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НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ДУМАЮТ О ВАС ОКРУЖАЮЩИЕ .6

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РУКОВОДСТВО ХАРЬКОВА ДЕЛАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ГОРОЖАНЕ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ НАЧИНАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ  
К МИРНОЙ ЖИЗНИ

Уже реализованы важные шаги на пу-
ти восстановления Харькова. Запущен 
в работу общественный наземный транс-

порт, метрополитен. К реализации планов при-
ступают представители бизнеса, ведутся под-
готовительные работы по строительству новых 
домов для жителей, которые из-за войны лиши-
лись своего жилья.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
отметил, что сейчас харьковчане едины как ни-
когда.

— Всех нас объединяют любовь к  родному 
городу и  стремление сделать его еще краси-
вее и  лучше, чем до войны. Среди приоритет-
ных задач — обеспечение людей жильем, ведь 
тысячи семей остались без крова. Параллельно 
со строительством новых микрорайонов будут 
разбирать завалы разрушенных зданий. К сожа-
лению, в городе много домов, которые вообще 
не подлежат восстановлению. Но мы приложим 
максимум усилий, чтобы решить эти проблемы. 
Харьковчанам как можно скорее необходимо 

предоставить качественное жилье, построен-
ное по новым стандартам. Речь идет о паркин-
гах, которые в случае необходимости будут слу-
жить бомбоубежищами, новых энергосберега-
ющих технологиях, автономном водоснабже-
нии, котельных и т. д. Также микрорайоны будут 
сразу строиться со школами, детскими садами 
и сетью магазинов. Именно поэтому приоритет 
мы будем отдавать новой застройке, — сообщил 
Игорь Терехов.

Кроме того, уже начата работа по созданию 
Нового Генерального плана Харькова, который 
должен соответствовать потребностям будущих 
поколений.

— Город нуждается в  создании даун-тауна, 
сити-центра, современной транспортной ин-
фраструктуры. Все должно быть продумано на 
много лет вперед и соответствовать потребно-
стям последующих поколений. Я  уверен, что 
после восстановления опыт Харькова станет 
примером реализации лучших мировых практик 
градостроительства.

ВМЕСТЕ СТРОИМ 
ГОРОД БУДУЩЕГО!
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ИДТИ ПУТЕМ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ
Мы стремимся к миру, но он должен быть 
справедливым. Наш суверенитет и территориальная 
целостность не подлежат компромиссу, заявил 
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак 
на панели Securing Europe в рамках Всемирного 
экономического форума в Давосе

Руководитель ОП 
подчеркнул, что ис-
тория учит тому, что 
умиротворять агрессо-
ров бесполезно. Они 
всегда принимают 
миролюбие за слабость 
и требуют больше 
с каждой следующей 
уступкой.

— Ближайшая цель 
Украины — это прекращение жестокой агрессии 
России и обеспечение полного вывода ее войск с на-
ших земель. Мы должны найти надежный способ 
удержать Россию от повторной агрессии в будущем. 
Но мировой порядок почти разрушен и разбит. ООН 
полупарализована присутствием России в Совете 
Безопасности. ОБСЕ потеряла смысл существова-
ния. НАТО является единственным институтом, 
способным обеспечить надежный зонтик безопас-
ности своим членам. Но некоторые страны Альянса 
все еще разрешают России налагать вето на вступле-
ние Украины. Следовательно, мы должны идти аль-
тернативным путем, — сказал Андрей Ермак.

Руководитель ОП сообщил, что вместе с бывшим 
Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом 
Расмуссеном создается международная консульта-
тивная рабочая группа, цель которой дать некото-
рые рекомендации в отношении надежных и эф-
фективных гарантий безопасности для Украины.

— Ведущие деятели в области безопасности, поли-
тики и дипломатии, а также ученые будут приглаше-
ны присоединиться и внести свой вклад. Мы с нетер-
пением ждем привлечения друзей Украины, которые 
могут предложить свои знания и опыт для эффектив-
ной реализации инициативы. Для усиления обороно-
способности Украины государства-гаранты должны 
обеспечить наши Вооруженные Силы современным 
вооружением и военной техникой. С 24 февраля рос-
сийские войска убили, замучили, изнасиловали и ра-
нили почти семьсот украинских детей. Это только те, 
о которых мы точно знаем. Вероятно, цифра намного 
выше. Более двухсот тридцати тысяч детей были де-
портированы в Россию. Мы должны быть в состоянии 
защитить наших детей. Они имеют право жить в без-
опасной стране, и мы должны обеспечить это право.

В Харькове на территории Лесопарка, в частности,  
на Мемориале Славы, проходят работы  
по разминированию.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
обратился к горожанам с просьбой соблю-
дать осторожность и воздержаться от прогу-

лок в лесополосе. Мэр обнародовал фотографии мин 
и остатков снарядов, выпущенных вражеской армией 
по Харькову.

— Вот такие «подарки» нам оставил «русский мир» 
на Мемориале и в Лесопарке. Очень прошу вас, доро-
гие харьковчане, не гулять в Лесопарке, не ездить и не 
бегать по велодорожке, так как несколько неразорвав-
шихся кассет нашли именно здесь. Воздержитесь от 
прогулок и выгула собак в лесополосе. Там могут быть 
мины, неразорвавшиеся снаряды и другие взрыво-
опасные предметы, — сказал Игорь Терехов.

Городской голова подчеркнул, что возобновить про-
гулки и занятия спортом на этой территории можно 
будет только после того, как подразделения ГСЧС очи-
стят местность от опасных предметов.

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА 
ЗЕЛЕНСКОГО С НОВОНАЗНАЧЕННЫМ 
ПОСТОЯННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ТАМИЛОЙ ТАШЕВОЙ

Владимир Зеленский отметил, что сейчас 
очень важно понимать, каковы настрое-
ния людей в оккупированном Крыму 

и Севастополе.
— Мы отдаем себе отчет, что активные 

и небезразличные граждане Украины на по-
луострове будут нашей главной опорой при 
освобождении Крыма из-под оккупации. 
Мы должны их поддерживать. Кроме работы, 
направленной на наращивание международной 
политической поддержки деоккупации, в первую оче-
редь следует думать о принятии дополнительных зако-
нов и постановлений, которые помогают обеспечивать 
права граждан Украины в Крыму, — сказал Президент.

Тамила Ташева рассказала о деятельности Посто-
янного представительства Президента, направленной 

на поддержание контакта с украинскими граждана-
ми на полуострове, которые так или иначе протесту-
ют против войны и проявляют свою солидарность 
с материковой частью Украины. Она вспомнила об 
отдельных вопиющих делах, связанных с преследова-
нием активистов.

— Нам следует поддерживать контакт с этими 
людьми. Они должны чувствовать, что мы видим 
и ценим эти сигналы солидарности из оккупа-
ции, — подчеркнула Тамила Ташева.

Кроме того, участники совещания обсудили 
перспективы развития инициативы Президен-
та Украины «Крымская платформа». В частно-
сти, проведение международных мероприятий 
в августе 2022 года, которые соберут участников 
учредительного саммита Крымской платформы 
и потенциально расширят географию государств, 
поддерживающих декларацию Крымской плат-
формы.

Владимиру Зеленскому было передано письмо 
от заместителя председателя Меджлиса крым-
скотатарского народа Наримана Джелялова, аре-
стованного после участия в инаугурационном 

саммите Крымской платформы в 2021 году. Сейчас 
оккупационная власть удерживает его в заключении. 
В письме Нариман Джелялов благодарит Президента 
Украины за подписание закона, который вводит соци-
альную и правовую защиту для политических заклю-
ченных, военнопленных и гражданских заложников.

Более полусотни картин 
и рисунков украсят комнаты 
отдыха и залы ожидания 
вокзалов Украины. Среди 
них рисунки 9-летней 
харьковчанки по имени 
Вера.

Картины и рисун-
ки сегодня 25 мая 
передали Укрза-

лизныце президент На-
циональной ассоциации 
медиаторов Украины Диана Проценко и руководитель 
Культурно-художественного центра Национального 
университета «Киево-Могилянская академия» Влади-
слава Осьмак.

В частности, для размещения на вокзалах Украины 
переданы рисунки Веры — 9-летней девочки из Харь-
кова. С начала войны она была вынуждена с семьей 
уехать из родного города, но попала в оккупацию, где 
пробыла почти 2 месяца.

В начале мая девочке с семьей уда-
лось прорваться на подконтрольную 
Украине территорию, и сейчас она 
проживает в селе Святопетровском 
под Киевом. До войны Вера занима-
лась в цирковой и художественной 
студии. Теперь свободное время она 
уделяет рисованию и охотно дарит 
свои работы родным и знакомым.

СИГНАЛЫ СОЛИДАРНОСТИ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ОПАСНОСТИ

Пиротехнические подразделения ГСЧС в сутки, с 24 
по 25 мая, обезвредили 22 вражеских боеприпаса. 

Кроме того, в течение суток проводились аварийно-
спасательные работы в разрушенных зданиях 

Холодногорского, Киевского и Слободского 
районов Харькова. Всего за сутки спасатели 

совершили 19 оперативных выездов, из которых 
11 — на ликвидацию пожаров, 4 — для проведения 

аварийно-спасательных работ, еще 4 — для 
оказания помощи населению и сотрудникам 

полиции, сообщили в Главном управлении ГСЧС 
Украины в Харьковской области.

ПОДАРОК ОТ ВЕРЫ
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ПАСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

ВОЗОБНОВЛЕНЫ
С 25 мая харьковчане могут воспользоваться 
услугой «Вклеивание в паспорт гражданина 

Украины фотографии при достижении  
25- и 45-летнего возраста».

В  Центре  предоставления  администра-
тивных  услуг  Харькова  сообщили,  что  для 
этого  можно  обратиться  в  Региональный 
центр  услуг  (пр.  Тракторостроителей,  144) 
и  ЦПАУ  Салтовского  района  (ул.  Юрьев-
ская, 13).

—  Пока  что  услуга  доступна  гражданам, 
место  жительства  которых  зарегистрирова-
но в Салтовском районе города Харькова, — 
уточнили специалисты ЦПАУ.

Отметим, что за неделю работы граждане 
получили 6,8 тыс. услуг в Центре предостав-
ления  административных  услуг  и  его  тер-
риториальных  подразделениях.  Также  1036 
консультаций  были  предоставлены  спе-
циалистами  ЦПАУ  по  электронной  почте 
и в социальных сетях.

Всего в центрах предоставляется 46 адми-
нистративных  услуг,  но  городская  власть 
делает  все  возможное,  чтобы  восстановить 
их  полный  перечень.  Администраторы  ра-
ботают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 
17:00. Три территориальных подразделения 
ЦПАУ города Харькова работают в формате 
«Прозрачных офисов». Административные, 
социальные  и  пенсионные  услуги  можно 
получить в Региональном центре, Шевчен-
ковском и Киевском районах.

Предварительная запись в ЦПАУ Харькова 
и его территориальные подразделения 

доступна через:
 официальный сайт: 

https://dozvil.kh.ua/queue;
 колл-центр: 0-800-304-304 

(бесплатный, многоканальный);
 чат-бот «Telegram»: 

https://t.me/CNAPKharkiv_bot.

В САМЫХ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНАХ ХАРЬКОВА ПРОВОДЯТ РАБОТЫ НА ВОДОВОДАХ. 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ВСЛЕДСТВИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ 
И АВИАУДАРОВ В ХАРЬКОВЕ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНЫ УЧАСТКИ ВОДОВОДОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 500 М

Заместитель генерального директора по эксплу-
атации  водопроводного  хозяйства  —  дирек-
тор  Комплекса  «Харьковводоснабжение»  КП 

«Харьковводоканал»  Депаратамета  во  вопросам  обес-
печения жизнедеятельности города ХГС Владлен Вол-
ков подвел итоги работы КП за 90 дней войны.

—  Серьезно повреждены объекты, которые обеспе-
чивают водоснабжение города. С начала войны специ-
алисты предприятия предпринимали все необходимые 
меры для того, чтобы харьковчане были с водой. Сов-
местно  с  рабочими  комплекса  «Харьковводоотведе-
ние» оперативно восстанавливали поврежденные тру-
бопроводы и внутридомовые системы. Таким образом 
удалось избежать серьезных проблем с водообеспече-
нием  и  водоотведением.  Сейчас  предприятие  плано-
мерно возвращается к обычному ритму работы. Опре-

делены  первоочередные  задачи  на 
ближайшее время. Рабочие приступи-
ли к ремонтным работам на водоводах 
в наиболее пострадавших районах го-
рода  —  на  Северной  Салтовке,  ХТЗ, 
микрорайонах  Жуковского  и  Гори-
зонт, Алексеевском и Роганском жил-
масивах, — рассказал он.

Уже  возобновили  водоснабжение 
в  трех  микрорайонах  Северной  Сал-
товки, а еще в двух микрорайонах го-
товятся к подаче воды в 70 многоэтаж-
ных домов.

—  Также  постоянно  контролируем  дома  частного 
сектора, где нужно своевременно ремонтировать во-
доразборные колонки. Конечно же, работа предпри-

ятия  сопряжена  с  определенными  трудностями,  но 
мы  обязательно  справимся, —  подытожил  Владлен 
Волков.

Команды КП «Харьковские тепловые сети»  
и КП «Харьковский метрополитен» сыграли товарищеский 
футбольный матч в честь возобновления работы метро.

По итогам игры, со счетом 3:1 победили теплови-
ки,  а  метрополитеновцы  пообещали  подгото-
виться к реваншу.

—  Никто  не  обиделся.  В  повседневной  жизни  игроки 
обеих команд работают для харьковчан — каждый в своей 
сфере, — отметили в КП «ХТС» Департамента по вопро-
сам обеспечения жизнедеятельности города ХГС.

Газовщики устранили повреждения от вражеского снаряда 
на газопроводе в районе Северной Салтовки. В АО  «Харьковгоргаз»,  в  результате  российского 

удара был поврежден подземный газопровод сред-
него давления диаметром 720 мм. После того, как 

военнослужащие ВСУ и работники ГСЧС разминировали 
территории, газовщики получили доступ к участку и сразу 
приступили к работам. Для ремонта рабочие использова-
ли специализированную технику. В результате полностью 
уничтоженная часть газопровода была заменена.

—  Некоторое  время  уйдет  на  обследование  и  полную 
ликвидацию  последствий  вражеских  обстрелов  на  всех 
близлежащих газопроводах. Вручную необходимо прове-
рить все внутридомовые газопроводы на плотность и гер-
метичность. Возобновление газоснабжения будет проис-
ходить  при  безопасных  для  жителей  района  условиях, — 
отметили в компании.

Рок-группа «Жадан и Собаки» представили новую работу, 
посвященную детям Харькова, которым приходится 
прятаться от российских обстрелов в подвалах и подземке. 
Песня называется «Метро».

Как рассказал Сергей Жадан 
на Facebook, на ее написа-
ние  вдохновило  знаком-

ство с двумя молодыми парнями из 
харьковского метро, которые помо-
гали  взрослым,  следили  за  поряд-
ком и организовывали младших.

—  За три месяца войны мне при-
шлось  увидеть  много  харьковских 
детей  —  кого-то  мы  с  товарищами 
вывозили  из  города,  для  кого-то 

пели в метро, а кому-то привозили еду в бомбоубежища. 
Все  они  были  разными:  молчаливыми  и  испуганными, 
веселыми и уверенными в себе, кто-то куражился, а кто-
то  стрессовал  все  время.  Так  появилась  эта  песня,  кото-
рая, я уверен, поможет детям не молчать, сохранить харь-
ковский  кураж  и  продолжать  всегда  любить  родной  го-

род.  Песня  получилась  очень  харь-
ковская и очень «собачья». О наших 
детях,  о  нашей  памяти,  о  наших 
надеждах.  Мы  уже  второй  раз  поем 
о детях на протяжении этой войны. 
Возможно  потому,  что  дети  и  есть 
наша  целевая  аудитория.  А  может 
потому,  что  дети  в  этой  войне  наи-
более  беззащитны.  Они  нуждаются 
в нашем внимании и заботе. Береги-
те  друг  друга,  дорогие  братья  и  се-
стры.  Всё  будет  Украина, —  сказал 
Сергей Жадан.

РЕМОНТИРУЕМ ВОДОВОДЫ

ДЕТЯМ ХАРЬКОВА

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ГАЗОПРОВОДЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПРАВНЫ
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ЧИТАЙ УКРАIНСЬКЕ
ЯСКРАВІ Й ХАРИЗМАТИЧНІ ГЕРОЇ, ПРОНИКЛИВІ ТА БУРХЛИВІ СЮЖЕТИ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ, 
МРІЇ Й СПОДІВАННЯ ТА НОВА РЕАЛЬНІСТЬ — УСЕ ЦЕ В ДЕТЕКТИВАХ, ЦИКЛАХ ЕСЕ І НАВІТЬ 
ЕКРАНІЗОВАНИХ ІСТОРІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Ярослава Литвин. «НЕ МІЙ ДІМ»
Ярослава Литвин написала роман про психологіч-

ний тиск чоловіків на жінок, батьків на дітей, про 
вплив, який ми не помічаємо ще з перших малень-
ких деталей.

За сюжетом молода 
дівчина Сюзанна приї-
жджає на конферен-
цію до Праги. Там вона 
зустрічає кохання свого 
життя, пірнає у стосунки 
з головою та не помічає, 
як втрачає орієнтири, 
а згодом і себе. Це бен-
тежна та напружена 
історія про те, як зміню-
ються людські стосунки. З рівноправної партнерки 
дівчина перетворюється на домогосподарку.

Юрій Винничук. «ВІЛЛА ДЕККЕРА»
«Вілла Деккера» віртуозно балансує на межі ре-

тродетективу й політичного трилера. Події книжки 
розгортаються за кілька 
днів до початку Другої 
світової війни. Головним 
героєм є харизматичний 
нічний репортер, якого 
наймає поліція, щоб де-
кого знайти…Вир дра-
матичних та динамічних 
подій, яскравий гумор, 
глибоке знання таємного 
життя передвоєнного 
Львова, соковита мо-

ва, кримінальні та любовні інтриги — усе це читач 
знайде в новому романі письменника.

Гаська Шиян. «ЗА СПИНОЮ»
Героїня книжки «За спиною» Марта мала похму-

ре дитинство в маленькому містечку. Але це лише 
стало поштовхом до то-
го, аби вона побудувала 
успішну кар’єру. Дівчи-
на насолоджується ком-
фортом та добробутом, 
який створює для себе 
і для свого бойфренда 
Макса, а ще тримається 
осторонь від політичних 
новин. Усе змінюється 
тоді, коли Макс отримує 

повістку в армію. Марта намагається відповідати 
суспільним очікуванням і прийняти такий крок, 
але внутрішній конфлікт і образа за те, що він не 
залишився з нею, не дають їй спокою. Роман по-
рушує багато болючих і потрібних для обговорення 
у наших реаліях тем: стереотипів суспільства, па-
тріотизму, націоналізму, ставлення до переселен-
ців, двомовності, ролі жінки та відчуття безпеки 
в сучасному світі.

Ганна Улюра. «БОГ НА ШІСТДЕСЯТ ВІДСОТКІВ»
Цикл есе літературної критикині Ганни Улюри, 

де авторка у кожному з них проникливо, іронічно 
і сміливо пише про соціальне життя і власний пере-
житий досвід. Неорди-
нарний та інтелектуаль-
ний погляд на важливі й 
буденні речі, спостереж-
ливість до людей, вміння 
відчувати поп-культуру 
й сучасність — ось що 
захоплює у цій збірці. 
Ганна веде щиру і від-
верту розмову про все, 
що турбує сучасну жінку 
у великому місті. Есе сто-
суються теми самотності, кохання, побачень і сексу-
ального досвіду, бодіпозитиву, реклами, розлучень, 
сексизму, історії, культури й моди, кіно і книжок, 
дружби та інших важливих тем.

Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов.  
«ПОЗИВНИЙ «БАНДЕРАС»

Книжку створено на основі щоденників нацгвар-
дійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та 
інших воїнів 93-ї бригади. Дія військового детекти-
ву розгортається восени 
2014 року. Розвідники на 
чолі з капітаном Анто-
ном Саєнком (позивний 
«Бандерас») намагають-
ся запобігти диверсії та 
знешкодити російського 
підривника. Драматизму 
подіям додає ще й міс-
це дії — все розгортаєть-
ся поблизу рідного села 
Бандераса, яке він по-
кинув 20 років тому. Думка про те, що на передовій 
у протистоянні із сепаратистами й терористами ги-
нуть молоді хлопці, не полишає головного героя.

ЩОБ СТАТИ  
СИЛЬНIШИМИ
ТРИ КНИЖКИ, ЯКІ НАДИХАЮТЬ ТА ДОПОМОЖУТЬ 
СТАТИ КРАЩИМИ Й ЩАСЛИВІШИМИ, КОЛИ 
НАВКОЛО ВІЙНА
 «ДАР. 12 УРОКІВ, ЯКІ ВРЯТУЮТЬ ВАШЕ ЖИТТЯ».  

Едіт Еґер 
Ця книжка — правила життя вцілілої в Аушвіці пси-

хотерапевтки. Вона пережила немислимі муки, змогла 
зцілитися після травми 
й відчаю. Тепер Едіт 
Еґер допомагає іншим 
проживати повноцінне 
життя, навіть коли на-
вколо багато горя і не-
справедливості. Вона 
знає, як це. Їй вдалося.

У книжці «Дар» 
докторка Еґер форму-
лює 12 тез для покра-
щення життя. Кожну з 
них письменниця су-

проводжує власною історією про психотерапевтичну 
практику, шлюб та німецький табір смерті.

Наприкінці кожного розділу авторка пропонує спосіб 
для розв’язання тієї чи іншої проблеми.

 «ВОНИ Б І МУХИ НЕ СКРИВДИЛИ».  
Славенка Дракуліч 

Що перетворює звичайних людей на жорстоких 
монстрів та воєнних злочинців? Хорватська жур-
налістка Славенка Дракуліч шукала відповіді на 
засіданнях Гаазького 
трибуналу, де судили 
югославських офіцерів, 
звинувачених у масових 
стратах та зґвалтуван-
нях під час Боснійської 
війни.

Спостерігаючи за 
розглядами справ, Дра-
куліч звертала увагу 
на деталі: як реагували 
підсудні, коли про них 
свідчили скривджені 
жінки? Як на процесі поводилися їхні родичі? Чи були 
бодай мінімальні ознаки каяття у військових злочин-
ців?

І головне — де був той поворотний момент, коли ціл-
ком пристойні люди, про яких рідні казали “» б і мухи 
не скривдили» перетворилися на бездушних мародерів 
та вбивць?

Читаючи цей блискучий художній репортаж, немож-
ливо не проводити паралелей із сучасною російсько-у-
країнською війною. Це цінний текст, який наводить 
важливі для нас із вами свідчення: винні у воєнних зло-
чинах можуть понести покарання.

 «ПЛАНЕТА ПОЛИН». Оксана Забужко 
Навколо так багато людей, які спраглі всього україн-

ського! Повномасштабна війна спонукала українців 
дізнаватися більше про свою історію, видатні постаті 

та пізнавати нашу мен-
тальність.

Збірка есеїв Ок-
сани Забужко — це 
стилістично багата і 
глибока книжка, яка 
допоможе нам краще 
зрозуміти власну іден-
тичність. Забужко пи-
ше про українців та 
українок, які творили 
нашу дійсність в різно-
манітних сферах. Про 

маловідомі, карколомні та важливі моменти історії.
Ви знали, що Катерина Білокур жодного дня у своєму 

житті не була колгоспницею, попри примус радянської 
влади? Чи як Соломія Павличко вмовляла авторку ку-
пувати хутро на західні гонорари?

Свої есе письменниця розділила на жіночі, чоловічі 
та колективні. Це цікаво, це важливо і це про нас.

..
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ОЧІКУЮЧИ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ, БАТЬКИ 
НАСАМПЕРЕД ПРАГНУТЬ БАЧИТИ ЇЇ ЗДОРОВОЮ. 
ПІЗНІШЕ ВИНИКАЮТЬ Й ІНШІ БАЖАННЯ: 
ЩОБ ВОНА СТАЛА УСПІШНОЮ, ДАВАЛА 
СОБІ РАДУ В ЖИТТІ Й БУЛА, БЕЗПЕРЕЧНО, 
З ВИСОКИМ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУ. ПРОТЕ НІКОЛИ 
НЕ ЗАМИСЛЮЮТЬСЯ, ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ 
ВИДАТНИМИ І ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ГЕНІЇ. ОТЖЕ, 
ПРОСЛІДКУЙМО, ЧИ ВАША ДИТИНА СТАНЕ 
ГЕНІЄМ І ЩО З ЦИМ ПОВ’ЯЗУЄТЬСЯ.

Численні спеціалісти ламають голову над тим, 
звідки беруться геніальні діти. Одні з них 
переконані, що все залежить від генів, інші — 

що від середовища, в якому виховується дитина. Оче-
видно, рацію мають обидві шкали, адже інтелект — це й 
успадкований потенціал, і плоди освіти та соціалізації.

Визначний геній Річард Фейнман, один із твор-
ців квантової електродинаміки, лауреат Нобелівської 
премії в галузі фізики за 1965 рік, мав рівень інтелекту 
«тільки» трохи вищий за середньостатичний, а не ви-
сокий чи дуже високий. До розвитку досягнень вчено-
го доклав значних зусиль батько, за фахом продавець, 
який попри брак освіти зумів зацікавити сина приро-
дою.

 ЧИ ВАША ДИТИНА СТАНЕ ГЕНІЄМ?
Невідомо. Однак треба невпинно вишукувати в ній 

таланти і нахили та інвестувати в них не тільки гроші, 
але й увагу і час, щоб дитина могла виявити свій по-
тенціал. Чудовим способом для цього є розмови на 
різні теми з різними запитаннями, заохочення дитини 
до ухвалення власних рішень, до зацікавлення навко-
лишнім світом, чутливого ставлення до нього, розвит-
ку творчого мислення, праці над самооцінкою, а також 
систематичні в цьому процесі тренування для зміцнен-
ня пам’яті.

Мало хто народжується з високим рівнем інтелекту, 
але кожен отримує певний потенціал. Те, як його ви-
користати, значною мірою залежить від нього самого, 
але насамперед — від батьків.

Діти народжуються зі значно вищим потенціалом 
інтелекту, ніж це мають дорослі. У їхньому мозку є 
мільярди нервових сполучень (у віці двох років дитина 
має їх близько ста більйонів, тобто у рази більше ніж 
у дорослих). Психологи стверджують, що стимуляція 
молодого мозку різними подразниками дозволяє вря-
тувати якнайбільшу кількість нервових сполучень, за-
побігаючи при цьому дисфункціям розвитку.

 ЩО РОБИТЬ ДИТИНУ ГЕНІЄМ?
Рівень інтелекту, робоча пам’ять, а може… синдром 

Аспергера (дослідження вказали, що особи з цим син-
дромом переважно дуже талановиті).

Щоб проаналізувати характерні ознаки (риси) вун-
деркіндів, науковці Йоганна Рутзац і Юрдан Урбах 
провели дослідження з вісьмома дітьми, які значно 
виділялися в різних галузях науки і мистецтва. Для 
визначення кількісної оцінки рівня інтелекту вико-
ристано тести IQ Стенфорда Біне (IQ-коефіцієнт ін-
телекту). Тести ай-к’ю призначені для оцінки розумо-
вих здібностей, а не рівня знань (ерудиції).

Як передбачалося, геніальні діти мали результати 
IQ вищі, ніж середньостатичні — 128 порівняно із се-
реднім — 100. Одна дитина отримала трохи вищий ре-
зультат — 108. Які ж висновки можна з цього зробити? 
Виявилося, що вундеркінди мають високий інтелект, 
але не настільки, як сподівалися.

Проте одного IQ замало, щоб досягнути в житті 
визначних успіхів і прославитися як геній. Безпереч-
но, багато в чому завдячуємо інтелектові, але до певної 
межі. Виявилося, що при його надвисокому рівні вели-
чезне значення має робоча пам’ять, головним завдан-
ням якої є запам’ятовування і зберігання інформації, 
а також опрацьовування більшої її кількості одночас-
но.

Кожен з восьми вундеркіндів мав виняткову робочу 
пам’ять, через яку увійшов до одного відсотка тих, хто 
володіє нею в такому великому обсязі.

Зауважимо, що робочу пам’ять можна тренувати 
і вдосконалювати з допомогою тренінгів, досягаючи 
при цьому безперечних результатів.

 ЧИ ВУНДЕРКІНД МОЖЕ БУТИ ЩАСЛИВИМ?
Виявляється, що надзвичайна здібність може ста-

ти для нього баластом і навіть причиною життє-
вих проблем. Йдеться не тільки про амбіції батьків 
і надмірну кількість додаткових занять.

Геніальні люди часто емоційно нестабільні, мають 
схильність до згубних звичок і депресії. Багато з них 
хворіє на неврози, тяжкі алергії, спостерігаються від-
хилення в системі кровообігу та роботі серця. Оскільки 
ген пізнього пробудження корелюється з високим ко-
ефіцієнтом інтелекту, тобто IQ, то генії просиджують 
до пізніх нічних годин.

Сатосі Канадзава, психолог з лондонської шко-
ли економіки, проводячи дослідження з відоми-
ми інтелектуалами, вказав на їхні глибокі проблеми 
в соціумі, а саме в питанні налагодження комунікації.

Оскільки небагато хто може зрівнятися з геніями, їм 
складно знайти собі пару. Особи з високим IQ щасливі 
тільки у своєму товаристві. У зв’язку з цим вони 
прагнуть до самотності, уникаючи банальних пустопо-
рожніх розмов на рівні пересічних, часом навіть ерудо-
ваних співрозмовників, які їх неймовірно втомлюють.

Справедливо зазначають психологи, що дітям, 
наділеним природним інтелектом у відповідній ца-
рині, треба особливо дбати про своє місце в соціумі 
і творчий розвиток у ньому. Крім того, у них має бути 
час на те, щоб відчувати себе звичайними дітьми, а не 
тільки геніями.

ЧИ БУДЕ ДИТИНА ГЕНI   М?Э

ВИКАПАНИЙ ТАТО!

Це означає одне: деякі речі дитина здатна ус-
падкувати тільки від свого батька. Які са-
ме — про це далі.

 Тонка емаль і порушення прикусу у дитини,  
якщо у тата погані зуби

За красу і здоров’я зубів людини відповідає цілий 
набір генів. Вчені визначили, що у чоловіків вони ак-
тивніше, ніж у жінки, — дитина 
успадковує саме батьківську кра-
су посмішки. Разом з цими гена-
ми діти переймають «програму» 
здоров’я зубів і їх структури. Якщо 
у батька був порушений прикус, 
спостерігалася діастема (щілина 
між зубами) або стоншена емаль, 
з максимальною вірогідністю все 
це проявиться і в дитини. Діти 
переймають від татусів форму 
зубів і їхній розмір.

 Якщо батько схильний до облисіння,  
синові цього не уникнути

Науково доведено, що за густоту волосяного по-
криву відповідає гормон тестостерон. Він же впли-
ває на формування м’язової маси, тембр голосу 
і навіть на прояв деяких рис характеру чоловіка.

Вчені встановили, що запас тестостерону пере-
дається від батька до сина. Відповідно, всі наслід-

ки його нестачі або надлишку теж. І, 
якщо тато почав лисіти ще в моло-
дому віці, синові потрібно приготу-
ватися до того ж.

 Губки бантиком — теж все від тата
Великий вплив на повноту і форму 

губ дитини надає ген батька. Він — 
домінуючий. Під час досліджень вчені 
встановили: якщо чоловік має пухкі 
губи, дитина теж успадкує цю зовніш-
ню особливість.

 У тата і дитини однакові проблеми з серцем
Вчені з університету Лестера в Великобританії про-

вели цікаве дослідження, під час якого з’ясували, що 
батьки здатні передавати хвороби серця своїм дітям. 

Вся справа в Y-хро-
мосомі, одне із завдань 
якої — регулювання 
діяльності серцево-
судинної системи. Її 
особливий вид, пере-
даний від батька до 
дитини, підвищує ри-
зик розвитку патології 
коронарних артерій на 
цілих 50%. Наслідок 
цього — інфаркт або 
стенокардія.

 Якщо у тата є ямочки, вони з’являться  
і у дитини

Науково доведено, що унікальне розташування 
м’язів обличчя, через яке утворюються ямочки на 
щоках і підборідді, — чоловіча риса. Вона успадко-
вується тільки по батьківській лінії. При цьому стать 
дитини значення не має.

Чоловічі гени агресивніші жіночих. Про це стверджують результати досліджень генетиків за останні роки.
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Речь не о соблюдении элементарных правил по-
ведения в обществе, а о переживаниях по пово-
ду того, как отреагируют другие на ваш внеш-

ний вид, слова и поступки.
«Страх не понравиться — распространенная пробле-

ма, которая особенно досаждает женщинам, — ком-
ментирует тему клинический психолог и гипно-
терапевт Ольга Голосова. — Внимательное отношение 
к чувствам других — черта, безусловно, положитель-
ная, но, если мысли о чужом мнении мешают само-
выражению и развитию личности, такого рода угодли-
вость вам явно не на пользу. Если вы согласуете каждое 
действие с тем, насколько это приемлемо для окружа-
ющих, пора ставить на паузу потребность всем угодить 
и приступить к прокачке прав на индивидуальность».

 8 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВЫ СЛИШКОМ 
ПЕРЕЖИВАЕТЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО О ВАС 
ДУМАЮТ ДРУГИЕ
 Вы постоянно контролируете свои слова и по-

ступки, избегая спонтанных выступлений. По сути, 
вы боитесь сказать, что на самом деле думаете или чув-
ствуете.
 Вы не любите рисковать, предпочитаете идти без-

опасным путем, редко прислушиваетесь к интуиции 
и всегда обдумываете последствия своих действий.

 Вас напрягают перемены, вы их не любите. Ино-
гда у вас появляются новые идеи, вам хочется что-то 
изменить в жизни или внешности, но вы волнуетесь, 
что вас раскритикуют, поэтому всегда согласуете свои 
желания с близкими, друзьями и коллегами.
 Вам трудно принимать самостоятельные реше-

ния и следовать им.

 Вы всегда стараетесь угодить другим и редко про-
тиворечите, когда не согласны.
 Вы избегаете определенных людей, потому что 

они подавляют вас и побуждают к зависти своей яркой 
индивидуальностью. Кроме то-
го, вас угнетает ощущение, что 
вы им неинтересны.
 У вас часто возникает 

(необоснованное) чувство, что 
кто-то раздражен или зол на вас.
 Поскольку вы всегда адап-

тируете свои потребности к мне-
нию окружающих, вы на самом 
деле не знаете, что нравится или 
не нравится вам лично.

Если тот или иной пункт ка-
жется вам знакомым, ситуация явно складывается не 
в ваших интересах. Самое время остановить этот одно-
сторонний процесс, пока вы не превратились в полно-
го и безоговорочного «плизера» (от английского терми-
на pleaser) — того, кто ставит чужое мнение и удовле-
творение превыше собственного. «Вместо того, чтобы 
направлять энергию в боязнь быть отвергнутой/-ым, 
меняйте привычки, осваивайте практики, повышаю-
щие самооценку, а еще лучше — проконсультируйтесь 
со специалистом», — советует Ольга Голосова.

 ВОТ 5 ИСТИН, КОТОРЫЕ НАШ ЭКСПЕРТ 
РЕКОМЕНДУЕТ ЗАУЧИТЬ НАИЗУСТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ О ТОМ, ЧТО О ВАС 
ДУМАЮТ ОКРУЖАЮЩИЕ

1 У КАЖДОГО СВОИ НЕДОСТАТКИ
Переживая о чужом мнении на ваш счет, вы 

забываете, что у всех есть недостатки, и даже самоуве-
ренные с виду персонажи время от времени сомнева-
ются в себе. Пока вы вол-
нуетесь, как вы выглядите 
в его/ее глазах, в голове 
у этого человека, возмож-
но, крутятся мысли: «Ин-
тересно, а что она дума-
ет обо мне?» или «Какое 
впечатление у нее склады-
вается?» В большинстве 
случаев опасения о том, 
как вас примут окружаю-
щие, совершенно беспоч-
венны. Вы их попросту 
придумываете.

2 ЛЮДЯМ, В ОБЩЕМ-ТО, НА ВАС НАПЛЕВАТЬ
Звучит резковато, но так и есть. 95% нашей 

непростой жизни мы заняты исключительно собой. 
Способность других думать о вас (тем более критиче-

ски) ничтожно мала — лишь 5% вни-
мания направляется на окружающих. 
Так уж мы устроены. Зарубите на носу 
этот статистический факт. Возможно, 
разочаровывающий, но в то же время 
освобождающий от лишних забот.

3 ТО,  ЧТО  О  ВАС  ДУМАЮТ,  НЕ 
ВАША ПРОБЛЕМА

Если вам хочется выйти на улицу 
в трениках и дырявом свитере, нет 
причин переживать, что кто-то вос-
примет ваш стиль скептически. Ваше 

мировоззрение может абсолютно не совпадать с вос-
приятием другого человека. Мы все разные, нам нра-
вятся совершенно разные вещи, и, если ваш стиль или 
манеры не соответствуют его/ее представлению о пре-
красном, это его/ее проблема, а не ваша.

4 ЗАБОТА  О  ЧУЖОМ  МНЕНИИ  ГАСИТ  САМО- 
ОЦЕНКУ

Задумайтесь на пару минут, сколько времени и эмо-
ций вы тратите на то, чтобы представить, что другие 
могут о вас подумать. Многовато, правда? Эти бес-
смысленные переживания не только отнимают энер-
гию, но и побуждают вас все больше сомневаться в се-
бе. Вы должны в первую очередь заботиться о том, как 
сохранить целостность своей личности, а не предавать 
себя в угоду окружающим.

5 ВСЕМ УГОДИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Всегда найдутся люди, которым не по нраву 

ваши слова или поведение. Вы же ничего не можете 
с этим поделать. Однако в ваших силах по-разному ре-
агировать на чью-то критику, допуская или отвергая 

влияние чужого мнения. Если вы пони-
маете, что на вас проецируется негатив, 
не принимайте эту информацию на свой 
счет. Возможно, у этого человека что-то 
не ладится, и он агрессивно настроен 
ко всем вокруг. Гораздо важнее, чтобы 
вы нравились самой/-ому себе. Помни-
те, что в вашей жизни есть друзья и лю-
бящие люди, которые поддерживают 
и принимают вас такой/-им, какая/-ой 
вы есть. Не тратьте свое время и энергию 
на тех, кому до вас нет никакого дела.

По материалам сайта Storinka

ВРЯД ЛИ ТАКОЙ ВОПРОС ВОЛНОВАЛ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. ОДНАКО В ПРОЦЕССЕ 
ЭВОЛЮЦИИ МЫ УСВОИЛИ ПРАКТИЧНЫЙ И ОТЧАСТИ ДЕСТРУКТИВНЫЙ НАВЫК, А ИМЕННО 
ПРИВЫЧКУ ЗАБОТИТЬСЯ О ТОМ, ЧТО О НАС ДУМАЮТ ОКРУЖАЮЩИЕ

НА ВСЕХ НЕ УГОДИШЬ
5 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ДУМАЮТ 
О ВАС ОКРУЖАЮЩИЕ
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ТРОМБОЗИ — ОСНОВНА ПРИЧИНА 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ КАТАСТРОФ, ЯКІ 
ЗАБИРАЮТЬ ЖИТТЯ БІЛЬШОСТІ ЖИТЕЛІВ 
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН. ДОВГИЙ ЧАС ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ТРОМБІВ 
ВИКОРИСТОВУВАВСЯ АСПІРИН. АЛЕ 
НЕЩОДАВНО З’ЯСУВАЛОСЯ, ЩО ЙОГО 
ШКОДА КУДИ ВИЩА ЗА КОРИСТЬ

Незалежні експерти Цільової групи профілак-
тичних служб США (ЦГПС) провели аналіз 
медичних даних пацієнтів, які приймали ас-

пірин. Дослідження охоплювало великий період ча-
су — близько 30 років, що дозволило медикам зробити 
масштабні висновки щодо наслідків профілактичного 
прийому цього популярного препарату різними людь-
ми.

Дослідження ЦГПС показало незначну користь 
прийому ацетилсаліцилової кислоти особами віком 
40–59 років. Поширена схема прийому 100 і менше мг 
на день препарату знизила ризик інфаркту на 10%, без 
зниження летальності.

Шкода від прийому аспірину в цій віковій групі та-
кож була охарактеризована як незначна.

А ось у осіб старших за 60 років картина виявилася 
зовсім іншою. Аналіз медичних карток (119 тис.) по-
казав, що вживання невеликих доз ацетилсаліцилату 
призводить до збільшення ризику небезпечних шлун-
ково-кишкових кровотеч на 58%. При цьому ризик не-
летальних внутрішньочерепних кровотеч також зріс.

Вчені проаналізували вплив профілактичних доз ас-
пірину на можливість розвитку колоректального раку. 
Деякі ранні дослідження показували статистично зна-
чуще зменшення ймовірності виникнення злоякісних 
новоутворень прямої та товстої кишки у тих осіб, які 
приймали ацетилсаліцилат.

Проте більш масштабне дослідження, проведене 
ЦГПС, виявило недоліки попереднього, спростував-
ши його висновки. На думку дослідників, аспірин, як 
мінімум, неефективний для профілактики колорек-
тального раку. При цьому цільова група згадує про до-

слідження, яке показало шко-
ду профілактичного прийо-
му цього препарату особами, 
схильними до виникнення 
злоякісних пухлин кишечни-
ку.

Вчені закликають людей 
усіх вікових груп припинити 
приймати аспірин без порад 
лікаря. Вони акцентують на 
тому, що популярні та загаль-
нодоступні ліки можуть бути 
не менш шкідливими, ніж ре-
цептурні препарати.

«Багато людей навіть не 
думають про аспірин як про 
ліки, вони думають про нього 
більше як про вітамін, — гово-

рить доктор Аміт Кера, директор профілактичної кар-
діології в Південно-Західному медичному центрі Те-
хаського університету. — Але те, що він продається без 
рецепта, не означає, що це не ліки зі своїми перевагами 
та ризиками».

ЦЕ НЕ ВIТАМIНКА

ВІРУС МАВПЯЧОЇ ВІСПИ: 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ РОЗПОВІЛИ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ УКРАЇНЦЯМ 
ПРО ВІРУС МАВПЯЧОЇ ВІСПИ, ЯКИЙ 19 ТРАВНЯ 2022 РОКУ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ У СВІТІ

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ІНФІКУВАННЯ
Інфікування відбувається в результаті прямого кон-

такту із кров’ю, біологічними рідинами, ураженою 
шкірою або слизовою інфікованих людей чи тварин. 
Також вірус мавпячої віспи може потрапити до ор-
ганізму через вживання м’яса інфікованих тварин, 
яке не пройшло термічну обробку.

ЧИ МОЖЛИВО ІНФІКУВАТИСЯ ЛЮДИНІ ВІД ЛЮДИНИ?
У МОЗ зазначають, що такі випадки зафіксовані. 

Однак передача вірусу людині від людини відбуваєть-
ся за таких умов:
 вірус передається внаслідок тісного контакту 

з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів, уш-
кодженими ділянками шкіри або з предметами;
 найбільший ризик інфікування мають члени од-

нієї родини, а також медичні працівники, якщо не 
дотримуються правил контакту з пацієнтом;
 інфікування можливе через плаценту.

ОЗНАКИ ТА СИМПТОМИ
Інкубаційний період від часу зараження та появи 

перших симптомів становить від 6 до 16 діб, однак бу-
вають випадки, коли захворювання починає прояв-
лятися у проміжку від 5 до 21 днів.

У МОЗ стверджують, що людям варто звертати ува-
гу на такі симптоми:
 проникнення вірусу до організму супрово-

джується гарячкою, сильним головним болем, 
болем у спині, збільшенням лімфатичних вузлів 
та слабкістю (подібні симптоми можуть трива-
ти впродовж 5 діб, після чого починається період  
висипки);
 у 95% висипка з’являється на обличчі і потім по-

ширюється на інші частини тіла;
 первинним місцем появи висипки також мо-

жуть бути статеві органи;
 повне зникнення кірочок може затягнутися на 

три тижні.

МОЗ зазначає, що рекомендованим методом вияв-
лення вірусу є ПЛР-тестування, під час якого медики 
досліджують вміст або покриви висипань.

19 травня 2022 року у Великій Британії заявили 
про 2 випадки зараження віспою мавп. Згодом 

ця кількість значно зросла.
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Вряд ли в этот день произойдут грандиозные со-

бытия, которые перевернут вашу жизнь. Но поло-
жительные сдвиги намечаются. Особенно вы сможе-
те преуспеть в делах, которые связаны с контактами 
и договоренностями.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Ожидают интересные и непредсказуемые поворо-

ты судьбы, которые могут даже изменить ваше буду-
щее в лучшую сторону. Постарайтесь сейчас больше 
общаться, так как ключ к успеху, скорее всего, найде-
те именно при помощи связей и знакомств.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
На работе коллеги помогут в воплощении планов, 

но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их. 
В любви также не будет никаких разочарований, воз-
можны даже приятные известия и сюрпризы. Будьте 
осторожны со спиртными напитками.

Рак (22 июня — 22 июля)
Не поднимайте планку на недосягаемую высоту. 

Результат, которого вы добьетесь при таком поло-
жении дел — это испорченное настроение. Не стоит 
пытаться кого-нибудь обмануть. Иначе потреплете 
нервы себе, так еще это коснется и всех окружающих.

Лев (23 июля — 23 августа)
Постарайтесь не раздражаться, даже если близкие 

требуют от вас слишком многого. Бурные чувства 
способны сейчас помешать принять правильное ре-
шение. Не идите на поводу эмоций, чтобы не спро-
воцировать конфликты.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Работоспособности и умения находить золотую 

середину у вас сейчас более чем достаточно. В отно-
шениях с дорогим сердцу человеком никаких отри-
цательных изменений не предвидится. Будьте вни-
мательны к состоянию своего здоровья.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Звезды уверены: добиться своего вы можете лишь 

если не будете опускаться до грубости. Решайте все 
мирным путем. В отношениях с любимым человеком 
постарайтесь обойтись без замечаний и упреков, ведь 
иногда это может иметь обратный эффект.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Данный день благоприятен для проведения обще-

ственных мероприятий. Если соберетесь в гости с 
любимым человеком, постарайтесь не обделить его 
вниманием. Иначе ваше поведение послужит источ-
ником обиды и конфликта. Будьте деликатны.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вам нужно устоять перед заманчивыми предложе-

ниями. Если все же нужно будет обязательно принять 
решение, проконсультируйтесь со знающими людь-
ми. И, кстати, даже это не станет гарантией успеха. 
Зато день будет удачным для личной жизни.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Не пытайтесь сейчас брать на себя повышенные 

обязательства. Если что-то у вас не получается или 
просто не лежит к какому-либо делу душа, то отло-
жите это на несколько дней.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Вы будете готовы заняться новыми делами, ко-

торые окажутся вам по силам, да и расквитаться со 
старыми долгами также с легкостью сумеете. Сейчас 
очень благоприятное время для расширения кругозо-
ра, особенно в компании близких людей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Не пытайтесь любыми способами добиться жела-

емого. Будьте осторожными в своих высказывани-
ях. Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы 
и тем самым перейти дорогу влиятельному человеку.

Гороскоп на 27 мая

Один з найбільш дефіцитних 
товарів — харчова сіль. Чим 
можна замінити її в їжі?

 Приправа
Готові суміші приправ часто вже 

містять в своєму складі сіль. На них не 
так звертають увагу, тому в магазині їх 
легше знайти. До того ж, ці суміші є 
універсальними. Їх можна додавати 
в суп, гарнір чи інші страви.
 Соєвий соус
Чудова альтернатива солі. Чайну 

ложку соусу можна додати в гарячу ка-
шу, овочі або яєчню. Також соєвим соусом можна 
замінити маринад для м’яса чи риби. Страва буде 
достатньо солоною та зі смачною скоринкою.
 Часник
Лайфхак, який мало хто знає. Якщо дрібно 

нарізати зубчики часнику та обсмажити їх на па-
тельні з олією, то страва отримає злегка солону-
ватий смак.

 ГОСПОДИНЯМ НА ЗАМІТКУ!
 Сушені овочі. Якщо овочі висушити, вони 

матимуть солоний присмак, оскільки в них не-
має рідини. Висушити 
овочі можна в духовці. 
Змастіть їх олією і по-
ставте в розігріту до 180 °  
духовку на 15 хвилин.
 Добре замінює сіль 

сушена селера, але її за-
раз важко знайти в ма-
газинах. Також можна 
використати помідори, 
перець, моркву.
 Маринади і кон-

сервація. Час дістава-
ти з погребів та комор 
консервацію. Маринад  

з неї також не виливайте — його можна вико-
ристовувати для приготування страв, адже вiн 
містить багато солі та інших спецій. Тож, навіть 
звичайна пісна гречана чи ячмінна каша з кіль-
кома ложками маринаду отримає зовсім інший  
смак.

До того ж, у магазинах можна знайти консерви 
з риби чи м’яса.

Нині на полицях українських магазинів обмежена 
кількість товарів. Виробники зосередилися  
на продуктах першої необхідності, але й їх  
інколи важко знайти.

ЧИМ ЗАМIНИТИ СIЛЬ

Часто фрукти й овочі з супермаркету й навіть 
з ринку можуть бути оброблені задля збереження 
товарного вигляду та подовження терміну 
зберігання.

Звісно ж, принесені покупки треба мити 
перед вживанням, однак простої води не 
завжди буває достатньо.

 ЯК ПРАВИЛЬНО МИТИ МАГАЗИННІ 
ФРУКТИ І ОВОЧІ

Експерти кажуть, що недостатньо обдати плоди 
водою з-під крана. Для миття покупних продуктів 
бажано використовувати «спеціальну» воду.

Зробити її можна за допомогою засобу, який є 
на кожній кухні. Це звичайна харчова сода.

Візьміть глибоку ємність, наповніть її водою 
і додайте соду (вистачить чайної ложки на літр 
рідини). В засіб занурте куплені в магазині фрук-
ти і овочі.

Далі плоди слід помити звичним способом: 
фільтрованою водою або водою з-під крана. Так 
ви змиєте залишки соди.

 НЕ ТІЛЬКИ МИТТЯ
Аби ще більше знизити вміст нітратів, овочі 

можна замочити — як у воді, так і з використан-
ням солі чи оцту.

Замочування на 30–60 хвилин — ще більш ефек-
тивний метод зменшити вміст хімії. Буряк, кабач-
ки, морква, гарбуз, баклажани можна нарізати не-
великими кубиками і залити водою на 5–10 хви-
лин. Процедуру повторити ще 1–2 рази.

Щоб видалити хімічні речовини з шкірки овочів 
або з зелені, замочіть їх на 5–10 хвилин в сольо-
вому розчині або слабкому розчині оцту, а потім 
промийте.

Можна також опустити їх на 5 секунд в окріп.

ЯК ЗМИТИ «ХIМIЮ» З ОВОЧIВ
ТА ФРУКТIВ


