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УВАЖАЕМЫЕ ХАРЬКОВЧАНЕ!
Последние тридцать лет мы отмечали День Независимости, и даже не подозревали, что 

свой 31-й день рождения Украина будет встречать, воюя за право на свое существование.
Борьба за независимость, героизм воинов, гибель мирных жителей, подлость коллаборан-

тов и бесчеловечность оккупантов — все то, о чем мы читали в учебниках истории, вдруг 
стало жестокой и циничной реальностью, где цена вопроса — само существование укра-
инской нации и украинского государства.

Теперь мы очень хорошо понимаем, что Независимость — это не данность и не просто кра-
сивое слово. Мало быть независимыми — надо всегда быть готовыми свою независимость 
защитить. Нам это удается благодаря героическим усилиям нашей армии, всего украинского 
народа и наших международных партнеров.

Я верю, что мы не остановимся, пока полностью не прогоним агрессора с нашей земли.
Я желаю всем нам терпения, сил и мужества пережить все те вызовы и испытания, кото-

рые выпали на нашу долю. Мы обязательно преодолеем все трудности и победим в этой вой-
не! У нас нет другого выбора, потому что от этого зависит будущее нашей страны, будущее 
наших детей и внуков!

С Днем Независимости!

ÌÛ ÃÎÒÎÂÛ ÑÅÁß 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ!
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ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÓ 
È ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ!
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с американским 
изобретателем и предпринимателем, 
основателем компании Anduril Industries, 
занимающейся разработкой технологических 
решений в оборонной сфере, Палмером Лаки.

Андрей Ермак поблагодарил Палме-

ра Лаки за поддержку нашего государства 

и пригласил его к сотрудничеству с укра-

инскими компаниями. Собеседники обсу-

дили возможности применения новых обо-

ронных технологий для противодействия 

российской агрессии.

— Украина нуждается в технологиях, 

которые ускорили бы изгнание войск за-

хватчика. Мы боремся за свободу и незави-

симость. Освободить и вернуть свои терри-

тории — наша главная цель, — подчеркнул 

Руководитель ОП.

В Офисе Президента также состоялась 

встреча с британским юристом Джеффри 

Найсом, который был главным прокурором 

в деле экс-Президента Сербии Слободана 

Милошевича в Международном уголов-

ном трибунале по бывшей Югославии. На 

встрече обсудили создание Специального 

трибунала по преступлению агрессии про-

тив Украины, который будет судить высшее 

политическое и военное руководство рф.

— Я считаю это абсолютно логичной ини-

циативой и полностью разделяю необходи-

мость создания международного трибунала 

для расследования преступления агрессии 

политического руководства России. Уверен, 

что его можно создать быстро. И хочу поже-

лать Украине идти к созданию суда энергич-

но, не обращая внимания на какие-то скеп-

тические оценки, — заявил Джеффри Найс.

В ОП отметили, что создание Специаль-

ного трибунала и наказание всех членов 

Совета безопасности россии является клю-

чевым для будущей системы международ-

ного права.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ EUROSITIES 
ВО ГЛАВЕ С МЭРОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ ФЛОРЕНЦИИ ДАРИО НАРДЕЛЛОЙ

А
ссоциация европейских городов Eurosities 

— это политическая платформа, объединяю-

щая органы местного самоуправления свы-

ше 150 крупнейших городов Европы и более 50 горо-

дов-партнеров. Под руководством этих органов — по-

чти 140 млн граждан в 38 странах. Участниками Ассо-

циации от Украины являются Киев, Харьков, Львов, 

Одесса. Владимир Зеленский выразил благодарность 

европейским городам за прибежище, предоставленное 

украинским гражданам, которые были вынуждены бе-

жать от войны. В то же время он подчеркнул, что стре-

мится создать условия для возвращения украинцев на 

родину. Поэтому так важно возобновить работу школ, 

детских садов, университетов и просто помочь людям 

отремонтировать их дома, разрушенные в результате 

российской агрессии.

В присутствии Президента гла-

ва президиума Конгресса местных 

и региональных властей, руково-

дитель ОП Андрей Ермак и пре-

зидент Eurocities, мэр Флоренции Дарио Нарделла 

подписали Меморандум о взаимопонимании для под-

держки устойчивого восстановления украинских горо-

дов.

Президент Ассоциации подчеркнул, что подписан-

ный Меморандум станет действенным инструментом 

поддержки украинских городов.

Согласно Меморандуму, Eurocities планирует спло-

тить более 200 крупных городов Европы, солидарных 

с украинскими городами-побратимами, для реализа-

ции проектов реконструкции; объединить ресурсы, 

включая технические знания и опыт, лучшие практики 

в соответствии с запросами о поддержке от украинских 

коллег; оказать помощь в поиске финансирования ЕС 

для реализации проектов реконструкции и т. д. плани-

рует предоставить перечень соответствующих крити-

ческих проектов восстановления украинских городов, 

разрушенных во время российской войны; обеспечить 

удобный и прозрачный механизм финансирования 

проектов реконструкции; способствовать продвиже-

нию законодательных инициатив, необходимых для 

восстановления украинских городов.

Меморандум, который начал действовать 20 августа 

2022 года, будут оценивать и обновлять ежегодно.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÌ 
ÃÎÐÎÄÀ ÓÊÐÀÈÍÛ!

Спасателям Харьковского гарнизона ГСЧС, а также бойцам 
ВСУ и теробороны 19 августа передали новую технику.

У
краинские защитники получили 

несколько машин, а работники ГСЧС — 

пожарную автолестницу, с помощью ко-

торой можно ликвидировать возгорание на высо-

те девятиэтажного дома, сообщил Харьковский 

городской голова Игорь Терехов.

— Сегодня подразделения ГСЧС находятся на передо-

вой. В Харькове идут постоянные обстрелы и прилеты по 

жилым массивам, по инфраструктуре города, и все это — 

на плечах работников ГСЧС. Поэтому очень важно, чтобы 

у них было специализированное оборудование. Это спаса-

ет жизни людей.

Городской голова подчеркнул, что новая техника была 

получена благодаря волонтерам.

— Существует очень 

большая потребность в ма-

шинах и для ЗСУ, и те-

робороны, и ГСЧС. И здесь 

огромную роль играют во-

лонтеры, которые находят 

технику, договариваются, 

занимаются доставкой. Если 

пикапы и джипы найти про-

ще, то что касается пожар-

ных специализированных 

машин — это большой труд. 

Наши волонтеры проделали 

большую работу, и я за это 

очень им очень благодарен!

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ

Накануне Дня города в Харькове установили первую 
остановку общественного транспорта, которая будет 
служить укрытием от обстрелов.

О
становка оснащена прямой связью с диспетче-

ром, бесплатным Wi-Fi, а также экраном, с помо-

щью которого пассажиры могут увидеть подъез-

жающий общественный транспорт. В укрытии могут раз-

меститься около 30 человек. Однако оно имеет модульную 

конструкцию, поэтому в зависимости от района и пасса-

жиропотока размеры укрытия могут меняться.

— К сожалению, мы 

имели ужасные случаи, 

когда люди гибли на 

остановках, дожидаясь 

общественного транс-

порта, были раненые. 

И тогда я пообещал, что 

мы сделаем такую оста-

новку, которая будет 

более-менее безопас-

ной. Понятно, что от 

прямого попадания тя-

желыми ракетами она не защитит или спасет 

лишь частично. Но она сможет защитить от 

осколков РСЗО, а значит — спасти жизни и 

здоровье людей, — подчеркнул Харьковский 

городской голова Игорь Терехов.

Для установки первых безопасных остано-

вок в Харькове определили 25 локаций, на 

которых транспорт ожидает наибольшее ко-

личество людей. Все эти остановки также бу-

дут оборудованы бесплатным интернетом.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÐÎÆÀÍ — 
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
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НАТХНЕННЯ 
ДУШІ

Напередодні Дня міста Харкова та 
Дня незалежності України харківський 

клуб рукоділля «Натхнення» відкрив 
Online-виставку «Натхнення душі».

Деякі з робіт майстрині зробили 

вже зараз, у непростий час війни, 

тому глядач їх побачить не оформле-

ними належним чином. Серед пред-

ставлених технік — вишивка хре-

стиком, бісером, стрічками, мікро-

вишивка. Ляльки створені у стилі 

арт-наїв, у авторській технології. 

Звичайно ж, цінитель побачить 

і символ життя та дороги — рушни-

ки, створені за авторською схемою 

Скрипківської Світлани.

— Цей показ ми присвячуємо на-

шому рідному місту — місту-герою 

Харкову.

Зараз ми не маємо можливості 

провести нашу заплановану тра-

диційну виставку, але дуже хочемо 

поділитися з вами здобутками на-

ших творчих пошуків, і обрали до-

ступний у ці часи формат, — пояс-

нюють рукодільниці.

Вони сподіваються, що іх на-

працювання сподобаються публіці, 

подарують віру у краще майбутнє, 

надихнуть на творчій пошук та нага-

дають, що життя триває.

З роботами клуба «Натхнення» 

можна ознайомитися за посилан-

ням: https://buzok.kh.ua/

РОССИЙСКИЙ АГРЕССОР ПРОДОЛЖАЕТ ОБСТРЕЛИВАТЬ ХАРЬКОВ. 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА, ВРАГ НАНЕС ОЧЕРЕДНОЙ РАКЕТНЫЙ УДАР 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ КИЕВСКОГО РАЙОНА

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

сообщил, что около трех часов ночи оккупан-

ты со стороны Белгорода обстреляли инфра-

структурный объект:

— В результате было разрушено двухэтажное зда-

ние, произошел пожар, который оперативно ликвиди-

ровали наши мужественные сотрудники ГСЧС. К сча-

стью, информации о пострадавших нет. Кроме того, 

накануне вечером ракетным ударам подвергся тот же 

Киевский район города. Предварительно три прилета. 

Также была предварительная информация о пожаре 

на одном из нежилых объектов и частном доме.

Мэр напомнил, что на День Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа 

до 07:00 25 августа и призвал харьковчан с пониманием отнестись к таким мерам, быть предель-

но осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

ÑÎÁËÞÄÀÅÌ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÓÞ 
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜ

Харьковский спортсмен Иван Безуглый завоевал золотую 
медаль на чемпионате Европы по боксу среди юношей 
и девушек, который проходил с 12 по 21 августа в Турции.

В 
Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта 

ХГС отметили, что представитель харьковского бок-

серского клуба «ХТЗ» Иван Безуглый стал самым 

сильным на континенте в весовой категории до 60 кг. К состя-

заниям спортсмена готовил тренер Роман Шкарупа.

Всего сборная Украины по боксу завоевала 14 наград: пять 

золотых, семь серебряных и две бронзовые медали. Это позво-

лило украинским спортсменам занять второе общекомандное 

место, уступив только сборной команде Англии — родона-

чальнице бокса.

Цього року День молоді в Україні 
відзначався, як у всьому світі, 
12 серпня. Відповідний указ 
Президент України Володимир 
Зеленський підписав 2021 року. 
До цього дня Молодіжна рада 
при Харківському міському голові 
отримала нагороду від Міністерства 
молоді та спорту України.

К
олишній голова Молодіж-

ної ради при Харківсько-

му міському голові Дмитро 

Давидьянц, який зараз активний волонтер, розповів «ХИ», 

що така увага з боку Міністерства до харків’ян була цілком 

очікуваною. «Є така організація, називається «Асоціація мо-

лодіжних рад в Україні». Туди входять усі молодіжні ради міст. 

Напередодні свята Асоціація проводила голосування, за під-

сумками якого було відзначено 

молодіжні ради, які допомага-

ють мешканцям своїх громад. 

Крім нас, я чув, що була відзна-

чена і молодіжна рада Бучі. На-

ша харківська команда отрима-

ла відзнаку за вагомий внесок 

у розвиток молодіжної політи-

ки, активну громадську діяль-

ність та відданість справі», — 

розповів Дмитро Давидьянц.

Сам захід проходив он-

лайн. Міністр молоді та спорту 

України Вадим Гутцайт подя-

кував молодим людям за роботу, 

за боротьбу на всіх фронтах, яка 

наближає перемогу України.

– Для Харківщини настали 

дуже страшні часи, але треба ви-

стояти та перемогти. Тому те, що 

робить місцева молодь, — героїч-

но, — зазначив міністр.

Раніше Дмитро Давидьянц вже 

розповідав нашим читачам про 

те, як молодь разом із комуналь-

никами допомагає підготувати 

місто до нового опалювального 

сезону. Це обладнання підвалів під багатоповерхівками, при-

значених для великої кількості людей, консервація навчаль-

них закладів, закриття вікон у багатоквартирних будинках.

З початку повномасштабної війни Молодіжна рада при Хар-

ківському міському голові зібрала понад 6 млн. грн благодій-

них коштів. За цей час майже 100 тис. харків’ян отримали про-

дуктові набори, городянам та мешканцям області волонтери 

постачали упаковки дитячого харчування та медикаменти.

– Наразі ми проводимо масштабний набір волонтерів, — 

каже Дмитро Давидьянц. — Новостворені команди працюва-

тимуть на складах гуманітарної допомоги та готуватимуть до 

зими підвали-укриття.

Також волонтер додав, що заявки на те, щоб стати частиною 

волонтерської команди, приймаються у всіх бажаючих неза-

лежно від статусу людини.

– Зараз на наш заклик поповнити лави волонтерів уже від-

гукнулися 300 людей. Сподіваюся, ця цифра не буде остаточ-

ною. Пам’ятайте, найменша допомога — це великий внесок 

у наше спільне майбутнє! — підсумував волонтер.

ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ÍÀ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÅ

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ — ÂÅËÈÊÈÉ 
ÂÍÅÑÎÊ Ó ÍÀØÅ ÌÀÉÁÓÒÍЄ!
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О
днак часом все ж таки стає досить складно критично аналізувати кожне 

повідомлення у стрічці новин чи соцмереж. Перше, що дає відгук на но-

ву інформацію, — це емоція. І не завжди після цього вона відпускає розум 

в більш конструктивні роздуми.

Та все ж таки не будеш ти йти одразу до фахівця з психічного здоров’я, щоб навчи-

тися керувати такими, здавалося б, буденними речами. Тому практична психологи-

ня Юлія Ворман поділилася корисними книгами, які справді допоможуть розвину-

ти критичне мислення.

 Том ЧАТФІЛД 
«КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ. АНАЛІЗУЙ, 

СУМНІВАЙСЯ, ФОРМУЙ СВОЮ ДУМКУ»
Британський письменник та філософ техноло-

гій Том Чатфілд стверджує, що критичне мислен-

ня — одна з найбільш важливих компетенцій, яка 

знадобиться людині у майбутньому.

Тому автор закликає почати аналізувати прак-

тично все і робити це у будь-якому зручному міс-

ці, зокрема на роботі, навчанні чи навіть вдома. 

Однак письменник не лишає свого читача на-

одинці зі своїм закликом, але й супроводжує його 

практичними рекомендаціями.

Том Чатфілд вважає, що критичне мислення може допомогти людині захиститися 

від маніпуляцій та розрізняти правду і брехню. Тому детально акцентує на ознаки 

цих явищ, а на додачу знайомить з методами дедукції, індукції та абдукції.

Крім того, автор прагне допомогти своїм читачам навчитися розробляти поведін-

кові та розумові стратегії. Том Чатфілд пояснює, наскільки великі можливості мови 

та риторики.

Однак не варто перейматися, що книга ряснітиме винятково науковими терміна-

ми, оскільки письменник добре приправив її гарним почуттям гумору. Тож читати її 

буде не лише корисно, але й не нудно.

 ДАНІЕЛЬ КАНЕМАН, 
КАСС Р. САНСТЕЙН, ОЛІВ’Є СІБОНІ 
«ШУМ. НЕДОСКОНАЛІСТЬ ЛЮДСЬКИХ 

СУДЖЕНЬ»
Відомий ізраїльсько-американський психолог 

Даніель Канеман вирішив об’єднати сили з пра-

вознавцем Касс Р. Санстейном та спеціалістом зі 

стратегічного мислення Олів’є Сібоні.

Так команда з трьох фахівців і вирішила ство-

рити книгу, яка б могла розкрити читачам секре-

ти сторонніх впливів на судження людини.

Науковці дослідили чимало сфер, охопивши 

медицину, криміналістику, юриспруденцію та 

економічне прогнозування. І все для того, щоб навчити читача відслідковувати та 

зменшувати зовнішній вплив на власний процес мислення.

На думку авторів, саме це здатне допомогти людині знайти найкращі рішення для 

життя.

 ДАНІЕЛЬ КАНЕМАН 
«ДУМАЙ ПОВІЛЬНО… ВИРІШУЙ ШВИДКО»
Крім роботи в команді, Даніель Канеман не 

боїться й роботи наодинці. Воно й не дивно для 

Нобелівського лауреата. Однак цього разу науко-

вець намагався зрозуміти, чому люди часом роб-

лять нераціональні вчинки та ухвалюють непра-

вильні рішення.

Канеман дійшов висновку, що ми маємо дві 

системи мислення. Одна з них відповідає за по-

вільний процес розкручування думок та вми-

кається, коли людина, наприклад, обирає товари 

в магазині.

Проте іноді наші процеси мислення перемикаються на швидкий режим, що від-

повідає за миттєве та неусвідомлене прийняття рішень.

 ДЖОНАТАН СМІТ 
«ПСЕВДОНАУКА І ПАРАНОРМАЛЬНІ ЯВИЩА. 

КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД»
Клінічний психолог Джонатан Сміт прагне на-

вчити свого читача вправно розрізняти правду, 

що здається брехнею та напрочуд правдоподіб-

ним обманом.

Автор поєднав у книзі дані з різних наукових 

аспектів, зокрема психології, фізики, історії та 

навіть логічного аналізу. Однак не перенаван-

тажив її, щоб читач зміг отримати максимум ко-

ристі та не заплутатись у складних поняттях.

 STOPFAKE
Ще з початку широкомасштабної війни фейкові новини розлітаються як гарячі 

пиріжки. Що робити, щоб зберегти свій психологічний стан та навчитися відрізняти 

фейки від правди? У Харкові знайшли свій варіант.

У Департаменті культури Харківської місь-

кої ради розповіли про ініціативу співробіт-

ників Центральної бібліотеки імені Г. Ф. Квіт-

ки-Основ’яненка, що у Холодногірському райо-

ні. Вони провели інформаційну акцію StopFake. 

Основна мета акції — попередити мешканців 

Харкова про необхідність перевіряти неправдиву 

інформацію про події в Україні, що поширюють 

російські ЗМІ через фейкові сторінки в інтер-

неті. Перехожим роздавали листівки з QR-кода-

ми офіційних державних каналів, де можна взя-

ти перевірену інформацію про перебіг подій на 

фронті та підтримку українців у світі.

— Ставтеся критично до того, що читаєте, 

і діліться тільки перевіреною, на вашу думку, інформацією. Будьте обережними та 

вдумливими! — закликають у Департаменті культури ХМР.

ÕÈÒÊÈÌÈ ÑÒÅÆÈÍÀÌÈ ÕÈÒÊÈÌÈ ÑÒÅÆÈÍÀÌÈ 
ÏÐÀÂÄÈ ÒÀ ÎÁÌÀÍÓÏÐÀÂÄÈ ÒÀ ÎÁÌÀÍÓ
Книги, що розвивають критичне мисленняКниги, що розвивають критичне мислення
НАША БОРОТЬБА ПРОТИ НЕЩАДНОГО 
ТА БЕЗПРИНЦИПНОГО ВОРОГА НАВЧИЛА НАС БАГАТЬОХ 
РЕЧЕЙ. СЕРЕД НИХ ЯК РОЗУМІННЯ ЦІННОСТІ 
ТА ШВИДКОПЛИННОСТІ ЖИТТЯ, ТАК І БІЛЬШ ПРОЗАЇЧНІ, 
ТАКІ ЯК ВМІННЯ РОЗРІЗНЯТИ ПРАВДУ 
ВІД МАНІПУЛЯЦІЙ
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СЕРЕД НАЙОЧІКУВАНІШИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРЕМ’ЄР СЕРПНЯ  ФЕНТЕЗІ «ПІСОЧНА ЛЮДИНА» ЗА СЦЕНАРІЄМ ПИСЬМЕННИКА 
НІЛА ГЕЙМАНА, СПІНОФ «ГРИ ПРЕСТОЛІВ» І ДРАМА ПРО МАНІЯКА ТА ЙОГО ЖЕРТВУ «ПАЦІЄНТ» ЗІ СТІВОМ КАРЕЛЛОМ

5 ÍÀÉÖIÊÀÂIØÈÕ 
ÑÅÐIÀËIÂ ÑÅÐÏÍß

 НЕ СЕРІАЛАМИ ЄДИНИМИ, А ПРОСВІТНИЦВА ЗАРАДИ
У Харкові на початку липня відбувся допрем'єрний показ художнього фільму 

«Будинок "Слово". Нескінчений роман».

Стрічку режисера Тараса Томенка знімали у Харкові. Фільм розповідає про «Роз-

стріляне відродження» — репресованих у 1930-х роках українських митців. Сим-

волом тогочасного терору став харківський багатоквартирний будинок «Слово», 

побудований наприкінці 1920-х років кооперативом 

літераторів. Тут мешкали відомі письменники, поети, 

художники, актори, режисери: Микола Хвильовий, 

Майк Йогансен, Павло Тичина, Наталія Ужвій, Воло-

димир Сосюра, Остап Вишня, Лесь Курбас, Іван Багря-

ний та інші. До 1938 року було репресовано мешканців 

сорока із шістдесяти шести квартир цього будинку.

На показі фільму був присутній Харківський міський 

голова Ігор Терехов. У своїй промові він зазначив:

— Будинок «Слово» — те місце, куди радянський ре-

жим поселив представників культурної еліти України 

тих часів, щоб стежити за ними та планомірно знищу-

вати. Але їм не вдалося вбити українську націю. Історія 

повторюється. Режим путіна вирішив здійснити геноцид українського народу, але 

йому нас не перемогти. Впевнений, що після нашої перемоги над російським агре-

сором харків'яни зберуться разом у ККЗ «Україна» на повномасштабну прем'єру 

цього фільму. Харків був, є та буде українським містом.

 «ПІСОЧНА ЛЮДИНА»
Нарешті на екрани виходить один 

з найочікуваніших серіалів цьо-

го року, робота над яким тривала 

майже 30 років. «Пісочна люди-

на» — екранізація серії однойменних 

коміксів кінця 1980-х, сценарій до 

якого створив майстер фентезі-жан-

ру Ніл Гейман. Головний герой 

серіалу — Морфей, Король Снів, 

якого грає ефектний Том Стар-

рідж. Багато років тому таємний 

окультист полонить Морфея. Через 

70 років йому вдається втекти. За 

його відсутності світ дуже змінився. 

Наразі Морфей має відродити своє 

царство та зрозуміти: як він зміни-

вся сам і як жити в новому світі.

 «ДІМ ДРАКОНА»
«Дім Дракона» — приквел 

суперпопулярного гіта HBO «Гра 

престолів». Події в ньому відбу-

ватимуться за довгих 200 років до 

того, що було показано у фіналі 

«Гри престолів». Сюжет роз-

повість про «Танець Драконів» — 

громадянську війну, до якої при-

звела криза між двома гілками 

дому Таргарієнів. Війна трива-

тиме між принцесою Рейнірою 

Таргарієн і принцом Ейгоном 

Таргарієном, які одночасно ого-

лосили про свої права на Заліз-

ний трон… Головну чоловічу роль 

грає Метт Сміт, відомий за роллю 

принца Філіпа в «Короні».

 «ДІВЧИНА У ДЗЕРКАЛІ»
«Втративши пам’ять у дивній аварії, яка вби-

ла більшість її однокласників, Алма намагається 

розгадати, що сталося того дня — і відновити свою 

особистість». «Дівчина у дзеркалі» — іспанський 

хорор, який обов’язково сподобається поцінову-

вачам жанру. Режисер серіалу — Серхіо Р. Санчес, 

який зняв популярний іспанський серіал «Осе-

редок тіней».

 «МАЙК»
Новий серіал Hulu досліджуватиме дике й трагіч-

не життя та кар’єру чемпіона з боксу Майка Тайсо-

на — однієї з найсуперечливіших фігур у сучасному 

спорті. Адже Тайсон був легендою на боксерсько-

му рингу, але і його персональне життя дуже ціка-

ве. В головній ролі — Треванте Роудс. До речі, сам 

Майк Тайсон був проти цього проєкту й не брав 

участі в підготовці сценарію.

 «ПАЦІЄНТ»
«Психотерапевт (Стів Карелл), який нещодавно 

втратив дружину, опиняється в полоні серійного 

вбивці (Дональд Глісон) з незвичайним прохан-

ням приборкати його вбивчі потяги». Погодьтеся, 

звучить цікаво! «Пацієнт» — мінісеріал FX, в якому 

оригінальний сюжет підкріплений блискучим ак-

торським дуетом Карела й Глісона (якого ви бачи-

ли у франшизі про Гаррі Поттера).
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У Новобаварському районі відбудовують п’ятиповерхівку, 
яку ще в березні обстріляли з літаків російські окупанти. 
Наразі комунальники завершують ремонт покрівлі 
та усувають аварійність конструкцій. Після — будуть 
утеплювати будинок і його оздоблювати.

Х
арків’янка Ніна Іванівна разом із родиною 

майже від початку повномасштабної війни 

мешкає в орендованій квартирі. Але чи не щод-

ня, ділиться жінка, приїжджає до свого рідного будинку 

в Новобаварському районі. Спостерігає, як крок за кро-

ком відроджується дім:

— Мене не було вдома. А чоловік — інвалід, був у ліж-

ку… Наша квартира розташована з іншого боку, у нас 

всі живі залишилися. Звичайно, ми попросили міську 

владу, міського голову, якщо є можливість, зробити ре-

монт… І Ігор Олександрович пішов назустріч.

Після численних звернень місцевих жителів, огляду 

будинку спецкомісією та складання проєкту виріши-

ли таки відновити будинок. У ньому дев’яносто чотири 

квартири, в яких до цього мешкало кількасот людей.

— Так, я дав згоду: «Давайте будемо відновлювати. 

Тільки тоді вже утеплюйте його конструктиви, робіть 

покрівлю». Нині вже на 70% вона готова, балкони відбу-

довують, люди допомагають. Цей будинок наразі виня-

ток. Тому що я проти 5-поверхівок — це вже вчорашній 

день. Але тут іншого не придумаєш, — зазначив Харків-

ський міський голова Ігор Терехов.

У березні тут розпочали роботи. Наразі відновлюють 

покрівлю та усувають аварійність конструкцій.

Заступник начальника відділу з виробничих питань 

КП «Харківспецбуд» Євген Верхотуров повідомив, що 

зараз виконується посилення стін, ремонтуються пош-

коджені ділянки та огороджуються балконні плити:

— Крім того, встановлюватимемо нові вікна та 

двері — жодних вцілілих після авіаудару тут не залиши-

лось. Усі роботи плануємо завершити на початку осені.

Комунальники уточнюють, що потрощені окупанта-

ми будинки відновлюють і в інших районах Харкова.

У ХАРКОВІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ В УСІХ РАЙОНАХ ПІСЛЯ НЕЩОДАВНІХ 
РАКЕТНИХ ОБСТРІЛІВ. КОМУНАЛЬНИКИ ПРОДОВЖУЮТЬ ВСТАВЛЯТИ ВІКНА, ЗАКРИВАТИ КОНТУРИ 
БУДИНКІВ ТА ОБЛАШТОВУВАТИ БОМБОСХОВИЩА

К
ожного дня вони прибирають, лагодять та до-

глядають. Завдяки злагодженій роботі праців-

ників служб і небайдужих 

харків’ян у мегаполісі оперативно 

усувають наслідки бомбардувань, 

а вулиці міста завжди у чистоті та 

порядку. Наприклад, у Немиш-

лянському районі співробітни-

ки ДСНС, волонтери та місцеві 

жителі почали розбирати завали 

одразу після ранкового обстрілу 

житлового фонду 19 серпня. Вод-

ночас працівники шляхового 

господарства розчищають проїж-

джу частину.

У Слобідському районі — ліквідують наслідки воро-

жого обстрілу гуртожитку. Роботи тривають і у Салтів-

ському районі. Фахівці комунального підприємства 

«Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ХМР 

продовжують відбудовувати помешкання, що пошко-

джені внаслідок ворожого об-

стрілу. Ремонтують покрівлі та 

лагодять вибиті вибуховою хви-

лею вікна.

А бригади КП «Харківспец-

буд» ХМР закривають контури 

житлових будинків у Слобід-

ському районі. Майстри щод-

ня виконують понад двадцяти 

заявок. Це переважно — пола-

годити вибиті вікна та відре-

монтувати покрівлі та двері.

Такі ж самі роботи тривають 

і у Холодногірському районі. Там з початку війни вже 

закрили майже чотири тисячі вікон, а також відновили 

чотири тисячі триста квадратних метрів покрівлі. І ро-

боти продовжуються щодня. Більше того, працівники 

комунального підприємства «Харківблагоустрій» у різ-

них районах міста наводять лад та прибирають у дворах 

житлових будинків. Вирішують і безпекові питання. 

Спільними зусиллями працівників кількох профіль-

них комунальних підприємств було обладнано ще одне 

приміщення бомбосховища по вулиці Каштановій.

ÙÎÄÅÍÍÀ ÐÎÁÎÒÀ

ÄÎËß ÂÁÅÐÅÃËÀ
Про мирне життя мешканці одного з мікрорайонів 
Салтівки давно забули. На якийсь час наче все стихло, 
тішили себе люди, але знов почалося — кілька днів 
поспіль їх стало завалювати снарядами.

Мешканка пошкожденого будинку Людмила 

пригадує:

— Коли почався обстріл, ми якось намагалися 

прикритися холодильником, розуміючи, звісно, 

що він не допоможе. Але що не зробиш у паніці. 

Онука ховалася у туалеті, казала, що там можна 

хоча б ввімкнути світло і не так страшно. Так бах-

нуло, наче самісінько перед вікнами, думала, від 

нас ні шматочка не залишиться. Таке пережити 

— не приведи господи. І за що? У чому ми вину-

ваті? Мої діти, онуки? У тому, що хочемо жити? 

Усі думки, звісно, про рідних. Літо на дворі, во-

дили онуків на майданчик, який славився на весь 

район, такий був класний. А тепер лячно.

Її сусідка Катерина ділиться враженнями:

— Такі були гучні вибухи, що я від страху кри-

чала: «Караул, рятуйте!». Ніч потім не спала, все 

сиділа біля порогу в коридорі, звестися на ноги 

не могла, тепер плачу постійно. Я одна і допомог-

ти мені нікому.

— Дуже гучно було, і причому це вже було дру-

гий раз за день. Перший — о п’ятій вечора, я, коли 

летіло, впав перед під’їздом і перечикував, а дру-

гий — вже десь після десятої, — розповідає Вален-

тин. — Лупонуло так, що жах, всередині все наче 

обірвалося. Я здивований, як на майданчику не 

було дітей, тому що він завжди вщент заповнений 

дітлахами. Просто диво, що обійшлося без постра-

ждалих. Все життя працював, заробляв, а тепер все 

пішло під нуль. На моїх руках троє старих, майже 

не ходячих, усі гроші йдуть на ліки. За який кошт 

ще й дім ремонтувати, я не знаю. А попереду зима.

Унаслідок обстрілів постраждало 15 дерев, по-

відомив озеленювач КП «Харківблагоустрій» 

ХМР Сергій Гнєдой: «Дерева взяли на себе вибу-

хову хвилю і їх потрощило уламками. Ми зараз їх 

розпилюємо і вивозимо, прибираємо у дворах».

Артур Кагарманов КП «ХРБП» ХМР доповів: 

«Було два прильоти, як наслідок — вибиті вікна 

і потрощені шибки на балконах. Над усуненням 

наслідків працює кілька бригад».

Днями ворог знов обстріляв ракетами центр Харкова. 
Унаслідок цього постраждали цивільні об‘єкти, асфальт 
на проїжджій частині та узбіччі. Але потрощену ділянку 
дорожники привели до ладу всього за кілька днів.

С
ередмістя Харкова. Російські окупанти вкотре 

випустили ракети по цивільних об‘єктах. Як 

наслідок — зруйновані 

будівлі та вирви на асфальті. Але 

комунальники одразу ж почали 

усувати результати ворожих при-

льотів — прибирати скло й улам-

ки, відновлювати комунікації та 

потрощену дорогу.

— Спочатку підготували осно-

ву для укладання асфальтобе-

тону на проїжджій частині пло-

щею 80 квадратних метрів. Потім 

поклали асфальтобетон двома 

шарами, — повідомив майстер 

КП «Шляхрембуд» Департаменту будівництва та шля-

хового господарства ХМР Андрій Говор.

На цій ділянці працювали десяток фахівців, було задія-

но майже стільки одиниць спецтехніки. Один із робіт-

ників, Олександр Дигов, розповів, що такі роботи вико-

нує вже втретє. А опанувати знання з ліквідації наслідків 

обстрілу довелося швидко ще в перші дні повномасштаб-

ного вторгнення. І ця ділянка, зізнається чоловік, чи не 

найбільша з тих, що відновлював після прильотів:

— Людина до всього звикає. Хтось каже «дякую за ва-

шу роботу», хтось — починає лаятись — йому незручно 

проїхати. Все від людини залежить. Але ми продовжуємо 

працювати. І так буде до кінця вій-

ни.

Коли завершать ремонт прої-

жджої частини у цьому місці, ка-

жуть робітники, приступлять до 

відновлення дороги на узбіччі.

— Після того як «Тепломережі» 

відновили понад 70 м трубопрово-

ду, ми відновлюватимемо тротуар 

на площі 500 кв. м. Усього виста-

чає, ми встигаємо — роботи бу-

дуть виконані у найкоротший тер-

мін, — наголосив Андрій Говор.

Лише у Холодногірському та Новобаварському райо-

нах дорожники відновили вже п’ять крупних ділянок, 

що потрощили російські війська. Вони працюють від 

початку повномасштабної війни щодня. Іноді — й без 

вихідних.

ÄÎÐÎÃÀ, ßÊ ÍÎÂÅÍÜÊÀ

Ï’ßÒÈÏÎÂÅÐÕIÂÖI ÏÎÙÀÑÒÈËÎ
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НАБРАНІ НАВЕСНІ КІЛОГРАМИ, ЯКІ 
КАТЕГОРИЧНО НЕ ХОЧУТЬ ЗНИКАТИ, ПОСТІЙНЕ 
БАЖАННЯ СОЛОДКОГО, «ЗАСПОКІЙЛИВІ» 
МАНДРИ ДО ХОЛОДИЛЬНИКА ПІСЛЯ НІЧНИХ 
СИРЕН  З ЦИМИ ТА ІНШИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
З ЇЖЕЮ МИ ЗІТКНУЛИСЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Т
их, кому у шматок у горло не лізе або які їдять 

і худнуть, менше, зате безліч тих, хто у спробах 

утримуватись від зайвих калорій зривається на 

фаталістичне «А якщо я завтра помру?», підкріплене 

десятьма тістечками. Потім звинувачують та прокли-

нають себе — і все повторюється знову. Про те, що ж 

змінилося у нашій харчовій поведінці та як впливає 

стрес на раціон, пише «КП в Україні».

 СТРЕС «ВИМАГАЄ» НЕ САЛАТУ
Під харчовою поведінкою мається на увазі все, що 

пов’язано із вживанням їжі — від її пошуку до мета-

болізму у кожної людини. На думку психолога Богдани 

Валігури, проблеми починаються, коли гострий стрес 

стає хронічним:

— Гострий стрес зазвичай супроводжують відсутність 

апетиту, легка нудота, позиви в туалет — наш організм 

перемикається на екстрений режим і «вимикає» ШКТ 

для економії енергії. Але на завершальній стадії стресу 

на сцену виходить кортизол, який впливає на включен-

ня ендоканабіноїдної системи. А вона відповідає за ба-

ланс витраченої енергії та отриманих калорій.

Як наслідок, після гострого стресу нам хочеться не 

овочевого салату, а чогось жирного чи солодкого. Там 

і енергії більше, і зусиль для її отримання в процесі 

травлення майже ніяких.

При хронічному стресі в організмі з’являється 

хронічно багато кортизолу та його «вказівок» ендока-

набіноїдній системі. І ось тоді одні товстіють, інші худ-

нуть, а з третіми нічого не робиться.

 МИТТЄВА РАДІСТЬ ТА ПОВЕРНЕННЯ 
В ДИТИНСТВО

На зміну харчових звичок людини впливають різні 

чинники, викликані змінами в поведінці на тлі стресу 

і війни.

 РІЗКЕ ЗМЕНШЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ: 
хтось почав працювати вдома, і цю історію з масовим 

набиранням ваги ми вже 

проходили в ковідні часи. 

Хтось закрився в собі і не 

виходить з дому без край-

ньої потреби. Хтось був 

змушений виїхати і пере-

рвати регулярні заняття 

спортом, а хтось перестав 

бачити у них сенс.

 ПОВЕРНЕННЯ ДО 
«ВИТОКІВ»: виховуючись 

у сім’ї, де любили їсти 

жирно-калорійно, люди-

на у самостійному жит-

ті «перебудувалася», замінивши ковбаси салатами та 

контролюючи свій раціон. Але стрес зменшив усі жит-

тєві сили, і на контроль ще й харчової поведінки їх ма-

ло хто знаходить.

 ЗМІНА ПОБУТОВИХ УМОВ: переїхавши до ба-

бусі, практично неможливо відмовитися від смаже-

ної картоплі на вечерю. По-перше, вона образиться, 

по-друге, де ти ще такого скуштуєш. По-третє, розсла-

блюючий ефект цієї страви відомий усім.

 ЗМІНЕНА ДОСТУПНІСТЬ ПРОДУКТІВ: і тут 

причини можуть бути різними — від різкої нестачі 

грошей до життя в умовах, коли в наявності зазвичай 

консерви.

 НЕВМІННЯ ДБАТИ ПРО СЕБЕ: багато хто зіт-

кнувся з тим, що порадувати себе чимось, крім смачно-

го, просто не вміє. Або не хоче докладати зусиль. А тут 

тільки простягни руку — і миттєва радість.

Поведінка поведінкою, а й без гормонів — нікуди, 

адже під час стресу організм виділяє кортизол, адре-

налін та норадреналін. Їхній «перебір», а особливо кор-

тизолу, підвищує потяг до солодкого і змушує відчува-

ти постійний голод.

Ендокринолог Діна Крилова поянює, що у стані 

стресу організму потрібна глюкоза — основне джерело 

енергії. Щоб у критичній ситуації ми могли «бити» чи 

«бігти»:

— Але за хронічного стресу у багатьох виникає зам-

кнене коло — постійне бажання їсти. Виникає звичка 

«заїдати стрес», зокрема й солодким. Як наслідок — 

зайві кілограми.

А от схуднення на тлі стресу, як правило, вла-

стиве людям через втрату апетиту, коли вони 

ніби перестають потребувати їжі. Серед причин 

ендокринолог називає незбалансоване харчу-

вання, тривале обмеження у нутрієнтах та ка-

лоріях, відчуття «грудки в горлі», яка заважає 

їсти. Як результат — виснаження організму та 

втрата кілограмів. У таких випадках, 

радить експерт, потрібно спробувати 

харчуватись дуже маленькими, але ча-

стими порціями протягом усього дня, 

щоб калорії надходили постійно.

 ЗВИНУВАЧЕННЯ ТА ДІЄТА
     СКАСОВУЮТЬСЯ!

Чого точно не потрібно робити нікому, 

так це картати себе. Психолог Маргарита 

Шавловська рекомендує передусім подяку-

вати собі за те, що знайшли спосіб зреагувати 

на аномальні події та вижити. І якщо до війни 

стосунки з їжею були стабільні та контрольо-

вані, а тепер пішли врозріз, потрібно визначити при-

чину переїдання. Адже, щоб пробачити собі, треба зро-

зуміти, чому ти так робив. Ось що радить експерт:

 оскільки їжа — це спосіб позбутися емоцій або от-

римати їх, спробуйте зрозуміти, яка саме емоція запус-

кає цикл переїдання. Слідкуйте за почуттям провини, 

яке з’являється після «забороненої» їжі, і пробачайте 

собі;

 не намагайтеся повернути почуття контролю за 

допомогою їжі. Хтось із початком війни став готувати, 

як ніколи, а хтось — їсти. Шукайте більш конструктив-

ні методи контролю;

 нагадуйте собі, що війна почалася не із-за вас. 

Переїдання може бути способом покарання через сво-

го безсилля, неможливості щось змінити.

 ФРУКТИ ЗАМІСТЬ ПЕЧИВА
Потяг до солодкого сьогодні помічають за собою 

навіть ті, для кого найкращим тістечком завжди був 

оселедець. З одного боку, є пояснення: цукор здатний 

тимчасово пригнічувати ту частину мозку, яка зазви-

чай активна під час стресу і тривоги, зупиняючи викид 

кортизолу. Іншими слова-

ми, з’їли солодкого — по-

легшало. З іншого боку, цу-

кор посилює тривожність, 

а стрибки його рівня у крові 

спричиняють дратівливість, 

нервозність і поганий на-

стрій тут і зараз. А у довго-

строковій перспективі все 

це негативно позначається 

на психологічному здоров’ї. 

Крім того, рафінований цу-

кор і продукти, що містять 

його, заважають засвоєнню вітамінів і мінералів, від 

яких залежить робота мозку і нервової системи.

Незважаючи на те що цукор викликає залежність, 

боротися з нею не так складно, як, наприклад, з ніко-

тиновою. А почати треба хоча б з поступового вилучен-

ня з раціону очевидних ворогів — тортів, печива, шоко-

ладу, молочних коктейлів, солодких йогуртів, вафель, 

цукерок.

Крім того:
 поки ще літо, легко замінити солодощі фруктами. 

Але треба пам’ятати: цукру в них теж достатньо, тож 

кілограм персиків — це не здорова заміна цукеркам. Солод-

кі фрукти — 2–3 штуки на день, інше «добираємо» кислими 

ягодами — смородиною, вишнею, агрусом;

 звернути увагу на солодкі овочі — моркву, кабачки, 

гарбуз;

 не ходити голодним у магазин: найчастіше саме з цієї 

причини на касі хапаються батончики або «малю-ю-юсінь-

ке» печиво;

 читати етикетки продуктів, що містять прихова-

ний цукор, їх дуже багато — 75% усіх упакованих. Консерви, 

соуси, все, що довго зберігається, — його джерела. І навіть 

те, що прийнято вважати здоровою їжею — сухі сніданки, 

йогурти, мюслі, смузі;

 збалансований раціон, в якому багато натуральних 

продуктів, допомагає витісняти те, що містить доданий 

цукор.

До речі, якщо ви помітили у себе симптоми 
хронічного стресу, депресії, інших розладів, в тому 
числі харчової поведінки, Департамент охорони 
здоров’я ХМР радить не соромитися звертатися 
до професіоналів — лікарів-психотерапевтів, 

лікарів-неврологів та інших фахівців.

Відповідно до досліджень, у стресовому стані 
близько 40% людей переїдають і стільки ж недоїдають, 
а 20% їдять стільки ж, як і в достресовому періоді. 
Від чого це залежить — чіткої відповіді немає, але 
вчені припускають, що може відігравати велику 
роль і тип нервової системи людини, і особисті 
переконання, і навички управління стресом.

ÂIÉÍÀ I ÂIÉÍÀ I ЇЇÆÀ: ÆÀ: 
×ÎÌÓ ÕÒÎÑÜ ÕÓÄÍÅ, ×ÎÌÓ ÕÒÎÑÜ ÕÓÄÍÅ, 

À ÕÒÎÑÜ ÍÀÂÏÀÊÈÀ ÕÒÎÑÜ ÍÀÂÏÀÊÈ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Сколько бы денег у Овнов ни было, они способны 

вложить их в смелые проекты, рискованные пред-

приятия. Упрекать в финансовых неудачах и наказы-

вать себя вовсе не стоит. Вы были совершенно правы, 

когда проявляли предприимчивость.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Звезды не располагают Тельцов к успеху в профес-

сиональной деятельности. Любое достижение будет 

тяжело даваться. Если и возможна прибыль, то не-

большая. Постарайтесь не влезать в долги.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
В отношениях с избранником возможна некото-

рая отчужденность. Все образуется, и многие Близ-

нецы поймут, что тревожились напрасно. Несмотря 

на свою внешнюю независимость, вы очень ранимы 

и нуждаетесь в любви, заботе близких, друзей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Судьба открыла вам пути к новым достижениям. 

Ситуация благоприятна для принятия важных реше-

ний и построения далеко идущих планов. Вероятно, 

вам придется много работать, составьте режим дня 

так, чтобы было время на отдых.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
День символизирует стремление к обновлению. 

Многие Львы будут расположены к сентиментально-

сти. Вероятны слезы покаяния, примирения. Один 

из лучших дней для вступления в брак. Хорошо посе-

тить храм, покаяться, очистить тело, простить.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сегодня у многих Дев возникнет потребность в со-

чувствии, желание втянуть окружающих в сферу 

своих переживаний. Не афишируйте своих чувств 

и переживаний. Не перекладывайте на плечи окру-

жающих свои проблемы.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Прямота и исключительная честность — визит-

ная карточка Весов в этот день, хотя эти качества не 

всегда будут уместны. Проявите гибкость, не стоит 

резать правду везде и всюду, не разбирая ситуации. 

Не забывайте о своем долге и обещаниях.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Эгоистическое начало Скорпионов может прояв-

ляться в форме излишней требовательности, непри-

ступности, отсутствия сочувствия и такта по отноше-

нию к окружающим. В любви избегайте преувели-

ченной пылкости и нетерпения.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Этот день может проверить Стрельцов на проч-

ность. Желающих отнять что-либо у них, как-то 

навредить будет предостаточно. Ваша задача — на-

браться опыта и сохранить достигнутое, опираясь на 

поддержку влиятельных людей.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не исключено, что изменится круг вашего обще-

ния, рядом с вами появятся новые люди: одни помо-

гут исполнить задуманное, другие будут направлять 

вашу деятельность, третьи станут друзьями и сорат-

никами. Не бойтесь рвать старые связи.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
У вас может появиться возможность создать бизнес 

или организовать творческий процесс. Аккуратность 

при составлении финансовых планов, ведении дел 

станет гарантом будущих успехов.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Друзья будут готовы в любую минуту по первому 

зову прибежать к вам, чтобы выслушать, что-то посо-

ветовать, просто побыть рядом, если вы вдруг загру-

стите. Цените все проявления дружбы и будьте благо-

дарны тем, кто разделяет вашу жизненную ношу.

Ãîðîñêîï íà 23 àâãóñòà

ММ
и зібрали найдієвіші способи, як поз-

бутися від комахи в крупах, що довго 

зберігалися?

 ЯК ВБИТИ МОЛЬ В КРУПАХ
Якщо комаха проникла у всю крупу — треба її 

викинути.

Якщо моль в крупах з'явилася і відклала личин-

ки, але в невеликих кількостях, є спосіб її зни-

щити. Пересипте крупу в миску і поставте на 30 

секунд в мікрохвильовку на максимальну потуж-

ність. Такого часу не вистачить, щоб продукт 

пропікся, а ось для паразитів процес виявиться 

згубним.

Також можна прожарити крупи й борошно 

в духовці, якщо у вас немає мікрохвильовки. Для 

цього вистачить 10–15 хв. на повній потужності.

Пам'ятайте, що найчастіше моль з'являється 

в продуктах, що зберігаються в негерметичних 

ємностях.

 ЯК ВІДЛЯКАТИ МОЛЬ
Щоб відлякувати шкідника, ефективно засто-

сувати народні засоби:

 часник. Покладіть в банку з крупами 2–3 

зубчики очищеного часнику;

 оцет. Зробіть концентрований оцтовий роз-

чин, протріть стінки і полиці кухонної шафи;

 лаванда, лавровий лист, тютюн і скоринки 

від цитрусових теж допомагають;

 господарське мило.

 ПРОФІЛАКТИКА ВИНИКНЕННЯ МОЛІ
Харчова моль більше не заподіє шкоди, якщо 

дотримуватися кількох простих порад і рекомен-

дацій. Перевіряйте крупи в магазині перед покуп-

кою або при отриманні гуманітарної допомоги. 

Регулярно провітрюйте кухню. Моль не перено-

сить свіжого повітря. Зберігайте всі крупи і сипучі 

продукти в банках з щільно закритими кришка-

ми. Найкраще для цих цілей підходять скляні.

ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÇÀÏÀÑÈÇÁÅÐÅÃÒÈ ÇÀÏÀÑÈ
Під час війни дуже багато харків'ян за 
рекомендаціями Департаменту адміністративних 
послуг та споживчого ринку ХМР роблять запаси 
продовольства, зокрема круп. Хтось купує продукти 
в супермаркетах, хтось бере в гуманітарних 
пунктах. Але як бути, якщо після покупки в цих 
пакетах зненацька заводиться харчова моль? 
Адже так прикро позбавлятися продуктів.

По горизонтали: 2. Маломощный генератор, ис-

пользуемый при преобразовании по частоте вы-

сокочастотных сигналов. 8. Единица оценки сте-

пени, силы какого-нибудь физического явления. 

9. Музыкальное произведение для одного певца или 

певицы. 10. Сок винограда, получаемый после его 

отжимки, прессования. 11. Научное, публицисти-

ческое, научно-популярное сочинение небольшо-

го размера. 12. В греческой мифологии: напиток 

богов, дававший им вечную юность и красоту. 

14. Тканая или вязаная одежда на ногу. 15. Толпа 

людей. 18. Часть территории государства, со всех 

сторон окружённая территорией других государств. 

21. Вечер с танцами под музыку. 23. Вымогатель, 

шантажист, гангстер. 24. Глава рода, старейшина на 

Кавказе. 25. В спортивных играх: положение, когда 

мяч оказывается за пределами игрового поля. 27. В 

греческой мифологии: морское божество, сын По-

сейдона. 30. Участок суши, со всех сторон окружён-

ный водой. 32. Цирковой артист, выступающий с 

демонстрацией силы. 33. Тропическое растение с 

крупным, овальной формы плодом. 35. Декоратив-

ный и поделочный камень. 37. Путешествие по кру-

говому маршруту. 38. Порошок из поджаренных и 

размолотых зёрен, используемый для приготовле-

ния особого напитка. 39. Излучение в виде лучей, 

искр, исходящих из одного центра. 40. Драматиче-

ское произведение, отличающееся излишним тра-

гизмом.

По вертикали: 1. Узел со свободно выпущенными 

петлями. 2. Мышечная трубка между зевом и пище-

водом. 3. Карточная игра. 4. В славянской мифоло-

гии: существо, живущее в воде. 5. Китайское парус-

ное судно. 6. Грубый выпад. 7. Одежда священника 

для богослужения. 11. Жидкость, получаемая из 

крови и лимфы при свёртывании их вне организма. 

13. Стрелковое оружие с вращающимся барабан-

ным магазином. 16. Вид общественного городско-

го транспорта. 17. Часть города, отведённая для 

принудительного поселения людей, дискримини-

руемых по расовым или религиозным признакам. 

19. Устройство для разрежения или сгущения газов. 

20. Спиртной напиток из фруктовых и ягодных со-

ков, настоев трав. 21. Настенный подсвечник, све-

тильник. 22. Денежная единица Латвии до перехода 

на евро. 26. Широко распространённый неметалли-

ческий химический элемент. 28. Двухместный двух-

колёсный велосипед с двойной сблокированной 

передачей. 29. Поверхность из досок, положенных 

на какое-нибудь основание. 30. Объявление о том, 

что что-либо не состоится, не будет осуществлять-

ся. 31. Путь, дорога. 34. Газ, используемый в го-

родской рекламе. 36. Бумажная лента для покрытия 

стен в жилой комнате.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Гетеродин. 8. Балл. 9. Ария. 

10. Сусло. 11. Статья. 12. Нектар. 14. Чулок. 15. Ватага. 

18. Анклав. 21. Бал. 23. Рэкетир. 24. Аксакал. 25. Аут. 

27. Тритон. 30. Остров. 32. Атлет. 33. Ананас. 35. Мра-

мор. 37. Турне. 38. Кофе. 39. Сноп. 40. Мелодрама.

По вертикали: 1. Бант. 2. Глотка. 3. Тысяча. 4. Ру-

салка. 5. Джонка. 6. Наскок. 7. Риза. 11. Сыворотка. 

13. Револьвер. 16. Такси. 17. Гетто. 19. Насос. 20. Ли-

кёр. 21. Бра. 22. Лат. 26. Углерод. 28. Тандем. 29. На-

стил. 30. Отмена. 31. Трасса. 34. Неон. 36. Обои.


