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14 ИЮЛЯ ОККУПАНТЫ ОБСТРЕЛЯЛИ ДЕПО ХАРЬКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ, 
КОГДА РОССИЙСКИЙ АГРЕССОР ОТКРЫВАЕТ ОГОНЬ ПО ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

анесен колоссальный ущерб, раз-
рушены и само здание электродепо, 
и  подвижной состав, который там 

находился. На месте происшествия в  тот 
же день сотрудники ГСЧС, коммунальные 
службы города приступили к разбору зава-
лов, сообщил Харьковский городской голо-
ва Игорь Терехов.

— Конечно, то, что творит российский 
агрессор, не вписывается ни в какие рам-
ки, враг неистово и жестоко бомбит объек-
ты критической инфраструктуры города, не 
останавливаясь ни перед чем. Разрушает 
жилые дома, трансформаторные подстан-
ции, учебные учреждения, предприятия… 
Это самый настоящий террор и  геноцид 
против украинской нации и харьковчан. Что 
касается работы метрополитена, она ста-
бильна, мы обеспечиваем пассажиропере-
возки. Немного увеличен интервал движе-
ния поездов, но в целом метро продолжает 
функционировать, — сказал мэр.

Городской голова сообщил, что обратился 
за помощью к  руководителям городов-по-
братимов Харькова за помощью в  восста-
новлении подвижного состава городского 
транспорта:

— Они откликнулись на нашу просьбу, до-
стигнуты определенные договоренности. На 
сегодняшний день нам готовят партию и ав-
тобусов, и  троллейбусов, и  трамваев. Так-
же мы обращаемся к  городам-партнерам, 
которые имеют метрополитен, с тем, чтобы 
оказали нам необходимую поддержку. Воз-
можно, у  кого-то есть вагоны для метро. 
Словом, обращаемся ко всем, и, я надеюсь, 
выход в данной ситуации будет найден.

Игорь Терехов также отметил, что, несмот-
ря на продолжающиеся обстрелы, Харьков 
продолжает жить и функционировать. В го-
роде работают лечебные учреждения, мага-
зины, аптеки, центры предоставления адми-
нистративных услуг:

— Мы стараемся обеспечивать макси-
мально комфортные условия жизнедея-
тельности харьковчан. Ежедневно наши 
коммунальные службы устраняют повре-
ждения на инженерных сетях, восстанав-
ливают и приводят в порядок жилой фонд, 
оперативно реагируя на обращения горо-
жан. Ведется работа по подготовке к ново-
му отопительному сезону. Харьков обяза-
тельно выстоит, в этом нет сомнений, пото-
му что мы вместе, мы — харьковчане!

ÂÌÅÑÒÅ — ÌÛ ÑÈËÀ!
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ÝÔÔÅÊÒ ÔÅÍÈÊÑÀ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел заседание президиума 
Конгресса местных и региональных властей 
при Президенте, на котором был представлен 
план восстановления Украины.

В мероприятии приняли участие послы 

иностранных государств и руководители ди-

пломатических представительств Украины 

за рубежом. Заседание было посвящено пре-

зентации Fast Recovery plan — плана восста-

новления Украи-

ны от последствий 

полномасштабной 

войны рф против 

нашего государ-

ства.

— Самое важное 

сегодня — опреде-

лить, как эффек-

тивнее всего поза-

ботиться об укра-

инских гражданах, 

которые страдают от российской агрессии. 

Враг целенаправленно обстреливает мирные 

города, уничтожает локации, где нет воен-

ных объектов. Поэтому нам нужно достиг-

нуть «эффекта Феникса» — восстановления 

и улучшения того, что уничтожено и сожже-

но, быстро и без проволочек, — сказал Андрей 

Ермак. Руководитель Офиса Президента от-

метил, что в государственном бюджете преду-

смотрено около 3 млрд грн на восстановле-

ние пострадавших украинских сел, поселков, 

городков и крупных городов. За эти средства 

разбирают завалы, ремонтируют крыши, за-

меняют окна, проводят работы на Ахтыр-

ской, Черниговской, Кременчугской ТЭЦ. 

Украинский бизнес также принял участие 

в восстановлении разрушенной социальной 

инфраструктуры.

В то же время Андрей Ермак отметил, что 

в сложных условиях войны Украине необ-

ходима международная помощь. Именно 

поэтому Президент Владимир Зеленский 

в ходе всех переговоров с лидерами иностран-

ных государств поднимает вопрос привлече-

ния инвестиций для восстановления Украи-

ны, инициировал международную донорскую 

платформу United24.

— Украина должна стать эталоном восста-

новления и примером для будущих поколе-

ний. Украина будет огромной строительной 

и инвестиционной площадкой, которая мо-

жет дать толчок развитию европейских эко-

номик, — подчеркнул Андрей Ермак.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВРУЧИЛ ОРДЕНА «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ, И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 
ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ, УДОСТОЕННЫХ ЭТОГО ЗВАНИЯ ПОСМЕРТНО. ЦЕРЕМОНИЯ ПРОШЛА 
В БЕЛОМ ЗАЛЕ ГЕРОЕВ УКРАИНЫ В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ В КИЕВЕ

С
реди награжденных орденом «Золотая Звез-

да» — капитан Василий Боечко, который 

в первые недели полномасштабной войны 

рф против Украины руководил реактивной батареей 

и нанес поражение 28 колоннам и около 40 скопле-

ниям живой силы и техники противника…  Майор 

Кирилл Верес, который в середине марта организо-

вывал оборону населенного пункта Марьинка До-

нецкой области. Было остановлено продвижение 

противника на юго-восточные окраины города, уни-

чтожены два танка и два БМП… Капитан Роман Дро-

гомирецкий и майор Николай Любарец, удостоен-

ные звания Героя Украины за то, что в марте в каче-

стве добровольцев совершили сверхсложный полет 

на вертолете из Днепра в Мариуполь с целью достав-

ки боеприпасов защитникам города. На обратном 

пути они провели медицинскую эвакуацию восьми 

тяжелораненых.

Президент отметил, что это не просто церемония 

— это проявление высочайшей благодарности от 

имени всего украинского народа тем, чье мужество, 

мудрость на поле боя сохраняют Украину, сохраня-

ют жизнь миллионов наших граждан.

— В жестокой войне, которую начала россия 

против Украины, решается судьба украинского 

народа. Все поколения украинцев, которые будут 

жить на этой земле, всегда будут помнить подвиг 

тех, кто остановил российское нашествие и при-

ближает нашу победу. Тысячи людей отдали свою 

жизнь за свободу и независимость Украины. Мы вру-

чаем 14 орденов «Золотая Звезда», за которыми — не 

просто подвиги героев, а спасенные жизни людей 

и обязательное поражение российских оккупантов. За 

ними — неизбежное поражение врага, за ними — спа-

сенные города Украины, спасенные люди, спасенные 

побратимы. За ними — личности, которые смогли 

стать лучшими. И за ними — семьи, которые воспи-

тали и поддержали наших героев, — сказал Глава госу-

дарства.

Президент поблагодарил родственников защитни-

ков за то, что у украинского народа есть такие герои, 

а значит, будет и победа. Присутствующие почтили па-

мять погибших минутой молчания.

ÏÎÌÍÈÒÜ ÏÎÄÂÈÃ ÃÅÐÎÅÂ

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет відвідав 
Харків і на власні очі подивився на руйнування шкіл, 
які сталися внаслідок влучення ворожих ракет.

З
окрема, він побував у Київському районі міста.

Як зазначила голова адміністрації Київського 

району Неллі Казанжиєва, в районі нараховується 

63 навчальні заклади комунальної форми власності. На 

сьогодні з 24 лютого тут постраждали 62 з них.

– Все доведеться відбудовувати заново. Першочергове 

завдання — відновлення пош-

коджень, закриття контурів, 

покрівель, внутрішніх мереж. 

Це дуже важко, — розповіла го-

лова адміністрації.

Міністр відвідав одну із взір-

цевих шкіл району. Влітку сюди 

влучила ракета.

– Це був напад російсь-

кої агресії, і наша школа тепер 

зруйнована на 50%. Повністю 

зруйновані 1-й та 2-й поверхи 

центрального входу нашого за-

кладу, навчальні кабінети стар-

шої школи. Жах… Бібліотека повністю зруйнована, кни-

госховище вигоріло. Також пошкоджені комунікації: теп-

лові мережі, електрика, водопостачання. Але все ж таки 

ми сподіваємося, що все це ми відбудуємо. І школа буде 

працювати, — жаліється директор школи Ірина Касеко.

Невтішну статистику приводить і Директор депар-

таменту освіти ХМР Ольга Деменко: «У місті із 435 

освітянських установ у нас на сьогоднішній день пошко-

джено 221. Це 104 школи, 101 садочок, 12 позашкільних 

навчальних закладів і 4 управління освіти».

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет враже-

ний тим, що побачив:

— Це не військова інфраструктура, це зразкова шко-

ла. Сум і біль просто. Ми маємо розуміти, що все віднов-

лення має розпочинатися виключно після перемоги. На 

сьогодні щоденно на місто та область летять ракети, є 

обстріли, є пошкодження. Я спілкувався з головою вій-

ськової адміністрації, жахливі новини: щоденно — мінус 

один заклад освіти. Це є кричущий факт взагалі в світовій 

практиці. Всі ці злочини маємо фіксувати і доводити до 

світових інституцій.

Після 20 серпня ми маємо чітко зафіксувати, у яких гро-

мадах заклади освіти мають розпочати працювати і від-

повідно у якій формі. Безпека на першому місці. Ніхто 

не має примусити батьків щодо 

організації освітнього процесу 

в тій чи іншій формі. Батьки бу-

дуть самі обирати.

– Позиція Харківського 

міського голови Ігоря Терехова 

повністю співпадає з позицією 

міністра освіти і науки, — зазна-

чила Ольга Деменко. — Найго-

ловніше — безпека наших дітей. 

Тобто формат навчання зале-

жатиме від ситуації, яка буде 

у місті. Ми починаємо думати 

про те, що, вірогідніше, у нас 

буде онлайн-навчання. Але разом с тим, якщо буде така 

можливість, ми дуже оперативно відреагуємо для того, 

щоб навчатися офлайн. Наразі разом зі співробітниками 

ДСНС обстежили усі підвали. Ми вже чітко розуміємо, 

де і як будуть працювати навчальні заклади, щоб охопити 

всіх дітей. Тільки б був мир! Аби тільки ворог нарешті за-

лишив нашу країну. Ми можемо дуже оперативно органі-

зувати навчальний процес. Жодна дитина, де б вона не 

знаходилась — в Харкові, в іншому регіоні України чи за 

кордоном, не буде втрачена як учасник навчально-вихов-

ного процесу, адже онлайн-навчання може охопити всіх. 

Першого вересня за будь-яких умов освітній процес буде 

відновлено, або в дистанційному, або в офлайн-режимі. 

Навчанню в школах бути!

Первый заместитель Харьковского городского головы 
Александр Новак провел онлайн-встречу с заместителем 
председателя Городского совета Лидса (Англия) 
Джонатаном Прайором.

С
тороны обсудили вопросы налаживания сотруд-

ничества между Харьковом и Лидсом, перспек-

тивные направления в сферах, представляющих 

общий интерес, в частности, в контексте послевоенного 

восстановления Харькова, реализации инвестиционных 

проектов, обмене опытом по вопросам функционирова-

ния коммунальных предприятий, в области образования 

и пр. Александр Новак пригласил руководство англий-

ского города присоединиться к Координационному со-

вету городов-партнеров при Харьковском городском го-

лове и принять участие в учредительном заседании, кото-

рое запланировано провести в этом месяце в онлайн-ре-

жиме.

По результатам встречи англичане решили направить 

представление об установлении побратимских связей 

между Лидсом и Харьковом на расширенное заседание 

Городского совета Лидса, которое состоится 20 июля.

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏÎÁÐÀÒÈÌ

ÍÀÂ×ÀÍÍÞ Â ØÊÎËÀÕ ÁÓÒÈ
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БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС 
ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЮТ БОЛЕЕ 300 ЗАЯВОК 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Н
ачальник управления по 

техническому обслужи-

ванию внутридомовых 

систем КП «Харьковводоканал» 

Валерий Харлан сообщил, что по-

степенно горожане возвращают-

ся в свои квартиры, о чем говорит 

возросшее количество заявок на 

ремонты.

— Ежедневно выполняем более 

300 ремонтов, а иногда отрабаты-

ваем и все 400. Более 99% обраще-

ний мы берем в работу в день их предоставления. Ча-

ще всего устраняем нештатные ситуации в домах, где 

после обстрелов жильцы массово уезжали, а теперь 

возвращаются и начинают проверять коммуникации. 

Ремонты выполняем комплексно: 

ликвидируем течь холодной воды, 

приводим в порядок затопленный 

подвал или меняем сети водоот-

ведения, — рассказал начальник 

управления.

По состоянию на 14 июля от-

ключенными от услуг предприятия значились 47 до-

мов и 69 подъездов. В основном это дома Салтовско-

го, Киевского и Индустриального районов, в которых 

после попаданий снарядов произошли значительные 

разрушения. Однако даже в таких домах сотрудники 

КП «Харьковводоканал» делают все возможное, чтобы 

обеспечить потребителям подачу воды и нормальное 

водоотведение.

— Иногда в стояк в многоэтажном доме подключа-

ем только одну квартиру. Несмотря на все трудности 

и риски, наши мастера продумывают, как это осуще-

ствить. При таком подключении увеличилась потреб-

ность в запорной арматуре. Этот вопрос на контроле 

и решается на уровне руководства города и нашего 

предприятия, — сообщил Валерий Харлан.

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ 
È ÐÈÑÊÈ

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фармацевтический сектор Харькова работает 
ежедневно для бесперебойного обеспечения 

жителей необходимыми лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями.

Во всех районах Харькова, где это возмож-

но, работают около 250 аптек разных сетей: 

«Аптека 911» (147 заведений), «Аптека низких 

цен», «Шара» (57 заведений), «Аптека Славу-

тич» (11 заведений), «Аптека Класс» (12 заведе-

ний), «Муниципальная аптека» (11 заведений), 

«Аптека Леда» (5 заведений) и т. д. В аптеках 

харьковчане могут приобрести лекарства, ме-

дицинские изделия, средства личной гигиены. 

Также в некоторых аптеках (в частности, «Ле-

да») изготовляют лекарства в аптечных услови-

ях по рецепту врача для конкретного пациента 

или внутриаптечных заготовок. Аптечные сети 

на своих страницах в социальных сетях посто-

янно информируют о своей работе и обнов-

ляют информацию о работающих аптеках.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ

С 15 июля в Харькове начинает работать 
автобусный маршрут № 224т. Он будет 

действовать два месяца.

В Департаменте инфраструктуры ХГС со-

общили, что маршрут вводится в связи с об-

ращениями жителей, а также окончанием 

ремонта подвижного состава. Автобус будет 

курсировать следующим образом: РТС — 

ул. Северина Потоцкого (в обратном направ-

лении: ул. Генерала Момота) — пр. Алек-

сандровский — пр. Архитектора Алешина — 

ст. м. «Тракторный завод».

Центр предоставления административных 
услуг Харькова с 14 июля возобновил прием 
документов на услуги Департамента земельных 
отношений ХГС.

В 
частности, речь идет о решении 

о предоставлении земельного участка 

в пользование (аренда или постоянное 

пользование) или о передаче в собственность 

для эксплуатации и обслуживания зданий и со-

оружений (кроме самовольно построенных); 

решении о передаче в соб-

ственность и предоставление 

в аренду гражданам земельных 

участков для строительства 

и (или) обслуживания жилого 

дома, хозяйственных построек 

и сооружений; обслужива-

ние индивидуального гаража; 

решении о передаче в соб-

ственность и предоставлении 

в аренду гражданам земельных 

участков (для ведения садоводства); решении о продаже 

земельных участков юридическим и физическим лицам.

— Кроме того, в Центре предоставления администра-

тивных услуг и его территориальных подразделениях 

возобновлено предоставление услуг 

в сфере рекламы. Среди них — анну-

лирование разрешения на размещение 

наружной рекламы; аннулирование 

срока действия приоритета; внесение 

изменений в разрешение на размеще-

ние наружной рекламы; разрешение на 

размещение наружной рекламы; перео-

формление разрешения на размещение наружной рекла-

мы; продление срока действия разрешения на размеще-

ние наружной рекламы; продление срока действия прио-

ритета, — проинформировали в ЦПАУ.

ÓÑËÓÃ Â ÖÏÀÓ ÒÅÏÅÐÜ ÁÎËÜØÅ

Молодежь Харькова может принять участие в новом 
проекте Управления по делам семьи и молодежи ХГС 
«У Украины есть Я». П

ервое занятие пройдет 16 июля. Онлайн-тре-

нинг проведут для молодых людей 14–35 лет, 

чтобы помочь им принять и осознать собствен-

ный опыт с начала широкомасштабного российского 

вторжения.

Занятия по теме «Как открыть собственный ресурс мо-

лодому человеку для преодоления последствий войны» 

проведет ментор молодежных проектов Ирина Дразман. 

Программа поможет молодежи адаптироваться к измене-

ниям, которые произошли в связи с войной, и открыть 

для себя необходимость обучения, социально важной 

деятельности, волонтерства, планирования собствен-

ного будущего. Кроме того, вместе с тренером молодые 

люди смогут онлайн создать доску мечты, — рассказали 

в Управлении по делам семьи и молодежи Харьковского 

горсовета.

Участие в тренинге — бесплатное.

ß — ÝÒÎ ÓÊÐÀÈÍÀ!
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Д
опомагають воїнам навіть комунальні служ-

би. Міський голова Харкова Ігор Терехов 

запевнив городян, що мегаполіс укріплюють 

декількома кільцями оборони. Над створенням цих 

споруд разом з військовими працюють будівельники.

Проте резерв людей, які в раз потреби боронитимуть 

державу, має бути достатнім. Для цього триває призов 

до Збройних сил.

Наразі почастішали випадки, коли правоохоронці по 

всій країні вручають чоловікам повістки до військко-

мату, спіймавши їх, наприклад, на пляжі, де купатися 

заборонено через замінування, чи напідпитку під час 

комендантської години вночі на вулиці. Тобто ловлять 

порушників режиму і не тільки, а повістка має їх ніби 

схаменути. Чи законно це? Та чи повинні правоохо-

ронці хапати невмотивованих осіб задля захисту нашої 

держави, коли всі професійні та бажаючі боронити вже 

у лавах Збройних сил? Де, коли й хто може вручити по-

вістку, як її правильно прийняти та чи можна відмови-

тись? Ось — детальна інструкція.

Після Указа президента про оголошення загальної 

мобілізації в засобах масової інформації говорили про 

те, що в першу чергу мобілізовуватимуть та призивати-

муть тих, хто має бойовий досвід. Однак неодноразово 

всі чули та знають, що повістки вручаються чоловікам 

у будь-яких місцях. Ми з’ясували правильний алго-

ритм дій у цій ситуації. Адже, як кажуть, попередже-

ний — значить озброєний.

ХТО ТА ДЕ МАЄ ПРАВО ВРУЧАТИ ПОВІСТКИ?
Вручити повістку можуть як співробітники військко-

мату, а нині — територіального центру комплектуван-

ня та соціальної підтримки, так і представники органів 

місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ.

Законодавчих вимог щодо місця вручення повісток 

немає. А отже, їх можуть видавати у громадських закла-

дах, на робочих місцях, у будинках тощо.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПРИ ВАС ВИПИСУЮТЬ 
ПОВІСТКУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВРУЧЕННЯ?

Після отримання повістки важливим моментом є не 

панікувати, а уважно, перед тим як ставити свій підпис 

про її отримання, ознайомитись із текстом повістки, 

аби пересвідчитися, чи правильно вона заповнена.

У повістці мають бути вказані:

 ПІБ, рік народження та адреса призовника;

 місце роботи;

 вид повістки (уточнення облікових даних, про-

ходження медкомісії, прибуття до територіально-

го центру комплектування та соціальної підтримки 

(раніше — військкомат), призов на військову службу);

 дата, час та адреса — коли й куди необхідно з’я-

витися;

 назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та 

по батькові керівника військкомату.

Якщо повістка неправильно заповнена, не варто її 

підписувати. Перед підписом слід зазначити, що вона 

складена з порушеннями.

Зауваження можна робити усно. Окремого поля для 

цього у повістці немає, проте можна зробити напис на 

вільному місці, поставивши дату і підпис. Тільки після 

вказання на всі недоліки можна ставити підпис.

ЩО БУДЕ, ЯКЩО ВІДМОВИТИСЯ 
ВІД ОТРИМАННЯ ПОВІСТКИ?

У деяких випадках, коли через хвилювання або пси-

хологічний тиск з боку третіх осіб, чи з інших причин, 

зокрема неправильності її заповнення, призовник 

вирішує відмовитися від отримання повістки. То-

ді особа, яка намагалася вручити повістку, має скла-

сти акт про відмову від отримання повістки. Важливо, 

аби цей акт було складено у присутності свідків. Свід-

ки потрібні для того, аби в разі чого підтвердити, що 

стало підставою для відмови призовника від отриман-

ня повістки. Надалі акт повинні передати до центру 

комплектування. Крім того, такий акт можуть напра-

вити до поліції. Це залежить від зайнятості військкома-

ту та бажання притягнути відмовника до відповідаль-

ності. Проте наразі такі випадки не зафіксовані.

ЧИ ЙТИ ДО ВІЙСЬККОМАТУ, ЯКЩО ПРИЗОВНИК 
НЕ СТАВИВ ПІДПИС У ПОВІСТЦІ?

Непоодинокі випадки, коли повістку вручили, проте 

призовник за неї не розписувався. Або прийшли за ад-

ресою проживання потенційного мобілізованого, а йо-

го не було вдома, і повістку отримала дружина, батьки 

або взагалі сусідка по під’їзду.

То що ж робити, йти чи не йти до військкомату? 

В цьому разі важливо, щоб повістка обов’язково була 

вручена особисто і підписана тим, хто її отримує.

Тобто, у разі відсутності повідомлення (повістки), 

обов’язку з’явитися до військкомату не виникає.

ЧИ ПОТРІБНО ЙТИ ДО ВІЙСЬККОМАТУ, 
ЯКЩО ВАС ЗАПРОСИЛИ ТЕЛЕФОНОМ?

Виклик до військкомату по телефону законом не 

передбачений. Повістка має бути вручена за місцем 

проживання/роботи або навчання тим військкоматом, 

в якому військовозобов’язаний перебуває на військо-

вому обліку.

Такі правила діяли в мирний час, такі ж правила чин-

ні за аналогією в воєнний час, адже наші законодавці 

не прийняли порядку вручення повісток у воєнний час, 

а тим більше не уповноважували представників військ-

комату викликати резервістів (військовозобов’язаних) 

дзвінком на мобільні номери.

Таким чином, оскільки дзвінок не є належним 

способом повідомлення військовозобов’язаного і та-

кий порядок не передбачений законодавством, ви не 

зобов’язані робити те, що не передбачено законом, на-

віть незважаючи на дії режиму воєнного стану в країні.

Варто також знати, що вас не мають права доставля-

ти до військкомату силою. Якщо вас намагаються за-

тримати або відвезти кудись примусово, треба викли-

кати поліцію, навіть якщо представників військкомату 

вже супроводжують правоохоронці.

«БІЛИЙ КВИТОК»  СЛУЖИТИ ЧИ НЕ СЛУЖИТИ?
Часто чуємо запитання: «Що робити, якщо я отри-

мав повістку, а в мене «білий квиток»?

«Білим» називають військовий квиток, у якому лю-

дину визначають непридатною або обмежено придат-

ною до служби. Навіть ті, хто непридатний до служби, 

зобов’язані прибути до військкомату. Там вони мають 

показати відповідне посвідчення про те, що вони ви-

ключені з військового обліку, або показати документи, 

що підтверджують виключення з обліку, аби уникнути 

зайвих питань.

Військкомат не знає про вас нічого, а перша по-

вістка — це для того, щоб ви стали на облік.

Буває так, що стан здоров’я робить людину непри-

датною до служби взагалі, але є особи, які непридатні 

до служби у мирний час, але обмежено придатні у воєн-

ний час. Це означає, що військовослужбовець може 

виконувати штабну чи тилову роботу, служити у шта-

бах, комісаріатах, однак не може бути в зоні активних 

бойових дій. Чим така людина може займатися, вже бу-

де вирішуватися за місцем розташування, але урахову-

ючи військову спеціальність (посаду) та індивідуальні 

протипоказання згідно з лікарською комісією.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БЛИЗЬКІ РОДИЧІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ВАШОГО ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ?

Якщо ж у потенційно мобілізованого є пристарілі 

батьки або близькі родичі, які за станом здоров’я по-

требують постійного догляду, то вас можуть звільнити 

від проходження військової служби.

Проте на підтвердження таких обставин необхідно 

пред’явити в військкоматі документи, зокрема медич-

ні висновки закладу охорони здоров’я.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЯВКУ ПО ПОВІСТЦІ
І одним із головних питань залишається відповідаль-

ність за неявку до військкомату після отримання по-

вістки.

Аби розібратися в цьому питанні, маємо знати, що 

розрізняють 4 види повісток:

 Перша — для уточнення даних.

 Друга — для проходження медичної комісії.

 Третя — для призову на строкову службу.

 Четверта — для відправки до війська або «з’яви-

тися з речами».

За неявку до військкомату за викликом по першій 

та другій повісткам передбачена адміністративна від-

повідальність, накладення штрафу у розмірі від 3 400 до 

5 100 грн.

За неявку до військкомату за викликом по третій та 

четвертій повістці — кримінальна відповідальність. За 

вчинення цього злочину передбачено покарання, зо-

крема, позбавлення волі на строк від трьох до п’яти 

років.

ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ 
ÏIÄ ×ÀÑ ÌÎÁIËIÇÀÖIЇ

ЯК ЗАЯВИВ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, НА СЬОГОДНІ 
ВІД РОСІЙСЬКОГО АГРЕСОРА УКРАЇНУ 
БОРОНЯТЬ 700 ТИСЯЧ ВІЙСЬКОВИХ. 
А ЩОБ ДАТИ ВІДПІР ВОРОГУ 
НА СХІДНИХ КОРДОНАХ, ЗОКРЕМА 
БІЛЯ ПРИФРОНТОВОГО ХАРКОВА, 
ЗІБРАЛИСЯ ЛЮДИ З УСІХ 
КУТОЧКІВ УКРАЇНИ ВІКОМ 
ВІД 18 ДО 70 РОКІВ. 
ТРИВАЄ МОБІЛІЗАЦІЯ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ5Суббота 
16 июля 2022 года Ñóñïiëüñòâî

Я
к оформити перерахунок пенсії, чи про-

довжаться виплати пенсій переселенцям 

і тим, хто перебуває в окупації, куди зверта-

тись, якщо щось пішло не так? Ми зібрали відповіді на 

найактуальніші пенсійні питання.

ЯК ОФОРМИТИ ПЕНСІЮ ЧИ ЗРОБИТИ ЇЇ 
ПЕРЕРАХУНОК У ВОЄННИЙ ЧАС?

Після початку війни Пенсійний фонд 

запровадив екстериторіальний принцип об-

слуговування громадян. Це означає, що 

клієнти можуть звертатися до органів ПФУ 

у регіонах, де вони перебувають, незалежно 

від місця реєстрації, зокрема й для перерахун-

ку пенсійних виплат.

Заяву про призначення/перерахунок пенсії 

разом із необхідними документами можна по-

дати до будь-якого сервісного центру Пенсій-

ного фонду незалежно від місця проживання.

Також заяву про призначення пенсії, її 

перерахунок та необхідні документи можна 

подати в електронній формі з використанням 

кваліфікованого електронного підпису (КЕП) 

через веб-портал електронних послуг Фонду.

КЕП можна отримати у будь-якому від-

діленні «Укрсиббанку», «ПриватБанку», 

НБУ, а також у додатку «Дія».

ЯК ОТРИМАТИ ГРОШІ ЗА НОВОЮ АДРЕСОЮ?
Реєструючись на отримання пенсії, людина оби-

рає спосіб отримання виплат від держави через «Укр-

пошту» чи банк. Але будь-якої миті цей спосіб можна 

змінити, що дуже актуально для українців, які через 

війну були змушені залишити свої будинки та переїха-

ти у безпечніше місце.

Пенсіонери, які раніше отримували гроші через по-

шту та переїхали, можуть отримувати пенсії за новим 

місцем перебування через АТ «Ощадбанк» або через 

внутрішні перекази АТ «Укрпошта».

ЧИ ПРОДОВЖАТЬ ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ УКРАЇНЦЯМ, 
ЯКІ ВИЇХАЛИ ЗА КОРДОН?

Чимало українських пенсіонерів через війну виїха-

ли за кордон. І до стресу, пов’язаного із зміною місця 

проживання, постійно додається стрес від негативних 

чуток. Наприклад, щодо того, що пенсіонерам за кор-

доном припинять виплату пенсій.

Всі ці чутки не мають підстав: пенсіонерам, які виїха-

ли на тимчасове проживання за кордон, виплата пен-

сій в Україні не припиниться. Про це офіційно заявля-

ли у ПФУ: «У разі виїзду пенсіонера на тимчасове про-

живання за кордон виплата пенсії в Україні через це не 

припиняється. Облік пенсіонерів, що виїжджають за 

кордон, органами ПФУ не здійснюється».

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЛЮДИНА ДОСЯГЛА 
ПЕНСІЙНОГО ВІКУ ЗА КОРДОНОМ?

Якщо людина досягла пенсійного віку, перебуваючи 

за кордоном, призначення пенсії відбувається за ст. 44 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» незалежно від місця проживан-

ня. Українці також мають право звернутися за призна-

ченням пенсії у будь-який час після виникнення права 

на пенсію.

І якщо заяву про призначення пенсії за віком буде 

подано протягом трьох місяців з дня досягнення осо-

бою пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, 

наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина, яка має право на пенсію, користуєть-

ся кваліфікованим електронним підписом або елек-

тронною системою BankID, вона може подати заяву на 

призначення пенсії онлайн. До електронної заяви по-

трібно буде прикріпити скан-копії документів.

ЧИ ПРОДОВЖАТЬ ОТРИМУВАТИ ПЕНСІЇ МЕШКАНЦІ 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ?

Соцвиплати на окупованих територіях збережуться: 

Україна продовжує робити все можливе, щоб забезпе-

чити їхню виплату.

ЯК ВІДНОВИТИ ПЕНСІЮ ВПО?
Перш за все людина має звернутися до органів 

соціального захисту населення того міста, куди во-

на евакуювалася. Там їй видадуть довідку внутрішньо 

переміщеної особи.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПЕНСІЯ НЕ ПРИЙШЛА?
З такими запитаннями нерідко звертаються до ПФУ 

пенсіонери, які отримують свої виплати через «Укр-

пошту», оскільки на карти гроші приходять вчасно та 

в повному обсязі.

У ПФУ зазначають, що такі випадки можуть бути 

пов’язані з військовими діями, але уточнювати інфор-

мацію все ж потрібно в контакт-центрі «Укрпошти» — 

0-800-300-545.

ЩО БУДЕ З ПЕНСІЄЮ, ЯКЩО ЛЮДИНА 
НЕ ЗМОГЛА ЇЇ ОТРИМАТИ?

Якщо пенсіонер, який отримує пенсію, наприклад 

через пошту, не отримав гроші в поточному місяці, во-

ни зараховуються на наступний місяць. Тобто у будь-

якому разі не отримані кошти за поточний місяць бу-

дуть включені до виплатних документів наступного ви-

платного періоду.

Якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців 

поспіль, її виплату буде припинено. 

Для поновлення виплат пенсіонеру по-

трібно буде звернутися до Пенсійного 

фонду.

КОМУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
МОЖУТЬ СКОРОТИТИ ПЕНСІЮ?

Як стало відомо ЗМІ, під час війни 

пенсії деяких пенсіонерів можуть вия-

витися нижчими. Зокрема йдеться про 

тих, хто сплачує добровільні пенсійні 

внески до накопичувальних фондів.

Причина пов’язана зі зростанням ін-

фляції після початку війни, яка, згід-

но з прогнозами, може становити 30 

і більше відсотків.

ХТО З ПЕНСІОНЕРІВ МОЖЕ 
ПРЕТЕНДУВАТИ НА ГРОШОВУ 

ДОПОМОГУ ВІД ООН?
На виплати від ООН можуть претен-

дувати чотири категорії пенсіонерів:

 усі внутрішньо переміщені особи, які перебува-

ють у базі. Тобто особи, які зареєстровані за новим міс-

цем проживання та про яких відомо відповідним орга-

нам;

 особи, які мешкали на територіях, що були 

у тимчасовій окупації, а зараз знову контролюються 

Україною;

 особи, які мешкають на території бойових дій чи 

неподалік від них;

 особи, які мають статус багатодітних батьків, 

батьки-одинаки, особи з інвалід-

ністю, особи, які отримують допо-

могу для малозабезпечених сімей, 

незалежно від місця проживання.

Заявку можна подати через дода-

ток «єДопомога», а сформувати її 

допоможуть у будь-якому відділенні 

«ПриватБанку». Виплата прийде на 

вказану заявником картку «Прива-

ту». Також це може бути Digital-кар-

та, яку можна замовити у додатку.

Розмір допомоги становить 2200 

гривень та виплачуватиметься про-

тягом трьох місяців. Тобто сумарно розмір допомоги 

становитиме 6600 грн.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ З УСІХ ПИТАНЬ?
З усіх питань потрібно в індивідуальному порядку 

звертатися за консультацією на гарячу лінію контакт-

центру Пенсійного фонду України:

0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

Також відповіді на пенсійні питання можна знайти, 

перейшовши за посиланням https://portal.pfu.gov.ua.

ÏÅÍÑIЇ Â ÓÊÐÀЇÍI. 
ÙÎ ÍÀ ×ÀÑI

Як повідомили у Департаменті соціальної політики 
ХМР, через бойові дії до Харкова перемістилася 
велика кількість громадян. Так, на сьогодні кількість 
зареєстрованих ВПО в місті складає близько 
100 тис. осіб.
Найбільша кількість 
ВПО перемістилася до 
Немишлянського та 
Слобідського районів.
Після цього слід відкрити 
рахунок в Ощадбанку. 
Однак виплата пенсій 
особам з інвалідністю 
I групи та іншим особам, 
які за висновком 
лікарсько-консультативної 
комісії не здатні до 
самообслуговування 
і потребують постійної 
сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою може 
здійснюватись «Укрпоштою» з доставленням за 
фактичним місцем перебування таких осіб.
Наступний крок — звернутися до територіального 
органу Пенсійного фонду України та подати такі 
документи:
 заяву про запит пенсійної справи;
 копію довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи (додатково пред’являється 
оригінал довідки);
 документ про присвоєння реєстраційного 
номера облікової картки платника податків 
(ідентифікаційний код);
 документ, що посвідчує особу пенсіонера 
(паспорт, пенсійне посвідчення);
 заяву про перерахування пенсії на рахунок 
в «Ощадбанку»;
 дві фотокартки 2,5х3.

Територіальний орган ПФУ ідентифікує особу заявника, 
фіксує місце і час її звернення, порівнює отримані дані 
з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного 
фонду України, враховуючи дані Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених осіб. На 
підставі відповідного рішення територіальний орган 
ПФУ відновлює виплату пенсії.
Платіжна картка, на яку зараховується пенсія ВПО, 
одночасно є пенсійним посвідченням.

СЬОГОДНІ ВСЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ ТАК СТРІМКО, ЩО ЗА БАГАТЬМА ПОДІЯМИ ВСТЕЖИТИ НЕМОЖЛИВО, 
НАВІТЬ ЯКЩО РЕГУЛЯРНО МОНІТОРИТИ НОВИНИ. ДО ТОГО Ж У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, 
ОСОБЛИВО ПІД ЧАС ВІЙНИ, НЕМАЄ НАВИЧОК, А НАЙЧАСТІШЕ І МОЖЛИВОСТЕЙ, ЩОБ ПОСТІЙНО 
СИДІТИ В ІНТЕРНЕТІ
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Незважаючи на щоденні обстріли, у Харкові продовжують 
працювати заклади торгівлі, ресторанного господарства 

та побутового обслуговування населення.
— Станом на 11 липня відкрито 228 супермаркетів 
та 35 ринків, а також велика кількість маленьких 

і мережевих магазинів: «Посад» (77 об’єктів), «Кулиничі» 
(133 об’єкти), «Салтівський м’ясокомбінат» (69 об’єктів), 

Smile-market (51 об’єкт) тощо, — доповіли на сайті 
Харківської міської ради.

Також працюють близько 250 аптек та заклади 
побутового обслуговування населення (перукарні, 
косметологічні кабінети, майстерні з ремонту речей 

особистого вжитку, СТО, автомийки тощо).
Крім того, відкриті деякі кафе, ресторани, кав’ярні, 

міні-пекарні. Частина ресторанів повністю повернулася 
до звичайного режиму роботи, частина — паралельно 
з основним видом діяльності, як і раніше, готують їжу 

на волонтерських засадах для містян.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ: 
ÙÎ ÄÅØÅÂØÀ   ,
À ÙÎ ÍI

Ý

ЦІНИ НА ОВОЧІ В УКРАЇНІ БУДУТЬ ЗНИЖУВАТИСЯ В МІРУ 
НАДХОДЖЕННЯ НОВОГО ВРОЖАЮ. ЧЕРЕЗ НАДЛИШОК ЗЕРНА 
ЦІНИ НА М’ЯСО ЗАЛИШАТЬСЯ СТАБІЛЬНИМИ АБО БУДУТЬ 
ПАДАТИ, РОЗПОВІЛА АНАЛІТИК УКРАЇНСЬКОГО КЛУБУ АГРАРНОГО 
БІЗНЕСУ (УКАБ) СВІТЛАНА ЛИТВИН, ПИШЕ AGRONEWS.UA

 НАБІР ДЛЯ КОНСЕРВАЦІЇ

— Шоковані господині. Лавровий лист, перець горошок, 

оцет. Спочатку все зникло, потім інгредієнти для літнього 

сезону консервації знову почали з’являтися на полицях. 

Лаврушка з Грузії подорожчала несуттєво, а от сіль…

Звичних 8–10 грн за півторакілограмову пачку вже не че-

кайте. Середня ціна непомітного, але незамінного продукту 

виросла вдвічі, а подекуди втричі — до 19–23 грн/кг. Хоча 

інколи можна зустріти сіль і по 55 грн/кг, причому «Ар-

темівську», вітчизняну. Але переважно на базарах, решта —

імпорт.

Утім, ринок солі 

прогнозовано стабілі-

зується. Сіль звичайна, 

йодована, морська вже 

з’явилася на полицях 

магазинів. Щоправда, 

українці продовжують 

скуповувати сіль.

Ажіотаж не вщухає 

й «підгодовує» ціни на 

сіль, які мають знижуватися. Не виключено, що спрацю-

вав фактор відсутності довіри до влади. Нагадаємо, раніше 

Кабінет міністрів декларував, що створив запаси продо-

вольства для потреб внутрішнього ринку на кілька років 

наперед на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну. 

Та як показала ситуація в сегменті солі, влада взагалі не була 

готова до такого розвитку подій, відтак споживачі почали 

перестраховуватися.

Тож масово беруть сіль, оцет, цукор, борошно та олію. 

Попит на оцет одного порядку із сіллю. Адже це невід’єм-

на складова набору для консервації. Про новий біль госпо-

динь — закаточні кришки — краще промовчати (цінни-

ки змінюються щодня),— продовжує аналізувати Лари-

са Гук.— До речі, олія — найстабільніший продукт — теж 

упевнено, хоча й повільно рухається в загальному тренді: 

плюс 5 грн за літр за якихось 100 днів.

Цукровики на загальному хайпі теж хотіли стрибнути на 

сходинку вище. Ціни підняли… а потім довелося відкочу-

ватися назад. Солодке життя нині не в пошані. Якщо домо-

господарки не почнуть масово вигрібати солодкий пісок для 

варення, то є всі шанси утримати ціни на цукор. Це за умови, 

що більше ніхто не захоче підзаробити на солоденькому.

 ОВОЧІ

Як зазначила аналітик, овочі — це сезонний продукт, ціна на них 

зазвичай зменшується під час надходження нового врожаю. «Тому 

протягом липня варто очікувати зниження цін на всі види овочів, 

особливо коли збільшиться надходження овочів відкритого ґрунту. 

І навіть інфляційні процеси, що відбуваються в країні через війну, 

не зможуть стримати це зниження», — вважає вона.

 МОЛОКО

Ціни на молочні продукти в червні були більш-менш стабіль-

ними та найближчі пару тижнів залишаться незмінними. Хо-

ча в світі спостерігається зростання цін на молоко з огляду на 

підвищення цін на корми та енергоресурси, в Україні низькі 

ціни на зернові культури через надлишкову їхню пропозицію 

стримують ріст собівартості виробництва молока.

 КРУПИ

Експерт у галузі сільського господарства інформаційно-

аналітичного центру «АгроПерспектива» Лариса Гук, в свою 

чергу, впевнена, що крупам дорожчати ще є куди:

— Гречка чомусь ніяк не хоче слухатися владу і регулярно зро-

стає в ціні. Пересічні українці вкотре вирішили зробити ставку 

на гречку й, висолопивши язика, шукають її. Але змушені ку-

пувати іноземну крупу по 80–90 грн/кг, бо власної не вистачає.

Якщо взяти середню температуру по ритейлу, то станом на по-

чаток червня маємо 69.25 грн/кг проти 49 грн на кінець лютого. Згідно з прогнозами вчених, врожай 

гречки 2022 року в Україні буде на 10–15% меншим, ніж 2021-го. «Наш врожай забезпечить до 2,5 кг 

гречки на одного громадянина. Це не критична ситуація, але потрібно буде дочекатися нового врожаю. 

Починаючи з вересня буде стабільність цін — на рівні 65–70 грн за кілограм. Це у разі, якщо будуть 

проблеми з імпортом. А якщо забезпечимо достатньо імпортної крупи, ціна на гречку може зменшити-

ся до 50 грн/кг, можливо, навіть і менше»,— вважає заступник директора ННЦ «Інститут аграрної еко-

номіки» Микола Пугачов. Якщо ж поглянути на площі, які аграрії відвели під гречку (77 тис. га проти 

торішніх 84 тис.), то напрошується висновок, що зниження цін восени годі й чекати.

Вирішив наздоганяти «гречану сестру» рис. Ціни станом на початок червня досягли позначки 

47 грн/кг проти 27 грн у відповідний період 2021-го. Решта круп’яних теж підтягуються. «Не лякатиму, 

проте натякну: нинішні цінники в магазинах — не константа. Зростати є куди: в Європі ціна на півкіло-

грама будь-якої крупи починається з 2 євро».

Борошно та макаронні вироби теж не пасуть задніх. Копійочка за копійочкою — й маємо середній 

рівень цін на сировину для випічки на 4 грн вищий, ніж торік, — 18,34 грн/кг. Це при тому, що зростан-

ня цін не мало бути взагалі, й влада повинна була стежити за цим у режимі 24/7.

 М’ЯСО

Експерт зазначила, що, мабуть, найбільш цікаві зміни цін бу-

дуть спостерігатися в м’ясному напряму:

— Якщо говорити про яловичину, то м’ясопереробні 

комплекси її майже не купують, тому що наразі на ринку її пере-

насичення. Яловичина є більш експортоорієнтованим продук-

том, який майже не торгується за кордоном через блокування 

портів. Тому, можна сказати, що ціна на яловичину найближ-

чим часом не зміниться, а й, можливо, «просяде» на 2–3%.

Стосовно свинини ситуація складніша. Промислова пропозиція скоротилася через вибуття з ринку 

виробників східного та південного регіону. Це, в свою чергу, підштовхнуло в гору ціни. З курятиною 

ціни стабільні та найближчим часом змінюватися не будуть: «Все ж таки низькі ціни на зернові культу-

ри поки що стримують подальше зростання цін і на м’ясну групу»,— прогнозує аналітик УКАБ.
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З 1 СЕРПНЯ УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ ПРИДБАТИ 
АНТИБІОТИКИ ЛИШЕ ЗА НАЯВНОСТІ 
ЕЛЕКТРОННОГО РЕЦЕПТА

У 
повідомленні Міністерстві охорони здоров’я 

йдеться:

— Електронні рецепти на антибіотики — 

це перший етап введення електронного рецепта на 

всі рецептурні препарати в Україні та перший крок 

у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання 

ліків. Регулювання продажів антибіотиків через вве-

дення електронного рецепта — одне з рішень, яке доз-

волить відстежувати дані про призначення та обсяги 

використання антибіотиків в Україні, а також проти-

стояти антибіотикорезистентності, в кінцевому підсум-

ку якої все більше і більше інфекцій набувають стій-

кості до медикаментів

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ НА ЛІКИ МОЖНА ОТРИМАТИ 
У БУДЬЯКОГО ЛІКАРЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ 
ДЕКЛАРАЦІЇ З СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ.

Придбати необхідні ліки за рецептом можна буде 

у будь-якій аптеці міста. Для цього достатньо пред’я-

вити фармацевту інформаційну довідку, що видається 

лікарем як підтвердження призначення.

У МОЗ пояснили: якщо лікарня, до якої звернувся 

пацієнт, не під’єднана до ЕСОЗ (електронної системи 

охорони здоров’я), знаходиться на лінії фронту, у зоні 

бойових дій, то лікар може виписати паперовий рецепт.

Протягом року всі аптечні та медичні установи ма-

ють підготуватися до повноцінного переходу на про-

даж рецептурних лікарських засобів виключно за елек-

тронним рецептом, а саме вибрати медичну інфор-

маційну систему та зареєструватись у ЕСОЗ (електрон-

на система охорони здоров’я).

 НЕ ПОШКОДУЙТЕ ЧАСУ!
Більшість сприймає медичний огляд як щось неваж-

ливе і те, що забирає багато часу. Однак таке ставлення 

до здоров’я може спричинити серйозні проблеми.

Тож, яких лікарів потрібно проходити щороку? Фахів-

ці рекомендують насамперед звертатися до терапевта, 

який призначить вам інших спеціалістів. Але є базовий 

пакет, куди входять різні обстеження.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ВСІХ ВКЛЮЧАЄ:
 загальний холестерин;

 консультація офтальмолога та при необхідності 

корекція зору;

 загальний аналіз сечі;

 аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон);

 загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

 тест на ВІЛ, гепатит, гепатит С;

 огляд у стоматолога (двічі на рік);

 рівень глюкози крові;

 профілактичні щеплення за календарем;

 рентгенологічне дослідження легень.

ЖІНКАМ ДОДАТКОВО НЕОБХІДНО ПРОЙТИ 
ТАКІ ОБСТЕЖЕННЯ:

 мамолог;

 ПАП-тест;

 консультація гінеколога;

 цитологічне дослідження.

ЧОЛОВІКАМ ДОДАТКОВО ПОТРІБНІ:
 консультація уролога;

 комплексне УЗД органів черевної порожнини та 

заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, 

жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, 

надниркові залози, сечовий міхур).

ПІСЛЯ 40 РОКІВ ДО СПИСКУ ДІАГРАМ ДЛЯ ВСІХ 
ДОДАЮТЬСЯ:

 електрокардіограма;

 контроль тиску.

ТАКОЖ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ПІСЛЯ 40 РОКІВ 
ВАЖЛИВО ЗДАТИ:

 аналіз крові на PSA (простат-специфічний ан-

тиген) — це онкомаркер простати, який рекомендуєть-

ся здавати після 40 років.

ÏÐÎÑÒI ÑÏÎÑÎÁÈ 
ÏÎÇÁÓÒÈÑß 

ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÁÎËÞ
Від головного болю страждають як чоловіки, 
так і жінки. Проте представницям прекрасної 

половини людства доводиться частіше 
стикатися з мігренню.

 ВИ НЕ СКРЕГОЧЕТЕ ЗУБАМИ ВНОЧІ?
Напруження м’язів щелепи — одна з найбільш 

недооцінених причин головного болю у дорослих. 

На бруксизм страждають до 70% людей. Невеликі 

м’язи, що контролюють 

вашу щелепу, тягнуться 

до скронь, і їхній спазм 

може призвести до го-

ловного болю, особливо 

у перші кілька годин пі-

сля пробудження.

Боротися з бруксиз-

мом можна зниженням 

стресу, релаксаційними 

практиками і психотерапією. Також можна ви-

користовувати спеціальну стоматологічну капу, 

яка встановлюється на верхні зуби.

 ПИЙТЕ ВОДУ
Пульсація у скронях 

може бути ознакою зне-

воднення. Досліджен-

ня показують, що вжи-

вання великої кількості 

чистої води допомагає 

під час головного бо-

лю і мігрені. Можли-

во, вам варто поставити 

своєчасне пиття у пріоритет, з цим вам допо-

можуть нагадування у смартфоні або спеціальні 

мобільні додатки. Не забудьте збільшити об’єм 

рідини у спеку або після вживання кави (кофеїн 

зневоднює організм).

 ЗНИЖУЙТЕ РІВЕНЬ СТРЕСУ
«Усі хвороби через не-

рви», і головний біль — 

у першу чергу. Спробуй-

те почати вести щоден-

ник, перемикнутися з 

драм на комедії і освоїти 

дихальні вправи. Йога 

також дуже ефективна, 

вона поєднує фізичні 

вправи з медитацією і релаксацією.

 ПОДУМАЙТЕ ПРО БОТОКС
Лікарі-неврологи ре-

комендують ботокс для 

тих, хто страждає на 

сильні хронічні мігрені. 

Ми, звичайно, говоримо 

не про косметичні уколи 

у чоло, а про ін’єкції у 

м’язи усієї голови і верх-

ньої частини плечей, 

кілька разів на рік.

 ДАВАЙТЕ ОЧАМ ВІДПОЧИНОК
Нерідко головний біль пов’язаний із зором. 

Багато людей відчувають його після тривало-

го дня перед комп’ютером, тривалого перегля-

ду телевізора, читання 

або навіть після далеких 

поїздок за кермом авто-

мобіля. Такий головний 

біль більш ймовірний 

наприкінці дня, після 

напруженого робочого 

тижня, і менш ймовір-

ний — вранці та у вихід-

ні дні.

Є припущення, що зір знизився, і тепер вам 

потрібні окуляри (або нові лінзи у наявних).

ÒIËÜÊÈ ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÎÌÒIËÜÊÈ ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÎÌ

У Департаменті охорони здоров’я Харківської 
міської ради нагадали про необхідність проведення 
обов’язкових профілактичних медичних оглядів.
Там зазначили, що воєнний стан не впливає на 

порядок проходження профілактичних медоглядів, 
необхідних для запобігання розповсюдженню 

інфекційних та небезпечних захворювань, а також 
для динамічного спостереження за станом 

здоров’я працівників в Україні.
У відомстві наголосили, що роботодавець 

зобов’язаний власним коштом профінансувати 
та організувати проведення попереднього 
і періодичних медичних оглядів працівників.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Самое время уделить внимание бытовым делам. 

Вероятны недопонимания с близкими людьми из-за 

мелочей. Звезды советуют избегать выяснения отно-

шений в плохом настроении, иначе можете нагово-

рить много лишнего, о чем потом будете жалеть.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Не стоит на этой неделе делать что-либо в спеш-

ке. Многие дела смогут разрешиться без вашего не-

посредственного участия. Конечно, это не означает, 

что вы должны бездействовать, однако берите на себя 

лишь ту часть работы, которая удается лучше всего.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Возможно, вам удастся проявить себя, добить-

ся значительных результатов там, где это требуется 

прежде всего. Следует действовать смело, открыто 

и изобретательно. Сосредоточьтесь на своих целях.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Важные вопросы, в том числе финансовые, доста-

точно быстро смогут разрешиться, если вы не стане-

те поддаваться унынию. Практически все ваши идеи 

будут поддержаны членами семьи и друзьями. В вы-

ходные можно позволить себе крупные покупки.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Может возрасти конкуренция внутри коллекти-

ва. Вам сложно будет реагировать на происходящее 

спокойно. Новости и важные события заставят орга-

низоваться и войти в режим быстрого реагирования. 

Свободное время проводите активно. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Старайтесь использовать эту неделю для обретения 

уверенности в своих силах, расширения кругозора. 

Вы должны знать, что сейчас вам все под силу. Это 

прекрасное время для проявления инициативы. Ва-

ши начинания обязательно получат поддержку.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. 

В начале недели возможно неожиданное обострение 

материальных проблем, возникновение разногласий 

с членом семьи или родственником. Нужно держать 

себя в руках.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Чтобы под воздействием эмоций не совершить 

необдуманного поступка, звезды советуют вам во-

время получить небольшую психологическую раз-

рядку — расскажите о своих проблемах проверенно-

му другу.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Не планируйте слишком много дел, оставьте время 

для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие со-

трудников или партнеров по бизнесу может вызывать 

у вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или 

доказывать.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
За новые дела пока браться не стоит. Любые по-

ступки, слова и даже мысли должны проходить тща-

тельный контроль. Будьте осторожны с новыми зна-

комыми. Стоит изменить график нагрузок, а также 

откорректировать рацион питания.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Интеллектуальная работа может сопровождать-

ся неожиданными находками. Старайтесь избегать 

напряжения и волнений. При необходимости смело 

обращайтесь за помощью, вряд ли вы получите отказ. 

Любые спорные вопросы решайте мирным путем.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Как только выдастся свободная минута, старайтесь 

чем-нибудь порадовать себя. Интересы и желания 

семьи нужно учитывать при совершении важных ша-

гов, затрагивающих совместное имущество или быт.

Ãîðîñêîï íà 18–24 èþëÿ

ЯЯ
к стверджує відомий кулінар Євген Кло-

потенко, українські яблука, абрикоси, 

сливи, вишні та груші не менш аромат-

ні та смачні. Вони годяться для перекусу, їх зруч-

но брати в дорогу, додавати в йогурти, компоти, 

коктейлі та глінтвейни.

 Як підготувати фрукти і ягоди до сушіння

Спочатку потрібно все помити і висушити. 

Яблука і груші почистити від насіння. У вишень, 

слив і абрикосів — видалити кісточки. Нарізати 

можна як завгодно — за власним бажанням. Чим 

тонше будуть шматочки — тим швидше фрукти 

втратять вологу.

 Як сушити фрукти на сонці

Це найекономніший вид сушіння фруктів, який 

використовували наші бабусі. Вибирайте уважно 

поверхню для заготовок — балкон, тераси, столи 

в літній кухні. Потрібно мінімум сонячних про-

менів, температура максимум 28–30 градусів. 

Важливий рівень вологи — чим вона нижча, тим 

краще. Повітря повинно вільно циркулювати.

Подумайте, чим можна накрити фрукти, щоб «в 

гості» не прийшли мухи та бджоли. Підійде тонка 

бавовняна тканина або медична марля.

Сушити на свіжому повітрі потрібно 3–4 доби 

— залежно від товщини шматочків, температури 

повітря, вологості.

 Як сушити фрукти в духовці

Вишні, полуницю, лимони, банани та персики 

сушать при мінімальній температурі в 70 градусів.

Якщо в духовці є пристрій вентиляції — вико-

ристовуйте. Якщо немає — відкрийте дверцята 

духовки та зафіксуйте їх так, щоб був доступ по-

вітря і волога виходила на поверхню.

Фрукти потрібно класти в один шар на деко, за-

стелене пергаментом. Іноді можна акуратно пере-

вертати фрукти. Це прискорює сушіння.

Орієнтовний час сушіння — від 4 до 12 годин.

 Як сушити фрукти в сушарці

Якщо ягоди та фрукти дуже соковиті, то ставте 

їх на нижній ярус сушарки, щоб сік не капав на 

інші. Загалом шматочки можуть торкатися один 

одного, але не сильно, оскільки в процесі вони 

можуть злипнутись і важко буде їх розібрати.

Яруси можна міняти місцями, якщо знизу 

фрукти сохнуть швидше, ніж зверху. Орієнтов-

ний час для сушіння — від 8 до 36 годин. Це зале-

жить від потужності пристрою — чим сильніше, 

тим менше триватиме сушка.

Засушені фрукти і ягоди можна зберігати без 

холодильника і при кімнатній температурі. Для 

зберігання ягід і фруктів потрібна герметично за-

критий посуд або ж бавовняні мішечки із зав'яз-

ками.

ÂIÒÀÌIÍÈ ÍÀ ÇÈÌÓÂIÒÀÌIÍÈ ÍÀ ÇÈÌÓ
Взимку ми дуже любимо поласувати 
сухофруктами й купуємо імпортні курагу, 
манго, інжир і фініки. Але сушити фрукти можна 
самостійно і взимку ласувати власними запасами.

По горизонтали: 1. Отчетливо проявляющие-

ся черты наступающих явлений жизни. 6. Зимнее 

жилище из снега. 9. Вереница людей, предметов. 

10. Женщина по отношению к своему мужу. 12. Мле-

копитающее рода кошек. 13. Устройство для накоп-

ления энергии. 16. Кратко изложенное содержание 

произведения. 18. Нуль футштока на водомерных 

постах. 19. Родитель жены. 20. Музыкальный ан-

самбль. 21. Крупный населенный пункт. 22. Разно-

видность загадки. 24. Керамическая облицовочная 

плитка. 25. Вид литературной сатиры. 28. Соору-

жение или его часть. 31. Южное дерево с продол-

говатыми ароматными листьями. 32. Один из ря-

дов расположенных друг над другом предметов. 33. 

Два сложенных вместе ломтика хлеба с закуской. 

34. Поджаренный или подсушенный ломтик хлеба. 

35. Спортивный снаряд на полозьях.

По вертикали: 1. Пролитая на поверхность жид-

кость. 2. То, чем окупается, возмещается что-ни-

будь. 3. Член законодательного собрания. 4. Тулуп 

из овчины. 5. Десятый месяц календарного года. 

7. Парнокопытное животное семейства полорогих. 

8. Тяжелая неприятность, потрясение. 11. Эко-

номический показатель, характеризующий связь 

между приростом национального дохода и объемом 

капиталовложений. 12. Наука, изучающая вопро-

сы внутреннего управления государством и меж-

дународных отношений. 14. Высшая степень гра-

жданского или военного мужества. 15. Роман В. Пи-

куля. 17. Знак Зодиака. 18. Исключительное пра-

во, предоставленное частным лицам на сбор ка-

ких-либо налогов, продажу товаров. 22. Прибор 

для регулирования силы тока и его напряжения. 

23. Утверждение чего-нибудь высшей инстанцией, 

разрешение. 26. Скрученная нить. 27. Связи, кото-

рые можно использовать в корыстных интересах. 

28. Кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжа-

ми на солоде. 29. Молодая, еще не ягнившаяся ов-

ца. 30. Кормушка для скота.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Лицо. 6. Иглу. 9. Цепочка. 10. Жена. 

12. Пума. 13. Аккумулятор. 16. Реферат. 18. Ординар. 19. Тесть. 

20. Нонет. 21. Город. 22. Ребус. 24. Изразец. 25. Пародия. 

28. Конструкция. 31. Лавр. 32. Ярус. 33. Сандвич. 34. Тост. 

35. Сани.

По вертикали: 1. Лужа. 2. Цена. 3. Депутат. 4. Кожух. 

5. Октябрь. 7. Гаур. 8. Удар. 11. Акселератор. 12. Политология. 

14. Героизм. 15. Фаворит. 17. Телец. 18. Откуп. 22. Реостат. 

23. Санкция. 26. Прядь. 27. Блат. 28. Квас. 29. Ярка. 30. Ясли.


