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НА 83Й СЕССИИ КОМИТЕТА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ООН 
ПО ГОРОДСКОМУ РАЗВИТИЮ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖИЛИЩНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ С 3 ПО 7 ОКТЯБРЯ 
В САНМАРИНО, ПРОВЕДУТ ОТДЕЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ, ПОСВЯЩЕННУЮ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХАРЬКОВА, СООБЩИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

то вторая часть заседания комитета. 
Первая прошла в Женеве, именно то-
гда после выступления Харьковского 

городского головы Игоря Терехова лорд Нор-
ман Фостер выразил желание поддержать 
Харьков и совместно создать новый Генераль-
ный план города. 

Мэр отметил, что на комитете представят 
Генеральный план развития Харькова, над 
которым работают британские архитекторы 
во главе с Норманом Фостером, а также при-
мающим участие в заседании.

— Кроме того, мы подключили группу укра-
инских и харьковских архитекторов. В Гене-
ральном плане будет четко расписан, прежде 
всего, новый подход к экономике города. Мы 
создадим индустриальные парки, IT-класте-
ры для того, чтобы Харьков был самодоста-
точным, сильным и независимым в экономи-
ческом плане городом, таким, каким он был 
до войны.

Игорь Терехов также сообщил, что в Генпла-
не будут отражены жилая застройка, а также 
планировка торговых центров и админзданий.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 
Ê ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
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ÓÊÐÀÈÍÀ 
ÂÅÐÍÅÒ ÑÂÎÅ!
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак во время пребывания в Варшаве 
встретился с Президентом Республики Польша 
Анджеем Дудой.

Андрей Ермак поблагодарил Анджея Дуду 

за неизменную поддержку нашего государства 

и осуждение новой попытки аннексии россией 

временно оккупированных территорий Украи-

ны:

—  П р о в е д е н -

ные псевдорефе-

рендумы ничтож-

ны и не меняют 

реальности. Укра-

ина вернет свое. 

Территориальная 

целостность стра-

ны будет восста-

новлена. В Укра-

ине высоко ценят все, что сделала и продолжа-

ет делать Польша для нашей победы в полно-

масштабной войне с россией. Также надеюсь на 

активную поддержку в вопросе членства Украи-

ны в НАТО и предоставления нашему государ-

ству международных гарантий безопасности.

В этой связи Глава ОП отдельно отметил под-

готовленные Международной рабочей группой 

по вопросам гарантий безопасности для Украи-

ны рекомендации относительно Киевского до-

говора по безопасности, над имплементацией 

которых совместно с партнерами будет работать 

украинская сторона.

Руководитель ОП подчеркнул важность опе-

ративного оказания оборонной поддержки и ее 

усиления. Особое внимание в ходе беседы было 

уделено вопросам энергетической безопасности 

и двустороннему сотрудничеству в энергетиче-

ской сфере.

Андрей Ермак положительно оценил до-

стигнутый прогресс в увеличении пропускной 

способности пунктов на украинско-польской 

границе и отметил важность введения сов-

местного погранично-таможенного контроля на 

всех пунктах пропуска.

Также он выразил благодарность Анджею Ду-

де за высокую государственную награду Респуб-

лики Польша — Командорский крест со звездой 

Ордена «За заслуги перед Польшей»:

— Для меня большая честь получить эту высо-

кую награду. Рассматриваю ее как отличие всего 

украинского народа.

РОССИЮ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТСТРАНИЛИ 
ОТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МИРОВОЙ 
АВИАЦИИ. НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
ТЕРРОРИСТА В РУКОВОДЯЩЕМ ОРГАНЕ  
СОВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, СООБЩИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ

Г
лава государства подчеркнул, что это 

очень красноречивый сигнал:

— Государство, нарушившее столько 

норм международного права, нельзя сохранять 

в каких-либо международных организациях как 

якобы нормального участника. В глобальном со-

обществе россии не место.

Владимир Зеленский также сообщил об орга-

низованной встрече командиров с «Азовстали» с род-

ными:

— Встреча состоялась в Турции, где наши воины 

пребывают согласно договоренности об их освобо-

ждении. Они в полной безопасности — с гарантиями 

Президента Турции Эрдогана. Им обеспечены надле-

жащие условия. Я благодарю всех, кто обеспечил им 

возможность снова быть со своими семьями. И мы 

сделаем все, чтобы для семей всех украинцев, еще пре-

бывающих в российском плену, однажды стала воз-

можной такая встреча — встреча с родными. Украина 

ценит людей. Спасает людей. И помогает всем тем, кто 

нуждается в помощи. Это фундаментальные пра-

вила для нашего государства. Так будет всегда. 

Большая группа наших чиновников продолжает 

работу по предоставлению необходимой помощи 

всем, кто был освобожден из российского плена.

В то же время достаточно интенсивно на разных 

уровнях власти делается все, чтобы вернуть нор-

мальную жизнь в освобожденные от оккупантов 

районы. В общей сложности это более четырех 

с половиной сотен населенных пунктов в одной 

только Харьковской области — те, что были осво-

бождены благодаря оборонной операции, кото-

рая началась в сентябре и продолжается до сих 

пор.

— Возобновляется работа транспорта, почты, 

полиции. Возобновляются поставки воды, газа, 

электричества. После оккупантов осталось много 

заминированных участков, почти вся инфра-

структура разрушена. Ущерб колоссальный. Но жизнь 

возвращается — возвращается повсюду, где выгнали 

оккупантов. Есть четкая и международно признан-

ная граница Украины. Есть жизнь, которую мы долж-

ны защитить. Есть безопасность, которую мы должны 

восстановить. И все это будет. Все это мы делаем.

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Траурная церемония 
прощания с заслуженным 
строителем Украины, 
председателем правления 
АО «Трест Жилстрой-1» 
Валерием Арутюновым 
состоялась 4 октября 
в Армянской церкви. 
В церемонии приняли участие 
Харьковский городской голова 
Игорь Терехов, родственники, 
близкие, коллеги, ученики, 
друзья, харьковчане.

И
горь Терехов выразил соболезнования семье 

Валерия Арутюнова, отметив его высокие че-

ловеческие качества и весомый вклад в разви-

тие Харькова:

— Валерия я знаю со сту-

денческой скамьи. Он все-

гда был светлым, добрым 

и отзывчивым человеком, 

который всегда помогал 

другим и которого мы все 

очень любили. Благодаря 

ему и Александру Михайло-

вичу сегодня Харьков имеет 

парк Горького, зоопарк, жи-

лые дома, дороги и многое 

другое. Когда наступила 

война, трест, одним из руко-

водителей которого он был, 

сделал и продолжает делать столько, сколько многие не 

сделали и за всю жизнь. Безумно тяжело и горько. Про-

щай, друг. Ты навсегда останешься в наших сердцах. 

Пусть земля тебе будет пухом.

Проекты, которые до полномасштабной войны 
планировалось реализовать в Харькове при 
поддержке Европейского инвестиционного банка, 
будут воплощены в жизнь.

Х
арьковский городской голова Игорь Тере-

хов сообщил, что встречался с главой фи-

нансового учреждения в Киеве, и Евро-

пейский инвестиционный банк подтвердил, что все 

проекты будут продолжены:

— В их числе — строительство новой линии мет-

рополитена и депо, закупка нового подвижного 

состава для метро, новых троллейбусов и трамва-

ев и проект по безопасному движению. Ни один 

проект, который был на стадии разработки, мы не пре-

кращаем. Я очень благодарен нашим международным 

партнерам за понимание и их позицию. Они поддер-

живают Харьков, радуются нашим успехам на фронте, 

и я уверен, что вместе мы обязательно отстроим наш 

город.

ÏÐÎÅÊÒÛ ÅÈÁ 
ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÛ

Â ÏÀÌßÒÈ — ÍÀÂÑÅÃÄÀ

Валерий Ашотович Арутюнов родился 8 января 1965 года в Тбилиси (Грузия). 
В 1988 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное 
и гражданское строительство». С октября 1990 года по март 1996 — инженер технического отдела 

«Трест Жилстрой-1». С марта 2019 года — председатель правления АО «Трест Жилстрой-1». 
Заслуженный строитель Украины (2010). Преподавал в Харьковском национальном университете 

строительства и архитектуры. Депутат Харьковского городского совета двух созывов. 
Валерий Арутюнов скоропостижно скончался 1 октября на 58-м году жизни.
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ДОСТУПНЫМ 
МАРШРУТОМ

Для харьковчан запустили три автобусных 
маршрута с автостанции «Героев Труда».

По информации Департамента инфраструк-

туры ХГС, работу возобновили следующие 

маршруты: № 206э «ст. м. «Героев Труда» — ул. 

Натальи Ужвий», № 208э «Большая Даниловка 

— ст. м. «Героев Труда», № 212э «Ул. Светлая — 

ст. м. «Героев Труда».

Также с 5 октября работает троллейбус № 40, 

курсирующий от пр. Победы до парка им. Горь-

кого. Маршрут открыли в связи с окончанием 

ремонта контактных и кабельных сетей на ул. 

Сумской и ул. Деревянко, а также для улуч-

шения транспортного обслуживания жителей 

Шевченковского района. Троллейбус будет 

курсировать так: разворотный круг «Пр. Побе-

ды» — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — 

ул. Ахсарова — ул. Деревянко — ул. Сумская — 

разворотный круг «Парк им. Горького».

ПОДАРОК ОТ UBER
Компания Uber предоставила для медицинских 

и социальных работников Харькова 
250 промокодов, каждый на 20 поездок. 

Директор Департамента инфраструктуры ХГС 
Иван Кузнецов отметил, что таким образом, 
медицинские и соцработники всего получат 

5 тысяч поездок бесплатно.

Промокодом предоставляется 150 грн на 

поездку. Если стоимость поездки больше, 

остальные средства снимут с платежной кар-

ты получателя услуги, 

а если меньше — раз-

ница не возвращается. 

Промокод будет дей-

ствовать только на том 

телефоне, на котором 

он впервые был введен.

— При неверном вве-

дении промокода он 

будет аннулирован, поэтому просим вниматель-

но вводить данные. Срок действия акции — до 

21 ноября. В случае неиспользования всех про-

мокодов до конца указанного срока их действие 

будет продолжено, — сообщили в компании.

В Харькове более 900 человек получили бесплатное 
зубопротезирование и слуховые аппараты.

Г
ражданам льготных категорий проводят зубопро-

тезирование и предоставляют слуховые аппараты 

за счет бюджета территориальной громады горо-

да, сообщили в Департаменте здравоохранения ХГС:

— С начала 2022 года в городских стоматологических 

поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 бесплатную услугу 

зубопротезирования получили 478 человек. Кроме то-

го, в Городской клинической больнице № 30 слуховые 

аппараты предоставили 451 харьковчанину.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÃÎÐÎÆÀÍÀÕ

Руководство КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХГС 
заботится о своих работниках. К их услугам — бесплатное 
питание, ведомственный автобус. А на днях 
на территории предприятия обустроили альпийскую горку 
для эмоционального отдыха.

В
ыложили композицию декоративными кам-

нями, между ними высадили разнообразные 

растения и цветы. К композиции добавили не-

большой колодец, садовую фигуру в виде собаки, сим-

волизирующей охрану и защищенность, и на высоком 

шесте обустроили декоративное гнездо аистов — сим-

вол любви к родной земле и хранителя семейного уюта.

— Ежедневно работники КП «КВБО» выполняют 

тяжелую и очень нужную для города работу — вывозят 

твердые бытовые отходы с улиц и дворов Харькова. На-

ши работники, как и все люди, нуждаются в психологи-

ческой и эмоциональной разгрузке. Альпийская горка 

создана именно для этого, — объяснил цель создания 

композиции директор предприятия Алексей Артику-

ленко. Работы по обустройству альпийской горки были 

выполнены предприятием самостоятельно, работники 

с удовольствием приняли в этом участие, а теперь тща-

тельно ухаживают за ней, добавляя в композицию новые 

интересные детали.

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÐÀÇÐßÄÊÀ

ИНФРАСТРУКТУРА ХАРЬКОВА ПРОХОДИТ СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ В СВЯЗИ 
С ПОСТОЯННЫМИ ОБСТРЕЛАМИ. ЭТО КАСАЕТСЯ И НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ 
ВОДЫ В ДОМА ХАРЬКОВЧАН. КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПЕРАТИВНО 
ЛИКВИДИРУЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕДОВЫЕ 
НАРАБОТКИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

О
тдельное внимание городская 

власть уделяет вопросу под-

держания надлежащего состо-

яния имеющейся водопроводной сети. 

С этой целью Харьковский городской 

голова Игорь Терехов провел рабочую 

встречу с представителями ООН, по 

результатам которой уполномоченные 

ООН выразили готовность предоста-

вить помощь в реконструкции систем 

водоснабжения города.

По мнению городского головы, именно благодаря 

самоотверженности харьковчан городу удается в крат-

чайшие строки договариваться о предоставлении необ-

ходимой помощи:

— Весь мир сегодня восторгается выдержкой жи-

телей нашего города. Благодаря их храбрости и си-

ле духа достигаются ре-

зультативные договорен-

ности по скорейшему ре-

монту инфраструктуры.

Вместе с тем важной 

составляющей подачи 

воды является наличие 

беспрерывной поставки электричества 

для работы генерирующего оборудова-

ния. Для этой цели при активной под-

держке парламентской группы «Восста-

новление Украины» из госбюджета Украины выделено 

70 миллионов гривень на восстановление Харьковской 

ТЭЦ-3. Кроме того, как проинформировал Сопредсе-

датель депутатской группы Игорь Абрамович, депута-

ты группы зарегистрировали в Верховной Раде проект 

Закона № 8085, которым предлагается создать Фонд 

восстановления и стимулирования развития регионов 

и территорий.

— Наша цель — на постоянной основе обеспечить 

регионы необходимой финансовой поддержкой для 

восстановления критической и социальной инфра-

структуры. Уверен, что разработанный нами меха-

низм поможет в том числе и моему родному Харькову 

в кратчайшие сроки восстановиться и стать еще луч-

ше, — отметил Сопредседатель группы «Восстановле-

ние Украины» Игорь Абрамович.

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ — 
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Граждане Украины могут приобрести военные облигации 
и помочь государству приблизить победу.

В
оенные облигации — это ценные бумаги, кото-

рые выпускает государство во время военного 

положения. Приобрести их можно в «Дії», сооб-

щили в Департаменте цифровой трансформации ХГС:

— Покупая облигации, гражданин дает государству 

взаймы деньги и обратно получает их с процентами. 

Стоимость одной военной облигации от 900 грн. При-

обрести можно любое количество ценных бумаг. Обли-

гации различаются по: дате выплат — сроком до 1,5 года; 

процентам дохода — от 11 до 16% годовых; названиями 

в честь временно оккупированных городов и террито-

рий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым и т. д.

Всю информацию о военных облигациях можно 

узнать по ссылке: https://militarybonds.diia.gov.ua/

ÏÐÈÁËÈÇÈÌ ÏÎÁÅÄÓ
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ХОЧЕТЕ, ЩОБ ВИХІДНІ БУЛИ ДО ДУШІ ВАШИМ ДІТЛАХАМ І СТАЛИ ЩЕ ЯСКРАВІШИМИ? 
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ТОП10 НАЙКРАЩИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ, КУДИ УВІЙШЛИ НОВИНКИ ОСТАННІХ РОКІВ. 
БУДЕ ЦІКАВО НЕ ЛИШЕ ДІТЯМ, А Й ЇХНІМ БАТЬКАМ

 ЛУКА (2021)
Сонячна, тепла та чарів-

на казка від студії Pixar про 

дружбу та дорослішання на 

тлі життєрадісної Італійсь-

кої Рів’єри. Лука — юний 

морський монстр, який 

живе на глибині разом із 

батьками. Вони суворо за-

бороняють йому навіть по-

казувати носа на поверхні, а він так мріє про подорожі, 

пригоди, великі відкриття… Новий друг, безстраш-

ний і самовпевнений Альберто, надихає його на втечу. 

Хлопчики-монстри удвох вирушають на сушу і, вий-

шовши з води, перетворюються на звичайних підліт-

ків. Вони знайомляться з людським світом, де можна 

досить наїстися смачною пастою і морозивом, спати 

на дереві і милуватися зірками, ганяти на велосипеді 

і навіть на розкішному моторолері. А головне — Луці 

належить знайти тут свою справжню мрію і дізнатися 

про цінність міцної дружби, що на все життя.

 БЕБІ-БОС 2 (2021)
Брати, що подорос-

лішали, Тім і Тед з рока-

ми віддалилися один від 

одного. У Тіма тепер своя 

сім’я з двома доньками, 

а у Теда на думці лише 

бізнес. Але секретна кор-

порація агентів-немовлят 

BabyCorp знову вриваєть-

ся в їхнє життя: вона пере-

творює братів назад на дітей, щоб вони разом розкрили 

масштабну змову, працюючи під прикриттям.

 КРОЛИК ПІТЕР 2 (2021)
Продовження анімаційної фантазії на тему класич-

них дитячих книжок Беатрікс Поттер. Цього разу Пітер 

і компанія звірят вирішують залишити рідне поселен-

ня, де їм стає нудно, і виру-

шають на пошуки пригод 

у велике місто, Лондон. 

На них чекають подорож 

залізницею, овочі з рин-

ку, величезні будинки, 

автобуси. А ще численні 

небезпеки, які героям до-

ведеться пережити. Пітеру 

доведеться рятувати свою 

сім’ю з лап людей, шукати 

союзників у битві за близьких, брати участь у погонах 

та поєдинках. Як і в першому фільмі, тут є і живі ак-

тори — ролі друзів Пітера грають ті самі Донал Глісон 

і Роуз Бірн.

 ДУША (2020)
Джо Гарднер працює 

вчителем музики у нью-

йоркській школі. Він зао-

хочує творчі амбіції своїх 

учнів, а сам все життя лю-

бить джаз та мріє грати на 

сцені. Мама Джо не під-

тримує його прагнення 

до музичної кар’єри: жін-

ка хоче, щоб син подбав про фінансову стабільність. 

Якось Гарднер отримує унікальний шанс: знаменита 

джазова співачка Доротея Вільямс шукає музиканта 

для свого виступу. Джо успішно проходить прослухо-

вування та отримує роботу мрії, але випадково падає 

у вуличний люк на шляху додому. Після цього Джо 

приходить до тями на небесах, де чекає своєї черги на 

перехід у інший світ. Одержимий ідеєю нарешті зіграти 

на сцені, Джо відмовляється вмирати, тому втікає і по-

трапляє в дивовижну частину небес — Центр підготов-

ки душ перед відправкою на Землю. Джо приймають за 

одного з наставників і доручають виховати душу номер 

22 — зухвалу бунтарку, яка нізащо не хоче потрапляти 

на Землю. Завдання Гарднера — переконати свою підо-

пічну, що життя у світі людей прекрасне і дивовижне, 

тому він укладає з нею взаємовигідний договір. Чи змо-

же Джо повернутися додому та виконати свою головну 

мрію? Чи захоче номер 22 залишитися на Землі?

 ТРОЛІ. СВІТОВИЙ ТУР (2020)
У світі є безліч народів тролів-музикантів, які відда-

ють перевагу різним жанрам. Перед загальною загро-

зою вони мають подолати ворожнечу смаків і набути 

музичної гармонії. Королева Розочка править країною 

тролів, які люблять поп-музику. Вона дізнається, що є 

інші народи, що люблять 

різні музичні стилі: тех-

но, фанк, кантрі, класику 

і рок. Це окремі музичні 

королівства, не схожі од-

не на одного. Колись Ро-

зочка та її зітхач Цвєтан 

отримують листа від ко-

ролеви Рокс, повели-

тельки хард-року. Тро-

яндочка рада цьому і ду-

має, що Рокс стане її новою подругою. Героїня ще не 

знає, що всі музичні народи тепер перебувають на межі 

зникнення. Адже підступна Рокс та її батько Треш хо-

чуть захопити світ, знищити інші жанри та залишити 

всюди лише одну музику — важку. Щоб запобігти цьо-

му, Розочка, Цвєтан і їхні друзі вирушають у подорож 

іншими королівствами. Їм належить об’єднатися та 

врятувати свої музичні землі від злого року. 

 РАЯ ТА ОСТАННІЙ ДРАКОН (2021)
Колись велична чарівна країна Кумандра опинилася 

на межі загибелі. Країна розорена навалою друунів — 

безликих монстрів, які перетворюють людей на камінь. 

Багато століть тому мо-

гутнім драконам удалося 

стримати друунів, але ці-

ною свого життя. Пере-

живши катастрофу, жителі 

Кумандри піддалися стра-

ху та жадібності. Колись 

єдина країна розкололася 

на п’ять ворогуючих пле-

мен, безсилих перед но-

вим вторгненням друунів. 

Залишилася лише одна надія на порятунок — знайти 

останнього з великих драконів. Юна войовниця Рая 

вирушає на його пошуки.

 АЙНБО. СЕРЦЕ АМАЗОНІЇ (2021)
Барвиста сімейна анімація спільного виробництва 

Перу та Нідерландів. Творці мультфільму самі виросли 

в перуанській Амазонії та надихалися місцевими ле-

гендами та оповідями.

У селі Кандамо наста-

ють непрості часи. Жителі 

страждають від таємни-

чого прокляття, і навіть 

вождь племені слабшає 

через хворобу. Влада пере-

ходить до його 13-річної 

доньки Зумі. Вона має 

найкращу подругу — юну 

мисливцю-сироту Айнбо. 

Вона єдина в селі, з ким спілкуються тотемні твари-

ни. Вони розповідають Айнбо про міфічне коріння, 

яке має врятувати село. Відважна дівчинка вирушає на 

його пошуки вглиб Амазонії та стикається з чужинця-

ми, які загрожують порушити тендітну гармонію між 

людьми та природою.

 ЧАРІВНИЙ ПАРК ДЖУН (2019)
Анімаційна фентезі-комедія для всієї родини від ре-

жисера-дебютанта та колишнього художника студії 

Pixar Ділана Брауна. Ще в ранньому дитинстві невтом-

на фантазерка Джун вигадала разом з мамою парк ро-

зваг, в якому живе чари і сама радість. Тут працюють 

тварини, що говорять, — від бобрів і дикобраза до каба-

на і ведмедя, а створенням 

чудових атракціонів управ-

ляє шимпанзе Горішок.

Мрії Джун про найве-

селіше місце на землі зга-

сають, коли в її будинок 

приходить біда, — у мами 

виявляють небезпечну 

хворобу. Джун закидає 

іграшки та відмовляєть-

ся від дитячих фантазій. 

Але вони виявляються реальнішими, ніж вона дума-

ла, — одного разу посеред лісу Джун знаходить свій 

іграшковий парк, тільки в повному розмірі. І у по-

вному запустінні. Над парком вперше нависли хма-

ри, атракціони зламалися, а на співробітників-тва-

рин напали злісні мавпочки. Джун розуміє, що ці ли-

ха пов’язані з її власними розчаруваннями і вирішує 

все виправити.

 ВІЛЛІ ТА ТАЄМНИЧА ПЛАНЕТА (2019)
Віллі — звичайний хлопчик із Землі, який ось уже 

певний час разом зі своїми батьками подорожує про-

сторами космосу. На своєму шляху додому сім’я по-

трапила під метеоритний дощ. Мама і тато катапульту-

вали хлопчика на плане-

ту, повз яку вони якраз 

пролітали, що було най-

безпечнішим рішенням. 

Тепер Віллі має вижити 

до рятувальної операції 

батьків на незнайомому 

космічному об'єкті зовсім 

один. Єдиний, хто допо-

може йому в цьому, — ро-

бот Бак.

Він оберігатиме хлопчика від усіх небезпек і стане 

для нього справжнім другом. Але батарея Бака не вічна 

— рано чи пізно вона розрядиться, і Віллі залишиться 

один. Хлопчику потрібно знайти ще іншу підтримку на 

цій планеті та навчитися виживати без допомоги Бака. 

Він дочекається повернення батьків.

ßÑÊÐÀÂI ÌÓËÜÒÈÊÈ ßÑÊÐÀÂI ÌÓËÜÒÈÊÈ 
ÄËß ÂÀØÎÄËß ÂÀØÎЇЇ ÌÀËÅ×I ÌÀËÅ×I
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НАПРИКІНЦІ ВЕРЕСНЯ УКРАЇНЦІ ТА ХАРКІВ’ЯНИ ЗОКРЕМА ДОЛУЧИЛИСЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ 
АКЦІЇ З ЦИФРОВОГО ПРИБИРАННЯ, ІНІЦІЙОВАНОЇ МОЛОДІЖНИМ РУХОМ LET'S DO IT, UKRAINE! 
У ДЕПАРТАМЕНТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХМР ЗАЗНАЧИЛИ ВАЖЛИВІСТЬ ЦЬОГО ЗАХОДУ, 
АДЖЕ ВИДАЛЕННЯ ЗАЙВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗІ СВОЇХ ГАДЖЕТІВ, ХМАРНИХ СХОВИЩ, ЕЛЕКТРОННИХ 
ТА ІНТЕРНЕТРЕСУРСІВ ДОЗВОЛИТЬ РОЗВАНТАЖИТИ ЦЕНТРИ БАЗ ДАНИХ, НА ПІДТРИМКУ ЯКИХ 
ВИТРАЧАЄТЬСЯ ВЕЛИЧЕЗНА КІЛЬКІСТЬ ЕНЕРГІЇ, А ОТЖЕ, СКОРОТИТИ КІЛЬКІСТЬ ВИКИДІВ CO2 
В АТМОСФЕРУ

Д
епартамент цифрової трансформації вже 

третій рік поспіль є амбасадором цифрового 

прибирання.

 ЧОМУ ВАМ ВАРТО ЗРОБИТИ 
DIGITALПРИБИРАННЯ?

Майже всі дії, виконані онлайн, збільшують вугле-

цевий слід. За даними звіту McAfee 2009 року, енергія 

від надсилання мільярдів спам-листів дорівнює енергії 

від двох мільйонів домашніх господарств у Сполучених 

Штатах Америки за добу. Припускається, що до 2025 

року бази даних використовуватимуть 20% усієї вироб-

леної енергії.

Всередині будинків є один із видів невидимих від-

ходів — це цифрові відходи. Всі ці старі файли, копії 

фотографій, завантажені відео, невикористані про-

грами — вони ховаються в куточках ваших пристроїв, 

роблять їх повільними і витрачають місце для збері-

гання. Енергія, необхідна для підтримки наших циф-

рових даних, споживається більша, ніж у всіх домо-

господарствах Великобританії за рік. Це справді су-

часні відходи!

Видалення комп'ютерного сміття не просто очищає 

пам'ять на пристроях. Це робить їх швидшими.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it, Ukraine! 

сформував рекомендації та покрокову інструкцію для 

всіх охочих провести цифрове прибирання, не тільки 

коли світ оголошує офіційний день для цього, але й 

у будь-який час.

 ФАКТИ ГОВОРЯТЬ САМІ ЗА СЕБЕ
Вуглецевий слід в Інтернеті та системах, що підтри-

мують його, становить близько 3,7% загальносвітових 

викидів парникових газів. Цей відсоток можна порів-

няти із впливом світової авіаційної галузі.

Кожен спам-лист викидає в атмосферу приблиз-

но 0,3 грама CO2. Електронний лист із вкладенням 

містить 50 грамів. Під час відправлення мільярда спам-

листів витрачається стільки ж парникових газів, як від 

роботи 3 мільйонів автомобілів. А для зберігання 1 Гб 

електронної пошти протягом одного року витрачаєть-

ся 32,1 кВт/год, що дорівнює 10 годинам запікання 

у звичайній побутовій духовці.

Перед початком роботи не забувайте переглядати 

кількість заповненої пам'яті, щоб зафіксувати кінцеві 

підсумки очищення.

КРОК 1. ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
 Перевірте поточний розмір скриньки.

 Скасуйте всю непотрібну підписку. Особливо ту, 

яку ви ніколи не відкриваєте.

 Видаліть старі непотрібні листи. Вам може бути 

їх шкода, але ймовірність того, що ви їх перечитувати-

мете, дуже мала. Будьте сміливими, безстрашно натис-

кайте кнопку ВИДАЛИТИ.

 Блокуйте небажаних відправників. Для цього 

в листі натисніть у правому верхньому куті на позначку 

із трьома вертикальними крапками та виберіть опцію 

«Заблокувати відправника».

 Очистіть папку зі спамом, не відкриваючи по-

відомлення.

 Вимкніть сповіщення електронної пошти від до-

датків та соціальних мереж.

Вітаємо! Ви пройшли обряд освячення. Тепер можна 

переходити до наступного рівня.

КРОК 2. СМАРТФОН
 Перевірте поточний обсяг пам’яті. На Android: 

Меню> Налаштування > Зберігання або Меню > Мої файли 

> Пам'ять пристрою. На iPhone: Налаштування > Загаль-

не > Зберігання.

 Видаліть усі програми, якими ви не користуєте-

ся або користувалися лише декілька разів. Будьте чес-

ними та сміливими! Перегляньте також завантаження, 

адже частина викачаних файлів вже не знадобиться.

 Очистіть кеш. На телефонах Android перейдіть 

у Налаштування > Зберігання > Знайдіть додаток, який 

потрібно очистити > Очистити кеш. Або ж видаліть кеш 

безпосередньо через налаштування кожного додатку. 

На iPhone виберіть Налаштування > Safari > Очистити 

історію та дані вебсайту > Очистити історію та дані.

 Перевірте також, скільки місця займають ваші 

програми: Налаштування > Загальне > Використання 

(iPhone). Ви можете видалити найважчі програми та 

встановити їх знову. Часто це допомагає звільнити до 

500 Мб. Не забувайте очищати дані додатків, таких як 

Telegram. Всі фото, відео, документи та аудіо зберіга-

ються в окремій папці на пристрої під назвою додатку.

Час добирати до її величності галереї. Вам точно не 

потрібні десять версій однієї картинки або перефото-

графовані сторінки конспектів, книг? Щоб видалити 

всі інші, уявіть, що ви подорожуєте в часі на 5 років. 

Які зображення вам точно не знадобляться? Ті фото, 

що залишилися, посортуйте для зручності по папках.

Тепер ще раз погляньте на обсяг пам’яті й насо-

лодіться цими хвилинами гордості.

КРОК 3. НОУТБУК ТА КОМП’ЮТЕР
 Налаштуйте веббраузер. Перегляньте всі ваші па-

ролі, видаліть довжелезну історію вебпереглядів та не-

потрібні закладки, додатки. Накопичення таких даних 

уповільнює роботу браузера, а також створює небезпе-

ку для конфіденційності.

 Видаліть всі зайві програми. Але не робіть цього 

через просте видалення папки з диску С. Перейдіть до 

панелі управління, виберіть перегляд за категоріями та 

розділ «Видалення програм».

 Очистіть пристрій від тимчасових та непотрібних 

файлів. Для цього є безліч програм, які зроблять всю 

роботу за вас. Відкриваєте пошуковик, уводите запит 

і обираєте програму, яка вам подобається. Або запи-

тайте у знайомих IT-фахівців, вони будуть раді допо-

могти.

 Наступний крок такий же, як і в смартфонах: 

непотрібні однакові фото сторічної давності, смішні 

меми чи картинки, відео, презентації, документи, які 

давно хочуть опинитися в корзині, непотрібні заванта-

ження.

 Перевірте кінцеві підсумки своєї роботи. Для 

цього на диску виберіть опції: Властивості > Загальне.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, що активне використання техноло-

гій, — це меч з двома кінцями. Вони можуть і допомага-

ти, і шкодити. Спробуйте мінімізувати їх використання 

та присвятити вільний час для хобі, спорту чи спілку-

вання з дорогими для вас людьми.

ÑÊÐIÇÜ ÌÀЄ ÁÓÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ
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ЖАХ ВІД ПЕРЕЖИТОГО, ЯКИЙ НЕМОЖЛИВО ЗАБУТИ. ТАКИЙ І ДОСІ ВІДЧУВАЮТЬ 
ЖИТЕЛІ ОДНІЄЇ З БАГАТОПОВЕРХІВОК У ХОЛОДНОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ. ТОДІ ПРИЛЕТІЛО 
У ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ ТА ЗРУЙНУВАЛО ЙОГО МАЙЖЕ ВЩЕНТ

П
рокинулася від гучного вибуху. З переляку 

була не могла одразу зрозуміти, що коїться…

Порізала руку, метушилася по всій хаті. Ду-

же перелякалася, — каже мешканка пошкодженого бу-

динку Ольга. — Прийняла чимало заспокійливого, до-

ки хоч трішки прийшла до тями.

— Воно як бахне, я майже на метр від підлоги з пере-

ляку підскочив, — пригадує 80-річний Павло. — І чую: 

одне вікно посипало-

ся, друге падає, третє… 

Потім, мабуть, дві години 

це скло вигрібали. Ну що 

я можу сказати? Мені вже 

скільки років… чи можу 

я таке витримати, напи-

вся ліків від тиску, від сер-

ця. Це було несподівано. 

Хоча ми звикли, що воно 

десь вибухає. Ну то й по 

всьому. Нас бог милував 

до цього часу. Це вперше 

до нас прилетіло. Натер-

пілися жаху.

Головний інженер КП «Харківспецбуд» 

ХМР Максим Песін повідомив, що вна-

слідок влучення в одну з багатоповерхівок 

Холодногірського району була зруйнована 

частина даху:

— Були пробиті плити перекриття, по-

крівельна система зруйнована відсотків на 

сорок, це десь 900 кв. м. Руйнування тут 

досить значні. Наші 

фахівці зараз тимчасо-

во накривають дах, щоб 

врятувати квартири 

від потрапляння дощу, 

працюють над віднов-

ленням стропильної си-

стеми. У найближчий час чекаємо 

від проєктувальників рішен-

ня щодо відновлювальних робіт 

конструктиву будівлі.

До речі, роботи з відновлення 

житлових будинків, пошкоджених 

обстрілами окупантів, відбувають-

ся і у Немишлянському районі.

Зокрема, на другому та третьому поверхах будинку 

по вул. Краснодарській розібрали завали та проводять 

зварювальні роботи з укріплення конструктивів стін.

Також роботи тривають у будинку по Салтівському 

шосе, де ворожий снаряд влучив у покрівлю. Внаслідок 

цього було зруйновано сходову клітку між 10-м та 

11-м поверхами та пошкоджено шахту ліфта. Наразі 

ремонтники відновлюють сходові клітки.

Н
аразі на одній зі шкіл Київського району 

немає жодного живого місця після серії 

потужних обстрілів.

— Дуже прикро співробітникам дивитися на рід-

ний заклад, дуже боляче, — зізнається директорка 

школи Ірина Д’якова. — До війні у школі навча-

лося 720 учнів. Зараз до школи діти прийти не мо-

жуть, бо школа зруйнована. Відсутні стеля, підло-

га, пошкоджені стеля та сходи. Але ми віримо, що 

після перемоги діти обов’язково прийдуть до від-

будованої школи. І ми знов почуємо дитячий сміх 

та галас.

Виконроб КП «ХРБП» ХМР Петро Волошин повідо-

мив, що зараз тут робиться капітальний ремонт даху, 

в ньому дуже багато наскрізних отворів, іде ремонт 

конструктиву будівлі, стін, перекриттів та закривають-

ся контури:

— На нас чекає чимало нелегкої роботи, тому що се-

ред іншого пошкоджено і фундамент та було зруйнова-

но багато несучих конструкцій.

 ВОЛОНТЕРИ ПОСПІШАЮТЬ НА ДОПОМОГУ
Обстрілами окупантів зруйновано дуже багато на-

вчальних закладів Харкова. Не стала виключенням 

і одна зі шкіл Шевченківського району.

— Школу пошкоджено двічі. В кінці лютого і в сере-

дині квітня. Під час обстрілів було зруйновано 179 ві-

кон, — розповідає директорка школи Світлана Петро-

ва. — Взимку закрити розбиті шибки, щоб приміщення 

зберегти, нам допомагали колеги, батьки, друзі. Заби-

вали вікна чим могли: і дошками від парт, і старими 

стендами… Попереду знов випробування — знов зи-

ма. Тому команда волонтерів з простих харків’ян, не 

байдужих до ситуації, в якій перебуває Харків, ось вже 

декілька днів реанімують понівечений освітній заклад, 

щоб школа пережила морози. Тут все, як на підприєм-

стві: одні підвозять матеріали та нарізають фанеру, ін-

ші все оперативно монтують на віконні рами.

— На цьому етапі ми закриваємо вікна для того, 

щоб зберегти цей навчальний заклад в опалювальний 

сезон. Обсяг роботи великий, тому що школа була об-

стріляна двічі, — каже представник ГО «Відбудуємо 

Харків» Артем Петрухін. — У цьому районі у нас ще 

є заявки. Є об'єкти на Цілиноградській, є об'єкти на 

проспекті Перемоги. Плани великі, завдання великі, 

тому працюватимемо і допомагатимемо.

Протягом трьох днів команда волонтерів практично 

зашила всі понівечені вікна. Залишилося впорядкува-

ти з півсотні рам. Тим часом колектив школи з болем 

дивиться на пошкоджені війною класні кабінети. Але 

вони вірять, що рано чи пізно настане день, коли їхні 

діти знову стануть до офлайн-навчання, забувши про 

жахіття війни, як про страшний сон.

— Коли я тепер приходжу, я звичайно тримаюся, 

але страшенно боляче. І дітям я кажу: кріпіться, пере-

давайте вітання своїм батькам, тримайтеся, бережіть 

і любіть один одного. Я вірю, що ми обов’язково 

зустрінемось у цьому класі, на цих же місцях. За допо-

могою волонтерів, за допомогою нашої адміністрації 

міста, які про нас піклуються. Думаю, що все буде до-

бре, безперечно, бо інакше неможливо, — говорить 

вчителька української мови Тетяна Удовенко.

— Хочеться, щоб це вже якнайшвидше закінчило-

ся, щоб сюди повернулися наші діти, щоб поверну-

лися наші вчителі, щоб дитячий галас лунав в кори-

дорах. Слава нашій Україні, слава нашому народу — 

борцю і творцю. Я думаю, що у нас все буде гарно, — 

сподівається директорка школи.

ÂIÄÍÎÂÈÒÈ 
ÇÀÐÀÄÈ ÄIÒÅÉ

ÐÅÌÎÍÒÈ ÁÓÄÈÍÊIÂ ÒÐÈÂÀÞÒÜ 
ÏÎ ÂÑÜÎÌÓ ÌIÑÒÓ

СЮДИ УЧНІ ПОСПІШАЛИ ЩОРАНКУ. ХТОСЬ, ЩОБ ВЧЕРГОВЕ ПОБАЧИТИ 
СВОЇХ ДРУЗІВ ТА ОТРИМАТИ СВІЖУ ПОРЦІЮ ЗНАНЬ. А КОГОСЬ СЮДИ 
ПІДГАНЯЛИ БАТЬКИ. АЛЕ І ДЛЯ ТИХ, І ДЛЯ ІНШИХ  ЦЕ БУЛО УЛЮБЛЕНЕ 
МІСЦЕ. ЇХНІЙ ДРУГИЙ БУДИНОК, ЇХНЯ УЛЮБЛЕНА ШКОЛА
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За інформацією Департаменту охорони здоров’я ХМР, у місті працює 
більшість комунальних медичних закладів первинної ланки. А сімейні 

лікарі консультують як за попереднім записом, так і онлайн.
Але починати лікарі рекомендують все ж таки з серцево-судинних 

хвороб, оскільки з тих 92% смертей, що трапляються через неінфекційні 
захворювання, на частку ССЗ припадає 64%.

Н
а жаль, профілактика і в мирний час не була 

нашою сильною стороною, а під час війни, 

і того більше, здається чимось складним і на-

віть недоречним. Хоча насправді мінімальний «пакет» 

зусиль не такий уже й складний.

 ЧОМУ УКРАЇНЦІ НЕ ДБАЮТЬ ПРО СВОЄ 
ЗДОРОВ’Я

Згідно зі статистикою ВООЗ, 92% усіх смертей 

в Україні трапляються через неінфекційні хвороби. 

І ця картина не тільки в нашій країні. Якщо сприйня-

ти світ загалом, перша трійка захворювань, від яких 

найчастіше вмирає населення Землі, 

така:

 ішемічна хвороба серця;

 інсульт;

 хронічна обструктивна хвороба 

легень.

Інше питання, що ми робимо і чи 

робимо взагалі, щоб не допустити ро-

звитку цих недуг? На думку сімейних 

лікарів, є кілька причин, чому українці 

не дбають про своє здоров’я.

По-перше, це відсутність мотивації. 

По-друге, стигматизований підхід до 

психічного здоров’я: похід до психо-

терапевта досі сприймається українця-

ми як щось страшне та можливе лише 

у разі хвороби. Відповідно, більшість із нас не вміють 

справлятися зі стресом, обираючи прості способи роз-

слаблення — їжа, алкоголь, куріння, полежати на ди-

вані. Звідси випливає третя причина: короткострокова 

вигода від того, що ти швидко заспокоюєшся, переви-

щує перспективу бути здоровим у майбутньому. Фахів-

ці кажуть: «Не пий алкоголь, навчись розслаблятися 

по-іншому, щоб через 30 років ти сам себе зміг обслу-

говувати». На жаль, мало кого це переконує.

А головна причина, на думку лікарів, у тому, що ми 

не знаємо і не віримо, що відповідальність за здоров’я 

лежить лише на нас. Усвідомлення цього і на переоцін-

ку цінностей вплине, і відразу допоможе знайти моти-

вацію.

 У 40 РОКІВ ПОЧИНАЄМО ЖИТИ 
ТА ОБСТЕЖУВАТИСЯ

Турбота про здоров’я — це попередження хвороб, 

тобто профілактика, і не треба думати, що це виключ-

но доля тих, «кому за…». Насправді профілактичні об-

стеження починаються з народження, є обов’язкови-

ми та супроводжують дитину до дорослішання. А ось із 

18 років людина починає сама відповідати за своє здо-

ров’я. Якщо, звичайно, ця відповідальність прищеп-

лена їй батьками з дитинства і він, наприклад, звик, 

що раз на рік потрібно робити щеплення від грипу або 

двічі на рік відвідувати стоматолога.

Якщо ж говорити про неінфекційні хвороби, які 

найчастіше спричиняють смерть, 40 років — відмінний 

«стартовий» вік для профілактичних скринінгів.

За наявності скарг щодо гіпертонії чи інших серце-

во-судинних хвороб, раку молочної залози 

чи простати, цукрового діабету, досліджен-

ня потрібно проводити ще раніше. Якщо ж 

немає жодних симптомів, у 40 років ви йде-

те до свого сімейного лікаря, який на основі 

вашого анамнезу та сімейної історії хвороб 

складе план профілактичних обстежень.

 СЕРЦЕВОСУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Базове обстеження починається на прийомі у сі-

мейного лікаря з виміру артеріального тиску. І тут тре-

ба враховувати, що у 30% пацієнтів на прийомі вини-

кає так звана «гіпертонія білого халата», оскільки сам 

похід до медустанови у них спричиняє стрес. Тому де-

які лікарі зазвичай просять своїх пацієнтів протягом 

5–7 днів вести щоденник удома, записуючи показники 

вранці та ввечері. Вони не мають бути вищими за 140 

на 90.

Друге обстеження — оцінка ризику смерті від ССЗ за 

шкалою SCORE. Вона враховує вік, стать, рівень холе-

стерину, куріння, показники 

артеріального тиску.

Третій пункт — визначення 

індексу маси тіла та вимірю-

вання окружності талії, що 

впливає на виникнення ри-

зиків ССЗ. Для чоловіків фак-

тором ризику є талія від 94 см, 

для жінок — від 80 см.

Четвертий етап — здаван-

ня крові для визначення рів-

ня загального холестерину чи 

ліпідограму, якщо лікар вико-

ристовує з метою оцінки ри-

зиків ССЗ іншу шкалу.

За відсутності скарг та фак-

торів ризику чоловіки мають обстежуватися раз на два 

роки починаючи з 40 років, жінки — з 50. Якщо є спад-

кова схильність, цукровий діабет в анамнезі і перші 

«дзвіночки», скринінг має проводитися мінімум один 

раз на рік.

Крім того, до факторів ризику на-

лежать алкоголь та нікотин, низька 

фізична активність, надмірне вжи-

вання солі, нездорове харчування, 

підвищений артеріальний тиск та 

рівень цукру в крові, стрес.

 ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Насамперед це перевірка рів-

ня цукру в крові — аналіз здається 

натщесерце. І якщо показник ви-

щий за 5,5 ммоль/л — це вже сиг-

нал про необхідність звернутися за 

консультацією до ендокринолога.

Якщо факторів ризику немає, це є 

обов’язковим аналізом для всіх, ко-

му за 45 років. За їхньої наявності щорічно необхідно 

перевірятися починаючи з 18 років. Причому можна 

обстежити і рівень глюкози, і глікований гемоглобін, 

що показує середній вміст цукру в крові за тривалий 

період. Норма у такому разі не має перевищувати 6%.

Фактори ризику дуже схожі на ті, які діють і при сер-

цево-судинних хворобах: зайва вага, наявність родичів 

першої лінії, які мали діабет, гестаційний діабет — 

підвищення рівня глюкози, що вперше виникає під час 

вагітності, зловживання алкоголем.

 ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ
В Україні широко поширені бронхіальна астма 

та хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ), 

і профілактика цих недуг має свої нюанси.

Щодо хронічної обструктивної хвороби легень дослі-

дження показали дуже низьку ефективність скринін-

гових обстежень людей, які не мають симптомів. Але 

якщо вони є, виявлення хвороби на ранніх стадіях доз-

воляє впоратися з нею, не погіршуючи якість життя. 

І тут важливий баланс, щоб не перегнути палицю з об-

стеженнями і зробити їх вчасно і саме ті, що потріб-

но. Для цього у вас є лікар, і призначати собі перевірку 

самостійно не потрібно.

Серед факторів ризику: куріння, вроджені чи набуті 

деформації легень, ревматоїдний артрит в анамнезі, 

забруднене повітря, умови праці — робота в шахті, 

з хімічними речовинами, з пилом. Ризик виникнення 

ХОЗЛ зростає під час використання твердопаливних 

котлів для обігріву житла.

До речі, профілактикою легеневих, а також онколо-

гічних хвороб є елементарне уникнення диму від осін-

ніх багать, у яких спалюють листя чи траву.

 ОНКОЛОГІЯ
В Україні скринінгові обстеження передбачені щодо 

раку кишківника, молочної залози, простати, шийки 

матки.

Профілактика раку молочної залози — це щорічна 

мамографія у період з 50 до 69 років за відсутності фак-

торів ризику. Якщо вони є, треба починати з 40 років. 

Підвищує небезпеку наявність близьких родичів із 

подібним діагнозом, безпліддя, народження дітей пі-

сля 30 років, пізня менопауза 

після 55 років, тривала гор-

монозамінна терапія під час 

менопаузи.

Про наявність цих фак-

торів має знати сімейний 

лікар, який видає електронне 

направлення на безкоштовну 

мамографію.

Профілактика колорек-

тального раку має на увазі 

обов’язкове щорічне обсте-

ження з 50 до 70 років. Якщо 

є фактори ризику, треба роз-

почати з 40 років.

Профілактичний скринінг 

раку простати у чоловіків 

має починатися з 40 років за умови високого ризику 

його появи. Цей ризик забезпечує наявнiсть хвороби 

у близьких родичів.

Скринінг щодо раку шийки матки має найкращий 

кінцевий підсумок як профілактика серед усіх онко-

логічних хвороб. Дослідження на вірус папіломи лю-

дини та ПАП-тест є максимально достовірним мето-

дом.

На думку лікарів, проводити їх рекомендується із 

20-річного віку. Якщо вірус не виявлено і ПАП-тест 

у нормі, таке обстеження можна зробити че-

рез 4 роки. Якщо з чимось негаразд, про по-

дальшу частоту перевірок вирішує гінеколог.

Надійним заходом профілактики є вак-

цинація проти вірусу папіломи людини — 

обов’язкова у Європі для дітей з 9 років та 

рекомендована в Україні.

ßÊI ÕÂÎÐÎÁÈ
ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÜ
ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÈ
ВІЙНА НЕ ТІЛЬКИ НАРАЖАЄ НАС НА СИЛЬНИЙ СТРЕС, 
АЛЕ Й ОБМЕЖУЄ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАТИСЯ І ПІКЛУВАТИСЯ 
ПРО СВОЄ ЗДОРОВ’Я. ВСЕ ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗНАЧНОГО 
ПОШИРЕННЯ ТА УСКЛАДНЕНЬ У ПЕРЕБІГУ ТИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ 
ХВОРОБ, НА ЯКІ ПРИПАДАЄ АБСОЛЮТНА БІЛЬШІСТЬ СМЕРТЕЙ 
В УКРАЇНІ. ЦЕ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, СЕРЦЕВОСУДИННІ, ЛЕГЕНЕВІ, 
ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Будет немало перемен. Большая часть связана 

с близкими. День излишне суетливый, поскольку 

многочисленные, постоянно изменяющиеся обстоя-

тельства и новые идеи не позволят большинству Ов-

нов сидеть без дела, наслаждаясь тихими радостями.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Это день накопления информации, восстановле-

ния связей, начала учебного цикла. Любое важное 

дело лучше не откладывать на потом, если нет пре-

пятствующих факторов. Если вы собрались перехо-

дить на новое место работы, то делайте это сегодня.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Проявится решимость обладать и пользоваться 

всем самым лучшим из того, что имеется в непосред-

ственном окружении. Не ожидайте резкого взлета — 

рассчитывайте на продолжение долгого пути. Пусть 

и медленно, но двигайтесь к намеченной цели.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Житейские обстоятельства могут заставить Раков 

иначе взглянуть на отношения в семье. Если раньше 

они были уверены в благополучии, то теперь у них 

может появиться повод для сомнений. Надо опреде-

литься, чего вы хотите, и энергично взяться за дело.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
В первой половине дня множество неприятных си-

туаций возможно на работе, не исключены неспра-

ведливые претензии властей, которые вы в силах раз-

решить самостоятельно. Рекомендуется не афиши-

ровать все свои действия и планы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вероятно, вам не понравится то, что расходы пре-

высят разумные, с вашей точки зрения, пределы. 

Многие даже прекратят общение друг с другом. Воз-

можно, все проблемы от того, что вы обидчивы сверх 

меры или ограничиваете свободу близкого человека.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Профессиональная занятость не позволит уделять 

время личной жизни. Не стоит надеяться на измене-

ние своего положения, поскольку этот период имеет 

ярко выраженную профессиональную направлен-

ность, и силы вам будут даны только для этого.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вероятно повышение по службе, многим предста-

вится шанс перейти на более выгодную должность, 

которая еще и позволит повысить ваш социальный 

статус. Трудитесь — вы на правильном пути!

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Возможно, вас будет охватывать беспричинный 

страх утратить нечто важное, потерять любимого че-

ловека. Помните: именно своими страхами мы при-

тягиваем к себе несчастья. Верьте, что все будет хоро-

шо, — и вам не придется жаловаться на судьбу.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
В первой половине дня ваш близкий человек может 

вас огорчить — у него могут появиться другие интере-

сы, и это способно ранить вашу впечатлительную ду-

шу. Вам придется быть психологом, осторожно вы-

бираясь из возможных семейных передряг.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы сможете с успехом решать творческие задачи. 

Вам предстоит усердно потрудиться. Можете рас-

считывать на стабильную помощь меценатов, но и не 

стоит сбрасывать со счетов свое природное упорство.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Придется столкнуться со своими трудностями 

и проблемами. И родители, и воспитатели, и учителя 

должны объяснять детям смысл тех или иных указа-

ний и запретов. Нельзя наказывать словом и давить 

на психику.

Ãîðîñêîï íà 6 îêòÿáðÿ

ВВ
ыбор идеальной подушки во многом за-

висит от положения, в котором вы спи-

те. Если на спине — нужна более тонкая 

подушка с более прочным основанием, чтобы 

поддерживать шею. На животе — используй-

те самые тонкие подушки или спите без подуш-

ки (если вам так удобнее). На боку — выбирайте 

твердую, устойчивую подушку. Возможно, вам 

придется спать с подушкой между коленями для 

лучшего выравнивания позвоночника.

При выборе подушки особое внимание уде-

лите наполнителю. Натуральный — подушки из 

гусиного или утиного пуха относительно легкие 

и мягкие (подушки из гусиного пуха мягче ути-

ного пуха, но и немного дороже). Подушки с син-

тетическим наполнителем дешевле, гипоаллер-

генны и требуют более частого обновления. Они 

намного мягче, чем подушки с натуральным на-

полнителем. Шерсть — эти подушки гипоаллер-

генны и устойчивы к пыли и бактериям, прочные, 

имеют долгий срок службы. Хлопок — похож на 

подушки с шерстяным наполнителем, гипоаллер-

генны, устойчивы к пыли и бактериям и являются 

одним из лучших вариантов для людей, страдаю-

щих аллергией. Латексные — прочные, удобные, 

долго сохраняют форму. Эти подушки, устойчи-

вые к пыли и бактериям, созданы специально для 

дополнительной поддержки шеи.

Большинство людей покупают подушку стан-

дартного размера. Если вы все же предпочитаете 

большую подушку, убедитесь, что ваши плечи, 

голова и шея выровнены с позвоночником, что-

бы обеспечить спокойный сон без дискомфорта 

после пробуждения. Выберите наволочку подхо-

дящего размера — не кладите слишком большую 

подушку в маленькую наволочку и наоборот.

Менять подушки следует через 18 месяцев 

использования. Натуральные подушки служат 

дольше, чем синтетические. Выньте подушку из 

наволочки и внимательно осмотрите. Есть ли на 

нем пятна пота? Запахи? Ткань начала истон-

чаться? Вот некоторые признаки того, что вам 

следует сменить подушку, на которой вы спите. 

Более того, со временем на подушках собирают-

ся отмершие клетки, бактерии, клещи. Если вы 

чувствительны, эти незваные гости могут вы-

звать аллергию и привести к проблемам с дыха-

нием во время сна.

Следующий тест включает складывание подуш-

ки. Если вы сложите ее, и она не вернется к своей 

первоначальной форме, это еще один признак то-

го, что вам следует выбросить ее и купить новую.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÎÄÓØÊÓÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÎÄÓØÊÓ
Во сне мы проводим около трети нашей жизни. 
Поэтому подушка, на которой мы спим, не является 
прихотью. Выбор правильной подушки — гарантия 
спокойного полноценного отдыха, после которого вы 
будете полны сил для нового дня.

По горизонтали: 8. Группа, объединившаяся для 

достижения какой-либо цели, самостоятельный 

субъект права. 9. Монохромная живопись. 11. Со-

вокупность наук о странах Востока. 12. Денеж-

ное возмещение за какие-либо услуги. 14. Поклон 

с неглубоким приседанием как знак приветствия. 

16. Мельчайший микроорганизм. 17. Большой 

совок с острым краем для зачерпывания грунта. 

19. Требование на товары со стороны покупателя. 

22. Свод законов. 23. Покров птиц. 25. Внутренняя 

опорная часть предмета. 26. Предмет, определяю-

щий направление движения. 27. Средство борьбы. 

28. У народов Северного Кавказа: изгнанник из 

рода. 32. Психическое заболевание, выражающее-

ся в судорожных припадках, в слезах, смехе, кри-

ках. 34. В античной мифологии: дух, оказываю-

щий влияние на жизнь, судьбы людей. 35. Боковая 

пристройка к дому. 36. Река в Европе. 39. Отрасль 

сельского хозяйства. 40. Вид местности, открыва-

ющийся с высоты. 41. Равнозначащий, равносиль-

ный продукт.

По вертикали: 1. Медицинский препарат для обез-

боливания. 2. Хищная птица. 3. Сосуд для горяче-

го древесного угля. 4. Приёмная электронно-лу-

чевая трубка телевизора. 5. Оперативное войско-

вое объединение. 6. Призма, основанием которой 

является параллелограмм. 7. Электрохимическое 

окисление. 10. Просеивающее устройство в различ-

ных машинах. 13. Устройство для обнаружения ис-

точника звука. 15. Сооружение с каналом для пода-

чи воды через овраг, реку. 18. Название некоторых 

периодических изданий. 19. Взаимная перебранка. 

20. Вращающаяся часть в турбине. 21. Лопатка для 

зачерпывания сыпучих тел. 24. Представитель выс-

шего привилегированного слоя дворянства, знати. 

29. Газонепроницаемый шарообразный или ци-

линдрический сосуд. 30. Теория о наследственном 

здоровье человека и путях его улучшения. 31. Одна 

из двух равных частей чего-либо. 33. Орган движе-

ния у рыб и позвоночных, живущих в воде. 37. То, 

что служит прикрытием кого-чего-нибудь. 38. Выс-

шая цель деятельности, стремлений.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 8. Корпорация. 9. Гризайль. 11. Восто-

коведение. 12. Плата. 14. Книксен. 16. Вирус. 17. Скребок. 

19. Спрос. 22. Кодекс. 23. Оперение. 25. Остов. 26. Ориентир. 

27. Оружие. 28. Абрек. 32. Истерия. 34. Демон. 35. Флигель. 

36. Волга. 39. Животноводство. 40. Панорама. 41. Эквивалент.

По вертикали: 1. Новокаин. 2. Ворон. 3. Жаровня. 4. Кине-

скоп. 5. Армия. 6. Параллелепипед. 7. Электролиз. 10. Реше-

то. 13. Шумопеленгатор. 15. Акведук. 18. Вестник. 19. Ссора. 

20. Ротор. 21. Совок. 24. Аристократ. 29. Баллон. 30. Евгени-

ка. 31. Половина. 33. Плавник. 37. Ширма. 38. Идеал.


