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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ ОБЩЕЖИТИЯ ХАРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА, КОТОРЫЕ ОБРАТИЛИСЬ К НЕМУ 
С ПРОСЬБОЙ ЗАЩИТИТЬ ИХ ПРАВО НА ПРОЖИВАНИЕ 
В СВОИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ородской голова поддержал харьков-
чан и пообещал подготовить общежи-
тие ХАЗа к новому отопительному се-

зону, запретив отселять жителей без их на 
то согласия:

— На сегодняшний день наша задача — 
приложить максимум усилий для подготов-
ки города к осенне-зимнему периоду, про-
вести работу оперативно и  качественно, 
чтобы люди могли комфортно перезимо-
вать. Сейчас, как я вижу ситуацию, в пер-
вую очередь необходимо осуществить ме-
роприятия по закрытию контуров. Со сво-
ей стороны мы готовы оказать любую по-
мощь — предоставление недостающих 
строительных материалов и решение прочих 
вопросов, которые могут возникнуть в ходе 

подготовительных работ. И еще: я категори-
чески запрещаю отселять людей из общежи-
тия. Здесь они жили годами, и сегодня, когда 
все мы переживаем нелегкие времена, мы не 
должны оставлять их один на один с пробле-
мами, а  создать надлежащие условия для 
проживания. Люди должны быть защищены!

Также Игорь Терехов отметил, что ситуа-
ция в городе остается сложной:

— Оккупанты продолжают нещадно бом-
бить Харьков. 21 июля в результате утренне-
го обстрела два человека погибли и более 
20 получили ранения разной степени тяже-
сти. Все пострадавшие сегодня находятся 
в больнице. Врачи оказывают им всю необ-
ходимую помощь. Агрессор бьет по оста-
новкам общественного транспорта. Причем 

в  такое время, когда люди идут на работу 
и на остановках большое скопление людей. 
Это делается умышленно. Таким способом 
агрессор пытается запугать харьковчан. Но 
я уверен, что, несмотря ни на что, Харьков 
выстоит! Мы вместе, и  это главное. Наша 
сила — в единстве!

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ È ÝÒÎ — 
ÃËÀÂÍÎÅ!
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Ñ ÍÀÌÈ 
ÂÅÑÜ ÌÈÐ
Руководитель Офиса Президента 
Украины Андрей Ермак провел встречу 
с исполнительным директором Всемирного 
конгресса украинцев (ВКУ) Соней Соутус.

Глава Офиса Президента отметил важ-

ность реальной предметной поддержки на-

шей страны со стороны этой организации, 

которая объединяет миллионы украинцев 

во всем мире.

— Сегодня весь мир с нами, мы долж-

ны это уважать. Но у всех стран есть свои 

проблемы. Поэтому мы должны исполь-

зовать разные платформы, чтобы нас слы-

шали разные части обществ других стран. 

Этим людям нужно доносить, почему они 

должны быть с Украиной до нашей побе-

ды, — сказал Андрей Ермак.

Также, по мнению руководителя Офиса 

Президента, война россии против Укра-

ины, которая стала трагедией для наше-

го государства, одновременно является 

возможностью еще больше сплотить всех 

украинцев мира.

Андрей Ермак предложил Всемирно-

му конгрессу украинцев присоединиться 

к работе платформ, занимающихся сего-

дня разработкой санкций против России, 

гарантий безопасности для Украины, во-

просами реституции, и предлагать соот-

ветствующих специалистов украинского 

происхождения.

В свою очередь Соня Соутус отметила, 

что Всемирный конгресс украинцев готов 

оказывать нашему государству всю необ-

ходимую адвокационную, коммуникаци-

онную, организационную поддержку за 

рубежом.

В частности, она отметила, что ВКУ про-

водил активную кампанию в поддержку 

предоставления Украине статуса кандида-

та в члены Европейского Союза.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
МИНИСТРОМ ЕВРОПЕЙСКИХ, ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АВСТРИЯ 
АЛЕКСАНДРОМ ШАЛЛЕНБЕРГОМ И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЯНОМ ЛИПАВСКИМ

Г
лава государства поблагодарил Австрию и Че-

хию за поддержку решения о предоставле-

нии Украине статуса кандидата на вступление 

в Европейский Союз, отметив, что очень бы хотел, 

чтобы начало диалога по вступлению в Евросоюз было 

новой страницей в жизни Украины.

— У нас впереди большая работа в отношении тех 

важных вещей, которые советуют нам европейское об-

щество, Европейский совет, Европейская комиссия. 

Я убежден, что Украина выполнит все необходимые 

требования для членства в Европейском Союзе, — ска-

зал Президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил Австрию 

и Чехию за помощь Украине во время полномасштаб-

ного российского вторжения.

— Я хотел бы поблагодарить за отношение ва-

ших обществ и правительств к поддержке наших 

людей, украинцев, особенно вынужденно пере-

мещенных лиц, женщин и детей, а также за мощ-

ную оборонную поддержку Украины, которую 

чувствуют наши Вооруженные cилы, за гуманитарную 

помощь, в частности за предоставление нашей стране 

автомобилей экстренной медицинской помощи и по-

жарного транспорта, — отметил Президент.

Кроме того, в телефонном разговоре с Президентом 

Европейского совета Шарлем Мишелем Владимир Зе-

ленский подчеркнул, что для победы Украина нужда-

ется в более современном тяжелом оружии. Стороны 

обсудили введение планируемого седьмого пакета 

санкций ЕС.

Шарль Мишель положительно оценил утверждение 

конкурсной комиссией победителя на должность ру-

ководителя Специализированной антикоррупционной 

прокуратуры и активизацию процесса отбора главы На-

ционального антикоррупционного бюро. Он убежден, 

что другие рекомендации будут выполняться такими 

же быстрыми темпами. Собеседники сошлись во мне-

нии относительно необходимости поддерживать над-

лежащий политический диалог и обсудили проведение 

в этом году очередного, 24-го саммита Украина — ЕС.

ÍÎÂÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ 
Â ÆÈÇÍÈ ÓÊÐÀÈÍÛ

Если военная обстановка в Харькове не изменится, 
школьники продолжат учиться дистанционно.

П
ока об офлайн-обучении не может идти и речи, 

сообщил Харьковский городской голова Игорь 

Терехов.

— Я никогда не пойду на то, чтобы рисковать жизнями 

детей и ввести офлайн-обучение. Будет обучение онлайн. 

К этому готовится преподавательский состав. Будем учить 

детей так до тех пор, пока военная обстановка не изменит-

ся, — подчеркнул мэр.

Городской голова также отметил, что на сегодняшний 

день в Харькове в разной степени разрушено около 110 

школ.

Американская благотворительная организация United 
Help Ukraine передала пациентам Городской клинической 
детской больницы № 16 Хибуки. Хибуки — это игрушечные 
собаки, предназначенные для применения терапевтических 
методик работы с детской травмой.

В
первые такую игрушку создал израильский доктор 

Шай Хен-Галь во время второй Ливанской войны. 

С тех пор Хибуки, что в перево-

де с иврита означает объятия, помогает 

детям Израиля, Японии, Америки, Ли-

вана, Тегерана, а сейчас — и Украины, 

справиться с психологическими травма-

ми, полученными во время войны. Играя 

с собакой, ребенок проектирует свои чув-

ства на Хибуки, таким образом запуская 

процесс обновления.

Городская клиническая больница 

№ 16 стала первым лечебным учрежде-

нием в Украине, где применили Хибу-

ки-терапию. Психолог учреждения Владислава Андру-

щенко прошла соответствующий курс обучения и теперь 

применяет эту методику для лечения психологических 

травм у дошкольни-

ков города Харькова. От 

United Help Ukraine боль-

ница получила первые 16 

собак-обнимашек.

— Сначала была про-

ведена серия учебных 

встреч для врачей и роди-

телей, а затем иначались 

занятия с детьми. Ав-

стрийская экологическая 

организация «GLOBAL 

2000» оплатила материа-

лы для творчества, с по-

мощью которых Хибуки 

были интегрированы в круг маленьких пациентов. Сейчас 

посредством игры и фантазии дети получают доступ к соб-

ственным ресурсам для восстановления, — рассказали 

в Департаменте здравоохранения ХГС.

Терапевтическая методика «Хибуки» 

внедряется в рамках проекта «Открытые 

объятия», который в первые дни россий-

ской агрессии создали психологи Дафна 

Шарон-Максимов и Ольга Леймунская. 

Украинский вариант игрушки произво-

дится в Днепре. Таким образом амери-

канская компания United Help Ukraine 

поддерживает украинское производство. 

К каждой игрушке прилагается иллю-

стрированная книга, в которой можно 

узнать историю собаки Хибуки.

ÐÈÑÊÎÂÀÒÜ ÍÅ ÁÓÄÅÌ!

ÕÈÁÓÊÈ-ÒÅÐÀÏÈß ÄËß ÄÅÒÅÉ
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ВАЖНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН  
НАСТОЯЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА И ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ. В МИРНОЕ ВРЕМЯ ОН ПЕРЕВОЗИЛ БОЛЕЕ 
158 МЛН ПАССАЖИРОВ В ГОД, А СЕГОДНЯ  НАДЕЖНОЕ УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ХАРЬКОВЧАН 
ОТ СНАРЯДОВ И РАКЕТ АГРЕССОРА

В
раг продолжает атаковать гражданскую инфра-

структуру Харькова, в частности нанес повре-

ждения депо и подвижному составу. По сло-

вам Харьковского городского головы Игоря Терехова, 

город, несомненно, обновит 

поезда и технологические по-

мещения. Для этого будет ис-

пользована программа Евро-

пейского инвестиционного 

банка. Также по возможности 

будут привлечены ресурсы го-

родов-партнеров, с которыми 

уже ведется коммуникация.

Игорь Терехов уверен, что 

метрополитен продолжит 

быть надёжной опорой для 

харьковчан:

— Мы так выстроили логистику, что метро работает. 

Интервал больше, конечно, чем в мирное время, по-

страдали составы, но мы справляемся.

Также мэр напомнил, что коммунальный обще-

ственный транспорт для харьковчан — бесплатный.

Развитие метро займет достойное место в но-

вом Генеральном плане Харькова, работа над 

которым ведется в координации с британским 

архитектором Норманом Фостером. Нынеш-

ние планы о дальнейшем расширении дли-

ны линий на 65% и увеличении количе-

ства станций на 25% будут пересмотрены 

и качественно дополнены исходя из новой 

транспортной стратегии города.

Сопредседатель депутатской группы 

«Восстановление Украины» в Верховной 

Раде Игорь Абрамович уверен, что госу-

дарство обеспечит посильную поддержку разви-

тию метро в Харькове. Он напомнил, что в госу-

дарственном бюджете были предусмотрены бо-

лее 300 млн грн субвенций на продолжение тре-

тьей линии. Вместе с тем весной этого года уже 

планировались старт строительных работ в сторону 

ул. Одесской, а также строительство электродепо на 

станции «Победа».

Парламентарий отметил, что План восстановления 

Украины, подписанный в Лугано представителями 

42 стран и более 20 международных организаций, 

предполагает привлечение минимум 150 млрд долла-

ров для реконструкции и развития инфраструктуры 

в регионах.

— В ближайшие десять лет Харьков получит необ-

ходимые средства, которые позволят не только ре-

конструировать, но и преобразовать наш любимый 

город. Сегодня мы предпринимаем все усилия, чтобы 

эти планы стали реальностью, — резюмировал Игорь 

Абрамович.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÀ

ВОСПИТАТЬ 
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

В КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС работает 
профессиональная команда сварщиков, 

от работы которых зависит исправность и 
надежность сетей.

На предприятии отметили, что на ра-

боту таких специалистов принимают по-

сле сдачи экзаменов. Например, свар-

щик-инструктор Александр Бабенко уже 

более двух десятилетий экзаменует сотруд-

ников. Работал на Крайнем Севере, газо-

проводах Казахстана, затем 12 лет на заводе 

«Турбоатом» и уже два десятилетия — в КП 

«Харьковские тепловые сети». С 24 февра-

ля вместо лаборатории металлов Александр 

Бабенко работал в траншеях, где варил тру-

бы в опасных районах города.

— Повседневная работа. Сложный 

объект — неподвижная опора в плотной 

застройке центрального района города. 

Здесь за дело берется другой профессор ме-

таллического дела — Александр Коляндра, 

инженер и дефектоскопист, ученик выда-

ющегося харьковского специалиста Викто-

ра Горбенко, у которого есть опыт работы 

во Вьетнаме, Иране и Ираке, — рассказали 

в КП «ХТС».

Чтобы работать на высоком профессио-

нальном уровне, специалисты лаборато-

рии металлов аттестуются каждые три года 

в Киеве. По словам руководителя лабора-

тории КП «Харьковские тепловые сети» 

Евгения Никитина, спрос на таких специа-

листов только растет, но уходить с родного 

предприятия сварщики не хотят. Говорят, 

это патриотизм и любовь к ХТС, которую 

передали им наставники. Поэтому и они 

хотят воспитать себе достойную смену.

Як допомогти людям похилого віку під час війни? 
Про це мають думати не лише органи влади та уповноважені 
структури. Кожна організація та окремо взята людина 
з початку повномасштабної агресії має і повинна взяти опіку 
над конкретною старенькою людиною або групою людей.

У 
цій статті ми ділимося простими порадами, як ор-

ганізувати таку допомогу самотужки, якщо є ба-

жання та фінансова можливість.

 КОМУ ДОПОМАГАТИ
За даними Держстату, в Україні налічується понад 

10,8 млн пенсіонерів. Але не всі вони потребують допомо-

ги. Більшість дають собі раду самі, або ж за ними догляда-

ють їхні рідні.

Допомоги потребують літні люди, які не мають родичів 

або їхні родичі не мають фізичної можливості їм допома-

гати. Кількість самотніх літніх людей, які стоять на обліку 

в територіальних центрах соціального обслуговування 

в Україні, становить від 700 тис. до 1 млн осіб. Їм допома-

гають соціальні працівники, а також фонди та організації.

 ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ЛЮДИНА ДІЙСНО 
ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ?

Організації або окремі особи, які допомагають людям 

в складних обставинах, часто зіштовхуються з ситуаціями, 

коли запити про допомогу є некоректними чи неправди-

вими. А за час війни таких історій стало ще більше. Тому 

важливо кожен випадок перевірити на правдивість, акту-

альність та коректність. 

Ось кілька способів, як можна це зробити:

 перед тим як братися за допомогу за запитом, спро-

буйте поспілкуватися зі стареньким телефоном;

 якщо ви отримали запит не від самих бабусі чи дідуся, 

уточніть, ким є літня людина для того, хто подає запит;

 коли доставляєте продукти, передавайте їх безпосе-

редньо людині, з якою спілкувалися.

Про що варто пам’ятати, збираючи продуктовий набір:

 продукти мають бути свіжими (звертайте увагу на тер-

мін придатності);

 до продуктового набору не варто класти дорогі про-

дукти (авокадо, ананаси, ікру). За ці кошти краще купи-

ти більш знайомі для стареньких продукти: яблука, груші, 

консерви;

 слід критично оцінювати запити від стареньких 

і пам’ятати, що ви маєте закривати базові потреби, а не за-

баганки.

Вартість одного продуктового набору на місяць стано-

вить від 550 до 800 гривень на одну особу.

 ЩО ПОКЛАСТИ В ПРОДУКТОВИЙ НАБІР?
Один із способів допомоги літнім людям — купити про-

дукти чи ліки за їхнім запитом. Якщо конкретного запиту 

немає, можна скористатися переліком продуктів базового 

продуктового набору, до якого входять: каші; чай; печиво; 

макарони; хліб; консерви (рибні, м’ясні, овочеві); цукор; 

овочі; олія; фрукти; продукти, які можна доставити свіжими.

 ПРАВИЛА КОМУНІКАЦІЇ З ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ
Комунікація та взаємодія з людьми похилого віку може 

бути нелегким завданням для волонтерів. Ось кілька пра-

вил, яких радимо дотримуватися:

 носіть маски та мийте руки. Ковід все ще з нами. Люди 

літнього віку — група ризику;

 не фотографуйте і не публікуйте фото зі старенькими 

у соцмережах без їхнього дозволу;

 не поширюйте адреси та персональні дані стареньких 

у соцмережах та волонтерських чатах. Це небезпечно;

 говоріть з ними спокійно, зрозуміло (простою мовою) 

та повільно. Будьте уважними та вмійте слухати;

 якщо можете «взяти під опіку» стареньку чи старень-

кого на постійній основі — зробіть це. Їм буде приємно ба-

чити знайоме обличчя;

 якщо вас запросили на чай (торт, перегляд новин) 

і у вас є можливість залишитись і провести з ними час — 

зробіть це. Спілкування не менш важливе, ніж продукти.

Порада наостанок. Не переходьте за червону лінію. 

Пам’ятайте, що ви не всесильні, не можете й не маєте за-

кривати усі запити від стареньких. Коректно відмовляйте 

та відверто кажіть, що не можете допомогти чи не маєте за-

раз часу, якщо це так.

ÏIÊËÓÉÌÎÑß 
ÏÐÎ ËIÒÍIÕ ËÞÄÅÉ

Протягом війни ветерани Харкова отримували 
і отримують допомогу від Харківської міської 

ради, районних адміністрацій, Червоного Хреста, 
територіальних центрів надання соціальних послуг, 
волонтерських організацій, церков та активістів 
ветеранського руху. З березня до липня люди 

отримали 1119 наборів гуманітарної допомоги. Також 
ветерани отримали гарячі обіди, ліки та речі. Деякі 
з них змогли оздоровитися в санаторії «Роща».
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УВЕСЬ СВІТ ЗАРАЗ ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ СИЛОЮ Й МУЖНІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ПОПРИ СТРАХ ЗА ВЛАСНЕ ЖИТТЯ, МИ ПРОДОВЖУЄМО 
ВИБОРЮВАТИ ПРАВО НА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І СВОБОДУ. УКРАЇНЦІ НИЩАТЬ ОКУПАНТІВ НЕ ТІЛЬКИ ЗБРОЄЮ, АЛЕ Й СЛОВОМ. ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ ДУЖЕ 
ВАЖЛИВО НЕ ПАДАТИ ДУХОМ, А МИСТЕЦТВО  НАЙКРАЩІ ЛІКИ ВІД СУМУ Й БАЖАННЯ ЗДАТИСЯ.
НАША ГАЗЕТА ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО ПИСАЛА ПРО ТЕ, ЯК УКРАЇНСЬКІ ЗІРКИ БОРОНЯТЬ ДЕРЖАВУ, ПІТРИМУЮТЬ БІЙЦІВ ТА ЛЮДЕЙ БЕЗКОШТОВНИМИ 
КОНЦЕРТАМИ НА ПЕРЕДОВІЙ ТА У СХОВИЩАХ. НАРАЗІ МИ ПІДГОТУВАЛИ ДОБІРКУ ПІСЕНЬ ПРО СТРАШНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ. СЕРЕД ВИКОНАВЦІВ 
НЕ ТІЛЬКИ ВІТЧИЗНЯНІ СПІВАКИ. ЦІ ПІСНІ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ, ЩО ЗМУСЯТЬ ЗАМИСЛИТИСЯ КОЖНОГО

ÎÇÁÐÎЇÌÎÑß Ì
THE HARDKISS  «ЯК ТИ?»

Із простого запитання, яке стало символом любові, тепер 
починається кожен ранок будь-якого українця. Популярний рок-

гурт The Hardkiss присвятив свою нову пісню всім найближчим 
людям, які турбуються одне про одного під час страшної війни. 
У новому треку солістка гурту Юлія Саніна втілила всю тугу й 
лють, спричинені вторгненням окупантів в Україну:
— Місяць я не наважувалася писати, мене охоплювали 

ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше 
пережити ці емоції, потрібно викричати цей біль, — заявила 

співачка. Глибокий текст пісні справді пробирає до мурашок, 
адже всю злість, яку Саніна описала в пісні, відчуває кожен, хто 

змушений страждати через напад ворогів.

PINK FLOYD, АНДРІЙ ХЛИВНЮК  
HEY HEY RISE UP

Культовий та всесвітньо відомий гурт Pink Froyd 
повернувся на музичну арену, аби підірвати 
всі хіт-паради новою піснею, що присвячена 
Україні. Лейтмотивом композиції Hey Hey 
Rise Up стала українська народна пісня «Ой, 
у лузі червона калина» у виконанні Андрія 

Хливнюка, що вже стала своєрідним символом 
нашої боротьби за свободу й незалежність. До 

речі, весь дохід від прослуховування нової пісні 
британський рок-гурт направить на гуманітарну 

допомогу нашій Батьківщині.

АНДРІЙ ХЛИВНЮК, NK, ДЖАМАЛА ТА ІНШІ  
«ОЙ, У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА»

Пісня, що по-справжньому пробирає до мурашок. Нещодавно 
найпопулярніші українські виконавці заспівали культову 
українську пісню разом. До запису співаки, що зараз 
розкидані по різних куточках України, долучилися онлайн. 
Композицію заспівали Джамала, Настя Каменських, 
Наталя Могилевська, Epolets, Леся Нікітюк, Оля Полякова, 

ХАС, Єгор Крутоголов, Іван Дорн, Надя Дорофєєва, Діма 
Каднай, Павло Зібров та Юрій Ткач. Починає пісню Андрій 

Хливнюк, який виконав композицію акапельно на Софіївській 
площі, а далі до нього по черзі приєднуються колеги по цеху. 

Найпотужніші голоси України об’єдналися, аби знову і знову 
показати незламність і силу нашого народу.

PROBASS ТА HARDI  
«ДОБРОГО ВЕЧОРА, МИ З УКРАЇНИ!»

Шалене поєднання українських мотивів та сучасної 
електронної музики не залишать байдужими нікого.
Трек уже давно став символом українського духу та опору, 
який ми завзято чинимо проти окупантів.
До речі, головною фразою пісні стала цитата 
славнозвісного голови Миколаївської ОДА: «Доброго 

вечора, ми з України».
Популярність композиції-символу боротьби України із 

загарбниками з кожним днем набирає все більше обертів та 
захоплює соцмережі.

LT UNITED  YOU ARE THE WINNERS, UKRAINA

Зворушливо підтримали Україну й литовці.
В ефірі національного відбору на Євробачення-2022 гурт 
LT United, переробивши текст, виконав пісню, що принесла 
йому 6-те місце на конкурсі у 2006 році.
Символічна назва, що в перекладі з англійської означає 

«ми переможці», неабияк підбадьорила наших громадян.
Не забули виконавці й згадати про російський військовий 

корабель, який вони послали слідом за всіма окупантами.

КОЛЯ СЄРГА  «ДУДУДУ, 
ВЫНЕСЕМ ОРДУ»

Український ведучий та музикант Коля Сєрга 
також вирішив присвятити перероблену пісню 
«Ду-ду-ду…» подіям в Україні.
Рядки нової пісні закликають українців не 
здаватися й описують щасливе майбутнє.
— А Москва на День Победы без акцента гимн 

поет: «Ще не вмерла України ні слава, ні воля…» 
— проспівав Коля в композиції.

Саме такі пісні зараз потрібні українцям, аби підняти 
бойовий дух.

MELOVIN  «НЕ ЗВОЛІКАЙ»

Відомий український співак Melovin випустив 
новий трек, у якому він закликав усіх українців 
боротися попри всі труднощі.
У пісні він наголосив, що нічого неможливого 
немає, а всі ми маємо йти до останнього:
— Не зволікай час для того, щоб літати, а за 

правду, свободу нам крила не зламати, — 
проспівав виконавець у композиції.

Глибокий сенс пісні та чуттєве виконання не 
залишать байдужими нікого.

НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ  «Я  УКРАЇНА»

Популярна українська співачка Настя Каменських 
присвятила зворушливий трек своїй рідній країні.

У пісні вона висловила впевненість у тому, що 
любов переможе, а Україна витримає весь біль 
і повстане.«Кожного дня болить все більше, 
але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише 
тримаючись духом і серцем, ми зможемо», — 

написала Настя в описі під роликом із треком.
Каменських щиро пишається своєю нацією й 

вірить у нашу перемогу, яку ми вже дуже скоро 
відзначатимемо.

BRAINSTORM  «МОЯ ПІСНЯ»

Відомий латвійський гурт BrainStorm вирішив підтримати 
Україну під час міжнародного телемарафону Save Ukraine 

— #StopWar у Варшаві. Музиканти виконали свою пісню 
українською.
За словами фронтмена гурту Ренарса Кауперса, Mana 
Dziesma, або «Моя пісня», стала однією з найвідоміших 
пісень у Латвії, тому саме її обрали, аби підняти бойовий 
дух українців у такі непрості часи:

— Нам дуже хотілося, щоб текст композиції однаково 
глибоко відізвався і у серцях латишів, і у серцях українців, 

адже сьогодні ми разом. Працювали з неймовірним 
натхненням, — заявив Ренарс.

Силою і міццю українців захоплюються в усіх куточках світу!

JERRY HEIL, ВІРКА СЕРДЮЧКА  «ГЕТЬ 
З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСИВИЙ»

Такого поєднання сучасної музики та культової 
фрази Вєрки Сердючки не очікував ніхто, однак 
війна робить свою справу й надихає українців 
на небачені речі.
Відтак популярна українська співачка Jerry 
Heil зробила свій ремейк української народної 

пісні «Ой на горі та й женці жнуть», а головною 
родзинкою треку стала знаменита фраза: «Геть 

з України, москаль некрасивий».
У своїй пісні Jerry Heil підкреслила захоплення 

українськими політиками та незламними ЗСУ.
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ÌÓÇÈÊÎÞ
ХРИСТИНА СОЛОВІЙ  «Я НЕСУ МИР»

Відома українська співачка Христина Соловій випустила демо-версію треку «Я несу мир», 
присвячену останнім подіям на Батьківщині.
Авторка вже випустила не одну пісню, що сколихнула мільйони українців. Та й сама Христина 
асоціюється в багатьох з Україною — така ж красива, квітуча й смілива.
— Ця пісня для всіх, хто бере до рук зброю, щоб відстояти Україну та наше право на 
існування, — зазначила виконавиця.

У своїй композиції Соловій закликала українців готуватися до бою й нагадала про головну 
мету — перемогти заклятого ворога.

РОМАН СКРИПІН  «Я ЩАСЛИВИЙ»

Ще одна композиція, яка підбадьорює в такі складні часи.
Український журналіст і телеведучий Роман Скрипін оприлюднив свій 
кавер у супроводі кадрів бойових дій.
Хай там що, під час війни вкрай важливо зберігати віру й надію 
в щасливе майбутнє й знаходити бодай якісь приводи для радості.
— Я щасливий, бо Україна довела, що її народ не опуститься на коліна 
і затулить росії рот, — зазначив Роман у своїй пісні.
Здоровий оптимізм допомагає накопичувати сили для боротьби, тож такі 
композиції зараз вкрай необхідні нашим захисникам.

ТІНА КАРОЛЬ ДОПОМОГЛА ПРИФРОНТОВОМУ ХАРКОВУ
Не тільки піснями… Відома українська співачка Тіна Кароль та її благодійний фонд допомогли 
гематологічному відділенню Міської клінічної дитячої лікарні № 16 ХМР. Зусиллями співачки 
у медзаклад привезли волюметричні інфузійні насоси та витратні матеріали до них. Медичні 
вироби призначені для хіміотерапії. На Офіційному сайті ХМР повідомили, що це гематологічне 
відділення лікарні — єдине у Харківському регіоні, де надається 
медична допомога дітям з онкологічними та онкогематологічними 
захворюваннями. Нині у лікарні понад десять дітей отримують важку 
довготривалу терапію. Саме завдяки такій музиці і таким зіркам ми 
боремося за державу, за здоров’я та власне життя, не втрачаємо 
впевненість у нашій перемозі.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ  «ВІЛЬНІ ЛЮДИ»

Гурт «Беz обмежень» вирішив випустити новий 
кліп на раніше записану пісню, у якому показали 
сміливих українців, що проявили себе під час 
війни. Назва треку вкрай символічна, адже воля — 
це головна мета боротьби з окупантами, які 
нахабно вдерлися на нашу землю.

— Пишаємося нашою нацією. Наша армія — 
без страху! Ми стали одним цілим! — зазначив 

гурт. За допомогою музики виконавці нагадують 
українцям, що довкола нас завжди були, є й будуть 

вільні та сильні люди. ЯРМАК  
«ПОТРІБЕН 
ЖИВИМ»

Відомий український репер 
Ярмак уже випускав знакову 

пісню, присвячену подіям на 
Майдані в 2013 році. Зараз він також не залишився 
осторонь і випустив відео на раніше записану 
пісню, що актуальна сьогодні, як ніколи. Слова 
треку має почути кожен захисник нашої землі, адже вони 
закликають хоробрих воїнів боротися й повертатися додому живими.
— Пацани, нам цю країну відбудовувати, бережіть себе, — 
звернувся Ярмак до українських військових.
Нікому й ніколи не вдасться знищити наш бойовий дух, 
поки нас захищає українська армія.

МАКС БАРСЬКИХ  «БУДЕ ВЕСНА»

Ще один український співак Макс Барських вирішив 
підбадьорити співвітчизників обнадійливою 

піснею. Поки хтось озброюється автоматами, 
Макс бореться із ворогом за допомогою музики. 
— Я пишаюся нашою силою і волею, 
я нескінченно гордий бути українцем. Я вірю, 
ми непереможні, і дякую кожному солдатові — 

ви безстрашні воїни, ви наша надія», — 
заявив артист.

Рядки пісні закликають українців стояти до кінця 
та єднатися. Саме такі слова зараз потрібні кожному 

з нас.

ПІСНЯ ПРО 
«БАЙРАКТАР»

Найпопулярніша композиція, 
що народилася в часи 
повномасштабного наступу росії на 
українську територію.
 Поки росіяни хизувалися тим, що їхня 

армія друга за чисельністю у світі й переможе 
будь-якого супротивника, ЗСУ готувалися до можливого наступу 

й накопичували силу та зброю.
Хто б міг подумати, що такі «сильні й безстрашні» військові з рф до 

смерті боятимуться турецького безпілотника «Байрактар».
Українці вже співають цілі оди літальному апарату.
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Н
а що підуть ці кошти, якими є умови світу, які 

країни долучаться до програми, розбирався 

Центр громадського моніторингу і контролю.

 СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ТРЕБА
У Лугано було досягнуто домовленості про те, що 

Світовий банк надасть $1,2 млрд на фінансову допомо-

гу бюджету, підтримку агросектору та на підготовку до 

нового опалювального сезону, розповів прем’єр-міністр 

України Денис Шмигаль за підсумком конференції. 

З Європейським банком реконструкції та розвитку 

сформовані домовленості що-

до підтримання на 300 млн 

євро для стабільного прохо-

дження зими. Європейський 

інвестиційний банк виділить 

120 млн євро на проєкти циф-

рової трансформації. Уряди 

Швейцарії, Швеції, Великої 

Британії нададуть кошти для 

фінансування потреб бюд-

жету, підтримання аграріїв, 

діджиталізації, ремонту енер-

гетичної інфраструктури, від-

новлення українського малого та середнього бізнесу.

За даними уряду, план відновлення України вже зараз 

оцінюється у $750 млрд. Тимофій Милованов, президент 

Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 

(2019–2020) та радник керівника Офісу Президента, під 

час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив, що втрати 

України від російської агресії вже сягнули $100 млрд. 

«Сума, що потрібна для відновлення, буде ще більшою, 

бо відновлення прямих витрат передбачає покращення. 

І тут необхідно близько 165 млрд. А загальні втрати, тоб-

то недоотримані прибутки, ВВП, людський капітал, це 

500–750 млрд», — пояснив Милованов.

 ЯК ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ
Уряд України пропонує створити декілька Офісів від-

новлення держави: у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні 

та інших містах. Але головний офіс має бути в Києві, 

впевнений прем’єр-міністр України.

Платформа відновлення України складатиметься 

з трьох рівнів. Перший — це high level, де будуть пред-

ставлені лідери держав. Другий — це спільна коорди-

наційна група, що включатиме керівників виконавчої 

влади та decision makers з України, США, ЄС, Британії, 

Польщі та інших країн-партнерів. Третій — це тематичні 

групи за галузевими напрямами: 24 групи Національної 

ради відновлення України.

Також Україна ініціює створення Advisory group, куди 

увійдуть європейські політики, американські та європей-

ські економісти зі світовими іменами. Тобто професіо-

нали, які допоможуть не лише сформувати стратегію, 

але і продемонструвати рівень відкритості України. Де-

нис Шмигаль підкреслив, що план відновлення України 

створювався на основі ключових принципів — наскріз-

них векторів, дотримання яких дозволить ефективно 

змінювати та відбудовувати країну. «Відновлення краще, 

ніж було. Build back better. Наша мета — не просто відно-

вити скло і бетон, а збудувати нову країну», — сказав він.

Серед ключових принципів: максимально можлива 

безпека для людей та бізнесу, верховенство права, єв-

роінтеграція та відповідність критеріям кандидатства, 

прозорість і підзвітність у відновлен-

ні, відбудова України з максималь-

ним залученням зелених технологій, 

digital-інструменти під час відновлення 

та загальна діджиталізація, залучення 

приватного капіталу до процесу відбу-

дови.

 ПЕРСПЕКТИВА МІЖНАРОДНИХ 
      ІНВЕСТИЦІЙ

Денис Шмигаль впевнений, що 

Україні буде достатньо двох років, аби 

імплементувати основні правила Єв-

росоюзу. Для міжнародних компаній це відкриває нові 

можливості і є важливим сигналом для перспективних 

інвестицій у різні галузі економіки країни. «Відновлення 

інфраструктури, зелений перехід, будівництво нової ге-

нерації, збільшення видобутку газу, глибинна перероб-

ка в агросекторі та металургії, ІТ-сектор. Усе це проєкти 

з мільярдним потенціалом, і ми запрошуємо міжнарод-

ний бізнес інвестувати в ці галузі», — відзначив прем’єр-

міністр.

Закордонні інвестори співчувають українцям та мають 

величезне бажання підтримати країну. Однак нині їм 

бракує гарантій безпеки, наголосила виконавча дирек-

торка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко 

під час брифінгу у Медіацентрі Україна. За її словами, 

наразі інвестори не вкладають в Україну «серйозну кіль-

кість грошей». Тож треба зробити так, щоб вони довіря-

ли державі та почувалися комфортно. «Треба зробити 

належну систему правосуддя, треба зробити так, щоб 

інвестор почувався комфортно і довіряв державі, в якій 

він працює. Якщо це станеться, все буде добре, інвестор 

прийде. Звісно, потрібні ще державні гарантії. Це, щиро 

кажучи, не завадило б, адже переважно потрібні гаран-

тії безпеки і взагалі страхування військових ризиків», — 

вважає Анна Дерев’янко. Вона додала, що ключовим 

питанням для іноземних партнерів є відсутність корупції 

під час витрати коштів на відбудову:

— Якщо іноземці побачать, що є хоча б натяк на ко-

рупцію, буде важко збирати кошти на відновлення на-

шої держави.

ÂIÄÍÎÂËÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ: 
ÑÊIËÜÊÈ ÒÐÅÁÀ I ÊÓÄÈ ÏIÄÓÒÜ ÃÐÎØI

УКРАЇНА ОТРИМАЄ МАЙЖЕ $2 МЛРД НА ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ. ПРО ЦЕ ДОМОВИЛИСЬ УЧАСНИКИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ В ЛУГАНО 
НА ПОЧАТКУ ЛИПНЯ

 ЩОДО ХАРКОВА
Наприкінці червня Харківський міський го-

лова Ігор Терехов дистанційно взяв участь у 

11-му Всесвітньому форумі міст (WUF), що 

проходив у місті Катовіце (Польща).

Мер Харкова виступив на спеціальній сесії 

«Відновлення міст та мікрорайонів після війни 

та стихійних лих». Під час дискусії експертні 

групи у складі представників міжнародних ор-

ганізацій обговорили низку питань, пов’язаних 

з оцінкою збитків руйнувань, про те, які про-

грами потрібні для соціальних та економічних 

аспектів відновлення, як регіональні та міжна-

родні організації братимуть участь у повоєнно-

му відновленні міст, як задовольнити житлові 

потреби людей тощо.

Ігор Терехов зазначив, що надання Україні 

статусу кандидата в члени Європейського Со-

юзу — важливий політичний сигнал підтримки 

України в умовах повномасштабного військо-

вого вторгнення та стимул для впровадження 

у майбутньому необхідних реформ:

— Ми зможемо швидше відновити Харків 

після війни, якщо залучимо найкращих екс-

пертів та фахівців у різних сферах забезпечен-

ня життєдіяльності. Я сподіваюся на вашу під-

тримку заради спільного миру, стабільності та 

процвітання.

Мер Харкова нагадав, що над створенням 

нового Генерального плану міста працює пул 

архітекторів зі світовими іменами на чолі з бри-

танцем Норманом Фостером. У Харкові побу-

дують нові мікрорайони, враховуючи аспекти 

безпеки та доступності, транспортні розв’яз-

ки та індустріальні парки для припливу інве-

стицій, щоб самодостатнє місто могло розви-

ватися.

Крім того, міський голова постійно веде 

перемовини з очільниками міст-побратимів та 

партнерів Харкова щодо допомоги сьогодні та 

допомоги майбутньої у післявоєнному переза-

вантаженні економіки.

Наприклад, 7 липня Ігор Терехов провів 

зустріч з мером французького міста Лілль 

Мартін Обрі.

Він розповів колезі, що, попри щоденні во-

рожі обстріли, руйнування і загальну небез-

пеку, у місті будують плани на майбутнє. Вже 

зараз ведуться переговори з потенційними ін-

весторами, розробляється новий генплан, а та-

кож йде робота над створенням Координацій-

ної ради міст-партнерів та міст-побратимів що-

до відновлення Харкова. Користуючись наго-

дою, міський голова запропонував меру Лілля 

увійти до складу цієї ради.

Зі свого боку Мартін Обрі зазначила, що з пер-

ших днів війни стежить за тим, що відбуваєть-

ся у Харкові та Україні. Лілль прийняв у себе 

близько 70 харків’ян. Місто-побратим і надалі 

підтримуватиме їх, а також продовжить надси-

лати гуманітарну допомогу до Харкова. Окрім 

того, Мартін Обрі підтвердила готовність взяти 

участь у роботі координаційної ради:

— Ми розуміємо, наскільки це важливо для 

вас, тому з радістю візьмемо участь у роботі 

координаційної ради. Також потрібно працю-

вати над пошуком інвестиційних можливостей. 

Ви можете розраховувати на нашу підтримку.

За словами Ігоря Терехова, для залучення ін-

вестицій міська влада створить максимально 

комфортні умови:

— Я впевнений, що після нашої перемоги 

французькі інвестори та підприємці матимуть 

змогу прийти до Харкова. Ми створимо макси-

мально комфортні умови, щоб вони могли ве-

сти чесний та прозорий бізнес, зміцнюючи цим 

економіку і України, і Франції.
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ËIÒÍß ËIÒÍß 
ÍÅÁÅÇÏÅÊÀÍÅÁÅÇÏÅÊÀ
ВЛІТКУ РИЗИКИ ОТРИМАТИ ХАРЧОВЕ ОТРУЄННЯ СУТТЄВО 
ПІДВИЩУЮТЬСЯ, АДЖЕ ПІД ЧАС СПЕКИ ПРОДУКТИ ПСУЮТЬСЯ 
ШВИДШЕ, ОТЖЕ І БАКТЕРІЇ ТА МІКРОБИ РОЗВИВАЮТЬСЯ БІЛЬШ 
СТРІМКО ТА АКТИВНО

У 
Держспоживслужбі нагадали про основні 

правила, яких потрібно дотримуватися, щоб 

запобігти харчовим отруєнням. «Влітку зро-

стає ризик виникнення харчових отруєнь та гострих 

кишкових інфекційних хвороб, тому важливо дотри-

муватися рекомендацій, щоб уникнути таких випад-

ків»,— йдеться у дописі організації.

 ЯК УНИКНУТИ ОТРУЄННЯ ЇЖЕЮ У СПЕКУ. 
ПОРАДИ
 Перед приготуванням їжі та перед її вживанням 

ретельно мийте руки з милом.

 Приготовані страви бажано вживати відразу або 

піддавати вторинній термічній обробці при повторно-

му споживанні.

 Зберігайте готові страви без холодильника не 

більше ніж дві години.

 Для вживання і приготування їжі використовуйте 

воду тільки з централізованих джерел водопостачання 

або питну бутильовану.

 Воду з річок, озер не використовуйте для вживан-

ня, приготування їжі та миття посуду.

 Не готуйте багатокомпонентні страви, які не ви-

магають термічної обробки у непристосованих до цьо-

го умовах.

 Не беріть у дорогу продукти, які швидко псують-

ся.

 При тяжкому стані хворого негайно викликайте 

швидку допомогу.

 Не купуйте продукти харчування на стихійних 

ринках або з рук у приватних осіб.

 Зберігайте продукти харчування тільки у спосіб 

та терміни, зазначені на упаковці.

 При споживанні фруктів, овочів, ягід ретельно 

мийте їх питною водою.

 Не вживайте незнайомі та підозрілі гриби, ягоди, 

трави, інші рослини.

 Не вживайте продуктів і напоїв за найменшої 

підозри щодо їх якості та з простроченим терміном 

придатності.

 Для купання та від-

починку використовуйте 

лише офіційно дозволені пляжі.

 «ЇЖА НЕ СТЕРИЛЬНА». 
ЧИ ЗАВЖДИ ПОТРІБНО МИТИ 
ФРУКТИ ТА ОВОЧІ

В інтерв’ю журналу The New York Times помічник 

фахівця з розширення кооперативів з безпеки хар-

чових продуктів у Каліфорнійському університеті 

в Девісі Ерін ДіКапріо розповіла, чи дійсно потріб-

но мити продукти перед їжею для того, щоб звести до 

мінімуму ризик харчового отруєння.

— Мийте руки перед тим, як торкатися будь-яких 

продуктів, а потім промийте їх під холодною проточ-

ною водою. Зазвичай достатньо 5–10 секунд. Завдяки 

такій процедурі, забирається весь бруд, а також будь-

які мікробні забруднювачі, які можуть перебувати на 

продукті. Миття також допомагає видалити деякі по-

верхневі пестициди. Якщо ви миєте зелень, наприклад 

салат Ромен, то потрібно відламати і промити окреме 

листя, а потім висушити в центрифузі для салату. Та-

кож перед полосканням салат можна занурити в миску 

з водою,— порадила експертка.

Фахівці з безпеки харчових продуктів уважно сте-

жать за деякими патогенами, бактеріями та вірусами, 

які пов’язані з небезпечними спалахами на виробниц-

тві. Наприклад, E.coliO157: H7 — бактерія, виявлена 

в кишечнику великої рогатої худоби та інших тварин, 

яка також виявляється в листовій зелені. При потрап-

лянні всередину може спричинити нудоту, блювання 

та діарею.

— Отже, коли ми говоримо про харчові віруси, на-

самперед маємо на увазі вірус гепатиту А та норовірус. 

Ці віруси спричиняють низку спалахів у м’яких яго-

дах, бо часто ці плоди збирають вручну, тому ми, лю-

ди, можемо перехресно заразити ці ягоди під час зби-

рання врожаю,— пояснила доктор ДіКапріо.

Миття не повністю знезаражує продукти, але зазви-

чай видаляє від 90% до 99% мікроорганізмів. Погли-

нання меншої кількості мікробів знижує ймовірність 

того, що ви занедужаєте.

Немає потреби повторно мити зелень або інші про-

дукти, на упаковці яких зазначено «Попередньо ви-

мито». Насправді їх миття може підвищити ризик 

перехресного забруднення іншими продуктами, та-

кими як сире м’ясо, яке ви готуєте. Важливо мити 

продукти незалежно від того, чи збираєтеся ви їсти 

шкірку (наприклад, яблука) або очищати її від шкір-

ки (наприклад, банани, морква, апельсини чи аво-

кадо). Промийте все перед чищенням або нарізкою. 

Використання чистої щітки для акуратного очищення 

твердих поверхонь, таких як у дині, також допоможе 

видалити будь-яке забруднення. Також експерт не ре-

комендує використовувати спеціальні миючі засоби. 

Незважаючи на те що тепло може інактивувати мі-

кроорганізми, гаряча вода не ефективніша ніж холод-

на з точки зору безпеки харчових 

продуктів. Потрібний рівень тепла, 

ймовірніше, буде надто гарячим, 

щоб ви могли опустити руки в рако-

вину, і це може вплинути на якість 

продукту. Щодо заморожених про-

дуктів, їх не потрібно промивати 

перед вживанням. Тим не менш, 

важливо дотримуватися інструкцій 

по обігу на упаковці, включаючи 

будь-які рекомендації щодо на-

грівання.

У Департаменті охорони здоров’я 
Харківської міської ради закликали 
харків‘ян дотримуватися правил 

особистої гігієни, а також 
технології приготування та 

зберігання їжі.
— Зверніть увагу, що 

підвищена температура повітря 
навколишнього середовища 
сприяє поширенню збудників 

кишкових інфекцій. Щоб уникнути 
захворювання, необхідно 

дотримуватися простих правил, 
зображених на фото. При 
виникненні болю в животі, 

нудоти, підвищеній температурі 
тіла, загальній слабкості та інших 
симптомів кишкової інфекції 

необхідно негайно звернутися по 
медичну допомогу, — наголосили 

у департаменті.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
В профессиональной деятельности рекомендует-

ся действовать испытанным способом, не экспери-

ментировать и избегать риска, к которому, вероятно, 

вас будет подталкивать ваша внутренняя сущность. 

Предстоят финансовые потери, бытовые хлопоты.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Ко всем предложениям следует относиться с ос-

мотрительностью. Щедрость или излишняя доверчи-

вость могут стать причиной ошибки. Не исключено, 

что вас попытаются обвести вокруг пальца. Неделя 

благоприятна для любви, семейных отношений.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Коммерческие дела будут развиваться удачно 

и принесут желаемые результаты. Хорошая неделя 

для завершения дел, принятия важных решений, об-

щения. Не исключены приятные новости, связанные 

с близкими людьми.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Период, дающий возможность переосмыслить 

прошлый опыт и построить удачные планы на буду-

щее. А вот любовные разочарования будут перено-

ситься с трудом. Реализм и практичность заслоняют 

свойственную вам нежность и тонкость чувств.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Несмотря на то что вы заняты на работе, ваш 

долг — обеспечить комфорт супругу и детям. Вы зна-

ете, как важно по кирпичику выстроить семейный 

микроклимат. Чтобы улучшить атмосферу, вам при-

дется сдерживать свое раздражение. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Окружающие поддержат вас советом или делом. 

К тому же вы не будете стеснены в средствах, вам 

удастся без особых усилий заработать крупную сум-

му. Проявите все свои творческие способности. Сме-

ло беритесь за самые сложные задачи.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Хороший период для работы над собой. Несомнен-

ную пользу принесут диеты. Только не прибегайте 

к экспресс-методам под девизом «Минус десять ки-

лограммов за неделю!» Такие эксперименты закон-

чатся плачевно. Соблюдайте баланс.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Возможно недомогание, не исключены приступы 

мигрени, скачки артериального давления. Собраться 

с силами будет непросто. Избегайте эмоционального 

и физического перенапряжения.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
У вас может возникнуть идея переписываться 

с людьми из других стран. Вы настроены на поиск 

информации, но если попутно вам встретится при-

влекательный человек, то мимолетный интерес легко 

перерастет в увлечение.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вероятны неприятности материального характера. 

Кроме того, с вами могут сблизиться люди, ни в грош 

не ставящие этику взаимоотношений. В личной жиз-

ни, чтобы гармонично складывались отношения, про-

являйте гибкость и готовность пойти на компромисс.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
У многих появится искушение использовать сле-

пую удачу, играя на бирже или в казино. Вероятно 

нарушение законности и правопорядка. В азартных 

играх важно вовремя остановиться, иначе вам при-

дется залезть в долги. Будьте внимательны за рулем.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Многие Рыбы будут недовольны начальством. Не 

волнуйтесь, если даже ваш руководитель совсем не 

щедр на похвалы. Но если вы того заслужили, он по-

высит вам заработную плату без вашей просьбы.

Ãîðîñêîï íà 24–30 èþëÿ

УУ
наші дні легко можна знайти книги, що 

розповідають про правильне ставлення 

до фінансів, проте підкріпитися знання-

ми про пару-трійку прикмет, яких наші предки 

здавна намагалися дотримуватися, зайвим ніко-

ли не буде. Прикмети, які притягують гроші:

 Щоб залучити до будинку достаток, потріб-

но покласти під скатертину столу купюру, яку не 

можна витрачати.

 Також можна покласти монетку під кили-

мок біля вхідних дверей. Проте варто пам’ятати, 

що монета, що лежить орлом нагору, приваблює 

гроші, а орлом униз — відштовхує. Це також майте 

на увазі і тоді, коли підіймаєте монети із землі.

 У гаманці завжди має бути хоч трохи грошей.

 У будинку не повинно бути кранів, що те-

куть, або поламаних бачків від унітаза — це обіцяє 

зникнення грошей.

 Щоб гроші завжди водилися, йдучи з дому, 

треба залишати на дзеркалі купюру.

 Не можна одразу витрачати зарплату — 

гроші мають переночувати вдома.

 Якщо пофарбувати віник у червоний колір 

і поставити його в кутку кімнати, то, згідно з на-

родними прикметами, весь рік у будинку будуть 

водитися гроші.

 Зберігайте віник помелом уверх і мийте пі-

сля кожного використання під холодною водою.

 Не віддавайте гроші з рук до рук. Кладіть 

на поверхню, щоб людина не брала у вас купюри 

з рук.

 У перші пару днів місяця, що росте, по-

кажіть молодику монетку, а потім сховайте в га-

манець. Це буде грошовий талісман, який краще 

не витрачати.

 У перший день після росту місяця насип-

те в ємність рис і щодня кладіть у неї монетки. 

Робіть це до повного місяця, і цього ж дня роз-

дайте монети на пожертву.

ÃÐÎØI ÏÎËËÞÒÜÑß ÐIÊÎÞÃÐÎØI ÏÎËËÞÒÜÑß ÐIÊÎÞ
Дуже часто причиною бідності та невміння 
правильно розпоряджатися грошима є не різні 
забобони, а ми самі й наші звички. Багатство 
приходить тільки до тих людей, які вміють заробляти 
та розпоряджатися грошима, а також знають усі 
особливості їхнього правильного зберігання, 
що також дуже важливо.

По горизонтали: 3. Томат. 9. Замечание, являющееся 

взысканием, наказанием за проступок. 10. Особен-

ность, разновидность, представляющая собой неяв-

ный переход от одного к другому. 11. Богатый крестья-

нин-собственник. 13. Торжественный обряд, совер-

шаемый при заключении брака. 15. Инертный газ, не 

имеющий запаха. 16. Приспособление для управления 

ходом автомобиля. 17. Огнепроводный жгут, передаю-

щий искру взрывчатому веществу. 18. Отечественный 

писатель. 19. Благодарность, воздаяние за что-нибудь. 

22. Специалист, обслуживающий звукоулавливаю-

щие аппараты. 26. Приверженец, последователь ка-

кого-нибудь учения. 28. Минерал, применяемый для 

лепных и формовочных работ. 29. Треугольная плат-

форма с парусом для катания по льду. 30. Потайное 

устройство в механизмах. 31. Половая клетка живот-

ного или растения. 32. Небольшой лес. 34. Участник 

организации, группы людей. 35. Метод, совокупность 

приёмов какой-нибудь работы, деятельности, пове-

дения. 36. Крупнейший материк Земли. 40. Лёгкая 

постройка с прилавком для мелкой торговли, ларёк. 

43. Умышленное противоправное изъятие чужого 

имущества. 44. Боковая стенка судна. 45. Тот или иной 

источник освещения. 47. Цирковой артист, исполня-

ющий трюки на неосёдланной лошади. 48. Жировая 

складка в брюшине. 51. Болотная птица. 52. Сфера 

деятельности. 53. Вещество, участвующее в хими-

ческой реакции. 54. Деталь установленного заводом 

образца.

По вертикали: 1. Операция листовой штамповки. 

2. Сильное пламя, охватывающее и уничтожающее 

всё, что может гореть. 3. Обращение, призывающее 

удовлетворить какие-либо нужды. 4. Взятка. 5. Часть 

суток. 6. Однолетнее травянистое растение семейства 

сложноцветных. 7. Движение, поток воздуха. 8. Не-

высокие сапоги без голенища. 12. Лесная заросль. 

14. Большое и великолепное здание, выделяющееся 

своей архитектурой. 15. Учитель, наставник. 19. Воз-

вышенность. 20. Растения, выращиваемые в парни-

ках для последующей пересадки в открытый грунт. 

21. Специальная ванна с подогревом воды и с гидро-

массажем. 23. Полое пространство, образовавшееся в 

массиве горных пород. 24. Спусковой крючок в охот-

ничьем ружье. 25. Металлическая оболочка, наклады-

ваемая на испорченный зуб с целью его сохранения. 

26. Лицевая сторона монеты. 27. Изделие, изготовлен-

ное из плотно переплетённых ниток. 33. Форменная 

куртка со стоячим воротничком. 37. Место на реке, где 

поят скот. 38. Жар от огня, печи. 39. Специальность 

спортсмена. 40. Маленькая речная рыба семейства кар-

повых. 41. Врун. 42. Спортивная игра на льду. 44. Верх-

няя часть нижней конечности у человека. 46. Хвойный 

лес, тянущийся широкой полосой на севере Европы. 

49. Ограждение вдоль бортов, вокруг люков на судне. 

50. Углубление в стене для помещения украшений.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Помидор. 9. Выговор. 10. Оттенок. 11. Ку-

лак. 13. Свадьба. 15. Гелий. 16. Руль. 17. Шнур. 18. Боровик. 

19. Награда. 22. Акустик. 26. Адепт. 28. Гипс. 29. Буер. 30. Сек-

рет. 31. Гамета. 32. Роща. 34. Член. 35. Стиль. 36. Евразия. 

40. Палатка. 43. Хищение. 44. Борт. 45. Свет. 47. Жокей. 

48. Сальник. 51. Цапля. 52. Поприще. 53. Реагент. 54. Нормаль. 

По вертикали: 1. Вырубка. 2. Пожар. 3. Просьба. 4. Мзда. 

5. День. 6. Ромашка. 7. Ветер. 8. Ботинки. 12. Куща. 14. Дво-

рец. 15. Гуру. 19. Нагорье. 20. Рассада. 21. Джакузи. 23. Ка-

верна. 24. Собачка. 25. Коронка. 26. Аверс. 27. Ткань. 33. Ки-

тель. 37. Водопой. 38. Зной. 39. Яхтсмен. 40. Пескарь. 41. Лжец. 

42. Кёрлинг. 44. Бедро. 46. Тайга. 49. Леер. 50. Ниша.


