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У ХАРЬКОВА ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ГОРОДПАРТНЕР  ТУРКУ (ФИНЛЯНДИЯ). 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ПОДПИСАЛИ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
И БУРГОМИСТР ГОРОДА ТУРКУ МИННА АРВЕ

момента нападения россии город 
Турку поддерживает Украину. Когда 
свобода и демократия подвергаются 

атакам, финский народ не может оставать-
ся пассивным и молчать. И теперь, благода-
ря хорошо налаженному еще с начала вой-
ны сотрудничеству, Турку и Харьков заклю-
чили соглашение об установлении между 
городами партнерских связей.

Игорь Терехов поблагодарил Минну Арве 
и  весь финский народ за оказанную под-
держку и  пригласил принять участие 
в  работе Координационного совета горо-
дов-партнеров, который был создан для 
максимально эффективного использова-
ния инструмента межмуниципального со-
трудничества:

— Насколько мне известно, в  городе 
Турку расположена штаб-квартира Орга-
низации украинской диаспоры «Украинцы 
Финляндии», что свидетельствует об уже 
установленном сотрудничестве в  культур-
ной и  гуманитарной сферах. Уверен, что 

в  будущем нас ждет целый ряд совмест-
ных проектов, направленных на развитие 
наших городов и  укрепление связей. Мы 
хорошо понимаем важность и значимость 
открытости общества, обмена опытом 
и информацией в разных сферах жизнеде-
ятельности.

Минна Арве также подчеркнула, что это 
соглашение открывает широкие возможно-
сти разностороннего сотрудничества:

— Соглашение имеет как краткосрочные, 
так и долгосрочные цели, и предлагает пря-
мые пути для новых инициатив. Также дого-
вор означает непосредственные действия 
по восстановлению Харькова и  равные 
современные возможности для развития 
сотрудничества между нашими городами.

Соглашение об установлении партнер-
ских отношений было подписано в рамках 
специальной сессии Европейского фору-
ма, посвященной Украине. Среди основ-
ных направлений сотрудничества — после-
военное восстановление и  реконструкция 

Харькова, стимулирование развития пред-
принимательства, обмен опытом в  сфере 
местного самоуправления, создание усло-
вий для возможности обмена школьника-
ми и др.

ÓÊÐÅÏËßÅÌ ÑÂßÇÈ 
Ñ ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ
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ÍÀÄÅÆÍÛÉ 
ÁÀÑÒÈÎÍ
Сегодня Украина защищает не только 
свою независимость, суверенитет и право 
самостоятельно выбирать будущее, но 
и всю Европу. Украине и миру нужна военная 
победа, поскольку в войне, развязанной рф, 
нет периферии, заявил Руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак.

Глава ОП под-

черкнул, что за-

хват Украины — 

это не единствен-

ная цель Кремля, 

рф стремится к 

доминированию 

в Европе, ее же-

стокость и аппе-

титы только рас-

тут:

— Разжигая разные кризисы, россия 

рассчитывает, что в этих условиях европей-

ские страны будут действовать по принци-

пу «каждый сам за себя», но Европа уже 

удивила Кремль. Поэтому и в дальнейшем 

должен быть общий подход «один за всех 

и все за одного». Максимальная и своевре-

менная поддержка Европы поможет нам 

как можно скорее завершить эту ужасную 

войну. Только так мы освободим оккупи-

рованные территории — Крым, Донбасс. 

Только так Черное и Азовское моря могут 

снова стать зоной безопасности, торговли, 

туризма.

В ОП считают очень важным усиление 

секторальных санкций в сферах энергети-

ки, финансов и торговли, введение очеред-

ных персональных санкций против олигар-

хов, высших должностных лиц и ключевых 

руководителей государственных предприя-

тий рф, прекращение выдачи виз для гра-

ждан россии всеми странами ЕС и G7.

— Украина готова быть надежным ба-

стионом восточного фланга Европейско-

го Союза и НАТО, и в общих интересах 

также — скорейшее обретение Украиной 

членства в ЕС, — подчеркнул Руководитель 

Офиса Президента.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН, ПОСВЯЩЕННОМ ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ, 
И ПРИЗВАЛ УЧАСТНИКОВ ПРИВЛЕЧЬ РОССИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ АГРЕССИИ 
ПРОТИВ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Г
лава государства сообщил, что сегодня рф по-

ставила мир на грань радиационной катастро-

фы, поскольку российские военные сделали 

территорию ЗАЭС — крупнейшей атомной станции 

в Европе — зоной боевых действий.

— Сейчас вся Европа и все соседние 

регионы находятся под угрозой радиаци-

онного загрязнения. Я настаиваю на том, 

чтобы миссия МАГАТЭ как можно скорее 

взяла под постоянный контроль ситуацию 

на Запорожской АЭС. россия должна без 

всяких условий покинуть станцию и прекра-

тить ядерный шантаж, — заявил Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский обратил 

внимание на то, что в XXI веке приходится 

бороться с искусственным голодом в разных 

странах, и в ближайшие недели необходимо 

сделать все, чтобы расширить существую-

щую зерновую экспортную инициативу.

— Чтобы никогда больше не было продо-

вольственного кризиса, россия должна уйти с нашей 

земли и нашего моря. Чтобы никогда больше ни одно 

государство мира не могло пренебрегать Уставом ООН 

и обязательными для всего человечества конвенци-

ями, рф должна быть привлечена к ответственности 

за преступление агрессии против Украины. Соответ-

ствующая резолюция будет вынесена на рассмотрение 

77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Чтобы ощу-

щение справедливости снова вернулось в международ-

ные отношения, мы все должны подтвердить и заста-

вить россию признать, что нерушимость границ 

и мир являются безусловными ценностями для 

всех народов, — сказал Владимир Зеленский.

Президент поддержал амбициозное намерение 

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 

организовать в следующем году Саммит будущего:

— Было бы очень символично, если бы это меро-

приятие состоялось в Украине, потому что именно на 

территории нашего государства сейчас решается буду-

щее мира.

ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ ßÄÅÐÍÛÉ ØÀÍÒÀÆ!

В ХАРЬКОВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ МАРКУ 
«СВОБОДНЫЕ. НЕСОКРУШИМЫЕ. 
НЕПОБЕДИМЫЕ». ЦЕРЕМОНИЯ 
СПЕЦПОГАШЕНИЯ ПОЧТОВОГО БЛОКА, 
ВЫПУСК КОТОРОГО ПРИУРОЧЕН 
К 31Й ГОДОВЩИНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
УКРАИНЫ, СОСТОЯЛСЯ 25 АВГУСТА НА 
СТАНЦИИ МЕТРО «ПОБЕДА»

В 
мероприятиии приняли участие ру-

ководитель Харьковской дирекции 

АО «Укрпочта» Юрий Савченко, Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов 

и председатель Харьковской областной воен-

ной администрации Олег Синегубов.

Городской голова поблагодарил представителей 

АО «Укрпочта» за их работу, отметив важность создания 

патриотических марок:

— Вы делаете бесценное дело для Харькова, его жи-

телей, для всего украинского народа. Такие события вдох-

новляют и бойцов территориальной обороны, и ВСУ, 

и всех харьковчан.

Для АО «Укрпочта» это уже пятый выпуск марок, посвя-

щенных событиям войны. В блок вошла марка с изобра-

жением украинского воина и шесть иллюстраций от моло-

дого украинского дизайнера из Краматорска Антона Хру-

пина. Тираж почтового блока — 1 млн экземпляров. 

Центральный объект блока — почтовая марка с об-

разом украинского защитника, олицетворяющего 

мужество и несокрушимость украинского воинства 

в борьбе за независимость своей страны. Иллюстра-

ции блока выполнены в виде черно-белой хрони-

ки с отдельными цветными акцентами. Каждая из них — 

это отдельные трагические истории украинцев, которые 

произошли в разный период военного времени в разных 

регионах Украины.

ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÅ
È ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ 



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Суббота 
27 августа 2022 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

ШЛЮБ НАВIТЬ 
ЧЕРЕЗ ZOOM

В Україні під час воєнного стану можна 
подати заявку та офіційно оформити шлюб 
всього за день. Зареєструвати відносини 
також можна, навіть якщо одного з членів 

подружжя немає фізично.

Реєструвати шлюб можуть поліцейські 

та військові. У Мін’юсті заявили, що в умо-

вах війни люди не мають можливості чека-

ти, оскільки невідомо, що буде наступного 

дня. Відтак, оформити шлюб можна про-

тягом одного дня. Реєстрація шлюбу може 

відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу 

на території, де не ведуться бойові дії.

Тим, хто несе службу, дали можливість 

одружуватися дистанційно. Вони мають 

звернутися до свого командира і пода-

ти заяву про те, що бажають одружитися. 

Людина, яка не перебуває у військовій ча-

стині, може бути підключена через інтер-

нет. І навіть обоє з пари можуть бути під-

ключені дистанційно, просто через Zoom.

З початку повномасштабної війни одру-

жилися 104 тисячі українських пар. Як 

приклад, закохані з Харкова — співробіт-

ники школи № 127 — Вікторія Кравченко 

та Володимир Лелюх.

В Адміністрації Новобаварського району 

ХМР розповіли, що історія Вікторії та Во-

лодимира розпочалася давно. У пари вже є 

дві доньки, проте укладати шлюб закохані 

не поспішали, вважаючи, що кохання важ-

ливіше за печатку. Протягом всього часу 

повномасштабного вторгнення Вікторія 

та Володимир щодня були на робочих міс-

цях, а на початку серпня чоловік став на 

захист рідної землі.

До речі, в Україні за перші шість мі-

сяців нинішнього року майже вдвічі мен-

ше розлучень. Так, органами державної 

реєстрації актів цивільного стану в І пі-

вріччі 2022 року складено 7 632 актових 

записів про розірвання шлюбу. За даними 

Мін’юсту, за такий самий період 2021 року 

були зареєстровані 13 153 розлучення.

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ХАРЬКОВА ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ 
ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ 
ПОД ПОСТОЯННЫМИ ВРАЖЕСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ. КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
УСИЛЕННО РЕМОНТИРУЮТ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
И ВОССТАНАВЛИВАЮТ МАРШРУТЫ В ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА

В 
мэрии уже работают над запуском маршрутов 

к одному из наиболее пострадавших от обстре-

лов районов — Северной Салтовке, сообщил 

Харьковский городской голова Игорь Терехов:

— Несмотря на опасность и то, что около 70% зда-

ний здесь непригодны для проживания, люди возвра-

щаются в Северную Салтовку. Поэто-

му мы обязаны обеспечить здесь необ-

ходимую для жизни инфраструктуру, 

в том числе и транспортное сообщение. 

Это наша приоритетная задача. Разра-

батываем оптимальные для нынешних 

условий график и маршруты движения.

Градоначальник отметил, что сейчас 

ведется усиленная работа по ремонту 

подвижного состава Салтовского трам-

вайного депо:

— Реальность такова, что около тре-

ти вагонов Салтовского депо не подле-

жат восстановлению, а значительная часть остав-

шегося нуждается в капитальном ремонте. Но наши 

специалисты, не покладая рук, работают над восста-

новлением подвижного состава. Уже совсем скоро мы 

запустим определенные маршруты на 

Северную Салтовку, но безопасность, 

прежде всего. Поэтому здесь тоже сде-

лаем бетонную остановку-укрытие, где 

люди будут более защищены от враже-

ских прилетов.

Сопредседатель депу-

татской группы «Восста-

новление Украины» в 

Верховной Раде Игорь 

Абрамович также отметил, что Харьков 

сегодня показывает всей стране пример 

эффективного восстановления в самых 

сложных условиях.

— Именно Харьков подвергается 

сегодня самым жестким обстрелам, 

но именно здесь мы видим системную 

работу над восстановлением города 

и налаживанием нормальной жизни. 

Как народный депутат, который находится в посто-

янном рабочем контакте с харьковской мэрией и Иго-

рем Тереховым, я даже вижу, какие элементы из харь-

ковской практики мы можем перенести в масштабах 

всей страны. В частности, Харьков демонстрирует нам 

успешную модель восстановления транспортной ин-

фраструктуры в практически прифронтовой зоне, — 

констатировал И. Абрамович.

Народный депутат подчеркнул, что безопасность 

остается ключевым приоритетом.

— Мы не только изучаем мировой опыт, но и нара-

батываем собственный подход к защите публичного 

пространства. Уверен, что синергия усилий городских 

властей и нашей парламентской команды позво-

лит найти оптимальную модель функционирования 

и восстановления транспортной инфраструктуры, — 

резюмировал Игорь Абрамович.

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÓÞ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ. 

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ — ÑÅÂÅÐÍÀß ÑÀËÒÎÂÊÀ

Бригады КП «Харьковводоканал» Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности города ХГС ликвидировали 
повреждение на участке магистрального трубопровода 
холодного водоснабжения диаметром 800 мм 
на ул. Полтавский Шлях в Новобаварском районе.

З
аместитель директора по производству комплекса 

«Харьковводоснабжение» Николай Завада сооб-

щил, что аварийная ситуация произошла на участке 

технически изношенного трубопровода, обеспечивающего 

водоснабжение части Новобаварского и Холодногорского 

районов Харькова.

— Ремонтники немедленно приступили к земля-

ным работам и, несмотря на значительное залегание 

сетей — более 4 м, оперативно определили место по-

вреждения. После подготовительных мероприятий 

ремонтники перешли к реставрационным и свароч-

ным работам на трубопроводе. После ликвидации по-

вреждения территорию обязательно приведут в поря-

док, — рассказал Николай Завада.

Бригады КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХГС за 
неделю, с 18 по 23 августа, вывезли 43,6 тыс. куб. м бытовых 
отходов всех видов.

В 
частности, за это время бы-

ло вывезено 36,2 тыс. куб. м 

твердых бытовых отходов, 

2,6 тыс. куб. м крупногабаритных от-

ходов самосвалами и погрузчиками 

и 4,8 тыс. куб. м крупногабаритных 

отходов — бункерами.

Директор КП «КВБО» Алексей Ар-

тикуленко отметил, что работники 

предприятия с первых дней россий-

ской агрессии находятся на передней 

линии коммунального фронта и продолжают заботиться 

о чистоте города и комфортной жизни харьковчан.

— И мы очень благодарны харьковчанам, ко-

торые по достоинству оценивают нашу работу 

и в такое трудное время оплачивают нашу услугу, — под-

черкнул Алексей Артикуленко.

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ

×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
27 августа 2022 года4 Êóëüòóðà

ЗАВЕРШИВСЯ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ «МИРНЕ МАЙБУТНЄ ХАРКОВА», ЩО ПРОХОДИВ 
ПІД ПАТРОНАТОМ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ ІГОРЯ ТЕРЕХОВА З 3 ПО 23 СЕРПНЯ ДО ДНЯ 
НАШОГО УЛЮБЛЕНОГО МІСТА

Д
о 18 серпня включно юні харків`яни надіслали 

понад 900 робіт з усіх куточків нашої країни, та 

не буде перебільшенням, що й з усіх куточків 

планети. У кожній роботі відчувається щира любов до 

Першої столиці та жага зробити її ще кращою. Діти на-

малювали лише яскраве майбутнє Харкова та таланови-

то втілили свої бажання і бачення, яким буде місто ди-

тячої мрії, як воно відродиться та розквітне. Діти малю-

вали самостійно і разом із батьками у школах і садочках, 

у мистецьких закладах і бібліотеках. 

Усі учасники конкурсу проявили 

свої творчі здібності та поділилися 

своєю позитивною енергією. Ко-

жен малюнок став справжньою при-

красою конкурсу та символом віри 

в майбутнє. Конкурс проходив в он-

лайн-форматі на базі медіа-ресурсів 

Департаменту культури Харківської 

міської ради, а саме телеграм-кана-

лу @prostir_kh та інстаграм-сторінки 

@prostir_kh. Серед членів журі були 

провідні фахівці та педагоги мис-

тецької образотворчої освіти. За он-

лайн-голосуванням було визначено 

кращий малюнок у номінації «Гля-

дацькі симпатії». Переможцем стала 

робота Анастасії Соболь, яка зібра-

ла майже 1500 вподобайок глядачів. 

Малюнок Анастасії прикрашає електронну листівку-

подяку, яку буде розіслано всім учасникам конкурсу 

на електронну пошту. Під час голосування конкурсан-

ти виявили таку шалену активність, що у останній день 

сторінка в інстаграмі була навіть заблокована, через те 

що у час приходило не менш як 30 повідомлень.

Дуже цікава ситуація склалася з визначенням пере-

можців в основній номінації. Планувалося, що журі ви-

бере 23 кращих малюнка, на основі яких буде створено 

відеоролик, що демонструватиметься у харківському 

метрополітені. Але зробити вибір було дуже важко, та 

у кінцевому підсумку було визначено 33 роботи.

Не можна не відмітити роботу вихованців дошкіль-

ного навчального закладу (ясла-садок) № 366, яка та-

кож серед переможців. Цей садочок кожного року бе-

ре участь у Play Fest від LEGO. Цього року тема була 

«Україна надзвичайна». У закладі обрали тему «Харків 

майбутнього», і педагоги разом з дітьми з листопада 

2021 року по лютий 2022 року втілювали власними ру-

ками свої фантазії про наше місто у майбутньому.

Приємним сюрпризом стала спеціальна номінація 

«Галерея муралів майбутнього Хар-

кова», у якій художники-муралісти 

відібрали понад 10 робіт учасників 

конкурсу, на основі яких будуть 

створено ескізи для стінописів, що 

прикрасять будівлі мирного Харко-

ва. Малюнок 10-річної Поліни Су-

кач з Циркунів став першим у гале-

реї ескізів майбутніх муралів. Історія 

цієї сміливої дівчинки вражає. Полі-

на пережила жахіття війни в окупо-

ваному рідному селищі, була поране-

на, але вона продовжує радіти жит-

тю і малювати таки світлі твори. За 

її малюнком було зроблено ескіз та 

візуалізацію майбутнього харківсь-

кого стінопису. І хоча зараз це лише 

дитячі малюнки, але ми віримо, що 

у майбутньому Харків буде пишати-

ся новими муралами, створеними на їх основі.

Несподівано для організаторів міського конкурсу ди-

тячого малюнку «Мирне майбутнє Харкова» діти ста-

ли надсилати разом зі своїми малюнками й свої селфі. 

Тому конкурсний простір було прикрашено особливим 

сонячним настроєм, що випромінювали дитячі посміш-

ки. До кінця серпня всі учасники конкурсу отримають 

від організаторів листи подяки на пошту, з якої було 

надіслано малюнок, а лауреати отримають дипломи.

З розширеним списком переможців можна деталь-

но ознайомитися на фейсбук-сторінці Департаменту 

культури ХМР.

ÌÈÐÍÅ ÌÀÉÁÓÒÍЄ ÕÀÐÊÎÂÀ
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ЗІТКНУЛАСЯ 
З ПРОБЛЕМОЮ НЕСТАЧІ КОШТІВ НА 
ПІДРУЧНИКИ  ДЕРЖАВА ВИТРАТИЛА ГРОШІ 
НА ВОЄННІ ПОТРЕБИ, ТОЖ ДОВЕЛОСЬ 
ШУКАТИ МЕЦЕНАТІВ, ЯКІ ДОПОМОГЛИ Б ІЗ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДРУЧНИКАМИ ШКОЛЯРІВ

М
іністерство освіти і науки анонсувало — уч-

ні 1–5-х класів отримають безкоштовний 

доступ до електронних навчальних посіб-

ників. Це вдалося забезпечити завдяки міжнарод-

ним партнерам та видавництву «Ранок», яке випускає 

підручники. Відкритий доступ до них отримають учні 

1–5-х класів та їхні педагоги, які зможуть вільно ко-

ристуватися книжками з усіх предметів, незалежно від 

місця свого перебування. Їх також забезпечать матеріа-

лами для відпрацювання необхідних навичок і вели-

кою базою мультимедійного контенту. Всі підручники 

можна знайти на сайті видавництва. Вони уже доступ-

ні. Заздалегідь за ними можна почати підготовку до на-

вчального року.

— Навчальний матеріал для учнів побудовано на 

базі та з використанням підручників, кожен із яких має 

гриф «Рекомендовано МОН України» та є переможцем 

Всеукраїнського конкурсу підручників»,— зазначили 

у міністерстві.

Окрім того, Міносвіти планує проведення серії кур-

сів підвищення кваліфікації з розвитку професійних 

компетентностей вчителів і надання менторської під-

тримки під час організації навчання з використанням 

електронних підручників. При цьому будуть врахову-

ватись відмінності навчання дітей з особливими потре-

бами.

 «СПІЛЬНО» ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) створив інфор-

маційний сайт та відкрив доступ усім охочим до бібліо-

теки «Спільно». Цей ресурс об’єд-

нує всю актуальну інформацію 

із тем безпеки, здоров’я, гігієни, 

соціальної підтримки та освіти 

для дітей від 3 до 18 років. Це ка-

талог усіх діджитал та друкованих 

матеріалів ЮНІСЕФ, які містять 

необхідні знання про розвиток, здо-

ров’я, навчання та дозвілля дітей.

На сайті можна знайти брошури, 

листівки, розмальовки, зошити, 

ігри, мультики, книжки, комікси, 

наліпки, освітні відео, платформи, 

застосунки та багато чого іншого.

Онлайн-бібліотека «Спільно» має 

на меті, аби якомога більше дітей 

дізналися про важливу інформацію з актуальних тем. 

Наприклад, як поводити себе у надзвичайній ситуації, 

що робити із незнайомим предметом на вулиці, який 

алгоритм дій, якщо загубився.

На сайті також доступні матеріали для батьків та 

опікунів щодо харчування дітей, грудного вигодову-

вання, вакцинації та поради щодо батьківства та пси-

хологічної підтримки під час війни.

КОМУ БІБЛІОТЕКА СТАНЕ В ПРИГОДІ?
 Батькам. Для ігор та навчання дітей, аби просто та 

цікаво донести важливу інформацію.

 Вчителям та вихователям для викладання. Освітя-

ни знайдуть матеріали, які допоможуть організувати та 

урізноманітнити заняття з дітьми.

 Громадським організаціям та волонтерам. Ці ма-

теріали стануть корисним доповненням до зустрічей та 

тренінгів з дітьми та дорослими.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ БІБЛІОТЕКОЮ?
Користуватися каталогом дуже просто. Аби знайти 

необхідну підбірку матеріалів, оберіть тему та вкажіть 

вік дитини. Всі матеріали поширюються безплатно. Їх 

можна використовувати в електронному вигляді або 

надрукувати. Вони не призначені для продажу. Зміню-

вати графічні та текстові елементи або додавати нові 

заборонено.

 ДО ШКОЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Відомий психолог Світлана Ройз на своїй сторінці 

в Facebook розповіла, до чого необхідно бути готовими 

вчителям і батькам при організації навчального проце-

су в умовах повномасштабної війни в Україні.

ОСОБЛИВОСТІ, ЯКІ ПОТРІБНО РОЗУМІТИ:
 літній відкат в знаннях. Цього року ми не може-

мо спрогнозувати, скільки часу потрібно відвести на 

повторення матеріалу. До звичного літнього відкату 

приєднався ще стрес, який впливає на роботу довго-

строкової пам’яті. Щоб зняти тривогу, дітям важливо 

пояснити, що все поступово пригадаємо;

 багато дітей відвикли писати ручкою на папері. 

У багатьох точно зміниться почерк, ми можемо спо-

стерігати деякий регрес в письмових навичках. Все 

з часом повернеться, важливо частіше і дорослим, 

і малюкам давати вправи на 

розслаблення м’язів, пам’ята-

ти, що зараз темп і навчання, 

і письма буде сповільнювати-

ся;

 діти (і дорослі), які пере-

жили досвід травматизації, на 

деякий час забувають правила 

орфографії. Це з часом прой-

де;

 можуть бути складності 

з предметами і знаннями, 

що пов’язані з просторовою 

орієнтацією (геометрія, три-

гонометрія). Тут потрібні 

будь-які активності, де б дити-

на могла створювати 3D моделі. Наприклад, лего, ори-

гамі, ліплення, спорт, гра на музичних інструментах;

 травматичний досвід ускладнює сприйняття аб-

страктних понять. Саме зараз потрібні наочність, при-

кладні, практичні, конкретні, 

зрозумілі знання і дії;

 навички читання у дітей 

можуть погіршитися. Важливо 

пам’ятати, що це тимчасово, все 

відновиться;

 довгострокова пам’ять. 

Процеси запам’ятовування ін-

формації можуть бути усклад-

нені. Коли ми переживаємо 

стрес, робота гіпокампу, який 

відповідає, зокрема, і за довго-

строкову пам’ять, пригнічуєть-

ся. Тому починаємо з маленьких 

обсягів інформації, закріплюємо 

все в діях, в рухах. На перервах 

рухатися обов’язково!

 багато дітей за цей час звикли тримати телефон 

в руках — це для них символ керованості, контрольо-

ваності. Потрібно подумати, що з цим робити. Може, 

включати додатки в телефонах в процес навчання.

ЩО ПОТРІБНО ПАМ’ЯТАТИ 
ПРО ЕМОЦІЇ ТА ВІДНОСИНИ

– Ми не знаємо, що може стати тригером для 

емоційних реакцій, — під час підготовки уроків ми 

маємо бути дуже обережними з підбором відео, фото 

і музики,— зазначає психолог.

Бажано знати, через який досвід пройшла сім’я, щоб 

надати підтримку, якщо вона потрібна. Будь-який 

процес навчання починається з відчуття безпеки, на-

скільки зараз можливо.

БЕЗПЕКА — це наша передбачуваність, це недотор-

канність тілесна, повага до кордонів особи, зрозумілі 

правила.

Можна починати урок з того, що всі стукають до-

лонями по столах, малюють коло — свій захищений 

простір.

ЄДНІСТЬ — можливо, починати урок з пісні, мож-

ливо, створити свій девіз, ритуали вітання і прощання, 

робити спільні проєкти, разом допомагати ЗСУ, виса-

джувати рослини.

СТРУКТУРА — правила, розклад:

 зараз легалізована ненормативна лексика — по-

трібно відразу вводити правила і домовлятися, що є 

у вашому товаристві прийнятним;

 коли ми проживаємо стрес або травматичний до-

свід, ми перестаємо відчувати свої потреби. Тому треба 

нагадувати пити, їсти, йти в туалет, рухатися;

 лімбічна система не може витримати напружен-

ня: червоні рамочки в презентаціях, гострі кути в рам-

ках, які накладаються на слайди, емоційні картинки, 

багато інформації в слайдах можуть спричинити пере-

вантаження і несподівані, неусвідомлені реакції;

 стрес і травматизація змінюють і фрагментують 

наше сприйняття часу і реальності. Нам обов’язково 

потрібно акцентувати увагу на поточній даті;

 правила, рутини, обов’язки — це зараз терапія;

 коли ми проживаємо склад-

ний досвід, стрес, травмати-

зацію, змінюється самооцінка, 

зараз часто діти живуть в режимі 

очікування невдачі. Їм потрібен 

досвід перемог і підтримка. Це, 

наприклад, маленькі знайомі 

завдання, завдання, в яких був 

би швидкий успіх, святкування 

маленьких перемог;

 не давати практик із закри-

тими очима — зараз діти і дорос-

лі не закривають очей, бо так во-

ни втрачають контроль;

 не просити дихати глибо-

ко — глибоке дихання може про-

вокувати більш сильні емоційні 

прояви. Тому дихаємо так, як дихається;

 обов’язково обумовити все, що пов’язано з сире-

нами, укриттями. Важливе правило: ми співчуваємо, 

а не жаліємо.

Харківський міський голова Ігор ТЕРЕХОВ: 
«Новий навчальний рік ми розпочнемо в онлайн-
форматі. На жаль, жодна школа не відчинить своїх 
дверей, так само як і дитячі садочки. Тому що наразі 
є великі ризики. Сьогодні всі наші викладачі, вчителі 
налаштовані працювати та викладати предмети 

дистанційно».

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÐIÊ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÐIÊ 
ÂÆÅ ÍÀ ÏÎÐÎÇIÂÆÅ ÍÀ ÏÎÐÎÇI
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РОБОТИ 
З ВІДНОВЛЕННЯ 
РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ
У цьому будинку, що по вулиці 
Кооперативній, можна спостерігати зоряне 
небо з першого поверха по шостий. 11 липня 
він постраждав від прямого влучення 
ракети. Від удару обвалився цілий під’їзд. 
Під завалами опинилася 74-річна жінка, 
мешканка другого поверху. Рятувальники 
оперативно дістали її з-під уламків бетону.

З
руйнований унаслідок обстрілу бу-

динок отримає нове життя. Харків-

ський міський голова Ігор Терехов 

побував на місці майбутнього відновлю-

вального будівництва, поспілкувався з міс-

цевими жителями та провів нараду з фахів-

цями.

Будівельники пообіцяли мешканцям, 

що обов’язково відновлять їхні оселі, а ме-

ру докладно розповіли, що треба зробити, 

щоб будинок був знову як новий.

Ігор Терехов в свою чергу повідомив, що 

відповідні обстеження та експертизи вже 

проведені, є проєктне рішення і ось-ось 

розпочнуться підготовчі роботи:

— Тут великий обсяг робіт, і дуже 

сподіваємось, аби більшу їх частину ми за-

вершили до опалювального сезону. Вико-

нати таке завдання доручено підрядній ор-

ганізації. Починаємо працювати.

Работники Учебно-методического центра гражданской 
защиты и безопасности жизнедеятельности Харьковской 
области провели занятия для сотрудников КП «Харьковские 
тепловые сети» Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС.

Р
абочие ХТС узнали о правилах поведения при об-

стреле и оказания первой доврачебной помощи.

Так, главное правило во время обстрела — не-

медленно упасть на землю, отметил лектор Александр Бе-

резань. Также он посоветовал как можно плотнее закры-

вать помещения, заклеивать стекла скотчем почти полно-

стью, а еще лучше — забить оконные проемы крепким ма-

териалом типа фанеры.

— Что касается оказания первой медицинской помощи. 

К примеру, во время наложения на поврежденную конеч-

ность жгута или турникета лучше писать время фиксации 

пострадавшему на лбу, так как все подручные материалы 

могут быть залиты кровью.

В случае радиационной угрозы специальные таблет-

ки йода могут заменить 40 капель йода на 50 мл воды для 

взрослого и 20 капель для ребенка. Но принимать такие ме-

ры можно только при условии однозначной угрозы, — под-

черкнули специалисты.

Волонтери — представники Молодіжної 
ради при Харківському міському голові 
продовжують надавати гуманітарну 
допомогу всім родинам, де є малюки, 
яким потрібне дитяче харчування.

З
адля отримання допомоги слід 

виконати такі кроки.

По-перше, треба заповнити 

google-форму. Вона має відповіді майже 

на всі запитання, які можуть виникнути 

в процесі. Якщо родина обрала само-

вивіз, доведеться самостійно діставати-

ся до пункту видачі, щоб отримати харчування. При отри-

манні допомоги самовивозом слід надати такі дані:

 прізвище особи, на яку зроблена заявка;

 дату заповнення заявки;

 мати при собі копію паспорта заявника та свідоцтва 

про народження дитини (можна показати в додатку «Дія»).

Батьки маленьких харків’ян можуть заповнити форму на 

два види замовлення:

 індивідуальне (на 1 родину);

 групове (на 10 родин).

ГРУПОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ. 
Заявка у цьому разі має бути 

складена не менше як на 10 

родин. Колективні заявки роз-

глядаються за умови доданого 

файла з необхідними даними 

або посилання на цей файл. 

Групові заявки можна отри-

мати лише самовивозом. Про 

готовність колективного за-

мовлення люди отримують по-

передній дзвінок.

ЦЕ ВАЖЛИВО. Волонте-

ри звертаються з проханням до городян. Якщо ті знають 

батьків, які не мають смартфона, але потребують дитячого 

харчування, допоможіть їм створити заявку з власного га-

джета. Для цього слід зайти на сторінку Молодіжноі ради 

в Instagram, в шапці профілю знайти посилання на форму 

та заповнити її. Після чого вам зателефонують.

Через випадки шахрайства волонтери просять надсилати 

форму не частіше ніж раз на 2–3 тижні. Якщо будуть вияв-

лені підозрілі дії, такі як численні заявки, вони можуть не 

розглядатися.

ÓÐÎÊÈ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

ßÊ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÄÈÒß×Å ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

СПЕЦІАЛІСТИ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ВАРТІ 
НЕ ТІЛЬКИ ЧИСТОТИ ТА 
ПОРЯДКУ, А ЩЕ Й БЕЗПЕКИ. 
ВОНИ ЛАГОДЯТЬ КОМУНІКАЦІЇ, 
УСУВАЮТЬ НАСЛІДКИ 
РУЙНУВАНЬ, ДО ТОГО Ж ЩЕ 
ПРИБИРАЮТЬ БОМБОСХОВИЩА 
ТА РОЗМІЩУЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНІ 
ВКАЗІВНИКИ ЩОДО 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УКРИТТЯ

В
же більше 180 днів комунальники роблять усе, 

аби місто, як і до війни, було найчистішим та 

не загрузло у бруді. Працівники КП «Харків-

благоустрій» ХМР приводять до ладу прибудинкові 

території: прибирають опале листя, розпилюють ста-

ре гілля та обрізають кущі, зокрема, у Немишлянсь-

кому районі роботи ведуться по Салтівському шосе, 

на вулицях Немишлянській, Танкопія, Олімпійській, 

Харківських Дивізій, б-рі Богдана Хмельницького та 

пр. Героїв Харкова. Але до звичних служ-

бових обов`язків під час війни приєдналася важливіша 

місія — усунення наслідки руйнувань. Фахівці про-

довжують ремонтувати покрівлі та закривати контури 

в будинках, що зазнали обстрілів.

Вони відновлюють будинки, що ще підлягають ре-

конструкції, не тільки лагодять конструктив, а й 

оновлюють фасади та утеплюють споруди, тобто до-

тримуються енергозберігаючих технологій.

До того ж комунальники налагоджують ще один над-

важливий елемент воєнної буденності — безпекову ло-

гістику. Працівники комунальних підприємств нано-

сять інформаційні вказівники біля входів до підвалів 

житлових будинків, в яких розміщуються укриття. 

Зокрема, роботи тривають в Індустріальному районі. 

Станом на 25 серпня такі покажчики розміщено на 280 

будинках із 394.

ÕÀÐÊIÂ — 
Ó ÒÓÐÁÎÒËÈÂÈÕ 
ÐÓÊÀÕ
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НАШЕ ВИДАННЯ РЕГУЛЯРНО ПУБЛІКУЄ 
МАТЕРІАЛИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПЕНСІЙНИХ 
ЗМІН. НА ЧАСІ ЧИМАЛО ПРОБЛЕМ ВИНИКАЄ 
У БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВИРВАЛИСЯ З ОКУПАЦІЇ. 
УКРАЇНЦІ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЯ НА ПІДКОНТРОЛЬНУ 
ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, МОЖУТЬ І МАЮТЬ 
ПОНОВИТИ ПЕНСІЮ. ТАКОЖ ПЕНСІОНЕР МОЖЕ 
ОТРИМАТИ КОШТИ ЗА ТОЙ ЧАС, КОЛИ НЕ МАВ 
ЗМОГИ ЗАБРАТИ ВИПЛАТИ З ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ПРИЧИН

 ЯК ПОНОВИТИ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ
Українці мають право поновити пенсійні виплати 

у повному обсязі, після того як покинули тимчасово 

окуповану територію. І юристи, і фахівці ПФ зазнача-

ють, що для цього перш за все потрібно зареєструва-

тись як ВПО (внутрішньо переміщена особа), а потім 

звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для отримання пенсії внутрішньо переміщеній особі 

необхідно зареєструватися та отримати довідку про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка 

дозволить, зокрема, переоформити соціальні виплати 

та пенсію.

 ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК 
ВПО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

За допомогою мобільного додатка Єдиного держав-

ного вебпорталу електронних послуг (Портал «Дія») 

подати заявку.

Далі звернутися до центру адміністративних послуг 

за місцем перебування, аби отримати довідку в папе-

ровій формі.

З цією довідкою звернутися в управління ПФУ 

в районі фактичного місця проживання для відновлен-

ня пенсійних виплат.

 ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК 
ВПО ОСОБИСТО

Звернутися до уповноваженої особи виконавчого 

органу сільської, селищної, міської ради або центру 

надання адміністративних послуг. Також заявнику 

необхідно надати документ, що посвідчує особу та під-

тверджує громадянство України, або документ, що по-

свідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або 

свідоцтво про народження дитини.

У заяві про постановку на облік внутрішньо 

переміщеної особи необхідно зазначити:

 прізвище, ім’я та по батькові;

 громадянство;

 дату та місце народження;

 стать;

 відомості про малолітніх, неповнолітніх внутріш-

ньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі 

необхідності);

 відомості про законних представників, які супро-

воджують малолітню дитину, недієздатних осіб або 

осіб, дієздатність яких обмежена;

 відомості про зареєстроване і фактичне місце 

проживання;

 адреса, за якою з особою може здійснюватися 

офіційне листування або вручатися офіційна коре-

спонденція, та контактний номер телефону;

 обставини, що спричинили внутрішнє 

переміщення;

 повідомлення особи про непричетність до скоєн-

ня злочинів або співучасті у злочинах;

 відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні 

та інші потреби;

 відомості про наявність інвалідності та потреби 

в технічних та інших засобах реабілітації;

 відомості про місце навчання/виховання дитини 

(найменування закладу);

 відомості про працевлаштування, освіту, 

спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.

ВАЖЛИВО! Довідка видається безоплатно у день по-

дання заяви про взяття на облік, крім випадків, коли 

при подачі заяви в документі, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, або в докумен-

ті, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 

статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця про-

живання на території адміністративно-територіальної 

одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. 

У такому разі уповноважений орган зобов’язаний роз-

глянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти 

рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

 ЗА ЯКИЙ ПЕРІОД МОЖНА ОТРИМАТИ ПЕНСІЮ
Нагадаємо, якщо пенсіонер не може отримати пен-

сію фізично у відділенні «Укрпошти», то виплати на-

копичуватимуться на його рахунку протягом шести мі-

сяців. 

Стосовно сучасних реалій, у Пенсійному фонді на-

голошують, що всі виплати, які пенсіонери не змогли 

отримати вчасно протягом війни, будуть збережені. 

Якщо пенсіонери не можуть виїхати на безпечну тери-

торію, то отримають виплати якнайшвидше після део-

купації.

ДОВІДКА. Відповідно до ст. 46 (виплата пенсії за 

минулий час) цього Закону, нараховані суми пенсії, 

на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав 

своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий 

час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за 

отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотри-

маної пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачуєть-

ся одночасно, а решта суми виплачується щомісяця 

рівними частинами, що не перевищують місячного 

розміру пенсії.

 ЯК ЗМІНИТИ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ
Також пенсіонери можуть змінити спосіб отримання 

пенсій: з фізично у відділенні «Укрпошти» на формат 

переказів на банківську картку. Для цього потрібно по-

дати заяву у ПФУ особисто або за допомогою вебпор-

талу portal.pfu.gov.ua.

Як подати заяву за допомогою вебпорталу:

 зайти до особистого кабінету за допомогою 

кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

 у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати 

підрозділ «Внесення змін до пенсій-

ної справи»;

 обрати вкладку «Заява на зміну 

способу виплати пенсії», заповнити 

усі обов’язкові поля та прикріпити 

скан-копії: паспорта, реєстраційно-

го номера облікової картки платника 

податків, реквізитів, наданих банком (у разі обрання 

виплати через банк).

Потім заяву зі скан-копіями документів необхідно 

підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсій-

ного фонду України.

 ПЕНСІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В СПАДОК
Правознавці розповідають, що отримати не отрима-

ну пенсію мають також спадкоємці після того, як отри-

мають спадщину.

Пенсія нараховується, і на неї мають право пенсіо-

нери з дня призначення і до дня смерті. Ніяких виклю-

чень згідно з законом немає.

 ЦІКАВО
На надбавку у 9% можуть претендувати жінки, які 

виходять на пенсію за віком у 2022 році.

Про це вказано у постанові Кабміну від 15.09.2021 

№ 963 «Про додатковий соціальний захист окремих 

категорій осіб у 2022 році та в подальшому».

Зазначається, що основні умови для цього:

— дата народження жінки — з 1 січня 1962 року по 

31 грудня 1962 року;

— пенсія призначається вперше.

У Пенсійному Фонді навели два приклади, коли жін-

ка може/не може претендувати на таку надбавку:

1. Якщо жінка народилася, наприклад, 8 березня 

1962 року, а 10 березня 2022 р. вперше звернулася за 

призначенням пенсії за віком і дотрималася законо-

давства, то виплата держави встановить ще й щомісяч-

не підвищення у 9% від зазначеної пенсії.

2. Якщо жінка, яка претендує на пенсію, народи-

лася, наприклад, 12 липня 1962 р., але з 2 липня 2018 

по 6 липня 2018 отримувала пенсію за вислугу років, 

а з 7 липня 2018 виплату пенсії за вислугу років було 

припинено через працевлаштування на посаду, яка 

дає право на цей вид пенсії. А вже по досягненню пен-

сійного віку вона звернулася до сервісного центру із 

заявою щодо переведення на пенсію за віком, — то у та-

кому разі щомісячне підвищення в розмірі 9% до пен-

сії не встановлюється, оскільки заявниці раніше була 

призначена пенсія за вислугу років.

 ДО РЕЧІ
Українські пенсіонери в середньому отримують 

4437 грн від держави, але якщо продовжують кар’єр-

ну діяльність, — їхня пенсія вища. При цьому майже 

11 млн пенсіонерів (10,8 млн українців) не звільняли-

ся або знайшли іншу роботу після виходу на 

пенсію 2,7 млн осіб.

Згідно зі статистичними даними Пен-

сійного фонду, середня пенсія пенсіонера, 

що працює, трохи більше 4665 грн. Таким 

чином різниця між тими, хто пішов на від-

починок, та тими, хто продовжив трудову 

діяльність, становить 228 грн.

Пенсіонерів, які отримують понад 4 тисячі гривень, 

в Україні не так багато, — понад 60% не мають доходу 

вище цієї суми, а найбільша категорія взагалі отримує 

близько 2–3 тис. грн.

ÏÅÍÑIÏÅÍÑIЇЇ ÏIÑËß ÎÊÓÏÀÖI ÏIÑËß ÎÊÓÏÀÖIЇЇ: : 
ÙÎ ÐÎÁÈÒÈÙÎ ÐÎÁÈÒÈ

В Україні з 1 липня 
мінімальна пенсія 

складає 2 027 гривень, 
а середня — 4 437 

гривень.

Окрім пенсійних виплат, особи, які перемістилися з окупації та отримали статус ВПО, мають оформити 
виплати по 2000 грн. У разі наявності інвалідності допомога становитиме 3000 грн. Як зазначили 

у Департаменті соціальної політики ХМР, з початку повномасштабної війни таку матеріальну допомогу 
в Харкові отримали більше 20 тис. осіб.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
При обращении в общественные организации или 

к начальству нельзя проявлять поспешность, это мо-

жет отрицательно сказаться на продвижении к це-

ли. Будьте внимательны при работе с документами 

и ценными бумагами.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Благоприятный день, особенно для мужчин, заня-

тых в бизнесе. Женщины-Тельцы могут быть обма-

нуты или вовлечены в авантюры. Отложите крупные 

покупки. Постарайтесь также не посещать обще-

ственных мест.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня вам придется активно отстаивать свои 

жизненные принципы, иначе ход событий изменится 

не в вашу пользу. Не исключены неожиданные пово-

роты в судьбе или препятствия в профессиональной 

сфере, которые потребуют корректировки планов.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Ложное известие, неверная оценка ситуации или 

опрометчивые обещания могут привести к осложне-

ниям в работе или личной жизни. Отложите намечен-

ное дело — кто-то пытается устроить вам ловушку.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Не назначайте деловых или любовных встреч, по-

тому что будет чрезвычайно трудно прийти к общему 

мнению и согласию по принципиальным вопросам. 

Неблагоприятный день для Львов, занятых в сфере 

обслуживания. Будет сложно избежать ошибок.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Противоречивый день, требующий решительных 

действий, упорства в достижении цели, преодоления 

препятствий. Придется отложить решение некото-

рых вопросов на будущее. Успех в делах обещает быть 

только кажущимся. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День окажется благоприятным для крупных при-

обретений и сделок. Однако следует соблюдать осмо-

трительность и не допускать расточительства — веро-

ятен обман. Во второй половине дня возможны со-

бытия, которые испортят настроение.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Категоричность в суждениях или несдержанность 

в поступках могут негативно отразиться на отноше-

ниях с окружающими. Возможны домашние хлопоты 

или расходы, связанные с проблемами родственни-

ков или детей.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Общение с близким человеком доставит радость. 

Вы сможете отпустить давние обиды и позитивно на-

строиться на будущее. Старайтесь следить за здоро-

вьем и не игнорировать рекомендации врача.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День благоприятен для заключения контрактов 

и договоров, оформления бумаг. Женщины-Козе-

роги в общении с окружающими должны проявлять 

сдержанность и осмотрительность: вероятны тайное 

недоброжелательство или ложный совет.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Критический день, связанный с самозащитой. 

Воздержитесь от активной деятельности, физиче-

ских нагрузок, прогулок, новых знакомств. В обще-

нии с дальним окружением вероятны интриги. Избе-

гайте темноты и уединения.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Деловая активность нестабильна. В любом деле 

вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем 

обычно. Сегодня следует соблюдать осторожность 

и гибкость. Может возникнуть необходимость при-

влечения к своим планам влиятельных людей.

Ãîðîñêîï íà 27 àâãóñòà

ХХ
олодные руки и ноги могут быть просто 

способом адаптации вашего тела к тем-

пературе наружного воздуха или сигна-

лом о проблемах со здоровьем. По статистике, 

женщины чаще страдают от этой проблемы, чем 

мужчины. Ее причиной обычно являются: гипо-

тиреоз (щитовидная железа вырабатывает недо-

статочное количество гормонов), анемия, диабет, 

синдром грудного выхода и проблемы с кровооб-

ращением, такие как болезнь Рейно.

Поскольку щитовидная железа влияет на об-

щий обмен веществ в организме, гипотиреоз 

означает, что ваш внутренний «двигатель» рабо-

тает слабее, чем у людей с правильно функциони-

рующей щитовидной железой.

Анемия может стать причиной холодных конеч-

ностей, потому что из-за недостатка эритроцитов 

температура тела понижается. При болезни Рей-

но кровеносные сосуды сужаются, что уменьшает 

кровообращение и делает ваши конечности более 

холодными. Синдром грудного выхода возникает, 

когда нервы, выходящие из грудного отдела позво-

ночника, оказываются сдавленными.

Это может быть результатом травмы, хрониче-

ской плохой осанки или как врожденная пробле-

ма. Давление на нервы влияет на кровообраще-

ние в руках. Женщины больше подвержены по-

чти всем этим заболеваниям, кроме диабета.

Как решать проблему с холодными пальцами 

рук и ног зависит от причины ее возникновения. 

В холодное время года обязательно надевайте 

перчатки и теплые носки.

Регулярные занятия аэробикой помогают улуч-

шить коллатеральное кровообращение за счет 

увеличения размера мелких кровеносных сосу-

дов, чтобы они могли пропускать больше крови.

В случае анемии решением будет корректиров-

ка рациона. Ешьте больше листовых зеленых ово-

щей и мяса, особенно печень.

Не забывайте и о колоссальной пользе регу-

лярных физических упражнений. Работайте над 

улучшением осанки и укреплением мышц верх-

ней части спины и груди.

ÌÅÐÇÍÓÒ ÐÓÊÈ:ÌÅÐÇÍÓÒ ÐÓÊÈ:
Â ×ÅÌ ÏÐÈ×ÈÍÀ?Â ×ÅÌ ÏÐÈ×ÈÍÀ?
Холодные руки — горячее сердце. Наверняка, вы не раз 
слышали такое выражение. На самом деле подобный 
симптом — не просто неприятное ощущение, а сигнал, 
предупреждающий о разладах в организме.

По горизонтали: 3. Изделия из особого теста. 

8. Потомок от брака между людьми разных рас. 

9. Совместное движение группы лиц с какой-ни-

будь целью. 10. Добыча рыбы. 11. Сумма или раз-

ность двух алгебраических выражений. 13. Навяз-

чивое состояние страха, развивающееся при неко-

торых психических заболеваниях. 14. Строй кора-

блей, когда они следуют один за другим с равными 

промежутками. 20. Письмо, уведомляющее получа-

теля о переводе денег. 21. Лесная птица с сильным 

клювом. 22. Вера в возможность осуществления 

чего-нибудь радостного, благоприятного. 23. При-

родный водоём с замедленным водообменом. 

24. Глупый человек, простак. 26. Мрачный, безра-

достный взгляд на жизнь. 31. Квартирант. 32. По-

суда в форме маленького таза. 33. Металлическая 

коробка с подшипником, передающим давление 

вагона или локомотива на колёсную ось. 34. Энер-

гия, создаваемая беспорядочным движением ча-

стиц тела. 35. Средство для детонации взрывчатого 

вещества. 36. Глубоко врезавшийся в берег залив со 

стоячей, непроточной водой.

По вертикали: 1. Фигура Земли, ограниченная 

поверхностью Мирового океана, мысленно про-

долженной внутри материков. 2. Сеянец плодово-

го дерева, используемый для прививки. 4. Судо-

рожное сокращение мышц от холода или нервно-

го состояния. 5. Вид белого хлеба. 6. Своеобразное 

произношение, особенности речи. 7. Падающая 

звезда. 12. Малое военное быстроходное судно. 

13. Общественный строй. 15. Зимние тёплые са-

поги. 16. Музыкальный лад светлой, радостной 

окраски. 17. Строительный материал, употребля-

емый для покрытия крыш, обивки стен. 18. Без-

лесное пространство, пустыня. 19. Металлическая 

пластинка, служащая застёжкой, украшением. 

25. Гимназия в древних Афинах, где преподавал 

Аристотель. 26. Ад, адский огонь. 27. Сильный хо-

лод, мороз. 28. Жировое вещество, приготовляемое 

из веществ животного, растительного или мине-

рального происхождения. 29. Обманчивое видение. 

30. Устройство, преграждающее путь чему-нибудь.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Сдоба. 8. Метис. 9. Поход. 10. Лов-

ля. 11. Бином. 13. Фобия. 14. Кильватер. 20. Авизо. 

21. Дятел. 22. Надежда. 23. Озеро. 24. Лопух. 26. Пес-

симизм. 31. Жилец. 32. Миска. 33. Букса. 34. Тепло. 

35. Запал. 36. Затон.

По вертикали: 1. Геоид. 2. Дичок. 4. Дрожь. 5. Бул-

ка. 6. Говор. 7. Болид. 12. Миноносец. 13. Феодализм. 

15. Валенки. 16. Мажор. 17. Шифер. 18. Степь. 19. Бля-

ха. 25. Лицей. 26. Пекло. 27. Стужа. 28. Масло. 29. Ми-

раж. 30. Экран.


