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ПЯТИХАТКИ, ПОСЕЛОК ЖУКОВСКОГО, СЕВЕРНАЯ САЛТОВКА, 
РАЗГРОМЛЕННЫЕ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИЯ И МЭРИЯ, ЗДАНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА КАРАЗИНА, СУМСКОЙ РЫНОК… КАЖДАЯ ИЗ БОЛЕЕ 
ЧЕМ СТА УНИЧТОЖЕННЫХ ШКОЛ, КАЖДЫЙ РАЗБОМБЛЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД  ЭТО БОЛЬ КАЖДОГО ИЗ НАС

 своем обращении к горожанам Харь-
ковский городской голова Игорь Тере-
хов подчеркнул главное — харьковча-

не, где бы они сейчас ни находились, остают-
ся вместе и душой болеют за родной город:

— Харьков — мой дом, и  делом моей 
жизни был и есть Харьков. Мы сделали все, 
чтобы он был таким, каким помним его до 
24 февраля. И каждый прилетевший в него 
снаряд — это рана каждого харьковчанина.

То, что происходит с Харьковом сейчас, — 
это вызов и боль. Но и гордость за то, что 
мы не ломаемся, не сдаемся, пытаемся все 
вместе нормализовать нашу жизнь. Гор-
дость за то, как харьковчане, уехавшие 
в другие регионы или за границу, помогают 

родному городу. Гордость за то, что, пусть 
и разбросанные по Украине или зарубежью, 
мы все равно остаемся людьми, беззаветно 
любящими свой город.

Да, мы говорим по-русски, но это не ме-
шает нам быть украинцами, которые защи-
щают свою родину на фронте, волонтерят 
в городе или за рубежом, работают в Харь-
кове, возводят защитные сооружения, ре-
монтируют теплотрассы, убирают город. 
Мы живем и развиваемся, несмотря на по-
пытки нас обнулить. Я не знаю, сколько еще 
будет длиться война, сколько еще разру-
шений она принесет, но точно знаю, что по-
сле нашей Победы мы восстановим город. 
И это будет Наш Харьков!

ÁÅÇÇÀÂÅÒÍÎ 
ËÞÁßÙÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂ!
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Â ÖÅÍÒÐÅ 
ÂÍÈÌÀÍÈß
Иностранная военная помощь чрезвычайно 
важна для Украины, поэтому украинское 
руководство заинтересовано в максимальной 
прозрачности процесса ее получения, чтобы 
никакая враждебная пропаганда не могла 
этому навредить, заявил руководитель Офиса 
Президента Андрей Ермак в ходе встречи 
с президентом Радио Свободная Европа/
Радио Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) 
Джейми Флаем.

Андрей Ермак сообщил, что хотел бы 

предложить народным депутатам Украины 

создать в Верховной Раде Временную спе-

циальную комиссию, которая будет зани-

маться рассмотрением вопросов, связанных 

с контролем использования оружия, получен-

ного от партнеров.

— Идея состоит в том, чтобы была создана 

оптимальная модель парламентского контро-

ля по использованию иностранной воен-

но-технической помощи. Скорость и доста-

точность объемов поступления иностранно-

го оружия способствуют сохранению многих 

жизней украинских воинов и гражданских 

лиц. Поэтому мы делаем все возможное, что-

бы процесс получения и использования по-

мощи партнеров был максимально эффек-

тивным, — отметил Андрей Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что народ 

Украины стремится к скорейшему оконча-

нию войны, которую развязала россия, на на-

ших, украинских, условиях.

— Крайне важно, что иностранные воен-

ные корреспонденты работают в зонах боевых 

действий и показывают миру правду об этой 

агрессии, военных преступлениях рф, героиз-

ме украинской нации, а также о том, как наши 

воины используют помощь от партнеров Укра-

ины. На фоне происходящих в мире кризисных 

явлений для Украины важно, чтобы тема агрес-

сивной войны против нашей страны остава-

лась в фокусе международного внимания.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
УКРАИНЫ ДЕНИСОМ МОНАСТЫРСКИМ, КОТОРЫЙ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ВИННИЦЫ

В 
результате преступных действий агрессора 

в Виннице погибли 23 человека, среди кото-

рых трое детей. В учреждения здравоохране-

ния обратилось 197 пострадавших. Четыре человека 

остаются в розыске как пропавшие без вести.

Денис Монастырский также доложил Президенту 

и об обстрелах Николаева, где в результате четырех 

попаданий в учебный корпус педагогического универ-

ситета травмированы два человека. Еще четыре попа-

дания зафиксированы в семиэтажный корпус Нацио-

нального университета кораблестроения.

— Россия ведет себя как государство-террорист, 

стреляя по гражданскому населению. Мы будем делать 

все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные 

приказы, и тех, кто их выполняет. Кроме того, мне до-

ложили о результатах очередной операции против пре-

ступников, работавших на врага. Зарегистрировано 651 

уголовное производство относительно государствен-

ной измены и коллаборационной деятельности работ-

ников органов прокуратуры, органов досудебного 

расследования, других правоохранительных орга-

нов. В 198 уголовных производствах соответствую-

щим лицам сообщено о подозрении. В частности, 

более 60 работников органов прокураты и СБУ 

остались на оккупированной территории и рабо-

тают против нашего государства. Конкретные дей-

ствия и любое бездействие каждого должностного 

лица в секторе безопасности и в правоохранитель-

ных органах будут оценены. Инспекция правоохра-

нительных органов уже дала первые результаты 

и будет продолжаться, — сказал Президент.

В ходе встречи Владимир Зеленский и Денис 

Монастырский обсудили вопросы безопасности, в том 

числе введение номера 112 как единой системы помо-

щи гражданам, внедрение системы биометрической 

идентификации и верификации по отпечаткам паль-

цев и распознавания лиц, что должно обеспечить ско-

рейшее раскрытие преступлений и создание безопас-

ной среды для граждан. Отдельное внимание было уде-

лено внедрению Единого реестра оружия с полноцен-

ным функционалом, который способен вывести взаи-

модействие граждан и органов полиции на качествен-

но новый уровень в деле цивилизованного легального 

обращения оружия в Украине.

ÍÀÉÒÈ È ÍÀÊÀÇÀÒÜ!

Организация «Благотворительный фонд 
Тины Кароль» предоставила помощь 
гематологическому отделению Городской 
клинической детской больницы № 16.

Г
ематологическое отделение ком-

мунального некоммерческого 

предприятия «Городская клини-

ческая детская больница № 16» является единственным 

в Харьковском регионе, где оказывается медицинская 

помощь детям с онкологическими и онкогематологиче-

скими заболеваниями. Сейчас в больнице более десяти 

детей получают тяжелую долговременную терапию.

Предоставленные «Благотворительным фондом Ти-

ны Кароль» волюметрические инфузионные насосы 

и расходные материалы к ним станут хорошим подспо-

рьем для оказания качественной медицинской помощи 

пациентам. В больнице пояснили, что инфузионный 

насос — медицинское изделие, предназначенное для 

длительного, дозированного, контролируемого введения 

растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, 

в том числе химиотерапии.

В Департаменте здравоохранения Харьковского горсо-

вета сообщили, что благотворительные организации по-

стоянно помогают медучреждению. В апреле больница 

получила от благотвори-

тельного немецкого фонда 

ARCHEMED (председа-

тель фонда Петер Швид-

таль) помощь в виде двух 

генераторных установок, 

которые обеспечивают 

бесперебойную работу 

больницы в случае выведе-

ния из строя центральной 

электросети.

— Также 28 апреля больнице передали медицинский ав-

томобиль Mercedes-Benz Sprinter от Украинского врачеб-

ного общества в Германии (председатель Андрей Батрух). 

Это позволяет специалистам медучреждения выезжать для 

предоставления узкоспециализированной медицинской 

помощи больным детям по месту жительства и транспор-

тировать пациентов, которые получают терапию в услови-

ях стационара и нуждаются в дообследовании за предела-

ми учреждения. Австрийская экологическая организация 

«Global 2000» помогает медучреждению лекарственными 

средствами, — рассказали в Департаменте.

После ракетных ударов, 
нанесенных оккупантами 
по инфраструктуре 
Харькова, необходимо будет 
обновлять подвижной состав 
метрополитена.

Х
арьковский городской 

голова Игорь Терехов 

сообщил, что новые 

поезда планируется приобретать 

по программе Европейского ин-

вестиционного банка. Также го-

родской голова обратился к го-

родам-партнерам, где есть метро, чтобы они, по возмож-

ности, предоставили несколько поездов Харькову.

— Агрессор уже неоднократно целенаправленно об-

стреливал депо метрополитена. Они хотят, чтобы метро 

прекратило работу, но мы 

так выстроили логистику 

с руководством метропо-

литена, что оно работает. 

Интервал движения поез-

дов, конечно, больше, чем 

в мирное время, но мы 

справляемся и стараемся 

обеспечивать бесперебой-

ную перевозку пассажи-

ров, — сказал Игорь Тере-

хов. Мэр также подчеркнул, 

что коммунальный обще-

ственный транспорт для 

харьковчан остается бесплатным:

— Мы дотируем, понимая, что у людей нет работы, нет 

денег, а добираться нужно, поэтому эти затраты город 

взял на себя.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÅÇÄÀ 
ÄËß ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÀ

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ
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ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ХГС 
УСТРАНИЛИ 73 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Т
акже рабочие привели в порядок 61 смотровой 

колодец на водоводах с заменой запорно-регу-

лирующей арматуры и капитально отремонти-

ровали 12 водоразборных колонок.

Работать приходится факти-

чески без выходных. Например, 

в воскресенье, 17 июля, бригады 

аварийно-восстановительных ра-

бот ликвидировали 11 порывов на 

трубопроводах и привели в порядок 

9 смотровых колодцев. А на следую-

щий день взяли в работу 13 повре-

жденных участков трубопроводов 

холодного водоснабжения.

 НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Зачастую для устранения аварийных ситуаций ре-

монтникам КП «Харьковводоканал» приходится при-

нимать новаторские методы.

— С первых дней войны начальник участка по тех-

ническому обслуживанию внутридомовых систем КП 

«Харьковводоканал» Виктор Маслов сумел организо-

вать слаженную и ритмичную работу подразде-

ления в Киевском районе. Его богатый жизнен-

ный опыт и высокие организаторские способно-

сти позволяют полностью 

контролировать ситуацию 

с внутридомовыми ком-

муникациями в одном из 

наиболее пострадавших от 

вражеской агрессии райо-

нов города, — отметили на 

предприятии.

Есть немало домов, ком-

муникации которых полу-

чили серьезные поврежде-

ния вследствие вражеских 

обстрелов. Несмотря на 

это, подразделение всегда успешно справляется 

со своей работой.

— Ежедневно мы сталкиваемся с различными труд-

ностями по восстановлению внутридомовых систем 

жилого фонда. Благодаря умению, навыкам, опыту, 

а порой сообразительности и находчивости коллег, 

предприятию удается решать самые сложные задачи 

по восстановлению подачи воды харьковчанам. Дела-

ем все возможное, чтобы в домах харьковчан был ком-

форт, и горожане испытывали как можно меньше не-

удобств, — подчеркнул Виктор Маслов.

ÓÑÒÐÀÍßÅÌ ÀÂÀÐÈÈ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ 
НА ЗАМЕТКУ

Обменять или получить права 
харьковчане теперь могут в Центрах 
предоставления административных 

услуг. С 18 июля там возобновили 
услугу «Обмен или выдача 

в связи с потерей (похищением) 
водительского удостоверения на 

право управления транспортными 
средствами (без сдачи экзамена)».

Для того чтобы получить услугу 

Регионального сервисного центра 

ГСЦ МВД в Харьковской области, 

необходимо иметь паспорт, иден-

тификационный код и водитель-

ское удостоверение. Медицинская 

справка на период военного поло-

жения отменена.

— Услуга предоставляется в трех 

подразделениях ЦПАУ: в ЦПАУ го-

рода Харькова (Гимназическая на-

бережная, 26); в Региональном цен-

тре услуг (пр. Тракторостроителей, 

144); в ЦПАУ Шевченковского рай-

она (пр. Науки, 17-а), — сообщили 

в Департаменте административных 

услуг и потребительского рынка 

ХГС.

Перед визитом необходимо за-

регистрироваться в электронной 

очереди через один из сервисов:

 веб-сайт по ссылке: 

https://dozvil.kh.ua/queue;

 по номеру тел.: 0800-304-304 

(бесплатный-многоканальный);

 чат-бот: 

https://t.me/CNAPKharkiv_bot.

Кроме того, лаборатория санитарно-эпидемиологического 
контроля ежедневно исследует качество воды, которая, 
по данным специалистов, соответствует всем санитарно-
гигиеническим нормам. Для оперативной работы бригад 
аварийно-восстановительных работ 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.

Харьковские школьники завоевали четыре медали на 63-й Международной 
олимпиаде по математике, которая прошла с 6 по 16 июля в городе Осло 
(Норвегия).

В 
Департаменте образования ХГС 

сообщили, что International 

Mathematical Olympiad — ста-

рейшая из международных предметных 

олимпиад. В этом году в ней приняли 

участие 589 юных математиков из 104 

стран мира.

— Украину представляли четыре 

школьника из Харькова и два — из Ки-

ева. По итогам соревнований, все они 

стали призерами интеллектуального со-

ревнования. Так, харьковчанин Игорь 

Пилаев получил максимально возмож-

ное количество баллов — 42 из 42 — 

и стал лучшим европейским 

участником олимпиады. Два го-

да назад на этой же олимпиаде 

он завоевал серебряную медаль, 

а в прошлом году — золотую. 

Святослав Денисков набрал 29 

баллов и, как и в прошлом го-

ду, награжден серебряной ме-

далью. Вадим Гасеев и Иван 

Бортновский получили бронзовые на-

грады, как и киевляне Антон Гаврилюк 

и Семен Андриец. Такие успехи — итог 

многолетнего труда как детей, так и их 

учителей. Уроки в физико-математиче-

ском лицее № 27 и лицее «Импульс», за-

нятия математических кружков, летние 

и зимние лагеря — это не могло не при-

нести результатов, — отметили в Депар-

таменте образования.

В филиалах и отделениях КП 
«Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС проходят инструктажи по 
соблюдению правил безопасности 
во время чрезвычайных ситуаций 
военного характера.

Н
а предприятии отмети-

ли, что каждый руково-

дитель подразделения, от 

директоров до начальников 

тепловых участков, должен 

знать и соблюдать алгоритм 

действий по спасению пер-

сонала во время воздушной 

тревоги или угрозы артилле-

рийских обстрелов.

— Если кто-то из работ-

ников оказался в такое время 

вне зоны контроля руково-

дителя, он должен отправить 

смс о месте своего пребы-

вания, написав, где и в ка-

ком укрытии он находится. 

Кроме того, руководитель 

подразделения должен 

внимательно относить-

ся к психологическому 

состоянию своих подчи-

ненных и иметь алгоритм 

действий на случай пани-

ческой атаки или приступа 

клаустрофобии, который 

может произойти с челове-

ком в подземном укрытии. 

Таких работников нужно 

всячески отвлекать от тревожного состояния жиз-

ненными вопросами и разговорами. Кроме того, 

каждый работник ХТС должен владеть навыками 

по остановке кровотечения, уметь зафиксировать 

сломанную конечность, чтобы оказать первую по-

мощь до прибытия «скорой», — рассказала дирек-

тор по вопросам техники безопасности и подготов-

ки кадров Елизавета Слизченко.

ÌÅÄÀËÈ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÕ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
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 лютого війна змінила наше життя, бага-

то харків’ян змушені покинути свої домів-

ки, рідне місто, свою країну. Роз’їхалися 

по Україні та різним країнам і більшість користувачів 

бібліотек, фанів англійської, але в Центральній бібліо-

теці ім. І. С. Тургенєва Слобідського району вирішили 

продовжити заняття з англійської мови. Вже в березні 

відновилася перша онлайн-зустріч FanEnglish — таку 

назву отримала об’єднана група, і це найбільш точно 

вказує на те, що в проєкті беруть участь фанати англій-

ської, від малого до великого. Онлайн-зустрічі тричі на 

тиждень збирають користувачів, які зараз знаходяться 

на заході України, в США, Німеччині, Ізраїлі, Польщі.

— «Спілкуємось, навчаємось, тримаємось!» — це 

девіз наших онлайн-зустрічей під час війни. Кожна із 

зустрічей — особлива, 

щемлива. Зараз заняття 

набувають нового сенсу, 

це не лише велике ба-

жання вивчати англійсь-

ку, ми вже давно стали 

друзями, які з нетерпін-

ням чекають наступно-

го відеозв’язку, щоб по-

бачитися, поділитися 

новинами, підтримати, 

підбадьорити та ще раз 

сказати один одному, що 

ми разом. Щотижня одне 

із занять присвячене гра-

матиці, друге читанню або розмовній темі і ще одне —

закріпленню тем за шкільною програмою для наших 

юніорів. За останні три місяці у групі відбулися заняття 

за темами: «Моя війна», «Країна, в якій я зараз живу», 

«Що я можу зробити для миру», до яких кожен підготу-

вав розповідь англійською»,— розповідають викладачі.

Учасники групи FanEnglish радо відгукуються і бе-

руть участь в онлайн-заходах бібліотеки та рідного 

міста, таких як «Діти Харкова — за мир» і «Моя війна», 

готуються до конкурсу «Одного разу в моїй бібліотеці». 

«Ми намагаємося тримати рівень якості навчання ан-

глійської: регулярно перевіряються, наскільки удоско-

налилися знання за допомогою 

онлайн-тестів, радіємо один за 

одного та допомагаємо один од-

ному»,— діляться організатори 

курсів.

Департамент культури Харків-

ської міської ради нагадує:

з 2012 року в Центральній бі-

бліотеці Слобідського району, 

яка стала перемож-

цем конкурсу про-

грами «Бібліоміст» 

з організації нових 

бібліотечних послуг 

із використанням вільного доступу до ін-

тернету, реалізується проєкт «Англійсь-

ка в бібліотеці», який передбачав зустрічі 

в бібліотечному Language Cafe («Ленгвич 

Кафе») користувачів, охочих покращи-

ти свої знання мови, вдосконалити роз-

мовну англійську, зі знавцями та носія-

ми англійської мови. Вільний доступ 

до інтернету надавав можливості разом 

знайомитися з аудіо- та відеозаписами, 

слухати правильну англійську мову, розбирати тексти 

улюблених пісень англомовних музичних гуртів 

і виконавців. Цікаві зустрічі проходили раз на 

місяць у дружньому спілкуванні за чашкою чаю 

чи кави. Гостями зустрічей були викладачі ан-

глійської мови, волонтери-місіонери зі США, 

англомовні студенти харківських вишів. Популярність 

проєкту зростала, долучитися до нього виявили бажан-

ня користувачі, що тільки починали робити перші кро-

ки у вивченні англійської, і діти різного віку і різним 

рівнем знань. Тому з роками проєкт постійно транс-

формувався відповідно до змін у складі учасників і зав-

дань, утворювались 

окремі групи: «Ан-

глійська з 0», «Весе-

лий English», змінився 

формат зустрічей та їх 

періодичність. Остан-

нім мирним часом за-

няття проходили що-

тижня.

Граматика, читан-

ня, розмовні теми, за-

гальне святкування 

всіма групами подій 

культурного життя як 

англомовних країн, так і нашої України: День англій-

ської мови, Різдво, День Європи, День Незалежності, 

Всеукраїнський День бібліотек і навіть день народжен-

ня королеви Єлизавети — ось далеко не повний перелік 

тематики зустрічей з читачами.

«Пандемія COVID-19 змусила деякі зустрічі пере-

вести в режим онлайн, а також започаткувати но-

вий напрям для учасників-школярів «Бліц-коучінг» 

у скайпі, щоб допомогти їм в онлайн-навчанні та з’я-

сувати те чи інше питання вивчення англійської за 

шкільною програмою»,— розповіли в департаменті.

ÑÏIËÊÓ   ÌÎÑÜ, 
ÍÀÂ×À   ÌÎÑÜ, 
ÒÐÈÌÀ   ÌÎÑÜ!

Ý
Ý
Ý

ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВІДКРИВАЄ ВІКНО У НОВИЙ СВІТ  
СВІТ ІНШОЇ КУЛЬТУРИ, СПРИЯЄ ДОСТУПУ ДО СВІТОВИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ. 
ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ ХАРКОВА ДАВНО СТАЛИ ЦЕНТРАМИ 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ОРГАНІЗУВАЛИ 
НА СВОЇЙ БАЗІ БАГАТО ГУРТКІВ, КЛУБІВ, КУРСІВ З ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ АБО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ НЕЮ 
ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ

Група і зараз відкрита і запрошує всіх охочих 
приєднатися до своєї сторінки у Facebook 

h  ps://www.facebook.com/groups/2318514051548202 
та до онлайн-зустрічей у скайпі, відправивши запит 

до адміністратора сторінки h  ps://www.facebook.com/
groups/2318514051548202/user/100003958875177/
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ЗАМОРОЖУВАННЯЗАМОРОЖУВАННЯ
Продукти з морозильної камери загорніть в щільний шар 
поліетилену, потім у великий шар плівки з бульбашками. 

Таку часто використовують для загортання предметів, що 
легко б’ються. У цих бульбашках міститься велика кількість 
повітря, яке служить термоподушкою і не пропускає тепле 

повітря до замороженого продукту. Далі необхідно помістити 
весь згорток в папір. Це може бути газета або звичайні 

паперові рушники. На завершальному етапі скористайтеся 
синтепоновою курткою або ковдрою. Це відмінний засіб для 

збереження температури.
Можете також упакувати в термопакет і знову загорнути 

в куртку. Добре себе зарекомендували термосумки 
з акумуляторами холоду. Вони допоможуть зберегти продукти 

протягом 3 днів. Обов’язково на дно сумки треба стелити 
рушники. Якщо продукти відтаюватимуть і вода просочиться 

через велику кількість пакетів, рушник її вбере.

ВІЙНА В УКРАЇНІ ЩОДНЯ СТАВИТЬ НАС ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ, ЯКІ РАНІШЕ ЗДАВАЛИСЯ Б 
НІСЕНІТНИЦЯМИ. НАРАЗІ МИ ХОЧЕМО ПОДІЛИТИСЯ З ВАМИ ЛАЙФХАКАМИ, ЯК ЗБЕРЕГТИ 
ПРОДУКТИ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА, ЯКЩО ВІН ВІДСУТНІЙ У ТИМЧАСОВОМУ ПОМЕШКАННІ, ТА КОЛИ 
ЧЕРЕЗ ОБСТРІЛИ НА ДОВГИЙ ЧАС ВИМКНУЛИ СВІТЛО. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЩОДЕННІ ОБСТРІЛИ, У ХАРКОВІ 
ПРОДОВЖУЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ЗАКЛАДИ ТОРГІВЛІ. ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ДЕПАРТАМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПОСЛУГ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ ХМР СТАНОМ НА ПЕРШУ ДЕКАДУ ЛИПНЯ, ВІДКРИТО 228 СУПЕРМАРКЕТІВ 
ТА 35 РИНКІВ, А ТАКОЖ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ДРІБНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ МАГАЗИНІВ. ПРОДУКТІВ НА ПОЛИЦЯХ 
ВИСТАЧАЄ. ТОЖ РОЗБЕРЕМОСЯ У ПРОБЛЕМІ ДОВГОТРИВАЛОГО ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ПІСЛЯ КУПІВЛІ 
У ФОРСМАЖОРНИХ УМОВАХ

ßÊ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ: ßÊ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ: 
ËÀÉÔÕÀÊÈ I ÏÎÐÀÄÈËÀÉÔÕÀÊÈ I ÏÎÐÀÄÈ

КОВБАСА

Варену ковбасу не можна зберігати 
цілою. Її слід розрізати на 
кружальця завтовшки приблизно 
2 см кожне, присипати гірчичним 
порошком або перекласти 
зубчиками часнику. Далі слід 
загорнути ковбасу в фольгу 
і зберігати подалі від прямих 
сонячних променів. Найкраще — 
на балконі або в льосі.

САЛО

Наш головний продукт — сало можна зберігати довгий час, якщо викласти його в спеціальну діжку 
з дерева або банку. Треба застелити ємність пергаментом або папером, кожен шар посипати 
сіллю і потім укладати наступні шари. Такий спосіб дає можливість зберігати сало більше року без 
холодильника. Втім зараз найбільш популярним способом є консервація сала в розсолі. Наріжте 
пласт на шматки, простерилізуйте банки і викладіть шматочки. На дно кожної банки необхідно додати 

гвоздику і лавровий лист. В окремій ємності скип’ятити літр води і додати столову ложку солі. 
На один бутель йде приблизно 1,5 л рідини. Далі необхідно залити киплячим розчином 

сало і закатати.

ЯЙЦЯ

Довше зберегти яйця допоможе 
сало. Змастіть кожне цим 
стратегічним продуктом, і можете 
не переживати за його свіжість. 
Також можна розбити одне яйце 
і змастити решту білком. Наші 
бабусі у селі зберігали яйця в тирсі та 
ставили у льох. Загалом пам’ятайте, 
що яйця не треба зберігати більше 
трьох тижнів.

М’ЯСО

М’ясо треба підготувати до 
зберігання, щоб запобігти 
виникненню і розмноженню 
патогенних мікроорганізмів. 
Допоможе застосування оцту або 
інших маринадів. Треба розділити 
м’якоть на невеликі шматки і полити 
розчином оцту з водою. Далі м ‘ясо 
необхідно загорнути в папір. Найкраще 
зберігається свіже, тобто не заморожене м‘ясо. 
Для його зберігання необхідно розчинити цілу пачку солі в літрі 
води і довести до кипіння. Коли розсіл стане злегка теплим, слід 
змочити в ньому холщові пакети і потримати у розчині. В таких 
пакетах продукт може зберігатися протягом 3 днів.

РИБА

Для зберігання риби підійде спосіб 
із солоною тканиною. Просякніть 
полотно дуже міцним розчином 
солі і загорніть кожну тушку. 
Ідеальним способом збереження 

риби довгий період є її засолка 
або сушіння.

СИР

Для зберігання твердого сиру слід змочити в солоній 
воді лляну серветку і загорнути продукт. Викладіть 
його в паперовий пакет. Таким чином сир може 
зберігатися близько 1 тижня. Перед подачею до 
столу сир краще нарізати на 
шматочки і дати постояти 
впродовж 1 години. 
Вважається, що таким 
чином відновлюється 
його природний 
смак.

МАСЛО

Масло розріжте на брусочки 
завтовшки 4–5 см і викладіть 
у банку. Залийте підготовленим 
холодним розчином солі (1л/20 г 
солі). Банку закрийте кришкою 
і обгорніть вологим рушником. 

У такий спосіб масло можна 
зберігати 1 тиждень. Якщо змінювати 

солону воду, то можна подовжити 
термін зберігання.
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МОЛОКО

Молоко краще закип’ятити, щоб 
позбавитися мікроорганізмів, 
які розмножилися за 12 
годин. Повторювати таку 
процедуру можна кожен 
ранок, але не більше 3 днів. 
Наші бабусі користувалися 
іншими способами збереження 
корисних властивостей молока 
без холодильника. Варто вскип‘ятити 
молоко і зсипати на кінчику ножа звичайної 
кухонної солі без йоду або соди. Потім загорнути 
каструлю у мокрий рушник, накрити кришкою 
і зберігати на протязі. У такий спосіб молоко 
можна зберігати кілька днів.
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я 
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Д
о чого може призвести таке рішення і що варто 

зробити для того, щоб зберегти комфортну 

температуру, пише OBOZREVATEL.

 ЯК І НАВІЩО ЗНИЗЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ?
Знизити температуру у квартирах пропонують не 

вперше, розповідає експерт у сфері ЖКГ Олег Попен-

ко. Цьогоріч для цього є реальні підстави. Політики 

в ЄС просять своїх громадян знизити в опалювальний 

сезон температуру у квартирах для того, щоб відмови-

тися від російського газу та підтримати Україну.

До такого кроку, мабуть, доведеться вдатися і самим 

українцям. Для цього Каб-

мін може знизити нормативи 

якості комунальних послуг та 

дозволити знизити температу-

ру теплоносія. Загалом це до-

поможе заощадити десятки та 

сотні мільйонів кубометрів га-

зу за опалювальний сезон.

А в ситуації, коли ціна ку-

бометра стрімко зростає як 

в Україні, так і у світі, така еко-

номія може дозволити значно 

заощадити:

— Йдеться про те, що тепло-

носій буде температурою нижче, ніж зазвичай. Він мо-

же бути 60 градусів, а не 80, — каже Попенко.

 І ЯКА ТЕМПЕРАТУРА БУДЕ У КВАРТИРАХ?
Проблема полягає в тому, що навіть за минулих ви-

соких нормативів у багатьох квартирах взимку темпе-

ратура повітря ледве сягала 18 градусів. Є ціла низка 

причин: високі втрати під час доставки теплоносія, 

плачевний стан будинків.

Фактично тепло по дорозі в квартиру «охолоджува-

лося» через відсутність утеплювача на мережах, після — 

губилося в будинках з неутепленими дахами, стінами, 

підвалом тощо. Якщо ж температуру теплоносія знизи-

ти, а ситуація з будинками не зміниться, цілком мож-

ливо, що в окремих хрущовках температура може зни-

зитися і до 14 градусів.

До чого це призведе:

 у будинках може виникнути пліснява через охо-

лодження;

 українці почнуть грітися з допомогою електро-

приладів.

— Норма 16 градусів — це погано. Це може призвести 

до серйозних проблем у будинках. Є санітарна норма, 

яка є зараз, це не менш ніж 18 градусів, — попереджає 

експерт.

 ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?
Холодна зима завжди супроводжується 

збільшенням споживання електроенергії. 

Водночас електромережі не розраховані на 

високе споживання струму. Як підсумок, 

відбуваються замикання, загоряння та по-

жежі. Тому вже зараз у кожному будинку 

(крім новобудов) необхідно:

 звернутися до компанії, що управляє, 

для того, щоб електрик обстежив стан елек-

тропроводки в будинку;

 замінити, відрегулювати чи утеплити 

вікна.

Склопакети значно подо-

рожчали через зростання по-

питу. А з похолоданням купи-

ти їх буде ще складніше. Тому 

замовити нове вікно краще за-

раз. Якщо у вас вже встановле-

но металопластикове вікно, — 

варто запросити майстра для 

регулювання (краще робити це 

перед початком опалювального 

сезону).

Заміна всіх вікон у під’їзді, 

утеплення вхідних дверей доз-

волить зберегти температуру в будинку. Проте справді 

вплинути на ситуацію може комплексна енергомодер-

нізація.

В утеплених будинках навіть після зниження темпе-

ратури теплоносія температура в квартирах може зали-

шатися вищою за 18 градусів.

Водночас нестачі у блакитному паливі не буде. Ви-

добуток знизився несуттєво, а ось через зупинку ле-

вової частки промисловості, мільйонів біженців, спо-

живання може різко впасти. За оцінками експертів, 

цілком достатньо мати близько 14 млрд кубометрів 

газу в запасах. Зараз є майже 10 млрд кубів, ще кіль-

ка мільярдів, ймовірно, вдасться отримати до початку 

жовтня.

Проте Кабмін поставив завдання мати запаси в 

19 млрд кубів. Цей варіант дозволить повністю задо-

вольнити потреби ситуації, якщо вже найближчими 

місяцями вдасться звільнити всі тимчасово захоплені 

території та відновити роботу промисловості.

 ТАРИФИ НЕ ПІДВИЩУВАТИМУТЬ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль днями повідомив, 

що уряд погодив виділення 1,4 млрд грн на придбання 

запасу резервного обладнання та матеріалів для кому-

нальних послуг. Мета — можливість надання україн-

цям тепла та води навіть у разі руйнування росіянами 

критичної інфраструктури.

Йдеться про закупівлю:

 пересувних котелень;

 дизельних генераторів;

 систем очищення води;

 насосних станцій;

 багатьох інших речей, які будуть потрібні на екс-

трений випадок.

— Ми розуміємо, що російська армія — це терори-

сти, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, 

об’єкти водо-, електро- та теплопостачання. Готуємо-

ся до всіх можливих сценаріїв, — підкреслив прем’єр.

Також він нагадав, що Кабмін не підвищуватиме 

тарифів, які перебувають у сфері його відповідаль-

ності. Зокрема, на електроенергію — для цього уряд за-

твердив ухвалу про покладання спеціальних обов’язків 

на учасників ринку електроенергії, які нині експорту-

ють до Європейського Союзу.

— Рекордні ціни на електроенергію в європейсь-

ких країнах дозволяють українським генеруючим 

компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо 

частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців 

залишалися стабільними, — розповів Шмигаль.

Прем’єр запевнив: уряд робить усе, щоб тарифи на 

житлово-комунальні послуги, які перебувають у сфері 

відповідальності Кабміну, залишалися стабільними:

— Жодного підвищення для людей зараз не пла-

нується і не передбачається.

Крім того, голова уряду розповів, що Кабмін не пла-

нує змінювати комунальні тарифи до кінця майбутньо-

го опалювального сезону. При цьому він констатував: 

зима-2022/2023 стане для України складною:

• До кінця наступного опалювального сезону жод-

них змін тарифів не відбудеться. Ми це задекларували, 

ми цього дотримуватимемося. Це важливо. Люди ма-

ють бути впевнені, що спокійно пройдуть цю зиму.

ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ
ÁÓÄÅ ÂÀÆÊÈÌ

Близько 70 км тепломереж із запланованих 
200 км переклали у Харкові у межах підготовки 

міста до нового опалювального сезону, 
повідомив 12 липня в ефірі національного 
телемарафону Харківський міський голова 

Ігор Терехов.
Він наголосив, що опалювальний сезон планують 

розпочати вчасно — 15 жовтня, і для цього 
проводиться не лише масштабне перекладання 
тепломереж, але також ремонтуються котельні 

та внутрішньобудинкові трубопроводи. 
КП «Харківські теплові мережі» працює без 
вихідних, щоб підготувати місто до нового 

опалювального сезону.
Ігор Терехов зазначив, що зараз у місті проживає 
близько 1 млн. осіб. Незважаючи на тривожну 
обстановку, у Харкові працюють супермаркети, 
ринки, аптеки, курсує громадський транспорт, 
людям розвозять гуманітарну допомогу, 
яка надходить за лінією Офісу Президента, 

а також з інших міст України та світу.

В УКРАЇНІ ВЗИМКУ У КВАРТИРАХ СТАНЕ ПРОХОЛОДНІШЕ. КАБМІН ІЗ МЕТОЮ 
ЕКОНОМІЇ ГАЗУ ПЛАНУЄ «ПРИКРУТИТИ» БАТАРЕЇ НА 2 ГРАДУСИ. ЯКЩО ЗАРАЗ У КВАРТИРАХ 
НЕ ПОВИННО БУТИ НИЖЧЕ 18 ГРАДУСІВ (І 20  ДЛЯ КУТОВИХ КІМНАТ), ТО ЗА НОВИМИ 
ПРАВИЛАМИ НОРМУ ЗНИЗЯТЬ ДО 16 ТА 18 ГРАДУСІВ ВІДПОВІДНО



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ7Вторник 
19 июля 2022 года Çäîðîâ’ÿ
УКРАЇНЦІ ПОМІТИЛИ СУТТЄВЕ ЗДОРОЖЧАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ. ЗАГАЛОМ 
ЗРОСТАННЯ НА ЧВЕРТЬ, А НА ДЕЯКІ ЛІКИ ЦІНА 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ НА 50 ВІДСОТКІВ З ПОЧАТКУ 
ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ, 
ГОВОРЯТЬ ПОКУПЦІ

З
а інформацією Держстату, з початку року ціни 

в аптеках зросли на 12 відсотків. Але деякі 

з них — набрали в ціні більше ніж у половину. 

Наприклад, вітчизняні антибіотики подорожчали на 

67 відсотків, імпортні — на 41 відсоток. Ціни на жа-

рознижувальні та знеболювальні препарати виросли 

приблизно на 20 відсотків. А от вартість судинороз-

ширювальних засобів, які виробляють в Україні, не 

змінилася. При цьому імпортовані виросли в ціні на 

10 відсотків.

У Міністерстві охорони здоров’я України «Фактам 

ICTV» пояснили причини зростання цін. Передусім 

українська фармацевтика імпортозалежна: багато пре-

паратів у нас закордонні, для виготовлення ліків віт-

чизняні фармвиробники також завозять сировину. 

Відповідно вони прив’язані до курсів долара та євро, 

які зараз стрімко злетіли.

– Наша економіка зазнала дуже багатьох змін. Через 

бойові дії, руйнування інфраструктури порушено бага-

то логістичних ланцюжків. Ми бачимо курс валют, ро-

зуміємо, що це не може не відображатися на інфляції 

всіх груп товарів, зокрема і медичних препаратів, — 

сказав заступник міністра МОЗ Богдан Боруховський.

Днями в ефірі телемарафону міністр охорони здо-

ров’я Віктор Ляшко наголосив, що подорожчання ліків 

в середньому на 12 відсотків — це невеликий показник. 

Регулювати ціни держава може почати, якщо він до-

сягне критичної позначки на соціально важливі препа-

рати. А поки що втручатися не буде.

– Ми живемо під час вільної ринкової економіки, 

будь-яке регулювання буде застосовуватися лише 

у разі, коли буде якась загроза. Поки що це питання не 

потребує втручання держави, — прокоментував Бору-

ховський.

Напередодні в Аптечній професійній асоціації 

України акцентували, що наразі аптеки забезпечені 

всіма можливими препаратами, поставки стабільні, 

українські виробники не скорочують виробництва. По-

декуди асортимент не довоєнний, але достатній, щоб 

забезпечити потреби охорони здоров’я та населення.

За словами заступника міністра, задача була з пер-

ших днів — забезпечити доступність до медичних по-

слуг. І міністерство доклало великих зусиль, аби апте-

ки були відкриті і в цих аптеках були ліки:

— Велася титанічна робота. Ми намагалися дуже 

швидко вирівнювати ситуації, коли в деяких містах 

з постачанням ліків виникали перебої, — додав заступ-

ник міністра.

 ДЕРЖАВА ПІДТРИМУЄ
При цьому навіть під час війни в Україні продовжує 

працювати програма «Доступні ліки». Понад чотири 

сотні лікарських препаратів, які пацієнти можуть отри-

мати безплатно або з невеликою доплатою. Це ліки для 

інсулінозалежних людей та пацієнтів із хронічними та 

серцево-судинними захворюваннями.

Щоб їх отримати, потрібно укласти декларацію із 

сімейним лікарем. Потім він має підібрати ліки і ви-

писати рецепт. А далі залишається лише забрати їх 

в аптеці.

З початку повномасштабної війни цією програмою 

скористалися вже 2 мільйони українців. Працює во-

на і на тимчасово окупованих територіях. Хоч там 

і особливо гостро відчувається дефіцит лікарських 

препаратів. Російські окупанти жодного разу не да-

ли коридор для доставки ліків. Натомість розграбо-

вують медичні установи і незаконно вивозять ліки 

з України.

ÖIÍÀ ËIÊIÂ: ÖIÍÀ ËIÊIÂ: де межа?де межа?

ÒÐÅÁÀ ÌÀÒÈ ÇÀÂÆÄÈÒÐÅÁÀ ÌÀÒÈ ÇÀÂÆÄÈ
Окупанти перейшли до відвертого терору цивільного населення, наносячи удари по житлових кварталах 
та пологових будинках, дитсадочках, школах, лікарнях, торговельних центрах.

ТТ
ож надання першої медичної допомоги, зо-

крема зупинення кровотечі, — це те, що за-

раз у всіх куточках України має вміти робити 

кожна людина (незалежно від того, військова вона чи 

цивільна), зазначив на своєму ютуб-каналі українець 

Олександр з позивним «Святов», який тривалий 

час служив в армії США, пишуть «Факти».

Він дав поради щодо того, який набір засобів 

невідкладної допомоги кожен з нас має покласти 

у свою індивідуальну аптечку, яка весь час має бути 

під рукою (її можна носити з собою в рюкзаку або 

сумці). Особливо, якщо маєте неповнолітніх дітей 

або у вас є інші родичі (друзі), яких ви опікаєте.

— Я вже багато років ношу з собою невеличку 

аптечку, яку зібрав сам, — говорить Олександр. — 

Вона складається з турнікету для зупинки крово-

течі (джгут кровоспинний). Не має значення, якої 

фірми. Другий предмет — кровоспинний бинт для 

цивільних 7,5 сантиметри завширшки, довжиною 

3,7 метри. На упаковці — ілюстрована інструкція. 

Третій предмет в аптечці — бандаж, і останній — ру-

кавички. Навіщо рукавички? Якщо доведеться нада-

вати допомогу комусь незнайомому, є вірогідність, 

що він має те чи інше захворювання, яке передаєть-

ся з кров’ю (наприклад, гепатит). Рукавички захи-

стять вас від зараження. Перелік медичних засобів 

можна розширити, додавши до нього самоклеючу 

оклюзійну пов’язку для відкритої рани грудної кліт-

ки. Ще можна доповнити аптечку рятувальною ков-

дрою («космічна ковдра»), — щоб поранена людина 

не отримала переохолодження. Така складена ковдра 

займає зовсім мало місця.

Важливий момент: якщо у вашої дитини тендітні 

ручки і ніжки, стандартний турнікет, щоб зупинити 

кровотечу, може виявитися непридатним. У такому 

разі можна використовувати гумовий джгут або на-

віть камеру від велосипеда, — з їх допомогою зупините 

кров. Обов’язково треба зафіксувати час, коли ви на-

клали джгут. До того ж замість кровоспинного бинта 

можете використовувати звичайний, а замість ізраїль-

ського бандажу — еластичний бинт.

Але самого набору не досить, щоб в разі потреби 

врятувати життя людини. Тож слід вивчити інструк-

цію з надання першої медичної допомоги. А ще краще 

пройти відповідний курс навчання.

 НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ
У Харкові фахівці з безпекових питань організува-

ли проєкт, мета якого навчити мирних громадян пра-

вильній поведінці під час бойових дій, повідомили 

у прес-службі Харківської міської ради.

До навчань з безпеки запрошують колективи під-

приємств та спільноти.

— У межах занять співробітників ознайомлюють 

з правилами поведінки в зоні надзвичайної ситуації, 

порядком надання домедичної допомоги та правила-

ми користування засобами захисту. Зокрема, фахівці 

презентують алгоритми дій під час обстрілу чи по-

трапляння під завал, а також розповідають, як про-

водити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти вну-

трішню кровотечу тощо, — розповіли у прес-службі.

Заходи проводяться спільно з представника-

ми Національного університету цивільного захи-

сту України, Товариства Червоного Хреста України, 

Благодійної організації «Благодійний фонд «Харків 

з тобою» тощо.

Для розгляду питання щодо проведення відповід-

них заходів з колективом/спільнотою необхідно за-

повнити анкету, вказавши ймовірну кількість учас-

ників, бажані дату та локацію проведення заходу, а та-

кож обравши питання, які потребують висвітлення.

Більш детальну інформацію щодо занять можна 
отримати за тел.: (0572) 52-51-36, 52-90-08, 

(057) 721-32-22, 721-32-24.

Фармацевтичний сектор Харкова щодня працює для безперебійного забезпечення жителів міста 
необхідними лікарськими засобами та медичними виробами.

— Станом на 14 липня у всіх районах міста, де це можливо, працюють близько 250 аптек різних мереж: 
«Аптека 911» (147 закладів), «Аптека низьких цін», «Копійка», «Шара» (57 закладів), «Аптека Славутич» 

(11 закладів), «Аптека Клас» (12 закладів), «Муніципальна аптека» (11 закладів), «Аптека Леда» (5 закладів) 
тощо, — доповіли на сайті Харківської міської ради.

В аптеках харків’яни можуть придбати лікарські засоби, медичні вироби, засоби особистої гігієни. 
Також у деяких аптеках (зокрема, «Леда») виготовляють ліки в аптечних умовах за рецептом лікаря 

для конкретного пацієнта або внутрішньоаптечних заготовок.
Аптечні заклади на своїх сторінках у соціальних мережах постійно інформують про свою роботу 

та оновлюють інформацію щодо аптек, які працюють.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Благодаря творческому подходу к делу, Овнам 

удастся упрочить свой авторитет, улучшить отноше-

ния с начальством и укрепить финансовое положе-

ние. Подготовьтесь к тому, что нагрузки увеличатся 

и на личную жизнь времени почти не останется.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вероятно, в жизни догматичного Тельца появит-

ся кто-то очень важный и дорогой. Он может круто 

изменить привычный уклад. Вам нужно лишь найти 

в себе силы изменить привычный образ жизни и, мо-

жет быть, отказаться от вредных привычек.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Обиды, неосторожные высказывания… Вы буде-

те расположены вспоминать, сожалеть о прошлом, 

об утраченных возможностях. Не зацикливайтесь на 

старом, его не изменить, а вы только будете изводить 

себя. Это тут же отразится на самочувствии.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня на работе Ракам придется мобилизовать-

ся, чтобы доказать свой профессионализм. Но до-

машние заботы могут отвлекать вас от служебных 

обязанностей. Договоритесь с близкими, чтобы они 

освободили вас от хозяйственных хлопот.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Не исключено, что вы получите широкие возмож-

ности для раскрутки своего дела, укрепления связей 

с перспективными деловыми партнерами и подписа-

ния финансовых документов. Тот, кто всегда в фор-

ме, легко справляется с жизненными неурядицами. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Может возникнуть желание реорганизовать свой 

быт. Удачное время для решения хозяйственных во-

просов, ремонта и обустройства жилья. Сила воли, 

терпение и выдержка помогут уладить многие лич-

ные проблемы.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
На работе могут произойти кардинальные измене-

ния. Не исключен переход на новое место со свобод-

ным графиком и более высокой оплатой. Финансо-

вая стабильность может зависеть от результатов кол-

лективного труда. Включайтесь в общую работу.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
В доме Скорпионов сегодня может царить атмо-

сфера гармонии и теплоты. Однако внешняя среда 

может быть агрессивной. Всеми силами поддержи-

вайте близких, забудьте мелкие обиды. Избегайте 

стрессов, не реагируйте на раздражители.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Обнаружатся такие способности, о которых никто 

даже не подозревал. Возможны приятные и полезные 

знакомства. У деловых людей, спортсменов может 

открыться второе дыхание. Оптимистический на-

строй позволят вам браться за самые сложные дела.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Успешно сложится только привычная хорошо из-

вестная деятельность Козерогов. Старайтесь дово-

дить до конца уже начатое дело, воплощать в жизнь 

уже придуманное, в этом случае окружающие оценят 

ваши достоинства.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вас ждут успех, популярность, авторитет и уваже-

ние на работе. Правда, публичных выступлений луч-

ше не предпринимать. Пересмотрите новые друже-

ские и любовные связи: они ненадежны.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Ваш энергетический потенциал невысок, но до се-

рьезных проблем дело не дойдет. Помните о полно-

ценном отдыхе и сне. Не позволяйте эмоциям брать 

верх над разумом и во всем соблюдайте меру.

Ãîðîñêîï íà 19 èþëÿ

Н
ельзя привить любовь к книгам 

насильно. Если ты будешь при-

нудительно усаживать ребенка 

читать и ругать его, когда он отказывается 

это делать, вполне вероятно, что интерес 

к литературе у него не проснется никогда. 

Существуют ли «безопасные» способы навязать 

малыш книжку так, чтобы он потом попросил 

еще одну?

Можно придумать свое-

образное вознаграждение за 

каждую прочитанную книгу 

или главу. Причем от денеж-

ных бонусов лучше отказаться. 

Пусть стимулом для ребенка 

будет что-то, связанное с его 

увлечениями. Например, на-

стольная игра, коллекционная 

фигурка, набор карандашей.

Сидеть в четырех стенах перед книжкой, когда 

за окном твои друзья играют и смеются, — то еще 

испытание. Чтобы ребенку не было так одино-

ко, займитесь вместе. Если выехать за город или 

на природу нет возможности, предложи ребен-

ку взять книгу во двор и увлечь сюжетом друзей. 

По мотивам произведения можно придумать ве-

селую игру — поиск сокровищ, к примеру, и т. п. 

Включай фантазию и проявляй инициативу!

Вспомни себя в школе. Наверняка на твоей со-

вести до сих пор осталось несколько непрочитан-

ных произведений, которые ты ни-

как не смог заставить себя осилить. 

Действительное, есть книги, которые 

ребенку читать сложно и неинтерес-

но. Но это не повод отказываться от 

летнего списка чтения. Просто найди 

альтернативный способ познакомить-

ся с историей. Например, предложи 

ребенку посмотреть экранизацию, 

сходите вместе на спектакль, постав-

ленный по произведению. Если ма-

лыш заинтересуется, ему обязательно захочется 

прочитать книгу — чтобы еще больше погрузить-

ся в увлекательную историю.

Сегодня книга необязательно должна быть бу-

мажной. Предложи ребенку читать с помощью 

планшета или электронного ридера. Современ-

ные дети быстрее осваивают всевозможные га-

джеты, а потому нестандартная книга способна 

особенно увлечь школьника.

ËÅÒÍÈÅ ÓÐÎÊÈËÅÒÍÈÅ ÓÐÎÊÈ
Современные дети все чаще выбирают 
телефон или игровую приставку вместо книги. 
Хорошо это или плохо — решать родителям. 
Но школьнику нужно придерживаться 
определенной программы. Важная ее часть — 
список литературы для летнего чтения. Как 
заставить маленького непоседу променять 
прогулки во дворе на чтение?

По горизонтали: 1. Подставка для нот в виде на-

клонной доски на ножке. 4. Выражение глаз. 7. Не-

годные для употребления вещи. 9. В нотном письме: 

знак повышения звука на полтона. 10. Чувственная 

страсть. 11. Занавеска на все окно. 14. Неглубокая 

пещера со сводчатым потолком и широким вхо-

дом. 16. Тумба на пристани для закрепления троса, 

каната. 18. Размеры человека в высоту. 20. Здание, 

где содержатся лица, приговоренные к лишению 

свободы. 21. Полый стержень для наматывания на 

него ниток. 23. Наименьшая единица аптекарско-

го веса. 24. Ластоногое млекопитающее семейства 

тюленей. 25. Серебристо-белый металл. 28. Злак, 

сельскохозяйственная культура. 32. Растение, пря-

ные семена которого употребляются как приправа 

к печенью, сыру. 33. Инструмент для исследования 

внутренностей организма. 34. Почка растения, из 

которой развивается цветок. 35. Здание городско-

го самоуправления в ряде европейских стран. 

36. Крепкий алкогольный напиток.

По вертикали: 1. Классическое блюдо английской 

кухни. 2. Род большой шали, покрывала. 3. Горная 

порода. 4. Непоседа. 5. Человек, заведомо говоря-

щий неправду. 6. Высадка войск на вражескую тер-

риторию. 8. Коренной житель Америки. 12. Точка 

зрения, взгляд на что-нибудь. 13. Воинский устав, 

изданный Петром I. 15. Вращающаяся часть ма-

шины. 16. Углубление в скале. 17. Узкая дорожка, 

протоптанная пешеходами. 19. Общее признание 

чьих-либо заслуг. 22. Одна из самых распростра-

ненных горных пород в земной коре. 23. Мера пло-

щади в метрической системе мер. 26. Очищенный 

и сильно упаренный сок, получаемый из мякоти 

зрелых плодов арбуза. 27. Обманное движение, 

ложный выпад. 29. Густой покров шерсти у живот-

ного. 30. Ковкий металл синевато-белого цвета. 

31. Мельчайшие частицы вещества, распределен-

ные в жидкой среде.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пюпитр. 4. Взгляд. 7. Утиль. 9. Диез. 

10. Секс. 11. Гардина. 14. Грот. 16. Кнехт. 18. Рост. 20. Тюрь-

ма. 21. Бобина. 23. Гран. 24. Нерпа. 25. Уран. 28. Пшеница. 

32. Тмин. 33. Зонд. 34. Бутон. 35. Ратуша. 36. Коньяк.

По вертикали: 1. Пудинг. 2. Плед. 3. Руда. 4. Вьюн. 5. Лжец. 

6. Десант. 8. Индеец. 12. Сторона. 13. Артикул. 15. Ротор. 

16. Камин. 17. Тропа. 19. Слава. 22. Гранит. 23. Гектар. 

26. Нардек. 27. Финт. 29. Шуба. 30. Цинк. 31. Золь.


