
ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯВторник
30 августа 2022 года 

№ 102 (549)

Харьковская городская газета

Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

ÂÈÆÈÂÅÌÎ, ÂIÄÁÓÄÓЄÌÎ, ÂIÄÍÎÂÈÌÎ .6

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
ПОЗДРАВИЛ ХАРЬКОВЧАН, КОТОРЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ № 593/2022 ОТМЕТИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

оздравляю всех харьковчан, удостоенных высших наград государства!
Вы — настоящие патриоты Украины, мужественные люди, жители Го-

рода-героя, которые, несмотря на ежедневные обстрелы, помогают 
другим, восстанавливают разрушенное, доносят информацию о  происходя-
щем в Харькове.

Наши героические коммунальщики — слесарь «Харьковводоканала» Алексей 
Гармаш, машинисты «Харьковских тепловых сетей» Александр Миргородский 
и «Харьковводоканала» Павел Петручек, журналист Татьяна Доцяк, фотокор-
респонденты Сергей Козлов и Сергей Бобок, газовщики, энергетики, предста-
вители сферы связи, эти ордена — заслуженная награда за ваш тяжелый труд 
во время войны и гражданскую позицию.

Спасибо от имени всех харьковчан за героизм и преданность делу. Благодаря 
таким людям Украина смело и уверенно приближает свою победу!

Желаю вам сил и новых профессиональных свершений!

ÇÀ ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ 
ÄÅËÓ È ÃÅÐÎÈÇÌ!
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ËÎÃÈ×ÍÛÉ ØÀÃ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел второе заседание 
группы по наработке предложений по 
участию нашего государства в рабочей 
группе Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
вопросам борьбы со взяточничеством 
в международных коммерческих операциях.

Вопрос борьбы с коррупцией приобре-

тает особое значение, и участие Украины 

в рабочей группе ОЭСР должно ускорить 

европейскую инте-

грацию нашего го-

сударства, отметил 

Андрей Ермак:

— Это очень бо-

льшая мотивация, 

большое оружие — 

во всех смыслах это-

го слова, которое 

помогает нам дви-

гаться к нашей по-

беде. Наше желание присоединиться к 

ОЭСР является абсолютно логичным ша-

гом. Сейчас важно осуществление четких 

шагов по достижению критериев для член-

ства в рабочей группе ОЭСР и наработке 

пакета необходимых для этого законода-

тельных изменений.

Правительство Украины 2 августа 2022 го-

да направило в ОЭСР письмо с заявкой на 

присоединение к рабочей группе по борьбе 

со взяточничеством в международных дело-

вых операциях. Очередное заседание долж-

но состояться в октябре. Чтобы ускорить 

процесс обретения членства, украинская 

сторона решила самостоятельно проанали-

зировать критерии и предложить этот ана-

лиз для принятия нашей группой соответ-

ствующего решения. Критерии вступления 

в рабочую группу ОЭСР можно разделить на 

четыре сегмента: присоединение к право-

вым актам ОЭСР, критерии экономических 

факторов для оценки «взаимного интереса», 

критерии законодательной базы для борьбы 

с подкупом иностранных должностных лиц, 

а также дополнительные критерии подтвер-

ждения желания и возможности сотруд-

ничать. Участники заседания рассмотре-

ли анализ Конвенции о борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц в междуна-

родных деловых операциях и предложений 

в отношении норм, которые требуют внесе-

ния в украинское законодательство.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ ВАЖНЫЕ 
ВИЗИТЫ ПАРТНЕРОВ В УКРАИНУ, СООБЩИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, 
ПОДЧЕРКНУВ, ЧТО НАМЕРЕН ВОЗОБНОВИТЬ 
ПРАКТИКУ ОБРАЩЕНИЙ К ГОСУДАРСТВАМ 
И НАРОДАМ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НАШЕ ГОСУДАРСТВО

П
родолжается активная работа по новым 

пакетам поддержки для украинских за-

щитников.

— Оборонная поддержка — оружие и снаряды, 

финансовая поддержка, политическая, информа-

ционная, поддержка нашего восстановления — 

ежедневно каждое государственное должностное 

лицо должно демонстрировать результат в своей 

зоне ответственности. Только работа на результат 

дает право занимать государственные должности. 

Это должны помнить все, кто был наделен властью. 

Провел совещание с представителями сектора оборо-

ны и безопасности. Были руководители Вооруженных 

сил Украины, разведки, Службы безопасности Укра-

ины, министерства внутренних дел и других структур 

и направлений защиты нашего государства. Все вопро-

сы, которые мы рассматривали, — важны, но закрыты, 

детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят его 

последствия в дальнейших действиях наших защитни-

ков. Ни один террорист не останется без ответа за уда-

ры по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, 

Донбасс — за всех они получат ответ.

Владимир Зеленский также отметил, что Донецк 

всегда был одним из самых богатых и сильных городов 

Украины, а шахтерский труд — одной из самых уважа-

емых профессий.

— Сейчас гордый и славный украинский Донецк 

унижен российской оккупацией, ограблен. Оккупан-

ты принесли туда самое страшное — абсолютное иг-

норирование ценности любой жизни, абсолютное не-

уважение к кому бы то ни было. Принесли деградацию 

и гибель. И думают, что они там навсегда. Но они — 

временно. А Украина вернется. Обязательно! Жизнь 

вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. 

Возможность жить в безопасности и благополучии. 

Именно это будет символизировать наш украинский 

флаг, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, 

в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во 

всех районах, которые находятся под российской ок-

купацией: на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. 

И обязательно — в Крыму. Мы не забыли и не забудем 

ни об одном своем городе и ни об одном своем челове-

ке, — сказал Президент.

ÆÈÇÍÜ ÂÅÐÍÅÒÑß. ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ!

Сотрудники харьковских коммунальных предприятий 
и волонтеры, которые работают в условиях военного 
времени, получили награды.

В 
ходе торжественного приема, посвященного Дню 

города и Дню Независимости Украины, Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов вручил 

Почетные грамоты Харьковского городского совета, По-

четные грамоты исполнительного комитета городского 

совета и Благодарности городского головы представи-

телям АО «Харьковгоргаз», коммунальных предприятий 

«Харьковские тепловые сети», «Харь-

ковский метрополитен», «Харьковво-

доканал», «Харьковжилстрой», «Дор-

ремстрой», «Салтовское трамвайное 

депо», «Жилкомсервис», «КВЛК», ра-

ботникам районных администраций, 

Харьковского городского совета и др.

Мэр подчеркнул, что ежедневно 

харьковчане самоотверженно и му-

жественно трудятся на своих рабочих 

местах и делают все возможное для 

обеспечения функционирования всех 

сфер жизнедеятельности города:

— Я благодарен каждому из вас. Мы встречались, когда 

делали теплотрассы под снарядами, когда ремонтировались 

вводы в дома, пробитые осколками, на станциях метро, 

когда там находились люди, и за каждым нужен был уход. 

Наши водители общественного транспорта под 

снарядами развозили еду в начале войны, рабо-

чие вывозили мусор, а в это время в них стре-

ляли, и они чудом остались живы. Кто-то лечил 

и прикрывал собой раненых. Особая благодар-

ность волонтерам, которые и по сегодняшний 

день раздают еду и ухаживают за людьми, кото-

рые не могут обслужить себя сами.

Все это делаете вы — харьковчане. Сейчас 

наш город по-прежнему красив, но со шрама-

ми и болью в душе каждого, но мы живем с полной уве-

ренностью, что после нашей победы мы его отстроим, он 

будет еще лучше, и следующий праздник мы проведем на 

площади Свободы.

Вторую остановку, которая будет служить укрытием 
от обстрелов, в ближайшее время планируют 
установить на Северной Салтовке.

Х
арьковский городской голова Игорь Тере-

хов отметил, что с начала войны именно этот 

микрорайн города чаще всего подвергался 

массированным обстрелам со стороны российского 

агрессора, поэтому такая остановка там просто необ-

ходима.

— Разрабатывая данный проект, мы прежде всего, ста-

вили цель — обезопасить горожан.

Всего в Харькове определены первые 25 мест с наи-

большим скоплением людей, ожидающих обществен-

ный транспорт, чтобы установить безопасные остановки-

укрытия. На сегодня остановки находятся в производстве. 

Начиная со следующей недели будем постепенно устанав-

ливать их в разных районах города. Как уже сообщалось, 

что первую остановку-укрытие в Харькове открыли 19 ав-

густа. Она оснащена прямой связью с диспетчером, бес-

платным Wi-Fi, а также экраном, с помощью которого 

пассажиры могут увидеть подъезжающий транспорт.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÒÐÓÄ

ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÆÈÒÅËÅÉ
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МЫ  ВМЕСТЕ!
В центре Харькова проводятся 

восстановительные работы, а трехэтажное 
здание, которое было разрушено вечером 

28 августа в результате вражеского 
обстрела, разберут, сообщил Харьковский 

городской голова Игорь Терехов.

Чтобы минимизировать разрушения 

российского агрессора, будут также от-

ремонтированы расположенные рядом 

проезжая часть и тротуар, отметил го-

родской голова:

— Поскольку транспорт сейчас в огра-

ниченном количестве, для ликвидации 

последствий обстрелов задействуют со-

трудников некоторых депо, которые оста-

лись без работы. Они помогают разбирать 

завалы и расчищать дороги. Харьков — это 

наш дом, его нужно держать в порядке. То, 

что мы находимся под постоянными об-

стрелами, не говорит о том, что город не 

нужно убирать. Наши коммунальщики — 

герои. Если бы у меня возможность, я бы 

каждому дал по ордену. Также нам помо-

гают волонтеры, харьковчане. Мы обяза-

тельно выстоим и справимся с любыми 

трудностями. 

Потому что мы — вместе!

29 августа в Салтовском районе Харькова состоялась 
ежегодная педагогическая конференция, посвященная 
новому учебному году 2022/2023. В ней принял участие 
Харьковский городской голова Игорь Терехов.

М
эр сообщил, что в результате вражеских об-

стрелов в Салтовском районе в разной сте-

пени разрушено более 70% учебных учре-

ждений (это 55 зданий). Естественно, что в целях без-

опасности возобновить в Харькове офлайн-обучение 

нельзя, поэтому дети будут получать образование ди-

станционно.

— Война не дает нам перейти к нормальному обу-

чению. Особенно в Салтовском районе. Несмотря на 

все, что происходит, вы с честью выполните свою ра-

боту. Вам очень тяжело. Я понимаю ваше настроение 

и очень прошу перетерпеть и выдержать. Все зависит 

от каждого из нас, нашего желания, воли, характера 

и стремления. Вам удастся сделать так, чтобы наши 

дети получили достойное образование, тем более что 

по итогам ВНО этого года 45 учеников Салтовского рай-

она получили наивысший балл. Большое спасибо за ваш 

труд! — обратился к педагогам городской голова. Игорь 

Терехов также отметил, что сегодня в Харькове в полном 

объеме выплачивается заработная плата работникам об-

разования, здравоохранения и коммунальных служб.

Ó×ÈÒÜÑß ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

Всего в Салтовском районе 83 учебных учреждения. 
В 2022/2023 учебном году в школах будет учиться 23,7 тыс. 

школьников (почти на 1,1 тыс. учащихся меньше, чем 
в прошлом году), из них — около 1,5 тыс. учащихся первых 
классов. Образовательный процесс будут обеспечивать 

более 2 тыс. педагогов.

Начальник отдела Департамента 
по делам семьи, молодежи и 
спорта ХГС Валерий Пономаренко 
в мирное время занимался 
вопросами улучшения 
спортивной инфраструктуры 
города. Сегодня он фиксирует 
разрушения спортивных объектов 
и устраняет последствия 
попадания вражеских снарядов.

В
алерий Пономаренко 

возглавляет отдел ма-

териально-технического обеспечения и развития 

спортивной инфраструктуры Управления по физической 

культуре и спорту.

— Также с первых дней войны Валерий активно работа-

ет волонтером в штабах, организованных в городских клу-

бах по месту житель-

ства. Занимается во-

просами логистики, 

поиском и доставкой 

гуманитарных грузов 

в Харьков. Вместе с 

командой ОО Moto 

Hub Street Way адрес-

но доставляет продук-

ты и средства личной 

гигиены (400–500 

упаковок ежедневно) 

в районы, которые 

больше всего пострадали во время войны, а также тем, кто 

не может самостоятельно получить помощь в пунктах вы-

дачи. Под их постоянной опекой находятся более 3 тыс. че-

ловек, которым продуктовые наборы предоставляются на 

постоянной основе, — рассказали в Департаменте.

ÂÛÁÈÐÀÞ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ

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

П
ервая встреча, на которой стороны обсудили, 

какую помощь агентство может предоставить 

Харькову, состоялась в начале месяца. Узнав 

первоочередные потребности и рассмот-

рев заявки, которые поступили от горо-

да, в организации собрали техническую 

команду — шелтер-офицера и инженера, 

чтобы ускорить проведение работ.

Игорь Терехов подчеркнул, что основ-

ная задача — подготовиться к зиме и нор-

мально пройти отопительный сезон. И для 

этого сегодня в городе делают все необхо-

димое.

— Враг целенаправленно продолжа-

ет уничтожать городскую инфраструкту-

ру, разрушает котельные, трубопроводы, 

тепловые пункты, водонасосные станции, 

трансформаторные подстанции. Но нам 

необходимо обеспечить людей теплом. 

Поэтому сделаем все, что от нас зависит.

Представители агентства ООН отметили, что посе-

тят места коллективного проживания переселенцев, 

а также окажут поддержку с ремонтом жилого фонда. 

Кроме того, они ожидают приезда специалиста, ко-

торый поможет подготовить к отопительному сезону 

объекты КП «Харьковводоканал».

ÑÄÅËÀÅÌ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÎÒ ÍÀÑ 
ÇÀÂÈÑÈÒ

За прошедшую неделю бригады комплекса 
«Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 
устранили 75 нештатных ситуаций на водоводах, 
привели в порядок 66 смотровых колодцев 
и восстановили 16 водоразборных колонок. 

29 августа в план взяты 13 участков водоводов. 
Значительные объемы работ собираются выполнить 

в Шевченковском и Новобаварском районах.



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Вторник 
30 августа 2022 года4 Ïñèõîôàêòîð

ВІЙНА, ЯКУ РОЗПОЧАЛА РОСІЯ, ЙДЕ ПІВРОКУ. ЗА ЦЕЙ ЧАС ВСЕ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ПОМІЧАЄ, 
ЩО ЇХ ВЖЕ ТАК НЕ ЛЯКАЮТЬ СИРЕНИ ТА ЗВУКИ ВИБУХІВ

Ф
ахівці розповіли, що відбувається зараз з на-

шою психікою, інформує «Главком».

Ключове психологічне поняття у цьому 

плані — адаптація, вважає психолог Валентин Кім. 

«Коли люди кажуть, що звикли до 

війни, вони трошки обманюють са-

мих себе. Тут швидше йдеться не 

про звикання, а у якомусь сенсі про 

самообман і самонавіювання, про 

демонстрацію своєї сили та впевне-

ності. І це необхідна умова для того, 

щоб ми могли себе відчувати більш-

менш у нормі. Ми хочемо показати 

оточенню і самим собі, що насправ-

ді сирени і усі події останніх шести 

місяців не завдають нам болю, за-

непокоєння і тривоги. Тобто ми намагаємося самі собі 

навіяти стан, у якому нам добре», — запевнив він.

Як пояснює психолог, за фразою «я звик/звикла» 

насправді криється багато мотивів, які умовно мож-

на розбити на три групи. Це уникнення, знецінен-

ня небезпеки та адаптація, яка частково пов'язана 

з емоційним онімінням від того, що відбувається. Але 

саме оніміння найчастіше виникає тоді, коли людина 

безпосередньо перебуває на лінії фронту та реально 

стикається з наслідками загроз.

Психотерапевтка Марія Фабричева також вважає, 

що нинішній стан багатьох українців — наслідок вмін-

ня нашої психіки адаптуватися:

— Наша психіка влаштована так, що може адаптува-

тися і витісняти якісь речі. Вона робить усе, аби люди-

на змогла вижити. Зараз із «центрального фронту» моз-

ку інформація про війну перейшла в інші ділянки: для 

когось вона стала просто тлом.

За її словами, люди з війни потроху почали переклю-

чатися на інші, не менш важливі, речі: підготовка до 

зими (що також важливо для виживання), початок на-

вчального року.

Звичайно, людям «повертає пам'ять» звук сирени чи 

приліт, але вони при цьому не на сто відсотків «вклю-

чені у війну» увесь час.

 ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З НАМИ 
НА РІВНІ ФІЗІОЛОГІЇ І ЩО РОБИТИ

Як пояснила психотерапевтка, лікар-психіатр Тіна 

Берадзе, коли з людиною відбуваються якісь екстраор-

динарні речі, включається мигдалеподібне тіло — ча-

стина людського мозку, що відповідає за викид адре-

наліну, і вмикає реакцію «бий або біжи». «Люди по-різ-

ному переживають сильний стрес: є генетичні чинни-

ки, є індивідуальна стресостійкість. Є такий термін, 

як «десенситизація». Це коли стається перший приліт, 

потім другий, за ним третій — і мигдалеподібне тіло зви-

кає до цього, вироблення великої кількості адреналіну 

стає постійним, відтак нормою. Частина моїх родичів, 

які залишилися вдома, часто мені 

кажуть, що відчувають сильну три-

вогу навіть коли немає сирен і коли 

не прилітає. Це — дисфункціональ-

ний розлад мигдалеподібного тіла. 

Цей стан і є посттравматичним роз-

ладом», — розповіла вона.

Єдиним дієвим методом 

спеціалістка вважає прийняття си-

туації. «Австрійський психотерапевт 

Віктор Франкл, який пройшов че-

рез концтабори, потім писав, що 

люди, які від початку перебування у концтаборі впада-

ли у паніку, не вижили. Ті, хто дивилися на ситуацію 

з надмірним оптимізмом, теж не вижили. Вижили ті, 

хто прийняв ситуацію», — підкреслила вона.

 ЯКІ БУДУТЬ НАСЛІДКИ
Професорка кафедри теоретичної та практичної 

психології національного університету «Львівська 

політехніка» Олена Лещинська пояснює, що зараз ми 

перейшли на «енергозберігаючий рівень реакцій». І це 

добре.

А от звикання до трагедій — це погано. «Відбувають-

ся нещастя, трагічні події, багато хто переживає горе. 

Якщо людина до цього звикає, вона втрачає 

здатність до співпереживання, стає товстош-

кірою. Це механізм психологічного захисту, 

емоційні реакції притупляються. Те саме від-

бувалося, скажімо, у жертв концтаборів», — 

повідомила вона.

Професорка наголосила щодо основної ма-

си людей: після перемоги емоційна чутливість 

повернеться. Будуть і ті, у кого реакція не бу-

де нормальною, проте зазвичай таких людей 

не більше ніж три відсотка.

Вона також розповіла, що у людей, яких 

війна спіткала у дорослому віці, психіка від-

новиться швидше:

— Через 25 років після Другої світової вій-

ни було проведено дослідження, кінцеві під-

сумки якого показали, що психіка людей, які 

пережили Голокост у дорослому віці, відно-

вилася, — залишилися лише невеликі сліди 

того досвіду. Водночас у дітей спостерігалися 

певні наслідки. Тобто чим молодша людина, 

тим на більш тривалий час у ії пам`яті зали-

шаються наслідки травматичного досвіду.

 ВТОМА ВІД ВІЙНИ. 
ДЕ ШУКАТИ «ЕМОЦІЙНІ КАЛОРІЇ»?

Ми всі ідентичні, і ми всі родом з мирного часу, а то-

му війна, скільки б вона не тривала і як би ми до неї не 

звикали, все одно сприймається нами як вельми агре-

сивна ситуація, з якої все одно потрібно якось вибира-

тися. Звичайно ж, у цьому плані ми дуже гостро відчу-

ватимемо втому. Що робити?

Ми потребуємо підкріплення — якимись подіями, 

ситуаціями, нагадуваннями, «емоційними калоріями», 

які дозволять нам отримати дозу позитивної енергії 

всупереч обставинам, в яких ми перебуваємо.

 ЩО МОЖЕ ДОПОМОГТИ?
— Перше, на що можна звернути увагу, — обмежен-

ня кількості інформації, яку ви отримуєте за одиницю 

часу. Зрозуміло, що в перші дні ми просто жили в па-

бліках, а зараз заходимо в них набагато рідше, і це абсо-

лютно правильна адаптивна стратегія. Негативні події 

відбуватимуться незалежно від того, хочемо ми цього 

чи ні, але нам потрібно менше щодо цього переживати. 

Як би дивно це не звучало, начебто: «Як так, у країні 

йде війна, а я не переживатиму?» Так, у країні йде вій-

на, і я не переживатиму. Я допомагатиму, я готувати-

муся, але переживати кожну секунду щодо цього я не 

буду.

Варто також обмежити спілкування з токсичними 

людьми. Адже навколо завжди будуть люди, які нега-

тивно впливають на вас, — то обмежте цей доступ.

— Другий напрям — відновлення. Потрібно відно-

вити щось, що раніше давало вам сили: це можуть бути 

хобі, серіал, книга. Все що завгодно, що раніше давало 

вам задоволення. Ви навіть можете сісти і просто скла-

сти собі список «Від чого я відчував радість».

— Третій момент, який може допомогти, — твор-

чість. Усе-таки, як не кажи, вона здатна наситити нас 

дуже сильно та дуже швидко. Це може бути малюван-

ня, музика, танці — будь-яке самовираження. Уміння, 

здатність і навіть просто можливість висловити себе 

в творчості насправді має колосальний терапевтичний 

ефект.

— Четверта рекомендація, яку можна надати, це — 

планування. Ми перестали планувати, нам дуже важко. 

Наша психіка, стиснута негативними обставинами та 

ще й позбавлена здатності щось запланувати, дуже ча-

сто впадає в панічний стан. Тому тут потрібно планува-

ти всупереч тому, що планувати неможливо чи важко. 

Коли я планую, у моєї психіки виникає відчуття впо-

рядкованості, контролю, керованості.

ÇÂÈÊËÈ ÄÎ ÂIÉÍÈ?

Повітряна тривога у День 
Незалежності України сумарно 
була оголошена 189 разів 
і тривала від 3 до 14 годин 

у різних регіонах.
За тривалістю найдовші тривоги 
були у Запорізькій (14 годин), 
Дніпропетровській (13 годин) та 
Харківській (11 годин) областях. 
У Луганській області повітряна 
тривога тривала без упину.

У Харкові сирена повітряної тривоги лунає щодня 
та щоночі по кілька разів. Дуже зрідка вдається 

уникнути обстрілів. Зазвичай під прильоти попадають 
житлові будинки мирних мешканців, адмінбудівлі, 

освітні заклади, лікарні, страждає критична 
інфраструктура міста. Наприклад, в ніч на 27 серпня 
ворог обстріляв самісінький центр, що територіально 
належить до Основ'янського та Київського районів.
— Пошкоджена історична будівля, будинок купця 

Адама Піотровського (зараз тут розташовано Будинок 
нерухомості), яку ми реставрували кілька років тому. 

Постраждала школа у центрі Харкова, — 
написав у своєму телеграм-каналі 

Харківський міський голова Ігор Харківський міський голова Ігор ТЕРЕХОВТЕРЕХОВ.
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ПЕРШОГО ВЕРЕСНЯ В УКРАЇНІ СТАРТУЄ 
НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК. ВІН БУДЕ 
ОСОБЛИВИМ, АДЖЕ ЧИМАЛО ДІТЕЙ 
БУДУТЬ НАВЧАТИСЯ НЕ ТАМ, 
ДЕ ПЛАНУВАЛИ ЇХНІ БАТЬКИ. ПРО ТЕ, 
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
ЗА КОРДОНОМ,  ЧИТАЙТЕ В МАТЕРІАЛІ

З 
початком російської агресії з України 

виїхали приблизно 10 мільйонів осіб, по-

ловина з них повернулися додому. Проте, 

інша половина наразі не ризикує. Це значить, 

що чимало українських дітей почнуть новий на-

вчальний рік за кордоном.

 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
У багатьох країнах Європи навчання для дітей 

у школах обов'язкове, а тому у нашої малечі 

не буде варіантів не ходити до місцевої школи. 

Втім, можна поєднувати дистанційне навчання 

в Україні та навчання за кордоном. У цьому разі 

дитина матиме прямий контакт з однокласника-

ми, вивчить мову, знайде нових друзів.

Звісно, для деяких дітей це може стати стре-

совим фактором, проте, як показує практика, 

більшість з них легко соціалізуються та швид-

ко засвоюють нове, зокрема мову. У багатьох 

країнах, що активно допомагають українським 

біженцям, навесні та влітку були влаштовані кур-

си вивчення мов, щоб українські діти могли по-

чати новий навчальний рік вже в рівних умовах 

з місцевими дітками.

Перебування серед однолітків-іноземців ли-

ше протягом кількох тижнів дозволяє дитині почати 

розмовляти новою для неї мовою, а вже за кілька мі-

сяців дитина стає повноцінним носієм іноземної мо-

ви. Навіть більше — випереджає у цьому батьків. Та-

кож, ймовірніше, ваша дитина буде говорити чеською, 

французькою, португальською без акценту.

Навчання за іноземною програмою — це корисний 

досвід. Проте невідомо, скільки часу ви плануєте пере-

бувати за кордоном. Таким чином, 

варіант змішаного навчання є опти-

мальним. Так діти зможуть не втра-

чати зв'язок з Україною та залишати-

муться у рідній системі освіти, де все зрозуміло та звич-

но, може, навіть із тими вчителями, які вчили раніше.

Таким чином, основний час для навчання дитина 

приділяє школі за кордоном, але також виконує зав-

дання в українській школі, навчаючись дистанційно 

або індивідуально (на екстернаті чи домашній фор-

мі). Тут найголовніше — стежити за навантаженням, 

оскільки одночасно вчитись у двох школах буде непро-

сто. Вибір форми навчання — повністю за батьками.

 ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ДИТИНИ, 
ЩО ОПИНИЛАСЯ ЗА КОРДОНОМ

Дистанційна форма навчання дає можливість на-

вчатися та отримувати необхідні знання віддалено від 

школи.

Екстернат — форма навчання, коли учень або уче-

ниця може самостійно, зокрема в прискореному ре-

жимі, опанувати програму та отримати документ про 

освіту. Війна та перебування дитини за кордоном є під-

ставами навчатися на екстернаті. Навчання за екстер-

натною формою не обмежує участь у зовнішньому не-

залежному оцінюванні, і дитина зможе взяти участь 

у тестуванні на загальних підставах.

Сімейна або домашня форма — коли навчання ди-

тині організовують самі батьки, а оцінюють педагоги. 

Учні, які навчаються за сімейною формою, проходять 

підсумкове оцінювання, а також атестацію.

Щоб дізнатися, чи організовує обрана вами школа 

ці форми навчання, варто звернутися до її керівниц-

тва. Цю інформацію також можна отримати у органі 

управління у сфері освіти громади, міста або області.

Якщо школа організовує ту форму навчання, що вас 

цікавить, необхідно звернутися до неї для зарахування/

переведення дитини.

 ВИБІР ОНЛАЙНШКОЛИ
У навчальному році 2022/2023 дистанційна фор-

ма буде основною, й чимало шкіл переходять на неї, 

особливо в прифронтових областях, наприклад на Хар-

ківщині, Одещині, Миколаївщині тощо. Таким чином, 

особливої різниці між тим, де ви перебуваєте зараз, не-

ма. Головне, щоб був надійний інтернет.

 РІДНА ШКОЛА
Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина продовжувала 

здобувати освіту в українській школі, де навчалася до 

російського вторгнення, потрібно звернутися до клас-

ного керівника, адміністрації школи або місцевого 

управління освіти.

Деякі школи наразі тимчасово перебувають на оку-

пованій росіянами території або взагалі зруйнованій 

ворогом. На жаль, це не поодинокі випадки. У такому 

разі батькам потрібно звернутися до управління освіти 

відповідної військово-цивільної адміністрації.

На офіційних електронних ресурсах громад і міст є 

інформація про онлайн-школи та різні форми навчан-

ня. А головне — право на навчання мають всі українсь-

кі діти, а тому — відмови не буде.

 МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
Крім рідних шкіл, які війна змусила стати дистан-

ційними, є Міжнародна українська школа (МУШ). Це 

державний навчальний заклад, основним профілем 

якого є саме дистанційна освіта, а точніше екстернат 

з елементами класичної дистанційки.

Таким чином, навчання у МУШ буде непоганим 

компромісним варіантом для дітей, що опинилися за 

кордоном, ходять до місцевих шкіл, проте, не хочуть 

розірвати з української освітою, але побоюються вели-

ких навантажень.

Навчання для дітей громадян України безкоштов-

не. Саме у МУШ навчаються більшість дітей з окупо-

ваних територій Криму та Донбасу, тобто там знають 

відповідь на питання, де ви були 8 років.

Навчання у МУШ починається 1 жовтня, а зараху-

вання до екстернату відбувається протягом усього на-

вчального року.

 ПРИВАТНІ ДИСТАНЦІЙНІ ШКОЛИ
Є також варіант навчання у приватних дистанційних 

школах, але воно там буде платним. Вартість місяця 

навчання — в районі 3000 гривень.

З іншого боку, ці школи багато років спеціалізу-

ються на дистанційному навчанні, у той час, коли 

для більшості державних шкіл дистанційка буде екс-

периментом, нехай і перевіреним карантином та вес-

ною-2022.

У деяких приватних школах для біженців є знижки 

або навіть безкоштовні програми, проте за «повний до-

ступ» доведеться платити, адже це бізнес-модель, яка 

також має забезпечувати себе.

ÍÎÂÅ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß — 
ÏÎÄÂIÉÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß

Директор Департаменту освіти Директор Департаменту освіти 
ХМР Ольга ХМР Ольга ДЕМЕНКОДЕМЕНКО::

«Жоден харківський учень, 
де б він не знаходився — в Харкові, 

в іншому регіоні України чи 
за кордоном, не буде втрачений 
як учасник навчально-виховного 
процесу, адже онлайн-навчання 

може охопити всіх. Вже є 
чітке розуміння, де і як будуть 
працювати навчальні заклади, 

щоб охопити всіх дітей. 
Тільки б був мир!»
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СЕРЕДМІСТЯ ХАРКОВА. ПОТРОЩЕНІ ІСТОРИЧНІ БУДІВЛІ, ЖИТЛОВІ БУДИНКИ, 
МАГАЗИНИ ТА АВТІВКИ. В НІЧ НА 27 СЕРПНЯ, БЛИЗЬКО ДРУГОЇ, РОСІЙСЬКІ 
ОКУПАНТИ ЗНОВУ ВИПУСТИЛИ РАКЕТИ ПО ЦИВІЛЬНИХ ОБ’ЄКТАХ

У 
будинку, біля якого впала ворожа ракета, бу-

ло важко знайти вціліле вікно. А його меш-

канці й досі оговтуються після вибухів.

Дев’яностовосьмирічний мешканець пошкодже-

ної будівлі Григорій Ваксман і уявити не міг, що ко-

лись знов житиме під час війни:

— Цей звук був схожий на якийсь потужний гул. 

А потім все здригнулося та захиталося. Все скло 

у вікнах по стороні вибухової хвилі потрощилося.

Ще один мешканець будинку, Геннадій Семено-

вич, розповідає, що бачив неймовірно велику загра-

ву:

— Потім був сильний вибух і все здійнялося у по-

вітря… Зараз зрозуміло, що то зірвало асфальт. У сусідів 

шибки посипалися. В нас усі вікна на іншу сторону ви-

ходять, тож вціліли. Пощастило.

Та із розбитими вікнами люди були недовго. Від 

самого ранку наслідки прильоту почали прибирати ко-

мунальники.

Працівник КП «Харківспецсервіс» ХМР Володи-

мир повідомив, що працюють ледь розвиднилося і не 

підуть, доки не закриють останнє вікно:

— Зашиваємо вікна, щоб ні вітер в оселях не гуляв, 

ні дощ не заливав. У кожній квартирі розбито вікна, 

балкони. Хлопці знімають виміри, ми тут нарізаємо 

OSB, носимо, закриваємо.

Осторонь не залишилися й звичайні харків‘яни. 

Близько двох сотень людей з різних куточків міста 

з`їхалися, аби прибрати місце обстрілу. Серед них і Ва-

лентина Вікторівна. Раніше, каже, працювала в Сал-

тівському трамвайному депо, та після того, як ворог 

зруйнував його, просто сидіти вдома не змогла:

— Ми розбирали завали 

і біля Будинку друку, і школу № 35 розбирали, і у цен-

трі працювали, де ми тільки не були. Працюємо, бо мі-

сто має жити. І я маю тут жити.

Разом жителі і комунальники 

встигають не лише усувати руй-

нування, а й проводять роботи на 

об`єктах благоустрою — оновлюють 

розбиті дорожні знаки, замінюють 

зірвану електричну мережу.

Дорожній робітник КП «Шлях-

рембуд» Департаменту будівництва 

та шляхового господарства ХМР 

Ігор Півень ділиться враженнями:

— Тут зібралися небайдужі до 

долі рідного міста харків’яни. Всі 

хочуть, щоб Харків залишався та-

ким саме чистим, як і до війни. Ма-

буть, деякі міста і до лютого вигля-

дали гірше, ніж Харків зараз. Якщо проїхатися містом, 

можна побачити, як працюють комунальники, ніде й 

купки сміття не знайдеш. Це 

називається самовідданість.

Люди запевняють: додому 

не поїдуть, поки повністю не 

приведуть до ладу цю частину 

міста. І додають, якщо буде по-

трібно — щодня вставатимуть 

до роботи аж до самої перемо-

ги.

— Так, тяжко. День-у-день 

вже пів року місто обстрілю-

ють, немає жодного безпечно-

го району, куди б не прилітало. 

Але ми виживемо, відбудуємо, 

відновимо. І буде Харків ще 

кращим! — впевнена Надія.

У ЦИХ БАГАТОПОВЕРХІВКАХ НА САЛТІВЦІ ВАЖКО ЗНАЙТИ ХОЧА Б ОДНЕ 
ВЦІЛІЛЕ ВІКНО. ВСІ ВОНИ ПОВИЛІТАЛИ ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНІ ВОРОЖІ ОБСТРІЛИ. 
ПОПРИ ЦЕ, ДЕЯКІ МЕШКАНЦІ ДОСІ НЕ ПОКИНУЛИ СВОЇХ ДОМІВОК І ВЖЕ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО ЗИМИ. У ЦЬОМУ ЇМ ЗАРАЗ ДОПОМАГАЮТЬ І ВОЛОНТЕРИ  ЗАКРИВАЮТЬ 
ТА УТЕПЛЮЮТЬ ВИБИТІ ВІКНА

А
би виконати більшість робіт до хо-

лодів, за день працівники закрива-

ють десятки потрощених контурів. 

Щоб пришвидшити підготовку до зими, опе-

ративно вирішувати проблеми з постачанням 

матеріалів, транспорту та іншими ресурсами, 

волонтери та міська влада об’єдналися. Спо-

чатку спільно закривали розбиті російськими 

обстрілами школи, наразі ж — головну увагу 

приділяють саме житловим будинкам.

— Не за горами холоди, і треба закрива-

ти контури будівель там, де живуть люди та 

включатимуть опалення. Місто без опалення 

залишитися не повинно. Влада допомагає ма-

теріалами, також надали машину, якою ми все 

і привезли, — розповіла президент благодій-

ного фонду Наталія Чернявська HELP SAVE 

KHARKIV.

Наразі закривають вікна в тих квартирах, де 

є мешканці. У деяких випадках — власники 

спеціально приїжджають, аби надати робіт-

никам доступ до приміщення.

— ЖЕКи збирають заявки, нам дають ад-

реси, і ми вже безпосередньо привозимо на 

місце матеріали і починаємо роботи. Зараз 

працюємо на Північній Салтівці, там, де вже 

живуть люди і є доступ до квартир. За кілька 

годин оперативно зробимо 50 квартир. Уве-

чері ще передадуть списки, завтра мої хлопці 

вийдуть на виміри, потім всі цифри переда-

мо на виробництво і далі працюватимемо на 

максимумі.

Загалом, за словами Наталії Чернявської, 

в місті необхідно закрити близько 27 тисяч 

розбитих вікон.

ÂÈÆÈÂÅÌÎ, 
ÂIÄÁÓÄÓ   ÌÎ, 
ÂIÄÍÎÂÈÌÎ

Ý

ÂÑÒÈÃÍÓÒÈ ÄÎ ÕÎËÎÄIÂ
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21% УКРАЇНЦІВ ВІДЧУВАЄ НЕСТАЧУ ЯКІСНОГО ЖИТЛА  ТАКІ ДАНІ НЕЩОДАВНЬОГО 
ОПИТУВАННЯ FACTUM GROUP

З
важаючи на наслідки війни, ремонтні послуги 

мають попит серед українців. Давайте розбе-

ремося, на що варто звернути увагу, якщо ви 

всерйоз замислилися про ремонт чи нове житло у цей 

складний час.

 ПОПИТ НА РЕМОНТ ТА БУДІВНИЦТВО
Наразі держава збирає дані про зруйновані під час 

війни будівлі, щоб надалі відшкодувати втрату будин-

ку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен грома-

дянин щодо цього може подати заяву, звернувшись до 

ЦНАПу та його територіальних підрозділів.

Наприклад, фахівці Центру надання адміністратив-

них послуг Департаменту адміністративних послуг та 

споживчого ринку Харківської міської ради прийня-

ли близько 1,5 тис. повідомлень про частково пошко-

джене або повністю зруйноване внаслідок бойових дій 

майно.

Тож хтось чекатиме, поки держава компенсує втра-

чену квартиру чи будинок, а хтось замислюється над 

перспективою комфортного проживання у оселі, не 

сподіваючись на допомогу.

Тому більшість жителів прифронтових областей 

та переселенців у мирних регіонах України актив-

но цікавляться будівельними та ремонтними робо-

тами. З квітня інтерес до 

теми ремонту щомісяця 

зростає. Так, на OLX 

найчастіше зустрічається 

пошуковий запит «ремонт 

квартир», і зараз порівня-

но з березнем користувачі 

шукали відповідні оголо-

шення втричі частіше.

Серед інших популяр-

них зараз запитів — послу-

ги сантехніків, вивіз сміт-

тя, вантажні перевезення, 

роботи зі штукатуркою. 

Найбільший інтерес серед користувачів спостерігаємо 

до послуг наклеювання шпалер. За чотири місяці він 

зріс майже у 6,5 рази. А ось послуги з монтажу дверей —

навпаки — користувачі шукали менше.

В інтересах українців у будівельній сфері теж просте-

жуються певні зміни. Так, в умовах війни ще більш ак-

туальними стали модульні будинки. З квітня до червня 

включно на них було в середньому майже по 5 тисяч 

пошукових запитів щомісяця. Для порівняння: у бе-

резні цей показник становив уп’ятеро менше — всього 

996 запитів.

Крім того, в умовах обмеженого постачання газу 

та можливої опалювальної кризи зростає інтерес і до 

утеплення фасадів. Починаючи з травня це майже 

2,7 тисячі запитів щомісяця. Досить завбачливо поча-

ти підготовку до термомодернізації ще влітку. Адже го-

строю й досі залишається проблема транспортування 

та наявності відповідних матеріалів і обладнання у по-

стачальників. А ось із пошуком виконавців труднощів 

не мало б виникнути, адже послуги щодо утеплення 

фасадів активно пропонують.

 ЯКІ РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ ПРОПОНУЮТЬ 
ВИКОНАВЦІ НАЙЧАСТІШЕ

Є кілька способів ремонту оселі. Найбюджетніший —

виконувати всі роботи самотужки. Цей варіант дозво-

лить зекономити кошти, але підійде лише 

тим, хто впевнений, що зможе впоратися 

своїми силами, придбати необхідні ма-

теріали і має час на це. Якщо ж часу у вас 

немає зовсім, можна найняти компанію, 

яка робить все «під ключ».

У такому разі необхідно лише визна-

читись із виконавцем та узгодити фронт 

робіт. Однак ця опція обійдеться найдо-

рожче. Компромісний варіант — винайня-

ти спеціалістів на окремі напря-

ми робіт. Наприклад, підготувати 

житло до ремонту, винести меблі 

і придбати будматеріали мож-

на самостійно, а для виконання 

складних робіт найняти професіоналів.

Для пошуку виконавців можна скористати-

ся рекомендаціями знайомих або спеціалізо-

ваними майданчиками, де все поділено на 

категорії. Наприклад, «Будівництво/ремонт/

прибирання» є десятки тисяч оголошень 

від спеціалістів. Найбільше пропозицій —

у сфері будівельних послуг, серед яких мож-

на знайти як вузькоспеціалізовані види робіт 

(наприклад, покрівельні чи зварювальні), так і варіан-

ти комплексних рішень (оголошення з умовною по-

значкою «будь-якої складності»).

Фахівці підрахували, для виконання робіт у напря-

му «Оздоблення та ремонт» можна знайти спеціалістів 

з-поміж 17 тисяч оголошень. Користувачі можуть най-

няти виконавців ремонту широкого профілю, фахівців 

зі встановлення натяжних стель, а також робітників 

для приклеювання шпалер та кладки кахлів.

Також серед лідерів пропозицій — категорія «По-

бутовий ремонт/прибирання». Найчастіше в цьому 

сегменті можна знайти послуги з вивозу будівельного 

сміття, збирання та розбірки меблів, а також приби-

рання житла. Вибрати фахівців з ремонту сантехніки 

чи комунікацій можна з приблизно 10 тисяч оголо-

шень. Виконавці у цій сфері найчастіше пропонують 

послуги сантехніків, прочистку каналізацій та рестав-

рацію ванн.

 ЯК ВИБРАТИ ВИКОНАВЦЯ
Вибір виконавців ремонтних робіт відіграє певну 

роль, адже від їхньої кваліфікації та досвіду залежать 

терміни та якість самого ремонту. Визначитись із ви-

бором може бути непросто, особливо якщо ремонт для 

вас — справа нова. Передусім необхідно переконати-

ся, що ви вибираєте серед актуальних пропозицій. На 

профільних пошукових сервісах в інтернеті є зручні ін-

струменти для цього. Наприклад, фільтр «Працюємо 

зараз», який відображає, що спеціаліст чи конкретна 

компанія працює під час 

війни. Так ви побачите ли-

ше актуальні оголошення.

Далі слід звернути ува-

гу на самі оголошення. 

Відповідальний підряд-

ник одразу додасть до ньо-

го приклади своїх робіт. 

З фото- та відеозвітів можна 

зробити висновок про про-

фесійність, рівень склад-

ності робіт, які виконує 

спеціаліст, та їхню якість. 

Проте необов’язково обме-

жуватися лише кейсами, що 

є. Ви завжди можете сконтактуватися з автором оголо-

шення та попросити надіслати вам більше прикладів 

їхніх робіт.

Спілкування з виконавцем — важливий і часом 

вирішальний фактор. Сумлінний виконавець вичерп-

но та доброзичливо дасть відповідь на всі питання по-

тенційного замовника та сам буде уточнювати важ-

ливі для проведення майбутніх робіт особливості. Чим 

більше деталей ви обговорюєте завчасно, тим менше 

несподіванок вас чекає в процесі ремонту.

Якщо спілкування зі спеціалістом залишило у вас 

позитивне враження і ви вирішили запросити його для 

роботи, перш за все необхідно узгодити бюджет, визна-

чити, хто буде придбати необхідні матеріали, а також 

обговорити терміни та гарантії якості, які готовий на-

дати виконавець. Останній пункт дуже важливий. Він 

є запорукою того, що з вами не станеться, як у фразі 

«ремонт не можна завершити, а можна лише призупи-

нити», і ви будете впевнені, що отримаєте кінцевий на-

слідок, на який сподіваєтесь.

ÐÅÌÎÍÒÓЄÌÎ Ç ÐÎÇÓÌÎÌ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не исключено, что ваши устремления окажутся 

связанными с заграницей. Вторая половина дня по-

требует сосредоточенности, это время планирова-

ния и карьерного роста. Используйте благоприятную 

возможность для расширения кругозора.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Этот день может потребовать от мудрых Тельцов 

авантюризма, профессиональный риск будет просто 

необходим. Помните, что партнеры преследуют свои 

интересы, а не ваши. Вам понадобится овладеть ис-

кусством и ловкостью опытного азартного игрока.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Первая половина дня благоприятна для перегово-

ров и заключения договоров. Многие поймут, что без 

поддержки партнеров вам не обойтись. Постарайтесь 

добиться успеха кропотливым трудом и ангельским 

терпением.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Существует вероятность любовной измены. Вы мо-

жете быть несправедливы к избраннику или избран-

нице. Не поддавайтесь любовным соблазнам. Это не-

благоприятный период для вступления в брак.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Ваша преданность домашним делам достойна вос-

хищения. Соседи и родственники могут позавидо-

вать замечательной атмосфере в доме, в котором ца-

рят порядок и чистота. Используйте свою фантазию 

и знания в оформлении интерьера.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Если вы не выделите время на семью, то она надол-

го окажется за пределом вашего внимания. Советуем 

вам строить семейное общение также целенаправ-

ленно, как и производственные контакты. Удачное 

время для новых творческих проектов.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Многих будут тяготить обязательства, особенно 

касающиеся трудных подростков. При всей своей 

занятости найдите время, чтобы с ними поговорить, 

похвалить их за успехи и вместе с тем указать на про-

махи. Не забывайте также о родителях.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
С вами будет не так уж легко сотрудничать, ведь вы 

застегнуты на все пуговицы и свои секреты не рас-

крываете никому. Смягчите свой жесткий и автори-

тарный стиль управления на более демократичный.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вы сумеете осуществить все, что задумаете в этот 

период, и распространить свое магнетическое влия-

ние за пределы своей сферы деятельности. Только 

ваша настойчивость в сочетании с силой убеждения 

приведет к удаче.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Этот день располагает к анализу, оценке, сравне-

нию. Обдумав суть дела в уединении, вы способны 

увидеть вещи в другом свете. Берите на вооружение 

все возможные виды и средства связи, но не спешите 

высказывать свое мнение по наболевшим вопросам.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Цементировать ваши отношения с супругом будет 

совместная забота о детях. Чаще общайтесь с детьми, 

иначе вы можете не заметить многого из того, что 

с ними происходит. А это неблагоприятно для ваше-

го же будущего.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Попытки перейти незримую границу дозволенно-

го могут привести к катастрофическим последстви-

ям для отношений в бизнесе. Тем, кто всегда готов 

поэкспериментировать, хочется пожелать: не забы-

вайте о незыблемых и главных вещах.

Ãîðîñêîï íà 30 àâãóñòà

С
тавити життя на паузу — безглуздо. До 

того ж людям зараз як ніколи потрібні 

відпочинок і психологічна розрядка. От-

же, буде актуально дізнатися, які зараз є варіанти 

подорожей за кордон.

 АВІАПЕРЕЛІТ. Так, літаки тимчасово не 

літають з України. Але туристи можуть купити 

авіаквитки з найближчих міст сусідніх європейсь-

ких країн. Такий спосіб подорожей буде зручним 

для тих, хто вже перебуває за кордоном або гото-

вий дістатися до потрібного аеропорту за допомо-

гою приватних перевізників.

 АВТОБУС. Багато туроператорів оголосили 

про запуск автобусних турів з виїздом із Києва, 

Львова, Полтави, Івано-Франківська та інших 

міст. Однак слід розуміти, що дорога в цьому разі 

буде протягом до двох днів. Так, тривалість шляху 

автобусом до Болгарії складе від 19 до 24 годин, 

а до Греції — близько 32 годин. За ціною тури до 

Болгарії стартують від 200 євро. Якщо не через 

туроператора, то самостійно можна забронюва-

ти квиток на автобус на FlixBus. Продажі відкриті 

з Києва до Берліна, Будапешта, Праги, Варшави, 

Відня. Наприклад, квиток до Будапешта кошту-

ватиме 2398 грн (78 євро).

 ПОТЯГ. «Укрзалізниця» пропонує такі 

напрямки: Київ — Варшава; Львів — Вроцлав; 

Одеса — Пшемисль; Київ — Прага; Київ — Бу-

харест; Київ — Братислава (причіпний вагон до 

поїзда Київ — Прага); Київ — Будапешт; Львів —

Варна. Квитки продаються лише в касі, онлайн 

оформити покупку не можна. Важливо зважати, 

що поїзди найчастіше курсують із затримкою. І, 

на жаль, нерегулярно.

 ПРАВИЛА В'ЇЗДУ ДО ЄС
Правила для туристів зараз такі самі, як до вій-

ни. Нічого для цієї категорії не змінилося. Для 

в'їзду на територію ЄС буде потрібний біометрич-

ний паспорт, підтвердження бронювання житла 

(якщо ви подорожуєте самостійно). Крім закор-

донного паспорта для дитини, візьміть свідоцтво 

про народження (для дітей до 14 років). Туристу 

також знадобляться обов'язкові страховки: тури-

стична (медична) страховка, яка покриває ліку-

вання за кордоном; поліс Зелена карта для тих, 

хто подорожує автомобілем.

 КОГО НЕ ВИПУСТЯТЬ ЗА КОРДОН
Воєнний стан накладає заборону на виїзд чо-

ловікам віком від 18 до 60 років. Але не обійшлося 

без винятків. Так, на зелене світло на кордоні мо-

жуть надіятися: особи, непридатні до військової 

служби за станом здоров'я; люди з інвалідністю 

І чи II групи; чоловіки, які мають 3 і більше дітей 

віком до 18 років; особи, які самостійно вихову-

ють дитину чи дітей віком до 18 років; студенти, 

асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які 

навчаються за кордоном на денній чи дуальній 

формі.

ВIДПОЧИНОК ПIД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. ВIДПОЧИНОК ПIД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. 

ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ
Починаючи з кінця травня до Харкова поступово 
повертаються городяни. З літа став запускатися бізнес, 
трудяться не покладаючи рук комунальники. За словами 
міського голови Ігоря Терехова, в Першій столиці наразі 
проживає близько мільйона жителів. Подекуди починає 
поступово оживати та пристосовуватися до реалій 
воєнного стану і туристична сфера.

По горизонтали: 1. Буян, скандалист. 6. Заливае-

мая во время половодья и паводков часть речной 

долины. 7. Шумный успех, вызывающий всеоб-

щее восторженное одобрение. 10. Мелкая светлая 

крапинка. 13. Женская половина дома у мусуль-

ман. 14. Отдельная часть чего-нибудь. 15. Живо-

писное изображение Бога, святого или святых. 

16. Приспособление в ударном механизме оружия, 

служащее упором для поднятого курка. 18. Удар, 

которым мяч верхом направляют в сторону во-

рот. 20. Короткая женская верхняя одежда. 23. Не-

большая разведывательная, наблюдательная груп-

па от воинского подразделения. 24. Инертный газ, 

входящий в состав воздуха. 25. Вид термической 

обработки металлов.

По вертикали: 2. Стиль плавания. 3. Плиты не-

больших размеров, служащие кровельным матери-

алом при устройстве чердачных крыш. 4. Строи-

тельная машина для забивания свай. 5. Соцветие, 

в котором сидячие цветки расположены вдоль кон-

ца стебля. 8. Письменное соглашение о взаимных 

обязательствах. 9. Вместилище для жидких и сыпу-

чих тел. 10. Целенаправленно формируемый образ. 

11. Павильон для мелкой торговли. 12. Декоратив-

ная форма, восходящая к рисунку листьев одно-

имённого травянистого растения. 17. Часть черепа. 

19. Переход от посылок к следствиям по правилам 

логики. 21. У народов Северного Кавказа: изгнан-

ник из рода. 22. Должность и чин в казачьих войсках.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Дебошир. 6. Пойма. 7. Фурор. 

10. Искра. 13. Гарем. 14. Кусок. 15. Икона. 16. Взвод. 

18. Навес. 20. Жакет. 23. Дозор. 24. Аргон. 25. Закалка.

По вертикали: 2. Брасс. 3. Шифер. 4. Копёр. 5. Колос. 

8. Договор. 9. Ёмкость. 10. Имидж. 11. Киоск. 12. Акант. 

17. Висок. 19. Вывод. 21. Абрек. 22. Есаул.


