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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ (МОМ) АГЕНТСТВА ООН ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

  частности, стороны обсудили по-
требности внутренне перемещен-
ных лиц, в  том числе харьковчан, 

потерявших жилье.
— Из-за войны, которую развязала 

россия против Украины, более 150 тысяч 
харьковчан лишились крова. Часть жи-
телей уехали из города, но большинство — 
остались. Как и  переселенцев с  оккупи-
рованных территорий и  зон боевых дей-
ствий, их селят в  общежития, где обес-
печивают продуктами питания, медика-
ментами, одеждой, средствами гигиены. 
В  каждом из девяти районов Харькова 
есть по несколько общежитий, в которых 
находятся переселенцы и  харьковчане, 
потерявшие жилье. Также есть общежи-
тия, которые пока не задействованы, но их 
также нужно подготовить к зиме — обору-
довать для проживания, сделать космети-
ческий ремонт, — сообщил Игорь Терехов.

Офицер по вопросам Операции Агент-
ства ООН Мохамед Элмасри попросил 
предоставить список мест коллективного 
проживания переселенцев, в  том числе 
тех, которые переселились внутри города:

— Наша команда посетит эти центры, 
чтобы понять, что там требуется сделать 
и чем мы можем помочь. При необходимо-
сти мы привлечем и наших партнеров.

Второе приоритетное направление, на 
котором было сосредоточено внимание 
в  рамках проведения встречи, — подго-
товка города к  зиме, поставка непродо-
вольственных товаров и покрытие потреб-
ностей, связанных с вопросами питьевой 
воды и гигиены.

Мохамед Элмасри отметил, что органи-
зация готова предоставить Харькову два 
типа помощи. Первый — это гуманитар-
ная непищевая помощь, куда входят на-
боры личной гигиены, подушки, одеяла, 

постельное белье, полотенца и  матрасы. 
Второй — улучшение условий проживания 
переселенцев, включая выполнение не-
больших ремонтных работ.

Кроме того, организация готова помочь 
в подготовке к  зиме систем водоснабже-
ния. Для этого команда Агентства ООН 
посетила КП «Харьковводоканал».

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÆÈËÜÅÌ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ
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ÏÎÌÎÙÜ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ
Жителям Харькова продолжает поступать 
помощь от международных партнеров 
и городов-побратимов.

Г
орода Кель (Германия) и Страсбург 

(Франция) вместе с организацией 

IsraAid Germany e.V. и волонтерами 

инициативы Kehler schicken Hilfe напра-

вили в Харьков медикаменты, средства ги-

гиены, спальные мешки, костыли и инва-

лидные коляски, сообщили в Департамен-

те международного сотрудничества ХГС. 

Также от города Познань (Польша) получен 

очередной груз, из которого передали 33 

паллета со средствами гигиены, медикамен-

тами, источниками света, павербанками 

и продуктами питания, собранными усили-

ями Познанского молодежного совета, и 33 

паллета с продуктами и средствами гигиены 

харьковчанам отправили из города Генуя 

(Италия). Кроме того, продолжает посту-

пать помощь от французских организаций. 

В частности, от Protection Civile получено 

100 паллет с масками и защитными мед. ха-

латами, 31 паллет с продуктами питания. 

Более 20 тыс. упаковок медикаментов пере-

дала Ассоциация медицинской и благотво-

рительной помощи «Франция-Украина».

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
С 42М ПРЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ БИЛЛОМ КЛИНТОНОМ. ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА ПОБЛАГОДАРИЛ США ЗА ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ, 
А ТАКЖЕ ЗА ЛИЧНУЮ ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ БИЛЛОМ КЛИНТОНОМ И ЕГО СУПРУГОЙ, В ЧАСТНОСТИ 
ЗА УЧАСТИЕ В САММИТЕ ПЕРВЫХ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

В
ладимир Зеленский подчеркнул, что россия 

стремится к замораживанию конфликта, но 

мы не можем этого допустить, поскольку зна-

ем, что замороженные конфликты растягиваются на 

годы. Владимир Зеленский также отметил важность 

дальнейшего усиления санкций против рф и призвал 

Билла Клинтона использовать личный авторитет для 

привлечения внимания мирового сообщества к об-

стрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерно-

му террору россии. Собеседники также обсудили обо-

ронные потребности Украины и участие в предстоя-

щих международных мероприятиях.

— В международных отношениях нужен принцип 

превентивности, на котором мы настаивали очень дол-

го, еще до 24 февраля. Если уже понятно, что какое-

то государство готовит агрессию — несправедливую, 

неспровоцированную, незаконную, то реагирование 

мира на ее подготовку должно быть таким же, как на 

агрессию, которая произошла. Надо не ждать ударов 

и жертв, а сделать 

все для недопуще-

ния войны. По-

сле этой россий-

ской войны против 

Украины не долж-

но остаться ни тле-

ющего, ни заморо-

женного конфлик-

та. Это важный вы-

вод. Украина долж-

на вернуть все, что 

россия временно 

захватила, а госу-

дарство-агрессор должно понести заслуженное нака-

зание. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря 

им всего захваченного и его международно-правовая 

ответственность за агрессию станут предохранителя-

ми против любой войны. Именно над этим работают 

наши дипломаты, Офис, представители правительства 

и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобаль-

ного политического, экономического и юридического 

ответа на российскую агрессию. Защищая наше госу-

дарство, мы автоматически защищаем и всех, кому уже 

угрожало или может угрожать государство-террорист. 

И, конечно, самый большой вклад сейчас вносят воен-

ные — все украинские герои, которые ломают на поле 

боя российскую террористическую машину, — сказал 

Президент Украины.

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.

С
егодня между Украиной и рф не происходит 

никаких переговоров относительно прекра-

щения войны, поскольку в настоящее время 

невозможно найти точки соприкосновения. Для на-

шего госудаства невозможно вести переговоры в та-

ких условиях, поскольку агрессор захочет объеди-

нить оккупированные территории Херсонской, За-

порожской, Донецкой и Луганской областей, а это 

означает, что аппетиты рф вырастут и через неко-

торое время у нас будет продолжение войны. Если 

Европа хочет восстановления довоенной Украины, 

необходимо выгнать с нашей территории оккупа-

ционные войска и трансформировать политическую 

систему рф, которая в настоящий момент является 

агрессивной.

Руководитель ОП Андрей Ермак напомнил, что за 

время деятельности экспертная группа наработала 

четыре базовых документа: санкционную Дорожную 

карту и подробные наборы рекомендаций по энерге-

тическим, индивидуальным и финансовым ограниче-

ниям:

— Убежден, что отдельные разговоры об «устало-

сти от санкций» являются информационными мани-

пуляциями, свидетельствующими о безоговорочном 

успехе и результативности деятельности Междуна-

родной санкционной группы. Победа Украины в вой-

не, которую развязала против нее рф, будет совокуп-

ностью многих элементов, в первую очередь героизма 

украинских военных и остальных граждан, успехов на 

фронте, экономического прессинга в виде мощных 

санкций. Не может быть никаких компромиссов в от-

ношении независимости, территориальной целостно-

сти и суверенитета Украины!

ÍÈÊÀÊÈÕ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ!
Европа сможет вернуться к мирной жизни только после изгнания российских войск с территории Украины, 
заявили в Офисе Президента Украины.

ÂÀÆÍÛÉ ÂÛÂÎÄÂÀÆÍÛÉ ÂÛÂÎÄ
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НА XII ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 8ГО СКЛИКАННЯ, ЩО 
ПРОХОДИЛА ОНЛАЙН 10 СЕРПНЯ, ДЕПУТАТИ 
РОЗГЛЯНУЛИ НИЗКУ ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ, ЯКІ 
СТОСУЮТЬСЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА

Р
ішенням сесії було оновлено положення про 

Цільовий фонд комплексного соціально-еко-

номічного розвитку міста, створений ще у 2005 

році. Але з огляду на воєнний час положення про фонд 

необхідно було переглянути.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, 

що це дозволить оперативніше реагувати на потреби 

міста в критичних ситуаціях.

Тепер міська влада зможе залучати додаткові кошти 

та ефективно їх використовувати. Для цього передба-

чаються нові джерела надходжень до фонду: благодій-

ні внески, гранти, міжнародна фінансова допомога та 

інше. Кошти спрямовуватимуться на протидію війсь-

ковим загрозам, надання допомоги для захисту насе-

лення та територій, фінансування витрат, пов’язаних 

із придбанням житла, формування фонду житла для 

тимчасового проживання, капітальні та поточні ре-

монти будівель та споруд, усунення аварій та аварійно-

го стану будівель, підготовку об’єктів до опалювально-

го сезону тощо.

 НА ОДИН ДИТСАДОК БІЛЬШЕ
У Слобідському районі на базі дитячого будинку «Ро-

дина», який було ліквідовано рішенням сесії. відкри-

ють ясла-садок № 56 комбінованого типу «Родина».

Директорка Департаменту освіти Ольга Деменко по-

відомила, що впродовж останніх п’яти років до закладу 

не направлялися діти-сироти та діти, позбавлені бать-

ківського піклування. Станом 

на вересень 2021 року там не 

перебувало жодної дитини за-

значених категорій. Натомість 

у чотирьох експериментальних 

групах у закладі виховувалися 

діти дошкільного віку із числа 

соціально вразливих категорій, 

зокрема діти з особливими 

освітніми потребами.

Дослідно-експериментальна 

робота на базі закладу заверше-

на, тому з метою подальшого 

забезпечення дошкільною освітою вихованців ство-

рюється заклад дошкільної освіти комбінованого ти-

пу. Дитячий садок, у якому функціонуватимуть чо-

тири групи для 55 дітей, не потребує проведення ре-

монтних робіт та придбання обладнання, меблів тощо. 

Приміщення закладу повністю пристосовані для вихо-

вання дітей і забезпечені усім необхідним.

 КОМПЕНСАЦІЯ ДЛЯ ВИШІВ
Громадянам, чиє житло зруйноване або непридатне 

для проживання внаслідок збройної російської агресії 

(зокрема, внутрішньо переміщеним особам) нададуть 

додаткові соціальні гарантії. 

Мова йде про тих, хто тимча-

сово проживає у гуртожитках 

закладів вищої освіти I–IV 

рівня акредитації на тери-

торії міста. Згідно з внесеним 

змінам до Програми сприян-

ня безпечній життєдіяльності 

у сфері соціального захисту 

населення міста Харкова на 

2021–2025 рр. вишам перера-

хують компенсацію у розмірі 

50% плати за проживання 

людей, які втратили житло.

 ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Учасників Міської цільової програми будівниц-

тва (придбання) доступного житла на 2021–2030 рр. 

з 24 лютого звільнено від щоквартальних 

зобов’язань щодо погашення кредиту. 

Мова йде про платежі на погашення суми 

кредиту та нарахованих відсотків у разі їх 

наявності.

Таким чином, від щоквартальних 

зобов’язань звільнено позичаль-

ників:

— які або члени сімей яких про-

ходили військову службу або бу-

ли призвані, прийняті на військову 

службу після оголошення воєнного 

стану. Їх звільняють від виконання 

зобов’язань щодо погашення кредиту за письмо-

вою заявою позичальника на ім’я міського голо-

ви з наданням документа, що підтверджує участь 

у зазначених заходах, до закінчення правового 

режиму воєнного стану в Україні;

— які мали укладені кредитні договори на 

будівництво (придбання) житла в об’єктах жит-

лового будівництва, не введених в експлуатацію 

станом на 24 лютого. Їх звільняють до закінчення 

правового режиму воєнного стану в Україні або 

введення об’єкта житлового будівництва в екс-

плуатацію.

 ПІДТРИМАТИ ГРОМАДЯН
Для ЖК та ОСББ знизили частку у співфінан-

суванні ремонтних робіт.

Це зазначено у Програмі підтримки житлово-

будівельних кооперативів, житлових коо-

перативів та об’єднань співвласників ба-

гатоквартирних будинків у місті Харкові 

на 2022–2027 роки, ухваленій на сесії 

Харківської міської ради. Раніше програ-

ма передбачала співфінансування 25% на 

75% або 30% на 70%. Тепер співвласники 

будинків можуть розраховувати на участь 

у програмі, якщо нададуть не менше 1% 

коштів від загальної вартості ремонт-

но-відновлювальних робіт. Кошти можна 

спрямувати на капітальний та поточний 

ремонт багатоквартирних будинків, за-

ходи щодо енергоефективності та благо-

устрій прибудинкової території, якщо вона перебуває 

у власності чи користуванні співвласників.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, 

що це рішення спрямоване на підтримку городян. Він 

нагадав, що зустрічався з представниками ОСББ, ЖК 

та ЖБК, щоб обговорити підготовку до опалювального 

сезону та руйнування житлового фонду:

— Російський агресор руйнує житлові будинки, 

адмінспоруди, ТЕЦ, системи життєзабезпечення 

міста. І рішення, яке ми зараз ухвалюємо, спрямоване 

лише на одне — підтримати харків’ян. Зараз вони не 

можуть платити за ремонт будинків та їх відновлення, 

тому міська рада частково братиме на себе ці витрати.

Також у програмі передбачена підтримка ЖБК, 

ОСББ та управителів багатоквартирними будинками 

за напрямом «Ліквідація пошкоджень внаслідок надз-

вичайних ситуацій, бойових дій та терористичних ак-

тів» для проведення заходів щодо усунення аварійного 

стану житлового фонду. Для цих цілей використову-

ватимуть кошти на умовах співфінансування, а також 

державного бюджету. Зараз відповідні державні ме-

ханізми перебувають на стадії розробки.

ÆÈÒÒЄÇÄÀÒÍIÑÒÜ 
ÕÀÐÊÎÂÀ Â ÓÌÎÂÀÕ ÂIÉÍÈ

У Харкові постійно працюють над розширенням 
мережі закладів дошкільної освіти. За останні 
15 років у місті відкрили 37 нових закладів для 

понад 12 тис. дітей дошкільного віку.
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Щ
о таке арт-терапія та чому вона ефектив-

на у роботі з дітьми під час війни? На це 

запитання психологиня Антоніна Соро-

чинська відповідає так: «Ми даємо дитині можливість 

прожити історію, яку вона самостійно творить. А ми 

будемо поряд та підтримаємо її на цьому шляху». Вона 

пояснює, чим арт-терапія відрізняється від звичайно-

го уроку малювання, як цей метод працює та чому це 

найбезпечніший спосіб для дитини опрацювати свої 

внутрішні переживання.

 ЩО ТАКЕ АРТТЕРАПІЯ
Арт-терапія — це терапія мистецтвом. Це метод пси-

хотерапії, який дозволяє за допомогою творчості пере-

жити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбу-

ють людину. Арт-терапія підходить не лише дітям, а й 

дорослим.

 Під час арт-терапії можна лише малювати?
Ні, можна танцювати, створювати казки, ліпити з 

пластиліну, тіста чи працювати з піском. Арт-терапія — 

це будь-яка творча діяльність, що допомагає проявити 

та висловити свої емоції. Психолог не розпитує дітей, 

що з ними відбувається чи що вони відчувають, на-

томість створює умови, в яких дитина може самостійно 

обрати творчий інструмент для самозцілення.

 Чим арт-терапія відрізняється від уроку малювання?
На уроці малювання важливий результат. Дитина ви-

конує певне завдання, яке їй дає викладач. Натомість 

в арт-терапії важливий сам процес. З допомогою гри та 

творчості дитина проявляє те, що турбує її всередині: 

через тип фарби, кольори, сюжет, який вона хоче зоб-

разити, тощо.

 Арт-терапія ефективніша у роботі з дітьми, ніж 
бесіда

Діти проявляють себе через творчість (або гру). У та-

кий спосіб вони самостійно знаходять внутрішній ре-

сурс, щоб впоратися 

з проблемою, яка їх 

турбує. Якщо з дорос-

лими ми можемо про-

говорити якісь момен-

ти, то з дітьми все інак-

ше. Ми комунікуємо 

з ними невербально, 

часто на символічному 

рівні. І це допомагає не 

нашкодити їм.

Якщо це груповий 

процес, є певні ритуа-

ли початку та завершення за-

няття. Наприклад, перед тим 

як почати, треба ділитися на-

строєм. Але основна частина 

заняття — це коли дитина са-

ме творить. І вона інтуїтивно 

обирає той інструмент, який їй 

підходить. Правильне рішення 

для психолога — це довіритися 

дитині.

 Чи може арт-терапія зашкодити дитині 
при неправильному підході?

Загалом будь-який метод терапії може 

зашкодити, зокрема і терапія. Тому є певні 

правила в роботі. В груповому процесі також 

є обов’язкові правила. Наприклад, не заважа-

ти одне одному. Психолог допомагає створи-

ти атмосферу, де є тиша, де всім комфортно, 

щоби не відволікати від процесу творчості. Також гру-

пи мають бути невеликі — до 8 осіб однієї вікової ка-

тегорії.

Це ті межі, які саме дозволяють не нашкодити, 

а створити ті умови, в яких дитина почувається ком-

фортно і розслаблено. І, зрештою, на першому, дру-

гому або на третьому занятті вона почне також про-

являти свій творчий потенціал.

Арт-терапія — це інструмент, який застосовують 

не лише в групі, він може бути також індивідуаль-

ний. Формати зазвичай діляться на індивідуальний, 

груповий, сімейний.

 Чи оцінюється робота дитини?
Психологи фокусуються лише на процесі. Зцілює 

процес, а не підсумок. На початку кожного заняття 

фахівці говорять дітям, що вони можуть малювати так, 

як забажають. Немає правильного чи неправильно-

го результату. І якщо їм раптом щось не подобається 

у процесі, вони завжди можуть відкласти аркуш та ро-

бити все спочатку.

 Що потрібно для арт-терапії?
Простір. Бажано, щоб він був один і той самий, а та-

кож однакова команда волонтерів, психологів чи педа-

гогів, які працюють з дітьми. Доречно мати різні творчі 

інструменти: гуаш, олівці, фломастери, природні ма-

теріали, камінчики, ракушки, багато паперу тощо.

 Що можна говорити під час арт-терапії, а що не 
можна?

Психологи — завжди присутні під час процесу, але 

намагаються менше втручатися. Водночас вони уваж-

но стежать за тим, що роблять діти, зацікавлені в про-

цесі творення. Також фахівці допомагають дитині 

більше розповісти про те, що вона намалювала. І може 

виявитися, що дитина намалювала супергероя, який, 

наприклад, має суперсили та захищає Україну. І тоді 

психолог розуміє, що внутрішня сила дитина, яку вона 

зобразила у цьому персонажі, допомагає їй впоратися 

зі страхом чи тривогою.

На цих заняттях дитині надається можливість про-

жити історію, яку вона самостійно творить.

 Арт-терапія допомагає відразу чи це про довготер-
мінові результати?

Чим більше занять, тим триваліший 

ефект. Але вже після кількох занять бать-

ки помічають, що діти стають спокій-

нішими, більш розслабленими, менше 

тривожаться, краще сплять.

 ПРО ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ
Арт-терапія згодиться для дітей різно-

го віку. Наприклад, з дітьми у віці до двох 

років можна малювати пальчиковими 

фарбами.

 КОРИСНА ЧИ НІ?
Арт-терапія однозначно 

корисна. Складно зараз 

назвати більш ефектив-

ний інструмент, ніж арт-

терапія. Діти приходять 

до спеціаліста з різними 

симптомами: страх, три-

вога, агресія тощо. І арт-

терапія допомагає дитині 

самостійно зцілитися, ад-

же вона створює ту історію, яку їй треба прожити. І то-

му дорослим важливо не втручатися у цей процес. А 

невтручання, підтримка допомагають дитині прожити 

якусь конфліктну внутрішню ситуацію.

Зараз діти часто малюють дім, вони будують шалаші 

чи халабуди, створюють будиночки з камінчиків або 

з піску. І така внутрішня робота для них є дуже терапев-

тичною. Те, що зовні неможливо змінити, можна на 

символічному рівні програти, промалювати, проліпити.

ÒÅÐÀÏIß ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÌ

ПІД ЧАС ВІЙНИ МИ ВДАЄМОСЯ ДО ВСЬОГО, ЩО МОЖЕ ВРЯТУВАТИ НАШУ ПСИХІКУ, РОЗУМ, 
МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я. ХТОСЬ ВІДКРИВАЄТЬСЯ СВІТУ І З УСІХ СИЛ РОБИТЬ ВСЕ, ЩОБ ДОПОМОГТИ 
НУЖДЕННИМ. ХТОСЬ ЗАМИКАЄТЬСЯ В СОБІ І ПОВІЛЬНО ТАНЕ. ОДНИМ ІЗ СПОСОБІВ ВИХОДУ 
ЗІ СТУПОРУ Є АРТТЕРАПІЯ. ОСОБЛИВО КОЛИ МОВА ЙДЕ ПРО ДІТЕЙ, НАПОЛОХАНИХ ВИБУХАМИ

Спробують намалювати своє мирне майбутнє 
і харківські діти. Саме для цього Департамент 

культури ХМР оголосив конкурс дитячого малюнка 
під патронатом Харківського міського голови 
Ігоря Терехова «Мирне майбутнє Харкова». 

Захід проводитиметься до Дня міста. Найкращі 
23 малюнка продемонструють на екранах 

Харківського метрополітена напередодні свята.
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П
ро це в Об’єднаному ефірі українських теле-

каналів заявив завідувач відділу стратегії 

імунізації Центру громадського здоров’я 

МОЗ Олександр Заїка.

Він нагадав, що через введення воєнного стану, дія 

постанов уряду України щодо коронавірусних обме-

жень була припинена.

– Однак, зважаючи на епідеміологічну 

ситуацію в країні, не виключаю повер-

нення обов’язкового масочного режиму 

в громадських місцях і закладах харчуван-

ня, які діяли в Україні до війни,— повідо-

мив Олександр Заїка.

Медик акцентував на нагальну необхід-

ність вакцинації проти коронавірусу. За 

його словами, отримати щеплення без-

коштовно можна в будь-якому куточку 

України, для цього не потрібно прив’язу-

ватися до місця реєстрації.

 ПІДТВЕРДЖЕНО: НОВИЙ ВАРІАНТ 
ОМІКРОНУ ВА.5 ВЖЕ В УКРАЇНІ

Новий варіант омікрону, який називають типом 

ВА.5, виявлений у Чернівецькій області, де офіційно 

підтверджено сім випадків інфікування.

– Однак не виключено, що цей підтип омікрону 

вже є і в інших регіонах. Дослідження («секвенування» 

мовою епідеміологів) зразків триває,— йдеться в по-

відомленні МОЗ.

За словами експертів, це означає, що, по-перше, 

COVID-19 нікуди не зник. Більш того, вірус мутує 

і намагається ухилитися від імунної відповіді. По-дру-

ге, Україна мало чим відрізняється від європейських 

країн, де цей підтип активно поширюється.

Відзначається, що наразі вчені під час досліджень 

намагаються зрозуміти, чи призводить ВА.5 до більшої 

кількості важких випадків і смертей.

Але головним залишається питання: чи діє вакцина 

на цей різновид? За наявною інформацією, отримання 

бустерної дози значно підвищує рівень утворення ней-

тралізуючих антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Повідомляється також, що дослідження клітинного 

імунітету вказують: Т-клітини, утворені в тілі людини 

після трьох доз мРНК-вакцини, зберігають свою ефек-

тивність проти штаму «Омікрон».

Саме клітинний імунітет інфекціоністи пов’язу-

ють із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, 

госпіталізації і смерті.

 ДРУГИЙ БУСТЕР: КОМУ, КОЛИ І ЯКОЮ 
ВАКЦИНОЮ РОБИТИ

— Національна технічна група експертів з імуно-

профілактики рекомендувала МОЗ використовувати 

таку опцію, як друга бустерна доза, що є, по суті, ре-

вакцинацією,— нагадав Олександр Заїка.

За його словами, це стосується тих українців, які вже 

отримали свій перший бустерний укол. Хоча більшість 

наших співвітчизників цього ще не зробили.

За словами Олександра Заїки, практично всі євро-

пейські країни вже використовують другу бустерну до-

зу як додатковий захист від COVID-19.

Під час досліджень 

було встановлено, що 

з плином часу вак-

цинальний захист від 

тяжкого перебігу хво-

роби згасає. Тому цей 

імунний захист слід 

оновлювати.

Особливо це акту-

ально для груп ризи-

ку. Йдеться про лю-

дей старше 60 років, 

а також про українців 

від 18 до 59 років, що 

мають супутні тяжкі 

захворювання, які мо-

жуть ускладнитися внаслідок коронавірусної хвороби.

За словами Олександра Заїки, другу бустерну дозу 

рекомендується вводити через чотири місяці після пер-

шої. Це важливо зробити напередодні осінньо-зимо-

вого періоду, коли традиційно збільшується кількість 

респіраторних інфекцій, зокрема й коронавірусної.

 ТРОХИ СТАТИСТИКИ
Станом на 25 липня у світі зареєстровано понад 

575 млн випадків зараження коронавірусом, 94,7% 

з них (544,5 млн осіб) одужали. Жертвами інфекції ста-

ли 6,4 млн осіб, або близько 1,1% від усіх зареєстрова-

них випадків.

Кількість хворих зараз перевищує 24 млн. осіб. 40 985 

пацієнтів перебувають у тяжкому стані.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ продовжують лідирувати у по-

ширенні коронавірусу по всьому світу. Там зареєстро-

вано понад 92 млн фактів захворювання, із них 24 251 —

новий випадок. Загалом померло 1 051 986 осіб, лише 

за добу — 56. 75–85% всіх випадків у країні становлять 

нові підвиди омікрону.

На другому місці у світі — ІНДІЯ, де також спо-

стерігається зростання нових випадків, спричинених 

варіантом омікрону. Офіційно зареєстровано понад 

43,9 млн заражень. Понад 43,2 млн людей вже одужа-

ли, а 526 033 — померли.

БРАЗИЛІЯ залишається третьою у світі за кількістю 

інфікованих. Наразі зареєстровано понад 33,5 млн ви-

падків, з них 51 678 нових — це найбільша кількість на 

добу. Померло 676 979 осіб. Понад 31,8 млн пацієнтів 

подолали вірус.

З великим відривом від цих країн йдуть Франція, 

Німеччина, Великобританія, Південна Корея, Туреч-

чина, Іспанія, В’єтнам, Аргентина, Нідерланди, Ав-

стралія та Іран. Усі вони повідомили про більш ніж 

7 млн випадків.

 АНТИРЕКОРДИ ПАНДЕМІЇ
За кількістю смертей на добу лідирує Мексика — 105 

людей. Щодо рівня смертності на мільйон населення, 

тут лідирує Перу з 6 310 смертями.

Друга у сумному рейтингу — Болгарія, де вже 5 457 

випадків на мільйон населення. Загалом у країні по-

мерло 37,3 тис. осіб, що становить 3,12% смертності 

від загальної кількості інфікованих, що майже втричі 

перевищує середній показник у всьому світі (1,1%).

Франція посідає перше місце у Європі за кількістю 

інфікованих, Німеччина — друге місце, випереджаючи 

за цим показником Великобританію.

Італія вже на четвертому місці у Європі за кількістю 

заражених. У Нідерландах, Польщі, Україні, Австрії, 

Бельгії, Португалії, Чехії, Швейцарії та Греції кількість 

інфікованих перевищила 3 млн осіб.

– Враховуючи ситуацію, яка складається у світі та 

в Україні з коронавірусом, потрібно бути уважніши-

ми до свого здоров’я,— радить інфекціоністка Ана-

стасія Неклюдова.— Хто ще не наважився на вакци-

націю, може зробити щеплення. А хто пройшов повну 

вакцинацію, тому потрібна бустерна доза вакцини. 

Дослідження показують, що найкращі результати де-

монструють бустерні дози вакцинами мРНК.

I ÇÍÎÂÓ 
ÌÀÑÊÈ?

ЕКСПЕРТИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ ПОВЕРНЕННЯ 

В УКРАЇНУ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗРОСТАННЯМ ВИПАДКІВ 

ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID19

У міських поліклініках продовжують роботу 
пункти вакцинації від COVID-19. У Департаменті 
охорони здоров’я ХМР закликали харків’ян 

не забувати про вакцинацію, адже у воєнний час 
ризик розвитку та розповсюдження інфекційних 
захворювань зростає. Найбільш уразливими 

є діти та дорослі, які щеплені взагалі або вчасно 
не зробили ревакцинацію.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися 
до свого сімейного лікаря або до найближчої 

міської поліклініки.
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ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН КП «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ 
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» УДОСКОНАЛЮЄ МЕТОДИ РОБОТИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

Н
езважаючи на постійні обстріли нашого 

міста, співробітники КП «Комплекс з виво-

зу побутових відходів» продовжують наводи-

ти чистоту та порядок у Харкові. Але на комунальному 

фронті борються не лише водії та вантажники, яких 

ми бачимо на наших вулицях. Відділ маркетингу та 

договірних відносин підприємства — один із найваж-

ливіших підрозділів, метою якого є забезпечення 

фінансової спроможності підприємства задля якісного 

та своєчасного надання послуг споживачам.

– У нашому відділі працює 14 осіб — спеціалістів ви-

сокого рівня. Ми постійно намагаємося підвищувати 

свою кваліфікацію та покращувати якість обслугову-

вання наших клієнтів, — повідомив начальник відділу 

Павло Домашин.

Клієнти підприємства — юридичні та фізичні осо-

би, зокрема ОСББ, ЖБК, підприємства, бюджет-

ні організації, громадяни, які потребують вивезення 

твердих побутових та негабаритних відходів.

— На сьогодні відділом маркетингу та договірних 

відносин укладено близько 11 тисяч договорів із клієн-

тами про надання послуг. З них 803 — з ЖК, ЖБК та 

ОСББ, окрім цього ми обслуговуємо понад 1000 бюд-

жетних організацій, серед яких 

дитячі садки, школи, лікар-

ні тощо. Завдяки чіткому ви-

конанню нами своїх зобов’я-

зань кількість клієнтів постійно 

збільшується, — зауважила Ана-

стасія Ворона, заступник на-

чальника відділу.

Серед нових форм роботи від-

ділу — виїзди до клієнтів на міс-

ця з метою укладення договорів, 

що, в свою чергу, мінімізує ризи-

ки, які можуть виникати під час переміщення містом.

— Якщо раніше клієнти приїжджали до нас на 

підприємство для укладення договорів та вирішен-

ня інших питань, то зараз, від початку війни, ми самі 

здійснюємо виїзди до них, попереджаючи неперед-

бачені ситуації, які можуть виникнути, — роз’яснив 

фахівець відділу Андрій Найденов.

«КВПВ» не є монополістом на ринку вивезення від-

ходів, але з початком війни приватні підприємства, які 

спеціалізуються на вивезенні сміття, неспроможні ви-

конувати свої зобов’язання.

— У підсумку у низці районів та прибудинкових те-

риторій стали утворюватися стихійні звалища. Ми реа-

гуємо на кожну скаргу харків’ян, і власним коштом ви-

возимо сміття, яке накопичилося через недобросовіс-

них підрядників. Однак так нескінченно продовжува-

тися не може. І для забезпечення надійності ми про-

понуємо ОСББ, ЖБК, підприємствам, бюджетним ор-

ганізаціям переукладати договори на вивіз сміття з на-

шим КП. Ми йдемо назустріч харків’янам, — зазначив 

директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» 

Олексій Артикуленко.

Навіть в цю старовинну 
частину міста, так званий 
тихий центр, увірвалася 
війна. Тут стало доволі 
гучно, кажуть мешканці 
Київського району. І не тільки 
оглушливо, сюди полетіли 
снаряди.

Я 
йшов у аптеку, що 

на вул. Пушкін-

ській. Раптом по-

чався обстріл. Бачу — при-

летіло у будівлю навпроти 

школи. І дружина подзво-

нила, сказала, що у нас така 

сама історія, — розповідає 

мешканець пошкодженого 

будинку Василь. — Я бігом додому, навіть в ап-

теку не зайшов. Прибіг і побачив… Не хочу ска-

зати, що зовсім був у розпачу, але… Вікна скрізь 

побиті: у кухні, у вітальні. Хвиля пішла з балкону 

у хату. І все — скло, уламки, друзки — опинилося 

в кімнаті. Ну що ж, дружина жива-здорова, і то 

добре. Хоча була як крейда, вся тремтіла. Поща-

стило, що штори на вікнах хоч як затримали оцю 

хвилю, в неї скло не влучило. Ми, можна сказати, 

були в епіцентрі. Снаряд застряг в балконі — там 

стоїть дуже міцна армату-

ра, а потім впав на вулицю. 

Балкон нас врятував.

Дружина Василя Ган-

на під час обстрілу була на 

кухні, готувала борщ, різа-

ла городину:

— Раптом — гуркіт. Од-

разу посипалося скло. Я 

впала і навшпиньки, скіль-

ки було сили, поповзла 

геть. Схопила телефон і 

кричу у слухавку: «Дід, по-

вертайся, у нас вибух став-

ся». Він прибіг, а я біла, 

немов стіна, стою і думаю: 

«Дякувати, що жива. А то 

внук прибіжить, а бабуся 

мертва». Ото таке у мене в голові було з переля-

ку. Чесно кажучи, ми вже втомилися від усього 

цього. Дуже боязко за дітей. У мене два сини, ко-

жен день передзвонюємося: «Живі?» — «Живі». 

І онучок завжди просить: «Ти не плач, бабуся, 

не плач». І я намагаюся при ньому триматися, 

усміхатися. Але ж дуже тяжко і моторошно. Кож-

ного дня ці обстріли…

— На цьому об’єкті силами нашого під-

приємства ліквідуються наслідки артилерійсь-

кого обстрілу тихого центру міста. Бу-

ло пряме влучення у фасад будівлі, — 

повідомив виконроб КП «ХРБП» ХМР 

Олег Волошин. — Вибуховою хвилею 

та уламками потрощило всі вікна. Та-

кож є сліди руйнацій на фасаді та по-

крівлі. Працює дві бригади, у кожній 

по три людини. Одна з допомогою 

телескопічної вежі зашиває контур: 

вікна, двері, балкони. Інша бригада 

працює на даху, усуває наслідки при-

льоту. Будинок через кілька днів знов 

стане придатним до життя та майбут-

нього опалювального сезону.

ÏÎØÊÎÄÆÅÍÍß 
ÓÑÓÂÀÞÒÜÑß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ
Цей будинок своєю яскравістю додавав настрою. Так про 
нього колись казали мешканці. Тепер багатоквартирна 
будівля у Основ’янському районі Харкова скалічена війною.

О
дин з мешканців будинку Олег розповідає:

— Сиділи зранку за ноутбуком. Потім вибух. Все 

сталося миттєво. Дитина одразу шурхнула до коридору 

— правило двох стін пам’ятає чітко. Через секунд тридцять знов 

вибух. І тільки-но уявіть: повз вас проноситься сніп скла. Все, 

чим були засклені балкон, вікна, двері, — все це проноситься 

повз вас. Одне вікно впало 

прямо на ліжко, добре, що 

там нікого не було. Кімна-

та уся посічена уламками 

від скла. Але нічого, вит-

римаємо. Зараз набагато 

простіше. Ось коли при-

літало по 60–70 на день, 

ото було складно. Мабуть, 

вже звикли. Людина така 

істота, що може присто-

суватися та звикнути до 

всього.

Сім’я Олександра на той 

час була вдома, снідали:

— Чуємо, дуже «гарно» бахнуло. Зрозуміли, що десь у дворі. 

Вийшов, дивлюся: усе в пилюці, диму, щось спалахнуло на 

третьому поверсі. Пожежні дуже швидко приїхали, загасили. 

Я пройшовся подивитися, куди прилетіло, побачив вирву від 

потрапляння снаряда, машини потрощені, серед яких і моя бу-

ла… А потім потроху почали все відновлювати. Все це, м’яко 

кажучи, неприємно і складно. Машина, наприклад, була у кре-

диті, як тепер за це платити, за груду залізяччя? Жив-наживав 

добра, і на тобі. Ну як це? Не зрозумій хто, справжня сволота, 

прийшла, відбирає у тебе мир, життя, то й по всьому.

Директор КП «Харківспецбуд» ХМР Богдан Долина повідо-

мив, що біля цього будинку за кілька секунд пролунало два по-

тужні вибухи. Загалом було пошкоджено більше п’ятисот вікон:

— Відразу, де у нас був доступ, можливість, позакривали вік-

на. Залишилося буквально декілька квартир. Потім вже з авто-

вежі будемо працювати далі. Також працюємо над тим, щоб усу-

нути аварійні ситуації. Є кілька балконів в небезпечному стані, 

з яких сиплеться цегла, то ми її де прибираємо, де укріплюємо. 

Крім того, є пошкодження покрівлі, які виявилися після дощу. 

На цьому тижні всі недоліки усунемо.

ÌÈ ÉÄÅÌÎ ÍÀÇÓÑÒÐI× 
ÕÀÐÊIÂ’ßÍÀÌ

Ó ÁÓÄÈÍÊÓ ÇÍÎÂÓ 
ÌÎÆÍÀ ÁÓÄÅ ÆÈÒÈ
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 ХТО НЕ ВСТИГ…
ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ВИ НЕ ВСТИГЛИ ДІСТАТИСЯ 

ДОМУ ДО ПОЧАТКУ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ
 Не ховайтеся в темряві та не підсвічуйте собі 

ліхтариком — можуть сприйняти за диверсанта. Під-

німіть руки вгору, не намагайтеся пред’явити доку-

менти, доки не попросять, — ваші рухи можуть роз-

цінити як спробу дістати з кишень зброю.

 Не вигадуйте нічого і не кажіть, що забули чи не 

знали про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим.

 Носіть із собою паспорт. Перевірити документи 

в «Дії» для тероборони складніше — не завжди в них 

з собою необхідні технічні засоби. Тож вас можуть 

затримати до з’ясування особи.

 Не прикидайтеся людиною, яка має право бу-

ти на вулиці вночі (наприклад, працівником газової 

компанії чи журналістом) — це перевірять.

 Під час перевірки не тримайте в руках телефон. 

Вас можуть запідозрити у зйомці або передачі коор-

динат. Дзвоніть рідним тільки після того, як попере-

дите про це тероборону.

 Якщо історію браузера та чати у телефоні вида-

лено — це спричинить підозру, що ви диверсант або 

коригувальник. Тож не чистіть телефон без зайвої по-

треби — тільки якщо є загроза зустрічі з окупантами.

ЯКЩО ВИ В ДОРОЗІ ПІД ЧАС 
КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ

 Не зупиняйтеся посеред траси і не хвилюйтеся.

 Доїдьте до найближчого блокпосту та поясніть, 

хто ви та куди прямуєте. У вас перевірять документи, 

машину, речі, кишені та телефон.

 Якщо в районі небезпечно, вас попросять залиша-

тися біля блокпоста до закінчення комендантської годи-

ни. За порушення настанови вас можуть заарештувати, 

виписати штраф або навіть позбавити волі до 5 років.

 Якщо дії людей, які вас перевіряли, були не-

правомірними, зверніться за телефоном гарячої лінії 

Міністерства оборони та ЗСУ — 0800-50-04-42.

ÏIÄ ×ÀÑ ÂÎЄÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ. 
ÍÀÃÀÄÓÂÀÍÍß
ТЕЛЕВЕДУЧА НАДІЯ МАТВЄЄВА У РУБРИЦІ «НАДІЙНІ ПОРАДИ НА СТБ» ДІЛИТЬСЯ 
ЦІННИМИ ПОРАДАМИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ УБЕЗПЕЧИТИ ЖИТТЯ У ВОЄННИЙ ЧАС. ВОНИ 
СТОСУЮТЬСЯ, НАПРИКЛАД, ТОГО, ЯК СЕБЕ ВЕСТИ, ЯКЩО ЗАТРИМАЛА ТЕРОБОРОНА 
ПІД ЧАС КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ ТА ЧОГО НЕ МОЖНА РОБИТИ, АБИ ВАС 
НЕ ПРИЙНЯЛИ ЗА ДИВЕРСАНТА, ЧИ ЯК БЕЗПЕЧНО СПІЛКУВАТИСЯ В ЧАТІ БУДИНКУ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ ТОЩО?

Комендантська година у Харкові триває з 22:00 до 
06:00. У цей час заборонено перебувати у громадських 
місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом.

Харківський міський голова Ігор Терехов постійно 
нагадує жителям, щоб без нагальної потреби 

не виходили на вулиці, не ігнорували сигнали тривоги 
та не нехтували укриттями.

 ОБЕРЕЖНІСТЬ ПЕРЕДУСІМ
Під час війни варто бути пильними 

та обережними абсолютно скрізь — 

навіть в чаті будинку з сусідами, адже 

й туди може потрапити ворог.

ДЕКІЛЬКА ПРОСТИХ ПРАВИЛ 
ДОПОМОЖУТЬ ЗРОБИТИ СПІЛКУВАННЯ 

У ЧАТІ БУДИНКУ БЕЗПЕЧНІШИМ
 Якщо назвою групи є точна адреса, змініть її на 

щось нейтральне, наприклад «Сусіди». Не вистав-

ляйте аватаркою фото будинку. Так шахраям буде 

складніше визначити вашу оселю.

 Не додавайте в чат сторонніх. Виняток — 

якщо за людину ручаються постійні мешканці. 

Стежте за появою нових учасників. Якщо з’яв-

ляються — спробуйте з’ясувати більше деталей та 

попросіть пояснень. Якщо їх немає — видаляйте 

учасника.

 Встановіть особи всіх учасників. Адміністра-

тор повинен знати, хто з якої квартири.

 Якщо в групі один адміністратор, додайте ще 

одного. Людина може виїхати, волонтерити, просто 

хворіти. Хтось має контролювати спільноту.

 Додайте в чат представника тероборони, який 

перебуває або живе локально поруч.

 Не публікуйте в групі списки неевакуйованих. 

Узагалі не обговорюйте, хто з сусідів виїхав. Такою 

інформацією можуть скористатися мародери.

 Не забувайте, що під час війни категорично за-

боронено писати про точне місце бойових дій та об-

стрілів, викладати фото і відео руху нашої техніки.

 РАКЕТНІ ОБСТРІЛИ: ПРО ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ
Де ховатись, як знайти найбільш безпечне місце, 

що робити під час бомбардування?

Найбільш безпечний варіант — спеціально облад-

нане бомбосховище. Головне правило укриття: чим 

глибше — тим краще. А ще краще вибрати укриття 

з декількома виходами, інакше, у разі завалу, бу-

де важко вибратися. 

Якщо таких немає 

поруч — спустіться 

на найближчу стан-

цію метро. Не всти-

гаєте — хоча б вийдіть 

на сходові марші, але 

тримайтесь якомога 

далі від вікон. Саме 

через це не підходять 

фойє на першому по-

версі. Не стійте біля 

щитків чи на про-

льоті, а краще сядьте 

на сходи. У багатоповерхівці найбезпечніші повер-

хи — середні: від 3 до 7. Верхні краще не використо-

вувати. Також велика помилка думати, що безпечні 

перші поверхи — саме вони найбільше страждають 

від вибухової хвилі.

ЯКЩО ЗАЛИШАЄТЕСЬ У КВАРТИРІ, то пам’я-

тайте — можна загинути не лише від прямого влу-

чення ракети, а й через травми від уламків скла. То-

му вже давно було треба заклеїти вікна скотчем, за-

ставити їх меблями чи закрити фанерою. Приберіть 

скляні, фарфорові, керамічні предмети у закриті не 

скляними дверцятами шафи. Якщо ви в кімнаті, 

сядьте у внутрішній кут, нижче за вікно і не навпро-

ти дверей. Пам’ятайте і про правило двох стін, що 

мають відділяти вас від вулиці. Одна прийме удар 

на себе, а друга — захистить від уламків. Попри те 

що у ванній немає вікон, це не завжди найкращий 

варіант для схову. Там є дзеркало і плитка, які мо-

жуть розбитися і травмувати вас, а також може бути 

бойлер чи газовий котел.

ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС 
РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ
 Сядьте або ляжте на 

підлогу.

 Закрийте голову ру-

ками.

 Заплющте очі, щоб 

захистити зір, дітям — за-

крийте вуха.

 Тримайте рот від-

критим, щоб не отрима-

ти контузію.

 Намагайтеся спокій-

но дихати.

 Залишайтеся в укритті щонайменше 30 хвилин 

після закінчення залпів — близько 15 хвилин ще мо-

же відбуватися коригування вогню.

 Якщо ракета влучила в будинок, при виході 

тримайтеся стін без тріщин.

 Не збирайтеся групою там, де впала нерозірва-

на ракета, вона може здетонувати, або ж прилетить 

ще один снаряд.

 Повідомте служби безпеки про ракету: 101 

(ДСНС), 102 або 112 (поліція).

 У разі пожежі чи задимленості дихайте через 

мокру ганчірку, ховайтеся від диму ближче до під-

логи, не йдіть у кімнати, які вже палають, не кори-

стуйтеся ліфтом.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну еко-

логічну оцінку» Департамент економіки та комуналь-

ного майна Харківської міської ради повідомляє про 

оприлюднення для громадського обговорення Заяви 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-

ки проєкту Програми економічного та соціального ро-

звитку м. Харкова на 2023 рік на офіційному сайті Хар-

ківської міської ради, міського голови, виконавчого 

комітету у розділі «Важливі документи».

Зауваження і пропозиції просимо надавати про-

тягом 15 днів з 11 серпня 2022 року по 25 серпня 

2022 року включно у письмовому вигляді до Депар-

таменту економіки та комунального майна Харків-

ської міської ради на поштову адресу: 61003, м. Хар-

ків, майдан Конституції, 16 або на електронну адресу: 

dekm@citynet.kharkov.ua.

Зауваження та пропозиції, отримані після встанов-

леного строку, не розглядаються.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. ХАРКОВА НА 2023 РІК
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
День может подарить новые интересные перспек-

тивы, особенно в профессиональной сфере. Для это-

го нужно проявить не только желание, но и хватку. 

Если будете медлить с принятием решения или по-

просту расслабитесь, то упустите время.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
На пути может возникнуть ряд преград, преодолеть 

которые окажется трудно. Воздержитесь от любых 

проявлений агрессии. Как только вы будете выходить 

из себя, сразу же почувствуете вокруг атмосферу не-

понимания и противостояния. Зачем вам это нужно?

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Придется проявить активность и смекалку, чтобы 

получить положительные результаты в работе. По-

старайтесь наладить отношения с нужными людьми. 

Избегайте стрессовых ситуаций и риска.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
День пролетит незаметно. Если к каким-либо де-

лам у вас не будет лежать душа, отложите их. Сей-

час благоприятное время для того, чтобы как следует 

отдохнуть и набраться сил. Постарайтесь уходить от 

выяснения отношений. Берегите нервы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вас ожидают интересные и непредсказуемые по-

вороты судьбы, которые могут изменить будущее 

в лучшую сторону. Постарайтесь как можно больше 

общаться, так как ключ к успеху найдете именно при 

помощи связей и знакомств.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
День пройдет ровно, без серьезных испытаний 

и больших успехов. Сосредоточьтесь на проблемах, 

которые можете решить, а на все остальное не об-

ращайте внимания. Сейчас старайтесь не вмеши-

ваться в чужие дела.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Если вдруг почувствуете, что начатое вами дело не 

клеится, лучше оставьте его, значит, еще не время 

для реализации этой задумки. А вот дела на любов-

ном фронте могут пойти в гору. Новое знакомство 

поднимет настроение и самооценку.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Потребуется много физических и эмоциональных 

затрат. Отнеситесь ко всему происходящему как к эк-

замену. Постарайтесь в свободные минуты заняться 

приятными делами, которые позволят расслабиться 

и уйти от забот.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Время больших перемен. Можно смело браться 

за перестановки, менять все, что вас не устраива-

ет. Единственным исключением являются любов-

ные отношения. Избегайте выяснения отношений 

с людьми, которые вам дороги.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вас может поджидать испытание, которое придет-

ся пройти. Причем очень многое будет зависеть от 

того, как вы с этим справитесь. Не обращайтесь за 

помощью к людям, которым не слишком доверяете.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В профессиональной сфере все идет по намеченно-

му графику. Постарайтесь больше внимания уделять 

своему здоровью, чаще бывать на свежем воздухе, 

особенно в компании близких и друзей. В любви вас 

ожидают только приятные эмоции.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Звезды сулят вам удачу, но при условии, что вы не 

станете затевать споров с близкими людьми. Займи-

тесь общественно-полезными делами или тем, что 

приносит удовольствие. От полученного результата 

вы испытаете чувство гордости за себя.

Ãîðîñêîï íà 11 àâãóñòà

 КОНДИЦИОНЕР В ПОМОЩЬ. Комфорт-

ная температура воздуха, при которой нет сверх-

нагрузки на болеющий организм в целом и на им-

мунную систему в частности — 18–24 °C. Поэто-

му желательно, чтобы в комнате работал конди-

ционер. Но важно находиться подальше от само-

го охладителя и лежать под одеялом.

 ЗАБУДЬТЕ О КУРИНОМ БУЛЬОНЕ. Он под-

ходит только при простуде осенью-зимой. При 

жаре выработка организмом тепла и так увеличи-

вается, потому употребление даже самых легких 

животных белков, например кефира, «раскочега-

рит» организм еще больше. А вот когда выздорове-

ете, животные белки ешьте, и ежедневно: во время 

болезни организм изрядно их израсходовал.

 ТАБУ НА КРАСНЫЕ ЯГОДЫ. В составе 

красных ягод, особенно в малине, клубнике, ки-

зиле и вишне, кроме витаминов, есть аспирино-

подобные вещества. Употреблять эти витаминки 

болеющему человеку не стоит: растительный ас-

пирин, как и его химический аналог, способству-

ют потливости и снижению температуры тела. 

А ведь лихорадка — это отличный способ борьбы 

организма с инфекцией, потому не нужно вме-

шиваться в терморегуляцию. По крайней мере, 

пока температура не перевалила за 38,5 °C.

 НЕ ВПУСКАЙТЕ СВЕТ В КОМНАТУ. Сол-

нечный свет активизирует работу головного 

мозга, из-за чего к нему приливает много крови. 

А у болеющего организма она напичкана токси-

нами. Это может вызвать стойкую мигрень. По-

тому летом в комнате простуженного окна долж-

ны быть закрыты плотными шторами.

 МИНЕРАЛКА ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ. 
Пейте воду с уровнем минерализации от 100 до 

400 мг/л (указано на этикетке). За счет солей вода 

задержится в организме (создав жидкостное де-

по) и пополнит запасы утерянных при потении 

минералов. Часть воды и минералов можно на-

бирать, употребляя овощи, на 95–98% состоящие 

из воды: огурцы, кабачки, арбузы. А для детокси-

кации стоит есть корнеплоды (морковь, свеклу, 

сельдерей) в тушеном или запеченном виде: они 

содержат большое количество пищевых волокон, 

у которых при термической обработке увеличива-

ются сорбирующие свойства.

ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ ÏÐÎÑÒÓÄÓÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ ÏÐÎÑÒÓÄÓ
Â ÆÀÐÓÂ ÆÀÐÓ
Простуда летом приносит куда больший 
дискомфорт, чем в холодное время года. 
К изматывающей лихорадке добавляется 
высокая температура воздуха, голова 
и так трещит, а на нервы давит еще и яркий 
свет солнца. Словом, болеет человек 
при особых условиях. А значит, в лечении 
простуды летом есть свои правила.

По горизонтали: 1. Совокупность явлений, про-

цессов, составляющая кругооборот в течение 

определённого промежутка времени. 5. Игловид-

ный лист некоторых деревьев или кустарников. 

8. Мнение, суждение, высказывание. 9. Сельско-

хозяйственное орудие для вспашки. 11. Фаль-

сификация. 12. Плоская коробочка из металла, 

кожи, дерева для папирос. 15. Источник снаб-

жения водой. 16. Перенос сильным приземным 

ветром падающего и/или выпавшего ранее снега 

17. Участник соревнований по велоспорту. 19. Со-

стояние напряжения, возникающее у человека под 

влиянием сильных неблагоприятных воздействий. 

21. Магазин широкого профиля. 24. Совокупность 

привычек и вкусов, господствующих в опре-

делённое время. 25. Оптический прибор. 26. Од-

на из форм политической организации общества. 

27. Часть партии в некоторых спортивных играх. 

28. Блюдо из сваренных круп.

По вертикали: 1. Ряд соединенных друг с другом 

колец. 2. Задняя часть туловища некоторых жи-

вотных. 3. Одежда, одеяние, платье. 4. Место в зале 

биржи, предназначенное для официальных объяв-

лений администрации. 6. Стальной проволочный 

трос, с помощью которого буксируется трал. 7. Мо-

лодая, ещё не ягнившаяся овца. 10. Календарная 

дата, отмечающая что со времени события прошёл 

очередной год. 11. Произведение последователь-

ных чисел натурального ряда. 13. Квазичастица, 

представляющая собой квант упругих колебаний 

среды. 14. Шум падающей воды. 18. Конный па-

стух в западных штатах США. 19. Компьютер или 

программная система, предоставляющие удалён-

ный доступ к своим службам или ресурсам с це-

лью обмена информацией. 20. В больших городах: 

удушливый туман, смешанный с выхлопными га-

зами, дымом. 21. Количество молока, получаемое 

от сельскохозяйственных животных. 22. Каждая из 

девяти богинь, покровительниц наук и искусств. 

23. Момент, отдельная стадия в ходе развития и из-

менения чего-нибудь.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Цикл. 5. Хвоя. 8. Голос. 9. Плуг. 

11. Фейк. 12. Портсигар. 15. Водоём. 16. Метель. 

17. Гонщик. 19. Стресс. 21. Универсам. 24. Мода. 

25. Лупа. 26. Совет. 27. Гейм. 28. Каша.

По вертикали: 1. Цепь. 2. Круп. 3. Костюм. 4. Поди-

ум. 6. Ваер. 7. Ярка. 10. Годовщина. 11. Факториал. 

13. Фонон. 14. Плеск. 18. Ковбой. 19. Сервер. 20. Смог. 

21. Удой. 22. Муза. 23. Фаза.


