроме того, 

Офис Президента параллельно ведет работу 

над долгосрочным проектом восстановления 

и трансформации Украинского государства 

в современную, сильную и комфортную евро-

пейскую страну. Предварительная оценка по-

терь Украины от российской агрессии превы-

шает $700 млрд, и эта цифра растет.

Андрей Ермак заверил, что в ходе восста-

новления страны будет реализован лучший 

мировой опыт, основанный на принципах 

безопасности, технологичности, соблюдении 

экологических стандартов, внедрении «зе-

леных» технологий, безбарьерности и про-

зрачности.

С НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНОГО ВТОРЖЕНИЯ РФ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ 
НАШИ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ДЕЛАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ОККУПАНТОВ И ДЛЯ СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. К ЭТОЙ РАБОТЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ ПАРТНЕРЫ 
ИЗ МНОГИХ СТРАН, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Г
лава государства подчеркнул, что российский 

террор давно пересек черту, за которой мно-

гим в цивилизованном мире стало очевидно, 

что наказать россию за все сделанное против Украины 

и международного правопорядка, — вопрос глобаль-

ной безопасности.

— В моем графике на ближайшие недели именно та-

кие переговоры и обращения, которые будут способ-

ствовать восстановлению справедливости, способ-

ствовать наказанию российских военных преступни-

ков. Причем эта активность направлена не только на 

Европу и другие традиционные регионы для работы 

украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Ла-

тинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду 

о российском терроре на нашей земле. Украинская 

армия держится, держится крепко и отбивает штур-

мы на разных направлениях. Но, конечно, нужно 

сделать еще очень многое, чтобы российские потери 

стали такими, после которых действительно будет пау-

за. Пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, 

а перед их бегством с нашей родной земли. Я благода-

рен всем нашим бойцам, которые обеспечивают при-

ближение этого времени. Надо держаться и биться 

вместе на всех фронтах — и на политическом, и на ин-

формационном, и на экономическом, нигде не прояв-

ляя слабости. В этой войне мы можем выстоять толь-

ко вместе — абсолютно все, каждый украинец, каждая 

украинка, — сказал Президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул важность 

реализации плана, предусматривающего строитель-

ство объектов инфраструктуры согласно требованиям 

военного времени:

— Сегодня инфраструктура становится отраслью не 

комфорта, а необходимости и обороноспособности го-

сударства, потому что есть и оружие, и зерно, и метал-

лургия. Что касается железной дороги, автодорог, мо-

стов и тоннелей, то нам нужно перейти к максимально 

безопасному процессу, чтобы мы были готовы к лю-

бым ударам ракет и блокировкам.

ÁÈÒÜÑß ÂÌÅÑÒÅ 
ÍÀ ÂÑÅÕ ÔÐÎÍÒÀÕ!

Ч
тобы подготовить городские сети к новому ото-

пительному сезону, специалистам предприятия 

приходится работать без выходных.

В КП «ХТС» напомнили, что в первую очередь запор-

ной арматурой и всеми необходимыми материалами 

комплектуют тепловые пункты и котельные Северной 

Салтовки, а также другие источники теплоснабжения, 

пострадавшие в результате обстрелов.

— Специалисты всех филиалов предприятия готовят 

к отопительному сезону жилые дома. На внутридомо-

вых сетях устраняются дефекты и заполняются систе-

мы теплоносителем, — проинформировали на пред-

приятии.

Преподаватель кафедры современного 
и бального танца Харьковской 
государственной академии культуры Вадим 
Мелихов в течение многих лет организовывал 
городские мероприятия, среди которых — 
«Харьковский вальс», Open Kharkiv ball, 
«Территория ПА», «Харьковские звезды» 
и другие. Сегодня он активно занимается 
волонтерской деятельностью, помогая 
незащищенным категориям граждан.

С 
начала войны Вадим создал благо-

творительный фонд «Волонтерская 

команда Мелихова». В Салтовском, 

Киевском и Немышлянском районах Харь-

кова его команда системно помогает около 4 тысячам 

пенсионеров и людей с ограниченными физическими 

возможностями. Также они обеспечивают продуктами 

700 человек с инвалидностью, которые не могут передви-

гаться, доставляют еду и питьевую воду в городские боль-

ницы № 15 и 16.

Кроме того, после деоккупации ряда населенных пунк-

тов Чугуевского района волонтерская команда Вадима 

Мелихова доставила местным жителям пищевые наборы 

и медикаменты. Такую же гуманитарную помощь посто-

янно получают семьи погибших военнослужащих и бой-

цы ВСУ, которые защищают Харьков.

 СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Хирург-уролог Городской 

поликлиники № 6 Александр 

Лавриненко с первых дней вой-

ны служит начальником ме-

дицинской службы батальона 

Харьковской территориальной 

обороны. Ранее Александр Ни-

колаевич принимал участие 

в АТО на Донбассе.

Коллектив медучреждения гордится своим сотруд-

ником.

— Искренне благодарим Вас за спасенные жизни на-

ших сыновей, братьев, мужей. Терпение Вам и сил! Мы 

гордимся Вами! — отметили в поликлинике.

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀß ÌÈÑÑÈß

Харьковский городской голова Игорь Терехов: 
«Многие горожане самых разных профессий взяли 
на себя благородную миссию — помогать людям, 

оказавщимся в тяжелом положении во время войны. 
У нас есть волонтерские пункты, где готовят еду, 
шьют обмундирование и прочее. И мы активно их 
поддерживаем. Сегодня город сплочен как никогда. 
Харьков — это, наверное, национальность. Потому 
что мы имеем особую ментальность. Горжусь 
нашими харьковчанами, их самообладанием 

и несгибаемой волей к победе!».

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ
До начала отопительного сезона осталось 98 дней. 
Бригады КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности города 
ХГС продолжают заниматься перекладкой магистральных 
и внутриквартальных сетей.



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Вторник 
12 июля 2022 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

НА ДНЯХ БРИГАДЫ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КОМПЛЕКСА 
«ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ОПЕРАТИВНО ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ПО САЛТОВСКОМУ ШОССЕ

З
аместитель директора по производству комплек-

са «Харьковводоснабжение» Николай Завада 

сообщил, что аварийная ситуация на водоводе 

произошла из-за неоднократных вражеских обстрелов.

— Оккупанты продолжают наносить большой 

ущерб водопроводному хозяйству города. Перед нача-

лом комплексных работ мы выработали четкий план. 

Для устранения аварии задействовали опытные брига-

ды с привлечением спецтехники, — рассказал Николай 

Завада.

Кроме того, специалисты АО «Харьковгоргаз» про-

вели масштабные ремонтно-восстановительные ра-

боты в микрорайоне «Салтовка-2». После размини-

рования территории пиротехниками специалисты об-

следовали каждый метр газораспределительных сетей, 

в том числе газорегулирующее оборудова-

ние, надземные и подземные газопроводы. После это-

го ремонтники заменили полностью уничтоженные 

участки газопроводов.

В компании отметили, что благодаря проведенным 

работам газоснабжение удалось восстановить для пяти 

тысяч жителей микрорайона.

ÁÓÄÅÌ Ñ ÂÎÄÎÉ È ÃÀÇÎÌ

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ЖИЛОЙ ФОНД

В Харькове рабочие КП «Харьковжилстрой» 
восстанавливают жилой фонд города после 

обстрелов.
В Департаменте жилищно-коммунального 

хозяйства ХГС отметили, что по заявкам жи-

телей бригады закрывают окна и ремонтируют 

входные двери в подъезды жилых домов, по-

страдавших после обстрелов, сносят или кро-

нируют деревья, ремонтируют скамейки.

В частности, работы по установке окон и ре-

монту откосов ведутся в доме на ул. Тархова, 

6, ремонтируют кровли после обстрелов на ул. 

Мира, 6, ул. Плиточной, 17, ул. Роганской, 

89-в, ул. Таджикской, 15, ул. Библика, 63. Ре-

монтируют подвальные помещения на бул. 

Ивана Каркача, 13, 32, ул. Тархова, 9, ул. Ро-

ганской, 130/1, входные группы по пр. Героев 

Харькова, 294 (на пр. Героев Харькова, 314 — 

уже выполнили).

Кроме того, идет ремонт систем централь-

ного отопления в домах на ул. Мира, 26, 38/4, 

ул. Библика, 1, 25, 37/8, пр. Героев Харькова, 

102/112, 89, 191. Системы центрального отоп-

ления и горячего водоснабжения ремонти-

руют на ул. Краснодарской, 171-э, пр. Героев 

Харькова, 96-а, пл. Фейербаха, 1-а, и только 

горячего водоснабжения — на пр. Героев Ста-

линграда, 161, ул. Танкопия, 31/2. А места об-

щего использования обновляют на пр. Алек-

сандровском, 158.

С 10 по 11 июля Харьков трижды подвергся ра-

кетным ударам. По информации ГУ ГСЧС в Харь-

ковской области, одна ракета попала в шести-

этажный жилой дом в Основянском районе. В ре-

зультате взрыва полностью разрушен подъезд зда-

ния. Из-под завалов сотрудникам ГСЧС удалось 

спасти 86-летнюю женщину, жертв и постра-

давших нет. Еще две ракеты попали во двор неда-

леко от складского здания в Основянском районе 

и в школу — в Слободском.

Электрогазосварщик КП «Комплекс по вывозу бытовых 
отходов» Валерий Бутырин работает на предприятии 
14 лет. В марте оккупанты обстреляли его дом в поселке 
Кулиничи, после чего он вместе с женой Людмилой был 
вынужден временно поселиться на работе.

С
ейчас они проживают в одном из цехов предпри-

ятия, ночуют на топчанах, матрасы и подушки 

к которым принесли их коллеги. Но, несмотря 

на бытовые проблемы, Валерий и Людмила продолжают 

работать и надеяться на лучшее.

— После попадания снаряда средняя часть нашего 

дома была разрушена, пошли трещины. Наша квартира 

цела, но стены потрескались, и сейчас жить в ней небез-

опасно. Проведено обследование технического состоя-

ния дома, его обещают восстановить, но когда — неиз-

вестно. Какое-то время мы еще поживем в сварочном 

цеху, но вскоре переедем в квартиру в другом районе, ко-

торую нам предоставят знакомые, — рассказали супруги.

Работой своей Валерий Николаевич дорожит, называя 

ее нескучной и интересной.

— В отличие от завода, у нас не монотонный труд, все-

гда движение — каждая сварка требует особого подхо-

да, — поясняет он.

У супругов два сына: Андрей служит в Вооруженных 

силах Украины, а Егор — приближается к призывному 

возрасту.

— Мы хотим пожелать всем украинцам, чьи дети сего-

дня в ВСУ, чтобы они вернулись живыми и вернулись 

с победой! — пожелала Людмила.

ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

Міська влада та комунальні служби Харкова роблять все 
можливе, щоб підготувати місто до зими. Але як пережити 
прийдешні холоди, залежить також від кожного з нас. Тому 
готуватися до цієї пори року варто вже зараз.

Ф
ахівці Департаменту адміністративних послуг 

та споживчого ринку ХМР розробили певні ре-

комендації для харків’ян. Вони радять людям, 

навіть якщо у них немає гаража, підвалу чи бракує місця 

в квартирі, створити деякий запас придатних для трива-

лого зберігання харчових продук-

тів. А скільки запасів готувати — за-

лежить від кожного домогосподар-

ства окремо. Зазвичай для тривало-

го зберігання фахівці пропонують 

обирати такі продукти, як:

 м’ясні, рибні та овочеві кон-

серви. Краще обирати в металевих 

банках, звертаючи увагу на дату ви-

готовлення та термін придатності;

 крупи — гречка, рис, пшоно, 

кукурудза, вівсянка тощо. Крупи 

бояться вологи та шкідників. Зберігати їх слід у суціль-

них контейнерах, які надійно закриваються:

 макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Псу-

ються від вологи. Зверніть увагу на надійність пакування;

 сушені зерна бобових (горох, квасоля, сочевиця) за 

складом нагадують м’ясо і можуть замінити його за ка-

лорійністю;

 борошно;

 супові концентрати;

 сухарі, галети, крекери. Зберігаються дуже довго;

 оцет, олія, сода, сіль, цукор, сухе молоко, томатна 

паста, спеції;

 мед, варення, згущене молоко, батончики, соки три-

валого зберігання, родзинки, курага, сухофрукти тощо;

 кава, чай, какао, горіхи, пластівці;

 овочі тривалого зберігання — картопля, морква, ци-

буля тощо.

Важливо відслідковувати тер-

міни зберігання продуктів, зазна-

чені на упаковках, та поповнюва-

ти запаси в разі необхідності.

Інші речі, які необхідно прид-

бати:

 ліки, медичні препарати;

 туалетне або господарське 

мило, зубна паста, інші засоби 

гігієни;

 пральний порошок, товари 

побутової хімії;

 сірники, запальнички, свічки;

 пальне;

 акумулятори, батарейки;

 питна вода тощо.

Перелік продуктів та товарів може змінюватися або 

розширюватися на підставі власного досвіду та можли-

востей.

ÇÈÌÀ Â ÓÌÎÂÀÕ ÂIÉÍÈ
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ПРОТЯГОМ ВІЙНИ ХАРКІВ ПОСТІЙНО ВІДЧУВАЄ ПІДТРИМКУ ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ. З РІЗНИХ 
КРАЇН, З МІСТПОБРАТИМІВ РЕГУЛЯРНО НАДХОДЯТЬ ГУМАНІТАРНІ ВАНТАЖІ. В НИХ І ПРОДУКТИ 
ХАРЧУВАННЯ, І ЛІКИ, І МЕДИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ, І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Д
ружні зв’язки з іноземними державами, як 

зазначили в Департаменті міжнародного 

співробітництва ХМР, налагоджувалися ро-

ками. Харків радо приймав численні делегації з різ-

них куточків світу, розкривав гостинно свої двері, 

щедро пригощав національними смаколи-

ками, брав участь у різноманітних проєктах. 

Сьогодні, у лиху годину, ми маємо братів по 

всьому світу, які ладні разом з нами пройти 

цей тяжкий шлях війни.

Особливо приємно, коли іноземні во-

лонтери шукають можливість приїхати до 

Харкова. Від початку війни до місцевих 

рятувальників приєдналися десятки во-

лонтерів з Америки, Німеччини, Польщі та 

Британії. Одних залучають на гасіння по-

жеж, інших — на розбирання завалів. Робота 

вкрай важка. Але іноземці разом з нашими рятуваль-

никами працюють під обстрілами і справляються на 

відмінно.

Після чергових 

обстрілів палають 

сотні квадратних 

метрів харківської 

землі. Рятувальники 

намагаються якнай-

швидше приборка-

ти полум’я, незва-

жаючи на повторні 

прильоти. За таких 

умов пліч-о-пліч 

з харківськими рятувальниками працює наразі во-

лонтер з Німеччини. Нільс Тейл вже два місяці до-

помагає Україні.

– Я приїхав тому, що вам необхідна допомога 

і підтримка,— каже чоловік.

У рідному Нюрнберзі він працює пожежним уже 

п’ятнадцять років. У травні за планом у нього була 

тривала відпустка. Провести її вирішив у Харкові.

– Він до мене коли приїхав, мені 

керівництво сказало випробувати 

хлопця три дні. А далі нехай їде і до-

поможе десь в іншому місті. А я поди-

вився, він робить все дуже професій-

но, чітко,— розповів керівник 11-ї по-

жежно-рятувальної частини Харкова 

Роман Качанов.

У відпустку із собою німецький во-

лонтер прихопив костюм пожежного, 

який важить 15 кілограмів, та три бро-

нежилети, це ще 20 кілограмів. Одя-

гає їх на кожен виклик.

– Якщо поруч буде обстріл, то цей захист врятує 

мене. Його використовують здебільшого для бою, але 

на всяк випадок я його також ношу. Коли я працюю 

в таких жилетах понад шість годин, то потім спина 

дуже болить,— зазначив Нільс.

– Він може боятися, але 

все одно їде на виклик. 

У нього декілька бронежи-

летів. Він все це тягає з со-

бою. Важко, але що роби-

ти, це безпека. Робить геть 

все, працює як робот. Я от 

вже бачу, що у нього сил 

немає, але він буде стояти 

до кінця, як незламний! —

з усмішкою розказує Роман 

Качанов.

Щовечора Нільс рахує прильоти іскандерів (сі-

мейство балістичних оперативно-тактичних ракет-

них комплексів класу земля-земля) по місту. Доки 

чує вибухи, не лягає спати, бо можуть бути виклики 

на пожежі.

– Під час першого виїзду я побоювався, щоб 

росіяни не вдарили по цьому місцю вдруге. Мої ко-

леги з Нюрнбергу, які були в Сирії, розповідали, 

що росіяни люблять стріляти по одному місцю, по-

чекати 10–15 хвилин, поки приїдуть рятувальники, 

і потім вдарити ще раз,— каже Нільс.

Віднедавна з харківськими рятувальниками 

працює і Джеф Кензі. Він доброволець зі Сполуче-

них Штатів, інженер на пенсії. За подіями в Україні 

стежить з 2014 року.

– Коли я почув, що президент України Володи-

мир Зеленський ухвалив законопроєкт про залучен-

ня іноземних волонтерів, я одразу подав заяву. На 

жаль, у мене немає військового досвіду, тому я подав 

заяву через ДСНС,— розказав волонтер із США.

Наразі Джеф проходить навчання у рятувальників 

та звикає до роботи в умовах постійних обстрілів. 

Далі у складі ДСНС розбиратиме за-

вали після бомбардувань.

– У перший день, коли я приїхав, 

були сильні бомбардування, їх було 

добре чути, але мені не страшно, тут 

дуже гарна команда,— каже чоловік.

У перервах між викликами іно-

земні гості ведуть боротьбу ще й на 

інформаційному фронті, у соцмере-

жах. Зокрема Нільс по кілька разів на 

день публікує дописи про ситуацію 

у Харкові. Аби увесь світ знав про 

злочини росії.
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МОВОЗНАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР 
ПОНОМАРІВ ПРИСВЯТИВ СВОЄ 
ЖИТТЯ ТОМУ, ЩОБ НАВЧАТИ ЛЮДЕЙ 
ГОВОРИТИ ГРАМОТНОЮ УКРАЇНСЬКОЮ 
МОВОЮ. ДОКТОР ФІЛОЛОГІЧНИХ 
НАУК, ПОПУЛЯРИЗАТОР УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВОПИСУ ТА ПРОФЕСОР КАФЕДРИ 
МОВИ ТА СТИЛІСТИКИ ІНСТИТУТУ 
ЖУРНАЛІСТИКИ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА СТАВ АВТОРОМ ПОНАД 
250 ПРАЦЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ 
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. СВОЄЮ ПРАЦЕЮ 
ВІН ПРАГНУВ ВІДРОДИТИ МОВУ, ЯКА 
ПАНУВАЛА ДО НЕЩАДНОЇ РУСИФІКАЦІЇ. 
ПРОТЯГОМ РОКІВ ВІН ВІВ БЛОГ 
НА «BBC УКРАЇНА», ДЕ ВІДПОВІДАВ 
НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ І РОЗПОВІДАВ 
ПРО РІЗНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВОПИСУ. В ОДНОМУ ЗІ СВОЇХ 
ДОПИСІВ ВІН ПОРАДИВ 5 КНИЖОК 
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, 
ПИШЕ VOGUE

Управління у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради реалізує новий 
проєкт «Вивчай українську з Харковом» для збагачення знань з української мови 

та культури.
В управлінні повідомили, що метою проєкту є популяризація української мови 

та літератури на прикладі відомих локацій Харкова та видатних городян. 
Проєкт сприятиме підвищенню мовної та культурної грамотності дітей, молоді 

та всіх бажаючих збагатити свій словниковий запас.
Підбірку мовних заміток та відео, яка постійно доповнюватиметься, можна 
переглянути на соціальних сторінках управління у Facebook та Instagram: 

h  ps://www.facebook.com/ussmkh та h  ps://www.instagram.com/ussm_kh/.
«Матеріали подано у форматі коротких та цікавих відео, що дозволяє легко 

сприймати та запам’ятовувати базові слова і фрази, а також правильно вживати 
українську мову», — зазначили в управлінні.

5 ÊÍÈÆÎÊ ÄËß ÂÈÂ×ÅÍÍß 
ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÎЇ ÌÎÂÈ

 «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА»

У цьому підручнику увага спрямована 
на вивчення фонетики, вимови, 
лексикології, фразеології, 
словотвору, морфології сучасної 
української літературної мови 
тощо. Також у книзі є розділи, 
які розповідають про проблеми 
формування одиниць зв’язного мовлення 
та основи пунктуації.

 «ЯК МИ ГОВОРИМО», 
Борис Антоненко-Давидович

Книжка Бориса Антоненка-
Давидовича присвячена чистоті 
української мови. Автор навчає, 
як запобігти помилковому 
слововживанню, уникнути 
невластивих українській мовній 
традиції зворотів і висловів. Також 
у своїй праці пан Антоненко-Давидович 
міркує про мовну спадщину українського 
народу та шукає найкращі мовні 
еквіваленти.

 «УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО ДЛЯ ВСІХ 
І ДЛЯ КОЖНОГО», Олександр Пономарів

У своєму виданні «Українське слово для 
всіх і для кожного» Олександр Пономарів 

розповідає про традиційні й нові явища 
в українській літературній мові, дає 
поради щодо вибору найкращих варіантів 

висловлення думки в галузі лексики, 
вимови, наголосу, морфології, синтаксису, 

стилістики, фразеології. У розділі «Роздуми 
й коментарі» автор розповідає про різні етапи 

становлення української мови як державної та 
функціонування її в незалежній Україні.

 «ЛЮДОЛОВИ», Зінаїда Тулуб

«Людолови» — історичний роман у 2 томах, 
у якому Зінаїда Тулуб описує важкий стан 

поневоленого народу в період кінця XVI — 
початку XVII століття. «Коли я на першому 

курсі університету запитав у бібліотеці, 
що можна почитати, аби добре вивчити 

українську мову, одна старша пані 
порадила мені читати історичні романи 

«Людолови» Зінаїди Тулуб. Тож і я раджу 
читати її романи», — писав пан Пономарів 

у своєму блозі на «BBC Україна».

 «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ», Іван Огієнко

У своїй книжці Іван Огієнко демонструє 
тернистий шлях, який пройшла українська 
мова в умовах століть заборон, утисків 
та обмежень. Автор дослідив феномен 
незнищенності мови як «душі нації», 
«найціннішого скарбу» народу. Водночас 
переконливо засвідчує, яких негативних 
наслідків завдали процесові творення 
літературної мови репресії цензурних 
відомств царської Росії та політика партійно-
більшовицького терору проти українського 
відродження у 20–30-х роках XX століття.
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У П’ЯТНИЦЮ, 8 ЛИПНЯ, В АМЕРИКАНСЬКОМУ БІРМІНГЕМІ (ШТАТ АЛАБАМА) СТАРТУВАЛИ 
ВСЕСВІТНІ ІГРИ  2022. ЦЕ ГОЛОВНІ СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ ЧОТИРИРІЧЧЯ З НЕОЛІМПІЙСЬКИХ 
ВИДІВ СПОРТУ, ДЕ СЕРЕД ІНШИХ ДОСИТЬ УСПІШНО ВИСТУПАЄ І ЗБІРНА УКРАЇНИ

М
іжнародні комплексні змагання з видів 

спорту, які не увійшли до програми Олім-

пійських ігор, відбуватимуться в одинадця-

те. Вперше ці змагання пройшли у 1981 році. Вже у ті 

часи, понад 40 років тому, постала проблема великої 

кількості видів спорту, які не потрапляють 

до олімпійської програми. І питання бу-

ло вирішено проведенням окремих Світо-

вих ігор, але під патронатом Міжнародного 

олімпійського комітету (МОК).

Організатором цих змагань є Міжнародна 

асоціація Світових ігор (IWGA), утворена 

в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжна-

родних спортивних федерацій, які прагнули 

популяризації та підвищення статусу своїх 

видів спорту, аж до включення їх до олімпій-

ської програми. І вже у перших Всесвітніх 

іграх, що відбулися 1981 року в Санта-Кларі 

(США), взяли участь 1265 спортсменів, які 

змагалися у 18 видах спорту. З того часу про-

грама ігор постійно розширювалася.

Деякі види, що були раніше на Всесвіт-

ніх іграх, нині представлені на Олімпіадах (триатлон, 

бадмінтон, тхеквондо тощо). До того ж, за рішенням 

МОК, ухваленим 12 серпня 2004 року, присутність 

окремого виду спорту на Світових іграх є одним із фак-

торів для потенційного потрапляння його до програми 

Олімпійських ігор.

Показово, що Світові ігри жодного разу не скасо-

вувались. І лише одного разу переносилися, та й то 

з об’єктивних причин.

 ЗБИВСЯ ГРАФІК ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ
Спочатку Світові ігри мали відбутися у 2021 році, але 

коронавірус сплутав усі плани організаторів міжнарод-

них подій у всьому світі. І Світові ігри не стали винят-

ком. Через перенесення Ігор у Токіо на 2021 рік пред-

ставники неолімпійських видів спорту теж вирішили 

змістити свій календар, перенісши Ігри на 2022-й. І ось 

тепер святу життя для представників 30 видів спорту 

точно не завадить ніщо. Майданчики підготовлені по 

всьому Бірмінгему і чекають на кращих із кращих, щоб 

визначити переможця.

Саме місто готувалося до цієї події сім років (за пер-

вісним задумом організаторів — шість), вигравши кон-

курс на проведення Ігор у столиці Перу Ліми та російсь-

кої Уфи. Барселона (Іспанія) та Сантьяго (Чилі) також 

розглядали подачу заявки, але не зважилися на прове-

дення змагань. Міста заплатили реєстраційний внесок 

у розмірі 125 тис. дол. і надали інформацію про мож-

ливі місця проведення, інфраструктуру, волонтерів, 

бюджет, транспорт тощо. Заявку Бірмінгема було по-

дано в червні 2014 року. Це було єдине американське 

місто, якому дозволили подавати заявку на проведен-

ня цих Ігор. Організатори озвучили можливий бюджет 

у розмірі 75 млн дол., а Бюро конгресів та відвідувачів 

Великого Бірмінгема очікувало на прибуток у розмірі 

від 224,4 млн до 288,6 млн дол. від перегляду заходу ли-

ше за межами міста.

Остаточне рішення про проведення Всесвітніх ігор — 

2022 у Бірмінгемі було оголошено 22 січня 2015 року.

З того часу минуло сім років, і багато у світі зміни-

лось, а в геополітичному плані й зовсім кардинально. 

Так, події в Україні призвели до логічного усунення 

збірної росії від змагань. Крім того, організатори зма-

гань ухвалили спеціальне рішення: частину коштів від 

продажу квитків передадуть Україні на відновлення 

спортивних об’єктів, які постраждали або зруйновані 

під час вторгнення росії в Україну.

 У ПРОГРАМІ  БАГАТО ДИВОВИЖ
Буде представлено 30 видів спорту, 54 

дисципліни та загалом 206 змагань, при-

чому багато з них абсолютно невідомі 

більшій частині українських уболіваль-

ників, навіть тих, інтереси яких не за-

микаються на футболі та боксі. Так, 

вперше були включені у Світові ігри як 

офіційні види спорту дрон-рейсинг, 

гребний марафон, брейк-данс, жіночий 

фістбол, кікбоксинг та паркур. А такі ви-

ди, як софтбол та ракетбол, з’явилися 

в офіційній програмі Світових ігор після 

перерви. Нарешті, показові види спор-

ту включають 17 змагань — з дуатлону, 

флаг-футболу, регбі на інвалідних віз-

ках, ушу та чоловічому лакросу.

Наприклад, дрон-рейсинг — це гоночні змагання 

квадрокоптерів невеликих розмірів на спеціально об-

ладнаних трасах, фістбол — це різновид волейболу, але 

не на паркеті (у залі), а на відкритому стадіоні, на га-

зоні з трав’яним покриттям, а флаг-футбол — версія 

американського або канадського футболу, де основ-

ні правила дуже схожі на правила звичайного амери-

канського футболу, але замість того, щоб збити грав-

ця, у прапор-футболі команда, що обороняється, має 

зірвати прапор або стрічку з гравця, що володіє м’ячем.

З усіма цими видами спорту вболівальники зможуть 

познайомитись очно у Бірмінгемі або заочно — за до-

помогою телетрансляцій. Світові ігри все більше на-

бирають популярності, а отже, і рейтинги 

трансляцій постійно зростають.

 НЕ ЧУЖІ НА СВЯТІ ЖИТТЯ
Збірна України є постійним учасником 

Всесвітніх ігор з 1993 року. Але якщо на 

перших Іграх команда здобула лише три 

срібні медалі та посіла 30-те місце у загаль-

нокомандному заліку, то через 24 роки, на 

ювілейних X Всесвітніх іграх, вже взяла 25 

медалей (10 золотих, 7 срібних та 8 брон-

зових), піднявшись на п’ятий щабель у за-

гальному заліку. Це найкращий результат за 

всю історію участі українських спортсменів 

у Іграх. Але, зрозуміло, це зовсім не межа.

Наразі у збірної України подвійна перева-

га. Крім того, що головного конкурента (рф) 

відсторонили від змагань, то ще й сама наша команда 

здобула рекордну кількість ліцензій і вперше виступа-

тиме більш ніж у половині змагань. Українські спорт-

смени завоювали 102 ліцензії у 19 із 30 видів спорту. 

Україну представлятиме найбільша кількість учасників 

за всю історію виступів команди у Всесвітніх іграх.

 ПЕРЕМАГАТИ З ПЕРШОГО ДНЯ
Оптимістично, якщо не по-бойовому, налаштована 

наша команда і цього року. А чиновники вже передба-

чають перемогу українців. 

Так, міністр молоді та спор-

ту України Вадим Гутцайт 

наголошує: «До XI Всесвіт-

ніх ігор ми повністю готові. 

Організували 45 навчаль-

но-тренувальних зборів, 

у тому числі у Польщі, Італії, 

Франції, Німеччині, Чехії, 

США та інших країнах. Ду-

же дякую колегам, міжна-

родним федераціям, всьому 

спортивному руху за теп-

лий прийом та створення 

всіх умов підготовки наших 

спортсменів. У перший день 

змагання, 8 липня, україн-

ці виступали у трьох видах 

спорту — карате, пауерліфтингу та підводному спорті. 

З нетерпінням чекаю на старт. Упевнений у високих 

результатах наших хлопців та дівчат. Уболіватимемо за 

найсильніших, уболіватимемо за наших».

ÓÁÎËIÂÀ   ÌÎ ÇÀ ÍÀØÈÕ!Ý

У Департаменті сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради повідомили, 
що у збірній України понад сотня 

атлетів, і зокрема четверо харків’ян: 
Вікторія Уварова, Віктор Рєпін та Дмитро 
Гапоненко виступатимуть у підводному 
спорті, Демид Караченко — у сумо. Шість 
медалей вдалося виграти українським 

сумоїстам. «Срібло» дісталася харків’янину 
Демиду Караченку (легка вага, 85 кг), який 
у фіналі програв єгиптянину Абделрахману 
Елсефі. Третє місце у цій ваговій категорії 

посів ще один українець Святослав 
Семикрас. У поєдинку за бронзову 

нагороду він здолав болгарина Пенчо 
Дочева. Важа Даіаурі у середній вазі став 
переможцем. У фіналі українець впорався 
з японцем Шіоном Фужисавою. У середній 
жіночій вазі боролася за «золото» українка 
Марина Максименко, але у фіналі вона 
поступилася японці Сакурі Ішії. У важкій 
вазі відбувся український фінал, у якому 
Світлана Яремка перемогла Іванну 

Березовську.



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ7Вторник 
12 июля 2022 года Ñóñïiëüñòâî

ЧЕРЕЗ ТРИ МІСЯЦІ ПОЧНЕ ДІЯТИ НОВА 
СИСТЕМА ВЗЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 
ЖІНОК В УКРАЇНІ. БАГАТЬОХ ТУРБУЄ ПИТАННЯ, 
ЧИ ЗАБИРАТИМУТЬ ЇХ В АРМІЮ ПІСЛЯ 1 ЖОВТНЯ 
І ЯКІ ЩЕ ВИМОГИ ДО ЖІНОК, ЯКІ СТАНУТЬ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМИ

В 
останні дні соціальні мережі також збурила 

інформація про те, що після 1 жовтня, у разі, 

якщо воєнний стан триватиме, військовозо-

бов’язаним жінкам буде заборонено виїздити за кор-

дон.

ВВС News Україна зібрала найпоширеніші питання 

щодо цієї теми та знайшла на них відповідь.

 КОЛИ ПОЧНЕТЬСЯ ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК 
І ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

Міноборони у червні оприлюднило новий наказ 

про військовий облік жінок, у якому уточнило перелік 

спеціальностей, представниці яких обов’язково мають 

стати на військовий облік. «Це означає, що жінка стає 

військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних 

сил, Національної гвардії чи інших військових форму-

вань. Але це лише жінки тих професій, які визначені 

в наказі міноборони України», — пояснюють в Центрі 

протидії дезінформації РНБО України.

Повноцінно система взяття на військовий облік 

жінок запрацює з 1 жовтня 2022 року. Перелік спеціаль-

ностей міністерство оборони кілька разів переглядало, 

і не виключено, що цей список і далі зазнаватиме змін, 

залежно від військових потреб.

 ЩО ОЗНАЧАЄ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК 
І ЧИ МОЖЛИВИЙ ПРИЗОВ

Усі жінки, які служать в армії зараз, пішли на це 

добровільно або ж обрали професію військової за 

контрактом.

Взяття на облік автоматично не означає мобілізацію. 

Проте Закон «Про військовий обов’язок та військову 

службу» чітко не вказує, кого мають призивати — чо-

ловіків чи жінок. У ньому йдеться про військовозо-

бов’язаних осіб.

Тобто жінки, так само як 

і чоловіки, які перебувають 

на військовому обліку, мо-

жуть бути призвані на війсь-

кову службу під час воєнного 

стану. Вони також можуть 

бути залучені «до виконання 

робіт із забезпечення держа-

ви у воєнний час».

Однак перелік спеціаль-

ностей для жінок, які мають 

перебувати на військово-

му обліку, значно менший 

порівняно зі спеціальностями чоловіків.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у се-

редині червня заявляла, що питання про мобілізацію 

жінок в Україні найближчим часом не стоїть, бо, від-

повідно до указу президента, вже передбачена планова 

кількість людей, яких необхідно мобілізувати.

 ЧИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ЗАБОРОНУ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМ ЖІНКАМ 
ВИЇЗДИТИ ЗА КОРДОН

У соціальних мережах та деяких ЗМІ з’явилася ін-

формація про те, що після 1 жовтня, коли запрацює си-

стема військового обліку жінок, а воєнний стан збері-

гатиметься, їм можуть заборонити виїжджати за межі 

України.

Проте ця вимога стосується певною мірою і жінок, 

і чоловіків, і вона вже діє в Україні.

Відповідно до законодавства, військовозобов’язані 

можуть виїздити за кордон за певних обставин. І так 

само як на чоловіків, так і на жінок, які на військовому 

обліку, поширюються певні обмеження. «Казати, що 

з 1 жовтня буде повна, абсолютна заборона, — це не-

правильно. Воєнний стан вже встановлює певні обме-

ження на виїзд за межі України для військовозобов’я-

заних», — розказала юристка ГО «Юридична сотня» 

Марія Звягінцева.

У парламентському комітеті з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки повідомили, що ніяких 

окремих проєктів законів, які би встановлювали до-

даткові заборони на виїзд за межі України, на розгляді 

немає. Якщо до осені ніяких змін у законодавстві не 

станеться, то діятимуть ті самі правила 

для виїзду за кордон військовослужбов-

ців, що й зараз.

Заступниця міністра оборони Ганна 

Маляр 4 липня ще раз підтвердила, що 

станом на сьогодні в ЗСУ немає потре-

би у примусовій мобілізації жінок. Вона 

також сказала, що жодних додаткових 

обмежень для перетину кордону щодо 

жінок не планується.

Кому з військовослужбовців буде доз-

волено виїздити за межі України, вста-

новлює закон «Про мобілізаційну підго-

товку та мобілізацію».

Виїжджати зможуть, зокрема, військовозобов’я-

зані жінки та чоловіки, на утриманні яких є 

троє і більше дітей віком до 18 років, мами 

чи тата-одинаки, що самостійно виховують 

неповнолітню дитину, батьки, опікуни, уси-

новлювачі, які мають дитину з інвалідністю 

чи усиновлену дитину віком до 18 років.

У цей перелік також потрапляють ті, хто 

навчається за кордоном за стаціонарною чи 

змішаною формою навчання — від здобувачів 

профосвіти до аспірантів та докторантів.

 ЯКИМИ Є ІНШІ ВИМОГИ ДО ЖІНОК, 
ЯКІ СТАЮТЬ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Військовозобов’язані жінки мають перебувати на 

військовому обліку за місцем проживання, а за кордо-

ном — за місцем консульського обліку у дипломатич-

них установах України.

Вони не можуть змінювати місце проживання без 

дозволу військового комісара, керівників Служби без-

пеки чи Служби зовнішньої розвідки після оголошен-

ня мобілізації у воєнний час.

У разі необхідності змінити місце проживання, їха-

ти у відрядження, на навчання чи у відпустку потрібно 

заздалегідь повідомити про це особисто територіаль-

ний центр комплектування (колишній військкомат).

Військовозобов’язана також має з’являтися на ви-

клик до територіального центру у терміни, що будуть 

вказані в одержаних документах, а також проходити 

медичні огляди і підготовку до військової служби, за-

лежно від професії.

 КОГО ЦЕ ВСЕ СТОСУЄТЬСЯ
Міністерство оборони неодноразово уточнювало 

список спеціальностей жінок, які мають стати на вій-

ськовий облік.

Усі ці спеціальності міноборони України називає 

спорідненими з відповідними військовими спеціаль-

ностями.

На облік жінок ставитимуть тільки у разі, якщо вони 

будуть придатні до проходження військової служби за 

станом здоров’я, віком та сімейним станом.

До переліку спеціальностей, зокрема, входять: хар-

чові технології, медицина, медсестринство та фарма-

кологія, ветмедицина, облік і оподаткування, психоло-

гія, поліграфія, соціальна робота та соцзабезпечення.

У галузі зв’язку — теле-

фоністи, телеграфісти, 

радисти, радіомеханіки, 

радіооператори, фототеле-

графісти, фоторадіотеле-

графісти та інші. Техніки, 

майстри, механіки, опе-

ратори у сфері обчислю-

вальної техніки. А також 

метеоспостерігачі, фахівці 

картографії, аерофотослуж-

би, топогеодезисти тощо.

У переліку спеціально-

стей є перекладачі, програмісти, кухарі.

Однак деякі експерти звертають увагу на те, що 

у нормативних актах немає пояснень, як визначати-

муть, чи належить жінка до цього переліку: за дипло-

мом про освіту чи за фахом на момент постановки на 

облік.

Окрім того, перебуваючи на військовому обліку, 

жінка, так само як і чоловік, може отримати відстрочку 

від призову на військову службу через стан здоров’я чи 

сімейні обставини.

ÂIÉÑÜÊÎÂÈÉ ÎÁËIÊ ÄËß ÆIÍÎÊ: 
ÙÎ I ßÊ ÂIÄÁÓÂÀÒÈÌÅÒÜÑß
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Проблемы на службе со временем решатся, а вы об-

ретете утраченную жизнерадостность и равновесие. 

Не исключены приятные новости, связанные с близ-

кими людьми. Обратив внимание на окружающих 

вас людей, вы найдете в них новые достоинства.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
День, благоприятный для активной деятельности, 

освоения новой профессии. Возможно, что вы зару-

читесь одобрением своих планов влиятельными осо-

бами и их поддержкой. Обращения за любой финан-

совой поддержкой могут быть удовлетворены. 

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Все дела, начатые сегодня, будут успешно разви-

ваться. Но помните, что головокружительные успехи 

могут привести к самообольщению. Контролируйте 

проявления силы и категоричности. Эти качества 

могут вызвать раздражение у окружающих.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы получите признание только в том случае, если 

ваши поступки будут основаны на реальной оценке 

происходящего. Вы можете почувствовать поддерж-

ку свыше, что придаст вам уверенности в завтрашнем 

дне и поможет справиться со всеми делами. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возможно, что придется с головой окунуться в не-

привычную для вас работу, где ожидаются свои взле-

ты и падения. Несмотря на все тяжести, помехи и ис-

пытания на вашем пути, возможен большой успех.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной 

встречи. Не отправляйтесь в путешествие, так как 

оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день 

индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, 

общению с близким человеком.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Благоприятный день для положительных измене-

ний при обращении к начальству, в госучреждения 

или общественно-правовые организации. Ваши ком-

муникабельность и талант располагают к себе окру-

жающих, помогут добиться высоких результатов.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
В профессиональной деятельности вы без особен-

ных усилий сможете справиться с любым делом. Бле-

стящие организаторские способности и стремление 

вести за собой массы помогут вам сплотить вокруг 

себя ряды единомышленников. 

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Возможны препятствия в работе. Придется при-

ложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из 

создавшегося положения. Не пытайтесь идти напро-

лом, не действуйте с позиции силы — ситуацию мож-

но изменить другими методами.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Результат работы прямо пропорционален количе-

ству приложенного труда. Удачное время для оформ-

ления документов, можно давать письменные обяза-

тельства, обращаться в государственные инстанции, 

подавать судебные иски.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Наступает время счастливого поворота в судьбе. Не 

бойтесь принимать новые перспективы. Мечтайте, 

верьте в себя — и все обязательно исполнится. Вечер 

желательно посвятить любимому человеку.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Семейные отношения многих Рыб будут гармо-

ничны и подарят радость. Дети не должны огорчать. 

Возможно полное взаимопонимание между поколе-

ниями. Не навязывайте свою волю кому бы то ни бы-

ло и не подчиняйтесь чужой.

Ãîðîñêîï íà 12 èþëÿ

КК
ультура, которую почти всегда 

можно найти на участке, — лук. 

Поэтому не помешает узнать, за-

чем нужна соль для лука на огороде. Есть 

лук с солью совсем не одно и то же, что вы-

ращивать его с этой специей. Поверьте, нет ни-

какого другого удобрения, которое было бы столь 

же доступно и так позитивно влияло на растение.

Лук растет быстро и, как правило, не успева-

ет портиться. Но и у него существуют свои при-

родные враги. В первую очередь это луковая муха 

и грибковые споры. Предотвратить их появление 

довольно просто, если изначально посадить лук 

в подготовленную грядку. Для этого нужно об-

работать землю специальным раствором. Пона-

добятся: 50 г соли, 2 ст. л. нашатырного спирта, 

щепотка марганцовки, 10 л воды.

Полученным раствором суперудобрения обра-

батывайте участок из расчета 1 л воды на 1 квад-

ратный метр. Чтобы защитить уже растущую 

культуру, также понадобится раствор. Ингреди-

енты все те же, но в другой дозировке: на 10 л во-

ды 60 г соли, 1 ложка нашатырного спирта. Также 

рекомендуем использовать сразу два вида соли: 

30 г обычной и 30 г йодированной.

Этой смесью опрыскайте грядки через неделю 

после всходов. Повторите процедуру через 3 не-

дели после этого (но уже без нашатыря). А в тре-

тий раз следует обрабатывать только в том случае, 

если вы заметите появление болезней.

Соль не только повышает иммунитет лука, но 

также ускоряет его рост. Самый простой способ, 

которым пользуются ленивые дачники, — присы-

пание грядок солью. Но лучше все же пригото-

вить раствор, так надежнее. Желаем успехов!

ÇÅËÅÍÜ Ñ ÃÐßÄÊÈ: ÇÅËÅÍÜ Ñ ÃÐßÄÊÈ: 
ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ
Иметь свою зелень на огороде или хотя бы 
в палисаднике — особенное удовольствие. 
Всегда свежая и хрустящая, готовая 
к добавлению в салат и просто в качестве 
закуски к любому блюду. И аромат такой, 
какой в купленной на рынке или в магазине 
никогда не почувствуешь.

Коньяк — це популярний елітарний напій, який 
виготовляють за унікальною технологією із 
спеціальних сортів (зазвичай з білого сорту Уни 
Блан) винограду. Без цього алкогольного напою 
не можна представити жодне солідне застілля.

ЦЦ
е міцний спиртний напій, про який 

в суспільстві широко поширена така 

думка, що це виключно шкідливий про-

дукт. Проте мало хто знає про 

те, що користь, яку можна 

отримати від коньяку, випи-

ваючи його в помірних кіль-

костях, здатний максимально 

знизити шкоду, який він сам 

наносить організму. Саме то-

му є сенс поговорити про ко-

ристь та шкоду коньяку, пи-

ше Yizhainfo

 КОРИСТЬ ВІД КОНЬЯКУ
Ви будете здивовані, але 

при правильному прийомі коньяку переваг у ньо-

го значно більше, ніж негативного впливу на ор-

ганізм людини. Крім того, користь коньяку ба-

гато в чому залежить від його якості — чим якіс-

ніше, тим, природно, найкорисніший продукт. 

Про який позитивний вплив коньяку на організм 

людини можна сказати?

 Багатий дубильними речовинами, що спри-

яють підвищенню імунітету. Вони покращують 

засвоєння організмом вітаміну C і мають зігріва-

ючий ефект. Це робить коньяк ефективним засо-

бом для профілактики простудних та вірусних за-

хворювань, ГРВІ.

 Покращує роботу травної системи. За допо-

могою регулярного та помірного вживання ко-

ньяку можна поліпшити апетит і процеси обміну 

речовин, стимулювати вироблення шлункового 

соку і знищити віруси і бактерії в шлунково-киш-

ковому тракті. Також коньяк допомагає зняти 

спазми в шлунку.

 Зміцнює нервову систему. Так, чарочка ко-

ньяку перед сном нейтралізує безсоння, знімає 

напругу після важкого дня 

і допомагає розслабитися.

 Нормалізує кров’яний 

тиск. Світлі сорти конья-

ку знижують тиск, а темні — 

підвищують.

 Попереджає захворюван-

ня серцево-судинної системи. 

Люди, які вживають в неве-

ликих дозах якісний коньяк, 

менше схильні до атероскле-

розу та ішемічної хвороби сер-

ця.

 Має відновлюючий та знеболюючий ефект. 

Декілька крапель на ложці цукру здатні вгамувати 

головний та зубний біль.

 Корисний в косметології. Коньяк ефектив-

ний при вугровому висипі, як додатковий компо-

нент до бури та гліцерину, має очищаючі власти-

вості для обличчя та зміцнює волосся.

З огляду на користь коньяку, наостанок можна 

сказати, що його використання з лікувальною ме-

тою можливо тільки у тому випадку, якщо це буде 

витриманий напій. Тому не варто економити на 

коньяку і слід купувати якісний, витриманий п’я-

тизірковий коньяк.

ÊÎÍÜßÊ ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜÊÎÍÜßÊ ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ


