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РОССИЙСКИЙ АГРЕССОР НИ НА СЕКУНДУ НЕ ОСТАВЛЯЕТ В ПОКОЕ 
ХАРЬКОВ. 12 ИЮЛЯ БЫЛИ ОБСТРЕЛЯНЫ НЕМЫШЛЯНСКИЙ 
И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОНЫ. ГОРЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ, ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА. В БОЛЬНИЦУ С РАНЕНИЯМИ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

арьковский городской голова Игорь 
Терехов сообщил, что на местах 
происшествий были начаты восста-

новительные работы.
— Оккупанты продолжают жестоко бом-

бить Харьков. Географию и  время обстре-
лов предугадать невозможно. Обычно с 12 
ночи до 5 утра по городу наносятся ракет-
ные удары. После вчерашних массовых об-
стрелов коммунальные службы приступили 
к разбору завалов и ремонту жилого фон-
да, — проинформировал мэр.

Городской голова также отметил, что 
объехал практически все места разруше-
ний, где работали спасатели. Представите-
ли ГСЧС обследовали здания и дали разре-
шение на восстановительные работы.

— Сотрудники наших коммунальных 
служб проводят разбор завалов, ремонти-

руют подъезды, где выбиты стекла, очень 
много кровель повреждено. Также на днях 
были обстрелы одной из центральных ча-
стей города. К  счастью, никто не постра-
дал, но много разрушений в  жилых домах 
харьковчан. Мы работаем над восстановле-
нием и будем продолжать это делать. При-
ложим максимум усилий, чтобы оперативно 
и  качественно ликвидировать последствия 
вражеских обстрелов, создать комфортные 
условия жизнедеятельности горожан. Также 
хочу отметить, что, помимо своей основной 
работы, некоторые коммунальные службы 
задействованы в создании оборонительных 
сооружений для помощи украинским воен-
ным. Любые попытки агрессора деморали-
зовать, запугать и посеять панику среди на-
селения обречены на провал. Харьковчане 
не сдаются — победа будет за нами!

ÍÅ ÑÄÀÅÌÑß!
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ÃÀÐÀÍÒÈÈ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с советником 
Премьер-министра Чешской Республики по 
вопросам внешней политики и безопасности 
Томашем Пояром.

Андрей Ермак вы-

соко оценил усилия 

правительства Чехии 

и лично Премьер-ми-

нистра Петра Фиалы 

по решительной под-

держке нашего госу-

дарства и предостав-

лению вооружения 

для нужд ВСУ. Он вы-

разил надежду, что со-

ответствующее сотрудничество Украины и Че-

хии будет только укрепляться. В ходе встречи 

обсуждалась важность усиления санкционно-

го давления на россию, в частности путем под-

готовки и принятия очередного, седьмого па-

кета санкций ЕС. В этой связи были представ-

лены результаты деятельности международной 

экспертной группы Ермака-Макфола для уче-

та дальнейшей подготовки санкций.

— Приятно отметить, что 55% предложений 

группы уже учтены в практической работе по 

введению санкций, — подчеркнул Глава ОП. 

Отдельное внимание стороны уделили взаимо-

действию двух государств по линии европей-

ской интеграции, в первую очередь в контексте 

приоритетов нынешнего чешского председа-

тельства в Совете Европейского Союза.

— Я благодарен чешским партнерам за 

поддержку решения государств ЕС о предо-

ставлении Украине статуса кандидата на 

вступление. Дальнейшая поддержка со сторо-

ны Праги важна для скорейшего начала пере-

говорного процесса по вступлению Украины 

в Евросоюз, — сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента озна-

комил Томаша Пояра с практическими уси-

лиями Украины по подготовке действенных 

гарантий безопасности для нашего государ-

ства. Андрей Ермак отметил, что под его руко-

водством и при сопредседательстве бывшего 

Генерального секретаря НАТО Андерса Фога 

Расмуссена создана специальная Группа по 

вопросам международных гарантий безопас-

ности, целью деятельности которой является 

подготовка рамочного документа относитель-

но соответствующих гарантий для Украины.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕМЬЕР
МИНИСТРОМ КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДЫ 
МАРКОМ РЮТТЕ, КОТОРЫЙ ПРИБЫЛ В НАШУ 
СТРАНУ С ВИЗИТОМ

Г
лава государства отметил, что состоявшие-

ся переговоры в очередной раз засвидетель-

ствовали готовность двух стран эффективно 

работать в интересах всей Европы.

— По объему оказанной оборонной поддержки 

Нидерланды входят в первую десятку партнеров 

нашего государства. И я хочу отметить решение 

правительства Нидерландов предоставить нашему 

государству дополнительное тяжелое вооружение. 

Мы за это очень благодарны, — сказал Владимир 

Зеленский.

Президент также напомнил о недавнем выделе-

нии Нидерландами 200 млн евро дополнительной 

финансовой поддержки для Украины, что поможет 

обеспечить финансирование выплат для украинских 

учителей, медиков и пенсионеров. Кроме того, Ни-

дерланды сделали весомый вклад в усиление санкци-

онного давления на россию за развязанную против 

Украины войну.

— Украина и Нидерланды одинаково видят необхо-

димость защищать международное право, верховен-

ство права в каждой стране, права и свободы людей. 

И пока россия пытается все это разрушить, мы должны 

работать для еще большего усиления санкций против 

российского терроризма. Объединенная Европа может 

быть действительно защищенной и стабильной только 

вместе с Украиной, — заявил Владимир Зеленский.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на 

фронте и варианты ее развития.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы как 

можно скорее выгнать всех оккупантов, восстановить 

нормальную демократическую жизнь, и желательно 

на всей территории нашего независимого государства. 

Нам предстоит много работы после того, как будет до-

стигнут мир. В первую очередь это касается послевоен-

ного восстановления Украины. Но уже сейчас необхо-

димо думать об усилении безопасности, активизации 

экономики, подготовке системы образования к ново-

му учебному году, и всей страны — к новому отопи-

тельному сезону. Уверен, что участие Нидерландов 

в восстановлении Украины сможет усилить не только 

нашу страну, но и нидерландское общество и компа-

нии, — сказал Президент.

Марк Рютте выразил уважение украинскому народу, 

который мужественно и решительно борется против 

российской агрессии, подчеркнув, что украинцы за-

служивают поддержки всего мира.

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÂÑÅÉ ÅÂÐÎÏÛ

Отопительный сезон в Харькове будет начат 
вовремя — 15 октября, сообщил Харьковский 
городской голова Игорь Терехов.

Н
а сегодняшний день проводится 

не только масштабная перекладка 

теплосетей, но также ремонтиру-

ются котельные и внутридомовые трубо-

проводы.

— Сейчас в городе проживает около 

1 млн человек. Несмотря на тревожную 

обстановку, в Харькове работают супер-

маркеты, рынки, аптеки, курсирует обще-

ственный транспорт, людям развозят гу-

манитарную помощь, которая поступает 

по линии Офиса Президента, а также из других городов 

Украины и мира. В рамках подготовки города к осен-

не-зимнему периоду из запланированных 200 км тепло-

сетей уже переложили около 70 км. Так что отопитель-

ный сезон начнем без опозданий, — проинформировал 

городской голова.

Â ÏÎËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÐÎÊ

Бригады службы наружных водопроводных сетей 
Комплекса «Харьковводоснабжение» 
КП «Харьковводоканал» Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности города ХГС ежедневно 
устраняют нештатные ситуации на трубопроводах 
холодной воды во всех районах города.

В 
Шевченковском районе ре-

монтники возобновили водо-

снабжение на магистральном 

трубопроводе диаметром 1000 мм, ко-

торый подает воду значительной ча-

сти потребителей. После завершения 

работ территорию частично благо-

устроили.

— 13 июля у нас в работе находилось 11 аварийных 

участков водоводов, а днем ранее бригады ликвидировали 

10 порывов на водоводах и привели в порядок 10 смотро-

вых колодцев. Так, в Шевченковском районе выполнили 

ремонтные работы на двух поврежденных участках сетей 

по ул. Ахсарова. Так-

же завершаем ремонт 

сетей по пр. Победы, 

восстанавливаем ввод 

по ул. Деревянко и ве-

дем земляные и под-

готовительные рабо-

ты на магистральном 

трубопроводе по ул. 

Культуры. Стараемся 

выполнять все заявки 

потребителей, чтобы 

качественно подгото-

вить районные трубо-

проводы к эксплуата-

ции в зимнее время. 

Но в первую очередь выезжаем на устранение аварийных 

ситуаций после обстрелов, — рассказал начальник служ-

бы Шевченковского района Андрей Целогородцев.

ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

Для оперативной работы ремонтных бригад харьковчан 
просят более подробно сообщать об утечках воды, 

указывая место утечки, точный адрес и номер телефона 
заявителя для уточнения. Информацию принимают 

по тел.: 15-33.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕРЬЁЗНАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРЬКОВА ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ

Н
а недавней международной конференции по 

вопросам восстановления Украины в швей-

царском Лугано был достигнут ряд дого-

ворённостей, которые значительно улучшают и уско-

ряют работу в данном направлении. В частности, го-

родской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что 

удалось получить соглашение о приобщении к разра-

ботке нового Генерального плана Харькова спе-

циальной миссии ООН-Хабитат.

— По итогам этой конференции специаль-

ная миссия ООН-Хабитат подключится к работе 

по созданию обновленного Генерального пла-

на Харькова, которым сейчас занимается лорд 

Фостер с группой наших архитекторов. Миссия 

ООН-Хабитат проведет оценку разрушений, со-

здаст 3D макет Харькова и его реальный макет 

для инвесторов, — сказал городской голова.

ООН-Хабитат также активно занимается ре-

шением вопросов, связанных с восстановлени-

ем городов, улучшением доступности граждан к жи-

лищному фонду, обеспечением доступности водоснаб-

жения и других коммуникаций, а также многими дру-

гими вопросами. Вместе с тем Игорь Терехов отметил, 

что огромный вклад в возрождение 

Харькова сделают американская и ту-

рецкая стороны.

— Нашими партнерами в послево-

енном возрождении Харькова будут 

США и Турция. Это вселяет оптимизм и уверенность 

в быстром восстановлении города, — поделился ре-

зультатами градоначальник.

Сопредседатель депутатской 

группы «Восстановление Укра-

ины» в украинском парламенте 

Игорь Абрамович уверен, что по-

слевоенная реконструкция и мо-

дернизация Харькова является об-

щемировым приоритетом, дока-

зательством чего служат достигну-

тые договорённости. Также Харь-

ков станет одним из локомотивов 

внедрения Плана восстановления 

Украины с общим бюджетом 750 млрд долларов.

— Каждая из представленных 15 национальных про-

грамм играет важную роль. Больше всего в средствах 

будут нуждаться такие сферы, как восстановление жи-

лья и модернизация инфраструктуры, развитие новой 

логистики со странами Европейского союза, введение 

энергетической независимости, развитие предприятий 

с высокой добавленной стоимостью. Конечно, значи-

тельная часть усилий пойдет на расширение сети на-

ших учебных, медицинских и спортивных заведений. 

Здоровое и образованное общество — залог возрожде-

ния государства, — сказал Игорь Абрамович.

Игорь Абрамович оптимистически смотрит на ре-

ализацию Плана, поскольку подписи под докумен-

том поставили представители 42 государств и более 20 

международных организаций.

— Центральный принцип Плана восстановления — 

мы не возвращаем то, что было, а строим лучше, совре-

меннее, эффективнее. Именно так будет обеспечен 

устойчивый рост экономики и гарантировано благосо-

стояние украинских граждан, — подчеркнул парламен-

тарий.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ — 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО УМЕЕШЬ
С начала войны Виталий Смирнов, работающий 

шеф-поваром ресторана в Салтовском районе Харькова, 
готовит обеды для бойцов ВСУ, теробороны, работников 

ГСЧС, больниц и пенсионеров.
Виталию 33 года, одиннадцать из 

которых он отдал работе в области 

ресторанного хозяйства.

— Его блюда обожали многие 

харьковчане и советовали своим зна-

комым. Благодаря его умению ра-

ционально планировать процессы, 

распределять задачи, анализировать 

и корректировать работу, сейчас в заведении ежедневно 

готовят 1,5–2 тысячи обедов, — рассказали в Департаменте 

административных услуг и потребительского рынка ХГС.

Вся семья Виталия осталась в Харькове. А 29 марта 

у него родилась дочь. Помогать украинским защитникам 

и всем нуждающимся Виталий считает своим долгом. Он 

делает то, что умеет лучше всего, — готовит для людей.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Сергей Тетера в течение 16 лет работал хирургом 

отделения политравмы Городской клинической больницы 
скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. 

А. И. Мещанинова. Сейчас он — военнослужащий, 
спасающий жизнь украинским защитникам.

В мае Сергей Александрович по личной инициативе за-

писался в ряды ВСУ. Сегодня занимает должность стар-

шего ординатора передового хирур-

гического отделения, оказывает ме-

дицинскую помощь военным, кото-

рые ранены и травмированы в ходе 

боевых действий.

— Сергей Тетера постоянно совер-

шенствовал свой профессиональный 

уровень, активно внедрял в практи-

ку современные методы диагности-

ки и лечения. За все время работы он 

показал себя добросовестным и ответственным специали-

стом. В коллективе за профессиональные, деловые и нрав-

ственные качества Сергей пользуется неукоснительным 

авторитетом и уважением. Гордимся! — отметили в Депар-

таменте здравоохранения Харьковского горсовета.

Работники КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС ежедневно 
ведут ремонтные работы на Северной Салтовке, 
страдающей от обстрелов оккупантов.

В 
этом районе все чаще бывают представите-

ли благотворительных организаций — мир 

поражен стойкостью харьковчан и хочет 

помочь, сообщили на предприятии. На днях Север-

ную Салтовку посетила операционный директор 

Ассоциации «Медицинская и благотворительная 

помощь «Франция — Украина» Диана Дольс, кото-

рая изучает потребности поврежденных войной гра-

жданских объектов. Кроме школ и больниц, в этот 

перечень входят и теплосети. После осмотра разру-

шенных объектов благотворительница из Франции 

и руководство КП «ХТС» договорились определить-

ся с первоочередными потребностями и дальше ре-

шать, чем можно быстро помочь предприятию.

— Зима всегда приходит по расписанию, поэто-

му работники ХТС ежедневно едут в этот район 

восстанавливать источники теплоснабжения. На 

всех поврежденных котельных кипит работа. Запах 

горелого в воздухе и звуки обстрелов здесь не ути-

хают до сих пор, но харьковские теплоэнергетики 

все равно меняют поврежденные трубы и восста-

навливают разбитые стены. Запорная арматура, 

трубы и даже кирпич — сегодня Северная Салтовка 

нуждается в большом количестве ресурсов и чело-

веческих сил, — рассказали в КП «ХТС».

В 
ЦПАУ Харькова напомнили, что государ-

ство собирает данные разрушенных поме-

щений, для того чтобы в дальнейшем воз-

местить потерю дома или квартиры во время бое-

вых действий.

— Каждый гражданин может подать заявление, 

обратившись в ЦПАУ города Харькова и его терри-

ториальные подразделения. Для подачи заявления 

необходимо иметь при себе паспорт, идентифи-

кационный код и телефон (необязательно смарт-

фон). Также необходимо знать дату повреждения 

и общую площадь имущества. Подтверждать заяв-

ление фотографиями желательно, но не обязатель-

но, при наличии их можно переслать по электрон-

ной почте ЦПАУ. После этого будет распечатано 

подтверждение, что заявление подано. Также гра-

ждане могут самостоятельно сообщить о повре-

жденном имуществе. Сделать это можно онлайн 

через государственный сервис «Дія», — проинфор-

мировали в Департаменте административных услуг 

и потребительского рынка ХГС.

ÕÎÒÈÌ ÏÎÌÎ×Ü

ÅÑËÈ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
В Харькове заявления о поврежденном имуществе 
через Центры предоставления административных 
услуг подали 953 человека.
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ПІД ЧАС ВІЙНИ ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАЛА ЩЕ ОДНІЄЮ ПОТУЖНОЮ ЗБРОЄЮ, ЯКА 
НАБЛИЖАЄ НАС ДО ПЕРЕМОГИ. ЩОБ ТВОРИТИ ДОБРО БЕЗКОШТОВНО ЗА ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ, 
ПОТРІБНІ ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ І ЗНАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТАКОЇ НЕЛЕГКОЇ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС СПРАВИ

В
ідмінність України у тому, що її суспільство, 

тобто ми з вами, дуже добре вміє мобілізу-

ватися в кризових ситуаціях. Ще з 2014 року, 

потім в період пандемії коронавіру-

су і зараз, під час війни, українці де-

монструють неймовірні результати 

допомоги нужденним.

Тисячі громадян волонтерять за 

різними напрямами. Це і підлітки, 

які працюють на гарячих лініях, 

і молоді сім’ї, які приходять разом із 

дітьми до гуманітарних штабів і пле-

туть сітки, готують їжу, закуповують 

амуніцію, речі для людей похилого 

віку, ініціюють збір коштів. Загалом 

волонтерство нагадує великий вулик із безліччю різних 

гравців, де кожен робить корисну справу.

 ЩО ТАКЕ ВОЛОНТЕРСТВО?
Волонтерство — це добровільна, завжди безоплатна, 

суспільно корисна діяльність, спрямована на вирішен-

ня чи пом’якшення соціальної проблеми. Але волонтер-

ський рух не завжди може вирішити певну соціальну 

проблему на 100%. Для цього потрібні держава та армія. 

Хоча волонтерство безкоштовне, воно відкриває безліч 

інших можливостей, зокрема кар’єрних.

Завдання волонтерів — максимально підтрима-

ти та пом’якшити ті проблеми, які виникають під час 

війни у мирного населення: людей, що евакуюють-

ся, внутрішніх переселенців, соціально незахищених 

груп. Також сьогодні волонтери активно допомагають 

українським захисникам.

 НАПРЯМИ РОБОТИ ВОЛОНТЕРА
У волонтерській діяльності є два різні 

напрями:

 індивідуальне волонтерство — коли ми 

можемо самоорганізуватися разом із друзя-

ми, сусідами чи колегами локально, у своєму 

колективі чи районі міста;

 приєднатися до вже працюючої гро-

мадської організації, благодійного фонду, 

волонтерського штабу.

Кожен може знайти собі те, що йому до душі.

 ЯКІ ФОРМИ ДОПОМОГИ МОЖУТЬ БУТИ?

1. Організація фінансової допомоги Українській армії. 

У цьому разі не йдеться про те, щоб прямо зараз 

переказати комусь гроші. Тут мова про те, щоб макси-

мально ініціювати їхній збір: серед своїх друзів, сусідів 

чи знайомих за кордоном. Підтримати можна як ор-

ганізації, що працюють з військовими (наприклад, 

перевірені фонди «Повернись живим» або «Фонд Сер-

гія Притули»), так і організації, які займаються меди-

циною (наприклад, «Госпітальєри»). Та-

кож можна підтримати організації, які 

допомагають цивільним: літнім людям, 

дітям-сиротам, громадянам, які опини-

лись у складних життєвих обставинах.

2. Робота у штабах гуманітарної допо-

моги. Сьогодні майже у всіх містах 

створено гуманітарні штаби. Це такий 

склад, до якого надходить багато всього: 

засоби гігієни, речі, продукти харчуван-

ня, амуніція тощо. Завдання волонтера 

— розсортувати все це і рознести ну-

жденним. Або самостійно принести речі, які можна 

віддати на потреби армії чи переселенців. Крім того, 

у штабах потрібні експерти 

— люди, які знаються на ко-

мунікаціях, щоб робота була 

більш стабільною і систем-

ною.

3. Допомога переселенцям. 

Людям, змушеним по-

кинути свої будинки, важ-

ко зорієнтуватися на ново-

му місці. Тому є дуже багато 

шелтерів (місць тимчасового 

проживання), де волонте-

ри допомагають організувати простір: зробити ремонт, 

придбати все необхідне, приготувати їжу. У таких міс-

цях часто надають безкоштовну 

психологічну підтримку психо-

логи-волонтери.

4. Допомога зі спорядженням 

та одягом для захисників. 

Ідеальна можливість для лю-

дей, які вміють шити або ма-

ють друзів у швейних майстер-

нях. Наразі актуальна підго-

товка до осені та зими, тому 

дуже потрібні теплі речі та 

амуніція. Волонтери закупову-

ють матеріал, шиють одяг та передають його на фронт.

5. Автоволонтерство. Тут усе просто. Перевезення 

по містах вантажів, маломобільних людей та лю-

дей похилого віку. Такий тип допомоги є особливо ак-

туальним у містах, де є проблеми зі службами таксі.

6. Онлайн-волонтерство та IT-армія. Волонтерство 

зараз дуже популярне серед людей, які виїхали за 

кордон, та серед молоді. Волонтери поширюють у всьо-

му світі інформацію про те, що відбувається в Україні. 

Щоб світ не забував, що в нас досі триває війна, і реа-

гував відповідно.

7. Допомога територіальній обороні полягає в тому, 

щоб моніторити потреби ТРО, збирати і передава-

ти їм необхідні речі: продукти, амуніцію тощо. Ство-

рювати ініціативні групи з приготування їжі, збиран-

ня одягу, девайсів (пристроїв, які стануть у нагоді на 

фронті).

8. Допомога за кордоном. Така робота зосереджена 

у штабах гуманітарної допомоги за кордоном, де 

дбають про українських переселенців. Там потрібні 

фізична допомога, допомога як перекладача та просто 

моральна підтримка: вислухати людей, які приїхали 

сім’ями, не захопивши з собою майже нічого.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ: напрямів волонтерства дуже 

багато, тож не завжди можна швидко дізнатися, де 

потрібна допомога. Озирніться. Можливо, сусідам, 

знайомим чи іншим громадянам потрібна поміч. За-

раз багато хто втратив роботу, не має змоги придбати 

продукти чи фізично вийти за найнеобхіднішим. То-

му актуально взяти на піклування людей з ін-

валідністю та самотніх пенсіонерів.

 ДЕ ШУКАТИ РОБОТУ ВОЛОНТЕРОМ
Для цього є спеціальні Telegram-канали, де 

збирається та публікується інформація про 

волонтерство. Є мережа з 35 волонтерських 

чатів міст та містечок, де ви можете дізнатися 

про потреби вашої громади.

Є також Волонтерська платформа для коор-

динації допомоги (https://platforma.volunteer.

country/) — це сайт, на якому розміщують-

ся волонтерські можливості у різних напрямках по 

всій Україні. Також шукайте волонтерські центри 

та гуманітарні штаби у вашому місті, щоб дізнати-

ся, чи не потребують вони вашої допомоги. Для цьо-

го користуйтеся платформою «Паляниця.Інфо» 

(https://palyanytsya.info/), де зібрано понад 600 пере-

вірених організацій по всій Україні, які допомагають 

під час війни.

 ЧИ МОЖНА ЗАРОБЛЯТИ НА ВОЛОНТЕРСТВІ?
Волонтерська діяльність безкоштовна. Але 

у благодійних фондах та штабах, окрім волонтерів, є 

люди, які працюють за зарплату, — з робочим графіком, 

зі ставкою.

Вакансії там такі: проєктні менеджери, водії, бухгал-

тери, юристи. Це зараз ті затребувані професії, які да-

ють можливість працювати за гроші.

Наостанок порада від волонтерів з досвідом: «Во-

лонтерити — це добре, але не замінюйте роботу во-

лонтерською діяльністю. Потрібно знайти здоровий 

баланс: щоб була основна робота і волонтерство у віль-

не від роботи час!»

ÕÎ×Ó ÑÒÀÒÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÌ: 
ÄÅ I ßÊ ÁÓÒÈ ÊÎÐÈÑÍÈÌ

Молодіжна рада при Харківському 
міському голові під час війни не 
залишилася осторонь проблем 

городян. Отримуючи допомогу від 
волонтерських організацій України 
та світу, хлопці та дівчата роздавали 
її харків’янам. Молодіжна рада 
разом із партнерами забезпечила 

людей дитячим харчуванням, хлібом, 
консервами та тоннами води.

МАРАФОН ДОБРИХ СПРАВ
12 червня стартував марафон «21 день добрих справ», 

організований Управлінням у справах сім’ї та молоді ХМР.
Начальник Управління у справах сім’ї та молоді Аліна 

Помазан повідомила, що марафон проходить на сторінці 
команди Школи волонтерів АVA у соціальній мережі 

Instagram: https://www.instagram.com/ava.volunteer.kh/.
Школа волонтерів AVA — це проєкт Управління у справах 

сім’ї та молоді, завдання якого — популяризувати 
волонтерський рух, неформальну освіту молоді, здоровий 
спосіб життя. Випускники школи волонтерів брали участь 
у проведенні загальноміських спортивних, культурних, 

освітніх, іміджевих та соціальних заходів.
— Крім усього іншого, учасникам марафону запропонують 
вивчити хоча б три слова жестовою мовою, подивитись 
український фільм разом із сім’єю або написати лист тій 

людині, яка вплинула на їхнє життя. Найактивніші учасники, 
хто не пропустить жодного дня та виконає всі додаткові 

завдання, отримають призи, — розповіла 
Аліна Помазан.

Умови участі: кожен виконує завдання, знімає це на фото 
чи відео, викладає у сториз на своїй сторінці Instagram 

з позначкою та хештегом #21_ava.
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ЛАЙКА Є ОДНИМ ІЗ ПОКАЗНИКІВ 
ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ЛЮДИНИ. 
НЕ ДИВНО, ЩО ПІД ЧАС ВІЙНИ У БІЛЬШОСТІ 
ЛЮДЕЙ ВЖИВАННЯ ЛАЙЛИВИХ СЛІВ СТАЛО 
ЧАСТІШИМ, АНІЖ ЗАЗВИЧАЙ. ТАКИМ ЧИНОМ МИ 
ВИВІЛЬНЯЄМО СВОЇ НЕГАТИВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ 
ТА ЗМЕНШУЄМО ВНУТРІШНЄ НАПРУЖЕННЯ

Д
октор психологічних наук Любов Найдьонова 

пояснила «Освіторії», чи нормально матюка-

тися з ранку до вечора та чому нам так хочеть-

ся зараз використовувати багато лайливих слів.

 ЩО ТАКЕ МАТЮКИ
Матюки — це табуйована, нецензурна лексика, яку 

використовує людина, щоб визначити емоційний стан, 

який виходить за межі нормального. У цьому значен-

ні можна говорити не про слова-паразити, а саме про 

емоційне застосування лайки.

 ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА
Людській психіці необхідно давати назву всьому, що 

відбувається навколо, оскільки це дає мінімальне від-

чуття контролю над ситуацією. Тому позначати надз-

вичайний емоційний стан, що виходить за межі нор-

мального, теж потрібно, і для цього чудово пасує не-

цензурна лексика.

Назвати стан — це вже почати його контролювати. 

Таким чином, коли людина використовує лайливі сло-

ва, її психіка намагається захистити себе від зриву та 

неконтрольованих емоцій. Тобто виконується функція 

матюків — позначати лінію норми.

 ЧОМУ МАТЮКІВ ЗАРАЗ ТАК БАГАТО
Багато людей знаходяться зараз у схожому емоцій-

ному стані — ми переживаємо однакові події та від-

чуваємо їхній вплив на власну психіку. Навряд вийде 

знайти абсолютно ненапружену людину, яка за день 

вислухала кілька сирен повітряної тривоги.

Про емоційний стан тих, хто знаходиться під об-

стрілами, і здогадуватися не потрібно. Все одно уявити 

його важко. Тому, коли ми чуємо, як хтось матюкаєть-

ся, то на підсвідомості впізнаємо стан цієї людини. Та-

ким чином відбувається емоційне єднання, що допо-

магає нашій психіці.

 ЧОМУ НЕ ВАРТО БРАТИ ІЗ СОБОЮ МАТЮКИ 
У МИРНЕ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ

Звісно, поки триває повномасштабна війна, лайка 

добре допомагає нашій психіці. Однак у мирному 

житті необхідно буде повертатися до звичайних слів, 

оскільки нецензурна лексика потрібна лише у надзви-

чайних ситуаціях. Матюки виконують свою функцію 

так званого заспокійливого лише тоді, коли це справ-

ді необхідно. Проте, коли ці слова втрачають емоцій-

не забарвлення, вони позбавляються і своєї сили. Тому 

після перемоги нецензурна лексика має піти із загаль-

ного вжитку, щоб і надалі виконувати своє призначен-

ня у приватному спілкуванні. 

Зараз — на здоров’я, після перемоги — будемо відбу-

довувати не лише міста, а й власну культуру мовлення.

 ЯК СТРИМАТИСЯ ВІД МАТЮКІВ
Навіщо обмежуватися кимось вигаданою лексикою, 

якщо можна винайти свою? Наприклад, можна скла-

сти кілька заготовок, як-от приказки, прислів’я, ку-

плети чи слова-замінники. Вони можуть бути авторсь-

кими та мати своє особливе лексичне забарвлення.

Хоч це буде звучати часом кумедно, але сміх теж 

допоможе рятуватися від емоційного навантаження. 

А матюки ми залишимо для розмов із ворогом, який не 

розуміє нічого, окрім лайки.

 ВИПУСТИ ПАРУ
Стрес під час війни цілком виправданий, адже щод-

ня на тебе та близьких може чекати небезпека, як-от 

ворожі ракети, бомби та обстріли. Однак не можна 

накопичувати й консервувати в собі усе напруження. 

Позбутися цього тягаря допоможуть дієві техніки.

 ДИХАННЯ
Банально, проте дуже ефективно. Більшість може 

сказати, що дихає постійно, але це не допомагає. Та 

якщо відкинути жарти, то треба це робити правильно.

Техніка дихання: чотири секунди. Почни з того, що 

роби один вдих протягом чотирьох секунд, а потім за-

тамуй подих ще на чотири се-

кунди. Чотири секунди види-

хай повітря і знову затримай 

дихання. Треба повторити таку 

практику тричі, роблячи вдихи 

та видихи глибшими. Іноді така 

невелика пауза й сповільнення 

забирає тривогу, заспокоює й 

перезавантажує систему, бере-

же нас від імпульсивних дій. То-

му, якщо відчуваєш, що зараз не 

втримаєшся й на когось нагри-

маєш, то спершу подихай, а там, 

дивись, і не захочеш кричати.

 ЗАЙМИ ЧИМОСЬ СВІЙ РОЗУМ
Одним словом, треба переключитися або відволікти-

ся від того, що спричиняє стрес.

Постійні думки про те, що може статися, лише на-

гнітають паніку й тривогу. Як наслідок, ми вже сидимо 

й обіймаємося зі стресом.

Витрачайте вільний час не лише на перегляд новин, 

але й на фільми у жанрі екшн, бойовики тощо.

Можна також переключитися на малювання, про-

слуховування музики, на будь-що, щоб особливо не 

поринати в думки й не хвилюватися.

 МЕНТАЛЬНА ПАУЗА
Дуже часто ми не отримуємо якісного відпочинку, 

постійно споживаючи інформацію чи працюючи. Це 

все спричиняє стрес. Нашій нервовій системі, щоб 

перезавантажитися та відпочити, потрібен повний 

спокій. Ми отримуємо його під час сну, але вдень теж 

необхідно робити перерви. Для цього досить вийти на 

вулицю й помедитувати або хоча б повернутися спи-

ною до робочого столу і п’ять хвилин нічого не робити.

Жодних гаджетів, переглядів стрічки в соціальних 

мережах, складання списків того, що зробити далі. 

Дозволь своєму розуму блукати, спостерігати, відпо-

чивати впродовж кількох хвилин. Це не тільки заспо-

коїть, а ще й додасть тобі продуктивності, натхнення 

та мотивації.

 СОН
Універсальні ліки проти стресу, втоми тощо. Достат-

ньо лише 20 хвилин сну, щоб наша емоційна система 

перезавантажилася. Після пробудження тобі стане на-

багато краще, емоції трохи осядуть і ти зможеш при-

ступити до своїх справ без зайвої напруги.

 ВІДПУСТИ СИТУАЦІЮ
Звучить просто, а насправді нам видається це над-

важким та нереальним. Просто варто усвідомити: 

якщо ми не можемо змінити ситуацію, 

то це все, що нам лишається. Хай яким 

сильним і пекучим буде біль, його треба 

прийняти, прожити й відпустити, щоб 

не нашкодити собі.

 ЗВЕРНИСЯ ЗА ПІДТРИМКОЮ
Часто впоратися з накопиченим стре-

сом самотужки буває вкрай важко, або 

ми настільки пригнічені, що просто не 

бачимо шляхи вирішення ситуацій.

 НАВЧИСЯ З СОБОЮ ГОВОРИТИ
Навичка, яка врятує тебе у багатьох 

ситуаціях. Це зовсім не важко. Зокре-

ма, треба просто навчитися ставити 

собі правильні запитання. Якщо ти почав(–ла) раптово 

злитися, запитай, що саме спровокувало це, яка дія чи 

слово. Так ти більше дізнаєшся про свої кордони. Нама-

гайся ідентифікувати, що саме ти відчуваєш, і ставити 

відповідне питання. Це головний секрет того, як краще 

зрозуміти себе.

×È ÏÎÒÐIÁÍÀ ËÀÉÊÀ 
Ó ÊÐÈÒÈ×ÍI ×ÀÑÈ

Молодь Харкова може взяти участь у новому 
проєкті Управління у справах сім’ї та молоді — 

онлайн-тренінгу «В України є Я».
В управлінні повідомили, що онлайн-тренінг проведуть 
для молодих людей 14–35 років, щоб допомогти їм 
прийняти та усвідомити власний досвід із початку 
широкомасштабного російського вторгнення.

Заняття на тему «Як відкрити власний ресурс молодій 
людині для подолання наслідків війни» проведе 
ментор молодіжних проєктів Ірина Дразман. 

Програма допоможе молоді адаптуватися до змін, 
які прийшли у зв’язку з війною, та відкрити для себе 
необхідність навчання, соціально важливої діяльності, 
волонтерства, планування власного майбутнього. 
Крім того, разом із тренером молоді люди зможуть 

онлайн створити дошку мрії.
Участь у тренінгу — безкоштовна. 

Перше заняття відбудеться 16 липня.

Що робити, якщо потреба у вираженні емоцій є, але використовувати для цього лайку ти не хочеш?
У цьому разі спробуй зробити таке:

 випиши на аркуш усі лайливі слова, які найчастіше вживаєш;
 навпроти кожного зазначеного тобою нецензурного слова напиши слово-замінник, яке є прийнятним 
у суспільстві. Це може бути не тільки слово, а, наприклад, фраза, прислів’я, висловлювання, афоризм;
 коли наступного разу виникне потреба у вираженні емоцій через лайку — зроби це, використовуючи 
слово/фразу-замінник.
Пам’ятай, на те, щоб перевчитися, потрібен час. Тому не засмучуйся, якщо не зможеш відразу отримати 

бажаний результат.
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Я
ких зусиль для цього треба докласти, 24-му 

каналу розповів Остап Українець, письмен-

ник та співзасновник проєкту «Твоя підпільна 

гуманітарна».

Потрібна звичка, розуміння того, що це мова, якою 

говорять регулярно.

Необхідне мовне середовище, яке говоритиме 

українською та підтримуватиме мовний баланс. Ко-

ли навколо тебе усі говорять не тією мовою, що ти, 

тобі значно складно і самому говорити цією мовою. 

«Особливо у випадку з українською, яку ти начеб-

то знаєш, але переходиш на неї у глибоко дорослому 

віці», — пояснив він.

Для досягнення мети потрібно багато складових, які 

будуть працювати впродовж тривалого часу.

— Те, що у людей є бажання переходити на україн-

ську і розуміння, що це їм потрібно, вселяє дуже вели-

ку надію. Адже назад на той рівень, на якому ми були 

у мовному питанні, ми вже не відкотимося. Це природ-

ним чином ніяк не станеться, — зауважив письменник.

Він додав, що шлях буде непростим. «Інша справа, на-

скільки багато каменів спотикання як-от «принципово 

не хочу і не буду» нам доведеться здолати на шляху до 

нормального мовного становища», — підсумував він.

 НЕДОСТАТНЬО УВАГИ
Уповноважений із захисту державної мови Тарас 

Кремінь закликав місцеві органи влади в Україні роз-

ширювати мережу безкоштовних курсів вивчення дер-

жавної мови:

— Сьогодні недостатня увага місцевої влади до ство-

рення і розширення мережі курсів з вивчення україн-

ської мови на безоплатній основі. Це стосується і задо-

волення освітніх прав громадян України внутрішньо 

переміщених осіб та тих громадян, які раніше 

не мали можливості споживати якісний украї-

номовний продукт.

Кремінь додав, що повномасштабне вторг-

нення росії в Україну активізувало питання 

захисту, збереження та популяризації україн-

ської мови. Наразі в регіонах безкоштовних 

курсів з вивчення державної мови є близько 

100, але ще не в усіх областях, підконтрольних 

українській владі:

— Таких курсів майже немає на півдні, у сто-

лиці, там, де немає місцевих програм сприян-

ня опануванню української мови як держав-

ної. Важливо, щоб на фоні місцевих програм була за-

тверджена Державна програма сприяння опануванню 

української мови.

У цьому контексті, за даними соцопитування щодо 

стану дотримання законодавства про державну мову 

в закладах загальної середньої освіти, використання 

державної мови учасниками освітнього процесу без-

посередньо в школі й поза нею, 73% опитаних учнів та 

80% батьків мають бажання вдосконалювати свої знан-

ня української мови.

 ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОПИТУВАННЯ
«24 лютого 2022 року переважна більшість громадян 

України переусвідомила роль та значення української 

мови у своєму житті. Це зафіксовано у низці нещодав-

ніх соціологічних досліджень, які формують загальні 

уявлення про перетворення (трансформації) в сере-

дині нашого суспільства. Проте докорінні зміни від-

буваються в кожній окремо взятій сфері суспільного 

життя. Прагнення детального аналізу трансформацій-

них процесів, що відбуваються в освітній сфері стосов-

но послуговування українською мовою, стало переду-

мовою до проведення цього дослідження», — зазначив 

Тарас Кремінь.

Дослідження проводилося 1–6 червня 2022 року та 

охопило 58 228 учасників освітнього процесу, а саме:

 учителів — 5867 тис. осіб, з яких 687 внутрішньо 

переміщені;

 учнів/учениць — 16 384 тис. осіб, з яких 4704 вну-

трішньо переміщені;

 батьків — 35 977 тис. осіб, з яких 10 015 внутрішньо 

переміщені.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 переважна більшість респондентів (89% вчителів, 

по 82% батьків та дітей) зазначили, що вважають рід-

ною мовою українську і використовують її в усіх сфе-

рах життя (спілкування у родинному колі, навчальна 

діяльність, культурні практики тощо);

 94% вчителів зазначили, що проводять уроки ви-

ключно українською мовою, 82% з них використову-

ють навчальні матеріали виключно українською мо-

вою, що демонструє позитивну динаміку щодо дотри-

мання мовного законодавства у освітньому процесі;

 за даними опитування учнів, 73% вчителів під час 

уроку та 63% під час перерви розмовляють виключно 

державною мовою. Російська мова в межах навчального 

закладу є мовою неформального спілкування (напри-

клад, нею спілкуються 11–17% учнів між собою під 

час уроків та на перервах, а також, за даними учнів, 2% 

вчителів під час перерв). Водночас лише 38% школярів 

спілкуються на перервах лише українською мовою;

 стрімко зростає попит на фахову допомогу в пи-

танні опанування та удосконалення володіння україн-

ською мовою. Відповідно до підсумків дослідження, 

80% батьків мають бажання покращити свій рівень 

володіння українською мовою, 73% учнів/учениць ма-

ють бажання додатково вивчати та вдосконалювати 

свої знання з української мови;

 76% батьків та 89% вчителів вважають за доціль-

не та необхідне створювати та розвивати безкоштовні 

курси/тренінги та/або освітні платформи для вивчен-

ня та вдосконалення знань та умінь з української мови.

За словами Уповноваженого, враховуючи підсум-

ки дослідження та власного моніторингу, реагуючи на 

звернення громадян, громадських організацій, народ-

них депутатів вдалося виявити деякі проблеми в серед-

ній освіті, які потребують вирішення:

 проблема приведення відповідно до законодав-

ства статутів шкіл в частині мови освітнього процесу;

 необхідність нормативно врегулювати порядок 

утворення класів з навчанням мовами національних 

меншин. Станом на сьогодні такі класи утворюються 

на підставі звернень не лише представників національ-

них меншин, як того вимагає законодавство, але і за 

зверненнями всіх бажаючих.

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: https://www.facebook.com/ussmkh 
та https://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.

ÌÎÂÍÅ ÏÈÒÀÍÍßÌÎÂÍÅ ÏÈÒÀÍÍß
СЬОГОДНІ ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ НА УКРАЇНСЬКУ CТАЄ ВСЕ БІЛЬШ АКТУАЛЬНИМ І ВАЖЛИВИМ. 
БЕЗПЕРЕЧНО, ДЛЯ ЛЮДИНИ, ЯКА ВСЕ СВОЄ СВІДОМЕ ЖИТТЯ ГОВОРИЛА ІНШОЮ МОВОЮ, 
ЦЕ НЕПРОСТО
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Н
е гаючи часу, йдемо до сімейного лікаря 

і проходимо хоча б базовий — швидкий та 

нескладний пакет обстежень. Які обстежен-

ня першочергові, що здавати, кому, навіщо та в якому 

віці, — у нашій статті.

 АНАЛІЗИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗДАВАТИ ВСІМ
Незалежно від статі, віку та відсутності будь-яких 

скарг, щорічний мінімальний перелік профілактичних 

досліджень включає:

 Загальний аналіз 

крові, що дозволяє 

оцінити стан організ-

му та виявити наяв-

ність деяких захво-

рювань, включаючи 

запальні процеси, 

анемію, порушення 

у роботі системи кро-

вопостачання.

 Аналіз крові на 

рівень глюкози. Кров 

«на цукор», що здаєть-

ся натщесерце, є най-

простішим способом виявити переддіабетний стан або 

діабет. Він суворо обов’язковий при надмірній вазі, за 

наявності близьких родичів з діабетом, для жінок, які 

народили дитину з вагою від 4,5 кг, і всім, кому випов-

нилося 45 років.

 Кров на глікований гемоглобін, якщо показники 

цукру виявилися підвищеними. Він показує середній 

вміст цукру у крові за три місяці.

 Загальний аналіз сечі, що виявляє порушен-

ня у роботі нирок та сечостатевої системи, розвиток 

запальних процесів, інфекцій.

 Біохімічний аналіз крові, що використовується 

для діагностики стану внутрішніх органів.

 КОНТРОЛЮЄМО СЕРЦЕ ТА ЛЕГЕНІ
Аналіз крові — інформативний метод досліджен-

ня, але стежити за всім тільки за його допомогою не 

вдасться. Тому додаємо:

 УЗД органів черевної порожни-

ни для всіх та УЗД органів малого та-

зу для жінок.

 Рентгенографія органів грудної 

клітки або флюорографія, що доз-

воляють виявити захворювання ди-

хальної системи, зокрема туберку-

льоз, плеврит, новоутворення.

 Ехокардіографія або електро-

кардіографія — простий та швидкий 

спосіб зрозуміти, як працює серце.

 Стоматологічний огляд: є скар-

ги чи ні, двічі на рік потрібно пройти цю процедуру.

 Серед обов’язкових обстежень рекомендований 

і скринінг на гепатити В, С, ВІЛ та сифіліс, але із за-

стереженням: для тих, хто у групі ризику. А це часто 

ті, хто міняли статевих партнерів, ті, хто контактува-

ли з кров’ю чи біологічними рідинами. Ті, кому 

роблять манікюр чи педікюр нестерильними ін-

струментами.

 У 40 РОКІВ ЖИТТЯ ТІЛЬКИ 
     ПОЧИНАЄТЬСЯ

І ризики розвитку різних захворювань теж, на 

жаль, не змушують себе чекати. Тут і серцево-

судинні хвороби, і надмірна вага, і артрит, і діа-

бет, і онкологія. Тому, якщо вам трохи за 40, до 

обов’язкового переліку обстежень додаються:

 Контроль тиску для виключення гіпер-

тонічної хвороби.

 Вимірювання внутрішньоочного тиску.

 Аналіз на рівень холестерину, причому чо-

ловікам рекомендують не чекати 40 років, а починати 

вже у 35 років.

 УЗД серця та судин шиї.

 Ліпідограма — комплексне дослідження з метою 

оцінки ризику розвитку серцево-судинних хвороб.

 Онкоскринінг для всіх, а для чоловіків ще й аналіз 

крові на рівень тестостерону, пролактину, естрадіолу — 

все це фактори сексуального здоров’я та довголіття.

 При проблемах із щитоподібною залозою потріб-

но щороку робити УЗД і здавати кров на гормони.

 Щомісячна самостійна перевірка шкіри та стан 

родимок. Якщо вони викликають підозри, змінюють 

форму і колір, сверблять або кровоточать, — це привід 

негайно звернутися до лікаря. «Улюблений» вік раку 

шкіри — після 40 років.

Тим, хто без особливих втрат для здоров’я пережив 

десятиліття з 40 до 50, цей перелік доведеться розши-

рювати. Поповнити «зростаючу» медичну картку має:

 Скринінг на остеопороз, особливо актуальний 

для жінок. У чоловіків ризик розвитку підвищується 

пізніше, після 65 років.

 Денситометрія визначає 

щільність та ймовірність пере-

ломів.

 Перевірка зору та слуху.

 Гастроскопія, що перевіряє 

слизові оболонки стравоходу, 

шлунка та дванадцятипалої киш-

ки.

 Комп’ютерна томографія 

легень, особливо для чоловіків, 

які курять, багато курили раніше, 

кинули палити менше 15 років то-

му.

 ОНКОСКРИНІНГ ДЛЯ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ
Що стосується онкологічних діагнозів, найваж-

ливішим чинником порятунку життя є своєчасна 

діагностика. Наприклад, при раку молочної залози, 

виявленому на першій стадії, одужує 95% пацієнток. 

Але біда в тому, що кожна четверта жінка, за інфор-

мацією МОЗ України, його діагностує вже на III–IV 

стадіях. А цей вид раку в структурі онкозахворювань 

у жінок посідає перше місце, і його поширеність за 

останні 10 років зросла на 20%. І хоча найбільш ризи-

кованою залишається вікова група від 40 до 65 років, 

рак грудей стрімко молодшає і дедалі частіше діагно-

стується у жінок до 40.

Схожа ситуація з пізнім виявленням раку передміх-

урової залози у чоловіків. Підступність цієї хвороби 

без симптомів на ранніх стадіях, і свою негативну роль 

відіграє і відсутність звички відвідувати уролога «про-

сто так», коли нічого не турбує. Як підсумок — у понад 

20% випадків рак простати діагностують на стадії по-

яви метастаз. За статистикою МОЗ, українські показ-

ники смертності від нього значно перевищують загаль-

носвітові. Якщо у нас це понад 40 випадків на сто тисяч 

населення, то у світі — понад 18.

 ЯКІ ОБСТЕЖЕННЯ МОЖНА ЗРОБИТИ 
БЕЗОПЛАТНО?

У свого сімейного лікаря можна отримати направ-

лення на дослідження, оплачені державним бюджетом: 

загальний аналіз крові із лейкоцитарною формулою, 

загальний аналіз сечі, загальний холестерин, аналіз на 

глюкозу у крові, швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепа-

тити, швидкий тест на вагітність, електрокардіограму.

ÎÁÑÒÅÆÅÍÍßÎÁÑÒÅÆÅÍÍß  ——  ÇÀ ÐÎÇÊËÀÄÎÌÇÀ ÐÎÇÊËÀÄÎÌ

Минулого місяця в Харкові на лікуванні 
в міських закладах охорони здоров’я знаходилося 

2928 осіб. Заступниця Харківського міського 
голови Світлана Горбунова-Рубан повідомила, 
що в штатному режимі продовжують роботу 

поліклініки міста. Працюють рентген, лабораторія, 
прийом вузьких спеціалістів відбувається 

за графіком. Свою роботу на першому поверсі 
відновила пошкоджена під час війни 

11-та поліклініка, фахівці 10-ї поліклініки 
(Північна Салтівка) ведуть прийом в будівлі 

дитячої лікарні № 23.

КУЛЬТУРА ОБСТЕЖЕНЬ У НАС І В МИРНИЙ ЧАС ЗАЛИШАЛА БАЖАТИ КРАЩОГО, А З ПОЧАТКОМ 
ВІЙНИ І ЗОВСІМ ПІШЛА З ПОРЯДКУ ДЕННОГО. АЛЕ САМЕ ВІЙНА МАЄ ЗМУСИТИ СЕРЙОЗНІШЕ ТА 
З ТУРБОТОЮ ПОСТАВИТИСЯ ДО СВОГО ЗДОРОВ’Я. ПОПЕРШЕ, ЗАРАЗ НЕ ЧАС ХВОРІТИ, ПОДРУГЕ, 
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ БУДУТЬ ПОТРІБНІ ЗДОРОВІ ГРОМАДЯНИ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вы можете жить в любовных грезах, в то время как 

ситуация потребует реального взгляда на вещи. Не-

большая перепалка с супругом может всколыхнуть 

ровную поверхность вашей семейной жизни.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Звезды защитят вас от любых нападок. Проявите 

свои волевые качества и положительные черты ха-

рактера — прилежность, проницательность, благо-

разумие, надежность, трудолюбие, основательность 

в делах. 

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня вам будет дана огромная энергия для по-

вышения авторитета и укрепления власти в жизни 

общества. Полезно перед началом большого дела по-

сетить храм. Хорошо побыть на природе. Рекоменду-

ются переписка, контакты, новые связи.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Первая половина дня может быть полностью по-

священа напряженному труду, переориентации, 

реорганизации дела. Финансовое положение в это 

время стабильно. Основывайте глобальные процес-

сы переустройства на связях с людьми. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
День символизирует сомнение, тяжелый выбор. 

Многим будет тяжело принять сторону кого-то из 

двух одинаково важных и дорогих людей, выбрать 

что-то из абсолютно равнозначного. Если сомнева-

етесь в чем-либо, возьмите тайм-аут. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Ожидается продвижение по службе. Благодаря от-

ветственности и творческому подходу к делу, многим 

Девам удастся упрочить свой авторитет, улучшить от-

ношения с начальством и укрепить финансовое по-

ложение.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Деловые люди сегодня получат широкие возмож-

ности для укрепления связей с перспективными 

партнерами и подписания финансовых документов. 

Также рекомендуется в перспективе заняться здоро-

вьем, вести правильный образ жизни.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Этот день может быть настоящим искушением для 

молодых Скорпионов. Многие будут способны на 

эпатаж и экстрим. Откажитесь от авантюр, экспери-

ментов и нововведений — успешно сложится только 

привычная хорошо известная деятельность.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Недостаток твердости и последовательности может 

привести к серьезным проблемам как в личных вза-

имоотношениях, так и в карьере. Постарайтесь так 

планировать свои дела, чтобы день принес пользу.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
К мнению представителей этого знака будут при-

слушиваться. На личном фронте не торопитесь и не 

форсируйте события. Лучше подождать свою «вто-

рую половину», чем безрассудно связывать свою 

жизнь с первым попавшимся человеком.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Финансовые вопросы решаются отлично. Хорошо 

складываются отношения с людьми. Если вы будете 

более открытым для близких, то заметите, что они 

поддерживают вас. Не теряйте связи с прежними 

партнерами и друзьями.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Деловая жизнь большинства представителей этого 

знака обещает быть весьма насыщенной, служащие 

получат возможность подняться еще на одну ступень 

социальной лестницы, у многих вполне возможна 

смена работы на более интересную и перспективную. 

Ãîðîñêîï íà 14 èþëÿ

 ДИТЯЧЕ АВТОКРІСЛО
Правильне використання автокрісла може 

знизити ризик смерті дитини в ДТП до 71%. Що 

стосується вживаних автокрісел, ви не можете 

бути на 100% впевнені, що воно не потрапляло 

в аварію (крісло втрачає свої якості, стає неефек-

тивним), що його термін придатності не вийшов.

 МАТРАЦИ ТА ПОДУШКИ
Купуючи вживаний матрац, ви ризикуєте зане-

сти додому постільних клопів. До того ж, не за-

бувайте про пилових кліщів та продукти їх жит-

тєдіяльності. Дихаючи цими «бонусами» після 

покупки вживаних подушок або матрацу, ви ри-

зикуєте отримати алергію або астму.

 КАПЕЛЮХИ ТА ВЗУТТЯ
Більшість предметів одягу можна вимити та 

продезінфікувати, але є два значущих винятки: це 

головні убори та взуття. У взутті можуть утворю-

ватися цвіль і грибок, а брудні головні убори мо-

жуть призвести до інфекцій шкіри голови.

 М'ЯКІ МЕБЛІ
У м'яких меблях, куплених після когось, та-

кож можуть жити пилові кліщі та постільні кло-

пи, а всередині можуть жити й інші шкідники та 

навіть таргани з минулої оселі, або їх яйця. Тому 

обов'язково проведіть парову дезінфекцію подіб-

них речей або не купуйте їх взагалі.

 ШИНИ
Використані шини становлять загрозу вашому 

життю та безпеці інших учасників руху. Все тому, 

що ви не можете перевірити, як вони використову-

валися раніше. Використані шини могли експлуа-

туватися з порушеннями, як-от: перевантаження; 

недостатній тиск; перевищення швидкості.

 ДИТЯЧІ ЛІЖКА
У 2011 році стандарти безпеки дитячих ліжечок 

кардинально змінилися. Згідно з New York Times, 

виробникам довелося припинити продаж дуже по-

пулярних на той час дитячих ліжечок, удоскона-

лити фурнітуру, зміцнити рейки і опори для мат-

раців, а також більш суворо тестувати продукцію.

 МІКРОФОНИ ТА НАВУШНИКИ
З точки зору гігієни — вживана гарнітура 

уособлює джерело бактерій. Адже за сіткою мі-

крофона або навушника може накопичувати-

ся безліч бактерій, які потрапляють туди разом 

з вологою та під час поганої вентиляції активно 

розмножуються. Деякі бактерії відрізняються жи-

вучістю та можуть нашкодити вашому здоров'ю.

ÂÆÈÂÀÍI ÐÅ×I, ßÊI ÂÆÈÂÀÍI ÐÅ×I, ßÊI 
ÍÅ ÑËIÄ ÊÓÏÓÂÀÒÈÍÅ ÑËIÄ ÊÓÏÓÂÀÒÈ
Більшість людей любить зекономити, знайти 
якусь дрібничку за копійки або щось корисне, але 
в рази дешевше. Звісно, вигідно придбані речі 
радують око та гаманець, але є речі, які не варто 
купувати вживаними.

По горизонтали: 1. Колющее оружие в виде длин-

ного древка с острым металлическим наконечни-

ком. 6. Тонкий лист древесины, применяемый для 

производства фанеры. 9. У католиков: богослужение 

по умершему. 10. Гнутая из дерева основа колеса 

телеги. 12. Отдельное долговременное укрепление 

в системе крепостных сооружений. 13. Место пере-

сечения улиц. 16. Умышленно недобросовестное 

выполнение работы. 17. Человек по отношению 

к своим предкам. 18. Духовой деревянный музы-

кальный инструмент. 19. Бесцветная жидкость, 

смачивающая пищу при жевании. 22. Жалящее об-

щественное насекомое. 23. Явление, случай, кото-

рые в народе считаются предвестием чего-нибудь. 

26. Культуризм. 29. В искусстве: изображение чего-

нибудь в смешном, комическом виде. 30. Освеже-

ванное и выпотрошенное тело убитого животного. 

31. Стул с жестким сиденьем без спинки. 32. Про-

хладительный сладкий напиток. 33. Упакованная 

поклажа, перевозимая на спине животных.

По вертикали: 1. Восточное кушанье из варено-

го риса с жиром, кусочками мяса и с пряностями. 

2. Ребенок, малыш. 3. Участник прошедшей вой-

ны. 4. Проем в стене для входа и выхода. 5. Команд-

ная игра с мячом и битой. 7. Польза, выгода, толк. 

8. Конструкция, сооружение, построенные в ли-

нию. 11. Устройство для искусственного устране-

ния из воздуха неприятно пахнущих газов и паров. 

12. Электронный прибор, в котором электрический 

ток управляется светом. 14. Расправа с кем-нибудь 

без ведома властей, суда. 15. Отдельное помещение 

специального назначения в общественном месте, на 

предприятии. 20. Групповые практические занятия 

под руководством преподавателя в высшем учебном 

заведении. 21. Вещь, обслуживающая ту или иную 

потребность. 24. Смолистое вещество, применяемое 

в производстве изоляционных материалов. 25. Еди-

ница длины. 26. Грызун, живущий колониями по 

лесным рекам. 27. Крупная водоплавающая птица. 

28. Род карточной азартной игры.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пика. 6. Шпон. 9. Реквием. 10. Обод. 

12. Форт. 13. Перекресток. 16. Саботаж. 17. Потомок. 18. Го-

бой. 19. Слюна. 22. Муравей. 23. Примета. 26. Бодибилдинг. 

29. Юмор. 30. Туша. 31. Табурет. 32. Морс. 33. Вьюк.

По вертикали: 1. Плов. 2. Клоп. 3. Ветеран. 4. Дверь. 

5. Бейсбол. 7. Прок. 8. Нить. 11. Дезодоратор. 12. Фотоэле-

мент. 14. Самосуд. 15. Комната. 20. Семинар. 21. Предмет. 

24. Битум. 25. Дюйм. 26. Бобр. 27. Гусь. 28. Банк.


