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12 АВГУСТА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
ПОЗДРАВИЛ ХАРЬКОВЧАН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МОЛОДЕЖИ

эр отметил, что в мирное время этот 
праздник ассоциировался с  безза-
ботным весельем, толпами старше-

классников и студентов на харьковских ули-
цах, музыкой, которая звучала отовсюду:

— За полгода многое изменилось. Уже 
нет прежних детей, есть сознательные мо-
лодые граждане своей страны. Я  с  восхи-
щением и  страхом наблюдал, как в  пер-
вые дни войны толпы молодых людей шли 
в армию и тероборону. Как потом компании 
друзей объединялись, чтобы развозить еду 
старикам в районы, где идут обстрелы, во-
енным — в госпиталь, детям — в метро.

Я  был поражен, как один день изменил 
жизнь целого поколения. Сегодня неумест-

ны пафосные речи о том, что мы сражаемся 
ради вас. Вы сами боретесь за свое буду-
щее! И я уверен, что с такими людьми, как 
вы, нашу страну ждет много преобразова-
ний и свершений.

Я очень хочу, чтобы мир наступил скорее, 
чтобы оградить вас от потерь и  продлить 
вашу молодость. Пусть она не будет такой 
беззаботной, как прежде, но Харькову не 
хватает вашего смеха, музыки и пульсиру-
ющего ритма жизни.

Спасибо вам! Всем молодым людям, кото-
рые приближают победу своими большими 
и маленькими поступками. Вы стали нашей 
опорой, гордостью Украины, ее главным до-
стоянием!

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

Дивіться о  9.00, 12.00, 18.00, 22.00

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

В Харькове планируется создать индустриальный 
парк, который поможет восстановить работу бизнеса 
и предприятий. Решение о выделении земельного участка 
под его строительство было принято на внеочередной 
сессии городского совета.

Х
арьковский городской голо-

ва Игорь Терехов отметил, 

что сейчас из-за военной 

обстановки многие предприятия не 

могут возобновить свою работу. И со-

здание индустриального парка долж-

но во многом помочь окрепнуть харь-

ковскому бизнесу после победы.

— На сессии мы приняли реше-

ние о том, чтобы выделить земельный 

участок под создание индустриального парка. Президент 

Украины Владимир Зеленский подписал соответствую-

щий закон, который предусматривает льготное налогооб-

ложение для привлечения инвестиций. Харьков хо-

чет одним из первых создать индустриальный парк. 

Там у предпринимателей будет возможность рабо-

тать, строить, для того чтобы возрождать экономику 

Харькова и Украины в целом. Очень надеюсь, что это тот 

первый шаг, который нужен предпринимателям, — под-

черкнул городской голова.

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
È ÑÒÐÎÈÒÜ

ÑÈËÜÍÀß 
È ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß
После окончания войны Украина будет 
сильным государством — членом 
Европейского Союза, вокруг которого будет 
строиться новая система безопасности 
в Европе, убежден Руководитель Офиса 
Президента Андрей Ермак.

Руководитель ОП отметил, что наше го-

сударство уже заслужило уважение, поэтому 

после войны к Украине больше никогда не 

будут относиться как к стране, которую мож-

но только жалеть.

— Будут ли ка-

кие-либо измене-

ния именно в по-

литическом строе, 

я не знаю. Главное, 

чтобы в приорите-

те были ценности, 

за которые сего-

дня сражается весь 

украинский народ.

Что касается послевоенных отношений 

между Украиной и рф, Андрей Ермак вы-

разил убеждение, что возвращение к «брат-

ским отношениям», о которых постоянно 

говорила россия, невозможно:

— Будет ли это новая «берлинская сте-

на» или просто прагматичное сосущество-

вание — сложно сказать. Прежде всего по-

тому, что сложно сказать, что будет с рф. 

Но есть большой символизм в том, что, 

разрушая старые советские здания, инфра-

структуру, они уничтожили и последнюю 

связь Украины с СССР. Украинский народ 

навсегда перевернул эту страницу и видит 

свое будущее в европейском векторе разви-

тия и западных ценностях.

Он также отметил, что в настоящее вре-

мя принимаются все необходимые меры 

по достижению Украиной победы в проти-

востоянии российской агрессии:

— Мы работаем с иностранными партне-

рами в отношении поставок вооружения, и 

этот процесс тоже имеет определенные ню-

ансы. Например, сегодня стало практикой 

то, о чем мы недавно только начинали гово-

рить, — еженедельные брифинги наших во-

енных в Офисе Президента, на которые мы 

приглашаем представителей стран — меж-

дународных партнеров. Планируем распро-

странение военных брифингов на Комитет 

Конгресса США по безопасности.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОТЕРЬ БУДЕТ У ОККУПАНТОВ, 
ТЕМ БЫСТРЕЕ МЫ СМОЖЕМ ОСВОБОДИТЬ 
НАШУ ЗЕМЛЮ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Г
лава государства отметил, что 168-й день оборо-

ны Украины был очень тяжелым. В результате 

обстрелов Днепропетровщины 13 человек по-

гибли, более 10 ранены, пятеро — в тяжелом состоя-

нии.

— Это очередное проявление российского террора, 

как и удары по Николаеву, Харькову, еще раз доказы-

вает, что нужно увеличивать военную помощь Украи-

не. Я благодарен всем нашим партнерам, которые по-

нимают, что только обеспечением проигрыша россии 

на поле боя и их потерями — военными, политически-

ми, экономическими — можно приблизить возвраще-

ние безопасности для Украины и всей Европы. Чем 

больше оружия получает Украина, чем больше воен-

но-технической и финансовой поддержки, тем скорее 

и наши люди, и все европейцы снова смогут ощутить 

покой и стабильность жизни, — сказал Президент.

Обращаясь к украинцам, Владимир Зеленский под-

черкнул, что у оккупантов одна дорога — это бегство:

— Мы выгнали российскую армию из северных об-

ластей. Мы выгнали оккупантов с нашего Змеиного. 

Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в це-

лом с юга нашего государства. Будет время, когда они 

сбегут из Харьковщины, Донбасса, Крыма… 

Если вы владеете любой важной информацией 

о враге, пожалуйста, сообщите ее безопасным 

для себя способом нашим спецслужбам, нашим 

военным. Обязательно помогайте нашим людям 

на оккупированной территории, которые оста-

лись одни или без связи. Говорите с ними, под-

держивайте их, рассказывайте о нашей борьбе 

и возможности эвакуироваться на свободную 

территорию. Оккупанты используют наших лю-

дей для прикрытия своих ударов как живой щит. 

Украина вернет все свое и должна сохранить 

как можно больше жизней. Украинцы всегда 

должны помнить, что каждый шаг нашей армии 

в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. 

Оккупанты ничего не захватывали без сопротив-

ления наших героев с 24 февраля и ничего не смогут 

сохранить. Мы все освободим!

Владимир Зеленский также сообщил, что подписал 

очередной указ о награждении наших защитников. 

244 участника боевых действий отмечены государ-

ственными наградами, из них 21 — посмертно.

ÌÛ ÂÑÅ ÎÑÂÎÁÎÄÈÌ!
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МОЙ ДОМ: В КАКОМ 
ОН СОСТОЯНИИ?

В Харькове обновили чат-бот, с помощью 
которого горожане могут дистанционно 
узнать, в пригодном ли для проживания 

состоянии находится их дом.

Поскольку было проведено много но-

вых осмотров поврежденных объектов, 

данные в чат-боте полностью актуали-

зировали. Теперь они будут системно 

обновляться раз в неделю по вторни-

кам. Также харьковчане могут увидеть, 

что в обновленном чат-боте теперь не 

предоставляется информация о состо-

янии внутридомовых коммуникаций 

(водо-, газо-, электроснабжение), по-

скольку эти данные не перманентны. 

Однако при возникновении аварийных 

ситуаций службы, обеспечивающие 

жизнедеятельность города, делают все 

возможное, чтобы как можно быстрее 

ликвидировать повреждение.

— Пройдя простую регистрацию, 

харьковчане, которые еще не верну-

лись в город, могут узнать, насколько 

пострадало их жилье, а именно — по-

врежден ли конструктив и цокольный 

этаж дома, общее количество выбитых 

окон, поврежденных лифтов и подъез-

дов, а также объем поврежденной кров-

ли и фасада. Если какой-то дом еще не 

обследовали, человек получит уведом-

ление, что информация по его жилью 

отсутствует. В таком случае необходи-

мо подождать несколько дней и снова 

запросить информацию в чат-боте, — 

рассказали в Департаменте жилищ-

но-коммунального хозяйства ХГС.

Адрес чат-бота «Харьков — Твой 

дом»: https://t.me/tviyDimKharkivBot.

ХАРЬКОВЧАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ УСИЛИВАТЬ КАМПАНИЮ ПОДДЕРЖКИ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ В ЭТОТ 
НЕЛЁГКИЙ ПЕРИОД. ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕЛАЕТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ АБСОЛЮТНО 
ВСЯ ПОМОЩЬ ПОПАДАЛА ТЕМ, КТО В НЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЕТСЯ. КОЛОССАЛЬНЫЕ 
МАСШТАБЫ РАБОТЫ ТРЕБУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ДЛЯ СЛАЖЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ

И
нициатива Харьковского городского голо-

вы Игоря Терехова о создании координа-

ционного совета волонтёров уже приносит 

серьёзные плоды. Кроме согласования общих дальней-

ших шагов, принято важное решение 

об оперативном создании реестра ну-

ждающихся в подспорье. «На заседании 

координационного совета мы приняли 

решение о создании реестра людей, ко-

торые нуждаются в помощи. Совместно 

с волонтерами мы разработаем мощное 

программное обеспечение. Благодаря 

этому мы сможем оказывать помощь 

всем, кто в этом нуждается, как можно 

быстрее», — сообщил И. Терехов.

Данный информационный продукт сведёт воеди-

но потребности, которые смогут покрыть несколько 

десятков волонтёрских инициатив. В частности, база 

сможет обеспечить справедливость при распростра-

нении гуманитарной помощи, избегая дублирования 

помощи и пропуска других людей, которые также ока-

зались в трудной ситуации. «Без волонтеров удержать 

ситуацию в Харькове было бы невозможно. Поэто-

му я благодарен каждому из них. Каждо-

му — тем, кого знаю, и тем, кого не знаю», — 

заявил харьковский градоначальник.

Сопредседатель депутатской группы 

«Восстановление Украины» в украинском 

парламенте Игорь Абрамович считает, что 

создание подобного реестра является эво-

люционным и качественно усилит работу 

волонтёрских команд. «Уверен, что работу 

данной системы позитивно оценят и сами 

харьковчане. Ведь, попав в единый реестр, 

они могут быть уверены, что получат необходимую по-

мощь благодаря перераспределению нагрузки между 

волонтёрами», — отметил он. И подчеркнул, что власть 

на центральном и местном уровнях обязана способ-

ствовать волонтёрской деятельности. «Продолжается 

работа над усовершенствованием профильного зако-

нодательства. Также Нацбанк услышал наши призывы 

со всей Украины и упростил ограничения для деятель-

ности волонтеров и бизнеса в части расчётов и закупок 

необходимого. Убеждён, что в дальнейшем сотрудни-

чество с волонтёрским цехом будет лишь усиливаться. 

Для этого у всех сторон присутствует крепкая полити-

ческая воля и желание созидать», — резюмировал на-

родный избранник.

ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÕ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÖÈÔÐÎÂÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

С начала боевых действий было повреждено более 
140 объектов КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС.

Н
а сегодняшний день 85 объектов находятся в работе, 

а остальные уже отремонтированы и готовы к стар-

ту отопительного сезона, сообщили на предприя-

тии: «Работы по реконструкции поврежденных источников 

теплоснабжения продолжаются во всех районных филиалах. 

Особое внимание наши бригады уделяют Киевскому району 

Харькова, где повреждены 22 объекта. Сейчас на котельных 

Северной Салтовки уже монтируют новые теплообменники 

и заполняют внутриквартальные сети. Все объекты готовят 

к закрытию контуров, выполнены все замеры поврежденных 

окон. Работы ведутся в интенсивном режиме».

 ПЛАТА ЗА УСЛУГИ
Также в КП отметили, что теперь «Харьковские тепловые 

сети» будут начислять плату за обслуживание внутридомо-

вых систем теплоснабжения и поставки горячей воды. Ранее 

плата за обслуживание внутридомовых систем (ВДС) вклю-

чалась в тариф КП «Жилкомсервис». КП «ХТС» было под-

рядной организацией по обслуживанию ВДС в КП «Жил-

комсервис».

— В связи с изменением в законодательстве, КП «Жил-

комсервис» не будет предоставлять услуги по обслуживанию 

внутридомовых систем. С 1 июля 2022 года эти услуги предо-

ставляются потребителям непосредственно КП «Харь-

ковские тепловые сети». С 1 июля предприятие выполнило 

начисление платы за услуги по техническому обслуживанию 

внутридомовых систем теплоснабжения и внутридомовых 

систем снабжения горячей водой. Техническое обслужива-

ние внутридомовых систем теплоснабжения и снабжения 

горячей водой позволит обеспечить стабильную работу си-

стемы и оборудования в условиях сложного отопительного 

сезона 2022–2023 гг., — пояснили в КП.

Ряд физических лиц -предпринимателей и организаций, предоставлявших помещения для оказания благотворительной 
помощи харьковчанам, освободили от оплаты коммунальных услуг за период с 1 марта по 31 мая. Соответствующее решение 
было принято 11 августа на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

К
оммунальные предприятия, оказывающие комму-

нальные услуги на территории города, прекратят взи-

мание платы за тепловую энергию, услуги по снаб-

жению тепловой энергией, горячей водой, услуги по центра-

лизованному водоснабжению и водоотведению, за услуги по 

обращению с бытовыми отходами, платы за техническое об-

служивание и текущий ремонт внутридомовых систем тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения. От платы осво-

бодили ряд предпринимателей, работающих на ул. Сумской, 

пр. Науки, в пер. Лопанском, пер. Грабовского, пер. Плетнев-

ском, на ул. Маршала Бажанова, пр. Героев Харькова, ул. Ко-

роленко, ул. Военной, б-ре Юрьева, пр. Героев Сталинграда.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ-ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ 
ÎÑÂÎÁÎÄÈËÈ ÎÒ ÎÏËÀÒÛ ÓÑËÓÃ ÆÊÕ

Â ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

С документами, где отображена стоимость услуги по 
техническому обслуживанию внутридомовых систем, 
можно ознакомиться на сайте www.hts.kharkov.ua.
 0,818 грн/кв. м — стоимость услуги по техническому 

(в том числе по аварийному) обслуживанию 
внутридомовых систем теплоснабжения;

 0,266 грн/кв. м — стоимость услуги по техническому 
(в том числе по аварийному) обслуживанию 

внутридомовых систем снабжения горячей водой. 
То есть плата за услуги по техническому обслуживанию 
ВДС для отапливаемой квартиры площадью 30 кв. м 
составляет: обслуживание ВДС теплоснабжения: 

0,818 грн/кв. м*30 кв. м = 24,54 грн; 
обслуживание ВДС снабжения горячей водой: 

0,266 грн./кв. м*30 кв. м = 7,98 грн.
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П
ісля 24 лютого в українській мові з’явилося 

багато нових слів з різним значенням, а про-

те об’єднаних однією темою. Яким чином 

утворюються неологізми, як довго функціонуватимуть 

в українській мові та який зміст несуть, розповів кан-

дидат філологічних наук Микола Косицький.

— Неологізми, або ж новотвори, утворюються в мові 

для позначення нових явищ, нових процесів, для на-

зивання чогось нового. Ті, що стосуються зовсім не-

давнього минулого, — це 

слова, пов’язані з вій-

ною, такі як, наприклад, 

«чорнобаїти».

Існують і інші нео-

логізми, які можна ви-

вести від війни в 2014. 

Всім відоме слово, яке 

було неологізмом, але 

настільки вжилось в мо-

ву, що до сьогодні вико-

ристовується, — це слово 

«тітушки». Є ще слово 

«кіборги» — слово, яке 

почало використовува-

тися з іншим значенням. 

Адже коли ми кажемо 

«кіборги», ми маємо на 

увазі людей, які захища-

ли Донецький аеропорт, 

але у метафоричному значенні це слово вживається 

для позначення людей з надзвичайно високою вит-

римкою, стійкістю і мужністю.

Кажучи про неологізми, варто зазначити, що зага-

лом термін їхнього життя недовгий. У кожного неоло-

гізму є свій час існування та вживання. Кожна люди-

на є носієм окремого особливого словникового складу 

і відповідно світобачення. Залежно від ситуації людина 

може створювати неологізми. Оказіоналізми можуть 

вживатись одноразово. Неологізм натомість може іс-

нувати від декількох місяців до кількох років чи деся-

тиліть.

Серед позитивних новотворів можна виокремити 

такі дієслова, як «забайрактарити», від назви військо-

вих дронів, або «задвухсотити», тобто знищити.

 ТРОХИ НОВОТВОРІВ
 БАНДЕРОМОБІЛІ — бойові автомобілі ЗСУ. По-

ходить від прізвища ідеолога українського націоналіз-

му Степана Бандери й слова «автомобіль».

 ДИСКОТЕКА — бойові дії. Виникло з порівняння 

війни й танців.

 ЗАБАЙРАКТАРИТИ, заджавелінити, застінгерити 

— знищити російських окупантів і їхню техніку за до-

помогою безпілотників Bayraktar, ракетних комплексів 

Javelin чи зенітно-ракетних комплексів 

Stinger відповідно.

 ЗАВЕСТИ ТРАКТОР — використа-

ти неочікуваний засіб у боротьбі чи не-

сподіваний аргумент у діалозі. Вислів ви-

ник унаслідок того, що українські ферме-

ри за допомогою тракторів неодноразово 

забирали російську техніку з поля бою.

 ЗАТРИДНІ — нереалістичні плани. 

Слово з’явилось унаслідок планів РФ за-

хопити Україну за три дні.

 ЗАУКРАЇНИТИ — завдати втрат 

і ганьби нападнику. Так почали назива-

ти успішні атаки українських захисників 

проти російських загарбників. Слово з’я-

вилось в Urban Dictionary.

 ІТИ ЗА РОСІЙСЬКИМ КОРАБЛЕМ 

— зазнати поразки. Походить від леген-

дарного вислову українського прикордон-

ника з острова Зміїний. Активно почали 

вживати після затонень кількох російських кораблів.

 МАМКУВАТИ — не виконувати простих дій 

задля збереження свого життя. Слово виникло вна-

слідок того, що деякі старші люди невідповідно реагу-

ють на повітряну тривогу й евакуацію.

 РАШИЗМ — російський фашизм; політична ідео-

логія рф, яка полягає в «особливій цивілізаційній місії» 

росіян і нетерпимості до представників інших націй, 

українців зокрема.

 РАШИСТИ, орки, свинособаки, ваньки, пуш-

кіністи, путлери, путлер-югенд, няш-мяш, консер-

ви — російські війська.

 TIKTOK-ВІЙСЬКА — кадировці, які викладають 

«переможні» відео в соцмережах, але в справжніх бо-

ях зазнають втрат. Зауважимо, що вживання цих назв 

доречне виключно в побуті, а в дипломатичній і медіа-

комунікації ліпше послуговуватися словами «росіяни», 

«російські військові», «російська армія» тощо, щоб чіт-

ко вказувати на винуватців війни.

 ТЕРМОТОЧКА — пожежа в росії (з пропагандист-

ських ЗМІ).

 ХЛОПОК (БАВОВНА) — вибухи в росії (з пропа-

гандистських ЗМІ).

 ЧОРНОБАЇТИ — повторювати певні дії, які при-

зводять до того самого наслідку, й страждати через це. 

Слово з’явилось після численних атак ЗСУ по аеродро-

му в окупованій Чорнобаївці.

 ШОЙГУВАТИ — вдавати, що все гаразд. Похо-

дить від прізвища російського міністра оборони Сергія 

Шойгу.

 «КОВАНІ СЛОВА»
До речі, у XIX — XX століттях українські письмен-

ники, в тих випадках, коли доводилося описувати нові 

явища та поняття, для яких в українській літературній 

мові до того були відсутні потрібні мовні засоби, штуч-

но створювали неологізми, індивідуальні новотвори, 

які й називалися «ковані слова».

Новостворювані слова одержали назву «ковані» че-

рез те, що часто ці неологізми утворювали за неактив-

ними чи невластивими народній мові словотвірними 

моделями. Вислів особливо поширився на початку 

1880-х років у зв’язку з перекладацькою діяльністю 

М. Старицького. «Ковані слова» з’являлися в перекла-

дах, в публіцистичних та наукових працях. Як заува-

жував І. Франко, вони викликали критику переважно 

з боку тих, хто прагнув обмежити стилістичну різно-

манітність української мови народним просторіччям 

і межами «хатнього вжитку».

Деякі з новостворених слів, що не порушували за-

кономірностей словотвору, згодом увійшли до слов-

никового складу сучасної української мови. Автора-

ми успішних неологізмів ставали Тарас Шевченко 

(передмова, післямова), Пантелеймон Куліш (обста-

вина), І. Верхратський (напрям), Михайло Стариць-

кий (нестяма, мрія, чарівливий, приємність, про-

винність, млявий, страдниця, противага, загарт, пе-

стовливий «пестливий», нетребство «неробство», до-

часовий «передчасний»), Олена Пчілка (мистецтво, 

переможець, променистий), П. Грабовський (само-

пізнання), М. Левченко (обрій), Леся Українка (про-

весна, промінь, невідборонно), Іван Франко (недвиж-

но, невпинний, отвір, привід, припис, пречудовий, 

проблиск, прямовисно, свідоцтво), Іван Нечуй-Ле-

вицький (байдужість, самосвідомість, світогляд), Ага-

тангел Кримський (зміст) та ін.

ÌÎÂÍÅ ÂIÄÄÇÅÐÊÀËÅÍÍß ÂIÉÍÈ

ХАРКІВ’ЯНИ ВЧАТЬ УКРАЇНСЬКУ
Управління у справах сім’ї та молоді Харківської 
міської ради реалізує новий проєкт «Вивчай 
українську з Харковом» для збагачення знань 

з української мови та культури.
В управлінні повідомили, що метою проєкту є 
популяризація української мови та літератури на 
прикладі відомих локацій Харкова та видатних 
городян. Проєкт сприятиме підвищенню мовної 
та культурної грамотності дітей, молоді та всіх 
бажаючих збагатити свій словниковий запас.
Підбірку мовних заміток та відео, яка постійно 
доповнюватиметься, можна переглянути на 
соціальних сторінках управління у Facebook 

та Instagram: https://www.facebook.com/ussmkh 
та https://www.instagram.com/ussm_kh/.

«Матеріали подано у форматі коротких та 
цікавих відео, що дозволяє легко сприймати та 
запам’ятовувати базові слова і фрази, а також 

правильно вживати українську мову», — зазначили 
в управлінні.

ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЗМІНИЛА СВІТ, ЗМІНИЛА ЛЮДЕЙ, 
А ТАКОЖ ЗМІНЮЄ МОВУ
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В УКРАЇНІ В СЕРПНІ ТРАДИЦІЙНО 
ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ ТРИ СПАСИ  МЕДОВИЙ, 
ЯБЛУЧНИЙ І ГОРІХОВИЙ

В
іряни 14 серпня відзначають свято Маковія 

(Медовий Спас, Маковія). Цього дня в храмах 

проводять богослужіння, під час якого освячу-

ють кошики з продуктами.

Перший Спас щороку припадає на початок Успенсь-

кого посту, який буде тривати до 28 серпня, коли віря-

ни святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці. На 

Медового Спаса обов’язково відвідують богослужін-

ня та несуть кошики з продуктами, щоб освятити їх 

у церкві.

В церковному календарі Маковія називається «День 

семи мучеників Маковеїв, їхньої матері Соломонії та 

їхнього учителя Єлеазара».

ЩО СВЯТЯТЬ НА МАКОВІЯ
Серед українців з давніх-давен свято Маковія, та-

ку назву воно носить в народі, вважалося найшано-

ванішим днем літа. 

Ще в давнину люди 

почали освячувати 

в церкві різні про-

дукти. Згідно з дав-

німи повір’ями, Ма-

ковія ще називали 

«Спас на воді», тому 

що саме цього дня 

князь Володимир 

прийняв хрещення. 

Раніше в день Медо-

вого Спаса у Дніпрі 

обов’язково освячу-

вали воду. Ця традиція по-своєму збереглася до сьо-

годні. Тому люди в кошик для освячення ставлять ба-

ночку з чистою водою.

ЩО ЩЕ СВЯТЯТЬ НА МАКОВІЯ:
 мак — адже в цей період починається активне 

його дозрівання;

 запашні букети з трав та польових квітів — в на-

роді їх ще називають «маковійчиками». Здавна вва-

жалося, якщо забути освятити квіти на Маковія, то 

господарство цілий рік не буде квітнути;

 мед нового врожаю — це давня традиція, завдяки 

якій свято отримало ще одну назву «Медовий Спас».

 «МАКОВІЙЧИК»: ЯКИМ ВІН МАЄ БУТИ
У деякий регіонах України «маковійчик» ще нази-

вали «каковейка». Зазвичай цей букет складається 

з айстр, гвоздик, чорнобривців, васильків, барвінку, 

колосків пшениці та різноманітних лікарських трав 

(полин, чебрець, м’ята, любисток). Обов’язково в «ма-

ковійчик» додають достиглі голівки маку.

В давнину букет також прикрашали горохом, квасо-

лею, кропом, невеликими качанами кукурудзи. Взагалі 

наші предки традиційно освячували городину, яку об-

в’язували червоною стрічкою.

Після того як букет на Маковія освячений, з ним по-

трібно пройтися по всій хаті, не пропустивши жодного 

закутка. Тоді можна бути впевненими, що наступний 

рік буде врожайним та багатим.

Освячений «маковійчик» клали за іконами та збері-

гали аж до наступного Медового Спасу. Вірили, що 

освячені лікарські трави допоможуть побороти хворо-

би. А освячені маківки використовували для прикра-

шання оселі. Навесні цей мак обов’язково висіювали 

на городі.

 ЩО ЗАБОРОНЕНО РОБИТИ У СВЯТО
 В цей день не можна працювати ні вдома, ні на 

городі. Також заборонено будь-яке рукоділля — шити, 

в’язати, вишивати.

 Звісно, не можна нікому бажати зла, навіть воро-

гам, бо воно повернеться в примноженому розмірі.

 Заборонено лаятися та лихословити, щоб не на-

кликати на себе біду та нещастя.

 На свято Спасу і після нього заборонено купати-

ся в річках та озерах, бо можна потонути чи серйозно 

захворіти.

 Оскільки починається Успенський піст 

(до 27 серпня), вступають обмеження на їжу: не мож-

на їсти м’ясо, рибу, яйця, пити алкоголь. А от фрукти 

та овочі, мед, горіхи, сухофрукти та хліб дозволяються.

 Не можна голосно святкувати, шуміти й з’ясову-

вати стосунки.

ЯБЛУЧНИЙ СПАС
Яблучний Спас (Другий Спас, Великий Спас) 

святкують за п’ять днів після Медового — 19 серпня. 

Цього дня християни відзначають велике свято —

Преображення Господнє.

З Яблучного Спасу зазвичай починався збір яблук 

та інших плодів, причому їсти їх дозволялося лише 

після освячення в церкві. Освячувати можна також 

овочі, горіхи, мед і букети з колосків пшениці. Таким 

чином Богу дякують за урожай і прославляють багат-

ство природи.

ЧОГО НЕ МОЖНА РОБИТИ
 На Яблучний Спас не можна вбивати комах. 

Вважають, якщо в цей день муха двічі сіла на руку 

одній людині, то їй щаститиме весь рік.

 Батькам, у яких померли діти, до Яблучного 

Спаса не можна їсти яблука. Є повір’я, у разі якщо їх 

не вживати, то малюк покуштує яблук у Раю, а якщо 

смакувати цими фруктами, то яблучок дитині не 

дістанеться.

 Коли ж скуштуєш яблуко 

на Спаса, за ним можна дізнати-

ся про своє майбутнє. Кислувате 

яблуко — до труднощів, солод-

ке — до радощів.

 Як і на Медовий Спас, спо-

чатку прийнято пригощати освя-

ченими плодами нужденних 

і дітей.

 У це свято не можна бути 

в поганому настрої і псувати його 

іншим людям, працювати по до-

му, голосно розмовляти, свари-

тися, бажати будь-кому зла.

ПРИКМЕТИ НА ЯБЛУЧНИЙ СПАС
Прийшов Спас — бери рукавиці про запас.

Якщо на Спаса сухо — осінь буде така ж.

Пройшов Спас — пішло літо від нас.

Який другий Спас, такий і січень.

Який день на другий Спас, така і Покрова.

Сухий день віщує суху осінь, мокрий — мокру, 

а ясний — сувору зиму.

На другий Спас освячують у церкві яблука, мед 

і горох у стручках.

ГОРІХОВИЙ СПАС
Горіховий Спас святкують 29 серпня. Цього 

дня віряни вшановують Нерукотворний образ 

Спасителя. На Третій Спас зазвичай встига-

ють лісові горіхи, а зі свіжого зерна випікають 

хліб, тому свято ще називають Хлібним Спасом. 

Випічку освячують у церкві та ділять на всіх за 

сімейною трапезою. За народною прикметою 

знайти або випадково купити подвійний горіх 

на Третій Спас обіцяє рік удачі та благополуччя.

За народними прикметами, в один рік не 

могло бути однаково хорошого врожаю горіхів 

і пшениці.

ÒÐÈ ÑÂßÒÀ Â ÃÎÑÒIÒÐÈ ÑÂßÒÀ Â ÃÎÑÒI
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У ХАРКОВІ ПРОДОВЖУЮТЬ СЛІДКУВАТИ ЗА ЧИСТОТОЮ МІСТА. КОЖНОГО ДНЯ, 
НЕЗВАЖАЮЧИ НА СКЛАДНІ УМОВИ, НА МАРШРУТИ ВИХОДЯТЬ БРИГАДИ, ЯКІ ЗАБИРАЮТЬ 
СМІТТЯ ІЗ ДВОРІВ БАГАТОПОВЕРХІВОК ТА ТЕРИТОРІЙ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ

М
ікрорайони «Гори-

зонт» та «Сонячний» 

в Індустріальному 

районі — території, які сильно 

постраждали від бойових дій, 

і досі є одними з найнебезпеч-

ніших у місті. Руйнування від 

снарядів тут можна побачити 

майже всюди. Закриті пане-

лями вікна багатоповерхівок, 

понівечені магазини, згорілі 

автівки, вирви та сліди від 

уламків боєприпасів. Але тут 

продовжують жити люди і, від-

повідно, продовжують працювати комунальні служби.

Робітники комунального підприємства «Комплекс 

по вивозу побутових відходів» Департаменту житло-

во-комунального господарства ХМР щоденно ви-

ходять на маршрут та вивозять близько 150 кубічних 

метрів сміття. Місцеві кажуть, що комунальники на 

своєму робочому місці слідкують за чистотою Харкова 

з перших днів війни.

— Обстріл триває, а вони не припиняють працюва-

ти. От за це їм велика вдячність, — висловлює подяку 

місцевий мешканець Олексій Павлович.

Самі комунальники 

діляться: ситуації бу-

ли різні, подекуди ду-

же складні, але на маршрут про-

довжували виходити.

Водій КП «КВПВ» Олексій Рє-

прінцев пригадує:

— Було важко, йшли постійні 

обстріли. Коли працювали в цьо-

му районі, прямо на наших очах 

снаряд влучив у 16-поверхівку. 

Я якраз перебував у машині, так думав, що й кабіна 

відпаде, — такий був потужний удар. Було й таке, що 

починається обстріл, ми намагаємося виїхати з райо-

ну, але не встигаємо і бачимо, як повз нас пролетіла ра-

кета. Звісно, було страшно, але ми йшли на роботу.

Тільки за минулий місяць з цих мікрорайонів було 

вивезено 4 тис. 600 кубічних метрів відходів. І планку 

продовжують тримати. Розповідають, що за ці місяці 

відношення харків’ян до роботи комунальників від-

чутно змінилося.

— Спочатку боязко було їздити, але якось призви-

чаїлися, — розповідає водій підприємства Владислав 

Помиляйко. — Приїздили і в цей мікрорайон, забирали 

сміття. Люди, що жили у підвалах, нас зустрічали і го-

ворили: «Хлопці, у вас сталеві нерви!»

І зараз працівники КВПВ виїжджати з рідного Хар-

кова не планують:

— Усі мої друзі тут, є робота. Навіщо мені кудись їха-

ти? — каже Владислав.

Тож саме завдяки таким людям комунальний фронт 

Харкова с кожним днем міцнішає. Місто продовжує 

жити та працювати. Навіть у таких складних умовах.

К
ожен день роботи волонтерів Харкова досить 

насичений, приносить свої плоди, перспек-

тиви та вдосконалення механізмів допомоги 

у майбутньому, впевнений заступник директора кому-

нального закладу «Офіс реформ Харкова», нині відо-

мий у місті волонтер Дмитро Давидьянц.

У попередніх випусках газети він розповідав нашим 

читачам про консервацію шкіл та садочків, ремонт по-

битих вікон та підготовку підвалів до зими в умовах вій-

ни. Наразі темпів запланованої роботи хлопці та дівча-

та не зменшують, а навпаки, роблять все швидше, щоб 

встигнути якомога більше 

об’єктів підготувати до почат-

ку холодної пори року.

– Зараз виходимо на нові 

показники, на нові темпи — 

ремонтувати за шість днів 

один підвал. Для цього стави-

мо мету залучити максималь-

ну кількість ресурсів. Також 

ми тримаємо постійний зв’я-

зок з Департаментом освіти 

ХМР. Там для нас визначають 

придатні варіанти шкіл, які 

наша команда може закон-

сервувати до зими. Наразі ми 

вже визначилися, з якою ще школою Харко-

ва будемо працювати. На освітньому об’єкті 

до роботи залучимо команду 

з восьми осіб. Цього достатньо, 

щоб виконати всі необхідні за-

ходи, — зазначив Дмитро.

Стала корисною для харків-

ських волонтерів і поїздка до 

Дніпра.

– Там ми зустрілися з представни-

ками фондів. Їхня допомога нашому 

місту буде не як доставка продуктових 

наборів. Вони займаються підготов-

кою до зими: доставляють фанеру, на-

дають фінансування на утеплення та 

переобладнання підвалів, бомбосховищь, проведення 

світла тощо. Тож найближчим часом місту передадуть 

OSB-панелі для закриття вікон у будинках та школах. 

Представники фондів планують особисто приїхати до 

Харкова і познайомитися з мером Ігорем Тереховим, — 

додав Давидьянц.

Також нещодавно Хар-

ківський міський голо-

ва Ігор Терехов ініцію-

вав створення коор-

динаційної ради, яка 

об’єднує міську владу та 

волонтерів. У першому 

її засіданні взяли участь 

понад 25 великих громад-

ських організацій. Під час 

зустрічі учасники визна-

чили основні напрями 

спільної роботи, серед 

яких — підготовка до опа-

лювального сезону, робота з волонтерськими кухнями, 

збір пожертвувань, систематизація діяльності, робота 

зі спеціальними службами.

– Координаційна ра-

да — це такий собі клас-

ний міст по взаємодії місь-

кої влади і волонтерів, — 

впевнено каже Дмитро. — 

Налагодження прямого 

зв’язку з профільними де-

партаментами міськради, 

з міським головою — це те, 

що допоможе ефективно 

вирішувати всі проблеми. 

З іншого боку — це гарний 

майданчик для комунікацій між самими волонтерами.

За підсумками зустрічі було вирішено створити 

у Харкові реєстр осіб, які потребують допомоги. Для 

цього спільно з волонтерами буде розроблено потужне 

програмне забезпечення.

– Наразі назріла проблема дублювання заявок на 

допомогу. Наприклад, коли одній бабусі привозять ба-

гато продуктових наборів, тому що вона всім здогада-

лася подзвонити і замовити, а іншій немічній людині 

— або нічого не дістанеться, або зовсім мало. У реєстрі 

буде також поділ людей по категоріям. Інша справа — 

зафіксувати за кожним волонтером тих осіб, яких він 

підтримує на постійній основі, наприклад, раз на ти-

ждень або раз на місяць. Реєстр та програмне забезпе-

чення дійсно допоможуть вивільнити ресурси і напра-

вити їх на інших осіб, — розповів Дмитро.

Разом з реєстром осіб створять і реєстр волонтерів 

міста. Це теж дуже потрібна справа, адже навіть в умо-

вах війни ми можемо зіткнутися з шахраями, які пред-

ставляються волонтерами, збирають кошти і тікають.

ÍÅÇËÀÌÍI 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊÈ 
ÕÀÐÊÎÂÀ

ÒÐÈÌÀЄÌÎ ÒÅÌÏ
Волонтерський рух у Харкові кожен день набирає обертів. Свідченням тому є активна взаємодія тих, 
хто допомагає людям у скруті, з міською владою. І волонтери, і чиновники впевнені, така співпраця має 
на меті поліпшити всі механізми допомоги харків’янам під час війни.
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Ч
асто в переселенців немає базових речей, та-

ких як зубна щітка чи теплий светр, але разом 

із тим вони залишаються людьми, для яких 

нормально — прагнути більшого комфорту, ніж стан-

дартний продуктовий чи гігієнічний набір, що їх мо-

жуть запропонувати волонтерські організації.

Наприклад, зараз у Харкові розпочали створення 

реєстру людей, які потребують допомоги. Як повідомив 

Харківський міський голова Ігор Терехов, таке рішен-

ня було прийнято спільно з місцевими волонтерами. 

Також спільно з волонтерським рухом буде розроблене 

потужне програмне забезпечення, завдяки якому нада-

ватиметься допомога всім, хто цього потребує.

Як етично допомогти вимушено переміщеним осо-

бам і зробити це так, щоб вони не почувалися «людьми 

другого сорту»? Про це знає психологиня Надія Вол-

ченська, яка має власний досвід переїзду у 2014 році, 

була волонтеркою, що допомагала ВПО з одягом.

 ГОЛОВНЕ В ДОПОМОЗІ  ЗАПИТАТИ, 
ЧИ ВОНА ПОТРІБНА

Надія Волченська радить спершу запропонувати 

людині допомогу чи поради. Навіть якщо ви хочете 

поділитися власним досвідом і вам здається, що він 

дуже дотичний до цієї ситуації, варто обрати корект-

ну форму для пропозиції. Наприклад: «Слухай, мені 

здається, що в мене є інформація, яка може тобі зна-

добитися» чи «У мене є певний досвід із тим, як тут бу-

ти, як тут жити, як 

влаштовувати свій 

побут і своє жит-

тя на новому місці. 

Я можу розповісти 

про це, якщо ти зго-

ден чи згодна».

Будь-яке нане-

сення добра може 

бути тільки за запи-

том від самої люди-

ни. Також не варто 

намагатися виріши-

ти щось за люди-

ну, навіть якщо ро-

бите це з добрими 

намірами. Ми маємо запитати в людини, яка саме до-

помога їй потрібна, і давати можливість повертатися 

до цього питання пізніше. Тоді вона відчуватиме це як 

турботу, а не тиск.

Також важливо давати людині можливість самій ро-

бити вибір. І навіть, якщо вам здається, що цей вибір 

неправильний і ви б так не вчиняли, ви можете попере-

джати й аргументовано розповідати про свій досвід, 

але не вирішувати за людину: «Знаєш, у мене був схо-

жий досвід, і я вчинила ось так. Але якщо ти вирішуєш 

інакше, я тобі не перешкоджатиму. Це твоє життя».

 ЧАС НА АДАПТАЦІЮ
Людина, яка втрачає дім, переживає разом із тим і 

втрату безпеки. Вона не може визначити, що для неї 

тепер означає поняття дому. Для адаптації на новому 

місці людині потрібен 

час. Час, щоб усвідо-

мити себе там, де лю-

дина опинилась, і зро-

зуміти, які потреби 

вона тепер має.

Перше, що дійсно 

потрібно людині, ко-

ли вона потрапляє в 

нове для себе середо-

вище, — зорієнтувати-

ся. Час на адаптацію 

в разі вимушеного 

переселення може бу-

ти набагато довшим, 

ніж час, що знадобився людині, яка мігрувала за влас-

ним бажанням. Навіть коли ця міграція була складною.

Якщо ігнорувати потребу вимушено переміщеної 

особи в часі, вона, найімовірніше, не буде вас розуміти, 

бо їй здаватиметься, що ви її квапите та тиснете на неї. 

А у вас буде з’являтися відчуття, що або ваша допомога 

не потрібна, або людина, якій ви хочете допомогти,—

невдячна.

Допомогти вимушеному переселенцю можна під-

тримкою в організації того часу, який йому по-

трібен для адаптації. Можливо, людині треба 

тиждень почекати з тим, щоби десь зареєстру-

ватися та підписати якісь папери. Цей тиждень 

буде потрібним, щоб зрозуміти, що вона все ж 

перемістилася у просторі, і її життя вже змінило-

ся.

 КОЖНА ЛЮДИНА ОСОБЛИВА
З кількамісячного досвіду волонтери зробили 

висновки, як правильно вести розмову з ВПО. 

По-перше, вони телефонують людині, щоб 

у дружній формі поставити всі уточнювальні 

запитання та зрозуміти 

реальну ситуацію, у якій 

вона опинилася. Діалог 

вибудовують теплий і турбот-

ливий. Запитання ніколи не 

ставлять як на інтерв’ю, а на-

магаються вплести в контекст 

розмови. Важливо, щоб люди-

на відчула себе не «однією з», 

а особливою, бо так і є — кожен 

досвід унікальний, навіть коли 

переселенців — мільйони.

Коли людина розповідає про 

свій досвід, їй потрібен час, 

щоб довіритися та відкритися. Просити про допомогу 

непросто, особливо якщо до цього все життя розв’язу-

вав свої проблеми самостійно.

Кожна розмова закінчується фразою: «Дякуємо за 

інформацію, ми обов’язково вам допо-

можемо. Бережіть себе, бережіть свою 

сім’ю, ми вас міцно обіймаємо, ми по-

руч». Це допомагає переселенцям почу-

ватися комфортніше, навіть за цей період 

діалогу відчувати турботу та піклуван-

ня. «Після розмов люди часом пишуть: 

«Щиро дякуємо за допомогу. Ви — наші 

друзі». Коли ми отримуємо зворотний 

зв’язок, ми пересвідчуємося, що цим лю-

дям потрібно не просто закрити первин-

ні потреби, а й розповісти комусь свою 

історію. Ми завжди всіх вислуховуємо та 

намагаємося зробити все, щоб вони ма-

ли змогу почуватися краще»,— свідчать 

волонтерки, що регулярно спілкуються з внутрішньо 

переміщеними особами.

 НИЗКА ПРАВИЛ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
ЕТИЧНО ДОПОМОГТИ
 Передавати тільки ті речі, які б ви самі хотіли от-

римати. У хорошому стані, без дірок. Не те, що ви пла-

нували викинути, а те, що подарували б, наприклад, 

подрузі чи мамі.

 Деякі речі здаються неочевидними, настільки 

ми до них звикли. Наприклад, гребінець, зубні щітки, 

рушники, шкарпетки. Велика кількість родин лишила-

ся без усього, тому навіть цих простих, але важливих 

речей у них може не бути. Запитайте, дізнайтеся, чи 

потрібно ще щось, придивляйтеся до запитів, перепи-

туйте.

 У кожної людини своя зона комфорту та свої речі, 

які приносять радість. Можливо, хтось попросив плой-

ку чи набір для манікюру, і це — ок. Ми всі гідні по-

чуватися повноцінними людьми, робити речі, які нас 

тішать. І, можливо, локони, зроблені на плойку, до-

дадуть впевненості в перший робочий день на новому 

місці. Чи манікюрне приладдя до 

24 лютого було робочим інструмен-

том людини, вона хоче продовжити 

приймати клієнтів. Закрити базові 

потреби — це важливо, але зроби-

ти ще більше, дати людині відчут-

тя себе, комфорт, впевненість —

неоціненно.

Переселенці й так соромляться 

просити забагато, їм може здава-

тися, що вони просять про зайве. 

Тому якщо людина вже наважилася 

попросити про щось, що здається 

вам extra, мабуть, це дійсно їй треба.

ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÏIÄÒÐÈÌÀÒÈ 

ÂÏÎ
ЛЮДИНА, ЯКА ВИМУШЕНО ПОКИНУЛА ДОМІВКУ 

ЧЕРЕЗ ВІЙНУ Й ОПИНИЛАСЯ В НОВОМУ МІСТІ, 
ВІДЧУВАЄ ВЕЛИКИЙ СПЕКТР ЕМОЦІЙ, СЕРЕД ЯКИХ 

Є І СОРОМ. ЩЕ ДОНЕДАВНА ВОНА БУЛА 
ПОВНОЦІННИМ ГРОМАДЯНИНОМ КРАЇНИ, МАЛА 

ВЛАСНИЙ ДІМ, РОБОТУ Й ОРГАНІЗОВАНИЙ ПОБУТ. 
АЖ РАПТОМ ПРОТИ ВЛАСНОЇ ВОЛІ ВОНА ОПИНИЛАСЯ 

В ТОЧЦІ, ДЕ ВСЕ ПОТРІБНО ПОЧАТИ СПОЧАТКУ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Самое время как следует поработать, чтобы попол-

нить семейную казну. Могут возникнуть неразреши-

мые на первый взгляд вопросы — не обращайте вни-

мания: скоро все наладится. Не взваливайте на свои 

плечи непосильную ношу.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Все дела будут даваться легко. Возможна встре-

ча с деловым человеком, который сделает выгодное 

предложение. Хорошо все обдумайте. Ваша карьера 

вступает в решающий этап.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Обратите внимание на здоровье. Не исключено за-

болевание верхних дыхательных путей. Не исключе-

но, что придется вернуться к давно приобретенному 

и уже забытому опыту. Ждите приятных сюрпризов 

и подарков. Будьте снисходительны к близким.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Благоприятный момент строить планы на будущее 

— почти все задуманное сможете реализовать в ско-

ром времени. Не исключено, что мужчины Тельцы 

поддадутся неожиданно накатившимся чувствам, 

в которых до конца не разобрались.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Прекрасный день для решения материальных 

проблем. Денежные поступления не заставят себя 

долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у людей, 

связанных с искусством. Проявите расчетливость 

и предусмотрительность.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Звезды советуют обратить внимание на свой ра-

цион. Покупая продукты, отдавайте предпочтение 

качеству, а не количеству. Откажитесь от консерви-

рованных продуктов, сладостей и тяжелой пищи жи-

вотного происхождения. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Возможно, вам придется изменить манеру пове-

дения и отношение к некоторым знакомым. Суще-

ствует вероятность эмоциональных срывов. Если вам 

предстоит обращаться в общественные организации, 

сохраняйте самообладание.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Возможно, вы получите неожиданное известие, 

которое осложнит взаимоотношения в семье. Вам 

придется преодолеть трудности в общении с близки-

ми людьми. Будьте готовы к серьезным проблемам. 

От вас потребуется немало красноречия и интуиции.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вас не оставляет чувство влюбленности. Тем, кто 

пока одинок, это принесет радость общения и удачу. 

Но не растрачивайте свои душевные силы напрасно. 

Если у вас есть дети, то их ждут большие успехи, что 

очень порадует вас и даст повод гордиться ими.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Упорный труд и самодисциплина помогут спра-

виться с любым делом. Многое окажется иллюзор-

ным, а излишняя суета и напряжение могут подо-

рвать ваше здоровье. Так что лучше себя поберечь.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Ваши осторожность и предусмотрительность ока-

жутся как нельзя кстати. Нельзя терять благоразу-

мие, чтобы не разочароваться. Главное — не совер-

шать опрометчивых поступков. Не отказывайтесь от 

помощи. Это не скажется на вашем авторитете.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Некоторые упущения или ошибки заставят вас 

окунуться с головой в работу, которая потребует 

больших усилий и неординарных решений. Обстоя-

тельно продумайте план действий, иначе прилагае-

мые вами усилия не окупят результата.

Ãîðîñêîï íà 13 àâãóñòà

СС
онце сприяє виробленню в шкірі жит-

тєво необхідного вітаміну D3, без якого 

неможливе засвоєння кальцію і фосфору 

в нашому організмі. Вітамін D3 також налагоджує 

правильну роботу щитовидної і паращитовидних 

залоз, наднирників, гіпофіза, імунної системи, 

гармонізує вироблення жіночих і чоловічих стате-

вих гормонів, підтримує баланс рівня холестери-

ну. Однак важливо пам'ятати, що найголовніша 

і найчастіша проблема при тривалому знаходжен-

ні на сонці — опіки. Особливо швидко «жертва-

ми» сонця стають люди зі світлою шкірою. Це по-

в'язано з тим, що меланін, особливий захисний 

пігмент, виробляється у світлошкірих людей 

в меншій кількості, ніж у більш смуглих людей. 

Також ультрафіолетове випромінювання у вели-

ких дозах підвищує ризик розвитку раку шкіри —

меланоми.

Обов'язково дотримуйтеся правил безпечної 

засмаги:

 додайте до раціону якомога більше свіжих 

овочів, фруктів і зелені. Вони є джерелом анти-

оксидантів, які допоможуть захистити організм 

на клітинному рівні від можливих негативних на-

слідків сонячного випромінювання;

 обов'язково зволожуйте шкіру: регулярно 

користуйтеся засобами для обличчя і тіла. Це за-

безпечить захист вашій шкірі від пересихання, 

збереже її пружність і попередить появу зморшок;

 починайте свою засмагу з 10–15 хвилин 

перебування на сонці в перший день, щодня 

збільшуючи цей час на 3–5 хвилин;

 виберіть максимально безпечний час для 

прийняття сонячних ванн: зі світанку і до 10.30, 

або з 16.00 — і до заходу сонця;

 використовуйте сонцезахисні засоби —

креми, масла, лосьйони тощо. Вони мають різ-

ний ступінь захисту від ультрафіолетового ви-

промінювання — SPF-фактор, який позначений 

індексом від 4 до 50. Чим більша ця цифра, тим 

сильніший захист;

 використовуйте для захисту очей якісні сон-

цезахисні окуляри з UV-фільтром;

 пийте якомога більше чистої води. Це допо-

може організму уникнути зневоднення і загаль-

ного перегріву.

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅ×ÍÎÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅ×ÍÎЇЇ  
ÇÀÑÌÀÃÈÇÀÑÌÀÃÈ
Науково доведено, що людина, яка отримує 
достатню кількість сонячного світла, більш активна 
та енергійна вдень, а вночі міцніше спить і краще 
відновлюється.

По горизонтали: 1. Крепёжное изделие. 4. Заклю-

чительная глава художественного произведения. 

8. Высшая точка горной вершины. 10. Химический 

элемент, металл. 11. Фигура в шахматах. 12. От-

личительный знак на форменном головном уборе. 

13. Взаимные побои, вызванные ссорой, сканда-

лом. 15. Небольшое животное из отряда грызунов, 

зимой впадающее в спячку. 17. У некоторых млеко-

питающих: подвижный носовой придаток. 19. На-

падение с целью ограбления. 20. Метание икры. 

22. Закрытый кузов грузового автомобиля. 24. Один 

из создателей славянской азбуки. 26. Тайное об-

винительное сообщение представителю власти. 

28. Создание скульптурных произведений из пла-

стичных материалов. 31. В поэзии: тёплый лёгкий 

ветер. 33. Обращение верующего к божеству. 34. Тка-

невые изделия для хозяйственных надобностей. 

35. Резкое увеличение быстроты движения. 36. Ко-

жаная или верёвочная петля у хомута. 37. Сцеп-

ленные друг с другом железнодорожные вагоны, 

поезд. 38. Старинная рукопись, свёрнутая в трубку.

По вертикали: 1. Промежуток времени в десять 

дней. 2. В средневековой Европе: императорская 

грамота или постановление. 3. Тонкая кожа, вы-

деланная из шкур ягнят и козлят. 5. Безворсовый 

двусторонний ковёр. 6. Спортсмен или спортивная 

команда, идущие первыми в состязании. 7. Поло-

са вскопанной земли в огороде. 8. Форма, вид оде-

жды. 9. Пограничный или заградительный отряд. 

14. Часть картуза, фуражки, выступающая надо 

лбом. 16. Место, где можно найти защиту, спасе-

ние. 17. Безучастно-эгоистическое отношение к ко-

му-чему-нибудь. 18. Положение, кратко излагаю-

щее какую-нибудь идею. 19. Отверстие или петля на 

парусе. 21. Задняя сторона чего-нибудь. 23. Место 

для сна. 24. Вереница автомобилей, направляюща-

яся куда-либо по какому-либо торжественному слу-

чаю. 25. Уменьшенная модель земного шара. 27. По-

ступление чего-либо в большом количестве. 29. Не-

что прямо противоположное чему-нибудь другому. 

30. Одноклеточный организм. 31. Большая задвиж-

ка для запирания дверей, ворот. 32. Съедобный плод 

некоторых деревьев или кустарников.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Дюбель. 4. Эпилог. 8. Пик. 10. Ка-

лий. 11. Ладья. 12. Кокарда. 13. Драка. 15. Сурок. 

17. Хобот. 19. Разбой. 20. Нерест. 22. Фургон. 24. Ки-

рилл. 26. Донос. 28. Лепка. 31. Зефир. 33. Молитва. 

34. Бельё. 35. Спурт. 36. Гуж. 37. Состав. 38. Свиток.

По вертикали: 1. Декада. 2. Булла. 3. Лайка. 5. Палас. 

6. Лидер. 7. Грядка. 8. Покрой. 9. Кордон. 14. Козырёк. 

16. Убежище. 17. Холод. 18. Тезис. 19. Риф. 21. Тыл. 

23. Ночлег. 24. Кортеж. 25. Глобус. 27. Приток. 29. По-

люс. 30. Амёба. 31. Засов. 32. Фрукт.


