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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
СО ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ ХУДОЖНИКОМ МИКЕЛАНДЖЕЛО ПИСТОЛЕТТО 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ООН

горь Терехов отметил, что до войны 
Харьков был мощным культурным 
центром, в  котором великие интел-

лектуалы могли свободно работать и обме-
ниваться идеями:

— Разрабатывая новый Генеральный 
план города, команда британского архитек-
тора Нормана Фостера совместно с лучши-
ми отечественными и зарубежными специа-
листами работает над тем, чтобы не только 
сохранить, но и  приумножить культурный 
потенциал города. Мы хотим сохранить 
и  развить эту сущность. Война дает воз-
можность заглянуть на много лет вперед, 
что позволяет видеть Харьков словно маг-
нит для жителей и будущих туристов.

Итальянский художник Микеланджело 
Пистолетто сообщил, что готов участво-
вать в возрождении Харькова, и предложил 
спроектировать и подарить городу скульпту-
ру, символизирующую мир и возрождение.

В ее основе будет лежать тот же символ, 
что и в его знаменитой инсталляции «Воз-
рождение», установленной перед штаб-

квартирой Организации Объединенных 
Наций в Женеве. Свою идею художник во-
плотил в 193 камнях, каждый из которых 
представляет страну, являющуюся членом 
организации.

— Это надежда, которую я  хочу прине-
сти из Харькова всему миру, потому что эти 
конфликтные реалии принадлежат не толь-
ко Украине. Эта скульптура напоминает че-
ловечеству о  необходимости предотвра-
щения войн. Речь идет не о реконструкции, 
а  о  возрождении общества — общества, 
в котором никогда не должно быть войны, — 
сказал Микеланджело Пистолетто.

В рамках встречи стороны договорились, 
что скульптура будет спроектирована и по-
строена в кратчайшие сроки.

— Важно, чтобы этот символ возрожде-
ния и мира был установлен как можно бы-
стрее. Думаю, это будет символично не 
только для Харькова, но и для всего миро-
вого сообщества. Для этой скульптуры мы 
выделим одно из знаковых для нашего ме-
гаполиса мест, — сообщил Игорь Терехов.

Европейская экономическая комиссия 
ООН координирует целевую группу 

UN4Kharkiv (ООН для Харькова), 
которая объединяет 14 агентств 

ООН и международных организаций 
и занимается разработкой подходов 

к комплексной реконструкции городов.

ÑÈÌÂÎË ÌÈÐÀ 
È ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß

.5



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Четверг 
25 августа 2022 года2 Àêòóàëüíî

ÊÎÎÐÄÈÍÈÐÓÅÌ 
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Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак принял участие в первом 
заседании мероприятия «Киевская 
инициатива».

— Мы о многом говорили. Проинфор-

мировали наших коллег о ситуации на 

фронте, о том, что необходимо, чтобы на-

ших успехов было 

еще больше. Мы 

говорили о про-

должении санкци-

онного давления, 

о будущих гаран-

тиях безопасно-

сти для Украины. 

Была достигнута 

договоренность 

проводить ежеме-

сячные заседания инициативы, в частно-

сти в формате видеоконференции. Убе-

жден, что круг участников этого формата 

будет расширяться

Глава ОП уверен, что регулярное про-

ведение «Киевской инициативы» будет 

способствовать эффективной координа-

ции усилий соседних стран-партнеров для 

помощи Украине в защите свободы, неза-

висимости и безопасности в Европе.

— Думаю, что это критически важно, 

чтобы сегодня все наши партнеры бы-

ли в одном информационном поле, знали 

от нас все последние новости, чтобы мы 

могли координировать наши усилия. Как 

я сказал, наша победа будет общей победой 

с нашими партнерами, с нашими соседя-

ми, мы в этом уверены. В ходе сегодняшней 

встречи обсуждался вопрос предоставления 

Украине гарантий безопасности. Вскоре 

должны появиться первые рекомендации от 

Группы по вопросам международных гаран-

тий безопасности для Украины, которую он 

возглавляет вместе с бывшим Генеральным 

секретарем НАТО Андерсом Фогом Рас-

муссеном. Над этим документом мы сейчас 

работаем, — сообщил Андрей Ермак.

Государственный секретарь, глава бю-

ро международной политики Канцелярии 

Президента Республики Польша Якуб Ку-

мох отметил: «Украинки и украинцы сего-

дня защищают Европу от тоталитаризма, 

тирании. За это большое спасибо. И наши 

государства будут помогать украинскому 

народу до самой победы».

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО СУПРУГА ЕЛЕНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ «МОЛИТВА ЗА УКРАИНУ», 
КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В СОФИЙСКОМ СОБОРЕ В КИЕВЕ

П
редстоятели церквей и руководители религи-

озных организаций помолились за Украину 

и пожелали скорейшего наступления мира, 

а также силы украинскому народу, чтобы выстоять во 

время тяжелых испытаний. После окончания выступ-

лений хор исполнил духовный гимн «Боже великий, 

єдиний, нам Україну храни!».

Глава государства поздравил предстоятелей церквей 

и руководителей религиозных организаций с Днем Не-

зависимости и поблагодарил за духовную поддержку 

украинского народа.

В своем обращении к народу Владимир Зеленский 

также отметил, что за шесть месяцев войны мы изме-

нили историю, изменили мир и изменились сами.

— Мы всегда чтили всех борцов за независимость, 

называли этот день главным праздником, а сине-жел-

тый флаг — святыней. Прикладывали руку к сердцу, 

исполняя гимн, гордо произносили «Слава Украине!» 

и «Героям слава!». 24 февраля нам выпало подтвердить 

слова делами, когда сказать независимости да нужно 

было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на 

участки, а в военкоматы, терроборону, волонтерское 

движение, информационные войска или просто стой-

ко и добросовестно работать на своем месте, в полную 

силу, на общую цель.

Теперь мы точно знаем, кто действительно нам брат 

и друг, а кто даже не случайный знакомый… Мы по-

няли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие укра-

инцы. И что такое Украина. Мы стали уважать себя. 

И мы объединились. У нас еще не было «Хаймарсов», 

но были люди, которые готовы останавливать танки 

голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, 

но у нас были люди, которые были готовы закрыть со-

бой родную землю. Украинский народ и его мужество 

вдохновили весь мир. Дали человечеству новую наде-

жду, что справедливость не покинула наш циничный 

мир окончательно. И в нем все еще побеждает не сила, 

а правда. Не деньги, а ценности. Не нефть, а люди. Во 

всех мировых учебниках истории будет раздел «Време-

на, когда мир объединила Украина».

ÍÅ ÑÈËÎÉ, À ÏÐÀÂÄÎÉ

В День города Харьковский городской голова Игорь Терехов 
наградил харьковчан и вручил нагрудные знаки новым 
Почетным гражданам Харькова.

П
очетные грамоты Харьковско-

го городского совета, Благо-

дарности городского головы 

и Почетные грамоты исполнительно-

го комитета городского совета вручи-

ли военным, спасателям и работникам 

коммунальных предприятий, которые 

занимаются жизнеобеспечением города 

во время войны. Кроме того, по случаю 

79-й годовщины освобождения Харькова от нацистских 

захватчиков наградили ветеранов Второй мировой войны.

Присутствующие почтили память погибших на войне 

украинцев минутой молчания.

Игорь Терехов отметил, что впервые Харьков отмечает 

свой день рождения в новом статусе — Города-героя:

— Президент Украины удостоил город этого почетного 

звания благодаря вам, харьковчане, вам, воинам, которые 

защищают Харьков и всю Украину, бойцам теробороны, 

медикам, волонтерам, всем украинцам. У нас были вели-

колепные планы развития города, и я уверен, что после на-

шей победы мы вместе отстроим Харьков, и он будет еще 

лучше, еще красивее, чем был.

Мэр также вручил нагрудные знаки пяти новым Почет-

ным гражданам города Харькова. Ими стали Александр 

Волобуев, Владимир Садковой, Олег Микац, Сергей Гуз-

ченко и Валерий Шмуклер.

— В этом году мы приняли решение удостоить почетно-

го звания военных, которые 

отстаивают наш город и всю 

Украину, героев-работников 

ГСЧС, которые спасают жиз-

ни, тушат пожары, разбирают 

завалы, а также строителей, 

которые создавали наш город 

и сегодня работают над тем, 

чтобы после нашей победы 

Харьков стал идеальным горо-

дом будущего, — сказал Игорь 

Терехов.

Поздравляя украинцев с 

Днем Государственного Фла-

га, городской голова также отметил, что в Харькове над 

самым высоким флагштоком в Украине и Европе (102 м) 

реет украинский флаг как символ того, что Харьков был, 

есть и будет украинским городом.

Всех украинцев сегодня объединяет одна цель — как можно 
скорее отстоять независимость своего государства, завил 
Харьковский городской голова Игорь Терехов 24 августа 
в эфире национального телемарафона.

М
эр отметил, несмотря на то, что ситуация 

в регионе остается напряженной и введен ко-

мендантский час, все харьковчане так или ина-

че празднуют День Независимости Украины.

— Для харьковчан День Независимости — не простой 

звук, это состояние души, наша вера в победу, в то, что 

Украина будет целостной и соборной. Харьков не переста-

ют обстреливать, ситуация напряженная. Но в то же время 

нас всех объединяет одна цель — победить, отстоять свою 

независимость и право нации на жизнь. И сегодня нельзя 

делить Украину на запад и восток, на север и юг. Это все — 

наша Украина, и нам нужно ее отстоять, защитить ее неза-

висимость, а потом отстроить разрушенные дома, школы, 

детские сады, лечебные учреждения. 

Вместе мы преодолеем любые трудности!

ÍÀÃÐÀÄÛ — ÃÅÐÎßÌ

ÖÅËÜ ÎÄÍÀ — ÏÎÁÅÄÈÒÜ!
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ПРОНИКНУТЬ 
В ИСТОРИЮ 
ХАРЬКОВА

V  Художественная выставка 
«Любимому Харькову посвящается!» 

открылась 23 августа в режиме 
онлайн.

Ежегодная выставка основана 

Школой современных театраль-

но-сценических направлений. 

В экспозицию вошли 206 лучших 

работ художественного сообщества 

за последние пять лет, выполнен-

ные в самых разных техниках и ма-

териалах. Круг авторов составляет 

133 участника. Среди них — учащи-

еся и преподаватели Школы совре-

менных театрально-сценических 

направлений, Харьковской дет-

ской художественной школы № 1 

им. И. Ю. Репина, Детской художе-

ственной школы № 2 им. П. А. Лев-

ченко, Детской художественной 

школы № 3, Детской школы ис-

кусств № 6, Детской школы ис-

кусств № 7, Харьковского областно-

го Дворца детского и юношеского 

творчества и Харьковского частного 

академического художественного 

лицея Харьковской области.

— Работы авторов, представлен-

ных в экспозиции, помогут посети-

телям онлайн проникнуть в историю 

города, увидеть его красоту и почув-

ствовать его атмосферу. А некоторые 

факты из жизни Харькова станут на-

стоящим открытием не только для 

исследователей, но и для зрителей 

виртуальной выставки. Приглаша-

ем всех желающих на удивительную 

прогулку в виртуальном галерейном 

пространстве, где вы увидите улицы, 

парки, здания и достопримечатель-

ности Харькова! — отметили в Де-

партаменте культуры ХГС.

Сотрудники Комплекса «Харьковводоснабжение» КП 
«Харьковводоканал» Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС 23 августа выполнили большой 
объем комплексных работ по восстановлению подачи воды.

В 
частности, ликвидировано 14 повреждений на 

участках трубопроводов холодного водоснабжения 

и приведено в порядок восемь смотровых колодцев. 

Для этого мастера были обеспечены всей необходимой спец-

техникой, оборудованием и материалами, сообщили на пред-

приятии:

— Несмотря на непрекращающуюся вражескую агрессию, 

наши бригады продолжают интенсивными темпами восста-

навливать водоснабжение харьковчанам и готовить сети 

к эксплуатации в осенне-зимний период. Кроме того, лабора-

торией санитарно-эпидемиологического контроля ежеднев-

но проводятся исследования качества воды, которая подается 

в дома харьковчан. По заключению специалистов, водопро-

водная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим 

нормам.

У Міністерстві охорони здоров’я 
України зазначили, що робити 
другу бустерну дозу вакцини проти 
COVID-19 наразі не рекомендовано, 
якщо людина не належить до групи 
ризику та не досягла 60 років.

У 
МОЗ нагадують, що до 

груп ризику, яким реко-

мендований другий бу-

стер, належать особи:

 віком понад 60 років;

 які проживають у закладах до-

гляду за літніми людьми;

 з інвалідністю;

 з імуносупресією;

 віком 18–59 років із медичними станами, які підвищують 

ризик тяжкого перебігу COVID-19;

 віком 18–59 років із численними хронічними захворю-

ваннями.

У Департаменті охорони здоров’я ХМР зазначили, що для 

тих харків’ян, які повернулись додому та у яких є показан-

ня для щеплення, у міських поліклініках продовжують робо-

ту пункти вакцинації проти COVID-19 та лікарі первинної 

ланки. Медустанови у достатній кількості забезпечені вакци-

ною.

 РЕЦЕПТИ НА АНТИБІОТИКИ ДІЮТЬ
В Україні майже 16 тисяч аптек уже працюють з електронни-

ми рецептами на антибіотики.

Про такі цифри повідомляє 

Міністерство охорони здоров’я. 

Це число включає більшість 

великих аптечних мереж 

в Україні, — йдеться у повідом-

ленні.

За даними МОЗ, за 15 днів від 

початку впровадження функ-

ціоналу по всій країні було 

виписано понад 32 тис. елек-

тронних рецептів на антибіо-

тики.

Електронний рецепт — це 

долучення України до міжна-

родних медичних стандартів, де антибіотики відпускають ви-

ключно за рецептами, аби запобігти розвитку резистентності 

бактерій до антибіотикотерапії.

Протягом перехідного періоду всі аптечні заклади мають під-

готуватися до нових умов відпуску антибіотиків та зареєстру-

ватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У міністерстві наголошують, що процес роботи з елек-

тронними рецептами є простим і зрозумілим для праців-

ників аптек. Технічно процес погашення рецепта відбуваєть-

ся не більше кількох хвилин, а функціонал дозволяє пацієнту 

розділити покупку на кілька разів.

У Департаменті охорони здоров’я ХМР зазначають, якщо 

у харків’ян виникають проблеми стосовно виписки чи пога-

шення рецептів, то вони можуть звернутися на гарячу лінію 

НСЗУ 16–77. Оператори контакт-центру нададуть детальну 

консультацію за вашим запитом.

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÛÌÈ ÒÅÌÏÀÌÈ

ÒÐÅÒIÉ ÁÓÑÒÅÐ ÍÅ ÄËß ÂÑIÕ

Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан 
просят более подробно сообщать об утечках воды, 
указывая место самой утечки и точный адрес, а также 

предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. 
Эту информацию принимают по тел.: 15-33.

23 АВГУСТА, В ДЕНЬ ГОРОДА, КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМПЛЕКС ПО ВЫВОЗУ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ» ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХГС 
ОТМЕТИЛО СВОЕ 172ЛЕТИЕ

И
стория КВБО начинается 

с 1850 года, когда впервые 

был создан ассенизацион-

ный обоз, осуществлявший вывоз 

мусора и редких нечистот из города 

Харькова.

За это время многое изменилось, 

и сегодня предприятие идет в ногу 

с техническим прогрессом: постоянно 

увеличивается количество единиц по-

движного состава, закупается совре-

менная техника, повышается профес-

сиональный уровень рабочих. А с началом российской 

агрессии предприятие показало харьковчанам свои 

силы и возможности в полном объеме. Даже находясь 

под обстрелами, сотрудники КВ-

БО не прекращали свою рабо-

ту, заботясь о чистоте и порядке 

в Харькове.

— Сегодня работники наше-

го предприятия, как и военные, 

находятся на первой линии обо-

роны, но — внутреннего, комму-

нального фронта. И хотя водите-

ли и грузчики каждый день вы-

ходят на маршруты без оружия, 

их работа тоже приносит в жизнь 

харьковчан спокойствие и чувство стабильности. 

Харьковчане могут быть уверены — мы и дальше будем 

с вами, будем добросовестно выполнять свои обязан-

ности и заботиться о чистоте улиц и домов нашего лю-

бимого города, — отметил директор КП «КВБО» Алек-

сей Артикуленко.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ ËÈÍÈÈ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
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П
сихологиня Ольга Лозовська розповіла про 

те, як вдячність впливає на людей та як її на-

вчитись.

 Чому важливо відчувати вдячність

Вдячність — це вираження подяки за те, що ти маєш. 

Тобто це відчуття цінності всього, що оточує люди-

ну. Бути вдячним(-ою) можна за будь-що, й навіть за 

найменші побутові речі, на які часто ми не звертаємо 

уваги. Науковці стверджують, що відчуття вдячності 

сприяє виробленню гормону окситоцину, який від-

повідає за побудову близьких стосунків.

Вдячність виконує ключову функцію в нашому 

соціальному житті та є однією з основ нашої еволюції 

як виду. Люди, які не навчилися виражати вдячність 

або не змогли розвинути визнання вкладу інших, на-

вряд чи були б спроможними вижити з погляду соціаль-

ного контексту, — каже експерт з вивчення вдячності 

Глен Фокс. Дослідження підтверджують, що люди, які 

регулярно відчувають подяку за те, що мають, рідше 

страждають на безсоння, мають більш оптимістичні 

погляди та більше задоволені своїм соціальним і про-

фесійним життям. Свідоме практикування вдячності 

може бути навіть терапевтичним і полегшувати само-

почуття в людей з психічними розладами.

 Практикування вдячності

Щоб розвинути в собі відчуття вдячності та бачити 

цінність того, що ти маєш, можна спробувати кілька 

вправ. Вдячність є нашою опорою, адже ми можемо 

спиратися лише на те, що маємо. Навчаючись поміча-

ти те, що в нас є, ми вчимося переживати вдячність як 

стан душі та доброзичливого ставлення до себе, інших 

та світу, — переконана Лозовська.

 А що якби?..

А що якби в тебе не було нічого з того, що ти маєш 

зараз? Як би ти почувався(--лась)? Хто б тебе оточував? 

Який би соціальний статус ти мав(-ла)?

Відповівши на запитання вище, мабуть, ти все-таки 

відчуєш вдячність і помітиш речі та людей, які прино-

сять тобі користь.

 Щоденник вдячності

Заведи щоденник вдячності, в якому починай кож-

ну сторінку зі слів подяки подіям, людям або речам 

у своєму житті. Їх також можна намалювати.

Щоденник допоможе обдумати детально, як ті чи ін-

ші фактори впливають на твоє життя. Обговорюй свої 

роздуми за сімейною вечерею чи сніданком. Це стане 

гарним ритуалом початку та завершення дня.

 Банка вдячності

Візьми велику прозору скляну банку, напиши на ма-

леньких папірцях, за що ти вдячний(-а), та кидай їх 

усередину. Кожного дня банка збиратиме нові папір-

ці — речі, які ти згадуєш з вдячністю.

А коли в тебе буде поганий настрій, то можна на-

вмання витягнути папірець з банки й нагадати собі про 

добро, яке тобі дарує світ.

 Рефлексія добра

Коли думаєш про добро, яке роблять для тебе інші, 

важливо не забувати про незнайомців, які щодня допо-

магають тобі. Наприклад, українські солдати, які зараз 

захищають твоє життя на передовій. Або ж водії, які ве-

зуть із-за кордону речі першої потреби.

З дитиною попрактикуй таку вправу: візьми улюбле-

ну іграшку чи предмет, яким малюк користується щод-

ня, і подумайте разом про всіх людей, які винайшли, 

виготовили, продали, доставили цю річ вам.

Люди — соціальні створіння, тож ми всі тісно пов’я-

зані між собою та допомагаємо один одному, навіть не 

задумуючись про це. Можна також візуалізувати цих 

людей, а потім поділитися своїми думками з іншими. 

Історії добра підносять настрій та впливають на нас на 

фізіологічному рівні.

 Постер вдячності

Є дуже багато способів висловити вдячність: напи-

сати людині милу записку, зробити постер вдячності 

та викласти його в соцмережах, надіслати листівку на-

шим захисникам тощо.

 Помічай щастя

Щастя доступне кожному. Не потрібно його відкладати 

на потім. Зупинися на мить і відчуй подяку за те приємне, 

що сталося з тобою щойно. А ще краще фотографувати 

миті, у яких ти відчуваєш вдячність та задоволення. Ко-

ли в тебе буде поганий настрій, зможеш переглянути ці 

світлини та згадати про те, що щастя зовсім поруч.

 Лист вдячності

Напиши листа подяки людині, яка для тебе є дуже 

цінною. Детально розпиши, за що саме ти дякуєш, та 

надішли цього листа як вираження своїх почуттів.

 Подякуй особисто

Подякувати можна не тільки в письмовій, а й в усній 

формі. Людині буде ще приємніше від твоїх щирих слів.

 Будильник

Якщо помічати радість довкола важко, то встанови 

будильник з періодичністю щодві години. Коли залунає 

сигнал, озирнися довкола та знайди привід для вдячності.

 Що є, крім війни?

Війна перекроїла наші плани та забрала багато цінних 

речей та моментів у житті: час разом з близькими, домівку, 

роботу, розваги тощо. Думаючи про всі скасовані події, 

ми стаємо більш тривожними, наш настрій одразу погір-

шується. Але що залишилось, окрім війни? Можливість 

усміхатися, пити ранкову каву, дивитись улюблені філь-

ми, пестити домашніх тварин тощо. Це найпростіші речі, 

які все ще дарують нам радісні миті та мотивують жити 

далі. Багато українців, які зараз знаходяться у відносно 

безпечному місці, можуть відчувати провину та картати 

себе за «недоречні» під час війни речі: відпочинок у пар-

ку, посиденьки з друзями тощо. Психологиня Анастасія 

Свердел розповіла, що криється за звинуваченнями 

в недоречності та хто найчастіше до цього вдається.

 Недоречність — маніпуляція

За словами психологині, зараз недоречним є лише 

те, що порушує правовий режим воєнного стану.

— Всі інші звинувачення в недоречності — це 

маніпуляція, нав’язування вини й засоромлення тими, 

хто сам не справляється зі своїми почуттями чи не вит-

римує почуття інших.

Експертка розповідає, що ті, хто дає чи відбирає «мо-

ральні права», — це здебільшого люди, які носять коро-

ну моральної переваги над іншими. Водночас дорослій 

людині складно зовні нав’язати сором чи вину, якщо 

вона сама частково не відчуває це всередині:

— Страх бути недоречним із чимось своїм під час 

війни — природний для людини як колективної істоти. 

Для кожного важливо мати відчуття приналежності, 

бути прийнятим і на одній хвилі зі своєю країною.

 Чому варто позбутися недоречності

Анастасія каже, що емпатичність до представників 

своєї громади, — це те, що притаманне нам за фактом 

свого народження й особистого досвіду. Адже немож-

ливо зовнішньо виміряти величину любові й прив’яза-

ності до близьких людей чи батьківщини. Це може зна-

ти про себе тільки сама людина.

А також варто пам’ятати, що у «живих» стосунках 

завжди є місце подвійним почуттям. Наприклад, мама 

може любити свою дитину і водночас на неї сердитися.

— В будь-якій психотерапевтичній групі хтось рано чи 

пізно зізнається, що боїться бути недоречним зі своїми 

проблемами в той час, коли проблеми іншого здаються 

більшими. Таке знецінення свого досвіду мало б під-

твердити любов до іншого, але насправді лише самозни-

щує кожного окремо і не приносить користі нікому.

Саме тому не треба себе звинувачувати, якщо ти не 

потрапив(-ла) під обстріл, не чула вибухів чи не ховав-

ся(-лась) в підвалі.

Не потрібно себе картати та добивати, адже ти в цьо-

му не винний(-а).

Любов — це внутрішнє почуття і не вимірюється 

кількістю страждань.

Нема недоречних українців, бо немає більш чи менш 

цінних українців. Треба боротися з почуттям недореч-

ності чи меншовартості, адже воно ні для кого не ко-

рисне і не допоможе в цій ситуації.

ÏÑÈÕÎËÎÃIß 
ÂÄß×ÍÎÑÒI

ВДЯЧНІСТЬ МОЖЕ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИТИ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ, ЯКЩО ПІДХОДИТИ ДО НЕЇ СВІДОМО. 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗУЮТЬ, ЩО ЛЮДИ, ЯКІ ЗВИКЛИ ДЯКУВАТИ, МАЮТЬ МІЦНІШИЙ ІМУНІТЕТ, 

ЗДОРОВІШІ СТОСУНКИ ТА ЛЕГШЕ ПЕРЕЖИВАЮТЬ СТРЕС
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В УКРАЇНІ ВНЕСЛИ ЗМІНИ У ШКІЛЬНУ 
ПРОГРАМУ ЧЕРЕЗ ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ РОСІЇ

Т
епер діти не будуть вивчати творчість 

більшості російських письменників, од-

нак отримають більше знань про життя 

в умовах війни. Над оновленням програми працю-

вали представники вишів, органів влади, народні 

депутати, педагоги, громадські діячі і правозахис-

ники, повідомляють у Міністерстві освіти та нау-

ки України.

 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ І ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Учням пропонується погляд на срср як на дер-

жаву імперського типу. Також у школі вивчати-

муть не тільки інструменти насильства, якого в ХХ 

столітті зазнавали українці, 

а й опору йому.

Суттєві зміни пропону-

ються в частині найновішої 

історії, насамперед це сто-

сується подій, пов’язаних 

зі збройною агресією рф 

проти України. Зокрема, у 

програмі з історії з’явиться 

окремий блок, присвяче-

ний російсько-українській 

війні, яка розпочалася в 

2014 році. «Наголошуєть-

ся на геноцидних діях політичного керівництва і 

російського війська щодо українців, національ-

ному опорі проти агресії російської Федерації 

та міжнародній підтримці України», — кажуть у 

МОН.

Крім того, оновили перелік термінів, як-от:

 «присвоєння суверенітету» (у значенні при-

власнення, захоплення суверенітету УРСР союз-

ним центром);

 «русскій мір»;

 «рашизм».

Вислів «політика русифікації» буде замінений на 

«політику російщення», також буде уточнено контекст 

застосування поняття «колабораціонізм».

 ЗАХИСТ УКРАЇНИ
У змісті навчальної про-

грами предмета «Захист 

України» посилять війсь-

ково-патріотичну складо-

ву. Програму доповнюють 

інформацією про сучасну 

російсько-українську війну 

та її героїв, крім того, дітям 

будуть розповідати про до-

свід ведення бойових дій. 

Також переглянули та до-

повнили теми розділів з вогневої підготовки, домедич-

ної допомоги та цивільного захисту.

 ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
Розширили зміст розділу 

«Безпека і здоров’я люди-

ни». Зокрема, додали пи-

тання, пов’язані з ризика-

ми воєнного часу:

 сигнали оповіщення 

населення;

 дії під час повітряної 

тривоги, обстрілу тощо;

 надійне і ненадійне 

укриття;

 протимінний захист та поводження з вибухоне-

безпечними і незнайомими предметами;

 надання домедичної допомоги та психологічної 

самодопомоги тощо.

 ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
До курсу додали питання, пов’язані з правами лю-

дини, з російсько-українською війною та з Міжнарод-

ним гуманітарним правом.

 ГЕОГРАФІЯ
Був переглянутий обсяг навчального часу на вивчен-

ня країн у світлі сучасної війни з росією.

Також у зміст теми «Країни Азії» додали ін-

формацію про Республіку Корея, її місце у су-

часній політичній карті світу, модель економіки, 

міжнародні зв’язки з Україною.

 ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Зі шкільної програми вилучені твори російсь-

ких і білоруських авторів. Натомість додані тво-

ри зарубіжних письменників.

Зокрема, вивчатиметься творчість Жана де 

Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа 

Старка, Джона Бойна, Еріка-Емманюеля Шміт-

та, Йозефа Рота тощо.

Замість творів російських поетів до шкільної програ-

ми включили вірші світових ліриків: П’єра Ронсара, 

Роберта Бернса, Йогана Вольфганга фон Гете, 

Генріха Гейне, Адама Міцкевича.

Однак у школі будуть вивчати твори письмен-

ників, які писали російською мовою, але життя 

та творчість яких були тісно пов’язані з Украї-

ною. За вибором вчителя на уроках зарубіжної 

літератури діти зможуть вивчати твори Миколи 

Гоголя, Володимира Короленка.

Повість Михайла Булгакова «Собаче серце» 

вивчається за вибором вчителя і учнів.

У списку творів для додаткового читання 

залишили для вибору вчителем твори Ільфа 

і Петрова «12 стільців» та Анатолія Кузнецо-

ва «Бабин Яр». Також вирішили залишити вивчен-

ня творів кримськотатарського письменника Таїра 

Халілова.

Програми з вивчення російської мови та літерату-

ри вилучені із переліку рекомендованих.

Крім того, МОН затвердило освітні програми для 

молодших класів, в яких оновили зміст у частині, де 

йдеться про цивільний захист та поводження з вибу-

хонебезпечними предметами.

 ЗАЛЕЖНО ВІД БЕЗПЕКОВОЇ СИТУАЦІЇ
Станом на 16 серпня в Україні до початку нового на-

вчального року готові 41% навчальних закладів, тоді як 

ще півтора місяця тому їх було 11%.

— Ми закріпили за абсолютно кожним навчальним 

закладом у регіонах рятувальника — це конкретний 

працівник, який також відповідатиме за те, чи гото-

вий заклад до нового навчального року. На сьогодні, за 

нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% 

навчальних закладів усіх рівнів, — повідомив міністр 

внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Як зазначається, МВС надало відповідні рекомендації 

для навчальних закладів і контролює їх виконання.

У ДСНС розповіли, що їхні фахівці, яких закріпили 

за навчальними закладами, навчатимуть викладачів, як 

їм і дітям діяти, і допомагатимуть учасникам навчаль-

ного процесу під час тривог.

У Харкові Перший дзвоник для школярів з огляду на 

обстріли та продовження воєнного стану зможе пролу-

нати тільки онлайн.

— Новий навчальний рік ми розпочнемо в онлайн-

форматі. На жаль, жодна школа не відчинить своїх две-

рей, так само як і дитячі садочки. Тому що наразі є великі 

ризики. Сьогодні усі наші викладачі, вчителі налашто-

вані працювати та викладати предмети дистанційно, — 

зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов.

ÂIÉÍÀ, ÇÀÌIÍÀ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊIÂ, «ÐÀØÈÇÌ»: 
ÙÎ ÁÓÄÓÒÜ ÂÈÂ×ÀÒÈ ØÊÎËßÐI
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Харків зміг евакуювати з депо, 
що кілька місяців обстрілюють 
окупанти, більше 80 трамваїв. 
Урятувати вдалось і ексклюзивну 
модель — вагон серії ХА, якому 
майже 100 років.

Ц
я ретромашина пере-

жила кількамісячні 

бомбардування росій-

ськими окупантами. З міського 

депо, що зараз практично на-

гадує руїни, вагон евакуювали 

у безпечне місце. Спеціалісти 

оглянули і винесли вердикт — 

машина на ходу. Вона потребує 

реставрації та невеликого ре-

монту. Щоб надати первинний 

вигляд трамваю, спеціалісти 

планують відреставрувати салон, замінити вікна, пофарбува-

ти і перевірити всю рухому частину. Саму машину випустили 

у Харкові ще в 30-х роках минулого сторіччя. Реновацію вона 

проходила до 100-річчя харків-

ського трамвая.

— Цей вагон був доправле-

ний із Салтівського трамвайно-

го депо, де він зазнав незначних 

ушкоджень під час ракетних 

обстрілів. Ми маємо деякі ви-

биті вікна, всілякі пошкоджен-

ня кузова, але їх можна назвати 

незначними. Дефекти будуть 

ліквідовані найближчим часом. 

І є всі шанси, що цей вагон вже 

зможе на будь-яку екскурсію 

виїхати найближчим часом. Він 

користується шаленою популярністю, його дуже часто 

замовляли на екскурсії та на весілля. Його дуже люб-

лять, — розповів директор КП «Салтівське трамвайне 

депо» Департаменту інфраструктури ХМР Владислав 

Приймак.

Оскільки депо — те підприємство, що було дуже силь-

но зруйноване під час ворожих обстрілів, всі більш-

менш вцілілі трамваї перебувають на комплексному 

ремонті. Деякі з машин будуть донорами. Щоправда, 

певна кількість трамваїв, зокрема і ретро-, відновлен-

ню вже не підлягають. Кілька місяців підприємство всупер-

еч всьому намагається евакуювати трамваї із Салтівки, щоб 

врятувати те, що ще можна.

— Наведемо такі цифри: 85 трам-

ваїв ми забрали. Це ті, що мають 

змогу пересуватись, або самостій-

но, або з допомогою тягача. Части-

на вагонів, а це близько 40, мабуть, 

зовсім не підлягають відновленню. 

Це вже просто металобрухт. Ми 

маємо забрати ще з десяток-два 

вагонів, які там залишилися. На-

разі два вагони в ремонті. Це про-

цес дуже кропіткий. Вагони взяті 

не важкі, але тим не менше не були 

в експлуатації тривалий час, 

тому і потребують детально-

го огляду. Буквально кожен 

вузол розбирається, огля-

дається, ремонтується, від-

новлюється тощо, — повідо-

мив Владислав Приймак.

Щоб відновити один ва-

гон, потрібно щонайменше 

місяць. Лише після кропіт-

кої роботи трамвай знову 

повернеться на маршрут.

КОМУНАЛЬНИКИ ДБАЮТЬ ПРО ХАРКІВ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВІЙНУ ТА СВЯТА. ВОНИ ЩОДНЯ 
ВИЇЖДЖАЮТЬ НА МІСЦЯ ОБСТРІЛІВ, УСУВАЮТЬ ЇХНІ НАСЛІДКИ ТА ВСТИГАЮТЬ ЩЕ Й ЗАЙНЯТИСЯ 
ПОТОЧНИМИ РЕМОНТАМИ, АБИ ХАРКІВ’ЯНИ НАВІТЬ ПІД ЧАС ВТОРГНЕННЯ ЖИЛИ У ЧИСТОМУ 
КОМФОРТНОМУ МІСТІ

В 
День Державного Прапора на найвищому 

флагштоці України замінили полотнище. Хар-

ківські комунальники зауважили, що держав-

ний символ цілий, фахівці СКП «Харківзеленбуд» 

ХМР регулярно проводять 

ревізію об’єкта та дбають про 

чистоту прапора.

Бригади Комплексу «Хар-

ківводопостачання» КП «Хар-

ківводоканал» Департаменту 

з питань забезпечення жит-

тєдіяльності міста ХМР про-

довжують відновлювати по-

дачу води у всіх районах міста 

в умовах воєнного часу. За 

минулий тиждень робітники 

усунули 91 аварійну ситуацію 

на трубопроводах холодного 

водопостачання, упорядкува-

ли 61 оглядовий колодязь на 

водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури і 

капітально відремонтували 26 водорозбірних колонок.

Крім того, комунальники промивають системи зли-

вової каналізації, прочищають оглядові та дощеприй-

мальні колодязі. Подібні роботи провели на вулицях 

Валентинівській, Західній та Мереф`янському шосе.

У місті щоденно продовжують вивозити сміття 

з найбільш постраждалих від обстрілів районів, зо-

крема, працівники КП «КВПВ» ХМР наводять лад 

у селищі Жуковського. На пр. Жуковського, вулицях 

Астрономічній, Академіка Проскури 

та інших встановили 116 контейнерів 

для збирання побутових відходів. Ли-

ше за один місяць із цього маршруту 

робітники вивезли близько 4 тисяч 

куб. м відходів. Незважаючи на об-

стріл, працівники КП продовжують 

якісно та в повному обсязі викону-

вати свої обов’язки, дбаючи про чистоту міста. І хар-

ків’яни їм вдячні за це. А підприємство, у свою чергу, із 

вдячністю ставиться до харків’ян, які, незважаючи на 

такий складний час, знаходять можливість оплачувати 

їх послуги.

До того ж коммунальники наводять лад і на доро-

гах Харкова. Шляховики нанесли дорожню розмітку 

на пішохідних переходах по вулиці Клочківській та на 

Клочківському узвозі і відремонтували пошкоджений 

через обстріли тротуар на Нетеченській набережній.

ПОВТОРНА ЗАЯВА 
НА ВИПЛАТИ ВПО

Внутрішньо переміщені особи, 
які подавали заяви на отримання 
допомоги через додаток «Дія» до 

30 квітня 2022 року, але не отримали 
виплати, можуть звернутися повторно.

Відповідне рішення прийняли не-

щодавно на засіданні уряду.

Зазначається, що для отримання 

допомоги людина повинна прийти 

до органу соцзахисту населення та 

написати заяву.

Також треба додатково подати ін-

формацію, збережену на носіях, що 

підтверджує факт подання заяви че-

рез додаток «Дія».

Тоді допомога призначається про-

тягом 10 робочих днів після над-

ходження заяви. Звернутися з від-

повідною заявою можна до 1 жовтня 

2022 року.

Нагадаємо. Українці, які вимушено 

перемістилися через активні бойові 

дії, можуть отримати допомогу у роз-

мірі 2000 грн, на дітей — 3000 грн.

Як раніше зазначала директорка 

Департаменту соціальної політики 

ХМР Лариса Болгова, з початку по-

вномасштабного вторгнення росії 

в Харкові зареєструвалися близько 

25 тис. внутрішньо переміщених осіб.

ÍÀ ÂÀÐÒI ÏÎÐßÄÊÓ

ËÅÃÅÍÄÓ ÇÁÅÐÅÆÅÍÎ
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У 
психології є термін «синдром відкладеного 

життя». Це коли людина думає, що лише го-

тується до реального життя, а не проживає йо-

го. Через повномасштабну війну ми теж могли б відкла-

сти цифровізацію послуг. Але натомість продовжили 

створювати найзручнішу цифрову державу, від якої ко-

ристь — максимальна. Цифрової трансформації зазнає 

як країна в цілому, так і окремі великі міста. Напри-

клад, хоча б Харків. Тут вже декілька років діє Депар-

тамент цифрової трансформації ХМР. Міська влада 

постійно глобально працює над оцифруванням всіх 

послуг і усюди прагне запровадити інноваційні ІТ-тех-

нології. У транспорті — розрахунок електронним біле-

том, гаджетом, банківською карткою. Серед освітян —

впровадження у майбутньому електронних щоденників 

тощо. У сфері безпеки — створення єдиної системи 

відеоспостереження на території міста. У центрах на-

дання адміністративних послуг Харкова ще до повно-

масштабного вторгнення запустили платформу «Дія 

Центри», в яких охочі городяни за допомогою фахів-

ців могли генерувати необхідні електронні документи. 

І у цьому сенсі великі українські міста навіть випере-

джають великі європейські. У лютому, під час остан-

нього Diia Summit (щорічного українського масштаб-

ного заходу в сфері інформаційних технологій) вже 

нараховувалось 14 млн користувачів у додатку «Дія». 

Наприкінці березня їхня кількість збільшилася до 16. 

А вже зараз впевнено наближаємося до 18 млн. Тому 

розвиток та масштабування продукту, який є важли-

вою частиною фундаменту цифрової інфраструктури 

України,— один з головних пріоритетів для Мінцифри. 

Зараз йдуть напрацювання над низкою послуг, які пла-

нуються до впровадження найближчим часом.

1 Електронне пенсійне посвідчення
Пенсійне посвідчення — один із найбільш попу-

лярних документів. Ним користуються понад 12 млн. 

українців. Для пенсіонерів воно вважається чимось на 

кшталт другого паспорта, завдяки якому вони отриму-

ють виплати та пільги. Тепер не буде потреби носити 

фізичний документ із со-

бою. Він завжди буде під 

рукою в додатку «Дія». То-

му власники пенсійного 

зможуть використовувати 

його для отримання держ-

послуг онлайн, пред’явля-

ти в аптеці чи у громадсь-

кому транспорті.

Цю послугу Міністер-

ство цифрової трансфор-

мації розробляє спільно 

з ПФУ та Мінсоцполітики 

за підтримки «Проєкту під-

тримки Дія», який впрова-

джується Програмою ро-

звитку ООН в Україні за 

підтримки Швеції.

Запустити пенсійні у «Дії» було нелегко, бо існува-

ло багато нюансів. Наприклад, для того, щоб доку-

мент підтягнувся, необхідна наявність фото. Але не всі 

фото були у нормальному стані та в одному місці. Тому 

фахівці разом із Пенсійним фондом України створили 

єдину базу, де зібрали усі необхідні світлини для того, 

щоб посвідчення у людей сформувалися.

Зараз проводиться бета-тест пенсійного в «Дії». Те-

стуються пенсійні двох видів: за віком та спеціальне, яке 

оформлюють через інвалідність, втрату годувальника 

тощо. Важливо, що в «Дії» відображатимуться пенсійні, 

видані після 2014 року. Тому, якщо у вас документ ста-

рого зразка як книжечка, його потрібно оновити.

2 Електронна посвідка на проживання
Також в бета-тесті знаходиться один із найваж-

ливіших документів для іноземців, що 

живуть в Україні,— посвідка на тимча-

сове або постійне проживання. Вони 

зможуть підтверджувати свою особу 

цифровим документом. Наприклад, 

при обслуговуванні в банку. Згодом че-

рез посвідку можна буде створити «Дія.

Підпис» та користуватися сервісами до-

датка «Дія». У «Дії» відображатимуться 

посвідки як пластикові картки із без-

контактним носієм. Документи тако-

го зразка почали видавати після квіт-

ня 2018 року. Щоб вони підтягнулися, 

необхідно мати ідентифікаційний но-

мер (РНОКПП). Цю послугу Міністер-

ство цифрової трансформації розроб-

ляє спільно з МВС та ДМС.

3 Автоматична реєстрація ТОВ
Всі ми віримо у те, що автоматичні послу-

ги — найефективніші. Вони зручні, користуватися ни-

ми можна де завгодно. А від результату користувача 

відділяє усього декілька кліків. Найголовніше — усу-

нення з послуги людського фактору, що заощаджує час 

та унеможливлює корупцію.

У жовтні 2020 року на порталі «Дія» 

запустили реєстрацію ТОВ із держ-

реєстратором. За цей час послугою ско-

ристалося близько 13 тисяч українців. 

Зараз фахівці працюють над автоматич-

ною реєстрацією ТОВ та прибирають 

реєстратора з цього процесу. У липні 

провели бета-тест, який пройшов до-

волі успішно.

Послуга реєстрації ТОВ буде по-

вністю автоматичною й працюватиме 

майже миттєво. 2 секунди — і підприєм-

ство відкрито. Ніяких бюрократичних 

квестів, збору папірців та годин в чер-

гах. Послуга реалізується за підтримки 

програми EGAP Фонду Східна Європа, 

що фінансується урядом Швейцарії.

4 Англомовні документи
Команда Міністерства цифрової трансформації 

активно працює над міжнародною інтеграцією «Дії». 

Всі разом ми рухаємося до того, щоб цифрові докумен-

ти визнавали в Європі та у всьому світі. Це складний 

процес. Але ми вже маємо прогрес у цьому напрямі.

Нещодавно Польща створила в застосунку 

mObywatel окремий цифровий документ — Diia.pl. Це 

офіційна перша цифрова посвідка, яку можуть отри-

мати українці в Польщі, щоб підтверджувати особу. За 

5 місяців війни понад 80 тисяч українців скористалися 

цим документом.

Наступний етап міжнародної інтеграції «Дії» — доку-

менти англійською мовою. Зараз запустили бета-тест 

закордонного паспорта, техпаспорта та водійсько-

го посвідчення в додатку «Дія». Завдяки тестуванню 

перевіряється, чи правиль-

но відображаються всі по-

ля і чи коректно працює 

перемикання мови. Всьо-

го за добу до тестування 

приєдналися понад 6 тисяч 

українців.

Завдяки англомовним 

документам українці, по-

над 5,5 млн з яких вимуше-

но перебувають за кордо-

ном, зможуть користувати-

ся цифровими документа-

ми за межами України. До 

речі, права та техпаспорт 

отримають міжнародне 

кодування, яке викори-

стовується в ЄС, США та 

Канаді. Це ще один крок 

до визнання «Дії» по всьому світу. Ця послугу від Мін-

цифри реалізується спільно з МВС, ДМС, Головним 

сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».

5 Шеринг авто
Разом із бета-тестом англомовних документів 

запустилося ще й тестування шерингу авто в додатку 

«Дія». («Шеринг» — це, дослівно, спільне, колективне 

використання та споживання різних речей та послуг. 

Назва походить від англійського share — «ділитися»). 

Це не нова послуга в застосунку. Її запустили ще під час 

Diia Summit в лютому. Але на початку повномасштаб-

ної війни з міркувань безпеки реєстри з необхідними 

документами не працювали. Відповідно Шеринг авто 

в «Дії» теж.

Зараз реєстри відновили роботу. Тому і повертається 

послуга шерингу, оскільки до цього вже надійшло ба-

гато відгуків, наскільки вона зручна. Наприклад, ви бе-

рете авто дружини. Але техпаспорт залишився вдома. 

Подаєте заявку на Шеринг авто в «Дії». Ваша дружина 

робить те ж саме — і техпаспорт з’явиться у вас в додат-

ку. Цю послугу Мінцифри реалізовує спільно з МВС, 

Головним сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».

ЦИФРОВІЗАЦІЯ КРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ 
ВЕЛИКИХ МІСТ НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ 

НАВІТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ШЕРИНГ 
АВТО, ДОКУМЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА 

ПЕНСІЙНЕ… ЩО З’ЯВИТЬСЯ У ДОДАТКУ 
«ДІЯ» НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

ÍÎÂI ÏÎÑËÓÃÈ Ó «ÄIÍÎÂI ÏÎÑËÓÃÈ Ó «ÄIЇЇ», », 
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Большие нагрузки и энергетические затраты могут 

отрицательно сказаться на вашем состоянии. Здо-

ровье следует поберечь. Начните хотя бы с элемен-

тарных профилактических мер, например с зарядки. 

Простые упражнения помогут держать себя в тонусе.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В нестабильных семьях продолжатся трения, в ко-

торый раз могут напомнить о себе проблемы про-

шлого. Не зацикливайтесь на том, что давно минуло. 

Внимания потребуют пожилые родители. Ваши вни-

мание и поддержка им нужны сейчас как никогда.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Близнецы получат покровительство фортуны 

практически во всех областях жизни. От вас самих 

будут зависеть успех и благополучие. Проанализи-

руйте поведение. Возможно, вам не хватает гибкости 

и дипломатичности.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
У многих Раков сегодня возникнет вопрос, с кем 

провести время и отдохнуть. Не старайтесь сегодня 

быть на виду, не рвитесь под свет софитов: вы ока-

жетесь легкодоступной мишенью для тайных врагов 

и недоброжелателей.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Львы, увлеченные своим делом, могут сегодня 

удивить сотрудников неординарным подходом к ре-

шению вопросов. Выберите в союзники достойных 

людей. Только работая в коллективе, вы способны 

покорить вершины профессионального мастерства.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Проведите время с семьей, уделите внимание вто-

рой половинке. В последнее время им не хватает ва-

шего участия и заботы. Не стесняйтесь лишний раз 

говорить, что они вам дороги. Прислушивайтесь 

к советам близких.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Наконец-то можно по-настоящему отдохнуть. В 

тесном кругу друзей будет тепло и уютно. Они охотно 

помогут справиться с делами. Все потечет своим пу-

тем. Главное, попусту не волноваться. 

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вам захочется оказаться в центре большой компа-

нии. Возможно, в эти выходные дни вы вспомни-

те свою детскую любовь. Обзвоните школьных или 

институтских приятелей и предложите встретиться 

в ближайшее время.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Непростой период. Возможны внезапные пере-

мены. В эти дни Стрельцы склонны принимать по-

спешные решения, которые могут повлечь цепочку 

недоразумений. Это касается и деловой жизни. Будь-

те осторожнее.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Поддержка звезд гарантирована в семейных отно-

шениях Козерога. В любовных отношениях тоже воз-

можны изменения к лучшему. Будьте сдержаннее — 

манера чересчур бурно выражать чувства может от-

толкнуть вашего избранника.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Появится возможность расширить свой бизнес, 

однако сначала придется преодолеть бюрократиче-

ские преграды. Обратитесь за консультацией к тем, 

кто уже прошел этот сложный путь. Вам подскажут, 

как добиться цели.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
День может надолго остаться в памяти Рыб. Это 

благоприятное время для нежных объяснений, орга-

низации семейных праздников. Сейчас хорошо нала-

дить отношения со старшими родственниками.

Ãîðîñêîï íà 25 àâãóñòà

 Грызуны. Почти 20% мировых запасов пи-

щи потребляется грызунами. Грызуны являются 

основными переносчиками опасных вредителей, 

таких как блохи и клещи. Эти существа переносят 

болезни, передающиеся людям и животным. Еже-

годно крысы кусают тысячи человек, что вызывает 

такие заболевания, как крысиная лихорадка, саль-

монеллез, чума, трихинеллез и лептоспироз.

 Насекомые. Ежегодно от укусов насекомых 

гибнет от 40 до 150 человек. Такие вредители, как 

блохи, клещи и комары, могут передавать людям 

смертельные заболевания, включая малярию, чу-

му, болезнь Лайма и вирус Западного Нила.

 Постельные клопы. Являются переносчи-

ками гепатита В, оспы, туберкулеза, бруцеллеза, 

туляремии — инфекции с высокой интоксикаци-

ей. Примечательно, что около 70% населения не 

подозревают о нахождении кровососущих пара-

зитов в своем жилище. Нередко их укромные ме-

ста обнаруживаются в изгибах одежды, под мат-

расом, под плинтусом, на полу и стенах, в мягкой 

мебели, розетках, переключателях, на книжных 

полках. Если очаги заражения насекомыми из-

вестны, подойдет простейший древний способ — 

заливание кипятком зон их скопления. Это дей-

ственно, безопасно, без химии. В случае только 

что возникших подозрений о нахождении пара-

зитов в доме, стоит проверить возможные места 

их обитания.

 Тараканы считаются одними из самых 

грязных насекомых. Переносят аллергены, на ко-

торые у многих людей (7–8% населения) реакция. 

Согласно последним исследованиям, третьей по 

значимости причиной детской астмы является 

аллерген тараканов. Травить насекомых, заразив-

ших помещение, нужно обдуманно. Большинство 

современных химических средств способны по-

бороть неприятное нашествие, но ненадолго. 

К ним быстро адаптируются, а для человека зада-

ча вывecти паразитов в дoмaшниx ycлoвияx яв-

ляется агрессивной. Работать с ними следует ак-

куратно: в респираторе, перчатках, очках. Про-

фессиональные вещества и смеси, используемые 

выездными дизенсекционными командами, мяг-

че, не оставляют запахов и следов на мебели, а ре-

зультат получается мгновенный и стойкий.

×ÈÑÒÛÉ ÄÎÌ — ×ÈÑÒÛÉ ÄÎÌ — 
ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜßÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß
Вредные насекомые в жилище — явление не редкое 
и довольное опасное, ведь многие паразиты несут 
большую опасность для здоровья человека. Поэтому 
борьбу с нежелательными гостями в доме необходимо 
начинать незамедлительно и использовать 
правильный подход.

По горизонтали: 6. Аркан со скользящей петлей, 
предназначенный для ловли животных. 9. При-
вратник. 10. Выход реки из берегов. 11. Полет само-
лета с креном по кругу. 12. Футляр для хранения 
ручек, карандашей. 13. Стремительно текущая вод-
ная масса. 16. Стиль словесного изложения. 19. Ве-
селое чувство, ощущение большого душевного 
удовлетворения. 20. Полотняный стоячий воротник, 
закрывавший низ щек. 22. Место для конно-спор-
тивных соревнований. 23. Расстояние между воен-
нослужащими, войсковыми подразделениями. 25. В 
древнейших мифологических представлениях: бес-
порядочная материя. 27. Крупное садовое травяни-
стое растение. 28. Полотнище определенного цвета, 
прикрепленное к древку. 32. Важнейшая состав-
ная часть животных и растительных организмов. 

33. Толки в обществе о чем-нибудь. 34. Острое ви-
русное заболевание органов дыхания. 36. Чертеж-
ный инструмент, предназначенный для проведения 
или проверки кривых линий. 37. Внутренняя сто-
рона кисти руки. 38. Небольшая лошадь северной 
породы.

По вертикали: 1. Грязное помещение. 2. Специаль-
ность ученого. 3. Человек, занимающийся плавани-
ем зимой в открытых водоемах. 4. Короткий жакет 
без застежки. 5. Очень сильный испуг. 7. Тот, кто от-
вергнут обществом. 8. Низшее морское позвоночное 
животное. 14. Естественное размножение растений 
осыпающимися семенами. 15. Пункт, место оста-
новки на железных дорогах. 17. Изделие из пшенич-
ной муки. 18. Единица счета, равная 12 дюжинам. 
20. Крупное жвачное млекопитающее животное 
отряда парнокопытных. 21. Алкогольный напиток. 
24. Непрямолинейность. 26. Предмет, обладающий, 
по суеверным представлениям, способностью охра-
нять его владельца. 29. Быстро падающий поток 
чего-либо. 30. Священная книга в мусульманстве. 
31. В математике: прямая, соединяющая две точки 
кривой. 34. Тонкие металлические или фанерные ли-
сты со складчатой поверхностью. 35. Точка зрения.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Лассо. 9. Портье. 10. Разлив. 

11. Вираж. 12. Пенал. 13. Поток. 16. Слог. 19. Ра-

дость. 20. Жабо. 22. Ипподром. 23. Интервал. 25. Хаос. 

27. Георгин. 28. Флаг. 32. Белок. 33. Молва. 34. Грипп. 

36. Лекало. 37. Ладонь. 38. Финка.

По вертикали: 1. Хлев. 2. Астроном. 3. Морж. 4. Бо-

леро. 5. Страх. 7. Изгой. 8. Минога. 14. Самосев. 

15. Станция. 17. Лапша. 18. Гросс. 20. Жираф. 21. Бра-

га. 24. Кривизна. 26. Оберег. 29. Ливень. 30. Коран. 

31. Хорда. 34. Гофр. 35. План.


