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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ ХАРЬКОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ, 
НЕСМОТРЯ НА РИСК И НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ ОБСТРЕЛЫ, ДЕЛАЮТ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА. РАЗБИРАЮТ ЗАВАЛЫ, 
УСТРАНЯЮТ АВАРИИ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СЕТИ, БЛАГОУСТРАИВАЮТ ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ. СЕГОДНЯ ОНИ  
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ХАРЬКОВУ ДЕРЖАТЬСЯ, 
ПРИБЛИЖАЯ НАШУ ПОБЕДУ

инистерство обороны Украины от-
метило сотрудников городских 
коммунальных служб и  предприя-

тий государственными знаками отличия. Це-
ремонию награждения провел Харьковский 
городской голова Игорь Терехов.

Мэр отметил, что сегодня харьковчане 
едины как никогда:

— Хочется выразить огромную благо-
дарность всем, кто с  первых дней войны 
оставался в  родном городе — не струсил, 
не сбежал, не спасовал перед трудностя-
ми. Всем, кто вывозил мусор, приводил 
в порядок улицы и дворы, восстанавливал 
разрушенные российским агрессором жи-

лые дома, административные здания, газо-
проводы, кто обеспечивал жителей теплом 
и водой, кто под снарядами и пулями раз-
возил гуманитарную помощь, помогал де-
тям и старикам…  Кто делал и продолжает 
делать все, чтобы город жил и функциони-
ровал. Я горжусь каждым! Вы, без преуве-
личения, герои, каждый день совершающие 
подвиг. Подвиг во имя мира, свободы, лю-
бви к Харькову и своей стране.

Городской голова также отметил, что сей-
час город активно готовится к предстояще-
му отопительному сезону:

— Впереди у  нас непростой период, нас 
ждет еще много вызовов, но я не сомнева-

юсь, что мы пройдем его достойно и преодо-
леем любые сложности. Уверен, победа од-
нозначно будет за нами! Мы отстоим Харь-
ков, отстоим Украину! Вместе мы — сила!

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ 
ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÓÄ
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За границей заморожены российские 
активы стоимостью более 23 млрд долларов 
США и идет работа над их передачей 
Украине, сообщил Руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак.

Глава ОП под-

черкнул, что эмбар-

го на российское 

золото, которое яв-

ляется вторым по 

доходности экс-

портным товаром 

россии, лишит ее 

многомиллиардных 

доходов:

— В рамках неф-

тяного эмбарго 

отдельные страны полностью отказались 

от российской нефти, а Европейский Со-

юз обязуется отказаться от нефти, транс-

портируемой по морю. Идет подготовка 

к внедрению газового эмбарго. Банковскую 

систему рф отрезают от мира. Запрет экс-

порта в Россию длинного перечня техно-

логий и товаров отбрасывает ее в прошлое. 

Против топ-чиновников страны-агрессора 

и близких к ним людей вводят персональ-

ные санкции.

Руководитель Офиса Президента также 

отметил, что Международная группа Ерма-

ка-Макфола предложила странам санкци-

онной коалиции ввести требование об обя-

зательном раскрытии информации отно-

сительно любых деловых контактов с гра-

жданами россии, совместного владения 

корпоративными правами и собственно-

стью. Проект соответствующей резолюции 

уже представлен в Конгресс США. Так-

же предложено усилить ответственность 

— вплоть до уголовной — за уклонение от 

санкций. Это решение уже рассматривает-

ся в ЕС. Возможно, такие инициативы сле-

дует предусмотреть и в украинском законо-

дательстве, если Верховная Рада решит это 

поддержать, — сказал Андрей Ермак.

Кроме того, продолжается работа над 

Книгой палачей, которая будет содержать 

сведения о каждом российском военном 

преступнике, причастном к зверствам на 

территории Украины.

ВСЛЕДСТВИЕ МАССИРОВАННОГО 
РАКЕТНОГО ОБСТРЕЛА ОККУПАНТАМИ 
ГОРОДА НИКОЛАЕВА ПОГИБЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО СП 
«НИБУЛОН», ГЕРОЙ УКРАИНЫ АЛЕКСЕЙ 
ВАДАТУРСКИЙ И ЕГО СУПРУГА РАИСА

П
резидент Украины Владимир Зелен-

ский выразил соболезнования род-

ным и близким погибших, отметив, 

что это огромная потеря для всей страны:

— Компания «Нибулон» является ровесни-

цей независимой Украины, развивала совре-

менный цивилизованный рынок зерна, создав 

самую мощную сеть элеваторов и речных пере-

грузочных терминалов с общим объемом од-

новременного хранения свыше 2,25 млн тонн. 

Алексей Вадатурский никогда не боялся вызовов, ру-

ководствовался в своей деятельности любовью к род-

ному краю и всегда был примером для подражания. 

Именно такие люди, такие компании гарантировали 

миру продовольственную безопасность. Мои искрен-

ние и глубокие соболезнования родным и близким по-

гибших. Вечная память…

Глава государства заверил, что все россияне, при-

частные к обстрелам гражданских объектов на терри-

тории Украины, обязательно понесут справедливое 

наказание:

— И пусть российские террористы даже не наде-

ются, что им удастся разрушить социальный и произ-

водственный потенциал Украины и пройтись по руи-

нам. Украина, наши люди, наши возможности мощ-

нее любых российских ракет и снарядов. Вооружен-

ные силы Украины готовы отвечать на любую новую 

активность оккупантов. И я хочу поблагодарить каж-

дого николаевца за непоколебимость, за защиту го-

рода и области. Поблагодарить Никополь, Харьков, 

Кривой Рог, Днепропетровщину, Запорожье, Хер-

сонщину, Одессу — каждого и каждую, кто защища-

ет нашу землю. Спасибо за вашу смелость! Нам нуж-

но держаться в обороне, в дипломатии, в политике. 

Сохранять наше единство — не только до победы, но 

и после нее, чтобы качественно восстановить все раз-

рушенное оккупантами. Верю, что мы это сделаем!

Владимир Зеленский также сообщил, что подпи-

сал ряд важных законов. В частности, о предоставле-

нии дополнительных гарантий защиты сотрудникам 

СМИ, работающим в районах ведения боевых дей-

ствий; об обеспечении прав и свобод внутренне переме-

щенных лиц; о защите гражданского населения в случае 

чрезвычайных ситуаций и военных действий и др.

— Что бы ни произошло и что бы ни планировали 

оккупанты, мы должны делать свое — защищать наше 

государство и заботиться друг о друге, — сказал Прези-

дент.

ÄÅÐÆÀÒÜÑß, ×ÒÎÁÛ ÏÎÁÅÄÈÒÜ!

НОВИНИ МІСТАГЕРОЯ ХАРКОВА «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
З 25 ЛИПНЯ 2022 РОКУ ВИХОДЯТЬ НА КАНАЛІ «ТРІОЛАН ІНФО» 

Дивіться о  9.00, 12.00, 18.00, 22.00

«ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — щоденна інформаційна програма, в якій все оперативно та достовірно — 
про війну, ї ї наслідки, про політику та економіку, про життя харків’ян і самого міста.

В понедельник 1 августа в результате обстрела остановки 
общественного транспорта погиб машинист экскаватора 
6-го разряда Комплекса «Харьковводоотведение» 
КП «Харьковводоканал» Николай Токарь.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов вы-

разил искренние соболезнования семье и близ-

ким погибшего:

— Николай Сергеевич проработал в КП «Харьковводо-

канал» около 30 лет. Он был профессионалом своего де-

ла, и, как говорят коллеги, чутким и отзывчивым челове-

ком, наставником для многих молодых специалистов. Это 

большая потеря не только для коллектива предприятия, но 

и всего города, потому что мы потеряли патриота Харько-

ва, труженика, человека, который не оставил родной город 

в самое тяжелое время.

Уверен, что россия ответит за всю боль, причиненную 

украинским семьям. Вечная память Николаю Сергеевичу. 

Сил близким пережить эту утрату.

Николай Токарь работал в КП «Харьковводоканал» 

с 1994 года. В сентябре ему исполнилось бы 72 года.

ÒÐÓÆÅÍÈÊ È ÏÀÒÐÈÎÒ
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В ЗАГС НА ПРИЕМ
В Харькове со 2 августа 

возобновляет прием граждан 
Индустриально-Немышлянский отдел 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния Восточного 

межрегионального управления 
Министерства юстиции.

Харьковчане смогут обратиться 

в отделение по следующим вопросам: 

государственная регистрация рожде-

ния с одновременным определением 

происхождения ребенка; государствен-

ная регистрация брака; государствен-

ная регистрация расторжения брака 

и регистрация смерти, отметили в Де-

партаменте регистрации ХГС.

Прием будет осуществляться только 

по предварительной записи во вторник 

и пятницу, с 10:00 до 14:00, по адресу: 

пр. Героев Харькова, 140/1. Записать-

ся на прием можно в среду и четверг, 

с 8:00 до 17:00, а также в субботу, с 8:00 

до 16:00, по тел.: (097) 204-66-23.

Получить консультацию по любым вопросам 
в сфере ГРАГС в Харьковской области можно 

по тел.: (063) 230-50-85; (068) 227-85-73; 
(063) 054-76-23; (050) 036-80-39.

ДО ПРОСПЕКТА
ПОБЕДЫ

Завершены работы по восстановлению 
контактных и кабельных сетей по ул. 
Клочковской и пр. Победы. В связи 

с этим с 1 августа трамвай № 20 удлинит 
путь следования к разворотному кругу 

«пр. Победы» сроком на два месяца.

В Департаменте по вопросам инфра-

структуры города ХГС сообщили, что 

трамвай будет курсировать следую-

щим образом: разворотный круг «Юж-

ный вокзал» — ул. Евгения Котляра — 

ул. Большая Панасовская — пер. Ло-

севский — пер. Пискуновский — Ро-

гатинский въезд — ул. Клочковская — 

пр. Победы — разворотный круг 

«пр. Победы».

ХАРЬКОВЧАНАМ, ЧЬИ ДОМА ИЛИ КВАРТИРЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
РОССИЙСКОГО АГРЕССОРА, КП «ЖИЛКОМСЕРВИС» ПРОВОДИТ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВ, СООРУЖЕНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

П
о поручению Харьковского городс-

кого головы Игоря Терехова, пред-

приятие приостанавливает начис-

ление жильцам домов, конструктивные эле-

менты которых пострадали за пять месяцев 

войны.

— В этом месяце сотрудники предприятия 

разнесли первые квитанции за июнь, однако 

уже после этого многие квартиры и дома по-

лучили повреждения в результате непрекра-

щающихся обстрелов. Постоянные военные 

действия и законодательно предусмотренный 

механизм расчета стоимости услуг приводят 

к тому, что оперативно учесть прекращение 

эксплуатации конкретного дома не всегда 

представляется возможным. В то же время 

КП «Жилкомсервис» в обязательном порядке 

проводит перерасчеты, — сообщил директор 

КП «Жилкомсервис» Геннадий Малеваный.

ÊÂÀÐÒÏËÀÒÓ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ

Для проведения перерасчета собственник 
квартиры может обратиться 

по многоканальному телефону: 760-72-22, 
а также направить письменное обращение 

или заполнить форму на сайте: 
h  ps://zhks.kharkov.ua.

За прошлую неделю бригады Комплекса 
«Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС устранили 67 аварий на трубопроводах холодного 
водоснабжения, привели в порядок 75 смотровых колодцев 
на водоводах с заменой запорно-регулирующей арматуры 
и капитально отремонтировали 22 водоразборные колонки.

Р
аботать специалистам КП «Харьковводоканал» при-

ходится фактически в круглосуточном режиме. 

В частности, 31 июля были ликвидированы восемь 

порывов на трубопроводах и приведены в порядок десять 

смотровых колодцев. В Шевченковском районе бригады ре-

монтников оперативно устранили сложную аварийную ситу-

ацию на водоводе диаметром 1000 мм.

— Был поврежден участок трубопровода по переулку 

1-му Орскому. Комплекс ремонтных работ выполнили без 

отключения жителей Алексеевского жилмассива от водо-

снабжения. Опытные районные бригады обеспечены необ-

ходимой спецтехникой и материалами, что позволяет лик-

видировать аварии в сжатые сроки. После ремонта водовода 

благоустроили территорию. Сейчас проводим комплекс со-

ответствующих мероприятий по пр. Победы и пр. Людвига 

Свободы, — рассказал начальник Шевченковского района 

службы наружных водопроводных сетей Андрей Целого-

родцев.

В целом ремонтники комплекса «Харьковводоснабже-

ние» 1 августа взяли в работу 12 поврежденных участков тру-

бопроводов холодного водоснабжения.

31 июля работники 
торговли и ресторанного 
хозяйства отметили свой 
профессиональный 
праздник. Харьковский 
городской голова 
Игорь Терехов отметил, что 
с начала войны, которую 
развязала россия против 
Украины, представители 
торговой отрасли 
стали надежным тылом 
прифронтового Харькова.

М
эр поблагодарил 

всех за работу и 

заверил, что го-

родская власть всегда будет поддерживать бизнес:

— В мирное время мы всегда тепло и душевно отмечали 

этот праздник, подводили итоги, строили смелые планы. 

Но пришла война, которая разрушила все. Очень сильно 

пострадал малый и средний бизнес, который вы создавали 

годами, лишились работы сотни тысяч харьковчан. Больно 

на все это смотреть. Но я на сто процентов уверен, что, когда 

мы победим российского агрессора, вы восстановите все то, 

что уничтожил враг, и найдете новые возможности для даль-

нейшего развития. По-дру-

гому и быть не может, по-

тому что люди, которые так 

много делают для Харькова 

и страны, заслуживают луч-

шего.

Когда нас начали обстре-

ливать, вы организовали 

волонтерские кухни в своих 

кафе и ресторанах, чтобы 

кормить харьковчан и на-

ших защитников. Да, вы по-

теряли клиентов, но обрели 

безмерную благодарность 

миллионного города. Вы 

и сейчас возите в Харьков 

продукты, лекарства, това-

ры первой необходимости, помогаете военным, теробороне, 

мирным жителям, делаете все возможное, чтобы наш город 

пережил эту войну.

Вы стали надежным тылом прифронтового Харько-

ва. Примите огромную благодарность за вашу работу! Го-

родская власть всегда будет поддерживать бизнес, и вместе 

мы преодолеем все трудности. А мир в Украине обязательно 

наступит, ведь за него борются, в том числе такие отважные 

и трудолюбивые люди, как вы!

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÛË
ÏÐÈÔÐÎÍÒÎÂÎÃÎ ÕÀÐÜÊÎÂÀ

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÂÎÄÎÂÎÄÛ
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ЗАРАЗ КОЖНІЙ ДИТИНІ БІЛЬШОЮ ЧИ МЕНШОЮ 
МІРОЮ ДОВОДИТЬСЯ СПРАВЛЯТИСЯ 
З ТРИВОЖНІСТЮ. АЛЕ САМЕ БАТЬКИ ПОВИННІ 
ДОПОМОГТИ ДИТИНІ У ЦЬОМУ

П
очуття тривоги — це нормальна частина жит-

тя, особливо етапів дорослішання та навчан-

ня. Але занадто сильне занепокоєння може 

руйнівно впливати на життя: під дією цього почуття 

дитина починає уникати складних ситуацій, конфлік-

тувати та впадати у відчай.

Лінн Лайонс, клінічна соціальна працівниця та пси-

хотерапевтка, за три десятки років практики розробила 

власний підхід для лікування тривожних розладів у до-

рослих та дітей. І ось що вона пропонує.

— Тривожність — це стан нервозності та занепо-

коєння, його відчувають і дорослі, і діти. Вона виникає 

в «просунутій» префронтальній корі головного мозку, 

де ми розв’язуємо проблеми та уявляємо різні ситуації. 

Це місце, де в дитини виникають думки: «Ой, а якщо 

я помилюся? А якщо мене хтось вкраде? Що, якщо 

я скажу щось неправильно перед класом?» Або в бать-

ків: «А якщо дитина захворіє? А якщо я поїду на вихідні 

та дитині буде так самотньо, що це зруйнує наші сто-

сунки назавжди?» — розказує фахівчиня.— У тривозі 

ми представляємо все, що може статися: в голові ніби 

виникають короткі страшні відеоролики. Ці послання 

про небезпеку отримує амигдала — примітивна, якщо 

порівняти з префронтальною корою, частина моз-

ку. Отримавши сигнал, вона вмикає систему захисту: 

передає сигнали далі, тіло приходить до стану, ніби 

на нього напав ведмідь грізлі. Система захисту, якою 

управляє амигдала, створена для того, щоб дістати вас 

із будь-якої небезпечної ситуації, 

в яку ви потрапляєте. Але амигда-

ла не може розпізнати різницю 

між реальною та уявною небезпе-

кою.

 ЯК ТРИВОГА ПЕРЕДАЄТЬСЯ 
ВІД БАТЬКІВ ДІТЯМ

Занепокоєні батьки мають ве-

ликий вплив на дітей. У тривож-

них сім’ях багато розмовляють 

про небезпеку, ризики, погані 

речі, які можуть статися,— там 

бачать світ як небезпечне місце. 

Такі батьки стають рольовою мо-

деллю для дітей, вони транслюють 

постійний відчайдушний пошук 

упевненості та комфорту. Інша поведінка, коли є три-

вога в сім’ї,— уникання звичайних речей, щоб не зіт-

кнутися з неприємними почуттями. Якщо ви не люби-

те кататися на американських гірках, з вами все гаразд. 

Але що, якщо ви не любите розмовляти з незнайомими 

людьми? Або не хочете відповідати вчителю в школі 

чи взагалі з’являтися в школі? Дитина таких батьків 

відмовляється від активностей, у яких вона має діяти 

самостійно. Постійно уникаючи тих чи інших ситу-

ацій, ми йдемо на поводі в тривоги: у короткостроковій 

перспективі ми почуваємося краще, але в довгостро-

ковій підтримуємо патерни поведінки під час тривоги. 

Так формується розлад.

 ЯКІ ТЕХНІКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ТРИВОЖНОСТІ 
МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ

Головне, що потрібно донести до тривожних дітей: це 

нормально, якщо ти нервуєш. Далі потрібно навчити 

дитину навичці вирішення проблем. Якщо ти відчуваєш 

тривогу, треба постаратися зрозуміти, з чим ти стикнув-

ся. Варіантів лише три: це небезпека (пожежа в домі, й 

необхідна вся енергія, щоб його покинути), проблема, 

яку потрібно вирішити (ситуація, в яку потрібно вник-

нути та знайти вихід), або це просто шум («а раптом, 

а раптом, а раптом»), який крутиться в голові.

 ЗРОЗУМІТИ, ЩО ТРИВОЖИТЬ
Спочатку зверніть увагу на предмет тривоги. Що са-

ме тривожить? Надовго концентруватися на тому, що 

тривожить дитину, не потрібно. З часом предмет три-

воги, як і життя дитини, буде мінятися. Усвідомлення 

поточних тривог потрібно для того, щоб зловити мо-

мент, коли тривога проявляється, і зрозуміти, як ро-

звивається процес — як тривога працює. Цей досвід 

легко перенести на всі нові ситуації.

 «ДІСТАТИ» ТРИВОГУ НАЗОВНІ
Коли тривога проявляється, потрібно «зловити» її та 

дати їй ім’я, створюючи таким чином дистанцію між 

собою та своєю триво-

гою. На цьому етапі важ-

ливо перетворити три-

вогу на жарт: придумати 

смішне прізвисько, уя-

вити як персонажа, про-

говорити смішним голо-

сом речі, які лякають. Ви 

можете сказати дитині: 

«Ну, подивімося на твою 

тривогу!» — взяти ли-

сток і разом намалювати 

її. Або: «Зараз я дістану 

твою тривогу!» — і зро-

бити жест, ніби ви вий-

маєте її з голови дитини 

з дивним звуком.

 ЗРОБИТИ ТРИВОГУ ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ
Ми навчились екстерналізувати тривогу — усвідом-

лювати моменти, коли вона починає виступати із 

заявами, які лякають. Тепер потрібно зробити її появу 

передбачуваною. Це не означає, що потрібно постій-

но чекати на тривогу. Просто є ситуації, в яких вона 

обов’язково виникає, тому що це цілком нормально 

для людини: амигдала робить свою роботу.

Предмети тривоги можуть бути різними: хтось боїть-

ся змій, хтось — виступати на публіці, але механізм ви-

никнення завжди однаковий. Під час появи тривоги 

ми здатні відступити на крок та усвідомлювати дум-

ки, які виникають у префронтальній корі, те, як вони 

«запалюють» амигдалу та передаються по всьому тілу. 

Ми викрили тривогу і тепер можемо сказати: «Звичай-

но, ти з’явилася. Тому що я йду в нову школу чи скла-

даю екзамен з водіння». Ви потрапляєте в незнайому 

ситуацію — тривога прагне повернути вас до комфор-

ту. Тепер ви здатні не вестися на її заяви, як це було 

раніше, а відчути легку нудьгу та подумки відповісти: 

«О, привіт, тривого, саме вчасно! Так-так, як завжди, 

одне й те саме». Так ми змінюємо свої стосунки з три-

вогою та вчимося давати їй іншу відповідь.

 ПРАКТИКУВАТИ НЕКОМФОРТНІ СИТУАЦІЇ
Єдина можливість навчитися впевнено справлятися 

з тривогою — практика. Якщо ми сприяємо тривозі й 

робимо те, чого вона вимагає, амигдала постійно от-

римує підтвердження, що небезпека є. Нам потрібно 

створити протилежний досвід — досвід дії в ситуаціях, 

коли ти нервуєш, розчарований чи зробив помил-

ку. Для цього ми маємо дозволити дитині потрапляти 

в нові некомфортні ситуації.

Спочатку потрібно тільки наблизитися до предмета 

тривоги. Ми стараємося підійти до ситуації, яка три-

вожить, так, щоб амигдала не отримала повідомлення 

про небезпеку. Тривога потребує, щоб ми поставилися 

до того, що відбувається, максимально серйозно. Ми ж 

діємо інакше (наша ціль — знизити спротив): позитив-

но, з грою та гумором. Ціль у тому, щоб дитина навчи-

лася відчувати комфорт у дискомфорті, адаптувалася 

до нього.

Цей процес вимагає уваги. Спочатку ви готуєтеся до 

ситуації, потім намагаєтеся потрапити в неї та аналі-

зуєте після того, як все вдалося. Це навчання: ти про-

сто вчишся усвідомлювати свої почуття, керувати со-

бою та повертати стійкість.

ßÊ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÄÈÒÈÍI 
ÂÏÎÐÀÒÈÑß Ç ÒÐÈÂÎÃÎÞ?

Для терапевтичних методик роботи з дитячою травмою 
Американська благодійна організація United Help Ukraine 
передала пацієнтам Міської клінічної дитячої лікарні № 16 
Хібукі — іграшкові собаки.
У Департаменті охорони здоров’я ХМР розказали, що 
вперше таку іграшку створив ізраїльський доктор Шай 
Хен-Галь під час другої Ліванської війни. З того часу Хібукі, 
що в перекладі з івриту означає «обійми», допомагає дітям 
Ізраїлю, Японії, Америки, Лівану та Тегерану, а зараз — 
і України впоратися з травмами, отриманими під час війни. 
Граючись з собакою, дитина проєктує свої почуття 
на Хібукі і в такий спосіб запускає процес відновлення.
Міська клінічна лікарня № 16 стала першим лікувальним 
закладом в Україні, де застосували Хібукі-терапію. 
Психолог закладу Владислава Андрущенко пройшла 
відповідний курс навчання та тепер застосовує цю методику для лікування психологічних травм 
у дошкільнят міста Харкова. Від United Help Ukraine лікарня отримала перші 16 собак-обіймак.
Зараз через гру та фантазію діти отримують доступ до власних ресурсів для відновлення, розповіли 
у департаменті.
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1 1 КОНТРОЛЬ НАД ВАГОЮКОНТРОЛЬ НАД ВАГОЮ
Велопрогулянки — один з найефективніших 

способів спалити зайві калорії. Вчені Університету 
Суррея (Англія) дослідили, що достатньо годину 
покрутити педалі, причому не на шаленій 
швидкості, і можна сказати «прощавай!» понад двом 
сотням калорій. Відтак велопрогулянки сприяють 
тому, що після них ви не будете накидатися на 
їжу. Паралельно, під час їзди, двоколісний тримає 
у тонусі ваші ноги, стегна, спину, активує м’язи 
живота.

2 2 МІЦНІ СЕРЦЕ ТА СУГЛОБИМІЦНІ СЕРЦЕ ТА СУГЛОБИ
Звичка крутити педалі має позитивний вплив 

і на «двигун» нашого тіла — серце. Регулярна їзда 
допомагає стабілізувати кров’яний тиск і поліпшити 
кровообіг всього організму. А це, своєю чергою, 
запобігає серцево-судинним захворюванням, 
слабкості суглобів, зокрема колінних, та не 
давить на них понаднормовими фізичними 
навантаженнями.

3 3 СОЛОДКИХ СНІВ!СОЛОДКИХ СНІВ!
Якщо вкладатися спати ви плануєте 

не швидше, ніж за чотири години, не знехтуйте 
катанням на велосипеді. Нехай це буде всього 
тридцять хвилин. Енергії, яку отримаєте протягом 
цього часу, достатньо, аби міцно та солодко спати. 
Адже повноцінний сон, як-не-як, один із чинників, 
завдяки якому ми не лише відчуваємо приплив сил 
і ладні бадьоро розпочати робочий день, 
а й виглядаємо свіжо та молодо. 
До речі, про молодість.

5 5 НІ ШАНСУ ДЛЯ СТРЕСУНІ ШАНСУ ДЛЯ СТРЕСУ
Розмірена їзда на велосипеді — це як 

медитація після нелегкого дня. Проблеми, що 
встигли накопичитися, завдання, які треба 
якнайшвидше виконати, невеличкі незгоди 
з рідними, друзями чи колегами. Про все це легко 
можна забути, сівши на велосипед.
До слова, такі прогулянки на свіжому повітрі 
радять робити у вечірню пору, особливо літом: 
природа починає засинати, її огортає захід сонця, 
котре також йде на спочинок. Краса та й годі!

6 6 ПОРЦІЯ ЩАСТЯПОРЦІЯ ЩАСТЯ
Катанням на велосипеді не лише добре 

завершувати день, а й починати. Невеличка 
велопрогулянка зранку зарядить вас бадьорістю, 
а ще подарує порцію серотоніну та дофаміну, 
так званих «гормонів щастя». Глядіть, і про пиття 
кави літрами забудете, і про ранні підйоми 
із задоволенням будете говорити.

8 8 МІНІМУМ ШКОДИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯМІНІМУМ ШКОДИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
І для вашого гаманця та часу. Адже бензин 

купувати у ці важкі часи вам не доведеться, а до місця 
роботи ви приїдете швидше, ніж на маршрутці чи 
трамваї. А щодо екології, то такі невеличкі поїздки 
на двоколісному — це ваш маленький вклад у чистоту 
цілої планети.
Якщо ж при їзді для вас є важливими комфорт 
і безпека, тоді подбайте про одяг. Він має бути 
зручним, облягати фігуру, а ще яскравим, 
аби вас помічали водії.

4 4 МОЛОДІСТЬ ТА АКТИВНІСТЬМОЛОДІСТЬ ТА АКТИВНІСТЬ
Як і будь-яке фізичне навантаження, 

катання на велосипеді не лише дає чудову 
нагоду відчувати себе молодими душею. Через 
деякий час після занять цей настрій автоматично 
відображається як на вашому обличчі, так і на 
тілі: шкіра виглядає пружною, а форми набувають 
привабливих обрисів. Крім цього, їзда на 
велосипеді збалансовує статеві гормони.

Не забудьте про захист як для себе, так і для свого двоколісного: купіть шолом із вентиляцією, 
що зробить катання приємним навіть у спеку, та виберіть міцний замок, а краще — два.

 ДО РЕЧІ
У Харкові протягом останніх років прямо на ву-

лицях міста можна було взяти велосипед напрокат. 

Тепер, у часи війни, велосипеди стали свого роду за-

охоченням та подарунком як засіб пересування для 

комунальників.

Нещодавно дворові робітники Харькова отри-

мали 50 нових велосипедів. Велотранспорт пере-

дали в межах проєкту «Інтегрований розвиток міст 

України ІІ» за фінансової підтримки Німецької уря-

дової компанії GIZ та Швейцарського державного 

секретаріату економічних відносин SECO.

Вручив велосипеди Харківський міський голова 

Ігор Терехов. Він подякував робітникам він імені 

всіх харків’ян за те, що у часи війни Харків зали-

шається чистим та доглянутим.

8 8 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÎÌÓ ÏÎÒÐIÁÍÎ ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÎÌÓ ÏÎÒÐIÁÍÎ 
ÏÅÐÅÑIÑÒÈ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÏÅÐÅÑIÑÒÈ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄ

ЧЕРЕЗ ВІЙНУ В БАГАТЬОХ МІСТАХ УКРАЇНИ ДІЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ НА РУХ ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ. ТОМУ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ  ВЕЛОСИПЕД. ТА ПЕРЕСУВАННЯ НИМ 
НЕ ЛИШЕ ДОПОМОЖЕ ДОЛАТИ ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ, А Й УКРІПИТЬ ЗДОРОВ’Я. ДО ВАШОЇ УВАГИ 
8 ПРИЧИН, ЧОМУ ВАРТО ВИТЯГНУТИ ВЕЛОСИПЕД ІЗ ГАРАЖА АБО ТАКИ ОБЗАВЕСТИСЯ 
ДВОКОЛІСНИМ ДРУГОМ

7 7 РОЗВАГИ З ДРУЗЯМИ ТА БЛИЗЬКИМИРОЗВАГИ З ДРУЗЯМИ ТА БЛИЗЬКИМИ
Необхідність виконати цей пунктик ви 

відчуєте, коли перетнете позначку 30 із плюсом. 
Тоді зрозумієте, що місто з його хмарочосами — 
задушливе та малорятівне. Чим не привід наодинці, 
а краще великою компанією витягти із гаражів своїх 
залізних коней, знайти зелену, а головне безпечну 
місцину за містом і влаштувати собі невеличку 
мандрівку? Відмінний заряд перед робочим тижнем.
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ÓÐßÒÓÂÀÒÈ 
ÄÎÌIÂÊÓ
«Зоряне небо» або жахлива романтика 
з величезними дірками від снарядів, що прошили 
кілька верхніх поверхів. Такий вигляд має тепер одна 
з багатоповерхівок у Шевченківському районі.

Ц
е було дуже страшно. Ми приїхали через 

п’ять хвилин після обстрілу, — поділила-

ся спогадами одна з мешканок постра-

ждалого будинку Юлія. — Не одразу зрозуміли, що 

трапилося. Тут вже працювали рятівники. І почав-

ся повторний обстріл, який продовжувався хвилин 

десять. Здавалося, що снаряди летять прямо над 

тобою. Я багато їжджу по місту як волонтер, багато 

чого бачила, в різні 

потрапляла ситу-

ації, але так страш-

но ще не було ніко-

ли. Звуки дуже го-

лосні, ти не знаєш, 

куди бігти, що ро-

бити. Наприклад, 

я стояла просто по-

серед двору, а мені 

кричали: «Біжи, хо-

вайся». Я в ступорі 

була, це таке па-

ралізуюче відчуття.

— Я був дома, готував їжу собі на вечерю у метро, 

тому що я там ночував, пічка була включена, — роз-

повідає пенсіонер Євген, — зайшов до ванної, ще 

не почав нічого робити, як пролунав вибух, одразу 

посипалося дзеркало. Тільки й встиг, що заскочити 

в кухню та виключити плиту. І тут знов дикий гуркіт, 

такий потужний, що я впав на підлогу, так і лежав, 

а навколо сипався з полиць посуд, злетів зі стіни 

годинник. От зараз у нашому будинку немає даху, 

люди залишилися просто неба, без нічого. Я ще так-

сяк. А сусідам — край. От дивіться: зараз без даху 

у нас чотири квартири, моя п’ята, в якій я вже жити 

не зможу. Після тих вибухів мене колотило дві до-

би, дуже важко це пережити. В квартиру заходиш 

з острахом. І коли це відновиться — невідомо.

Директор КП «Харківспецбуд» ХМР Богдан До-

лина повідомив, що внаслідок вибухів із постра-

ждалих чотирьох квартир дві зачепило напряму, 

дві — опосередковано:

— Було пряме влучення ракети в дім. Зараз 

наші робітники прибирають аварійні місця, щоб 

конструктори та проєкторанти змогли потрапити 

до зруйнованих квартир, оцінити масштаб руйну-

вань та вирішити, що робити далі, які потрібні ро-

боти, щоб урятувати будівлю.

У ніч на 30 липня російські окупанти знов обстрілювали 
Харків. Ракетні удари прийшлись одразу на кілька 
районів міста. Зруйновано ще один навчальний заклад.

В
ід одного з корпусів профтехучилища, розта-

шованого у Слобідському районі, залишилася 

лишень коробка. Через вибух сталася пожежа 

на понад 2500 кв. метрах. Її ліквідовували 100 рятуваль-

ників та близько 20 одиниць пожежно-рятувальної 

техніки майже усю суботу.

— Я провчився у цьому училищі три роки, от-

римав професію електромеханіка, — розповідає 

випускник навчального закладу Денис. — За-

лишилося забрати диплом і поступити до внз. 

Дуже прикро, мені тут подобалося, стільки спо-

гадів… Я так розумію, що горіли бібліотека та, 

якщо я не помиляюся, кабінет історії України, 

в якому проходило багато пар з інших предметів. Це не-

нормально, цих тварюк треба страчувати, судити…

— У цьому училищі я навчався два роки. Дуже бо-

ляче та неприємно дивитися, що з ним та іншими на-

вчальними закладами зробили окупанти. Що вони вза-

галі роблять з нашою державою. Дуже гірко. Я мав че-

рез тиждень забрати диплом. Зараз я не зможу забрати 

ні свої речі, ні свій диплом. Одногрупники теж шоко-

вані, — ділиться враженнями Денис, студент училища.

У ніч проти четверга 27 липня головний парк Харкова 
знову став мішенню російської агресії.

Р
акета влучила на територію господарчої части-

ни парку. Вибух був такої сили, що на місці, ку-

ди впала ракета, утворилася величезна вирва. 

Дерева розкололо навпіл, пош-

коджено й ангар, в якому збері-

гається майно парку. Обійшло-

ся без жертв.

— Мені здається, що у спа-

плюженій уяві декого з воро-

жих генералів парк Горького 

— це якийсь дуже секретний 

військовий об’єкт, тому во-

ни гатять сюди регулярно. Ось 

і знову вночі прилетіла ракета. 

Вона потрапила у ліс, знищила 

наші насадження і пошкодила господарчий бокс, де ми 

зберігаємо новорічні прикраси та великі декорації, — 

розповів прес-секретар КП «Центральний парк культу-

ри та відпочинку ім. Горького» Андрій Кравченко.

За п’ять місяців війни харківський парк, де зараз бі-

гають хіба що «бойові» білки та зайці, обстріляли вже 

декілька разів. Парк неодноразово зазнавав руйну-

вань, страждали люди. У квітні серед білого дня його 

обстріляли із систем реактивного залпового вогню 

«Град», тоді поранення отримав один із співробітників, 

який працював на території.

— Спочатку війни ми зафік-

сували близько сорока точок 

прильотів, але до цього разу не 

було жодної ракети. Нас били 

з РСЗО, що трохи менше за те-

риторією ураження. Ця ж вирва 

вражає, — додав Андрій Крав-

ченко.

Щодо атракціонів, які були 

пошкоджені під час поперед-

ніх обстрілів, то частину з них 

робітники парку вже почали ре-

монтувати і наостанок будуть відновлювати ті елемен-

ти, що потребують імпортних деталей. «Жертв та пора-

нених також немає. Пошкоджено господарські спору-

ди. Це ж як треба так ненавидіти саме поняття краса, 

щоб бити по нашому парку!» — відреагував на черговий 

обстріл Харківський міський голова Ігор Терехов.

ЖИТЕЛІ БАГАТОПОВЕРХІВОК У САЛТІВСЬКОМУ РАЙОНІ ОСТАННІ МІСЯЦІ ЗАПАМ’ЯТАЮТЬ 
НА ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ. І ЦІ ЗГАДКИ ЩЕ ДОВГО БУДУТЬ ЯТРИТИ ДУШУ. БО ВОНИ НА СОБІ 
ВІДЧУЛИ ВІЙНУ, КОЛИ БУЛО ЗРУЙНОВАНО ЇХНІ БУДИНКИ

В
ибух пролунав, коли я була на східцях у під’їзді. 

Коли зайшла в квартиру, втратила мову: все бу-

ло у склі, балкон зруйновано… Коли чути вибу-

хи або волає сирена, особливо сирена, мене трясе. Це 

неможливо винести. Постійно на корвалолі. У знище-

ну квартиру навіть заходити не хотілось. Я в цьому бу-

динку прожила 41 рік. Я не дуже боялася цих бомбар-

дувань, доки не влучило в мій будинок. І тепер у мене 

панічний страх. Я нікуди не ховаюся, так і живу в цій 

квартирі. Вважаю, що так жахливо, як було навесні 

і початку літа, вже не буде, — розповіла Надія, меш-

канка одного з пошкоджених будинків.

— Я не відчула страху. Все відбулося дуже швидко. 

Це, мабуть, був четвертий приліт. Я стояла на кухні, го-

тувала. І тут вибух… Усе злетіло в повітря, а наді мною 

був, мабуть, купол, і я залишилася живою. Потім, зви-

чайно, і кричала, і плакала. Вискочила на вулицю. Пла-

кала два тижні. Зараз на третьому тижні стала потроху 

приходити до тями, заспокоюватись. От як це? Люди 

будували все життя, а якісь виродки прийшли 

і все зруйнували. Але ж ми все відбудуємо! — 

впевнена ще одна мешканка зруйнованого бу-

динку Галина.

— Я б хотіла від імені усіх жителів нашо-

го будинку подякувати дворовим робітникам 

Світлані та Миколі. Вони такі молодці! Після 

того жаху допомагали прибирати скло, сміття, 

поламані дерева. Газу не було, так вони нам 

приготували їжу та нагодували. Велика їм ша-

на і подяка. Хочеться, щоб їх керівництво це 

оцінило, — зазначила сусідка Галини Ірина.

Головний інженер КП «ХРБП» ХМР Олек-

сандр Бондаренко повідомив, що після об-

стрілу 12 липня підприємству було доручено 

усунути аварійні ситуації та оперативно провести ре-

монти у 24 будинках:

— Наприклад, в цьому будинку дуже постраждав 

дах. Ми повністю зняли шифер, уклали 364 метри но-

вого профнастілу, потім встановимо загородження та 

снігоутримувачі. Загалом у цьому районі ми повинні 

відремонтувати 24 дахи. На цей час 13 вже зроблено, 7 

— в роботі. До кінця серпня всі роботи буде завершено.

ÌÈ ÂÑÅ ÂIÄÁÓÄÓ   ÌÎ!Ý

ÌIÍÓÑ ÙÅ ÎÄÈÍ
Харківський міський голова Ігор Терехов: 

«Щоночі — мінус навчальний заклад. Тому, 
зважаючи на ці фактори, я чітко розумію, що 
російські агресори, на жаль, також вкрали 

у наших дітей можливість учитися, як училися 
ми з вами: ходили до школи, сиділи за 

партами, навчалися».

I ÇÍÎÂÓ ÏÀÐÊ ÃÎÐÜÊÎÃÎ
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На виконання п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, 

ст. 40 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», на виконання пп. 7 

п. а ч. 1 ст. 30 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», пара-

графа 5.10 Правил благоустрою території 

міста Харкова, затверджених рішенням 

11 сесії Харківської міської ради 6 скли-

кання від 16.11.2011 № 504/11 (зі зміна-

ми), відповідно до Положення про Де-

партамент з інспекційної роботи Хар-

ківської міської ради, затвердженого 

рішенням 7 сесії Харківської міської ра-

ди 8 скликання від 12.10.2021 № 200/21 

«Про внесення змін до положень вико-

навчих органів Харківської міської ради 

8 скликання», для звільнення території 

міста Харкова від самовільно (незакон-

но) встановлених малих архітектурних 

форм і тимчасових споруд, керуючись 

ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звільнити територію міста Харкова 

від самовільно (незаконно) встановле-

них об’єктів шляхом демонтажу зазна-

чених об’єктів згідно з додатком.

2. Доручити Департаменту з інспек-

ційної роботи Харківської міської ради 

(Ватуля Б. В.) у встановленому порядку:

2.1. Залучити суб’єктів господарюван-

ня до виконання робіт щодо звільнення 

території міста Харкова від самовіль-

но (незаконно) встановлених об’єктів, 

транспортування їх до місця зберігання 

та приведення звільненої від зазначених 

об’єктів території в придатний для по-

дальшого використання стан.

2.2. Забезпечити координацію вико-

нання робіт щодо звільнення території 

міста Харкова від самовільно (незакон-

но) встановлених об’єктів.

3. Доручити головам адміністрацій 

районів Харківської міської ради (Ка-

занжиєвій Н. В., Котковському В. Р., 

Головчанській Г. О., Ільєнку В. М.) за-

безпечити складання відповідних актів 

про звільнення території.

4. Доручити КП «Харківводоканал» 

(Панов В. В.) забезпечити облік та збері-

гання самовільно (незаконно) встанов-

лених об’єктів, від яких звільнено тери-

торію міста Харкова.

5. Запропонувати Головному управ-

лінню Національної поліції в Харківсь-

кій області (Тимошко В. В.) забезпечити 

публічний порядок під час виконання 

рішення виконавчого комітету Харків-

ської міської ради.

6. Департаменту у справах інформації 

та зв’язків з громадськістю Харківської 

міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-

чити оприлюднення рішення у встанов-

леному порядку.

7. Контроль за виконанням рішен-

ня покласти на заступника міського 

голови з питань цифрової трансфор-

мації Кузьміна С. С. та відповідних голів 

адміністрацій районів Харківської місь-

кої ради.
Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 27.07.2022 № 204

ПЕРЕЛІК 
САМОВІЛЬНО (НЕЗАКОННО) ВСТАНОВЛЕНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ 

І ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА

Р І Ш Е Н Н Я

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВІД 27.07.2022 № 204

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

№ з/п Об’єкт Адреса розташування об’єкта
1 2 3

1 Тимчасова споруда — кіоск біля будівлі по вул. Кузнечній, 1 
(Основ’янський район)

2 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по просп. Науки, 27-Б 
(Шевченківський район)

3 Майданчик для харчування біля стаціонарного закладу 
ресторанного господарства

біля будинку по просп. Гагаріна, 42/1 
(Слобідський район)

1 2 3

4 Майданчик для харчування біля стаціонарного закладу 
ресторанного господарства

біля будинку по просп. Гагаріна, 42/1 
(Слобідський район)

5 Майданчик для харчування біля стаціонарного закладу 
ресторанного господарства

біля будівлі по вул. Чернишевській, 88 
(Київський район)

Директор Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради  Б.В. ВАТУЛЯ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

С начала войны социальный работник Татьяна Фатеева 
заботится о подопечных территориального центра 
Салтовского района. В 

2014 году Татьяне Фатеевой вместе с четырехлетней 

дочерью пришлось переехать из родного Луганска 

в Харьков. С того времени женщина снимает жилье 

на Салтовке и работает социальным работником в отделении 

социальной помощи на дому. Когда началась полномасштаб-

ная война, Татьяна Фатеева решила остаться в Харькове. 

Несмотря на все трудности, она продолжает поддерживать 

одиноких стариков, нуждающихся в защите и заботе. Она до-

ставляет продуктовые наборы, медикаменты и предоставляет 

своим подопечным другие жизненно необходимые услуги.

— Добрая, порядочная, исполнительная — именно эти 

качества нужны социальному работнику. Подопечные вы-

ражают Татьяне благодарность за оказанную помощь и за-

боту в столь тяжелое для Харькова время. Они уверены, 

что находятся под надежной защитой, — отметили в Депар-

таменте социальной политики Харьковского горсовета.

В условиях войны медицинская сестра по лечебной 
физкультуре Городской поликлиники № 8 Любовь Потапова 
продолжает оказывать пациентам реабилитационные услуги.

П
о информации Департамента здравоохранения 

ХГС, реабилитационные занятия Любовь Афана-

сьевна проводит по понедельникам, средам и пят-

ницам, с 9:00 до 12:00.

По специальности женщина работает уже больше 30 лет. 

Ее большой профессиональный опыт и постоянное самосо-

вершенствование позволяет оказывать пациентам разносто-

роннюю помощь.

— Приходится работать с пациентами, которые имеют 

различные диагнозы: остеохондроз, заболевания желудоч-

но-кишечного тракта, дыхательных путей и суставов, за-

болевания гинекологического плана у женщин и т. д. Под-

бираются специальные комплексы упражнений, эффект 

которых многократно подтвержден практикой. Все они ис-

пользуются с учетом уровня физического состояния паци-

ентов для максимального комфорта, — рассказала Любовь 

Потапова.

ÏÎÄ ÍÀÄÅÆÍÎÉ ÇÀÙÈÒÎÉ

ÝÔÔÅÊÒ, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÉ 
ÏÐÀÊÒÈÊÎÉ

ÍÎÂÛÅ ÓÐÎÊÈ 
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ

Несколько общеобразовательных 
учреждений Харькова прошли отбор 

и попали в перечень 50 школ Украины, 
которые примут участие в пилотном 

проекте по проведению новых уроков 
информатики.

В 
Министерстве цифровой транс-

формации сообщили, что новые 

уроки информатики помогут 

более чем 4 млн школьникам получить 

современные знания в цифровом ми-

ре и будут наполнены инструментами 

для повышения цифровой грамотно-

сти, которая является надежным щитом 

против провокаций врага на инфор-

мационном фронте. Старт пилотного 

проекта — 1 сентября 2022 года. После 

доработки и усовершенствования раз-

работанные ресурсы масштабируются 

на все заведения общего среднего об-

разования с 1 сентября 2023 года и будут 

доступны для всех украинцев, отметили 

в Департаменте образования ХГС.

Проект реализован в рамках реформы 
IT-образования по инициативе Минцифры 

и Министерства образования и науки 
Украины. Он внедряется в рамках 

программы EU4DigitalUA, а именно ее 
второго компонента — «Институционное 

укрепление и развитие потенциала» 
и финансируется Европейским Союзом.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
У многих сегодня появится хороший шанс зарабо-

тать на новом поприще. Тех, кого не интересует тра-

диционная трудовая деятельность, ожидает подъем 

энергетических внутренних ресурсов. Вам следует 

соответствовать требованиям рабочего рынка.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Могут появиться возможности работы с иностран-

ными фирмами и зарубежными партнерами. Поло-

жение Тельцов должно укрепиться. Опирайтесь на 

достигнутое, ваша накопленная база даст уверен-

ность в завтрашнем дне. 

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Активная деятельность Близнецов пойдет на убыль. 

У многих вероятны сомнения, недоверие и подозре-

ния. Не стоит принимать важных решений, особенно 

подписывать договоры.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Возможно получение казенных денег, а также по-

вышение интереса к завещанию старших родствен-

ников. Вы хорошо разбираетесь в финансовых во-

просах, и, если у вас появятся деньги, постарайтесь 

стать проницательным инвестором.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Все действия Львов будут направлены на собствен-

ное восхождение. Тем, кому есть что сказать миру, 

предстоит непростой период, они будут подниматься 

вверх через тернии к звездам. Если будете последова-

тельными, реализуются некоторые старые задумки.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вероятны недоразумения. Вы высокого мнения 

о себе, а это нравится не всем. Некоторые могут счи-

тать, что вы слишком выделяетесь и будут пытаться 

игнорировать вас. Свою исключительность нужно 

подтвердить конкретными делами или знаниями.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Будет много соблазнов. Объявятся старые знако-

мые, которые могут провоцировать мудрых Весов на 

экстремальное поведение. Избегайте экстравагант-

ных людей с сильными страстями. Их выдаст даже 

внешний вид.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Круг ваших знакомств, скорее всего, резко ограни-

чится. Вы не захотите никого обижать, но из-за бла-

гих намерений вам придется обманывать. Это и есть 

причина вашего одиночества. В трудные моменты 

стоит попросить совета и поддержки.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сегодня вы способны объять необъятное и достиг-

нуть невозможного. Вы любите борьбу и способны 

побеждать, поэтому вам нужно дерзать, несмотря ни 

на что. Не отгораживайтесь от своих близких.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
У многих Козерогов будет беспокойная жизнь — 

то удачи, то поражения. Денег вы зарабатываете до-

статочно, но необходимо к ним бережно относиться, 

чтобы не оказаться у разбитого корыта.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы сможете почувствовать себя полновластным 

хозяином положения. Вы будете напряженно тру-

диться и эксплуатировать других ради собственной 

выгоды. За что бы вы ни взялись, вам не составит тру-

да добиться успеха в этом деле и сделать себе карьеру. 

Только не идите по головам!

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Для некоторых Рыб главными станут проблемы 

образования, контакты с преподавателями или пред-

ставителями учебных заведений. Полностью абстра-

гируйтесь от всех мешающих обстоятельств и с непо-

колебимым упорством добивайтесь того, чего хотите.

Ãîðîñêîï íà 2 àâãóñòà

ВВ
o вpeмя cнa мoзг иcпoль-

зyeт энepгию и‚ пpeждe 

вceгo‚ пoлyчaeт этy энepгию 

из гликoгeнa (caхapa)‚ кoтopый 

хpaнитcя в пeчeни. Кoгдa y вac нeдocтaтoч-

нo гликoгeнa в пeчeни‚ чтoбы oбecпeчить мoзг 

энepгиeй‚ нaдпoчeчники выpaбaтывaют бoльшe 

гopмoнoв cтpecca‚ aдpeнaлинa и кopтизoлa‚ чтoбы 

пoлyчить eгo.

МOPCКAЯ COЛЬ — вaжный ингpeдиeнт‚ 

кoтopый пoмoгaeт yмeньшить гopмoн cтpecca. 

Онa cпocoбcтвyeт выpaбoткe энepгии‚ пoэтoмy 

пoмoжeт вaм пoд-

дepживaть ee в тeчeниe 

нoчи.

Кoгдa y вac ecть нyж-

нoe кoличecтвo нaтpия в 

кpoви‚ peaкция нa cтpecc 

yмeньшaeтcя‚ и opгaниз-

мy нe нyжнo выpaбaтывaть 

cтoлькo aдpeнaлинa или 

кopтизoлa. Этa coль пo-

мoгaeт opгaнизмy ocтa-

вaтьcя в гoмeocтaтичecкoм 

cocтoянии. В peзyльтaтe y вac нe бyдeт вcплecкoв 

aдpeнaлинa в тeчeниe нoчи‚ a этo имeннo тo‚ чтo 

зacтaвляeт вac пpocыпaтьcя. Еcть дaжe нeкoтopыe 

дoкaзaтeльcтвa тoгo‚ чтo имeннo мopcкaя coль пo-

вышaeт ypoвeнь oкcитoцинa — гopмoнa‚ кoтopый 

пoмoгaeт чyвcтвoвaть ceбя cпoкoйнo и paccлa-

блeннo.

КOКOCOВOE МACЛO пoлeзнo yпoтpeблять 

пepeд cнoм‚ тaк кaк жиp дaeт opгaнизмy ycтoй-

чивyю энepгию в тeчeниe нoчи. Кpoмe тoгo‚ 

жиpы из кoкocoвoгo мacлa пpeдoтвpaщaют 

cнижeниe ypoвня caхapa‚ чтo чacтo являeтcя пpи-

чинoй нapyшeния cнa. Кoкocoвoe мacлo oбecпe-

чивaeт выpaбoткy oптимaльнoгo кoличecтвa 

мeлaтoнинa‚ кoтopый являeтcя гopмoнoм‚ 

cпocoбcтвyющим cнy.

РEЦEПТ:
 1 cтoлoвaя лoжкa кoкocoвoгo мacлa;

 1 чaйнaя лoжкa нaтypaльнoгo мeдa;

 1/8 чaйнoй лoжки мopcкoй или 

гимaлaйcкoй coли.

Двa вapиaнтa пить пpeпapaт

ВAPИAНТ 1: cмeшaйтe кoкocoвoe 

мacлo и мeд в бaнкe и пocыпьтe 

eгo мopcкoй coлью. Смeшaйтe ин-

гpeдиeнты и cъeшьтe‚ a зaтeм вы 

мoжeтe выпить нeмнoгo вoды.

ВAPИAНТ 2: cмeшaйтe кoкocoвoe мacлo и мeд и 

cъeшьтe. Зaпeйтe вoдoй‚ в кoтopую пpeдвapитeль-

нo дoбaвили мopcкyю coль.

Еcли вы пpocыпaeтecь пocpeди нoчи‚ тo вaм 

бyдeт дocтaтoчнo cнoвa пpинять этy cмecь. В 

peзyльтaтe вы cмoжeтe нaмнoгo быcтpee зacнyть 

cнoвa.

ÏÐÎ×Ü, ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ!ÏÐÎ×Ü, ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ!
Прерывистый сон несет большой 
вред организму, особенно если этo 
пpoиcхoдит на протяжении нескольких 
дней подряд. Проблемы, вызванные 
бeccoнницей, — такие, кaк cтpecc‚ 
ycтaлocть‚ плoхoe пищeвapeниe, могут 
спровоцировать развитие серьезных 
заболеваний.

По горизонтали: 2. Основы мировоззрения. 

6. Приспособление для запирания чего-нибудь 

ключом. 8. Казахский родственник пельменей. 

9. Порода служебных собак. 10. Парный орган че-

ловека. 14. Игральный кубик. 17. Специалист по 

управлению летательным аппаратом. 19. Крупное 

жвачное млекопитающее. 20. Представление из 

отдельных сцен, эпизодов и номеров. 21. Занима-

тельность, значительность. 22. Стержень со спи-

ральной резьбой. 23. Обрабатываемая под посев 

земля, участок земли. 24. Мужской голос среднего 

регистра. 26. Небольшая переносная площадка для 

детей. 27. Украинская народная пляска. 31. Птица 

семейства утиных. 32. Нижняя задняя часть ноги. 

33. Папка с документами, посвящёнными како-

му-либо делу. 34. Веслообразные конечности, вы-

полняющие функцию органов движения.

По вертикали: 1. Скачкообразное движение ло-

шади. 3. Разговор, беседа. 4. Глушь, захолустье. 

5. Сплав железа с углеродом и с дополнительными 

добавками. 7. Обувь с острыми шипами для лазания 

на столбы. 8. Музыкальный лад светлой, радост-

ной окраски. 11. Каша. 12. Преимущество, выгода. 

13. Тонкая шерстяная или полушерстяная ткань. 

14. Дикое горное парнокопытное животное. 15. Со-

стояние опасности. 16. Наружная часть купола 

церкви. 18. Сооружение над минеральным источ-

ником, откуда непосредственно получают мине-

ральную воду. 24. Небольшой пушной зверёк отряда 

грызунов. 25. Кочующее племя. 26. Одна двенадца-

тая часть года. 28. Тропическое растение, древесина 

которого устойчива к гниению. 29. Ремни с удилами 

и поводьями, надеваемые на голову упряжного жи-

вотного. 30. Тонкий металлический стержень.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Кредо. 6. Замок. 8. Манты. 9. Ов-

чарка. 10. Почка. 14. Кость. 17. Авиатор. 19. Лось. 
20. Ревю. 21. Интерес. 22. Винт. 23. Поле. 24. Баритон. 
26. Манеж. 27. Гопак. 31. Казарка. 32. Пятка. 33. Досье. 
34. Ласты.

По вертикали: 1. Галоп. 3. Речь. 4. Дыра. 5. Сталь. 
7. Кошка. 8. Мажор. 11. Овсянка. 12. Авантаж. 13. Ка-
шемир. 14. Козерог. 15. Тревога. 16. Глава. 18. Бювет. 
24. Белка. 25. Номад. 26. Месяц. 28. Кешью. 29. Узда. 
30. Прут.


