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14 АВГУСТА В УКРАИНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. ХАРЬКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ, 
В ХОДЕ КОТОРОГО ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

эр поблагодарил строителей за их 
нелегкий труд и  вручил им Почет-
ные грамоты исполкома горсовета 

и Благодарности городского головы.
— Я с  глубоким уважением и  трепетом 

отношусь к этой профессии. В мирное вре-
мя Харьков демонстрировал чудеса строи-
тельства. Все, чем гордился наш город, бы-
ло создано вашими руками. А когда пришла 
война, вы продолжили работать на строи-
тельном фронте. Потому что нужно от-
страивать фортификационные сооружения 
и  восстанавливать все то, что разрушает 
российский агрессор, — жилье, админзда-
ния, больницы, школы, детские сады, — от-
метил городской голова.

Игорь Терехов подчеркнул, что после по-
беды харьковчанам предстоит отстроить 
родной город, учитывая опыт, полученный 
во время войны:

— В Харькове появятся современные 
парковки-убежища и локальные источники 
обеспечения жилых микрорайонов (крыш-
ные котельные, скважины вместо центра-
лизованного водопровода). Впереди нас 
ждет большая серьезная работа по восста-
новлению. От имени всех харьковчан хо-
чу поблагодарить вас за то, что остались 
в городе. Я желаю вам крепкого здоровья, 
достойного вознаграждения за ваш очень 
нелегкий труд и,  самое главное, — мира. 
А Харьков мы обязательно отстроим и сде-

лаем это все вместе! Уверен, что общими 
усилиями наш город станет еще более ком-
фортным, красивым и безопасным.

ÂÎÇÐÎÄÈÌ ÐÎÄÍÎÉ 
ÃÎÐÎÄ ÂÌÅÑÒÅ!
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ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÀß 
ÌÎËÎÄÅÆÜ
Руководитель Офиса Президента 
Украины Андрей Ермак принял участие 
во встрече с представителями молодежного 
сообщества Украины и международных 
молодежных организаций.

Одной из центральных тем обсуждения 

стало развитие волонтерского движения. 

Участники акцентировали внимание на 

важности существо-

вания специальной 

платформы, благо-

даря которой все 

желающие могут 

присоединиться к 

волонтерской дея-

тельности. Предсе-

датель правления 

ОО «Молодежная 

платформа» Захарий Ткачук рассказал, 

что многие молодежные центры из креа-

тивных пространств сегодня превратились 

в волонтерские штабы. Из 300 молодежных 

центров осталось 100, и важно их сохранить.

Глава ОП Андрей Ермак предложил на 

ближайшем заседании рассмотреть вопро-

сы молодежной политики, а также подго-

товить конкретные предложения относи-

тельно ситуации с молодежными центрами 

с учетом реалий военного времени.

Не менее актуальный вопрос — обеспече-

ние молодежи доступным жильем. Музыкант 

и общественный деятель Тарас Тополя, ныне 

являющийся добровольцем Сил теробороны 

ВСУ, отметил, что многие сейчас мечтают 

вернуться из-за границы в Украину. Но со 

временем желание может исчезать. Поэтому 

очень хочется, чтобы государство помогло 

молодым людям сделать свой выбор. Среди 

возможных форматов поддержки — предо-

ставление грантов, создание кооперативов 

при непосредственном участии молодежи.

— У нас очень активная, прогрессивная 

и патриотическая молодежь. Они работают 

в Украине и за ее пределами, дают отпор 

врагу на фронте, поражают мир своими до-

стижениями в науке, культуре, спорте. Вы 

— наше будущее, и мы вами гордимся! — 

сказал Глава ОП.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ОСНОВАТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ WORLD 
CENTRAL KITCHEN ШЕФПОВАРОМ 
ХОСЕ АНДРЕСОМ

Г
лава государства поблагодарил Хо-

се Андреса и World Central Kitchen за 

активную деятельность, которую они 

развернули в Украине и на границах нашего 

государства, в отличие от некоторых других 

организаций, которые должны были бы за-

ниматься такими вызовами. С первого дня российско-

го вторжения World Central Kitchen начала работать на 

украинско-польской границе и помогала вынужден-

ным переселенцам, а сегодня организация развернула 

активную деятельность во многих городах Украины.

— Мы ценим вашу помощь украинцам с первого дня 

полномасштабной российской агрессии и ваше при-

сутствие в Украине в этот сложный момент. Благода-

рим за то, что вы уделяете нашей стране значительную 

часть своего времени. К работе World Central Kitchen 

в нашей стране привлечены около 5 тысяч украинцев, 

работает более 500 заведений питания. С начала войны 

было приготовлено более 130 миллионов обедов для 

наших граждан. Государство готово всячески способ-

ствовать деятельности организации такого уровня, ко-

торая выполняет крайне важную гуманитарную мис-

сию, — сказал Президент.

Хосе Андрес заверил, что World Central Kitchen будет 

продолжать помогать украинцам, в частности поддер-

живать людей на территориях, которые будут освобо-

ждены от оккупации.

Владимир Зелен-

ский также отметил, 

что оккупанты пы-

таются чрезвычайно 

цинично запугивать 

людей, используя За-

порожскую атомную 

станцию, устраивают 

постоянные прово-

кации с обстрелами 

территории АЭС и пытаются нагнать на это направ-

ление свои дополнительные силы, чтобы еще больше 

шантажировать весь свободный мир:

— Если кто-то там в россии думает, что им это мо-

жет что-то дать, то они ошибаются. Шантаж только 

мобилизует еще больше глобальных усилий для про-

тивостояния террору. Украинские дипломаты и пред-

ставители государств-партнеров прилагают максимум 

усилий, чтобы новые санкции обязательно блокирова-

ли российскую атомную отрасль. Мы делаем все воз-

можное на пути к нашей победе. Наша задача — вер-

нуть в Украину покой, мир и безопасность!

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÏÎÁÅÄÅ!

Школы и детские сады Харькова 1 сентября открывать 
не будут. Такое решение принято в целях безопасности 
горожан.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов со-

общил, что обучение будет проходить в дистанци-

онном режиме:

— В первые классы общеобразовательных школ Харь-

кова записали 7 тысяч детей. Но с открытием учебных 

учреждений сейчас лучше повременить в целях безопас-

ности детей. На сегодняшний день педагоги заняты тем, 

чтобы разработать интересную программу обучения для 

учащихся начальных классов. То же самое касается и дет-

ских дошкольных учреждений. Пока Харьков подвергает-

ся обстрелам, детские сады работать не будут. Российский 

агрессор украл у детей и родителей важный день, потому 

что 1 сентября остается в памяти на всю жизнь. Тем не ме-

нее мы разрабатываем программу, чтобы обучать детей, 

возможно, в игровой форме.

Молодежный совет при Харьковском 
городском голове отметили 
на государственном уровне. 
Харьковская команда получила 
отличие от Министерства молодежи 
и спорта Украины за весомый 
вклад в развитие молодежной 
политики, активную общественную 
деятельность и преданность делу.

Н
аграждение состоялось 

по случаю Дня молоде-

жи в Украине. В ходе он-

лайн-встречи Министр молодежи 

и спорта Украины Вадим Гутцайт 

поблагодарил молодых людей за мощную борьбу на всех 

фронтах, которая приближает победу Украины:

— То, что происходит сейчас на Харьковщине, — это 

очень страшные времена, но нужно выстоять, победить. 

Хочу выразить огромную благодарность за ваше мужество 

и героический труд, — обратился к представителям Моло-

дежного совета Вадим Гутцайт.

Глава третьей каденции Моло-

дежного совета при Харьковском 

городском голове Дмитрий Да-

видьянц сообщил, что сегодня 

в планах — подготовка к новому отопительному сезону 

в Харькове:

— Мы хотим подготовить к зиме 100 подвалов, которые 

смогут служить укрытием для 10 тыс. человек, «законсер-

вировать» 15 учебных учреждений, поврежденных в ре-

зультате обстрелов, а также закрыть выбитые взрывной 

волной окна в 300 квартирах.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÐÎÆÀÍ — 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ

ÇÀ ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÄÅËÓ!
С начала полномасштабной 
войны Молодежный совет 
при Харьковском городском 
голове собрал более 6 млн грн 

благотворительных средств. За это 
время более 98 тыс харьковчан 
получили продуктовые наборы, 
горожане и жители области — 

30 тыс. упаковок детского питания 
и медикаментов.
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ЗАКРЫВАЕМ ОКНА
В Харькове продолжают восстанавливать жилой 

фонд после вражеских обстрелов.
По информации Департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства ХГС, на сего-

дняшний день рабочие 

КП «Харьковжилстрой» 

уже закрыли 9906 окон, 

выбитых взрывной вол-

ной: 8367 — в Инду-

стриальном и 1539 — 

в Слободском районах.

— Также сотрудни-

ки предприятия отре-

монтировали системы 

центрального отопле-

ния и горячего водоснабжения в 40 жилых до-

мах, снесли 145 деревьев, кронировали 232 дере-

ва и вывезли 290 куб. м измельченных веток, — 

рассказали в Департаменте ЖКХ.

ЛУЧШАЯ РАЗГРУЗКА  
ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ

Психолог с многолетним опытом 
Ольга Сокольская в условиях войны работает 

в терцентре предоставления социальных услуг 
Салтовского района Харькова.

В мирное время Ольга Леонидовна не толь-

ко проводила психологические занятия с подо-

печными и соцработниками терцентра, но и 

организовывала различные творческие мастер-

классы, сообщили в Департаменте социальной 

политики ХГС. Она 

уверена, что лучшей 

психологической раз-

грузкой являются твор-

чество и спорт. Именно 

поэтому, пройдя обуче-

ние и став сертифици-

рованным тренером по 

скандинавской ходьбе, 

Ольга инициировала создание секции «Скан-

динавская ходьба», которая стала изюминкой 

терцентра. Из-за войны подопечные Ольги Лео-

нидовны оказались в разных городах и разных 

странах. Но психолог продолжает поддерживать 

с ними связь и заботиться об их эмоциональном 

благополучии:

— Мы поддерживаем друг друга, общаемся в 

нашей группе в Viber. И расстояние нам не по-

меха, потому что все мы — харьковчане, у всех 

душа болит за Харьков.

Специалисты КП 
«Харьковводоканал» 
Департамента по 
вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города 
ХГС восстанавливают 
и подключают 
внутридомовые 
коммуникации жителям 
Северной Салтовки.

В 
частности, бригады 

Салтовского рай-

она управления по 

техническому обслужива-

нию внутридомовых систем 

комплекса «Харьковводо-

отведение» оперативно го-

товят к подаче воды сети до-

ма по ул. Дружбы Народов, пострадавшего от обстрелов.

— К Северной Салтовке отношение у всех комму-

нальщиков города особенное. Этот район больше всего 

пострадал от вражеской агрессии. Почти во всех домах 

в той или иной степени разрушены различные комму-

никации, выбиты окна и двери, случались возгорания 

и повреждения на крыше зданий. Подключение ком-

муникаций ведем системно, одновременно выполня-

ем замену запорной арматуры, чтобы при необходи-

мости иметь возмож-

ность индивидуально 

переключать или от-

ключать потребителей 

от общих внутридомо-

вых систем, — расска-

зала мастер участка 

Виктория Сущенко и 

почеркнула, что глав-

ное в работе участка 

сегодня — обеспечить 

как можно больше 

потребителей услуга-

ми, чтобы люди могли 

вернуться в свои квар-

тиры и дома:

— Не все жители 

поврежденных домов 

покинули город, мно-

гие снимают жилье в других районах. Они переживают 

за оставленное имущество, приезжают, спрашивают, 

когда все восстановят. Мы стараемся реагировать на 

все заявки, иногда подключаем даже одного заехавшего 

абонента. Работники нашего участка — жители Салтов-

ки, поэтому проблемы проживающих здесь людей нам 

хорошо знакомы. Одновременно с восстановлением 

внутридомовых систем проводим подготовку объектов 

к эксплуатации в осенне-зимний период.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÓÑËÓÃÀÌÈ

Начальник Комитета по делам семьи, молодежи 
и спорта по Слободскому району Департамента 
по делам семьи, молодежи и спорта ХГС 
Сергей Голуб выполняет профессиональные 
обязанности и помогает горожанам.

О
сновные направления деятельности Сергея 

Голуба — реализация молодежной, семей-

ной и гендерной политики, развитие фи-

зической культуры и спорта, социальная поддерж-

ка многодетных семей, оздоровление и предупрежде-

ние домашнего насилия в Слободском районе города. 

В разгар боевых действий, во время активных обстрелов 

и бомбардировок города, Сергей на собственном транс-

порте эвакуировал из Харькова в более безопасные 

регионы Украины семьи с детьми, многодетные семьи 

и стариков. Совместно с волонтерскими организациями 

оказывает помощь социально незащищенным катего-

риям граждан, переселенцам и военнослужащим.

Вместе с Администрацией Слободского района посто-

янно занимается доставкой гуманитарной помощи жи-

телям района. Благодаря его работе почти каждый день 

более 800 жителей Слободского района получают про-

дуктовые наборы, средства личной гигиены и лекарства.

ÇÀÄÀ×À — ÏÎÌÎÃÀÒÜ 
ÆÈÒÅËßÌ

Для оперативной работы ремонтных бригад харьковчан 
просят более подробно сообщать об утечках воды, 

указывая место утечки, точный адрес и номер телефона 
заявителя для уточнения. Информацию принимают 

по тел.: 15-33.

ОККУПАНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЖЕСТОКО ОБСТРЕЛИВАТЬ ХАРЬКОВ. 15 АВГУСТА НАНЕСЕН 
ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО САЛТОВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА. ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК С РАНЕНИЯМИ 
БЫЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ДВОЕ ИЗ НИХ В ТЯЖЕЛОМ 
СОСТОЯНИИ

Х
арьковский городской голова Игорь 

Терехов сообщил, что одно из попада-

ний — опять рядом с остановкой обще-

ственного транспорта:

— В том же Салтовском районе обстреляна де-

вятиэтажка, прилет на крышу, предварительно без 

жертв. Горит гаражный кооператив. Еще по одно-

му адресу Салтовского района прилет во двор, по-

секло машины, выбиты в доме стекла, поврежде-

на детская площадка. Неспокойно было и ночью. 

Враг нанес более десяти интенсивных ракетных 

ударов по Харькову и области. В 02:50 оккупанты 

обстреляли Слободской район. Попадание на тер-

риторию одного из предприятий города. Никаких 

военных объектов там не было и быть не могло! 

То что сегодня творит российский агрессор иначе 

как террором не назвать. Враг целенаправленно 

бьет по мирным жилым кварталам, уничтожая го-

родскую инфраструктуру. Запугать, посеять хаос 

и панику среди населения — вот чего добивается 

агрессор. Но все их попытки однозначно обрече-

ны на провал. Мы обязательно выстоим, выдер-

жим и защитим наш город!

ÕÀÐÜÊÎÂ ÏÎÄ ÎÁÑÒÐÅËÀÌÈ
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А
ле найбільш за всіх, мабуть, хвилюються бать-

ки майбутніх першачків. Звісно, питання як 

і де малюк буде навчатися — головне. Але не 

менш вважливе і те, як адаптувати дитину до школи. 

Адже може вийти так, що тривоги дорослих тільки на-

шкодять цьому. А значить, слід розібратися в причинах 

тривоги і спробувати впоратися з нею.

 ПРО ЩО МИ ХВИЛЮЄМОСЯ
Всі батьки переживають, коли потрібно віддавати 

свою дитину в перший клас. Однак психологи ствер-

джують, що тривоги, страхи, хвилювання і турботи 

змушують малечу почуватися незатишно. Особливо 

під час воєнного стану, ко-

ли в Україні і так неспокій-

но, а тому потрібно вивчити 

більше правил поводження 

себе далеко від дому. То як 

батькам вгамувати свої пере-

живання і чи потрібно це ро-

бити, щоб адаптація дитини 

до школи пройшла успішно?

Зазвичай тривоги сучас-

них батьків пов’язані з тим, 

наскільки добре дитина увіл-

лється в колектив. Можливо, 

у когось залишилися недобрі 

спогади про свої шкільні роки. Далеко не у всіх було 

все гаразд у стосунках з однокласниками. Нині триво-

ги також пов’язані з тим, що у звичайних школах часто 

збираються діти різні, з різним соціальним статусом 

і рівнем доходу. Ті батьки, у яких рівень доходу вищий, 

бояться заздрості і крадіжок серед школярів; ті, у кого, 

навпаки, дохід менший, переживають, що на тлі дітей 

забезпечених батьків їх дітлахи будуть почуватися не-

впевнено. Таке становище речей і раніше простежува-

лося у шкільних колективах, але зараз стало особливо 

помітним.

Тривоги батьків також пов’язані, безумовно, і з тим, 

як дитина адаптується в навчальному процесі, чи добре 

буде встигати. Як учитель буде ставитися до дитини.

Нарешті, сама метушня з придбанням необхідних 

для школи речей не додає спокою.

 АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ 
І НАШІ ХВИЛЮВАННЯ

Деякі особливо тривожні мами спеціально влашто-

вуються на роботу в школу, щоб бути в курсі всіх 

шкільних проблем своєї дитини. Надалі гіперконтроль 

і гіперопіка можуть позначитися негативно на бажанні 

дитини вчитися і відвідувати школу, а також на стосун-

ках дитини з однолітками.

Малюкові і бентежно, і неспокійно у зв’язку з по-

чатком нового щабля. Водночас батьки ще й додають 

своїх тривог, тим самим підтверджуючи дитячі страхи. 

У такій ситуації дитина буде тільки більше турбуватися, 

і адаптація до школи відбуватиметься важче. Тим паче, 

що батьки, переживаючи за дитину, будуть намагатися 

компенсувати труднощі адаптації надміру дбайливим 

ставленням вдома.

 ЯК ВГАМУВАТИ ТРИВОГУ
Тривога найчастіше виникає через нестачу інфор-

мації. Що більше запитань, то більше тривог. Щоб 

впоратися з цим станом, логічніше буде озброїтися 

інформацією. Поспілкуйтеся 

з вчителями, з батьками інших 

дітей, проясніть все, що вас 

турбує. Почитайте відгуки про 

школу в Інтернеті, поговоріть 

з батьками, у яких в цю школу 

ходять старші діти. Дізнайте-

ся, які особливості існують 

у житті цієї школи. Обов’яз-

ково поцікавтеся, як працює 

охорона та чергові.

Вгамувати тривогу допома-

гає відчуття підтримки. Спіл-

куючись з батьками одноклас-

ників, які також турбуються за своїх дітей, ви залу-

чаєтесь підтримкою, і в спілкуванні з однодумцями 

переживання відступають.

Разом з дитиною долучіться до свята — Першого 

дзвінка. Перетворіть процес придбання необхідних для 

школи речей на захопливий квест.

Нарешті, зосередьтеся на позитив-

ному досвіді, який належить пережити 

дитині: нові друзі, нові знання та до-

сягнення, цікавість дослідника і підко-

рення незвіданих вершин.

 У ХАРКОВІ
Поки лише третина українських 

шкіл готова запрацювати очно з почат-

ку нового начального року, бо мають 

укриття, куди спускатимуться учні та 

педколектив у разі повітряної тривоги.

Наявність облаштованих сховищ —

головна умова для роботи навчальних закладів. Нині їх 

перевіряють спеціально створені комісії. Як варіант —

проводити освітній процес — дистанційно.

— У Харкові майже кожного дня військових дій фік-

суємо руйнування освітньої інфраструктури. Станом 

на початок серпня вже пошкоджено більше половини 

освітнього фонду,— розповіла директор Департаменту 

освіти ХМР Ольга Деменко.— Пошкодження значні, 

тому, якщо дозволить ситуація з безпекою, освітній 

процес в режимі офлайн можливо буде здійснювати 

тільки в 100 закладах загальної середньої освіти. Учнів 

та педагогів інших закладів плануємо передислокува-

ти до шкіл, облаштованих укриттями. Розробляємо 

наочні пропозиції у вигляді картосхем з дислокації 

учнівського контингенту закладів, що не плануються 

для відновлення освітнього процесу в очному режимі 

в 2022/2023 навчальному році.

У разі відновлення очного формату, у працюючих 

школах плануємо запровадити навчання у дві зміни. 

Одразу хочу зауважити, що учні початкової школи, 

тобто 1–4-х класів, навчатимуться виключно в першу 

зміну.

Не залишаємо без уваги і ті випадки, коли на базі од-

нієї школи будуть розташовані фактично два навчаль-

них заклади. У цьому разі будуть визначені і погоджені 

режимні моменти роботи обох шкіл, учнівських та пе-

дагогічних колективів.

 ОБИРАТИМУТЬ БАТЬКИ
Сьогодні державні органи й місцева влада спіль-

но намагаються забезпечити укриттями якнайбільше 

шкіл.

— На початку липня було набагато менше відсотків 

готовності шкіл до початку офлайн-навчання — близь-

ко 17–18%. На 1 серпня ми можемо констатувати, 

що 30% вже готові до початку офлайну,— повідомив 

міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Однак форму навчання обиратимуть самі батьки, 

зважаючи на питання безпе-

ки, зазначив він:

— Хочу наголосити: безпе-

ка на першому місці. Батьки 

будуть обирати: якщо батько 

або мати вважає, що у дити-

ни є небезпека при відвідан-

ні школи, в цьому контексті 

діти можуть навчатися за 

програмою онлайн, або сі-

мейною, або індивідуальним 

навчанням, або екстернатом, 

тому ці умови передбачені.

За його словами, школи 

можуть розглядати різні варіанти оптимізації навчаль-

ного процесу. Наприклад, застосовувати позмінне на-

вчання, змішане навчання — частина предметів он-

лайн, частина офлайн та ін. Це необхідно для того, 

аби зменшити одночасне перебування в школі великої 

кількості дітей.

×ÀÑ ÄÎ ØÊÎËÈ
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ ТРОХИ МЕНШЕ НІЖ МІСЯЦЬ. СКОРО ПОЧНЕТЬСЯ НОВИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК. ЧЕРЕЗ ВІЙНУ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ДЛЯ БАГАТЬОХ ШКОЛЯРІВ ВСЕ ЗМІНИЛОСЯ 
НАСТІЛЬКИ, ЩО ПИТАНЬ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО НАВЧАННЯ ТЕПЕР БІЛЬШЕ, НІЖ ВІДПОВІДЕЙ
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ЯК УБЕРЕГТИСЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ? У ДЕПАРТАМЕНТІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ХМР РАДЯТЬ 
ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ПОРАД НАУКОВЦІВ

П
рацівники Науково-дослідного інституту вив-

чення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії право-

вих наук України розробили пам`ятки, в яких наводять-

ся практичні рекомендації громадянам щодо зменшен-

ня можливості стати потерпілими від кримінальних 

правопорушень в умовах воєнного стану.

ДЕ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАГРОЗИ?
 інтернет;

 соціальні мережі, месенджери (Telegram, Viber, 

Facebook, Instagram і т. ін.);

 SMS-розсилки тощо.

Шахраї використовують для своїх злочинів:

 псевдоблагодійність;

 попит на оренду житла. Надаються пропозиції 

щодо оренди фейкового житла для переселенців (або 

реального житла без надання послуги оренди, оскільки «орен-

додавець» зникає одразу ж після отримання завдатку або 

першого платежу за оренду);

 пасажирські перевезення та евакуацію, за які ви 

сплачуєте кошти наперед, а по факту вони не здійсню-

ються;

 попит на товари першої необхідності. Здійснюєть-

ся «продаж» неіснуючих товарів (особливо тих, які по-

требують ЗСУ: військової амуніції, технічних пристроїв, 

продуктів харчування тощо);

 бажання виїхати за кордон — йдеться про ша-

храйства, пов’язані з перевезенням через державний 

кордон України чоловіків призовного віку та тих, хто 

може підпадати під мобілізацію;

 пошук інформації про безвісно відсутніх осіб та 

викуп їх з полону — шахрайства під приводом надання 

інформації щодо безвісно зниклих громадян, можли-

востей викупу їх з полону та ін.;

 попит на фінансову підтримку або послуги 

державних органів. Наприклад, шахраї можуть про-

понувати перерахувати гроші на послуги нотаріуса 

або сплатити комісію для отримання державних ви-

плат.

ФЕЙКИ
У воєнний час досить поширеним стає поняття 

фейків — дезінформації, неправдивої інформації 

про будь-кого чи будь-що. Фейки стають не лише 

інструментами шахрайства, а й елементами інфор-

маційної війни, маються на увазі фейкові новини.

Тож треба остерігатися:
 фейкових вебсайтів (такий сайт може мас-

куватися як під офіційні сайти державних органів 

та установ, так і під сайти благодійних фондів, гу-

манітарних центрів тощо);

 фейкових сторінок у соціальних мережах як 

організацій і установ, так і окремих волонтерів, 

зокрема й реальних;

 фейкових каналів у месенджерах (Telegram, 

Viber тощо).

 ЯК ВІДРІЗНИТИ:
 зазвичай головною відміною фейкових сайтів від 

реальних є їхнє доменне ім’я: оригінальний сайт має на 

кінці .uа, .соm, чи .gоv, а фейковий — .оrg, .site і скла-

дається зі слів, які важко розібрати;

 фейкові сторінки чи акаунти здебільшого відріз-

няються від оригінальних однією чи кількома літера-

ми. Тому необхідно ретельно вчитуватися у назву ор-

ганізації чи установи, пильно перевіряти логотип 

(наприклад, поширеним є розсилка спаму від імені 

відомих мереж магазинів «АТБ» чи ЕVА), звертати ува-

гу на давність створення акаунта та його змістове на-

повнення.

ФІШИНГ
Не менш розповсюджений у наш час фішинг — ша-

храйство, що здійснюється з метою отримання персо-

нальних даних осіб. Однією з найпоширеніших схем 

фішингу є пропозиція отримання грошової допомо-

ги, замаскована під грошову допомогу від держави 

України, Організації Об’єднаних Націй, благодійних 

фондів тощо для певних категорій осіб.

 ЯК ВІДРІЗНИТИ:
 уважно вчитуватися в текст оголошення, оскіль-

ки у таких оголошеннях нерідко є граматичні помилки; 

 шахраї створюють обов’язкові повідомлення-са-

теліти, як-то позитивні відгуки вдячності від тих, хто 

вже «отримав» таку допомогу (і, знову ж таки, часто 

у таких коментарях є граматичні помилки); 

 здебільшого текст оголошення максимально на-

ближений до свого реального двійника, однак з певни-

ми відмінностями; однакові або однотипні повідом-

лення поширюються у різних месенджерах.

 КОРИСНІ ПОРАДИ
1. Не переходьте за посиланнями, що надходять 

через SMS-повідомлення або месенджери чи у елек-

тронних листах з невідомих вам адрес скриньок.

2. Користуйтеся тільки офіційним додатком «Дія» та 

офіційними додатками банківських установ, які дозво-

ляють отримати виплати на картки, емітовані ними.

3. У жодному разі не вводьте на сторонніх ресурсах 

персональні або банківські дані.

4. Слід перераховувати гроші тільки на рахунки 

офіційних благодійних фондів, рахунки, вказані на 

сайті НБУ, або через додаток «Дія». Якщо ви замов-

ляли послугу отримання одноразової грошової допо-

моги у розмірі 6500 грн через додаток «Дія», очікуйте 

сповіщення про нарахування грошей від того банку, 

клієнтом якого ви є. Сповіщення про нарахування 

грошей не містить жодних посилань, а лише текстову 

інформацію. Кошти автоматично будуть зараховані на 

ваш банківський рахунок.

5. Перевірити організацію чи фонд можна за кодом 

ЄДРПОУ, переглянувши сторінки організації чи її 

керівника в соцмережах, чи з’ясувавши, як саме опри-

люднює організація/волонтер звіти про свою діяль-

ність і витрачені кошти. Також можна звернутися до 

збирача коштів напряму (зателефонувавши, написав-

ши повідомлення тощо).

6. Купуйте квитки на потяги чи автобуси лише на 

офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень при-

ватними авто незнайомими особами наполягайте на 

оплаті готівкою.

7. Якщо бажаєте допомогти комусь фінансово, не 

переходьте за посиланням, краще введіть у пошуковій 

системі назву необхідного сайту і лише тоді пере-

ходьте на вебресурс.

ЯК ЗБЕРЕГТИ СВОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
 створюйте надійні, складні паролі та не ви-

користовуйте однаковий пароль для декількох ре-

сурсів. Пароль має містити не менше 8 символів, 

літери, цифри та спеціальні символи, а також 

не містити персональних даних. За можливості 

оновіть паролі до облікових записів та змініть па-

ролі на електронних поштових скриньках;

 вмикайте двофакторну аутентифікацію 

всюди, де є така можливість. Тоді для входу до 

акаунту, крім логіна та пароля, потрібно ввести 

код підтвердження, що приходить на телефон, 

електронну скриньку або у відповідний додаток;

 не переходьте за сумнівними гіперпоси-

ланнями, навіть якщо вони надійшли у листі 

від друга. Пам’ятайте, що хакери могли злама-

ти його акаунти і розсилати з них посилання, за 

якими ховається вірус або фішинговий ресурс. 

Здебільшого інфіковані листи надходять елек-

тронною поштою;

 перевіряйте правильність URL-адреси 

необхідного сайту. Будь-які неточності можуть 

означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

 не вводьте будь-які конфіденційні дані на незна-

йомих сайтах та не повідомляйте такі дані стороннім;

 створюйте резервні копії. Це врятує від втрати 

важливої інформації;

 завантажуйте програми та додатки лише з офіцій-

них джерел;

 вчасно встановлюйте оновлення операційної си-

стеми;

 за можливості рекомендуємо зберігати важливі 

дані на зашифрованих або зовнішніх носіях.

ØÀÕÐÀØÀÕÐÀЇЇ ÍÅ ÇÍÈÊËÈ  ÍÅ ÇÍÈÊËÈ 
ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÅÐÅÆÍI!ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÅÐÅÆÍI!

ЩО РОБИТИ, ЩО РОБИТИ, 
ЯКЩО ВИ ВИЯВИЛИ ШАХРАЯЯКЩО ВИ ВИЯВИЛИ ШАХРАЯ

Громадяни, які стали жертвами шахрайства, 
можуть повідомити про це за номером 102 

або на електронну скриньку Сервісної служби 
кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Якщо ви виявили шахрая у чаті, Тelegram-каналі 
або в соціальній мережі — зверніться 

до адміністратора.
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ÏIÑËß ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÓ 
ÁÓÄÅ ßÊ ÍÎÂÈÉ
Цей травень для мешканців однієї 
з багатоповерхівок у Новобаварському районі 
Харкова став найжахливішим. Бо саме на 
початку травня 2022 року вони на собі відчули, 
що таке війна, коли в їхній затишний будинок 
прилетіла ракета.

М
и тиждень сиділи в підвалі нашого 

будинку. Піднімалися у квартири, 

щоб помитися та приготувати їжу. 

В один з таких моментів до нас і прилетіло, — 

пригадує мешканка будинку Валентина. — 

Ми похапцем побігли до підвалу. Так там 

і сиділи якийсь час. А зараз вже повернулися 

в домівки. Хоча не знаєш, чого чекати. Я но-

чами майже не сплю, тільки і рахую, скільки 

вибухів лунає. Дуже страшно. А що робити? 

Таке зараз життя. От якби мені сказали «ля-

гай під танк, і твої діти будуть живі-здорові», 

клянуся, лягла б, не розмірковуючи. Моїм 

онукам 5 років і 2 місяці. Дуже за них страшно 

Я вже хоч 60 років прожила, а що з ними буде?

— Це було жахливо, всіх накрила паніка, 

страх, — розповідає ще одна мешканка бу-

динку Світлана. — У деяких жильців з першо-

го поверху були легкі контузії. Люди ходили, 

як зомбі. Вони не могли повірити, що пере-

жили такий жах і залишилися живими.

Директор КП «Харківспецбуд» ХМР Бо-

гдан Долина повідомив, що в цю будівлю бу-

ло пряме влучення ракети. Внаслідок чого 

зруйновано три перекриття:

— Ми зробили тимчасову покрівлю. На 

цей час демонтуємо залишки аварійних ча-

стин будівлі. Також вже є проєкт відновлен-

ня будинку. В найближчий час розпочнемо 

капітальний ремонт. Але ще треба прибрати 

чотири аварійні плити. Потім будемо зводи-

ти металоконструкції і робити нові монолітні 

перекриття. Також відремонтуємо дах.

«Такого сусіда не побажаєш і ворогу», — кажуть мешканці 
пошкодженої багатоповерхівки в центрі Харкова, в якій 
застрягли залишки ракети.

У
 квартирі, яка розташована на четвертому повер-

сі, тепер наскрізна діра. Снаряд прошив дах, го-

рище, квартиру поверхом вище та стелю.

— Це квартира мого сусіда, який зараз у від’їзді, — роз-

повідає мешканець будинку Олег, — десь біля третьої го-

дини дня прилетіла величезна «бандура». Я подумав, що 

зараз все завалиться. Дякувати, все встояло. По ночах 

спати неможливо. Кожну ніч підскакуємо та біжимо або 

у бомбосховище, або у коридор.

Власниця ще однієї пошкодженої квартири Ольга не 

може без сліз пригадувати ті страшні моменти:

— Прилетіла ракета. Викликали ДСНСників, щоб 

перевірили, чи небезпечне те, що від неї лишилося. У мене 

в хаті від неї залишилися крила та ще якісь металеві части-

ни. Я просто оніміла. Ну як так? Потім подумала, що тим, 

хто живе нижче, гірше за мене. Тож треба якось це пере-

жити і почала прибирати. Словами передати не можна, що 

коїлося у душі. Тепер закрила цю кімнату, а сплю в іншій. 

Нема спокою, і коли буде, невідомо. То весь час сиділа 

в бомбосховищі, а то вже прийшла додому — надоїло все. 

І отримала «подарунок».

— У цей будинок прямим влученням потрапила раке-

та, — повідомив головний інженер «ХРБП» ХМР Олександр 

Бондаренко. — Вона пробила дах, залізобетонне перекрит-

тя горища та перекриття між п’ятим та четвертим поверха-

ми. Дуже серйозне ураження будівельних конструкцій. Ро-

боти багато. Відновлювати будемо з мінімальними втрата-

ми для комфорту жильців будинку в цілому і постраждалих 

квартир зокрема. Відновити залізобетонні конструкції ду-

же непросто, застосуємо спеціальні вузли, але так, щоб не 

нашкодити несучій здатності будівлі. Через декілька днів 

придбаємо необхідні матеріали і станемо до роботи.

В ньому не залишилося жодного 
вцілілого вікна. Все скло вилетіло 
внаслідок вибухової хвилі. 
Повилітали й міжкімнатні двері, 
зруйновано дах та комунікації. 
Таким після авіабомбардування 
став один із будинків 
у Холодногірському районі.

Є
вгенія та її сусіди спочатку 

почули гул літака, а потім 

на їх будинок посипалися 

бомби, пролунали поспіль один за 

одним три вибухи.

— Ми отак от зліпилися у купку, і дорослі, і діти. Бу-

ло дуже страшно. Дітлахи плакали, а ми молилися. Один 

чоловік був важко поранений і згодом помер. Всі інші 

залишилися живими. Дуже боляче, коли гинуть люди, — 

ділиться переживаннями Євгенія. — Кожної ночі лягаю 

спати з нездійсненною надією, що зранку все буде, як до 

24 лютого. А прокидаюся — все теж саме: знов повітряна 

тривога, знов вибухи, руйнування. 

Важко, важко й від того, що невідо-

мо, що попереду. Але сподіваємося, 

звісно, на краще.

— Це був шок. Боляче, страшно, 

словами не передати. Вночі вибрався 

з-під завалів. У нас тоді багато меш-

канців постраждало. Пощастило, що 

моя сім’я за півдня до цього поїхала 

до родичів. Дякувати дружині, вона 

прийняла таке рішення. Бо за родину 

я б переймався набагато більше, ніж 

за себе, — каже Дмитро. — Зараз, на-

віть коли десь вдалечині чуєш вибух, 

молишся, щоб не повторилося те ж саме.

Провідний інженер КП «Харківспецбуд» ХМР Данило 

Пшеничних повідомив, що цей мікрорайон сильно по-

страждав від авіанальоту:

— На цей час ми відновлюємо систему теплопостачан-

ня, міняємо радіатори, щоб у мешканців будинку взимку 

було життєспроможно в оселях.

ОДНА ІЗ ЛІКАРЕНЬ МЕГАПОЛІСУ СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ. 
ЦЕЙ МЕДЗАКЛАД ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО ЗАЗНАВАВ ПОШКОДЖЕНЬ ПІД ЧАС БОМБАРДУВАНЬ 
ТА ОБСТРІЛІВ ХАРКОВА РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ. У ДЕЯКІ, ДУЖЕ НЕСПОКІЙНІ ДНІ, МЕДИКИ 
НЕСЛИ СЛУЖБУ В ПЕКЕЛЬНИХ УМОВАХ, АЛЕ СВОЇЙ КЛЯТВІ НЕ ЗРАДИЛИ

С
тарша медсестра відділення анестезіології 

з палатами інтенсивної терапії Ірина Барільоті 

зізнається, що інколи, перебуваючи в опе-

раційній, навіть не розуміли, що коїться назовні. Яким 

би сильним не був обстріл, роботи не кидали:

— Усі співробітники продовжували оперувати, вико-

нувати свої обов’язки, опікуватися пацієнтом. Ми ні на 

мить не припиняємо роботу: ні в перший день війни, ні 

потім, ні зараз. Працюємо у повному обсязі і з повною 

самовіддачею. Як тільки хворий до нас надходить, ми 

одразу кидаємо всі сили на його лікування. Тут надають 

допомогу і харків’янам, і мешканцям області.

Усі майже шість місяців обстрілів лікарня рятує свої 

будівлі як тільки може. Потрощені уламками вікна, 

наприклад, закривають фанерою, а щоб пережити осін-

ньо-зимовий період, зараз перевіряють комунікації:

— Пошкоджені вікна, розбито більше ста, по-

бито дах. Але повторюсь, ми не припиняли робо-

ту ні на день. Пацієнти передусім. Зараз всі дуже 

допомагають з ремонтами, допомагають готува-

тися до зими. Обіцяють зробити покрівлю.

Довкола роботи з приведення до ладу медзакладів, 

житлових будинків, укриттів і не тільки згуртувались 

усі небайдужі. Хтось допомагає руками, хтось — ма-

теріалами, хтось шукає благодійників. Іншими сло-

вами, всі мають на меті єдине — щоб Харків вистояв 

у цей нелегкий час. І як найшвидше став до післявоєн-

ного відродження.

— Надходять запити на ремонт будівель, закрит-

тя вікон, тому що скоро почне холоднішати і треба до 

цього бути готовими. Із цієї лікарні також до нас звер-

нулися, і ми разом з іншими організаціями допомогли 

привезти фанери та закрити вікна, — розповідає керів-

ник ГО «Єдине джерело» Тарас Бравічев. — Коли ти 

допомагаєш іншим, частка цього повертається до тебе, 

коли завдяки тобі людям стає краще, легше жити, — це 

невимовне задоволення.

Наразі при Харківській міській раді створена 

спеціальна координаційна рада волонтерських ор-

ганізацій. Усі небайдужі об’єднуються довкола найго-

стріших питань прифронтового Харкова. Саме вони, 

люди доброї волі, і є тією армією, яка щодня приймає 

на себе удар і тим самим наближує перемогу України.

ЄÄÈÍÀ ÖIËÜ —
ÙÎÁ ÕÀÐÊIÂ ÂÈÑÒÎßÂ

ÑÏÎÄIÂÀЄÌÎÑß ÍÀ ÊÐÀÙÅ

ÂIÄÍÎÂÈÒÈ Ç ÌIÍIÌÀËÜÍÈÌÈ 
ÂÒÐÀÒÀÌÈ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ7Вторник 
16 августа 2022 года Ñóñïiëüñòâî

П
ро це розповіла директорка Департаменту 

соціальної політики ХМР Лариса Болгова.

За її даними, з початку повномасштабної 

війни матеріальну допомогу в Харкові отримали 21437 

людей.

– Громадяни переміщу-

ються в межах району і не 

виїжджають з міста. За-

конодавством не вста-

новлені обмеження, куди 

перемістилася особа в ме-

жах держави. Переміщен-

ням може вважатися й 

у межах територіальної 

громади. У нас немає 

скарг чи зауважень, що 

комусь не оформили таке 

переміщення, — розповіла 

Болгова.

За її словами, у Харкові за номером 1535 працює га-

ряча лінія. Зателефонувавши на неї, кожна людина, 

котра потребує гуманітарної допомоги і неспроможна 

сама себе забезпечити через інвалідність чи похилий 

вік, може замовити собі допомогу.

Заяву має розглянути адміністрація району, після чо-

го гуманітарна допомога надається адресно за допомо-

гою волонтерів або соціальних працівників.

– Адміністрації районів міста ретельно стежать за 

питанням гуманітарної допомоги. Щодня надається 

список адрес, де гуманітарна допомога роздається жи-

телям того чи іншого району, — розповіла Болгова.

Управління соціального захисту населення працю-

ють у дев’ятьох адміністративних районах Харкова.

– Вони надають усі соціальні послуги в повному 

обсязі. На сьогодні це адміністративні послуги соціаль-

ного характеру, їх 72. Найбільш актуальне питання — 

посвідчення та виплати внутрішньо переміщеним осо-

бам, — каже Болгова.

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Якщо ви залишили свій дім, рятуючись від небезпе-

ки, але не перетнули міжнародний кордон, ви є вну-

трішньо переміщеною особою. Переміщення може 

здійснюватися у межах населеного пункту, гро-

мади, області, країни.

Довідка ВПО необхідна для:
 підтвердження факту переміщення;

 отримання допомоги від держави, форму-

вання місцевої політики у різних сферах;

 реагування влади на потреби жінок, 

дітей, осіб з інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб;

 дані щодо кількості внутрішньо 

переміщених осіб використовують міжнародні 

організації, дипломати.

Отримати довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи можна через:

 органи соціального захисту населення місцевих 

рад (УСЗН);

 уповноважених осіб місцевих 

рад, зокрема і старост;

 центр надання адміністра-

тивних послуг (ЦНАП);

 портал і мобільний застосу-

нок «Дія»

Для отримання довідки 
слід пред’явити:

1. Документ, що посвідчує 

особу та підтверджує громадян-

ство України/спеціальний статус; 

свідоцтво про народження дитини 

та документ, що підтверджує ваші повноваження.

2. На місці заповнюється заява встановленого фор-

мату.

3. Довідка отримується на підставі зареєстровано-

го/задекларованого місця проживання або інформації 

про сплату єдиного соціального внеску на території об-

ластей, де відбуваються бойові дії.

4. Інформація про людину вноситься до Єдиної ін-

формаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб. База не є публічною.

5. Довідка отримується у день звернення та діє без-

строково.

Люди, які отримали довідку до 24 лютого 2022 ро-

ку, мають звертатись за отриманням нової лише у разі 

переїзду.

Внутрішньо переміщені особи можуть:
 отримати гуманітарну допомогу й іншу допомогу 

(юридичну, психологічну тощо) від місцевої влади та 

неурядових організацій;

 отримати допомогу на проживання у розмірі 

2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину, 

особу з інвалідністю від Уряду України. З травня 2022 

року допомогу отримують ті, хто перемістилися з те-

риторії громад, що визначені Міністерством з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій;

 отримати грошову допомогу від міжнародних ор-

ганізацій (для окремих категорій).

ДЕРЖАВА ПЕРЕДБАЧАЄ:
 компенсацію витрат на 

тимчасове проживання — для тих, 

хто надає прихисток внутрішньо 

переміщеним особам;

 компенсацію витрат на 

оплату праці для внутрішньо 

переміщених осіб;

 спрощену процедуру отри-

мання пенсійних і соціальних ви-

плат.

Внутрішньо переміщені осо-

би мають всі права й обов’язки громадянина України. 

Вони не можуть бути обмеженими у правах з підстав 

переміщення.

ÄÎÌÀØÍÄÎÌÀØÍЄЄ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÎ ÏIÄ ×ÀÑ ÂIÉÍÈ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÎ ÏIÄ ×ÀÑ ÂIÉÍÈ
Повномасштабне вторгнення рф в Україну загострило чимало проблем українського суспільства: 
низький рівень доходів, корупцію, безробіття та втрату місця проживання. Це лише невелика частина викликів, 
з якими стикнувся наш соціум. Усередині сімей таке соціальне напруження призводить до чвар і негараздів, 
які можуть переходити в насилля.

В
ипадки фізичного, психологічного й іншого 

тиску існували і раніше, проте зараз потерпілі 

рідше звертаються по допомогу — мовляв, є 

важливіші проблеми. Війна, яка наразі триває в Україні, 

не викреслила з нашого життя домашнє насильство.

 СИТУАЦІЯ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ
Портрета жертви домашнього насильства немає: 

від цього потерпають жінки та чоловіки різного віку, 

які живуть у містах і селах, мають різний рівень освіти 

і заробітку. Водночас існує закономірність, пов’язана 

з економічним становищем: фінансово залежні жінки 

страждають від домашнього насильства частіше та рід-

ше звертаються по допомогу. Причина страху і мов-

чання жінок — невпевненість у спроможності само-

стійно забезпечити існування своє та дітей. Жінки, 

постраждалі від фізичного або сексуального насиль-

ства, відчули також і психологічний тиск. Кривдники 

можуть обмежувати жінок у спілкуванні з друзями та 

близькими, контролювати мобільний телефон та осо-

бисті листування, забороняти виходити з дому тощо.

 КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ПІД ЧАС ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА

Найперше, куди потрібно звернутися по допомогу, — 

це поліція. Ви можете викликати поліцію за телефоном 

102 або звернутись особисто до райвідділу та написа-

ти заяву. Національна безкоштовна гаряча лінія запо-

бігання домашньому насильству, торгівлі людьми та 

гендерній дискримінації надає цілодобові психологічні 

консультації за номером 116-123. Лінія працює за під-

тримки Фонду ООН у галузі народонаселення.

У серпні 2022 року за цим же номером 116-123 
можна отримати доступ до застосунку, який полег-

шить допомогу тим, хто не має змоги зателефонувати 

в поліцію через фізичні особливості (наприклад, особи 

з порушенням слуху), тотальний контроль особистого 

життя, або ж відсутність коштів на рахунку. Додаток 

доступний і в Google Play, і в App Store. Основною 

його перевагою є прямий зв’язок з поліцією через 

кнопку SOS, без дзвінка на 102 та з автоматичним 

визначенням місця перебування постраждалої за до-

помогою геолокації. Назву додатка не розголошують 

задля безпеки жінок, які ним користуватимуться. Та-

кож працює урядова гаряча лінія за номером 15-47.

 У ХАРКОВІ
Незважаючи на воєнний стан, працівники КЗ 

«Центр надання допомоги постраждалим від насиль-

ства» Департаменту соціальної політики ХМР про-

довжують роботу. Це заклад, куди може звернутися 

будь-яка особа, яка постраждала від домашнього на-

сильства та/або насильства за ознакою статі.

У закладі наразі працює три відділення:

 ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
Тут проводиться консультування та надання 

комплексної соціально-психологічної, первинної 

правової допомоги постраждалим особам.

 ВІДДІЛЕННЯ КРИЗОВОГО РЕАГУВАННЯ. Тут 

надається можливість короткострокового перебування 

особам, що постраждали від домашнього насильства. 

З початку року через відділення пройшла 31 людина.

 ВІДДІЛЕННЯ-ПРИТУЛОК ДЛЯ ЖІНОК, ЯКІ 
ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА. Тут забезпе-

чується довгострокове перебування особам, що по-

страждали від насильства. Зараз у притулку перебува-

ють 5 жінок.

Загалом з початку року суттєву допомогу від центру 

отримали 24 особи: 16 жінок і 8 дітей.

До відділення соціально-психологічної допомоги та 

методичного забезпечення звернулися 987 осіб, з них: 

919 жінок, 15 чоловіків і 53 дитини.

Фахівці центру радять не залишатись один на один із 

своїми проблемами. У разі необхідності звертатись за 

телефоном 093-303-03-53. До кожної особи праців-

ники центру мають особливий підхід, тому що постра-

ждалі потрапляють у дуже нестабільному емоційному 

стані. Їм надається підтримка, також створюються 

соціально-побутові умови для комфортного перебу-

вання в закладі, а саме: користування душем, праль-

ною машиною, м’яким інвентарем тощо.

ÄÁÀЄÌÎ ÏÐÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖIÂ
З ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В ХАРКОВІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ 24428 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. З 2014 РОКУ В МІСТІ НАРАХОВУЄТЬСЯ 111798 ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Дані ООН свідчать, що від фізичного насильства 
вдома в Україні щороку страждають понад 
1,8 млн жінок, лише 10% з них звертаються 

по допомогу.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вы талантливы и с легкостью можете переклю-

чаться с одного дела на другое, тем самым достигая 

больших успехов. Если вы не консервативны в своих 

взглядах, готовы к риску и коллективной деятельно-

сти, то получите такой доход, которого и не ожидали.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Намечается устойчивый жизненный прогресс в са-

мых разных сферах жизни Тельцов. Вероятно, по-

явятся новые покровители, руководители и партне-

ры. Дисциплина и уверенность в себе — вот что необ-

ходимо вам, чтобы добиться результата.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
День удачен для накопления денег и продолжения 

начатых дел. Но помните: чтобы преуспеть, вы долж-

ны сосредоточиться на чем-нибудь важном и не пы-

таться объять необъятное. Уделите внимание детям.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Прекрасное воображение и развитая фантазия 

помогут найти свое отражение в творчестве. Будьте 

бдительны, заключая договоры с необязательными 

людьми, вы можете потерять большую сумму. Вам 

вряд ли удастся защитить свои права.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возможен неприятный разговор с начальством. 

У вас могут быть проблемы из-за недостатка инфор-

мации. Прежде чем начинать новые дела, вам нужно 

завершить старые и хорошенько отдохнуть.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Благодаря своему обаянию и энергичности вы мо-

жете оказаться в центре внимания противоположно-

го пола. Дороги сулят удачу. В организации отдыха не 

зацикливайтесь на одних и тех же идеях. Стремитесь 

к переменам. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
В семейных отношениях вероятна конфронтация. 

Ваши близкие будут настороже, поскольку прекрас-

но знают, какой у вас независимый характер. Взаи-

мопонимание в семье зависит в первую очередь от 

вас самих.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Ваши близкие не столь отходчивы, как вы, и могут 

запомнить ваши выходки, из-за этого возможно за-

тяжное противостояние. Вам следует сосредоточить-

ся на личной жизни, это в ваших же интересах. Тер-

пение и дисциплина еще никому не помешали.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Настроение будет портиться и меняться ежечасно: 

дел навалится невпроворот. Старайтесь ни с кем не 

спорить. Поменьше обращайте внимание на то, что 

о вас говорят. И перестаньте все время оправдывать-

ся!

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
При всей радости успехам партнера, вы ощутите 

некое разочарование. Возможно, потому что прило-

жили немало усилий, а сами при этом остались в сто-

роне. Не отступайте, приняв предложенный обстоя-

тельствами вызов.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вас гложут сомнения и неуверенность в своем бу-

дущем. Вам хочется ответить «нет», но вы не знаете, 

как это сделать. Злясь на собственную нерешитель-

ность, вы загоняете себя в строгие рамки. Не стоит 

этого делать.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вторая половина дня будет очень неприятной, 

полной опасных неожиданных ситуаций, агрессив-

ности. Сегодня старайтесь не делать крупных поку-

пок, а также начинать какие-либо серьезные дела, 

поскольку они обречены на провал.

Ãîðîñêîï íà 16 àâãóñòà

ПП
еред сбором урожая нужно учитывать 

все нюансы — сорт картофеля, время 

посадки, погодные условия на протя-

жении лета. У дозревшего картофеля листья со-

всем сухие и пожелтевшие. Но есть самый надеж-

ный способ — откопайте 2–3 куста картофеля на 

разных сторонах огорода. Держите кусты за зеле-

ную часть и хорошо потрусите. Если картофель 

легко отходит от кореньев — корнеплоды уже до-

зрели. Осмотрите их и попробуйте кожуру — если 

она уже плотная, то можно начинать выкапывать 

урожай. Если выкопать картофель раньше време-

ни, то долго храниться он не будет. Корнеплоды 

с тонкой кожурой пролежат всего несколько не-

дель. Их лучше сразу употребить в пищу.

За 10–14 дней срежьте на 10 см зеленую 

часть — чтобы все питательные вещества ушли 

в корнеплоды. Выкопав весь картофель, не остав-

ляйте на поле вырванные сорняки и ботву, осо-

бенно если вы ежегодно выращиваете картофель 

на одном и том же месте. Иначе в следующем году 

могут появиться болезни, а также вредители.

Лучше всего копать картофель в сухую и теп-

лую погоду. Приготовьте заранее корзины, ящи-

ки и мешки для хранения. Посчитать просто: вы-

капываем пять кустов, собираем все корнеплоды 

и делим на пять. Получаем средний урожай с каж-

дого куста — и умножаем на количество кустов на 

огороде.

При выкапывании сразу делите картофель на 

четыре партии: гиганты, средних размеров, мел-

кая и посеченные лопатами и вилами.

После сбора урожая нужно хорошо картофель 

просушить. Лучше всего сделать это на свежем 

воздухе и под навесом от дождя. Если места ма-

ло — чередуйте, так как при хорошей погоде на 

сушку нужно от 4 до 6 часов. Но лучше всего су-

шить картофель несколько дней.

Потом картофель следует перебрать и отсорти-

ровать, чтобы на длительное хранение не отпра-

вился испорченный корнеплод. Он может загу-

бить часть урожая.

Далее картофель нужно пересыпать в тару — 

сухи и чистые ящики, мешки, корзины. Следи-

те, чтобы при пересыпании картофель не сильно 

бился о землю или друг о друга — такие картофе-

лины потом начнут быстро гнить. Температура 

хранения в погребе — 2–3 градуса тепла, влаж-

ность — от 85 до 90%.

ÓÁÎÐÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß: ÓÁÎÐÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß: 
ÑÎÂÅÒÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌÑÎÂÅÒÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ
В середине августа многие огородники задаются 
вопросом: «Как понять, что картофель дозрел и не пора 
ли его убирать?». Это действительно важно, поскольку 
от правильного расчета сроков выкапывания зависит 
качество хранения урожая зимой.

По горизонтали: 1. Совокупность методов лечения 

какой-нибудь болезни. 4. Канал для выхода дыма из 

топки в трубу. 7. Отверстие в оборонительных соо-

ружениях. 10. Короткая женская верхняя одежда. 

11. Военная операция — охват противника с двух 

сторон. 12. Поверхность на стене, потолке, обрам-

лённая орнаментом. 15. Спиральная винтовая на-

резка. 16. Растение с мелкими пахучими цветами, 

образующими кисти. 17. Противоположность зла. 

18. Дипломатический ранг, одна из младших ди-

пломатических должностей. 19. Небольшое дерево 

или кустарник с красными или чёрными ягодами. 

21. Уборка зерновых. 24. Круглый сдобный хлеб. 

26. Часть вещества, материала, взятая для анализа. 

27. Опорная конструкция для крепления к стене. 

28. В буддизме: блаженное состояние отрешённо-

сти от жизни, освобождения от жизненных забот 

и стремлений. 29. Политика активного сопротив-

ления прогрессу, направленная на сохранение или 

возврат отживших социальных установлений.

По вертикали: 1. Мот. 2. Вид естественного удо-

брения. 3. Крупа из нераздробленных зёрен гречи-

хи. 4. Художественное конструирование. 5. Чело-

век, опытный в морском деле. 6. Трёхсложная сти-

хотворная стопа. 8. Книга, содержащая справочные 

сведения из какой-нибудь области. 9. Лицо, помо-

гающее учащемуся приготовлять домашние зада-

ния. 12. Форма изменения слова при склонении. 

13. Удары в колокол, служащие сигналом к сбору 

людей. 14. Важное лицо, персона. 18. Распрода-

жа, при которой покупателем становится тот, кто 

предложит более высокую цену. 20. Отсутствие 

власти. 22. Временное пользование имуществом за 

договорную плату. 23. Величина, характеризующа-

яся не только численным значением, но и направ-

лением. 25. Старинный сосуд для питья вина. 

26. Место, заливаемое во время половодья.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Терапия. 4. Дымоход. 7. Амбра-

зура. 10. Жакет. 11. Клещи. 12. Панно. 15. Резьба. 

16. Сирень. 17. Добро. 18. Атташе. 19. Бузина. 21. Жат-

ва. 24. Кулич. 26. Проба. 27. Кронштейн. 28. Нирвана. 

29. Реакция.

По вертикали: 1. Транжир. 2. Помёт. 3. Ядрица. 

4. Дизайн. 5. Моряк. 6. Дактиль. 8. Указатель. 9. Ре-

петитор. 12. Падеж. 13. Набат. 14. Особа. 18. Аукцион. 

20. Анархия. 22. Аренда. 23. Вектор. 25. Чарка. 26. Пой-

ма.


