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Ñ Äíåì Ó÷èòåëÿ!
ЕЖЕГОДНО В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК. ПЕДАГОГОВ ПОЗДРАВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

«В
ойны выигрывают школьные учи-
теля и современное оружие»! Это 
высказывание Отто фон Бисмарка 

я прочел еще в студенчестве, но по-настоя-
щему осознал правильность этих слов имен-
но сейчас благодаря вам, дорогие педагоги!

Когда началась война, вы без раздумий вы-
брали каждый свой фронт. Кто-то из вас сут-
ками не отходил от плиты, чтобы готовить 
военным, жителям и волонтерам. Кто-то раз-
гружал машины с гуманитаркой, а потом раз-
носил ее самым незащищенным. Кто-то, очи-
стив территории школ от завалов, высаживал 
цветы. А кто-то сменил учительскую указку на 
автомат и сейчас воюет на фронте. Спасибо 
вам за это!

Какой бы предмет вы ни преподавали, вы 
наполняете чувства и умы нашего будущего — 

наших детей. Вы учите любить наш удиви-
тельный Харьков, в  котором они родились. 
Вы прививаете чувство гордости за флаг, ко-
торый гордо развевается над несломленной 
Украиной. Вы формируете новые поколения 
личностей — смелых, бескорыстных, готовых 
в любой момент прийти на помощь и отстоять 
свое право на независимость.

Когда мы победим — мы вместе отстроим 
наши разрушенные школы. Они будут лучше 
тех, которых лишил нас российский агрессор. 
И вы, наконец, опять сможете заниматься ва-
шим благородным делом, глядя глаза в глаза 
вашим ученикам. Верю, это будет уже очень 
скоро.

Дорогие учителя, спасибо за ваш незамени-
мый труд! И  еще раз с  праздником! С Днем 
Учителя!
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ÏÐÀÂÄÀ ÈÌÅÅÒ 
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Международная рабочая группа по вопросам 
санкций против россии разработала пятый 
документ на тему «Дело о признании Российской 
Федерации государством — спонсором 
терроризма». В нем подробно объясняются суть 
и особенности предусмотренного американским 
законодательством статуса «страна — спонсор 
терроризма» (State Sponsor of Terrorism, SST).

В документе приводятся фактические данные, 

подтверждающие соответствие действий рф 

определению «терроризм».

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ер-

мак отметил, что на практике преступления рос-

сии в Украине фактически больше, чем «спонси-

рование терроризма», поскольку главным испол-

нителем этих террористических актов являют-

ся российские вооруженные силы, ключевой 

институт российского государства. Вид, масшта-

бы и цель умышленного, политически моти-

вированного насилия, применяемого россией 

против украинских некомбатантов, шокируют. 

Госсекретарь США должен признать рф государ-

ством — спонсором терроризма. Аналогичный 

шаг должно сделать правительство Канады.

Чтобы уменьшить опасения в отношении то-

го, что американские истцы в США могут ис-

черпать некоторые российские государствен-

ные активы, которые сейчас хранятся в аме-

риканских и других банках демократического 

мира, правительство Соединенных Штатов мог-

ло бы принять решение о том, что эти активы 

освобождаются от потенциальных судебных ис-

ков и будут использоваться для восстановления 

Украины.

Учитывая высокую цену за свидетельство 

о террористических актах и бездействии в ответ, 

санкционная группа Ермака-Макфола считает, 

что преимущества от присвоения рф статуса го-

сударства — спонсора терроризма больше, чем 

риски, которые можно смягчить.

АМЕРИКАНСКИЙ АКТЕР МАРК ХЭМИЛЛ, ИЗВЕСТНЫЙ ПО РОЛИ КУЛЬТОВОГО ГЕРОЯ ЛЮКА 
СКАЙУОКЕРА, СТАЛ АМБАССАДОРОМ ПЛАТФОРМЫ ПО СБОРУ СРЕДСТВ UNITED24. ОН БУДЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОЕКТ «АРМИЯ ДРОНОВ». НОВОГО АМБАССАДОРА ПРЕДСТАВИЛИ ВО ВРЕМЯ 
ОНЛАЙНРАЗГОВОРА С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ВЛАДИМИРОМ ЗЕЛЕНСКИМ

Г
лава государства выразил благодарность Мар-

ку Хэмиллу за поддержку украинского народа 

с начала полномасштаб-

ного вторжения рф в Украину:

— Свет точно победит тьму. 

Я в это верю, и в это верит наш 

народ. Спасибо, что вы возгла-

вили сложную миссию — быть 

первым амбассадором, который 

будет помогать Украине собирать 

средства на поддержку наших за-

щитников, на «Армию дронов». 

Это очень важно.

Проект «Армия дронов» — это 

комплексная программа фандрейзинговой платфор-

мы United24, Генерального штаба ВСУ, Министерства 

цифровой трансформации и Госспецсвязи, которая 

предусматривает системную закупку беспилотников, 

их ремонт и оперативную замену, а также курс обуче-

ния операторов. Благодаря вкладам доноров в «Армию 

дронов» ВСУ уже получили 986 беспилотников. Об-

щая сумма закупок — 1 905 508 866 

гривен.

Марк Хэмилл и Владимир Зе-

ленский обсудили следующие ша-

ги актера по поддержке United24.

— В этом долгом и неравном 

противостоянии Украине необхо-

дима дополнительная поддержка. 

Для меня честь стать амбассадо-

ром «Армии дронов» по пригла-

шению Президента Зеленского. 

Я точно знаю, что беспилотни-

ки нужны украинцам для защиты своей земли, своей 

свободы и ценностей всего демократического мира. 

Именно сейчас лучшее время, чтобы все объединились 

и помогли Украине выстоять в этой войне с империей 

зла, — сказал Марк Хэмилл.

ÑÂÅÒ ÏÎÁÅÄÈÒ ÒÜÌÓ

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
провел встречу с представителями фонда 
International Blue Crescent (Международный 
фонд «Голубой месяц»).

И
горь Терехов поблагодарил турецких 

партнеров за сотрудничество и помощь 

во время войны. Мэр отметил, что орга-

низации передадут список школ, детских садов, 

больниц и жилых домов, которые требуют восстановле-

ния:

— Турция определена на государственном уровне как 

страна, которая будет восстанавливать Харьков. В свое 

время я лоббировал это решение, потому что считаю 

Турцию динамично развивающейся страной с хороши-

ми ресурсами. Я заинтересован в сотрудничества с вами 

как представителями Турции и готов рассмотреть си-

стему взаимодействия.

Представители фонда сообщили, что могут передать 

в Харьков вещи, моющие средства и средства личной 

гигиены, продукты и пр. Кроме того, есть компания, 

которая изготавливает композитные стройматериалы, 

и их можно использовать для строительства одно- или 

двухэтажных домов. Материалы не боятся холода, жа-

ры и позволяют монтировать здания в течение несколь-

ких дней. Также Харькову готовы предоставить финан-

совую помощь на восстановление части разрушенных 

больниц, школ и детских садов.

Ведущий менеджер фонда Ясин Дуйсак сообщил, что 

компания работает с гуманитарными организациями 

в Сирии, Судане, Афганистане и Турции:

— Многие дома повреждены, и нужно оборудовать 

укрытия. Нужны кровати, матрасы, подушки, постель-

ное белье, палатки, теплые вещи. Будем с вами рабо-

тать, чтобы помочь людям.

В Харькове прошли торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
работников образования.

Х
арьковский городской го-

лова Игорь Терехов по-

благодарил учителей и пре-

подавателей за то, что крепко дер-

жат образовательный фронт и ока-

зывают городу всяческую помощь:

— Сегодня, в это непростое для 

всей Украины время, вы взяли на 

себя колоссальную ответственность. Кто-то с первых 

дней войны занимается волонтерством, кто-то готовит 

еду для военных и бойцов теробороны, кто-то приводит 

в порядок разбитые учебные учреждения, а кто-то с ору-

жием в руках защищает независимость и целостность 

Украины на передовой. При этом вы не забываете учить 

наших детей. Огромное спасибо и низкий поклон за то, 

что вы воспитываете их насто-

ящими украинцами, привива-

ете им любовь к Родине и да-

ете знания, которые им очень 

необходимы в жизни. Я прекло-

няюсь перед вашим подвигом 

и с особым трепетом поздрав-

ляю вас с профессиональным 

праздником. Очень хочу, чтобы 

у вас всегда был позитивный 

настрой. Мы обязательно побе-

дим, восстановим каждую шко-

лу и каждое высшее учебное учреждение. Они станут 

еще лучше и красивее, чем были. И, конечно, мы все 

вместе отстроим наш любимый и родной Харьков!

Лучших представителей профессии отметили Благо-

дарностями городского головы и Почетными грамо-

тами Харьковского городского совета. В числе награ-

жденных — 29 педагогов.

United24 — инициированная Президентом 
Украины фандрейзинговая платформа и основная 
площадка для сбора пожертвований в поддержку 

Украины. За четыре месяца работы United24 
собрано более 180 миллионов долларов от 
граждан из 110 стран. Среди амбассадоров 

платформы — выдающиеся спортсмены Андрей 
Шевченко и Элина Свитолина, креативный 

директор Balenciaga Демна, американский актер 
Лив Шрайбер, группа Imagine Dragons, певица 

и актриса Барбра Стрейзанд.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÌ ÕÀÐÜÊÎÂ 
ÂÌÅÑÒÅ

ÊÐÅÏÊÎ ÄÅÐÆÀÒ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÔÐÎÍÒ!
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ОН БЫЛ ПРАВИЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ…

29 сентября в Благовещенском соборе состоялась 
траурная церемония прощания с Почетным гражданином 

города Харькова и Харьковской области, бывшим ректором 
Национального юридического университета имени 

Ярослава Мудрого Василием Тацием.

В панихиде принял участие Харьковский городской го-

лова Игорь Терехов. Мэр подчеркнул, что Василий Таций 

очень многое сделал для Харькова и часто помогал людям:

— Василий Яковлевич много создал — построил корпуса 

университета, библиотеку, Дворец культуры, спортивные 

сооружения. Он был очень неравнодушным к тому, чем за-

нимался. Многие сегодня скорбят, потому что он был до-

брым и правильным человеком, который сильно помогал 

людям. Вечная память!

УРОКИ, ПЕРЕМЕНЫ, ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ  БОЛЕЕ ДВУХСОТ ХАРЬКОВСКИХ ШКОЛ 
УСПЕШНО НАЧАЛИ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕС СВОИ 
КОРРЕКТИВЫ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ДВЕРИ СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ОТКРЫЛИСЬ ДЛЯ 115 ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ

О
бщее дистанционное обучение стало верным 

решением, поскольку наибольший процент 

юных жителей Харькова — 39%, временно на-

ходятся за рубежом, в городе же остался каждый чет-

вертый ученик. Для организации образовательного 

процесса задействовано более 4 тысяч педагогов. Не-

смотря на хаотические обстрелы Харькова, учителя 

героически выполняют свою роботу, 

прилагая все усилия для обучения под-

растающего поколения.

— Приоритетом для нас является 

обеспечение максимальной безопас-

ности каждого ребенка, каждого работ-

ника системы образования. Поэтому 

обучение проходят онлайн. Чтобы это 

стало возможным, все заведения обще-

го среднего образования коммунальной 

формы собственности Харькова мы 

снабдили высокоскоростным интерне-

том. На сайтах школ размещены электронные версии 

учебников, по которым будет осуществляться образо-

вательный процесс в каждом классе, — отметил Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов.

Также градоначальник выразил убе-

ждение, что если ситуация с безопасно-

стью кардинально улучшится, дети смо-

гут сесть за настоящие парты еще в этом 

учебном году:

— Отдельно хочу выразить благодар-

ность родительскому сообществу, кото-

рое с пониманием отнеслось 

к выбору дистанционного 

обучения. Харьков живет, 

школы работают.

Сопредседатель депутат-

ской группы «Восстановление Украи-

ны» в Верховной Раде Игорь Абрамович 

проинформировал, что в украинском пар-

ламенте совместно с Министерством об-

разования идет наработка концепции но-

вой единой государственной школы для 

дистанционного обучения.

— Данная школа позволит объединить тех, кто на-

ходится за границей, внутренне перемещенных лиц, 

и многих других. Активно изучается опыт Харькова 

в использовании синхронного и асинхронного режи-

мов обучения, а также иных важных аспектов. Необ-

ходимо, чтобы каждый ученик получил образование, — 

заявил нардеп.

Игорь Абрамович напомнил, что к новому учебно-

му году ЮНИСЕФ предоставило более 5 тысяч ноут-

буков для того, чтобы процесс обучения проходил на 

должном уровне: «Сегодня сделано всё для того, чтобы 

юные харьковчане продолжали учиться в независимо-

сти, где сегодня они находятся. Харьков — это при-

знанный лидер образования и науки как в Украине, 

так и далеко за её пределами».

ÏÅÄÀÃÎÃÈ ÕÀÐÜÊÎÂÀ — ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

В части Шевченковского и Холодногорского 
районов Харькова специалисты продолжают 
восстанавливать электроснабжение, которое 
было прекращено вследствие очередного 
вражеского удара по объектам критической 
инфраструктуры города.

З
начительные повреждения 

получили две трансформа-

торные подстанции.

— Энергетики до сих пор 

устраняют последствия приле-

тов, переключают систему энер-

госнабжения, чтобы подать свет 

в дома харьковчан. Кроме того, 

есть разрушения в жилом фонде. 

Специалисты ГСЧС устраняют 

аварийность домов, после чего 

к восстановительным работам приступят наши 

коммунальные службы, — сообщил Харьковский 

городской голова Игорь Терехов.

Мэр также отметил, что, несмотря на циниче-

ские обстрелы со стороны рф, Харьков продол-

жает усиленно готовиться к старту 

отопительного сезона:

— В частности, специалисты 

уже приступили к ремонту ТЭЦ-3, 

на восстановление которой Ка-

бинет министров Украины выде-

лил 70 млн грн. Работы будут про-

водиться по софинансированию, 

и в городском бюджете на это также предусмот-

рены средства. Мы работаем фактически 24 ча-

са в сутки, чтобы, несмотря на весь ужас и все 

обстрелы со стороны рф, Харьков все-таки был 

с теплом.

В Харькове продолжают ремонтировать поврежденные источники теплоснабжения. При необходимости в работы 
включают замену магистральных теплосетей.

В 
КП «Харьковские тепловые сети» Департамен-

та по вопросам обеспечения жизнедеятель-

ности города ХГС сообщили, что рабочие пе-

рекладывают магистральные теплопроводы большо-

го диаметра, поврежденные вражескими снарядами, 

а после завершения земляных работ обустраивают тер-

ритории, завозят чернозем для озеленения весной.

Сообщить об аварийной ситуации на теплосетях 

можно, позвонив в информационно-диспетчерскую 

службу «15-62» или по телефону колл-центра КП 

«ХТС»: 341-41-40. Заявки харьковчан оперативно при-

нимают и обрабатывают.

Работы по подготовке города к отопительному сезо-

ну продолжаются.

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÒÅÏËÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÓÆÀÑ 
È ÎÁÑÒÐÅËÛ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
1 октября 2022 года4 Ïðîôåñiéíå ñâÿòî

ЗА МІСЯЦІ ВІЙНИ БАГАТО ХАРКІВ'ЯН СТАЛИ СПРАВЖНІМИ ГЕРОЯМИ. ЗАХИСНИКИ БОРОНЯТЬ 
УКРАЇНУ, МЕДИКИ РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ, КОМУНАЛЬНИКИ ПІД ВОРОЖИМИ ОБСТРІЛАМИ РОБЛЯТЬ 
ВСЕ, ЩОБ МИ НЕ ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗ СВІТЛА, ТЕПЛА, ВОДИ, РЯТУВАЛЬНИКИ ТУШАТЬ ПОЖЕЖІ 
І ВИТЯГУЮТЬ ЛЮДЕЙ ЗПІД ЗАВАЛІВ. ГІДНА ГЕРОЇЗМУ І ПРАЦЯ ВЧИТЕЛЯ У ЦІ СТРАШНI МІСЯЦІ. 
ЧИМАЛО ПЕДАГОГІВ ЗАЛИШИЛИСЯ У ХАРКОВI І, ОКРІМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ВОНИ 
ВОЛОНТЕРИЛИ, ПРИБИРАЛИ ШКОЛИ ТА САДОЧКИ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ, ГОДУВАЛИ І ОБІГРІВАЛИ, 
ЗРОБИЛИ ВСЕ, ЩОБ НАШІ ДІТИ СКЛАЛИ ЗНО, ОТРИМАЛИ АТЕСТАТИ, ВСТУПИЛИ У ВИШІ ТА, 
ВРЕШТРЕШТ, НЕ ЗІПСУВАЛИ СОБІ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ ЦЮ КЛЯТУ ВІЙНУ

ÏÐÀÖß Â×ÈÒÅËß 
ÄÎÐIÂÍÞЄ ÏÎÄÂÈÃÓ

 НАШІ ПЕДАГОГИ  СПРАВЖНІ ТРУДІВНИКИ
Завідувачка КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 302 ХМР» Інна Індиченко 24 лютого з часу по-

вномасштабного вторгнення росії не покидала садочок, 

допомагала і співробітникам закладу, і людям, які живуть 

поруч. У дитсадку є підвал, тож довелось всіх прийняти, 

обігріти. Разом з колективом жінка готувала їжу під об-

стрілами, а коли в місті стало трохи тихіше, почала видава-

ти в садочку і гуманітарну допомогу.

– Наш колектив у дитсадку, батьки з дітьми дуже дружні. 

Зараз життя розкидало наших дітей і по Україні, і по всій 

Європі, але ми постійно спілкуємося, — каже Інна Миколаївна. — У важкі місяці обстрілів я жила у садочку, 

стояла біля плити і готувала їжу для людей. Допомагали мені іншi співробітники. Навчилась навіть хліб випі-

кати. Спочатку доводилось годувати близько 100 осіб на день. Будівлю дитсадка пошкоджено обстрілами. 

Ми в цю мить якраз були у підвалі. Проте все обійшлось. А зараз, коли згадую, на очі навертаються сльози.

Завідувачка каже, що в системі освіти міста практично всі керівники закладів залишились на своїх місцях 

і мужньо вистояли: «Хочеться колегам побажати, щоб якнайшвидше настали мирні часи. А наразі скажу, що 

наші педагоги — це справжні трудівники, які багато працюють для людей. Наші вихователі роблять немож-

ливе, щоб утримати своїх діточок. Складні часи показали, хто є хто. Всі, хто був поруч у місяці обстрілів, під-

твердили статус справжніх друзів. Всім здоров'я та скорішої перемоги!»

 ВИХОВУЄМО РОЗУМНУ МОЛОДЬ!
Харківські педагоги відзначились під час війни не тільки во-

лонтерством. Вчитель математики Харківської гімназії № 46 

ім. М. В. Ломоносова ХМР Олена Федотова за весь час повно-

масштабного вторгнення знаходилась у Харкові і нікуди не 

виїжджала. З 11 квітня в місті поновили освітній процес, тому 

вчителька з дітьми проводила дистанційні уроки, підтримувала 

дітей, плідно готувала їх до ЗНО. І робота далась взнаки. Наразі 

педагог як класний керівник випустила 11-й класс і взяла 5-й.

– У мене в класі з ЗНО 11 двохсотбальників з математики. Ще 

7 дітей з класу отримали 200 балів з двох предметів. Незважаючи 

на всі складнощі, війну, страх, я старалась, і вони теж молодці. 

Я вірила у своїх дітей, хоча було складно, адже вони роз'їхали-

ся хто куди: до Польщі, Німеччини, Угорщини тощо. Наразі мої діти вступили до обраних вишів Польщі, 

Латвії, Німеччини, деякі залишились в Україні і стали студентами у навчальних закладах Києва та Харкова, — 

поділилась Олена Дмитрівна. — Ті діти, які навчаються тепер у Польщі, кажуть, що там їм це вдається легко.

Наразі пані Олена як класний керівник набрала 36 п'ятикласників і вірить, що зможе їх навчити не гірше за 

своїх попередніх учнів: «Я для них нова людина, але ми звикаємо вчитись дистанційно. З усього класу тільки 

7 учнів знаходяться у Харкові. З п’ятикласниками ми мріємо зібратися нарешті у класі, поспілкуватися вжи-

ву, а з випускниками мріємо наступного року все ж провести випускний. Буду старатись виховати та вивчити 

цих дітей, щоб вони стали теж 200-бальниками!»

До Дня вчителя колегам Олена Федотова бажає терпіння і наснаги, подолати всі труднощі. А, оскільки 

школа потрапила під обстріл, мріє, щоб якнайшвидше її відновили.

 ЗБЕРЕЖЕМО ЖИТТЯ
Складно було і на терені вищої освіти, але хар-

ків'яни, вони на те й харків'яни, щоб все подола-

ти. Коли почалась війна, було незрозуміло, як жи-

ти далі, але треба було вистояти і відновити роботу 

університету, ділиться спогадами ректор Націо-

нального технічного університету «Харківський 

політехнічний інсти-

тут» Євген Сокол.

– Треба було пра-

вильно визначитися і з 

навчальним процесом, 

і з фінансовою скла-

довою. Спочатку ми 

організували дистан-

ційне навчання, потім 

написання студентами 

дипломних проєктів і 

довели до захисту роботи бакалаврів і магістрів. Та-

кож у виші ми зрозуміли, що потрібно приділяти 

неабияку увагу вступній кампанії. Адже саме вона 

забезпечує роботою університет на наступний на-

вчальний рік, — розповів Євген Іванович. — Таким 

чином ми 28 березня в повному обсязі розпочали 

дистанційну освіту, встановили зв'язок між викла-

дачами і студентами. А вже 25 травня випустили 

бакалаврів, а після і магістрів.

Але на цьому у славетному харківському виші не 

зупинилися, війна війною, а поповнення уніве-

ру за розкладом. Тож розпочалася активна проф-

орієнтаційна робота. Це дало свої кінцеві підсум-

ки: «Ми зробили гарний набір як бакалаврів, так і 

магістрів. Тим, хто випустився, — своєчасно надру-

кували і дипломи, і додатки. 60% тих, хто закінчив 

бакалаврат, вступили до нашої магістратури.

У цьому році загальний набір студентів склав 5 

тисяч осіб. Крім того, наш університет допомагає 

і середній освіті. Ми провели зустріч з директора-

ми шкіл Московського, Новобаварського та інших 

районів міста, дізнались їх потреби, зараз допома-

гаємо як можемо. Організували ІТ-інкубатор, щоб 

надати школярам знання в цій специфічній га-

лузі. Дитячий садок, школа, університет — все має 

працювати як злагоджений механізм. Ми всі один 

одному повинні допомагати в ці складні часи. Адже 

головне — висока якість навчання наших дітей!»

До професійного свята Євген Сокол бажає всім 

освітянам міцного здоров'я і збереження життя. 

Це — головне: «Руйнування, певна річ, спричиня-

ють жалість, але ми розуміємо, що все можна від-

новити. Єдине, що не можна відновити, — це люд-

ське життя. Тому треба робити все, щоб зберегти і 

вчителів, і наших дітей!»

 МИ ВЖЕ ПОЧИНАЄМО ПЕРЕМАГАТИ
Філолог i директор Харківської спеціалізованої шко-

ли № 50 В'ячеслав Крохмаль з початку збройного кон-

флікту залишати рідне місто не став. Хоча багатьом 

його колегам-педагогам, зізнається В'ячеслав Євгено-

вич, було дуже страшно віч-на-віч зустрітися з війною. 

У школі була організована гуманитарна точка видачі 

гарячих обідів для місцевих жителів. Колектив педаго-

гів і сам директор з радістю взялись за діло і власноруч 

почали готувати їжу. В день могли таким чином наго-

дувати близько 500 осіб з навколишніх мікрорайонів. 

Пізніше у школі облаштували пункт видачі гуманітарної 

допомоги. Волонтери привозили сюди засоби гігієни, 

ліки, іграшки для дітей, фрукти, солодощі. Педагоги на 

чолі з директором організували роботу так, що встигали 

і приготувати, і нагодувати, і роздати гуманітарну допо-

могу. Зараз в школі вже не годують. Проте дистанцій-

ний учбовий процес йде на повний хід.

– Ми пишаємось нашими випускниками. Діти 

показали хороші кінцеві підсумки на ЗНО. І батьки 

дякують нам за гарні знання. Багато дітей вступили 

у навчальні заклади Польщі, Великої Британії, Фран-

ції. У нас в школі художньо-естетична спеціалізація 

і наша освіта дає про себе знати, — розповів В'ячеслав 

Крохмаль. — Від приготування їжі ми відійшли і пере-

мкнулися на освітній процес. Вже потроху відви-

каємо, але через цей досвід ми відкрили в собі інші 

людські якості. Зараз з ностальгією згадуємо ті місяці. 

Хочу зауважити, що люди, які стояли в черзі до нас 

за обідами, а ми їх лагідно називали прочани, навіть 

знаходили одне одного, тобто другу половинку. Де-

які однокласники зустрілись в цій черзі через багато 

років розлуки і зрозуміли, що вони живуть поруч. Хоч 

часи і страшні, у декого була і така світла мить. Я хо-

чу побажати, щоб наші вчителі не дозволяли тим, хто 

знаходиться поруч, втрачати віру, діти — це факел, 

який слід запалити. Ми вже починаємо перемагати 

у війні. Але перемога — це не один день, коли гримить 

салют і вигукують ура, перемога — це тяжкий шлях.
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Бібліотека… Серце завмира,

Коли пірнаю в тишу таємничу,

Святилище пізнання і добра,

Що в майбуття через минуле кличе.

М
ужні харків'яни об'єдналися, щоб відстояти 

своє місто, а бібліотеки стали точкою опо-

ру та спiльнодії й простором для збережен-

ня нашого духовного надбання. Реалії часу диктують 

нові умови роботи, й більшість харківських бібліотек 

працюють в онлайн-режимі. В деяких відносно безпеч-

них від обстрілів районах Харкова заклади працюють 

за попередньою домовленістю з читачами. Бібліотекарі 

готують для них заздалегідь замовлені книги.

З перших днів війни працiвники бiблiотек за своєю 

ініціативою відвідували людей, що переховувалися 

від обстрілів у Харківському метро. Носили книги та 

періодичні видання дітям та дорослим, щоб допомог-

ти людям пережити важкі часи, долучились до плетін-

ня маскувальних сіток та збору книжок для військових. 

Поширився проєкт «Швидка Книжкова допомога», 

що охоплює читачів, якi залишились в Харкові та не 

можуть самостійно дістатися до бібліотеки, й бібліо-

текарі намагаються доставити книги їм додому.

Так склалося, що харківські бібліотеки мають довгу 

та славетну історію. Цього року низка бібліотек Шев-

ченківського району вiдзначають ювілейi дати.

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ № 22, що святкує своє 70-річ-

чя, починається з 1952 року на 

непримітнiй вулиці Очаківська. 

З перших днів вона стала улюбле-

ним місцем жителів району. Лю-

ди приходили не лише почитати 

газети та книги. Вони знали, що 

знайдуть тут поради та підтримку. 

Цікаво, що у ці часи літературний 

фонд складався з 21 тисячі книжок 

і 58 найменувань газет та журналів.

У 1963 році бібліотека переїхала на вулицю Клочків-

ську, 261, у 2010 році зазнала капітального ремонту та 

обладнання новітньою мультимедійною та комп'ютер-

ною технікою i здобула друге дихання. Зараз для своїх 

читачів бібліотека стала другим домом, де зігріваються 

серця і душі. Впродовж 70 років тут незмінною зали-

шається атмосфера привітності, творчого ентузіазму 

і дбайливого ставлення до книги та читача. Двері бі-

бліотеки відкриті для всіх, незалежно від віку, соціаль-

ного стану, національності та віросповідання.

З ініціативи читачів у вересні 2014 року в бібліотеці 

був створений Клуб цікавих зустрічей «У колі друзів». 

Цей Клуб — притулок для людей, чий вік вимірюєть-

ся не паспортними даними, а бадьорістю духу і станом 

душі. Є в клубі свій актив і постійні члени. Завдяки 

теплій, доброзичливій атмосфері уваги, люб'язності, 

розуміння літні люди знаходять в Клубі тепло спілку-

вання.

З 2015 року бібліотеку-філію № 22 очолює Щербак 

Інна Ярославівна. Вона закінчила філологічний фа-

культет Харківського педагогічного інституту. Знання 

літератури та педагогічний досвід стали у пригоді. У бі-

бліотеці почали проводитись майстер-класи, дитячі за-

ходи для школярів та молоді.

Для читачів 50+ у бібліотеці працюють 

курси «Комп’ютер з нуля», шаховий клуб, 

відбуваються зустрічі з відомими людьми 

Харкова: письменниками, поетами, етно-

графами, виконавцями. Люди йдуть в бі-

бліотеку не тільки за книжками. Їм по-

трібне спілкування. Тут вони рятуються 

від самотності та життєвих проблем, відчувають себе 

потрібними, обмінюються досвідом, допомагають по-

радою іншим, знаходять однодумців і друзів.

БІБЛІОТЕЦI-ФІЛІЇ № 35 для дітей виповнюється 

60 років. Для бібліотеки це час розквіту і розвитку! 

В серпні 1962 року вона го-

стинно відкрила свої двері 

для дорослих і дітей, для лю-

дей, які прагнуть знань, но-

вої інформації та художньо-

го слова. І з того часу потік 

цей ставав все потужнішим. 

Змінювалися покоління та 

форми роботи, але бібліотека 

була і залишається місцем, 

куди люди йдуть за покликом 

серця, за цікавою книгою, за 

сучасною інформацією, за 

спілкуванням, за делікатною 

та дієвою допомогою. І все 

це отримують. А окрім того, 

сучасний ремонт, вільний 

інтернет, зручне розташу-

вання, затишок і гостин-

ність створюють бібліотеку, 

в яку хочеться йти працю-

вати, відпочивати, спілку-

ватися.

Фонд бібліотеки налічує 

понад 15 тисяч примірників 

та постійно поповнюється 

новинками літератури на 

будь-який читацький смак, починаючи від науково-

популярної літератури й закінчуючи сучасною.

Основні напрямки діяльності: допомога учням в за-

своєнні шкільних програм; популяризація творів 

українських письменників; організація цікавого до-

звілля дітей; надання допомоги населенню в навчанні 

комп'ютерної грамотності.

Бібліотека тісно співпрацює з громадськими ор-

ганізаціями, школами району, з якими спільно про-

водяться заходи. Тут ніколи не буває нудно, постійно 

проходять майстер-класи, організовуються виставки, 

екскурсії, конкурси.

В 1992 РОЦІ, 30 РОКІВ ТОМУ, В ХАРКОВІ СТВОРИ-
ЛИ ПЕРШУ БІБЛІОТЕКУ СІМЕЙНОГО ЧИТАННЯ.

У ті часи це був дуже інноваційний проєкт, адже бі-

бліотека становилася спільним простором для всієї 

родини, де є література для дорослих і для малечі.

Впродовж 30 років сюди приходять цілими сім'ями, 

і кожного тут чекає улюблена книжка, цікаві зустрічі та 

захоплюючі святкові заходи. Для читачів є універсаль-

ний фонд — 26 тисяч примірників, що призначений 

читачам різного віку, вільне користування Інтернет-за-

лом і навчання комп'ютерної 

грамотності «Комп’ютерний 

лікнеп».

Бібліотека сімейного чи-

тання працює за програмою 

«Мама, тато, я — читає вся 

сім’я». Мета цієї програми — 

залучати родини до спільно-

го читання і виховати у дітей 

культуру відвідування бібліо-

теки змалку і на все життя.

Робота бібліотеки влашто-

вана таким чином, щоб захо-

ди відвідували родинами та 

всім було цікаво й корисно.

Бібліотека організовує виставки творчих робіт тала-

новитих читачів з підписами, де чия робота. Діти ду-

же пишаються, що саме їх мистецькі витвори експо-

нуються. А батькам приємно, коли вони разом з дітьми 

беруть участь у творчих конкурсах.

Дуже популярні родинні майстер-класи (орігамі, 

ляльки-мотанки, малювання, декор та декупаж). Бі-

бліотека співпрацює з центрами дитячої та юнацької 

творчості, дитячими садками та школами.

Впродовж трьох років працює хобі-центр «Сімейка 

талантів», девіз якого «Книга + Творчість». Тобто це не 

просто гурток із створення цікавих доробок власноруч. 

Будь-яка творчість має бути пов’язана з залученням до 

читання.

Дуже подобається читачам бібліотеки така форма ро-

боти, як родинне свято «Читацькі династії: побачення 

у часі», в якому беруть участь сім’ї, що є читачами бі-

бліотеки багато років.

В бібліотеці сімейного читання стало доброю тра-

дицією щороку проводити конкурс «Наш сімейний 

формуляр». Конкурс складається з трьох номінацій: 

«Тато, мама, я — читає вся сім'я», «Найактивніший 

читач», «Найкращий малюнок улюбленого літератур-

ного героя». За його кінцевими підсумками називають 

переможців року. Учасники конкурсу — читачі бібліо-

теки, що читають родинами. Важливо розуміти, що сі-

мейне читання — це не просто читання дітям. Традиції 

такого загального чи-

тання цілюще впли-

вають на всіх, оскіль-

ки воно передбачає 

спілкування сім'ї, ви-

никнення і зміцнен-

ня невидимих чудес-

них духовних зв'язків 

між людьми, має не-

повторний бібліо-

терапевтичної ефект.

До речі, на цей час 

у Харкові працює вже 

дванадцять бібліотек 

сімейного читання. 

Час показав, що в су-

часному соціокультурному просторі подiбнi заклади є 

основою для подальшого розвитку традицій сімейного 

читання як однієї з форм сімейних відносин.

×ÈÒÀÍÍß ßÊ ÔÎÐÌÀ
ÑIÌÅÉÍÈÕ ÑÒÎÑÓÍÊIÂ
ЦЬОГО РОКУ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК МИ ВІДЗНАЧАЄМО В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ. ДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ У ХАРКОВІ ПРАЦЮВАЛО 72 МІСЬКІ БІБЛІОТЕКИ, 
ЩО ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
ЗАРАЗ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ І ЩОДЕННИХ ОБСТРІЛІВ ХАРКОВА ПОШКОДЖЕНА 
21 БУДІВЛЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНА БАЗА БІБЛІОТЕК
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Волонтерам з Молодіжної ради при Харківському 
міському голові допомагають як численні організації, 
так і пересiчнi городяни. Серед них є і ІТ-шники. 
Партнери — хлопці зі сфери ІТ надпотужно підтримують 
і військових, і цивільне населення.

Д
митро Давідьянц — волонтер з Молодіжної 

ради при Харківському міському голові зазна-

чає, що команді вони надають безцінну допо-

могу у доставці гуманітарних вантажів з різних куточків 

країни до Харкова.

Ми розкажемо про те, хто ці 

хлопці, що відчувають, та що б 

хотіли зробити після війни.

Знайомтесь, Роман Гребінник

— власник компанії DevPase. 

А з початку повномасштабного 

вторгнення росії ще й волон-

тер.

— Взагалі наша компанія ро-

зробляє продукт у сфері sales 

and inventori management. А до 

волонтерства нас спіткало осо-

бисте бажання та можливість 

допомогти людям. А ще — ма-

ленька дитина вдома та розумін-

ня, що багато таких малюків по-

требують допомоги.

У волонтерстві зараз найскладніше відрізнити тих, 

хто хоче допомогти, від тих, хто шукає вигоди під кра-

сивими словами. Та важко довести людям, що малої 

допомоги не буває і важлива навіть найменша мож-

ливість, — каже Роман. — Наразі, в цих умовах важко 

тримати всіх і триматися самому у стабільному психо-

логічному стані. Тому після війни треба добряче вис-

патись. Бо зараз за весь цей час мій максимум сну був 

7 годин, а в середньому це 4–5 годин на добу. Сподіва-

юсь, після всього цього поїдемо з родиною у відпустку. 

А ще дуже хочеться потиснути руку тим хлопцям, які 

зараз на передовій. Бо знаю їх поки тільки заочно, через 

передачу їм потрібної апаратури.

Євген Таранов — СЕО компанії ITRDev. І як керів-

ник невеликої компанії, зараз особливо сильно відчу-

ває соціальну відповідальність як перед співробітни-

ками та їх родинами, так і перед суспільством: містом, 

державою.

— Я відчуваю, що зараз 

всі потребують підтримки. 

Я радий, що нам вдається 

працювати і заробляти зараз 

попри війну. Це дозволяє 

нам допомагати фінансово 

тим, хто цього потребує, ро-

бити необхідні закупівлі для 

ЗСУ тощо. Поєднувати робо-

ту і волонтерство не просто. 

Але зараз це дає сил працю-

вати далі, робити свій внесок 

у наближення перемоги, — 

впевнений Євген. — Коли 

переможемо — спершу добре 

відсвяткуємо і відпочинемо! 

А потім знову візьмемося за 

добрі вчинки — наприклад, 

відремонтуємо школу, дитсадок або лікарню!

Дмитро Давідьянц наголошує, якщо у когось з’я-

вилося бажання допомогти Молодіжній раді у нелег-

кій справі волонтерства — стати водієм, попрацювати 

з прибиранням завалів або просто підтримати фінан-

сово — слід перейти за посиланням для зворотного 

зв’язку у шапці профілю в сторінки Молодіжної ради 

в Instagram.

ПІСЛЯ ВОРОЖОГО ОБСТРІЛУ В ОДНІЙ З БАГАТОПОВЕРХІВОК У ХОЛОДНОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ 
ПОТРОЩЕНО СТІНИ, ВИБИТО ВІКНА ТА ЗРУЙНОВАНО КОМУНІКАЦІЇ

Н
аразі рятувальники вже усунули аварійність 

у зруйнованій частині будинку, наступним 

етапом розбиратимуть завали, а після цього 

комунальники зможуть розпочати ремонт покрівлі.

— У зруйнованій частині впали сходові марші, 

ліфт… З допомогою крану ми дістаємо великі уламки 

бетону, шматки сміттєпроводу, понівечену шахту ліф-

та, — повідомив начальник Харківського міського від-

ділу ГУ ДСНС Володимир Юрченко.

Та попри це у будинку досі живуть люди, близько 

10 родин, які не хочуть залишати свої домівки. На-

томість, кажуть, готові щодня допомагати комуналь-

никам із ремонтом будинку:

— Ми допоможемо, чим зможемо. Покладіться на 

нас. Будемо робити, що треба.

Стануть до повного відновлення будинку фахівці ли-

ше після складання проєкту та отримання інших необ-

хідних документів.

Внаслідок прильоту сталася ще одна проблема — цей 

та прилеглі будинки залишилися без світла. І її, наго-

лошують мешканці, треба вирішити чим скоріше. За 

словами міського голови Ігоря Терехова, у «Харків-

обленерго» пообіцяли усунути цю проблему та якнай-

швидше відновити електропостачання.

Крім того, мер запропонував тим, хто хоче, тимчасо-

во переселитися до гуртожитків. Там, акцентував він, 

їх забезпечать усім необхідним, а головне — ці тимча-

сові помешкання будуть з опаленням та іншими важ-

ливими комунікаціями.

ÒÓÒ ÆÈÂÓÒÜ 
ËÞÄÈ
На перший погляд і не зрозумієш, що з ним не так. 
І тільки зупинившись на хвилину, можна розгледіти 
в деталях, як тепер вигляд має після прильоту 
одна з п’ятиповерхівок у центральній частині міста. 
Руйнування тут доволі значні, від одного з під’їздів 
залишилася лише коробка.

В
иконроб КП «ХРБП» ХМР Петро Воло-

шин розповів, що в результаті обстрілу 

у будинку повністю згорів дах, горище, 

перекриття, також аж до першого поверху були 

зруйновані всі квартири, під’їзд, сходові клітини, 

і усе на додачу вигоріло вщент:

— Зараз тут проводяться масштабні будівельні та 

ремонтні роботи. По-перше, треба повністю «пере-

брати» покрівлю, вивезти звідси усе сміття, згорілі 

частини, уламки, цеглу. Потім дах треба вирівняти, 

постелити нове покриття, повністю замінити стро-

пильну систему та вже безпосередньо зробити саму 

покрівлю з профнастилу. Після цього будемо буду-

вати під’їздні перекриття. Кінцева мета — надати 

можливість запустити у будинок опалення, тому що 

в ньому й досі живуть люди.

ÐÀÇÎÌ ÂIÄÐÅÌÎÍÒÓЄÌÎ

ÎÑÎÁÈÑÒÅ ÁÀÆÀÍÍß 
ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈ
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ÁÐÀÊÎÂÀÍÍÛÅ ÁÐÀÊÎÂÀÍÍÛÅ 
È ÏÎÄÄÅËÜÍÛÅ ÁÀÍÊÍÎÒÛ. È ÏÎÄÄÅËÜÍÛÅ ÁÀÍÊÍÎÒÛ. 
ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ И В ЭФИРЕ ЕДИНОГО ТЕЛЕМАРАФОНА ПОЯВИЛАСЬ НОВОСТЬ 
О ПОВРЕЖДЕННЫХ И «БРАКОВАННЫХ» ДЕНЬГАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ К НАМ ПОСТУПИТЬ С ВРЕМЕННО 
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ОБ ЭТОМ ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕДИЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ. 
БАНКНОТЫ БЫЛИ УМЫШЛЕННО ПОВРЕЖДЕНЫ БАНКАМИ ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ. 
ЧТО С НИМИ НЕ ТАК И КАК СЕБЯ ВЕСТИ

В
 соцсетях также сообщалось о массовом по-

полнении терминалов IBOX поврежденными 

банкнотами, выведенными из платежеспособ-

ности. Банки делали это умышленно, чтобы обозначить 

деньги, похищенные оккупантами или мародерами из 

отделений на временно оккупированных территориях. 

Делали это из-за боевых действий и потому, что банки 

не имели возможности вывести наличные с временно 

оккупированных территорий (например, Херсон и об-

ласть). То есть банк должен был повредить или уничто-

жить деньги, чтобы сделать их неплатежными.

Чтобы сделать наличные неплатежеспособными, 

банк может:

 просверлить одинаковые дыры в банкноте;

 обрезать не менее 50% купюры;

 разрезать пополам или на три части;

 зарисовать от 50% площади всей банкноты;

 повредить купюру специальными растворами.

Нацбанк объясняет распространение поврежденных 

банкнот желанием дестабилизировать финансовую 

ситуацию в Украине.

На сегодняшний день в Национальный банк посту-

пили на исследование изъятые из обращения намерен-

но поврежденные банкноты гривни с тремя-четырьмя 

просверленными отверстиями.

— Скорее всего, речь идет о похищении наличных 

из отделений украинских банков, находящихся на вре-

менно оккупированных территориях Украины, и их 

распространении в наличном обороте с целью деста-

билизации ситуации в финансовой сфере.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТАКАЯ БАНКНОТА 
ПОПАЛА К ТЕБЕ?

Граждане должны быть внимательны и не прини-

мать такие банкноты в случае их обнаружения в рас-

четных кассах, а попросить другую.

Нацбанк отмечает, что поврежденные, окрашенные, 

разорванные банкноты больше не могут быть платеж-

ным средством. Банки не могут производить обмен та-

ких денег, а должны изымать их и передавать на экс-

пертизу в Национальный банк. Кроме того, при обна-

ружении таких банкнот следует информировать право-

охранительные органы.

Следует помнить, что специально поврежденные 

и поддельные банкноты обмену не подлежат, а изыма-

ются без возмещения их стоимости.

Но безопасным переводом средств остается безна-

личный, который даже во время военного положения 

работает без сбоев.

 КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ 
ПОДЛИННОСТЬ БАНКНОТ

Украинские банкноты хорошо защищены, каждая 

имеет около двадцати защитных элементов, заявляют 

в Нацбанке.

– Помните, проверять всегда нужно сразу несколь-

ко элементов защиты. Это должно стать правилом для 

вас, ведь злоумышленники обычно рассчитывают на 

невнимательное отношение к деньгам и пытаются та-

ким образом сбывать подделки гривни. В большинстве 

своем эти подделки имеют низкое качество и напеча-

таны на принтере,— поделились в НБУ.

Три совета на примере банкноты номиналом 200 грн 

образца 2007 года, являющейся одной из самых рас-

пространенных банкнот в наличном обороте, и поэто-

му часто попадающей в фокус внимания злоумышлен-

ников.

 ШАГ 1. Проверьте банкноту на ощупь
Вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно от-

личающуюся от обычной бумаги, а также — рельеф-

ность изображений с лицевой стороны.

 ШАГ 2. Посмотрите на банкноту против света
Проверьте водяные знаки. При рассмотрении банк-

ноты против света становятся видимыми портрет 

Леси Украинки и графический знак гривни. Про-

верьте надписи и изображения на защитной лен-

те: надпись «200 грн», малый Государственный Герб 

Украины и подчеркнутое обозначение номинала 

«200».

Также проверьте сквозной элемент (совмещенное 

изображение). При рассмотрении против света все 

элементы цифрового обозначения 200 совпадают, до-

полняют друг друга. Цифровое обозначение должно 

быть без разрывов и оползней.

 ШАГ 3. Измените угол наклона банкноты
При изменении угла наклона банкноты номинал 

банкноты в правом нижнем углу, опубликованный оп-

тически-сменной краской, изменяет цвет с малиново-

фиолетового на оливково-зеленый.

 ЧТО ДЕЛАТЬ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ 
БАНКНОТАМИ

– Не стесняйтесь попросить другую банкноту, если 

сомневаетесь в ее подлинности,— уверяют в НБУ.

По словам регулятора, работник магазина, аптеки, 

АЗС, заведения питания может не принять к оплате 

за товары сомнительную банкноту. С такой банкно-

той следует обратиться в любой банк для ее отправки 

на исследование в Нацбанк. Исследование проводится 

бесплатно.

Если банкноты действительны, то их стоимость вам 

компенсируют.

Если банкноты признаны поддельными, они изыма-

ются из оборота без возмещения их стоимости и пере-

даются правоохранительным органам для проведения 

соответствующего расследования.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Если чувствуете, что не справляетесь с эмоциями, 

то обратитесь за помощью и мудростью к старшим. 

На службе и дома лучше спокойно заняться важны-

ми текущими делами, нежели суетиться по мелочам. 

По возможности отложите дальние поездки.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Конфликты могут показаться неизбежными, но 

это не так. Сделайте паузу и подождите, пока напря-

жение не рассеется. Возможно, придется пойти на 

компромисс. Будьте внимательны к здоровью.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня благоприятный день для общения 

и укрепления отношений с домочадцами. Нежела-

тельно в этот день приглашать гостей. Из уборки сто-

ит сделать только самое необходимое. Лучше отдать 

предпочтение привычным для вас занятиям.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Старайтесь, чтобы домашние проблемы не отвле-

кали вас от работы. Поднять тонус помогут травяной 

чай или фреш. Избегайте подписания важных доку-

ментов во второй половине дня. Будьте мягче с лю-

бимыми.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возможно получение приятных известий от старых 

знакомых. Не исключено восстановление прерван-

ных отношений, есть шанс найти общий язык с теми, 

с кем долго не удавалось поладить. Могут найтись 

давно утерянные вещи.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Подходящий день для того, чтобы взяться за ка-

кое-то совершенно новое дело. Обнаружатся новые 

возможности, о которых вы раньше не догадывались. 

Сегодня очень сильна интуиция, она поможет ре-

шить многие задачи.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Начните день с решения простых задач, затем по-

степенно переходите к чему-то более сложному. 

Утром плохое самочувствие и раздражительность мо-

гут стать причиной конфликта, поэтому попытайтесь 

быть сдержанными и займитесь работой.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вам необходимо успокоиться и постараться по-

меньше реагировать на внешние раздражители. От-

носитесь к жизни философски, а еще лучше — с лег-

кой иронией. Это позволит легче перенести возник-

шие трудности и не повредить нервную систему.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
День пройдет довольно бестолково: постоянно 

что-то будет теряться, кто-то будет опаздывать, будут 

нарушаться ранее достигнутые договоренности. Ста-

райтесь реагировать на это с философским спокой-

ствием. Можете рассчитывать на помощь друзей.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Некоторая раздражительность, излишняя критич-

ность к другим и агрессивность могут создать опре-

деленные проблемы в отношениях. Сегодня нужно 

быть деликатнее и внимательнее к другим, особенно 

к партнерам. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сегодня фактор неожиданности будет работать на 

вас. Можно найти оригинальные решения трудных 

вопросов. Возможно ухудшение самочувствия. Будь-

те осторожны с алкоголем, следите за качеством еды, 

возможно отравление.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Понадобится все ваше благоразумие и сдержан-

ность. День реализации кармических закладок, воз-

можны неприятные неожиданности. Уязвима кожа 

лица. Опасайтесь обмана со стороны женщин.

Ãîðîñêîï íà 1 îêòÿáðÿ

НН
апример, из кофейной гущи можно 

приготовить недорогой и качественный 

скраб для кожи лица и тела, который 

эффективно удаляет огрубевшие и омертвевшие 

клетки и действует при этом очень мягко.

Приготовление скраба: для начала вам придется 

несколько дней собирать гущу от кофе в отдель-

ную баночку. После того надо перемешать ее 

с натуральным йогуртом или нежирной сметаной 

— и чудо-скраб готов. Идя в душ, можете смело 

брать его с собой и массировать кожу. Достаточно 

делать эту процедуру 2 раза в неделю.

Кофейную гущу можно использовать и в борьбе 

с целлюлитом. Помимо занятий спортом и пра-

вильного питания, избавиться от апельсиновой 

корки помогают также пленочные обертывания 

на основе кофе. Для этой цели можно исполь-

зовать не только кофейную гущу, но и обычный 

растворимый порошок. Сварите кофе, и остаточ-

ную гущу нанесите на проблемную кожу, обернув 

несколько раз пленкой.

Кофейный порошок, прежде чем использовать, 

нужно разбавить немного водой или медом. На-

носить таким же образом, как и кофейную, гущу. 

Оставьте обертывание на 30–40 минут, а потом 

смойте остатки в душе и нанесите увлажняющий 

крем. Проводить процедуру два раза в неделю, 

и через месяц вы увидите первые положительные 

результаты своей работы.

Сварите кофе и дайте ему немного остыть, за-

тем используйте его в качестве ополаскивателя 

для волос. Волосы наполнятся блеском и шелко-

вистостью, а на темных волосах может появиться 

новый оттенок. После кофе сполосните волосы 

обычной теплой водой.

Если вы собрались делать уборку, но вдруг об-

наружили, что у вас закончились чистящие сред-

ства, не спешите в магазин. При помощи кофе 

можно очистить посуду и другую любую бытовую 

технику. Нужно нанести небольшое количество 

молотого кофе на влажную губку — и скраб готов. 

Благодаря своим абразивным свойствам он с лег-

костью справится даже с легкими царапинами на 

мебели.

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÊÓÑÍÛÉ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÊÓÑÍÛÉ 
ÍÀÏÈÒÎÊ…ÍÀÏÈÒÎÊ…
Многие из нас начинают утро с кофе, который помогает 
проснуться, взбодриться и настроиться на рабочий 
день. Этот напиток приходится всем по душе без 
исключения. Но не все знают, что кофе может еще 
служить отличным средством и для других целей 
в повседневной жизни.

По горизонтали: 1. Вещество, необходимое для 

нормального обмена веществ и жизнедеятельно-

сти организма. 6. Цитата перед текстом. 10. Движе-

ние молодёжного протеста, возникшее на рубеже 

1960-х гг. 11. Исправление повреждений. 12. Кло-

ун из карточной колоды. 13. Отделка, обстановка. 

14. Группа следующих друг за другом транспортных 

судов. 17. Мужская ручная сумочка. 19. Памятник 

или другое памятное сооружение на могиле. 22. Хо-

лодное кушанье. 23. Прибор, выполняющий опе-

рацию сложения двух чисел. 24. Комплект белья 

для новорождённого. 25. Внутренний добавочный 

смысл высказывания. 29. Часть транзистора, пред-

назначенная для приёма носителей заряда из базы. 

32. Сочувственное отношение, помощь. 34. Деталь 

огнестрельного оружия, приводящая в действие 

курок. 36. Заседание, собрание. 37. Провал между 

сугробами. 38. Питательная жидкость для ухода за 

кожей. 39. Старая русская мера длины. 40. Род дам-

бы, идущей от берега по направлению к глубокому 

месту реки, водоёма. 41. Специалист с высшим тех-

ническим образованием.

По вертикали: 1. Часть филе, из которой приготов-

ляется обычно бифштекс, ростбиф. 2. Небольшое 

помещение внутри здания. 3. Изваяние, которому 

язычники поклонялись как божеству. 4. Иудаист-

ский храм. 5. Надстрочный знак в виде запятой. 

7. Что-нибудь сходное с чем-нибудь другим, со-

держащее образ, вид чего-нибудь. 8. Лицо, приня-

тое на военную службу по воинской повинности 

или найму. 9. Музыкальное украшение. 15. Черве-

образный отросток слепой кишки. 16. Комар как 

представитель класса. 17. Медицинская профес-

сия. 18. Переход вещества в газообразное состоя-

ние. 20. Сильный ветер. 21. Автомобильная дорога 

с твёрдым покрытием. 26. Одно из арифметиче-

ских действий. 27. В фольклоре: повествовательное 

произведение. 28. Неожиданная выходка. 29. Про-

давец, работающий в палатке. 30. Вспомогатель-

ное крепостное укрепление треугольной формы. 

31. Пушкарь. 33. Опросный лист для получения 

определённых сведений. 35. Душистое кустарнико-

вое растение с мелкими цветками.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Витамин. 6. Эпиграф. 10. Хип-

пи. 11. Ремонт. 12. Джокер. 13. Убранство. 14. Караван. 

17. Визитка. 19. Надгробие. 22. Винегрет. 23. Сумма-

тор. 24. Приданое. 25. Подтекст. 29. Коллектор. 32. Уча-

стие. 34. Гашетка. 36. Совещание. 37. Буерак. 38. Лосьон. 

39. Линия. 40. Траверс. 41. Инженер.

По вертикали: 1. Вырезка. 2. Тамбур. 3. Истукан. 4. Си-

нагога. 5. Апостроф. 7. Подобие. 8. Рекрут. 9. Форшлаг. 

15. Аппендикс. 16. Насекомое. 17. Вирусолог. 18. Испа-

рение. 20. Вихрь. 21. Шоссе. 26. Сложение. 27. Сказа-

ние. 28. Кульбит. 29. Киоскёр. 30. Равелин. 31. Канонир. 

33. Анкета. 35. Тимьян.


