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В ХАРЬКОВЕ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ СПАСАТЕЛЯ УКРАИНЫ, КОТОРЫЙ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ СПАСАТЕЛЯ УКРАИНЫ КОТОРЫЙ
ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 17 СЕНТЯБРЯ

арьковский городской голова Игорь 
Терехов поздравил с профессиональ-
ным праздником сотрудников ГСЧС 

и вручил им Почетные грамоты Харьковско-
го городского совета, Почетные грамоты ис-
полнительного комитета городского совета 
и Благодарности городского головы. Награ-
ды получили служащие Межрегионально-
го центра гуманитарного разминирования 
и  быстрого реагирования Государственной 
службы по чрезвычайным ситуациям Укра-
ины и  Главного управления ГСЧС Украины 
в  Харьковской области. Игорь Терехов по-
благодарил сотрудников ГСЧС за службу:

— Я всегда с большим уважением относил-
ся к  вашей профессии. Но то, что вы дела-
ете во время этой ужасной войны, которую 
развязала российская федерация против 
нас, украинцев, никакими слова не описать. 

Вы там, где тяжело. Как толь-
ко случаются обстрелы, пожары, 
разрушения, нужно спасать лю-
дей и  разбирать завалы, — вы 
на месте. Слава о  вас гремит по 
всей Украине и за ее пределами. 
Я вижу, как вы работаете в самых 
сложных ситуациях, когда людям 
нужна помощь, когда у людей го-
ре, как вы относитесь по-челове-
чески к  каждому харьковчанину. 
Вы — настоящие герои. Недав-
но я встретил маму погибшего во 
время пожара на рынке «Бара-
башово» спасателя, и в ее глазах 
была гордость за своего сына. 
Я горжусь тем, что у нас есть такие ребята, 
которые спасают жизни, горжусь тем, что вы 
— харьковчане!

Также присутствующие почтили память по-
гибших в  войне спасателей минутой молча-
ния.

В ХАРЬКОВЕ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

ÃÎÐÆÓÑÜ ÒÅÌ, 
что вы — харьковчане!
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ÏÎ ÏÓÒÈ ÐÅÔÎÐÌ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с главами 
иностранных дипломатических представительств, 
посвященную вопросам вступления нашего 
государства в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и создания 
специального трибунала по преступлению 
агрессии против Украины. На встрече 
присутствовали руководители посольств США, 
Франции, Канады, Италии, Словакии, Эстонии, 
Литвы, Латвии, Швеции, Германии, Великобритании 
и представительства ЕС в Украине.

Андрей Ермак отметил, что даже в ходе такой 

страшной полномасштабной войны Украина 

движется по пути реформ:

— Заявка нашего государства на членство 

в ОЭСР будет рассматриваться на заседании Со-

вета Организации в конце сентября 2022 года, 

а официальный запрос на присоединение к Ра-

бочей группе ОЭСР — 10–14 октября. Нам важно 

не просто восстановить украинскую экономику 

после войны. Мы стремимся построить очень 

успешную демократическую страну. Послево-

енная Украина должна стать чрезвычайно при-

влекательной для инвестиций. Для этого каждый 

инвестор должен быть уверен, что его законные 

права и интересы будут защищены. Поэтому мы 

работаем над усилением антикоррупционных 

институций, над реформой системы правосудия, 

укреплением всех правоохранительных органов.

Руководитель ОП также проинформировал 

глав иностранных дипломатических предста-

вительств об инициативе Украины по созда-

нию специального международного трибунала, 

мандат которого будет распространяться исклю-

чительно на доказательство вины за преступле-

ние агрессии:

— Мы призываем ваши страны поддержать 

эту идею. Все военные преступления должны 

быть расследованы, и каждый виновный должен 

быть наказан. Кроме того, это еще один аргу-

мент для признания рф государством — спонсо-

ром терроризма. Если сейчас мы будем все вме-

сте продолжать работать, то приблизим нашу 

общую победу!

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ, 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ, 
СБУ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
ПОСТЕПЕННО, ШАГ ЗА ШАГОМ, 
ВЫТЕСНЯЮТ ОККУПАНТОВ С НАШЕЙ 
ЗЕМЛИ. НО ЕЩЕ НУЖНО ВРЕМЯ 
И УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ОБОРОНЕ 
И СОХРАНЯТЬ ВСЮ НАШУ МОЩЬ, 
ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Г
лава государства подчеркнул, что мно-

гие российские солдаты уже осознали, 

что у них нет никаких шансов в Украи-

не, что они будут разбиты:

— И мы будем бить их сильнее, чем били до 

этого. Я благодарю всех наших воинов — от 

командующих до рядовых! Спасибо каждому, 

кто помогает нашей обороне! Спасибо всем партнерам, 

которые поддерживают расследование преступлений 

оккупантов и работают вместе с нами для привлечения 

россии к ответственности за эту войну и последствия, 

которые она принесла! И благодарю всех, кто помо-

гает восстановить нормальную жизнь после того, как 

наши герои освобождают нашу землю! Сейчас 

освобожденные районы Харьковщины нако-

нец-то могут жить — доставляются продук-

ты, лекарства, возвращается энергообеспече-

ние, привезли пенсии, возобновляем работу 

транспорта, железной дороги. Придет время 

— отстроим и все, что разрушили оккупанты. 

И будет день, когда я смогу сказать это о каж-

дом нашем городе, который пока под оккупа-

цией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донец-

ке, и о Луганске, и о Мариуполе, и, конечно 

же, о Крыме. Мы ни на минуту не теряем веру 

в Украину!

Владимир Зеленский также подчеркнул, 

что в освобожденных районах Харьковщины 

найдено уже более десяти застенков, где ок-

купанты пытали людей.

— Так поступали нацисты. Так поступают 

рашисты. И будут отвечать так же — и на поле 

боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, 

кто пытал, издевался, кто принес это зверство на нашу 

украинскую землю, — сказал Президент.

ÍÅ ÒÅÐßÅÌ ÂÅÐÓ Â ÓÊÐÀÈÍÓ!

Сотрудники коммунального сектора продолжают активно 
готовиться к зиме. На сегодняшний день ремонтными 
бригадами КП «Харьковводоканал» Департамента по 
вопросам жизнеобеспечения города ХГС подготовлены 
к эксплуатации внутридомовые системы почти во всех 
жилых домах коммунальной формы собственности.

Н
ачальник управления по техническому обслу-

живанию внутридомовых систем комплекса 

«Харьковводоотведение» КП «Харьковводо-

канал» Валерий Харлан отметил, что из 6,5 тыс. домов 

коммунальной собственности города необходимые ра-

боты выполнены на 99%:

— В оставшийся 1% вошли объекты с различными 

разрушениями, полученными во время вражеских об-

стрелов. После проведения всех необходимых ревизий 

было принято решение, 

что 35 жилых домов не бу-

дут заселяться, а поэтому 

восстановительные рабо-

ты коммуникаций там не 

проводятся. В настоящее 

время работы продолжа-

ются в 20 домах. В частно-

сти, комплекс восстано-

вительных работ завер-

шают в одном из наиболее 

поврежденных вражескими обстрелами домов Киев-

ского района. Сейчас в многоэтажном 10-подъездном 

доме проживает чуть более десяти семей. И наша пер-

востепенная задача не только обеспечить их водой, но 

и предотвратить возможные аварийные ситуации, свя-

занные с подтапливанием квартир. В этом направле-

нии проводим все необходимые мероприятия, к при-

меру, устанавливаем дополнительную запорную арма-

туру.

Также он сообщил, что в связи с непрекращающейся 

вражеской агрессией в приоритете остается и надлежа-

щее техническое состояние подваль-

ных помещений, которые продолжа-

ют служить харьковчанам спаситель-

ными убежищами. В случае необхо-

димости специалисты незамедли-

тельно ремонтируют коммуникации, 

а также проводят профилактические 

мероприятия.

— Хочу обратиться к жителям на-

шего города с большой просьбой 

о своевременной оплате предостав-

ляемых услуг за водоснабжение и водоотведение. Все 

ваши средства направляются исключительно на произ-

водственные нужды, которые в это сложное время зна-

чительно возросли, — отметил Валерий Харлан.

В Центре предоставления административных услуг 
Харькова и его территориальных подразделениях 
возобновили предоставление 20 услуг в сфере 
деятельности, связанной с объектами повышенной 
опасности.

В 
данный перечень услуг входят: выдача разреше-

ния на выполнение работ повышенной опасно-

сти, регистрация крупнотоннажных и других 

технологических транспортных средств, выдача свиде-

тельства на приобретение взрывчатых материалов про-

мышленного назначения и другие.

Таким образом, сейчас в ЦПАУ предоставляется 

157 административных услуг.

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

Прием граждан осуществляется по предварительной регистрации в электронной очереди через: 
веб-сайт — по ссылке: https://dozvil.kh.ua/queue; call-центр по номеру: 0800-304-304 (бесплатный многозвенный); 

чат-бот в Telegram: https://t.me/CNAPKharkiv_bot.
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ЗБИРАЙМО СТАЖ
Довести наявність стажу для пенсії можна 

без трудової книжки. Як це зробити?
Роки роботи фіксуються в трудових книжках 

громадян. Від цього стажу зазвичай залежить сума 

виплат, яка може отримуватися, адже не всі бажа-

ють отримувати пенсії за віком — вони є надзви-

чайно малими. Тож цей документ є дуже важли-

вим, проте, довести свій робочий стаж можна і без 

нього.

Документальними підтвердженнями наявності 
необхідного пенсійного стажу в людини може бути:
 довідки підприємства про періоди роботи;

 виписки із наказів;

 посвідчення та характеристики з місця роботи;

 трудові договори та угоди з відмітками про їх ви-

конання;

 особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

 інші документи, що містять інформацію про 

періоди роботи.

Крім того, якщо жодного з вищезазначених до-

кументів у особи немає, то можуть прийматися 

членські квитки профспілок. Отже, буде врахову-

ватися той час роботи, коли були поставлені по-

значки за сплату членських внесків.

До того ж, якщо особа не має письмових доказів 

стажу роботи, органи Пенсійного фонду можуть 

залучити показання свідків для підтвердження 

робочих років. Це здійснюється на підставі поста-

нови КМУ «Про затвердження Порядку підтвер-

дження наявного трудового стажу для призна-

чення пенсій за відсутності трудової книжки або 

відповідних записів у ній». Для цього потрібні два 

або більше свідків, які працювали з цією особою 

на одному підприємстві, організації, установі.

Однак залучення свідків можливе, якщо не надали 
інші документи про наявність стажу у зв’язку з:
 військовими діями, аваріями, катастрофами;

 стихійними лихами та іншими надзвичайними си-

туаціями;

 ліквідацією підприємства, установи, організації;

 відсутністю архівних даних з інших причин.

Як варіант можно зареєструватися на Порталі 

електронних послуг Пенсійного Фонду України 

та завантажити відомості про страховий стаж.

ЗАВЕДУЮЩАЯ АКУШЕРСКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ № 2, ВРАЧ АКУШЕР
ГИНЕКОЛОГ НАТАЛЬЯ САЛТАНОВА КРУГЛОСУТОЧНО ОКАЗЫВАЛА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
БЕРЕМЕННЫМ И РОЖЕНИЦАМ, ПОСТУПАВШИМ В ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

К
огда началась война, Наталья Александровна решила остаться 

в больнице. Вместе с коллегами ей часто приходилось под обстре-

лами принимать роды, оперировать или вместе с женщинами и их 

новорожденными детьми бежать в бомбоубежище. Рядом с пациентками 

она жила несколько месяцев.

— У нас есть вода, тепло, электричество, решен вопрос с питанием. Да-

же если бы с электричеством случились какие-то перебои, больница имеет 

свой генератор. Верим в скорейшую победу, которая принесет мир нашей 

стране, чтобы больше никогда нам не приходилось исполнять свой долг 

под пулями, — отметили в перинатальном центре.

ÕÎÒÈÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
Â ÌÈÐÍÎÌ ÕÀÐÜÊÎÂÅ

Сьогодні місцеві СМІ та пабліки переповнені історіями 
харків’ян, які щодня допомагають місту та городянам. 
Ось ще одна — про волонтерів з Молодіжної ради при 
Харківському міському голові.

К
ожен з них робить щось своє, дуже корисне 

для нашого суспільства. От як пані Надія. 

На офіційній сторінці Молодіжної ради 

в Instagram про неї розповідають як про «класну бабу 

Надю». Але ж бабою язик не повертається назвати цю 

енергійну жінку. Про неї навіть онук каже: «У меня са-

мая мировая бабушка во всей Вселенной».

Пані Надія мешкає поруч з офіс-штабом Молодіжної 

ради. І тепер вона щодня допомагає хлопцям та дівча-

там.

– Опинилася в команді, бо живу тут вже більше 40 

років, поруч з нинішнім волонтерським штабом. Отже, 

мені приходити туди не довелось, 

я з першого дня з ними. Одного разу 

вийшла, дивлюсь: арка повна, забита 

картонними коробками. І я виріши-

ла, що буду їм допомагати складати. 

Бо хлопцям було ніколи на той час, 

а у мене був. І щоб дурні думки до го-

лови не лізли, я взялася до роботи, — 

каже Надія.

24 лютого рано-вранці жінка вий-

шла з дому, побачила повно машин 

і здивувалась, адже в цей час взагалі порожнє місто. 

А тут такі черги за бензином.

У команді Молодіжної ради Надії доручають усе, що 

тільки можна. Наприклад, годує хлопців смаколиками: 

млинцями, пиріжками, варениками, окрошкою.

– Я в команді за старшого «куди відправлять». Треба 

— працюю вантажником, машини розвантажую, при-

бираю, накриваю на стіл.

А взагалі кожен день проходить як свято, 

запам’ятовується тільки позитив. Бувало, що 

роздавала мандарини, яблука не тільки дітям, 

а й дорослим. Хто проходив, всіх заманюва-

ла і роздавала. А нещодавно прийшов чоловік 

і питає, чи є мандарини? Я кажу, вибачте, 

мандариновий гай ще не виріс, — жартує пані 

Надія.

Наразі жінка навіть не знає, що буде робити 

після війни, адже не хоче сидіти вдома, бо там 

дурні думки у голову лізуть.

– Все до рук проситься… Я з волонтерами кручусь 

— і сама молодію. А після війни куди вони — туди 

і я хвостом. Раджу всім не падати духом і не слухати, 

що розповідають у чергах. Адже в нас все буде добре! — 

впевнена жінка.

Відтепер в органах ДРАЦСу 
доступна нова функція, 
яку запровадили разом 
Міністерство цифрової 
трансформації і Міністерством 
юстиції України. Функція 
полягає в шерингу 
внутрішнього та закордонного 
цифрових паспортів 
у застосунку «Дія».

Н
аразі, аби замовити чи отримати адміністра-

тивну послугу в органах ДРАЦСу, українцям 

достатньо мати електронний паспорт у «Дії» 

та поділитися цифровою копією документа.

Алгоритм простий. Вам необхідно:

 відкрити паспорт у «Дії»;

 натиснути на нього, потім на штрихкод;

 працівник ДРАЦСу зісканує штрихкод або вруч-

ну введе в систему 13-значний код, який розташований 

під ним;

 підтвердити запит на 

передачу даних у додатку 

«Дія».

Відтак цифрова копія пас-

порта та е-підпис передають-

ся до сервісу органів держав-

ної реєстрації актів цивіль-

ного стану. Зокрема, таким 

чином можна навіть одружи-

тися, якщо паспорта немає 

при собі.

– Це значно скоротить обслуговування та допомо-

же позбутися помилок при внесенні персональних да-

них, — йдеться в повідомленні прес-служби Мінцифри.

Фахівці Центру надання адміністративних послуг 

Департаменту адміністративних послуг та споживчо-

го ринку ХМР та його територіальних підрозділів за-

значають, що харків’яни продовжують активно вико-

ристовувати сервіс «Дія». Зокрема, повідомляють про 

частково пошкоджене або повністю зруйноване вна-

слідок бойових дій майно.

ÓÑÅ ÁÓÄÅ ÄÎÁÐÅ!

ÎÄÐÓÆÅÍÍß ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒIÂ
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У
країнське кіно привертає все більше уваги 

не тільки наших співвітчизників, а і всього 

світу. Об'єднавшись кожен на своєму фронті, 

українці вже 8 років сміливо борються з потужним во-

рогом за свою землю та свободу. Не стала виключен-

ням і кіноіндустрія. З 2014 року наші кінематографісти 

захищають свою країну, волонтерять, протистоять во-

рогу в полоні. А ще — пишуть сценарії, знімають і пре-

зентують художні й документальні стрічки. Вони чесні, 

цікаві, помітні, часто — вражаючі. Вони підтримують 

українців і допомагають нашим закордонним друзям 

краще розуміти Україну. А ще — завойовують престиж-

ні нагороди на кінофестивалях.

У цій статті зібрані фільми, які можуть бути особли-

во близькими кожному українцю. Не всі з них про вій-

ну, адже наше життя й зараз — не тільки війна. Але ми 

впевнені, ця добірка сучасних українських фільмів 

нікого не залишить байдужими.

 «СНАЙПЕР. БІЛИЙ ВОРОН», 2022
Фільм заснований на реальній історії вчителя з Гор-

лівки, який після окупації рідного міста у 2014-му за-

писався в добровольчий батальйон і з пацифіста пере-

творився на снайпера. Головний герой, у якого війна 

відібрала кохану й майбутню дитину, хоче помсти-

тися й вирушає на 

спеціальне завдан-

ня — ліквідувати воро-

жого снайпера-профі.

Режисер і співав-

тор сценарію Мар'ян 

Бушан характеризує 

фільм як воєнну дра-

му з елементами ек-

шену, та зізнається, 

що його внутрішнім 

надзавданням як ре-

жисера була потреба «розповісти світові про нашу 

боротьбу, щоб про нас говорили, про нас згадували й 

підтримували». Фінал фільму став майже пророчим —

його знімали взимку саме в Київській області, куди 

в лютому 2022, у перші дні широкомасштабної агресії, 

увійшли російські війська. Знаковим є й те, що ак-

тор Павло Алдошин, який зіграв головного героя —

снайпера Воронина, за півроку до зйомок пройшов 

спеціальну військову підготовку, а зараз і сам воює 

в лавах ЗСУ.

 «КЛОНДАЙК», 2022
Робота української режисерки і сценаристки Мари-

ни Ер Горбач буде представлена на премію «Оскар» в 

категорії «Найкращий міжнародний повнометражний 

фільм» від України.

У кінофільмі зоб-

ражено історію мо-

лодого подружжя, 

яке опинилося в епі-

центрі подій жахли-

вої авіакатастрофи 

рейсу MH17 Malaysia 

Airlines 17 липня 2014 

року в селі Грабове 

Донецької області. На 

Донеччину приходить 

війна, коли Ірка й Толік очікують народження першої 

дитини. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружи-

ни прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Проте 

вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють 

озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними зби-

вають цивільний літак…

Фільм уже отримав нагороду за найкращу режисуру 

на кінофестивалі «Санденс» та приз журі на «Берліна-

ле». У кінопрокат в Україні фільм вийде 3 листопада 

2022 року.

 «БАЧЕННЯ МЕТЕЛИКА», 2022
Це — повнометражний дебют Максима Наконечно-

го, жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, 

яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з воро-

жого полону аероро-

звідниця Ліля нама-

гається повернути-

ся до свого мирного 

життя в Україні. Біль 

і травма через пережи-

те повсякчас вирина-

ють на поверхню, ніби 

уві сні, та щось всере-

дині неї не дозволяє 

забути, чому вона му-

сить жити далі.

Фільм було відібрано до конкурсної програми 75-го 

Каннського кінофестивалю. Кінокритик Тод Мак-

картні написав, що «Бачення метелика» — мабуть, 

найактуальніший і найбільш важкий фільм у Каннах 

цього року. А його колега Лі Маршал назвав стрічку 

«чутливою медитацією про психологічні наслідки вій-

ни та її вплив на психіку окремих людей і націй».

 «НОСОРІГ», 2021
Фільм почали знімати ще десятиріччя тому. Але ре-

жисер Олег Сенцов зміг продовжити роботу над ним 

тільки після того, як повернувся з російської тюрми.

Події фільму розгортаються в дев'яностих в україн-

ському промисловому місті. Головний герой стріч-

ки — хлопець із дев'я-

ностих на прізвисько 

Носоріг. Він зі своєю 

бандою почувається 

справжнім «королем»: 

калічить, вбиває, під-

палює кіоски, б'ється 

з іншими головоріза-

ми та розважається 

досхочу. «Це історія 

про людину, яка прой-

шла непростий шлях. 

Перш за все ідея фільму виникла навколо історії, яку 

я почув від знайомого. Вже потім зрозумів: так можна 

показати вплив дев'яностих років на наше сьогоден-

ня»,— пояснював ідею фільму сам режисер.

На Батумському та Стокгольмському кінофестива-

лях виконавця головної ролі Сергія Філімонова визна-

ли найкращим актором. Ще одну нагороду в Стокголь-

мі «Носоріг» здобув як найкращий художній фільм.

 «МАТИ АПОСТОЛІВ», 2020
Український фільм Зази Буадзе переміг одразу 

в трьох номінаціях Нью-Йоркського кінофестивалю: 

«Найкращий повнометражний фільм», «Найкраща 

жіноча роль» та «Найкращий сценарій». Також україн-

ська воєнна драма от-

римала головну на-

городу на міжнарод-

ному кінофестивалі 

Asia Film Art у Гон-

конзі. Загалом із дня 

прем'єри у 2020 році 

фільм отримав уже по-

над 20 нагород.

В основі стрічки —

реальні життєві історії 

матерів, чиї сини вою-

вали на сході України у 2014 році. За сюжетом голов-

на героїня Софія розшукує свого сина-льотчика. Йо-

го літак збили над окупованими територіями Східної 

України. Жінка опиняється в епіцентрі військових 

подій, але попри це намагається врятувати сина, його 

побратимів і навіть ворогів.

У ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КІНО, ЯКИЙ ВІДЗНАЧИЛИ НЕЩОДАВНО, ЗАЗВИЧАЙ ЗГАДАЛИ ПРО 
НАЙВІДОМІШІ СТРІЧКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕЖИСЕРІВ, ЩО ДАВНО Є ВИЗНАНИМИ ШЕДЕВРАМИ.  
«ЗЕМЛЯ» ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА, «ПОВОДИР» 
ОЛЕСЯ САНІНА, «БІЛИЙ ПТАХ ІЗ ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ» ТА «ЛІСОВА ПІСНЯ. МАВКА» ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, 
АМЕРИКАНСЬКОУКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ «ЗАХАР БЕРКУТ». АЛЕ СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
КІНЕМАТОГРАФУ ТЕЖ Є ЧИМ ПОХВАЛИТИСЯ!

ÍÅ ÇÀËÈØÀÒÜ ÁÀÉÄÓÆÈÌÈÍÅ ÇÀËÈØÀÒÜ ÁÀÉÄÓÆÈÌÈ
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 «МИРНИЙ21», 2022
24 лютого 2022 року саме українські прикордон-

ники першими взяли на себе удар — як і 8 років то-

му на сході України. Сьогодні творча команда фільму 

«Мирний-21» нарівні з іншими захисниками відстоює 

українську землю: хтось вступив до лав ТРО, хтось склав 

присягу та приєднався 

до ЗСУ, хтось знайшов 

себе у волонтерстві чи 

на інформаційному 

фронті, а актор Павло 

Лі 6 березня трагічно 

загинув в Ірпені від 

куль окупантів, захи-

щаючи місто.

Військова драма 

Ахтема Сеітаблаєва 

«Мирний-21» роз-

повідає про Луганський прикордонний загін, бійців 

якого у 2014 сепаратисти та російські спецслужби без-

результатно намагалися змусити зрадити свою країну.

«Заснований на реальних подіях, фільм має прак-

тичну цінність, і в черговий раз здатний просувати на 

міжнародній арені тезу про те, що українці вистоять, — 

так було 2014 року, і так буде сьогодні», — стверджують 

творці фільму.

 «БУДИНОК «СЛОВО». 
НЕСКІНЧЕННИЙ РОМАН», 2017

Фільм Тараса Томенка «Будинок "Слово". Нескін-

ченний роман» — художнє кіно про українську ін-

телігенцію початку XX століття, яка проживала в бу-

динку за адресою вулиця Культури, 9, у Харкові. Те, 

що починається як 

богемна ідилія, посту-

пово перетворюється 

на історію бездушного 

радянського терору — 

найвідоміших митців 

української культури 

радянська влада зни-

щувала послідовно й 

навмисно, фізично чи 

психологічно.

Виходу стрічки 

передувала 8-річна архівна робота. Як зазначають самі 

автори стрічки, картина може похвалитися не лише 

українськими зірками, але й доволі точною історич-

ною реконструкцією епохи. Український фільм «Буди-

нок "Слово". Нескінченний роман» переміг на Міжна-

родному кінофестивалі в Кошице (Словаччина).

 «МОЇ ДУМКИ ТИХІ», 2019
Відволіктися від жахів сьогодення й минулого до-

поможе комедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». Це 

стрічка без плоских жартів та стереотипних кліше. 

Настрій піднімати-

ме тільки справжній 

український гумор! 

У цьому фільмі пре-

красно все: ідея, ситу-

ація, актори, краєви-

ди, жарти, саундтрек.

Сюжет стрічки роз-

повідає про те, як мо-

лодий звукорежисер 

намагається знайти 

рідкісного птаха, що-

би записати його спів на аудіо та непогано заробити. 

Його плани можуть бути успішними, проте в подо-

рож Закарпаттям разом із головним героєм вирушає 

не надто прогнозований партнер — його мама. Фільм 

веселий, трохи сумний, трохи філософський та може 

викликати бажання подзвонити батькам.

 «ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ», 2022
Ще одна свіженька стрічка Лукіча — трагікомедія 

«Люксембург, Люксембург». За сценарієм основні 

події відбуваються в 1998 році. Протилежні за харак-

тером брати-близнюки дізнаються, що батько, який 

покинув їх у дитинстві, помирає в далекому для них 

Люксембурзі. Один із братів — Коля — вирішує поїха-

ти до нього, у той час, 

як інший — Василь 

робить усе можливе, 

аби перешкодити бра-

ту виїхати з країни. 

Численні перепони, 

які спіткають Колю, 

більше нагадують ви-

пробування мужності: 

тепер Коля, який звик 

тікати від проблем, не 

здається навіть тоді, 

коли виходу немає. Врешті-решт несподівано для них 

самих, брати вдвох вирушають на зустріч із батьком. 

Чи виправдає ця подорож сподівання братів, дізнаємо-

ся під час просмотру. Фільм вийде в український кіно-

прокат наприкінці 2022 року.

Стрічка, де в головних ролях знялися теж брати, 

учасники гурту «Курган і Agregat» — Раміл та Аміл На-

сірови, цьогоріч змагається за головну нагороду кон-

курсної програми Orizzonti La Biennale di Venezia 2022 

у Венеції.

 «СТОПЗЕМЛЯ», 2021
Повнометражний ігровий дебют Катерини Горно-

стай став фільмом, у якому напрочуд правдиво вдалося 

показати життя українських підлітків, що отримують 

перший досвід дорослішання. Персонажі «Стоп-Зем-

лі» — це звичайні тінейджери, які проводять у школі 

останній рік, готу-

ючись до нового ета-

пу життя. Більшість 

із них сумнівається 

у своєму майбутньо-

му, їхні думки сплу-

тані, а бажання далекі 

від того, щоби зосере-

дитися на освітньому 

процесі. Головна ге-

роїня Маша — відсто-

ронена дівчина, яка 

проводить весь час із двома найліпшими друзями. Ко-

жен із них переживає важкий період, тому молодість не 

здається безтурботною та абсолютно щасливою. Під-

літки відчувають закоханість, стикаються з депресією 

та намагаються зрозуміти себе.

Втім, у стрічці немає жахливих драматичних 

перебільшень, неприродних реплік чи ситуацій, 

відірваних від реальності. «Стоп-Земля» — це ніби дво-

годинне споглядання за сучасними 16-річними шко-

лярами під меланхолійну електронну музику. До речі, 

фільм запам'ятовується й саундтреками. До нього увій-

шли роботи українських музикантів — невідомих ши-

рокому загалу, але, певна річ, вартих уваги.

 «ЯК ТАМ КАТЯ?», 2022
Український фільм режисерки Крістіни Тинкевич 

отримав дві нагороди 75-го Міжнародного кінофе-

стивалю в Локарно. А виконавицю головної ролі Ана-

стасію Карпенко визнали найкращою акторкою.

Соціальна драма «Як там Катя?» розповідає історію 

лікарки швидкої допомоги Анни, яка шукає спра-

ведливості в цьому недосконалому світі, щоб перемог-

ти систему. Ідея стріч-

ки виникла в Крістіни 

Тинкевич із коротко-

метражного фільму 

Solatium, у якому ре-

жисерка досліджувала 

тему людського горя 

та помсти, яку воно 

тягне за собою. За три 

роки після виходу ко-

роткого метра Крісті-

на Тинкевич перетво-

рила початковий задум на повнометражний фільм. 

«Мене завжди глибоко зворушували історії, в основі 

яких лежать гострі моральні питання, — історії, які спо-

нукають героїв робити складний компромісний вибір. 

Усі ми впевнені, що добре знаємо, ким ми є, що всі ми 

маємо чіткі маркери, де біле й чорне, коли йдеться про 

моральний вибір. Та чи дійсно це так?» — задається пи-

танням режисерка.

 «ПУЛЬС», 2021
Неймовірно надихаючий фільм українського режи-

сера Сергія Чеботаренка й перший спортивний бай-

опік в історії найновішого українського кіно. Стрічка 

заснована на реальних подіях і має живий прообраз го-

ловної героїні — чем-

піонку Паралімпіади 

Оксану Ботурчук.

Отже, юна жителька 

невеличкого містечка 

Оксана мріє про Олім-

піаду — хоча на цьому 

шляху зустрічається 

з заздрощами з бо-

ку товаришок по ко-

манді, а батько й мати, 

теж колишні спорт-

смени, намагаються відговорити, сконцентрувавшись 

на більш перспективній кар'єрі в музиці. Проте жах-

лива автомобільна аварія перекреслює всі сподіван-

ня й рідних, і дівчини — вона майже повністю втрачає 

зір. Здається, тепер Оксана не має шансів не лише на 

бажані Олімпійські ігри, а й на нормальне життя. Од-

нак вона не збирається здаватися й прагне довести: на 

шляху до справжньої мрії немає перешкод.

«Будинок "Слово"» — місце, куди радянський режим 
поселив представників культурної еліти України 
тих часів, щоб стежити за ними та планомірно 
знищувати. Але їм не вдалося вбити українську 
націю. Історія повторюється. Росія вирішила 

здійснити геноцид українського народу, але їй нас 
не перемогти. Впевнений, що після нашої перемоги 
харків'яни зберуться разом на повномасштабну 
прем'єру цього фільму», — наголосив мер Харкова 

Ігор Терехов.
До речі. У будинку «Слово» мешкали відомі 
письменники, поети, художники, режисери. 

Серед них — Микола Хвильовий, Майк Йогансен, 
Павло Тичина, Наталія Ужвій, Володимир Сосюра, 
Остап Вишня, Лесь Курбас, Іван Багряний та ін.
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В ЦИХ ДОМІВКАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ БІЛЬШІСТЬ МЕШКАНЦІВ 
ЖИВЕ ПОНАД ТРИ ДЕСЯТКИ РОКІВ. ЛЮДИ ПАМ`ЯТАЮТЬ, ЯК НА ЇХНІХ ОЧАХ 
ЗВОДИЛИСЯ ДЕЯКІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ. ВСЕ ТУТ СВОЄ, РІДНЕ, КОЛИСЬ 
КРАСИВЕ, А ЗАРАЗ ПОСІЧЕНЕ ВІЙНОЮ

Ж
ителька району Наталя розповідає:

— Найстрашніше було, коли з літака ски-

нули бомби. Ми всією родиною були вдома, 

дивилися телевізор. Пощастило, що ми вже повече-

ряли і пішли з кухні. В цей час і прилетів снаряд. Кух-

ня повністю зруйнована. Чоловік побачив спалах — 

і все. Ми думали, що зможемо якось відреагувати, але 

ні, це було настільки раптово… Чоловік кинув нас на 

підлогу і закрив собою. Добре, що всі залишилися 

живі. Ось вже кілька днів відносна тиша. А до цього, як 

дванадцята ночі, так всі, з ким я не розмовляла, проки-

далися за десять хвилин до цього і чекали на обстріл. 

А я і досі ночую у коридорі, тому що дуже страшно. 

Якщо я лягаю у кімнаті 

з вікнами, просто не мо-

жу заснути.

— У мене і зараз від 

гучних звуків істерика 

починається, — зізнаєть-

ся Світлана. — Це вже останнім часом я стала спати по 

ночах, а до цього навіть очі закрити не могла. Кожну 

хвилину на щось чекала. Будинок сильно побило. Сті-

на несуча тріснула, плитка посипалася. От і спробуй 

це все відновити. Вікна вже закрили, дякувати міс-

цевій владі… Доки сам все не переживеш, не відчуєш 

на собі, не зрозумієш. Усередині оселився невимовний 

біль, без сліз на ці зруйновані домівки дивитися не мо-

жу. Воно ж роками будувалося, жили щасливими — 

і в одну мить нічого немає. Роботи нема ні у сина, ні 

у мене: я після інсульту, ніхто не бере на роботу. Оце 

сяду на лавку біля розбитого дома і плачу. Я в цьому ра-

йоні живу вже 36 років. Всі ці багатоповерхівки буду-

валися на моїх очах. Дуже хочеться, щоб ця клята війна 

вже скінчилася. Лягаєш спати і поруч кладеш речі, бо 

якось я вискочила з дому без куртки та в капцях. Тільки 

і встигла схопити документи.

Жителька пошкодженого будинку Валентина каже, 

що ледь вціліла після чергового обстрілу:

— Снаряд влучив поруч з під’їздом, дуже зруйно-

вана квартира поверхом нижче. Уламком пошкодило 

газову трубу. Від цього виникла пожежа. Тепер у мене 

домівки нема, тільки чорні стіни. У сусідів не краще. 

От поруч вчителька живе, тільки нещодавно зробила 

ремонт. І все зійшло нанівець. Боляче, прикро… Си-

диш на згарищі, в пустій квар-

тирі, у смороді, меблі довело-

ся викинути. Ні світла, нічого. 

Це просто жах. От як можна, 

наприклад, пенсіонеру придба-

ти нове житло, меблі, чи просто 

зробити ремонт?

— Моя квартира після чер-

гового прильоту перетворилася 

на руїни, — розповідає її сусідка 

Індіра. — Так що мене «звільни-

ли» від ремонту, речей, грошей. 

Треба починати все з початку. 

Але головне, щоб скінчилася 

війна. І тоді обов’язково відбу-

дуємо.

У цьому мікрорайоні було пошкоджено три дахи, по-

відомив виконроб КП «Харківжилбуд» ХМР Богдан 

Романов:

— Зараз наші робітники їх ремонтують: зняли ста-

рий руберойд, демонтували перекриття, потім будуть 

заливати конструкції бетоном. Стараємося робити гар-

но і швидко. Все для людей.

ПОЧАТОК ЧЕТВЕРТОЇ РАНКУ. ЦЕ ТОЙ ЧАС, КОЛИ НАЙМІЦНІШИЙ СОН. ЖИТЕЛІ ДВОПОВЕРХІВОК 
У СЛОБІДСЬКОМУ РАЙОНІ СПАЛИ ТА НЕ ПІДОЗРЮВАЛИ, ЩО ДО НИХ ПРИЛЕТИТЬ СНАРЯД. 
ПРЯМО ПІД ОДИН ІЗ БУДИНКІВ

П
ерше, що почула, прокинувшись о третій 

ранку, — дикий гуркіт, пригадує Наталя:

— Потім побачила яскравий помаранче-

вий спалах. А потім все посипалося: пісок, уламки, 

скло. На мене впала віконна рама. Потім почали вибі-

гати, не могла догукатися старшого сина, навіть на се-

кунду промайнула страшна думка. Але все в порядку. 

На вулицю вискочили майже у спідньому. Побачили, 

що наша машина горить, її відкинуло від під’їзду на 

сотню метрів. Ми викликали «швидку», пожежних. 

Молодший син ушкоджений склом, в мене теж є трав-

ми. Тепер у нас ні квартири, ні машини. Щастя, що 

живі. Я волонтер, допомагаю людям, бачу їх біль, роз-

пач, страх, але коли це особисте, зовсім інакше сприй-

мається. От як так? Як можна закидати людей бомбами 

і ракетами? За що? Ця квартира залишилася від бабусі, 

яка мене ростила з двомісячного віку. Це пам’ять про 

неї. Тепер тут неможливо жити, я вже не відчуваю себе 

вдома. Дуже страшно. І було, і є. За дітей страшно.

— Син вийшов з кімнати на кухню попити, ко-

ли воно вдарило. Він тільки і встиг заскочити у ванну 

кімнату. І просидів весь час, коли будинок трусило, — 

розповідає Зоя. — В цій квартирі пройшло моє життя. 

Я виросла, мої діти. Ці нелюди зруйнували не кварти-

ру — життя. І скільки це триватиме?

Виконроб КП «Харківжилбуд» ХМР Ольга Базиле-

вич повідомила, що від вибухової хвилі руйнувань за-

знали чотири двоповерхові будинки:

— На всіх поверхах було вибито скло, пробиті ши-

ферні дахи. Дуже багато руйнувань. Але наші робітни-

ки вже стали до роботи. Будемо все лагодити якомога 

швидше.

ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ ÂIÄÁÓÄÓЄÌÎ

ÇÐÓÉÍÓÂÀËÈ ÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÓ — ÆÈÒÒß
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К
оронавірусна статистика невблаганно зро-

стає весь останній місяць: на початку серпня 

в Україні реєструвалося 3,5 тисячі нових ви-

падків на тиждень, на початку вересня — 16 тисяч. Які 

сюрпризи принесе нам осінь — побачимо дуже скоро. 

Хоча загалом нічого незвичайного, адже переживаємо 

ми це вже втретє.

 ДИТЯЧА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЗРОСЛА
За інформацією Центру громадського здоров’я, 

за минулий тиждень в Україні зареєстровано майже 

24 тисячі нових випадків коронавірусної інфекції. Ура-

ховуючи, що першого тижня осені хворих виявлено 

трохи більше 16 тисяч, стрибок дуже серйозний — на 

47,7%. І хоча навчальний рік тільки-но розпочався, ре-

кордний приріст захворюваності — саме у дитячій групі: 

за тиждень +83%. Майже у півтора рази більше хворих 

серед медичних праців-

ників та вакцинованих. 

Число госпіталізацій 

зросло більш ніж на 22%, 

і порівняно з поперед-

нім тижнем темп зни-

зився. А ось погана нови-

на у зростанні смертнос-

ті — аж на 59%.

З 70 летальних випад-

ків 49 припали на вікову 

групу з найвищим рів-

нем ризику і при цьому 

слабо охоплену вакци-

нацією, — це люди, старші 70 років. 11 смертей у групі 

60–69 років, 8 — серед тих, кому за 50, по одному ви-

падку в категоріях 30+ та 40+. Найбільше пацієнтів по-

мерло у Львівській та Сумській областях.

Щодо загальної ситуації у регіонах, максимальний 

тижневий приріст нових випадків хвороби в Кірово-

градській області — +180% та Чернігівській, де кіль-

кість пацієнтів із ковідом збільшилась за тиждень на 

125%.

Столиця, наприклад, посідає третє місце серед ан-

тилідерів — хворих жителів тут побільшало на 85,5%. 

Єдиною областю, де ковід не зріс, а зменшився, ста-

ла Одеська — захворю-

ваність за тиждень зни-

зилася майже на 8%. Чи 

то одесити у оксамито-

вий сезон не хворіють, 

чи нікому не зізнаються 

у цьому.

У найтривожнішому 

показнику розвитку епі-

демії — госпіталізаціях — 

усіх випередив Київ із 

374 пацієнтами, які по-

трапили до стаціонарів. 

Не набагато відстають 

Дніпропетровська та Вінницька області. До речі, на 

Вінниччині рекорд і з зайнятими ковідними ліжка-

ми — наразі заповнено понад половину. Порівнюючи 

показники, дізнаємося, що в Кіровоградській області, 

де хворих за сім днів стало втричі більше, занято лише 

6% місць у стаціонарах.

 ДРУГИЙ БУСТЕР МОЖУТЬ ДОЗВОЛИТИ ВСІМ
Поки що введення другої бустерної дози, яка дозво-

лена через чотири місяці після першої, в Україні ви-

падає не всім. Доступна вона лише людям віком від 

60 років і пацієнтам від 18 до 59 за наявності хронічних 

захворювань, які є обтяж-

ливим фактором у разі за-

раження COVID-19.

До речі, поряд з тими, 

хто цікавиться, «коли ж 

буде всім?», більшість 

українців не особливо 

рвуться на ревакцинацію. 

За даними головного 

санітарного лікаря Ігоря 

Кузіна, перший бустер 

ще не отримали понад 

13 мільйонів людей.

Проте у МОЗ анонсу-

ють дозвіл другої ревакцинальної дози для всіх уже 

скоро. А поки що радять активізуватися тим, хто не 

зробив ще друге базове щеплення, а це понад 700 тисяч 

людей, і не дійшов до першого бустера.

От, до прикладу, у Харкові у Департаменті охорони 

здоров’я ХМР теж заохочують вакцинуватися. Це сто-

сується як базового курсу, так і бустерної дози. Для 

цього радять звертатися до свого сімейного лікаря.

Ревакцинацію рекомендовано через 6 і більше мі-

сяців після отримання базового курсу вакцинації. 

Щодо отримання бустера після хвороби, 

зробити його можна вже через 28 днів після 

позитивного тесту. Хоча у рекомендаціях 

CDC — Центрів з контролю та профілактики 

США — зазначено, що і після зараження, 

і після базової вакцинації має пройти не мен-

ше двох місяців.

Такі висновки ґрунтуються на досліджен-

нях, які показали, що бустер не приносить 

особливої користі протягом 60 днів після за-

раження. Тому ревакцинація необхідна через 

3–4 місяці після зараження, якщо людина 

перебуває у групі ризику. А через 4–6 місяців 

після захворювання вона показана всім.

 PFIZER ТА ОДНОДОЗОВИЙ JANSSEN
З початку війни Україна не закуповує вакцини 

від коронавірусу, а отримує їх безкоштовно в межах 

COVAX — міжнародної ініціативи, що сприяє досту-

пу до вакцин від COVID-19 для всіх країн, та як гу-

манітарну допомогу від інших держав. Наразі україн-

цям доступні три види вакцин: CoronaVac, Janssen та 

нова формула вакцини Pfizer.

За інформацією Ігоря Кузіна, найбільше у нас 

CoronaVac — близько двох мільйонів доз, а головне — 

з великим терміном зберігання, до закінчення 2023 ро-

ку.

Вакцин Janssen Україна отримала 200 ти-

сяч доз, і для первинного курсу вакцинації 

достатньо однієї дози. Це векторна вакци-

на, призначена для осіб віком від 18 років, 

із зручною температурою зберігання від +2 

до +8 градусів. Застосовується і як бустерна 

доза. Вакцину було розподілено між 21 обла-

стю України та Києвом, залежно від потреби 

регіону. Наприклад, Харківська область от-

римала 6 тисяч доз.

Нова формула вакцини Pfizer — це вдоско-

налений препарат Pfizer-ТРІС з покраще-

ною стабільністю, зручнішими умовами 

зберігання, вона одразу готова до використання. Її не 

потрібно розводити, вона зберігається при температурі 

від +2 до +8 градусів, при цьому рівень ефективності та 

безпеки не поступається базовій вакцині.

ÊÎÂIÄ ÒÀ ÎÑIÍÜ: ÊÎÂIÄ ÒÀ ÎÑIÍÜ: 
×ÎÃÎ ×ÅÊÀÒÈ×ÎÃÎ ×ÅÊÀÒÈ

 ЗРОБИВ ЩЕПЛЕННЯ  
ЗГЕНЕРУВАВ КОВІДСЕРТИФІКАТ

Можливість вакцинуватися однодозовим препа-

ратом Janssen може виявитися дуже доречною для 

тих, хто тільки-но збирається виїхати за кордон. 

З початком війни, коли мільйони українців були 

змушені залишити країну, держави, які їх прий-

мали, не цікавилися наявністю щеплень від коро-

навірусу. За словами Ігоря Кузіна, цієї осені ситу-

ація може змінитись, а деякі країни планують по-

вернути обов’язковість ковід-сертифікатів.

У тій же Європі відсутність бустера або підтвер-

дженої інформації про нього означає, що людина 

зовсім не вакцинована. І щоб не мати проблем із 

прийомом до садків та шкіл або з соціальними ви-

платами, потрібно і вакцинуватися, і ревакцинува-

тися, і згенерувати ковід-сертифікат.

І не треба думати, що «все пропало», якщо зби-

вся графік вакцинації і між базовим курсом та бу-

стером минуло понад 9 місяців. За інформацією 

головного санлікаря, сертифікат згенерується, 

якщо ревакцинацію проведено до одного року пі-

сля основної імунізації. Головне — не забути, що 

нова кінцева дата не оновлюється автоматично — 

потрібно надіслати запит до програми або на пор-

тал «Дія».

Крім того, з цієї весни сертифікат про вакци-

націю проти COVID-19 не видаляється з «Дії» про-

тягом півтора року з дати щеплення. Це дозволяє 

українцям за кордоном пред’явити цифровий до-

кумент про вакцинацію, щоб отримати наступ-

ну дозу або не отримати карантинних обмежень. 

Відображаються і «жовті», і «зелені», і «бустерні» 

сертифікати.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
В этот день вашим близким будет нелегко. Поста-

райтесь не погружаться полностью в свои личные 

интересы и любимые занятия. Оставьте место для об-

щения. Подумайте о родных, которые могут страдать 

от вашей невнимательности.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Предстоит встреча с друзьями. Постарайтесь не 

вмешиваться в их дела, хотя их взгляды и образ жиз-

ни будут резко отличаться от ваших. Все вернется на 

круги своя. Возможны крупные покупки для дома. 

Не бойтесь браться за любую работу.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Некоторая монотонность и кажущееся однообра-

зие жизни могут заставить вас искать новые знаком-

ства или впечатления. Не торопитесь — новые кон-

такты создадут в будущем множество проблем. Не 

исключены интересные деловые предложения.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Энергия и вера в себя помогут вам совершить нечто 

выдающееся. Особенно это касается занимающихся 

творческой деятельностью. Но если вам не удаст-

ся самореализоваться, не огорчайтесь. Звезды сулят 

успех в поиске дополнительных источников дохода.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вам предстоит выдержать экзамен на зрелость. 

Если вы уверенно справитесь с испытанием, сможете 

трезво переосмыслить прошлое, продумать предсто-

ящие действия, вы обретете мир и покой в семье.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Интенсивные контакты и встречи обеспечены 

многим Девам, особенно женщинам, которые всю 

будущую неделю будут замечать пристальное внима-

ние противоположного пола. Мужчинам звезды ре-

комендуют посвятить день подведению итогов.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Женщинам- Весам предстоит встреча с приятными 

людьми. Вы получите удовольствие от комплимен-

тов, сможете блеснуть талантами, показать себя в вы-

годном свете. Все покупки, которые сегодня будут 

сделаны, окажутся удачными.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Домашние хлопоты поглотят вас полностью. Про-

считайте свои возможные расходы и реальные дохо-

ды: это поможет вам эффективно выполнить все хо-

зяйственные планы. Опыт друзей и близких окажет 

незаменимую помощь.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Исключите физические нагрузки: не следует пере-

напрягаться, суетиться, браться за несколько дел 

сразу. Спокойный отдых с книгой, занятия спортом, 

общение с близким человеком дадут необходимый 

запас прочности вашему организму.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Благоприятный день для смены сферы деятель-

ности, творчества и семейных отношений. Деловые 

контакты и коммерческие операции в скором бу-

дущем принесут прибыль. Усилятся интуиция, дар 

предвидения и убеждения. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать 

источником многих неприятностей. Весьма возмож-

ны крупные потери денег. Будьте осторожны при пе-

реходе улицы, остерегайтесь травм, работая с остры-

ми предметами.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Возможно сообщение о поступлении финансовых 

средств: премии или оплаты за ранее выполненную 

работу. Ясность и точность мышления поднимет ва-

ше благосостояние. Избегайте поспешных решений.

Ãîðîñêîï íà 20 ñåíòÿáðÿ

НН
аразі з вересня поточного року в Харкові 

знизилися роздрібні ціни на сільсько-

господарську продукцію нового врожаю 

в супермаркетах та на ринках міста. Про це по-

відомляє офіційний Telegram-канал Харківської 

міської ради.

У місті проаналізували ціни на деякі овочі, які 

можна зберігати тривалий час, у п'яти популяр-

них мережах харківських супермаркетів. Ціни на 

картоплю, моркву, буряк, капусту білокачанну, 

цибулю ріпчасту та яблука в супермаркетах ниж-

чі, ніж на ринках. Так, у середньому картопля 

в супермаркетах коштує 10,9 грн за кг, а на рин-

ках — 12 грн; морква — 22,2 грн проти 25,2 грн; бу-

ряк — 12,6 грн проти 19,9 грн; капуста білокачан-

на — 17,3 грн в супермаркетах проти 24,8 грн на 

ринках. Ціни на яблука на ринках впали на 2,4 грн 

та становлять у середньому 22 грн. У супермарке-

тах міста яблука прибавили в ціні близько 1,8 грн 

за кг та коштують від 17 до 23 грн.

Тож, щоб зберегти свої запаси якнайдовше, 

є кілька нюансів, про які варто знати кожно-

му, якщо у вашому раціоні переважають, напри-

клад, картопля і морква. Овочі не будуть засихати 

і в’янути, якщо їх тримати у темряві, в мисці або 

контейнері, прибраних в кухонну шафу або ящик. 

Річ у тім, що картопля дуже чутлива до світла, 

особливо сонячного — через нього вона починає 

зеленіти.

Якщо вам потрібно зберегти свіжими продукти, 

що швидко псуються, то помічником стане про-

стий інгредієнт — звичайна вода. Щоб морква не 

в’янула, зануріть її в крижану воду і витріть насу-

хо — це допоможе овочу швидко оживитися.

Інший спосіб використання води — зберігати 

нарізані овочі, такі як морква та картопля, у воді 

в холодильнику. Так вони довше залишаються 

хрусткими й свіжими. Морква стає м'якою — от-

же, вона зневоднена.

ÏÐÎÑÒI ËÀÉÔÕÀÊÈ:ÏÐÎÑÒI ËÀÉÔÕÀÊÈ:
ÑÂIÆI ÎÂÎ×IÑÂIÆI ÎÂÎ×I
Багато овочів та фруктів можна зберігати свіжими 
довше, ніж може здатися на перший погляд. Саме від 
способу зберігання продуктів залежить їхній термін 
придатності. Не виняток — картопля та морква.

По горизонтали: 3. Чин, воинское звание младше-

го офицерского состава, соответствующее совре-

менному званию старшего лейтенанта. 9. Холодное 

оружие. 10. Усиленное питание сельскохозяйствен-

ных животных. 11. Многоместный пассажирский 

автомобиль вагонного типа. 13. Портовое сооруже-

ние. 14. Обувь на деревянной подошве. 15. Место 

в реке или в море, где течением образуется силь-

ное вращательное движение воды. 17. Вид сокола. 

19. Единомышленница, товарищ в каком-нибудь 

общем деле. 22. Человек, исключающий потребле-

ние продуктов животного происхождения. 24. Мяг-

кий белый известняк. 25. Положение в шахматах. 

26. Мастер говорить. 27. Плод фруктового дерева. 

28. Партия товара. 30. Насекомое с жёсткими над-

крыльями. 31. Артист — исполнитель ролей в теат-

ральных представлениях, в кино, на телевидении. 

32. Вид путешествий. 35. Способность сохранять 

и воспроизводить в сознании прежние впечатле-

ния. 37. Медицинская профессия. 38. Религиозный 

запрет, налагаемый на какие-нибудь действия, 

предметы. 40. Руководитель богослужения в мече-

ти. 41. Подарок на память. 44. Сиденье, подвешен-

ное к столбам или перекладине. 45. Брачный пери-

од у рыб. 46. Гадалка, знахарка.

По вертикали: 1. Преобладание эмоционального 

элемента над рассудочным. 2. Трагичность, без-

выходность. 3. Потолок, украшенный живописью, 

лепкой или мозаикой. 4. Едок, иждивенец. 5. Прядь 

волос, спадающая на лоб. 6. Вселенная. 7. Количе-

ство срезанного сена. 8. Набор принадлежностей 

для чего-нибудь. 12. Бесстрашие. 15. Бессмыслен-

но жестокое разрушение исторических памятни-

ков и культурных ценностей. 16. Устройство для 

поддержания постоянной температуры. 17. Лета-

тельный аппарат тяжелее воздуха. 18. Работник, за-

нимающийся натиркой паркетных полов. 20. Госу-

дарственная служба, следящая за ввозом и вывозом 

товаров через границу. 21. В некоторых языках — 

служебное слово, сопровождающее существитель-

ное. 22. Старинный струнный смычковый музыка-

льный инструмент. 23. Украшение в виде мелких 

блях на упряжи, на ременном поясе. 29. Сотруд-

ник посольства. 33. Ветер необычайно разруши-

тельной силы. 34. Тип данных в вычислительной 

технике. 35. Особое помещение для ловчих собак. 

36. Путь, дорога. 39. Жилище медоносной пчелы. 

40. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, 

спортивного соревнования. 42. Кипящая смола. 

43. Инструмент для разрезания пищевых продуктов.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Поручик. 9. Кинжал. 10. Откорм. 

11. Автобус. 13. Пирс. 14. Сабо. 15. Водоворот. 17. Сап-

сан. 19. Сестра. 22. Веган. 24. Мел. 25. Мат. 26. Оратор. 

27. Яблоко. 28. Лот. 30. Жук. 31. Актёр. 32. Туризм. 35. Па-

мять. 37. Массажист. 38. Табу. 40. Имам. 41. Сувенир. 

44. Качели. 45. Нерест. 46. Ворожея.

По вертикали: 1. Лирика. 2. Ужас. 3. Плафон. 4. Рот. 

5. Чуб. 6. Космос. 7. Укос. 8. Прибор. 12. Отвага. 15. Ванда-

лизм. 16. Термостат. 17. Самолёт. 18. Полотёр. 20. Тамож-

ня. 21. Артикль. 22. Виола. 23. Набор. 29. Атташе. 33. Ура-

ган. 34. Массив. 35. Псарня. 36. Трасса. 39. Улей. 40. Игра. 

42. Вар. 43. Нож.


