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ДНЕСМОТРЯ НА ГЛОБАЛЬНЕЙШИЕ РАЗРУШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД СТАРТОВАЛ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ 
ХАРЬКОВА, СООБЩИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

эр подчеркнул, что День знаний харь-
ковчане всегда отмечали пышно: в 
городе проводились праздничные ли-

нейки и карнавальное шествие, в котором 
принимали участие школьники и студенты:

— Мы всегда с особой радостью встречали 
1 сентября. Но, к сожалению, во время вой-
ны, которую развязала российская федера-
ция, ни о каких линейках речи идти не может, 
потому что на первом месте у нас, конечно, 
сохранение жизни и  здоровья харьковчан. 
Вместе с тем хочу сказать, что, несмотря на 
колоссальные разрушения, в Харькове будут 
работать абсолютно все школы, сегодня пе-
дагоги начали обучать наших детей онлайн. 
И я искренне надеюсь, что следующее 1 сен-
тября мы уже отметим так, как это было до 
войны, — в  соответствии с  лучшими харь-
ковскими традициями.

1 сентября на своем первом в жизни школь-
ном уроке, который прошел онлайн, присут-

ствовали семь тысяч первоклассников, что 
еще раз доказывает — харьковчане безумно 
любят свой город и гордятся им. Это внушает 
уверенность в то, что победа будет за нами, 
отметил городской голова:

— Несмотря ни на что, Город-герой Харь-
ков начал новый учебный год. Это стало 
возможным благодаря сильным и  смелым 
харьковчанам. Учителям, которые в  тяже-
лейших условиях делают все, чтобы дать 
детям максимум знаний, помочь им пройти 
этот тяжелый этап. Родителям, которые при-
ближают победу Украины. Да, ради детей 
сражается вся страна, чтобы потом они, так 
рано познавшие цену свободы, строили бу-
дущее. Поэтому впитывайте все полученные 
знания, дорогие дети, будьте умнее и лучше 
нас! Мы обязательно восстановим все, что 
было разрушено. Вместе с  нашими детьми 
вырастут новые жилые кварталы и  школы, 
расцветет мирный Харьков, окрепнет укра-

инская нация героев! Я  желаю сил и  вдох-
новения педагогам, новых открытий школь-
никам и  благополучия каждой харьковской 
семье! Мы обязательно победим и вернемся 
к мирной жизни!

Â ØÊÎËÀÕ ÑÒÀÐÒÎÂÀË 
ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
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ÓÑÏÅØÍÀß 
È ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß
Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) должна 
стать одним из ключевых участников 
послевоенного восстановления Украины, 
заявил Руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак 
во время мероприятия, посвященного 
сотрудничеству с ОЭСР.

Заявку на присоединение к этой группе 

правительство Украины подало 2 августа 

2022 года.

— ОЭСР — уникальный межправитель-

ственный центр знаний и мощный игрок 

на международной арене, к мнению и вы-

водам которого прислушиваются Евро-

пейский Союз, МВФ, Всемирный банк, 

ЕБРР, США и «Большая двадцатка». Опыт 

и возможности Организации чрезвычайно 

ценны для послевоенного восстановления 

и реконструкции. Сегодня Украина борет-

ся за свое будущее. Мы делаем все, чтобы 

доверие к Украине росло. Каждый украи-

нец борется на своем фронте: Вооружен-

ные силы, волонтеры, медики, спасатели, 

государственные служащие. Вся укра-

инская нация. Но мы понимаем, что до-

верие — явление, которое все время нуж-

но подпитывать. Послевоенная Украина 

должна стать привлекательной для инве-

стиций. Наша цель — построить успеш-

ную и комфортную страну с динамичной 

и разветвленной экономикой по лучшим 

мировым стандартам, с усовершенство-

ванным законодательством, — сказал Гла-

ва ОП.

Андрей Ермак подчеркнул, что наше го-

сударство работает над усилением анти-

коррупционных институций, так как борь-

ба с коррупцией является одной из фунда-

ментальных ценностей для Украины.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЕТИЛ ИРПЕНСКУЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ 
ІІІІ СТЕПЕНЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОФИЛЯ № 1 ИМ. А. С. МАКАРЕНКО 
И ОЗНАКОМИЛСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

П
омещение учреждения было поврежде-

но в результате российского вторжения 

в марте этого года и восстановлено к на-

чалу нового учебного года. Здесь будут получать 

знания 1300 учеников. Владимир Зеленский при-

нял участие в тематическом уроке «Мы украинцы: 

честь и слава несокрушимым!» и пообщался с ма-

ленькими школьниками, поинтересовался у де-

тей, с каким настроением они впервые шли в школу.

— Школа — это второй дом. Очень приятно видеть 

столько солнечных, ярких, светлых детей. Вы нас всех 

сегодня заряжаете. Желаю вам хорошо учиться, вдох-

новения и всего наилучшего, — сказал Владимир Зе-

ленский, поздравляя школьников и учителей с Днем 

знаний.

Президент также осмотрел подвальное помещение 

школы, оборудованное для укрытия учащихся во вре-

мя воздушных тревог. Глава Киевской областной воен-

ной администрации Алексей Кулеба сообщил, что по-

сле полномасштабного вторжения россии в Украину 

на Киевщине разрушено 215 учебных заведений, 12 из 

которых — полностью.

С 1 сентября в регионе в очном и смешанном форма-

те начали работать 412 детских садов и 548 школ. 82% 

школ оборудованы укрытиями.

В конце встречи Глава государства вместе с ученика-

ми первого класса принял участие в церемонии пога-

шения благотворительных почтовых марок «Пес Па-

трон». К церемонии присоединился и сам знаменитый 

пес — искатель взрывчатки. Генеральный директор 

«Укрпочты» Игорь Смелянский отметил, что с первых 

месяцев войны было много просьб о выпуске специ-

альных марок, в частности дети просили марки с Па-

троном.

По словам руководителя национального оператора 

почтовой связи, часть средств от продажи марок будет 

направлена через платформу UNITED24 на приобре-

тение машины механизированного разминирования 

на дистанционном управлении, остальные будут пере-

даны приютам для животных.

×ÅÑÒÜ È ÑËÀÂÀ ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÌ!

Российский агрессор не оставляет в покое Харьков, 
продолжая тактику запугивания населения. 2 сентября 
оккупанты нанесли очередной ракетный удар 
по Холодногорскому району города.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов от-

метил, что по информации Нацполиции, в ре-

зультате утреннего обследо-

вания территории Холодногорского 

района, зафиксирован прилет вра-

жеской ракеты С-300. О жертвах со-

общений не поступало:

— Повреждены два инфраструк-

турных объекта, а также четыре ав-

томобиля. Российский агрессор про-

должает терроризировать горожан, 

бьет по жилым микрорайонам, на-

носит колоссальные разрушения городской инфра-

структуре. Цель российских агрессоров — держать 

жителей в страхе, сеять панику и смуту. Но все их 

попытки обречены на провал, мы обязательно вы-

стоим! Дух харьковчан не сломить!

Мэр также сообщил, что, несмотря на ужасающие 

разрушения, в школах Харькова начался учебный процесс.

— Город помог школьникам подготовиться к учебно-

му году. Мы проверили все сети и, где было необходимо, 

подключили еще интернет. Также был вопрос, связан-

ный с тем, что многие люди остались без работы. У них 

нет средств, чтобы купить телефон, планшет или другое 

устройство, с помощью которого первоклассники могут 

присутствовать на онлайн-уроках. Поэтому, где необхо-

димо, мы помогали родителям. Будем надеяться, что все 

наши первоклассники смогут получить качественное об-

разование.

За три месяца, с момента 
возобновления приема посетителей 
в Центре предоставления 
административных услуг Харькова 
и его 11 территориальных 
подразделениях, горожане 
получили 86 226 услуг.

А
дминистраторы ЦПАУ 

предоставили 73 904 кон-

сультации и проработали 

4 573 электронных обращения, ко-

торые поступили через социальную сеть Facebook, мессен-

джер Telegram и на электронную почту. Кроме того, опе-

раторы call-центра предостави-

ли 37 424 консультации по во-

просам получения различных 

услуг.

В Департаменте администра-

тивных услуг и потребитель-

ского рынка ХГС напомни-

ли, что ЦПАУ Харькова и его 

11 территориальных подраз-

делений возобновили прием 

граждан 18 мая. Тогда к работе 

приступили 62 специалиста, 

которые оказывали 22 административные услуги. Сейчас 

в центрах предоставляется 135 видов услуг.

Всего в Украине будут работать 11 343 детских сада, 
из которых 5208 — в очном формате и 1067 — 
в смешанном. Учебный процесс начался в 12 906 
школах, 3539 из них будут проводить занятия 

офлайн, 3870 — в смешанном формате.

Ê ÓÑËÓÃÀÌ ÃÎÐÎÆÀÍ

ÄÓÕ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ 
ÍÅ ÑËÎÌÈÒÜ!
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НОВЫЕ МАРШРУТЫ
С 1 сентября в работу запущены еще 

семь автобусных маршрутов для жителей 
Харькова.

В Департаменте инфраструктуры ХГС 

сообщили, что автобусные маршруты вво-

дятся в связи с необходимостью обеспече-

ния пассажирских перевозок харьковчан 

на период военного положения:

 № 296э: пр. Академика Курчатова 
(пос. Пятихатки) — ул. Академическая — ул. Академика 

Вальтера — ул. Энтузиастов — пр. Академика 
Курчатова — Харьковское шоссе — ул. Сумская — 

пр. Независимости — пр. Науки — пр. Независимости — 
ул. Сумская и обратно — по маршруту;

 № 237э: ст. м. «Холодная Гора» — Полтавский 
Шлях — ул. Петра Болбочана — Григорьевское шоссе 

(в обратном направлении: ул. Полтавский Шлях) — 
ул. Дудинской — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — 
пр. Ново-Баварский — ул. Чехова — ул. Перовской — 

Липовая Роща;

 № 219э: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — 
ул. Марьинская — Нетеченская наб. — 

ул. Университетская — пер. Спартаковский — 
пл. Конституции (в обратном направлении: пл. Павлов-

ская — ул. Университетская — Нетеченская наб. — 
ул. Марьинская — ул. Москалевская — ул. Власенко,3);

 № 43э: ст. м. «Холодная Гора» — ул. Полтавский 
Шлях — ул. Петра Болбочана — Григорьевское шоссе — 

ул. Победителей — ул. Полтавский Шлях — 
ул. Золочевская — пер. Золочевский 1-й — ул. Игоря 

Муратова — пансионат (Залютино) (в обратном 
направлении: ул. Игоря Муратова — пер. Золочевский 

1-й — ул. Золочевская — ул. Полтавский Шлях — 
ст. м. «Холодная Гора»);

 № 250э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) — 
ул. Большая Панасовская — ул. Беркоса, 38;

 № 277э: пер. Балакирева (больница скорой 
и неотложной помощи) — ул. Балакирева — 

ул. Деревянко — ул. Космонавтов — ул. 23 Августа — 
ул. Клочковская — пр-д Панасовский 2-й — ул. Большая 
Панасовская — ул. Евгения Котляра (Южный вокзал);

 № 299э: медучилище — ул. Таборова — 
пер. Афанасьевский — ул. Баррикадная — 

ул. Холодногорская — ул. Полтавский Щлях — 
ст. м. «Холодная Гора» (в обратном направлении: 

ул. Полтавский Шлях — ул. Петра Болбочана — 
Григорьевское шоссе — ул. Дудинской — 
ул. Холодногорская — ул. Баррикадная — 

пер. Афанасьевский — ул. Таборова — медучилище).

ПРИФРОНТОВОЙ ХАРЬКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИЙСЯ ПОСТОЯННЫМ ОБСТРЕЛАМ ИЗ САМЫХ 
РАЗНЫХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ, ПОДОШЕЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

О
ккупанты продолжают ежедневно обстрели-

вать город. Под вражеский огонь попадают 

все районы, противник бьет по гражданским 

зданиям без разбора. Последний прилет в одну из школ 

города случился несколько дней назад.

В этих условиях обеспечение безопас-

ности участников образовательного про-

цесса выходит на первый план в вопросе 

организации учебного года. Как заявил 

Игорь Терехов, городские власти не мо-

гут рисковать жизнью и здоровьем детей:

— Харьков подвергается постоянным 

обстрелам. Расстояние до границы с рф 

очень маленькое. Снаряд летит 50–57 се-

кунд — даже для школ с укрытиями этого 

времени недостаточно, чтобы эффектив-

но отреагировать на тревогу. Поэтому в целях безопас-

ности мы не будем открывать школы и детские сады. 

Школы при этом будут работать дистанционно.

Мэр отметил, что власти делают все возможное для 

обеспечения нормального учебного процесса осенью, 

поэтому можно быть уверенным, что учебный год со-

стоится в той или иной форме.

Защита детей остается ключевым приорите-

том, информирует сопредседатель депутатской 

группы «Восстановление Украины» в Верхов-

ной Раде Игорь Абрамович. По его словам, в по-

следнее время народные депутаты 

приняли ряд решений, направ-

ленных на обеспечение безопас-

ности, в том числе и в учебных за-

ведениях.

— В частности, мы внесли измене-

ния в законодательство по обеспечению 

требований гражданской защиты при 

планировании и застройке территорий. 

Благодаря этим изменениям в каждом 

здании должен быть обустроен надеж-

ный объект укрытия. Это касается и та-

ких гражданских объектов, как учебные заведения, — 

подчеркнул Игорь Абрамович.

В то же время народный депутат убежден, что 

в соблюдении безопасности детей нужно выклады-

ваться на полную.

— Харьков очень серьезно подходит к вопросу без-

опасности. Уверен, что решение о дистанционном 

обучении в школах является единственно правиль-

ным, поскольку никто и ничто не может гарантировать 

в плане безопасности учеников в городе, находящемся 

под непрерывным огнем, — подчеркнул сопредседа-

тель «Восстановления Украины».

Теперь все силы должны быть брошены на то, чтобы 

обеспечить качественный учебный процесс в Харькове 

и по всей стране, добавил И. Абрамович.

— Мы делаем все возможное, чтобы дети получа-

ли знания. Благодаря нашим общим усилиям учителя 

Харьковщины уже к первому сентября получили 583 

ноутбука от ЮНИСЕФ. Это позволит наладить необ-

ходимую видеосвязь, — резюмировал народный из-

бранник.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ — 
ÃËÀÂÍÛÉ ÊÐÈÒÅÐÈÉ

Все внутренние переселенцы, 
которые пытались оформить 
государственную помощь до 
30 апреля через приложение 
«Дія», но не получили ее, 
могут повторно подать заявку 
на выплату.

В 
Харьковском го-

родском центре со-

циальных служб 

«Доверие» сообщили, что для этого до 1 октября нужно 

прийти в орган социальной защиты населения и написать 

еще одно заявление или же 

прислать его по почте. При 

этом следует указать номер 

банковского счета (по стан-

дарту IBAN) или персональ-

ные данные получателя, 

а также подтвердить факт 

подачи через «Дію» преды-

дущего заявления, которое 

было еще весной (например, 

скриншот).

Помощь будет назначена в течение 10 дней с момента 

поступления повторного заявления.

Попри те, що цьогоріч усі уроки в Харкові проводитимуть 
лише дистанційно — 94 % учнів виявили бажання 
навчатися саме в харківських школах.

Й
деться як про тих дітей, що евакуювалися, так 

і про тих, хто залишився в місті. Крім того, 

маємо великий відсоток першачків, розповіла 

директор Департаменту освіти Харківської міськради 

Ольга Деменко:

— За планом, що складався у мирний час, пер-

шокласників мало бути 11 тисяч. До шкіл міста запи-

салися понад 60% від запланованого. Наразі в Хар-

кові проживають лише 25% від усіх школярів. Коли 

закінчився навчальний рік, у нас у місті було 120 тисяч 

школярів. Отже, зараз в Харкові — майже 30 тисяч дітей.

Також, зазначає Ольга Деменко, значна кількість учи-

телів не залишила свої робочі місця. Звільнилися менше 

10%. Де проводити уроки — у бомбосховищі школи, вдома, 

в іншому регіоні країни чи за кордоном — кожен вирішува-

тиме сам. Якщо ж комусь не вистачає технічного забезпе-

чення, спільно вирішують цю проблему:

— Ми одержали від Міністерства освіти понад 1000 

комп’ютерів, що дало нам можливість допомогти, перш 

за все, тим педагогам, у яких була відсутня технічна мож-

ливість.

Планується, що розклад занять підлаштовуватимуть так, 

аби дітям, які виїхали за кордон, було зручно навчатися 

разом із школярами, які залишилися в Україні. Особли-

ву увагу, додали в департаменті, приділятимуть вивченню 

державної мови.

До слова, цьогоріч харківські випускники посіли третє 

місце в Україні за підсумками Національного мультипред-

метного тесту. Тож у якості онлайн-освіти, запевняє Хар-

ківський міський голова Ігор Терехов, не сумніваються. 

Водночас іншого вибору, крім дистанційного навчання, 

поки що немає:

— Дуже маленьке плече дольоту сьогодні снарядів із 

росії до Харкова. За 45–50 секунд ми не зможемо евакую-

вати дітей. І те, що сьогодні у Харкові немає офлайн-нав-

чання, — це вина рф.

ØÊÎËßÐI ÂÈÁÈÐÀÞÒÜ ÕÀÐÊIÂ

ÏÎÌÎÙÜ ÄËß ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÅÂ: 
ÊÀÊ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÂÒÎÐÍÓÞ ÇÀßÂÊÓ
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1 СЕНТЯБРЯ, В ДЕНЬ ЗНАНИЙ, В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ХАРЬКОВА ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ МИРА, 
ГДЕ ОСНОВНЫЕ ЭКСПОНАТЫ  ДЕТСКИЕ РИСУНКИ. ТАКЖЕ ЕСТЬ В МУЗЕЕ И ДВА ЭКСПОНАТА, 
СДЕЛАННЫЕ ИЗ ОСКОЛКОВ РОССИЙСКИХ СНАРЯДОВ,  ГЕРБ УКРАИНЫ И ГЕРБ ХАРЬКОВА

Кожен день я пiсля школи
По знайомому району йшла додому.

Кожен день одне й теж саме
По району, що знайомий аж до болi,

Кожен раз я йшла на танці, на англійську та у школу.
Рік і другий, третій, ось вже шостий

Набридати став мені район.
Із нудьги надивившись різних фільмів

Закортіло мені за кордон.
Чи у Лондон, чи в Нью-Йорк, чи в Париж, чи в Прагу.
Харків мicтo добре, та хотілось мені іншого чогось!

I oт тільки, коли почала втрачати,
Зрозуміла я, наскільки я люблю
Рідне місто, парки всі тa школу
I мій рідний Салтівський район!
Як гуляли з друзями по ньому,
Як ходили разом ми у школу!

Я згадала, як тут гарно в місті,
В Харкові в ріднесенькім моїм.

Як тут добре: взимку, влітку, восени і навесні!
Як тут гарно, коли сніг вкриває Харків,
Чи коли дерева всі, як у золоті стоять,

Чи коли пташки тут скрізь співають,
Чи коли метелики літають!

Дуже добре в Харкові завжди!
I не дивлячись на всі, всі, всі незгоди

Ha розруху i бомбьожки звідусіль,
Харків я любитиму завжди!

За тi спогади, що він подарував,
За всіх друзів, що мені він дав!

Вчителів за всіх, за танці і англiйську!
Кожен день я вірю й віритиму далі, 

що вже скоро наша ПЕРЕМОГА!
Що вже скоро будем святкувати

І що скоро я піду до школи!
Ну, а поки я лягаю спати

Й сподіваюсь, що побачу у ві сні,
Як сиджу за партою із друзями я на уроці

І що вчу уроки, як завжди…
Авторка НАТАЛКА ІВЛЄВА, 12 р., 

вихованка ТЕТ «КАРНАВАЛ»

В
мероприятии принял участие 

Харьковский городской голо-

ва Игорь Терехов. Мэр отметил, 

что не единожды становился свидетелем 

того, как создавались детские рисунки.

— Когда были жестокие бомбардиров-

ки Харькова с воздуха и земли, наши де-

ти вместе с родителями прятались в мет-

ро. Когда я спускался к ним, я видел, 

как и что они рисовали. Кто-то рисовал 

ужас войны, кто-то — свою семью, в том 

числе с домашними питомцами, а кто-

то — свое светлое будущее. Здорово, что 

у нас появился такой музей, идея созда-

ния которого принадлежит самим детям. 

После нашей победы мы переместим его 

в место с большим пространством, ведь, 

я уверен, что с каждым днем здесь будут 

появляться новые экспонаты.

Кроме того, Игорь Терехов сообщил, 

что после победы в городе планируют 

открыть Музей возрождения Харькова.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÏÎßÂÈËÑß Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÏÎßÂÈËÑß 
ÌÓÇÅÉ ÌÈÐÀÌÓÇÅÉ ÌÈÐÀ
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ДІТИ  ЦЕ РУШІЙ НАЦІЇ, ТОМУ ХАРКІВСЬКІ ВОЛОНТЕРИ 
ДОПОМАГАЮТЬ ВИХОВУВАТИ СИЛЬНЕ ПОКОЛІННЯ, 
ЯКЕ ВСТОЇТЬ ПЕРЕД БУДЬЯКИМИ ПЕРЕШКОДАМИ, 
БУДЕ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА Й ЦІННОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧИТЬ 
ГІДНЕ ЖИТТЯ СОБІ ТА ІНШИМ

В 
Україні нині працює «СпівДія» — офіційна платформа 

для допомоги громадянам держави під час війни.

А «СпівДія заради дітей» в межах платформи — це 

безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну під-

тримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, 

рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми 

та дорослими.

Учасниками проєкту можуть стати діти від 5 до 12 років.

Безоплатні заняття проводяться у трьох напрямах:

 активність — спортивні та рухливі ігри, квести та інше;

 творчість — заняття, що передбачають творчу діяльність;

 STEAM — пізнавальне заняття, де діти отримують цікаву 

нову інформацію про навколишній світ.

Проєкт реалізується командою благодійного фонду «Спів-

Дія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту 

України.

Представниками «СпівДія Діти в Харкові» стали учасники 

та волонтери Молодіжної ради при Харківському міському го-

лові.

– В проєкті вже взяли участь чимало дітей. Курс психо-

емоційної підтримки за допомогою неформальної освіти 

пройшли 64 дитини, та ще 51 дитина проходить його наразі, — 

зазначили у Молодіжній раді.

Якщо батьки прагнуть залучити дитину до проєкту, то во-

лонтери запрошують їх для комунікації на свою сторінку 

в Instagram. Також записатися на проєкт можна за номером 

0974546754.

ÇÀÐÀÄÈ ÄÈÒß×ÈÕ ÏÎÑÌIØÎÊ
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КІЛЬКА ПІД’ЇЗДІВ ЗНЕСЛО ВИБУХОВОЮ ХВИЛЕЮ, ВИБИЛО ВСІ ВІКНА ТА ЗНИЩИЛО 
КОМУНІКАЦІЇ. ЦЕ  НАСЛІДКИ АВІАУДАРУ, ЩО СТАВСЯ НАВЕСНІ БІЛЯ ЖИТЛОВОЇ 
П’ЯТИПОВЕРХІВКИ НА ПАВЛОВОМУ ПОЛІ

Н
аразі фахівці стали до відновлення будинку. 

Харківський міський голова Ігор Терехов по-

відомив, що під час робіт застосовують сучас-

ні теплоізоляційні технології. А повернутися до своїх 

осель мешканці зможуть до початку опалювального 

сезону.

Мешканка зруйнованого будинку Вікторія пригадує, 

що ввечері 6 березня разом із сином хотіла евакуювати-

ся з міста. Однак виїхати до комендантської години не 

встигли — вирішили чекати ранку. Саме того злощас-

ного вечора ворог скинув авіабомби неподалік їхнього 

будинку. Вибухова хвиля була настільки потужна, що 

зруйнувала кілька під‘їздів. За врятоване життя, жартує 

жінка, тепер вдячна гарячому чаю:

— Кухня якраз виходить на сторону, 

звідки був вибух. Ми зібралися пити чай, 

але він був дуже гарячий, тож вирішили 

зачекати трохи і розійшлися по кімнатах. 

У цей момент і прилетіло. Тільки почули 

звук — миттєво кинулися на підлогу. Було 

дуже страшно. Внаслідок я залишилася і без квартири, 

і без двох авто, які згоріли.

16 серпня фахівці стали до відновлення п’яти-

поверхівки. Загалом тут мають відреконструювати 

20 зруйнованих осель, зокрема й квартиру Вікторії.

Сюди жінка приїжджає регулярно — дивиться, як 

триває відновлення та уявляє, як виглядатиме її но-

венька велика кухня. Роботи, каже, попереду ще бага-

то, але кидати домівку не збирається. Навіть тимчасове 

житло орендує саме у прифронтовому Харкові:

— Жили якийсь час у передмісті. Щиро кажучи, бу-

ло дуже складно повернулися, тому що краще за Хар-

ків немає нічого. Якби не було страшно, але це наш 

Харків — найкращий у світі! Тепер починаємо життя 

спочатку. Гарне будівництво, швиденько все нам від-

новляють. Ну а все інше вже намагатимемося самі зро-

бити.

Міський голова Ігор Терехов пояснює: через те, що 

постраждали лише два під’їзди, — є можливість відно-

вити будинок. Головне завдання — підготувати його до 

зими. Тож змінили й підхід до роботи:

— Ми сьогодні разом із Житлобудом-1 відновлюємо 

цей житловий будинок, але відновлюємо зовсім по-но-

вому. Почали застосовувати піносилікат, який має 

зовсім іншу теплопровідність, що перевищує білу цеглу 

в 2,5 рази. І крім того, я сказав, щоб цей будинок був 

утеплений, як і всі інші будинки, які будуватимуться чи 

реконструюватимуться.

Завдяки цьому, до-

дає мер, взимку будинок 

довше триматиме тепло 

у квартирах. Така теп-

лоізоляція ще й допомо-

же людям заощаджувати 

на комунальних послу-

гах. Крім того, тут вста-

новлять металопласти-

кові вікна, замінять ко-

мунікації. Фахівці зазна-

чають: зараз працюють 

без вихідних — попереду 

ще багато роботи.

Виконавець робіт АТ 

«Трест Житлобуд-1» Сергій Крикун повідомив, що 

треба ще відновити фасадну стіну, перекласти зовнішні 

перегородки. Провести сантехнічні роботи: замінити 

стояки і води, і каналізації, і опалення. Також будівель-

ники обновлять електрику, покрівлю та виконають де-

які оздоблювальні роботи. Повернутися додому, зазна-

чає Сергій Крикун, мешканці будинку зможуть вже до 

початку опалювального сезону.

Жителі двох багатоповерхівок в Шевченківському районі, які пошкодило цього тижня, 
і досі не можуть прийти до тями після останнього прильоту та лякаються кожного свисту, 
гуркоту чи гучного звуку.

О
дному з будинків особливо не щастить, роз-

повідає його мешканка Людмила, бо у листо-

паді минулого року тут трапилася пожежа, 

у квітні — два прильоти, і ось зараз також:

— Після пожежі думали, що гірше не буває. Дуже 

важко розповідати… Чоловік був на балконі, каже, 

що його добряче качнуло, він не одразу й утямив, що 

відбувається. Потім залетів у квартиру і ми з ним, за 

правилом двох стін, ховалися у коридорчику. Сусід-

ка Світлана з першого повер-

ху відразу кинулася до підвалу, 

а ми трохи зачекали. І правиль-

но зробили. Інший сусід потім 

познаходив на підлозі у під’їзді 

уламки чи то «Ураганів», чи то 

ще чого, вони стіни наскрізь 

прошивали. Тобто, якщо б ми 

почали спускатися, нас точно 

би зачепило. У перший обстріл 

у нас вилетіло два вікна, у дру-

гий — всі з обох сторін. Що ще 

можна сказати? Був у нас тихий

-спокійний центр, а тепер пек-

ло. Всі звуки лякають: і сирен 

повітряної тривоги, і вибухів. 

Не знаєш, що очікувати пі-

сля сирени, а то буває і так, 

що спочатку лунають вибу-

хи, а потім вмикається сире-

на. Саме як цього разу.

— Я тільки-но прокину-

лася, ще сиділа на ліжку. Потім вибух. І мене з ліж-

ка буквально викинуло, знесло. Потім другий вибух. 

Я лежу на підлозі і бачу весь жах, 

що коїться навкруги: летять улам-

ки, дзвенить розтрощене скло, 

стовпом стоїть пилюка… Тоді вже 

встала якось, всередині все оніміло, 

не могла придумати, за що хапати-

ся, що робити. Гола квартира, все 

розбито. Дякувати синові, приїхав, 

допоміг прибрати трохи в оселі, 

але ще роботи багато, — каже пен-

сіонерка Олена. — Я й досі у шо-

ку, у стопорі. Але ж жива, причому 

мені вже пощастило двічі. При пер-

шому обстрілі я була у кухні. Тоді 

вибуховою хвилею мене кинуло від 

стіни до стіни, вдарилася тоді сильно. Потім отямила-

ся на підлозі, навкруги все потрощено, але ж я жива. 

А ще кажуть, що снаряд в одне й те саме місце двічі не 

влучає. Отже, видимо, влучає. Син каже, щоб їхали до 

них у село, а то ще втретє прилетить. От я поприбираю 

все та й поїду, якщо не передумаю, бо ж прив’язаний до 

цих стін, тут все рідне.

З початку війни цей будинок страждає від обстрілів 

уже втретє, підтверджує майстер КП «Харківспецбуд» 

ХМР Кирило Раєвський:

— У будівлі не стало 200 вікон. 90% вже закрили. 

Також частково постраждав дах. Зараз там робимо 

ремонт. Плануємо всі роботи у цьому домі закінчити 

до кінця тижня. У сусідньому будинку пошкоджено 

перекриття, покрівля та вентканали. Зараз готується 

проєктне рішення, і скоро почнемо ремонтувати дах та 

перекриття.

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖIß ÒÐÈÂÀЄ

ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ 
ÓÆÅ ÍÅ ÒÈÕÈÉ
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ОСІНЬ І ЗИМА В УКРАЇНІ МОЖУТЬ ВИЯВИТИСЯ 
СУВОРИМ ВИПРОБУВАННЯМ. ЩОБ БУТИ 
ГОТОВИМИ ДО БУДЬЯКИХ НЕПРИЄМНИХ 
СИТУАЦІЙ, УКРАЇНЦЯМ РЕКОМЕНДУЮТЬ 
ЗАПАСТИСЯ НАЙНЕОБХІДНІШИМИ РЕЧАМИ, 
ПРОДУМУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА 
ТЕПЛА, ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ХОЛОДІВ

М
оже зникнути централізоване опалення або 

вимкнеться котел через відсутність подачі 

газу. У такій ситуації вас врятує електрика. 

Тому заздалегідь перевірте проводку, розетки, щитки 

та розподільні коробки в під’їзді.

Якщо ж будуть перебиті підстанції електроенергії, 

то може зникнути й електрика. А це ситуація гірше, бо 

ремонтні роботи можуть затягнутися не на один день. 

Доведеться їхати до родичів або знайомих. Або ж вчи-

тися жити в умовах відсутності всіх благ цивілізації, 

тому що разом з електрикою пропаде вода і почнуться 

проблеми з каналізацією.

 ПРОДУКТИ
 КОНСЕРВАЦІЯ. Традицій-

на консервація в цьому році 

стане в пригоді навіть тим, хто 

раніше нею не захоплювався. За-

крутіть по кілька банок огірків, 

помідорів, варення, компотів, 

засоліть капусту. Ці продукти 

можуть зберігатися довго і в по-

трібний час стануть відмін-

ним доповненням до будь-якої 

трапези.

Пройдіться по оптових супермаркетах або мага-

зинах оптової торгівлі і купіть по 3–5 банок кон-

сервів — м’ясних, рибних. Вони можуть зберігати-

ся тривалий час і не вимагають особливого приго-

тування.

 БАКАЛІЯ. Варто зробити запас рослинної 

олії, круп, макаронів, цукру і борошна. При необ-

хідності — чай, кава, сухе молоко.

 ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ. Ось і прийшов 

зоряний час швидкорозчинних супів і спагетті. 

Купіть про всяк випадок.

 ОВОЧІ. Якщо у вас є, де зберігати овочі,—

прекрасно. Зробіть запас картоплі, моркви, цибулі, 

часнику, буряка. Якщо є хоча б балкон — викори-

стовуйте його для зберігання продуктів відразу, як 

спека остаточно піде з просторів нашої країни.

 ЩО ЩЕ? Снеки, сухофрукти, горіхи, згущене 

молоко. Будь-які продукти, які можуть зберігатися 

місяцями та не псуватися і які можна використову-

вати без потреби газу або електрики.

 ВОДА. Питна вода — пункт номер 1. Купіть 

в супермаркеті кілька запечатаних упаковок. Тех-

нічну воду запасайте в міру потреби — бажано, щоб 

така вода завжди була в запасі, якщо у разі ракетно-

го удару відключиться водопостачання.

 МЕДИКАМЕНТИ
Якщо в будинку є люди з 

хронічними захворюваннями — 

подбайте про те, щоб всі необ-

хідні ліки були з запасом.

Варто також перевірити свою 

домашню аптечку і запастися 

самими ходовими ліками — про-

тивірусними, знеболюючими, 

протиалергічними, заспокійли-

вими, засобами від проблем зі 

шлунком, серцевими засобами.

У вашій аптечці повинні бути завжди зеленка 

(або йод), перекис водню, бинти. А ще варто купи-

ти кілька грілок.

 ПОБУТОВА ХІМІЯ
Мінімальний запас найнеобхідніших засобів 

побутової хімії, яким ви користуєтеся регулярно. 

Візьміть не одну упаковку або банку щонайменше 

на місяць, а дві — з запасом. І робіть так в найближ-

чі місяці при кожній закупівлі засобів для дому.

 ТУРБОТА ПРО ТВАРИН
Купіть корм з запасом, наповнювачі для туалету і 

переноску. Також варто заздалегідь відвезти тварин-

ку до ветклініки та показати ветеринару, зробити 

щеплення і закупити необхідні ліки. Подумайте ще 

про те, як ви можете утеплити місця для них в бу-

динку — нова утеплена лежанка, тепла накидка на 

клітку, комбінезони для котів і собак — залежно від 

того, яких домашніх улюбленців ви тримаєте. По-

вірте, деякі коти мерзнуть ще більше, ніж люди.

 КОРИСНІ РЕЧІ
У кожному будинку цієї зими повинні бути 

в запасі свічки, сірники, ліхтарики, батарейки. Ду-

же сподіваємося, що вони не знадобляться, але кра-

ще мати їх в запасі. Купіть про всяк ви-

падок запас лампочок. Стане в пригоді 

також нічник на батарейках, ліхтарики — 

будь-які освітлювальні прилади, яким не 

потрібна електроенергія. Постарайтеся 

придбати павер-банк зі швидкісною за-

рядкою. Якщо гаджетів в будинку багато — 

беріть кілька або мережевий потужний за-

рядний пристрій для декількох пристроїв 

відразу. Вам знадобляться також електро-

чайник, сухий спирт, електроплита — при 

відсутності газу ці речі вам допоможуть.

 ЯК ЩЕ МОЖНА ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗИМИ
Зберіть сімейну нараду і продумайте до деталей 

варіанти ситуацій: що робити, якщо відключать 

опалення? Електрику або газ? Або все повністю? 

Що робити, якщо 

в будинку буде хо-

лодно та не буде во-

ди?

Якщо ваші рідні 

живуть в передмісті 

в приватному бу-

динку — обговоріть 

варіант, що ви пере-

беретеся до них на 

пару тижнів в разі 

критичної ситуації 

в місті. Якщо у вас 

є дача або будинок за містом, — підготуйте їх до 

можливої зимівлі заздалегідь.

Обговоріть зі старшими та літніми родичами 

варіанти про переселення до вас, якшо припи-

неться подача теплоносія або електрики.

Поговоріть з друзями або коллегами, якщо є та-

ка можливість, то варто перебратися до тих, у кого 

є власний будинок або ж покликати у свій буди-

нок друзів з маленькими дітьми.

Обговоріть з сусідами можливість установки 

у дворі вашого будинку альтернативного джерела 

для приготування їжі.

 УТЕПЛЕННЯ
 ОПАЛЕННЯ ЖИТЛА. Якщо 

ви живете в будинку з центральним 

опаленням, то варто подумати про 

покупку якісного обігрівача. У при-

ватному будинку бажано поставити 

власний генератор, котел на різні 

види палива, запастися дровами, со-

ляркою і грубкою для приготування 

їжі. Як варіант — можна купити зви-

чайний туристичний пальник і ба-

лони з запасом газу до нього.

 УТЕПЛІТЬ БУДИНОК. Заздалегідь продумайте, 

як можна утеплити ваше житло — щілини у вікнах, 

під дверима — закрийте за допомогою спеціальних 

плівок, герметика, поролону, стрічок для утеплення. 

На крайній випадок купіть балончик з монтажною 

піною і залийте всі щілини.

 ТЕПЛИЙ ОДЯГ. Байкові 

піжами, вовняні шкарпетки та 

светри, теплі халати, тапки — вам 

знадобиться все. Вибирайте нату-

ральні тканини — вони тепліші. 

Варто також купити термобілизну, 

спальні мішки.

 КОВДРА. Якщо у вашому бу-

динку їх мінімальна кількість, то 

варто вже зараз закуповувати теплі 

пледи. Також придивіться до елек-

троковдр — це диво техніки врятує 

вас не тільки в холодні ночі, але і допоможе зберегти 

тепло вдень під час роботи.

 ТЕПЛА ЗОНА. Продумайте заздалегідь зону 

тепла у квартирі — найутеплене приміщення, бажано 

невеликого розміру, де можна буде сконцентрувати 

всі джерела тепла.

ÎÏÅÐÀÖIß «ÇÈÌÀ»: ÎÏÅÐÀÖIß «ÇÈÌÀ»: 
ÇÀÏÀÑÒÈÑß ÍÀÉÍÅÎÁÕIÄÍIØÈÌ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Многим Овнам придется понервничать. Особенно 

немало хлопот доставят конкуренты, которые будут 

стараться выхватить удачу у вас из-под носа, перехва-

тить победу. Не сдавайтесь, отстаивайте свои пози-

ции. Благо бойцовских качеств вам не занимать.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Не исключено, что суета заполнит максимум ва-

шего времени в эти выходные, так что на романти-

ческие приключения уже просто сил не останется. 

Стройте планы на будущее и старайтесь поменьше 

конфликтовать с окружающими.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Странное сочетание постоянной суеты и монотон-

ных основных занятий может нагнать на вас скуку. 

Захочется чем-то разнообразить жизнь или вообще 

начать все с нуля. Не поддавайтесь подобным поры-

вам — вы только усложните себе жизнь.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
День символизирует переоценку ценностей. Раки 

почувствуют тяжесть от лишних связей, общения, 

неинтересной работы. Постарайтесь освободиться от 

ненужных обязательств и отношений. Чем меньше 

будет ваш груз, тем легче окажется путь!

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
В общем и целом день располагает к размышлени-

ям, сосредоточению на внутренней жизни. Поэтому 

лучше провести время в уединении, подумать о даль-

нейших планах, разобраться в себе и своих желаниях.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вряд ли спокойно будет складываться социальная 

жизнь. Активизируются недоброжелатели, провоци-

рующие вас на конфликты. Вам предстоит бороться 

за свои идеалы и положение в обществе. Главное, ни-

кому не позволяете вывести вас из себя.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
В отношениях с начальством, с властями у многих 

Весов возможны проблемы. Отступать не следует, но 

открытых конфликтов желательно избегать. Лучше 

всего сейчас смириться и затаиться. И помните, что 

ваши интересы превыше всего!

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Те Скорпионы, которые испугаются перемен, 

предпочтут рутинную работу и просидят этот день 

тише воды, ниже травы. Если представится шанс, во-

обще возьмите тайм-аут. Сейчас самое разумное — и 

отойти от дел, отдохнуть, оценить прошлое.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
В личной жизни и семейных отношениях особых 

щедрот от судьбы пока ждать не приходится, не ис-

ключены проблемы с родственниками, сложности 

в отношениях с любимым человеком. Терпение и вы-

держка — вы преодолеете все трудности.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День располагает к коллективной деятельности. 

Козероги могут ощутить плечо друга в самый тяже-

лый момент. Успех ждет вас в том случае, если вы 

будете действовать сообща, под чьим-то началом, не 

выдвигая себя на первый план.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В любовных делах небольшое затишье. Отношения 

с постоянным партнером стабильные, ровные. Пере-

мены сейчас маловероятны. Если есть возможность, 

это время лучше провести отдельно друг от друга.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Сегодня на вашу долю не выпадут подарки судь-

бы, но зато возможна награда за прошлые заслуги, за 

результат проделанной ранее работы. Этот день сло-

жится удачно, если вы посвятите себя творческой де-

ятельности, образованию, педагогике.

Ãîðîñêîï íà 3 ñåíòÿáðÿ

ЖЖ
ировой гепатоз (стеатоз печени) — со-

стояние, возникающее из-за накопле-

ния жирных кислот и триглицеридов 

в клетках печени. Основными его причинами яв-

ляются:

 жирная и острая пища, копчености;

 алкоголь в любых количествах;

 стремительное похудение и избыточный вес;

 сахарный диабет;

 беременность;

 нарушение обмена веществ;

 препараты химиотерпии;

 кортикостероиды.

Опасность заболевания в том, что оно проте-

кает без заметных симптомов до тех пор, пока не 

начинается воспалительный процесс. Если вы 

столкнулись с этой проблемой, попробуйте при-

готовить целебные напитки.

Ингредиенты:

 2 средних свеклы;

 2 лимона;

 1 стакан чистой воды.

Приготовление:

1. Взбейте в блендере свеклу с водой, процеди-

те полученную массу через марлю. Если у вас есть 

соковыжималка, то это упрощает задачу.

2. В полученный свекольный сок выжмите 2 ли-

мона. Сахар добавлять не нужно.

3. Пейте коктейль 3 раза в день за 30 минут до 

еды в течение 7 дней.

 ЯБЛОЧНОЛИМОННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Пектин, содержащийся в яблоках, помогает 

выводить токсины. Имбирь и лимон способству-

ют отличной работе желудочно-кишечного трак-

та, избавляют от вздутия живота и улучшают об-

мен веществ. Вам понадобятся:

 2 лимона;

 250 мл яблочного сока;

 250 мл сока петрушки;

 0,5 ст. л. оливкового масла;

 0,5 зуб. чеснока;

 0,5 ст. л. молотого имбиря;

 100 мл травяного чая из фенхеля, одуванчи-

ка или ромашки.

Приготовление:

1. Поместите все ингредиенты в блендер и из-

мельчите на высокой скорости 2–3 минуты.

2. Перелейте в стеклянную бутылку и храните 

в холодильнике.

3. Употребляйте за 2 часа до приема пищи 

5 дней подряд.

Несмотря на мощные целебные свойства 

напитков, перед началом домашнего лечения 

стоит посоветоваться с врачом и взвесить за и 

против.

ÖÅËÅÁÍÛÅ ÊÎÊÒÅÉËÈÖÅËÅÁÍÛÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ
Часто при проблемах со здоровьем мы полагаемся 
на антибиотики. Однако прием таких препаратов 
сильно бьет по печени — нашему природному фильтру 
и одному из главнейших органов, отвечающих за 
очищение организма. Поэтому заботиться о ней 
необходимо всю жизнь.

По горизонтали: 1. То, что лишает возможности 

действовать. 5. Один из высших сортов кофе. 8. Ху-

дожественный стиль XVI–XVIII веков. 9. Предмет 

одежды. 10. Спортивное соревнование на специаль-

но подготовленных автомашинах. 11. Умышленное 

уклонение от работы. 14. Бумажная лента для по-

крытия стен в жилой комнате. 17. Быстрота в ис-

полнении какого-нибудь дела, задания. 19. Древне-

римский публичный боец. 20. Разновидность доку-

ментальной литературы. 21. Мужское имя. 23. Сухая 

питательная кормовая смесь для скота. 24. Большое 

количество. 26. Твёрдый минерал, состоящий из 

слоёв различной окраски. 29. Вулканическая гор-

ная порода тёмного цвета. 31. Кустарник со съедоб-

ными красными ягодами и крепкой древесиной. 

32. Объявление о кинофильме. 33. Оставшееся сверх 

нужного, остаток. 34. Верёвка для ловли животных. 

35. Большая наезженная дорога.

По вертикали: 1. Танец в медленном темпе с харак-

терным движением. 2. Сок винограда, получаемый 

после его отжимки, прессования. 3. Птица отряда 

голенастых. 4. Система цветовых сочетаний в произ-

ведениях изобразительного искусства. 5. Морское 

ластоногое млекопитающее. 6. Ожерелье из жемчу-

га. 7. Наиболее высокий горный массив в Греции. 

12. Перестановка букв в слове для образования друго-

го слова. 13. Верхняя часть помещения, разделённо-

го на два полуэтажа. 15. Отклонение от нормы здоро-

вья. 16. Предмет забавы, развлечение. 17. В Древнем 

Риме — военное судно, галера с тремя ярусами 

гребцов. 18. Отрезок, соединяющий вершину тре-

угольника с серединой противоположной стороны. 

22. Избалованный комфортом и роскошью чело-

век. 24. Установленная норма оплаты чего-нибудь. 

25. Слой краски, наложенный коротким отрывистым 

движением кисти. 27. Горная порода, употребляемая 

для строительных и скульптурных работ. 28. Дове-

ренность на ведение операций в какой-либо сфере 

деятельности. 29. Мучное изделие, выпекаемое на 

сковороде. 30. Метрическая музыкальная единица.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Тиски. 5. Мокко. 8. Барокко. 9. Нос-

ки. 10. Ралли. 11. Саботаж. 14. Обои. 17. Темп. 19. Гладиа-

тор. 20. Мемуары. 21. Георгий. 23. Комбикорм. 24. Тьма. 

26. Агат. 29. Базальт. 31. Кизил. 32. Афиша. 33. Излишек. 

34. Аркан. 35. Тракт.

По вертикали: 1. Танго. 2. Сусло. 3. Ибис. 4. Колорит. 

5. Морж. 6. Колье. 7. Олимп. 12. Анаграмма. 13. Антре-

соль. 15. Болезнь. 16. Игрушка. 17. Трирема. 18. Медиа-

на. 22. Сибарит. 24. Такса. 25. Мазок. 27. Глина. 28. Траст. 

29. Блин. 30. Такт.


