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ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОЙДУТ В ХАРЬКОВЕ В ХОДЕ ПОСЛЕВОЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, РАССЧИТАНЫ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ЗАЯВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

эр подчеркнул, что Харьков станет 
уникальным городом, в котором бу-
дут гармонично сочетаться жилые 

массивы, парки, скверы, вело- и пешеходные 
дорожки.

— В то же время будет много нового и ин-
тересного. Это не значит, что мы отставим 
в  сторону бекетовскую архитектуру, которой 
так славится Харьков. Но появится много ново-
го, выполненного в стиле хай-тек, в том числе 
для работников IT-сферы. Также мы работаем 
над концепцией Даунтауна — центра города. 
Будет совсем другая транспортная инфра-
структура. Появятся такие фишки, которые бу-
дут отличать Харьков от других городов Укра-
ины и, я надеюсь, Европы и мира. То, что бри-
танский архитектор Норман Фостер взялся де-
лать это вместе с нами, — даст импульс новому 
стилю Харькова, — отметил Игорь Терехов.

Кроме того, городской голова сообщил, что 
сегодня в  городе работают над концепцией 
внедрения электробусов в  качестве обще-
ственного транспорта.

— В наших планах закупить для Харькова 
электробусы, чтобы город первым в стране 
запустил этот современный и экологичный 
вид транспорта. Я  хочу, чтобы харьковча-
не ездили удобным новым транспортом. 
Если трамваи, то «Штадлер», если автобу-
сы — то электробусы, если троллейбусы, 
то с  автономным ходом. Это очень важ-
но, принимая во внимание необходимость 
решать проблемы с  топливом и  думать 
об экологии. Наш город всегда отличался 
комфортом, уютом и  красотой. И  то, что 
сегодня мы делаем в  Харькове, рассчи-
тано на десятилетия, — сказал городской 
голова.

ÈÌÏÓËÜÑ ÄËß
ÍÎÂÎÃÎ ÕÀÐÜÊÎÂÀ
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ÏÎÁÅÄÀ — 
ÂÏÅÐÅÄÈ!
Международная рабочая группа по санкциям 
против россии представила Дорожную карту 
финансовых санкций. Документ содержит 
анализ влияния ранее введенных ограничений 
на финансовую систему рф, перечень 
рекомендаций по усилению давления 
на государство-агрессора и карту рисков 
по реализации санкционной политики.

Разработанные предложения базируются 

на зависимости рф от западных резервных 

валют, рынков и 

банков, в том чис-

ле в торговле. Цель 

предложенных огра-

ничений — лишить 

россию финансовых 

потоков, которые 

агрессор направляет 

на спонсирование 

войны.

— Для этого нуж-

но сделать три шага: 

наложить полные блокировочные санкции 

на весь финансовый сектор рф; полностью 

отказаться от предоставления услуг и сотруд-

ничества с агрессором в финансовой сфере; 

достичь институциональной изоляции, на-

чав переход к новой экономической политике 

без участия россии, — отметил Руководитель 

Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В ОП также отметили, что за четыре месяца 

войны более 20 тысяч украинских воинов удо-

стоены государственных наград. Точнее, 20463. 

Это Вооруженные Силы, это Нацгвардия, по-

граничники, это наши спасатели, полицейские, 

разведка, Служба безопасности, наши медики, 

УГО, Госспецсвязи, спецназовцы НАБУ, ГБР и 

сотрудники Службы судебной охраны. 156 вои-

нов получили звание Героев Украины.

— Вот такой масштаб храбрости, вот такой 

уровень сопротивления. И если только тех, чей 

подвиг уже отмечен наградами, более 20 ты-

сяч, то на какие ракеты вообще кто-то там в 

россии может надеяться? Поэтому все наши 

города, Северодонецк, Донецк, Луганск, — мы 

все вернем. Еженедельно мы идем к Херсону. 

Ни на день не забывали о Мелитополе, Бер-

дянске, Энергодаре и Мариуполе. И все дру-

гие временно оккупированные города Украи-

ны будут только украинскими. Будут благода-

ря нашим героям, благодаря каждому, кто не 

устает, кто не поддается эмоциональным сры-

вам, кто борется и знает, что победа — впереди!

УКРАИНЕ НУЖНА МОЩНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА, ЗАЯВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Р
акетный удар по Киеву. Вторая армия мира ге-

роически «победила» детский сад и жилой дом. 

Погиб мужчина, ему было всего 37 лет. Есть ра-

неные, и среди них — девочка, ее зовут Женя, ей семь 

лет, дочь погибшего. Сейчас она в «Охматдете». Так-

же ранена ее мать. Кстати, гражданка россии. Ракеты 

били и по Николаевской области, и по Черниговщине, 

и по Одессе, и по Черкассам. Артиллерийские и мино-

метные обстрелы не останавливались и на Харьковщи-

не, в Сумской области, и на Донбассе, на юге нашего 

государства. Владимир Зеленский выразил соболезно-

вания родным и близким погибших.

— Для агрессора теперь все одинаково враждебно — 

женщины, дети, детские сады, жилые дома, больни-

цы, железная дорога. Мои соболезнования родным 

и близким погибших. Всем, кто был ранен, оказыва-

ется вся необходимая помощь. Часть ракет сбита. 

Но только часть. Нам нужна мощная противо-

воздушная оборона — современная, полностью 

эффективная. Которая может дать полную защи-

ту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим 

с партнерами. Есть уже некоторые договоренно-

сти. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они 

действительно партнеры, а не наблюдатели. Затягива-

ние с передачей оружия нашему государству, любые 

ограничения — это действительно приглашение для 

россии бить снова и снова. Оккупантов — этих терро-

ристов — надо бить изо всех сил, чтобы они не дума-

ли, что могут оказывать давление и кого-то переиграть. 

Лидеры «Большой семерки», которые именно сегодня 

собрались в Германии на саммит, имеют достаточ-

ный общий потенциал, чтобы остановить российскую 

агрессию и против Украины, и против Европы в це-

лом. Это возможно. Я говорил с Премьер-министром 

Канады Джастином Трюдо — как еще можем усилить 

оборонную поддержку для Украины и как еще можем 

усилить санкционное давление на россию. Поблагода-

рил Джастина за уже предоставленную помощь — одну 

из самых ощутимых, — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет за-

щищаться от ударов из любых направлений и из любо-

го оружия: «Я уверен мы выстоим, и вернем все свое!»

ÓÑÈËÈÒÜ ÎÁÎÐÎÍÍÓÞ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

Коварный враг сменил тактику. По Харькову каждую ночь 
запускают уже не единицы, а десятки ракет. 
Целями оккупантов становятся, как обычно, школы, 
жилые дома и офисы.

С
пасатели Харьковского 

гарнизона ГСЧС за сут-

ки, с 26 по 27 июня, со-

вершили 18 оперативных выез-

дов, 9 из которых — на ликвида-

цию пожаров. В Главном управ-

лении Государственной службы 

по чрезвычайным ситуациям 

Украины в Харьковской области 

сообщили, что два пожара, вы-

званных вражескими обстрелами, 

произошли в Киевском и Шев-

ченковском районах Харькова.

— Агрессия, с которой российские оккупанты разру-

шают Харьков говорит лишь об одном: они злые из-за 

своего бессилия и неудачного контрнаcтупления. Они 

понимают, что Харьков им не взять, поэтому с такой 

злобой и остервенением бомбят жилые микрорайоны 

и разрушают инфраструктуру. Но мы верим в нашу ар-

мию, которая продолжают героически держать оборону 

и бесстрашно защищать родную землю. Сил у врага явно 

недостаточно, чтобы в пол-

ной мере атаковать Харьков. 

Наши ВСУ чувствуют себя 

уверенно и ни в коем случае 

не дадут оккупантам про-

двинуться дальше, — сказал 

Харьковский городской голо-

ва Игорь Терехов.

Мэр также подчеркнул, что 

в городе сегодня нет паниче-

ских настроений.

— Главная сила харьковчан 

— в единстве. Каждый имеет 

колоссальное желание закон-

чить войну и делает все воз-

можное для нашей победы. Коммунальщики, волонтеры, 

медицинские работники, аптекари, военнослужащие, 

бойцы теробороны и все харьковчане — каждый на своем 

месте приближает день общей победы над оккупантами. 

Мы едины и непременно отстоим Харьков!

В Харькове восстанавливают контейнеры ТБО, 
поврежденные обстрелами.

В 
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ХГС 

сообщили, что количество контейнеров, повре-

жденных в результате обстрелов города, исчисля-

ется сотнями. В частности, на Салтовке повреждено око-

ло 70% контейнеров.

— Если это возможно, контейнер восстанавливают, но 

некоторые из них не подлежат ремонту — они разорваны 

и прострелены. Также ремонтируем изношенные контей-

неры, чтобы продлить их срок эксплуатации. Например, 

на днях заменили два бункеровоза. Старые бункеровозы 

пришлось временно изъять, чтобы предотвратить раз-

рушение дна из-за влаги. Теперь их отремонтировали 

и установят на свои места, — говорит мастер по ремонту 

оборудования Олег Евсюков.

Директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отхо-

дов» Алексей Артикуленко подчеркнул, что специалисты 

предприятия продолжают заботиться о чистоте Харькова 

и комфорте харьковчан.

— Сейчас предприятие ожидает поступления новых 

контейнеров. Когда их получим, сразу установим на ули-

цах города, — сообщил Алексей Артикуленко.

 БЕЗОПАСНОСТЬ  НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Руководители структурных подразделений КП 

«Комплекс по вывозу бытовых отходов» ХГС успешно 

прошли обучение по охране труда. С первого дня войны 

работникам выдали памятки с информацией о том, как 

вести себя во время чрезвычайных ситуаций.

— За каждым руководителем стоят люди. Поэтому са-

ми руководители и их работники должны чувствовать се-

бя в безопасности и для этого соблюдать общие правила. 

Каждый сотрудник предприятия должен знать, где на-

ходится ближайшее бомбоубежище, что делать во время 

обстрела, как реагировать на обнаружение неизвестного 

предмета и т. д., — отметила инженер по охране труда КП 

«КВБО» Людмила Золотько.

За последние несколько лет на предприятии не было 

случаев производственного травматизма, а по результа-

там обучения все руководители успешно сдали экзамен.

— Представители КВБО прошли обучение по общим 

вопросам охраны труда, которое традиционно проводится 

раз в три года для руководящего состава. Теперь они смо-

гут более ответственно следить за соблюдением правил без-

опасности, — сообщил организатор, директор Украинского 

учебного центра «Эксперт № 1» Роман Полстянкин.

ÅÄÈÍÑÒÂÎ — ÍÀØÀ ÑÈËÀ!

×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ
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ЛІКАРІ КНП «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА 
№ 12» ХМР У ЦЕЙ НЕПРОСТИЙ ДЛЯ 
КРАЇНИ ЧАС КОЖНОГО ДНЯ ЗАХИЩАЮТЬ 
ЗДОРОВ`Я НАШИХ ПАЦІЄНТІВ. РОБЛЯТЬ ВСЕ 
МОЖЛИВЕ, ЩОБ КОЖНА ДИТИНА МОГЛА 
ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ТА СВОЄЧАСНУ МЕДИЧНУ 
ДОПОМОГУ

П
ід час воєнного стану, за необхідності, 

медична допомога надається і дорослому 

населенню.

— Завідувачка педіатричним відділенням № 1 

ЦПМСД Ричкова Людмила Олександрівна з пер-

шого дня війни, у зв’язку зі щоденними обстрілами 

місця проживання та неможливістю дістатися роботи 

за відсутності транспортного сполучення, цілодобово 

перебувала в поліклініці. Лікарка 24/7 виконувала свої 

функціональні обов’язки, надавала медичну та іноді 

психологічну допомогу всім, хто звер-

тався до поліклініки. Крім того, нею 

було організовано виїзди лікарів на 

станції метро для надання медичної 

допомоги містянам, які знайшли там 

прихисток. Також було організова-

но проведення необхідної вакцинації 

проти керованих інфекцій та коро-

навірусної хвороби, — розповіли у Де-

партаменті охорони здоров’я ХМР.

Невідомо звідки бралися сили у цей складний час. 

Безліч разів довелося спускатися до укриття, щоб убез-

печити і пацієнтів, і персонал поліклініки, який на той 

час перебував у будівлі. На щастя, все було добре! Але 

випробування на стресостійкість вона пройшла 

досить успішно.

Також завдяки зусиллям адміністрації міста, 

поліклініки та волонтерів надавалася гуманітар-

на допомога тим, хто звертався по допомогу. Це 

і ліки, і дитяче харчування, і підгузки та навіть 

речі, які були дуже необхідні людям в той час, 

коли придбання їх було неможливим.

Найбільшою мрією Людмили Олександрів-

ни є наша перемога, яка нарешті надасть змогу 

повернутися до звичного життя та роботи, а також 

побачитися з мамою та рідними, які, на жаль, опи-

нились на тимчасово окупованій території.

Ричкова Людмила Олександрівна є прикладом 

ентузіазму, відданості та відваги, що так необхідні 

всім людям у цей, дуже складний для нашого міста 

час!

 НАДІЙНИЙ ТИЛ
Є такі люди, які 

своєчасно та якісно вико-

нують свою роботу. І ніби 

то їх не бачиш. Тому що 

працює все, що повинно 

працювати. Як в здоровому 

організмі.

Такою людиною є медична 

сестра міської стоматологіч-

ної поліклініки № 7 — Вік-

торія Мазур. Вона залишилась в місті та продовжує 

працювати на користь пацієнтам. Це саме вона стерилі-

зує інструментарій, готує кабінети до прийому пацієн-

тів, турботливо заспокоює чергу та навіть піклується 

про лікарів, віддаючи їм шану за роботу в складний час.

— Але ми розуміємо, що без нашої Вікторії ми не 

впораємося. Ми пишаємося, що Віка наш власний тил, 

наша застава, наша гарантія доброго настрою та гарно-

го дня! — відзначили у колективі

ÏÐÈÊËÀÄ ÂIÄÄÀÍÎÑÒI ÒÀ ÂIÄÂÀÃÈ

Лаборатория по развитию критического мышления Малой 
академии наук Украины приглашает школьников 13–17 лет к участию 
в Международной школе по культурной дипломатии «Казацкое 
барокко — визитка Украины».

З
анятия будут проходить дистанционно с 4 по 15 июля.

— Дети узнают об основах культурной дипломатии, обо-

гатят свои знания по украинской культуре, усовершенству-

ют навыки межличностной коммуникации, критического и креа-

тивного мышления, а также обретут опыт презентации украинской 

культуры. Также в программе — интеграция участников, сотрудни-

чество в командах, воркшопы, арт-сессии, творческие активности и нетворкинг, — сообщили 

в Департаменте образования Харьковского горсовета. Участие в Школе — бесплатное. Для 

этого необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету. Заявки принимаются до 30 июня.

ÊÀÇÀÖÊÎÅ ÁÀÐÎÊÊÎ — ÂÈÇÈÒÊÀ ÓÊÐÀÈÍÛ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ХАРЬКОВА ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО 
В ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

К
ак сообщил Харьковский городской голо-

ва Игорь Терехов, к деятельности по разра-

ботке нового Генплана сейчас привлекаются 

всемирно известные архитекторы, к примеру, лауре-

ат Императорской и Притцкеровской премий, бри-

танский архитектор Норман Фостер.

— Мы обсуждали определенные детали 

с лордом Фостером, который вместе с груп-

пой наших архитекторов и коллег из Герма-

нии разрабатывают Генеральный план раз-

вития города. Разработка началась пример-

но месяц назад под эгидой ООН. Для нас 

это очень важно, — подчеркнул мэр.

Игорь Терехов полон решимости вопло-

тить задуманное. Он отметил, что закла-

дываются качественные преобразования 

в городе, которые придадут Харькову яркие 

отличительные особенности.

— То, что мы сегодня видим, и как мы планиру-

ем Харьков будущего, — он сохранит свою уникаль-

ность. Лучшие традиции архитектуры будут сочетаться 

с передовыми креативными разработками. Это касает-

ся жилых микрорайонов, парков, скверов, зеленых зон 

отдыха, велодорожек, пешеходных дорожек. 

Будет много интересного в стиле хай-тек. Мы 

сегодня работаем над концепцией Даунтау-

на — центральной части города. Транспорт-

ная инфраструктура, логистика совершенно 

другие, которые будут отли-

чать Харьков от других горо-

дов Украины, Европы и ми-

ра. Я очень хочу воплотить 

это всё в жизнь, и я уверен, 

что мы это сделаем, — сказал 

городской голова.

Сопредседатель депутатской груп-

пы «Восстановление Украины» в Вер-

ховной Раде Игорь Абрамович выра-

зил поддержку качественным преоб-

разованиям в Харькове, отметив, что 

направит все свои усилия на ускорение этого процесса. 

Также парламентарий акцентировал, что обновление 

города будет основано на новой законодательной базе, 

которая сейчас принимается в Верховной Раде.

В частности, на днях за основу принят законопроект 

7398, который обеспечит соблюдение требований гра-

жданской защиты при планировании и застройке тер-

риторий. «Харьковчане будут защищены от разного 

вида угроз. Все необходимые помещения и сопутству-

ющие мероприятия будут закладываться ещё на стадии 

разработки градостроительной документации. В каж-

дом новом и отстроенном доме будет надежное укры-

тие», — проинформировал глава группы.

— Для нас главное — обеспечить безопасность 

и комфортное проживание граждан Украины. По-

скольку жизнь и счастливое будущее харьковчан для 

нас превыше всего, — подчеркнул И. Абрамович.

ÊÐÀÑÈÂÛÉ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ: 
ÍÎÂÀß ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÕÀÐÜÊÎÂÀ
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С 24 ФЕВРАЛЯ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС 
ВЕДЕТ САМООТВЕРЖЕННУЮ БОРЬБУ ЗА СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ГОРОДА 

20
% источников тепла и более 3 километров 

сетей было повреждено обстрелами в пер-

вые недели вторжения. При этом мирный 

план развития, утвержденный еще в прошлом году, 

выполняется на 100% Секретами 

выживания коммунального пред-

приятия во время войны поделился 

заместитель директора техническо-

го КП «Харьковские тепловые се-

ти» Алексей Лука.

С чего началось 24 февраля 
в КП «Харьковские тепловые сети»?
Началось все с рабочего места: 

несмотря ни на что, в 7.45 утра все 

были на рабочих местах. Конечно, 

были в шоке, никто не понимал, 

что происходит. Начались обзвоны 

по объектам на предмет: что случи-

лось? Ничего ли не отключилось? 

То есть обстановка была сумбурная. Сказать, чтобы 

так резко схватились и начали что-то усиленно делать 

в первые эти часы, наверное, было бы неправильно. 

Как и у всех, наверное, первыми были вопросы: а что 

делать с коллективом?

Когда случился первый прилет?
Сейчас уже сложно вспомнить, какой 

объект был первым, просто получилось 

так, что массированно начались приле-

ты в несколько районов города. В пер-

вую очередь пострадала Северная Сал-

товка, потом Горизонт — Индустриаль-

ный район, потом подключились Алек-

сеевка, Павлово Поле, Холодная Гора. 

Больше всего пострадал Киевский фили-

ал. Там сильно разрушено администра-

тивное здание. В плановый отдел влетел 

снаряд. Теперь сам персонал филиала 

базируется в другом месте. Абонентский 

зал перенесли в здание Киевской район-

ной администрации. (Кстати, пользуясь 

случаем, наше предприпятие благодарит 

коллег за предоставленное помещение.) 

Настоящие проблемы начались в мар-

те, когда вышли из строя первые ко-

тельные, которые находятся на децен-

трализации: на Северной Салтовке, 

в Индустриальном районе. 3–4 марта, 

когда пошли уже 

серьезные разру-

шения, которые 

мы не могли под-

хватить, мы были 

вынуждены при-

нимать непопулярные решения об 

отключении микрорайонов. Сей-

час невозможно точно определить, 

кто пострадал больше всех. Такого, 

чтобы не зацепило нигде, просто не 

было. Фактически все районы на-

ходились в состоянии повышенной 

готовности.

Как вы справлялись с нестан-

дартными ситуациями в ночное 

время, в условиях комендантского часа?

У нас была отлажена система: выезжала наша маши-

на с аварийными бригадами, мы непосредственно ез-

дили, и нас сопровождала полиция. Ребята проводили 

нас через все блокпосты, относились с пониманием, 

и, наверное, и жизнь нашу оберегали. Были моменты, 

когда мы приехали, а полиция и военные и говорят: 

«Так, уезжайте отсюда, еще ничего не закончилось!» 

А мы на автопилоте крутим, закрываем, пытаемся 

удержать систему. Ну, я считаю, что это нам удалось.

Какие были особенно сложные случаи?
Вы знаете, наверное, самое сложное было общаться 

с теми людьми, которые сейчас, в данный момент, на-

ходятся непосредственно под обстрелом, ты до них до-

браться не можешь, помочь ты можешь на самом-то де-

ле только словом и какой-то определенной командой: 

«Бегите в укрытие!» А тебе в ответ: «Так у нас же 

котлы!» Кричишь им в труб-

ку: «Отключайте котлы! За-

крывайте все, что можно за-

крыть, а сами — в укрытие!» 

Наверное, это самое слож-

ное, что могло происходить, 

когда ты звонишь и разгова-

риваешь с человеком, а при 

этом у тебя на мониторах 

видно, как система валится 

вся, пока они не выполнят 

свои действия. И это проис-

ходило практически во всех 

частях города. То есть ты 

сейчас можешь разговари-

вать с одним, через полчаса 

тебе звонит другой,— такая 

же самая ситуация, ты точ-

но так же координируешь 

эти действия для того, что-

бы обеспечить живучесть 

ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ
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системы. Отметить, что больше всего запомнилось? 

Пятиэтажка недалеко от улицы Бучмы. Когда в нее 

прилетело что-то страшное, мы уже понимали, что 

включить тепло в таком доме невозможно. На улице 

17 градусов мороза, обстрелы не прекращаются, а мы 

едем смотреть, что там можно сделать.

И вот случайно, когда обследовали микрорайон 

и пытались разобраться в системе, чтобы дать тепло 

остальным домам, выяснилось, что прямо напротив 

разрушенной пятиэтажки находится школа, в которой 

бомбоубежище. Там жили около 200 человек. Тогда это 

стало делом чести. Приняли нестандартное решение —

проложить временную теплотрассу. Когда мы выезжа-

ли с базы, первое, о чем договорились: кто не может, 

кто психологически не готов к такой работе, тот не 

едет! В результате — поехали все! И когда мы приехали 

на место, понятно, сначала немного замялись, но вдруг 

из бомбоубежища начали выходить люди с вопросами: 

«Чем вам помочь? Спасибо, что вы приехали». И тут 

уже все закипело совсем по-другому! И наши мастера, 

слесари, сварщики под обстрелами и нависающим 

полуразрушенным фасадом варили эту теплотрассу. 

И когда ночью мы по-

дали тепло в бомбо-

убежище, и там начала 

подниматься темпе-

ратура воздуха (к то-

му моменту она успе-

ла упасть до +2), было 

ощущение победы!

А в целом, если го-

ворить о том, что запо-

мнилось, это реакция 

наших людей на ситу-

ацию! Те, кто остался 

с первых дней на ра-

боте и исполнял свой 

долг так, как никогда себе даже не представлял. Но 

коллектив Харьковских тепловых сетей это сделал.

На котельных было много женщин-операторов. 
Как удалось в это тяжелое время удержать их от паники?

На каждом районе работают операторы, у них есть 

руководители котельных, которые были рядом с ни-

ми и максимально пытались помочь. Знаю, что в Ин-

дустриальном районе был случай, когда сотрудники, 

которые у нас не работают, а работают в смежных ор-

ганизациях, приходили и помогали нашим операто-

рам управлять котлами, переключения делать, ликви-

дировать затопления, которые потом шли уже просто 

один за другим. Это был какой-то один сплоченный 

коллектив. Причем многие женщины проявили чуде-

са стойкости и дисциплины. Они не просто не уехали, 

а любыми путями добирались на работу, чтобы давать 

людям тепло! Это звучит невероятно, но чувство долга 

у многих сотрудников Харьковских тепловых сетей ав-

томатически победило чувство страха.

А что было бы, если бы 24 февраля все остановилось?
Знаете, была какая-то уверенность, что этого не 

произойдет. Ну вот просто — не произойдет! Понятно, 

что какая-то часть людей уехала, это естественно. Но 

все равно рядом находились люди, которые были го-

товы подставить плечо. И самое примечательное: уже 

никто не разбирался, кто ты по должности: слесарь, 

оператор, начальник. Если ты эту работу можешь де-

лать, то ты ее выполняешь. И руководители тоже кру-

тили задвижки, и слесари, если нужно было принять 

какие-то решения, принимали решения.

И все-таки теоретически, что было бы с системой, 
если бы не сработал коллектив?

Ничего — коллапс! Я думаю, что еще день-два 

оно бы поработало каким-то образом, а потом 

все просто бы остановилось, и город бы замерз! 

Можно привести небольшой пример: в домах, 

которые стоят без окон, мы пытаемся оживить 

внутридомовую систему отопления, а под каж-

дым окном — разорванная батарея. Когда мы 

начинаем заполнять сетевой водой, течет со 

всех сторон. То есть полностью система разру-

шена, и нам некуда подать тепло. И вот можете 

себе представить, что то же самое случилось бы 

со всеми сетями. То есть если бы вся эта систе-

ма умерла, то Алчевск показался бы чем-то про-

стеньким. Наши «Харьковские тепловые сети» 

на самом деле очень большие!

На сейчас в процентном соотношении, 
сколько всего пострадало?

Наверное, слава Богу, что все крупные источ-

ники, которые у нас есть, все системы удержа-

ли, то есть глобальных по-

вреждений на крупных ис-

точниках нет. Пострадали 

котельные средней мощно-

сти, которые вынужденно 

попали под отключение. Да, 

там произошло размороже-

ние котлов, и практически 

на данном этапе мы уже ра-

ботаем на всех пострадав-

ших источниках. То есть на каж-

дом источнике ведутся работы по 

его восстановлению и подготовке 

к отопительному сезону. В про-

центном отношении можно ска-

зать так, что где-то процентов 20 нашего оборудования 

в результате всех этих действий пострадало, процентов 

15 из этого количества полностью подлежит замене. 

Ну и сети наши пострадали. По последним данным, 

около 3 километров труб были заменены именно из-за 

попадания снаряда либо вследствие разморожения.

Но при всем негативе есть же проекты, 
которые продолжаются?

Да, вы знаете, независимо ни от чего, программа, ко-

торая была запланирована Мировым Банком, выпол-

няется. У нас сейчас полным ходом идет реконструк-

ция 4 котельных. Помимо этих котельных, у нас еще 

идет перекладка трубопроводов. Я вам 

скажу, несмотря ни на что, на данном 

этапе мы переложили более 30 км труб, 

закончили перекладки, которые бы-

ли начаты до войны. Ведутся переклад-

ки в центре города на «болевых» точках, 

которые приносили проблемы еще про-

шлой зимой. Это улицы Сумская и Олеся Гончара, 

там работы были запланированы еще в прошлом го-

ду, и в этом году, согласно графику, который у нас был 

утвержден, мы к этим работам приступили и их выпол-

няем. Так же проводим подготовку к отопительному 

сезону всех наших источников, а у нас их больше 250. 

То есть работы не останавливаются. При этом график, 

который был нами подписан еще в январе, выдержива-

ется сейчас на 100%

Есть ли проблемы с комплектующими, горючим,
какие коррективы внесла война и кто помогает?

На данном этапе сами «Харьковские тепловые сети», 

с учетом текущих событий, своих денег не имеют. По 

одной простой причине — мы даже счета практиче-

ски не выставляли. Только благодаря городу, который 

финансирует именно поставку материалов, мы сей-

час выживаем и четко держимся в графике по ремонту 

и подготовке к отопительному сезону.

Кого из людей можете выделить?
Тяжело выделить кого-то одного. На самом деле лю-

дей, которые это сделали,— их много. Это, наверное, 

весь наш коллектив — Харьковские тепловые сети. 

И каждому сегодня хочется сказать «Спасибо!»
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ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ 
РИНКУ ПРАЦІ ЗА ЧАСІВ ВІЙНИ ОСТАТОЧНО 
РОЗБАЛАНСУВАЛИСЯ. КОМПАНІЇ ШУКАЮТЬ 
СПІВРОБІТНИКІВ, ПРЕТЕНДЕНТИ  РОБОТУ, АЛЕ 
ЧАСТО ВОНИ НЕ ЗНАХОДЯТЬ ОДНЕ ОДНОГО

А
налітики кадрових порталів пояснюють: країні 

потрібні робочі руки, а ось страховикам, юри-

стам, тренерам у спортклубах, майстрам у са-

лонах краси знайти роботу дуже непросто. І ця тенден-

ція залишиться: попит на робітників, як і раніше, зро-

статиме, тоді як у більшості сфер продовжиться стаг-

нація.

 СУПЕРЕЧЛИВІ ЗАЯВИ
Як показало недавнє дослідження, проведене 

компанією Gradus, найбільше українці сьогодні по-

требують грошей і доступу до роботи, та тільки де ж це 

взяти?

Заяви чиновників щодо цього досить суперечливі. 

Вони кажуть, що значний відтік кадрів з областей, де 

були бойові дії, дуже впливає на економіку, і одним 

з основних завдань у деокупованих регіонах зараз є по-

вернення мешканців до своїх будинків.

З іншого боку, у найбільш постраждалих регіонах 

внаслідок руйнувань та з інших причин припинили 

свою діяльність майже тисячі підприємств. Близько 

половини компаній відновили свою роботу, але не на 

повну потужність. Крім того, скрізь під час бойових дій 

пошкоджено приватний житловий фонд. Тому завдан-

ня номер один — це відбудувати житло та всі зруйно-

вані інфраструктурні об’єкти, щоб люди могли повер-

нутися додому. А поки що повертатися багатьом про-

сто нікуди.

 ХОЧ ЯКАСЬ ПЕВНІСТЬ
Про кадрову кризу 

в країні говорили ще до вій-

ни, але російське вторгнен-

ня призвело український 

ринок праці до справжньо-

го шоку. Сьогодні експер-

ти обережно говорять про 

те, що український бізнес 

поступово активізується та 

поновлюється, але при цьо-

му уточнюють: твердження 

щодо того, що ринок праці 

оживає, означає лише те, 

що він пережив період нульової позначки.

Головне, що у багатьох компаніях виникла бодай 

якась визначеність. І якщо наприкінці лютого — на по-

чатку березня першочерговим завданням було просто 

вижити і інформація про нові вакансії не публікува-

лися, то через три місяці компанії або вже відновили 

свою діяльність, або визначилися з тим, що повертати-

ся до роботи не будуть.

Співробітники, у свою чергу, шукають нову роботу 

чи підробіток, оскільки багато хто сьогодні або втратив 

роботу, або отримує неповну зарплату.

Експерти кадрового порталу grc.ua констатують, що 

говорити про повноцінне відновлення ринку праці по-

ки що зарано. Порівнюючи з довоєнним рівнем, кіль-

кість вакансій набагато нижча, при цьому компанії 

скорочують бонуси та зменшують зарплати, а попит на 

роботу відчутно перевищує пропозицію.

Стосовно перспектив, то сьогодні бізнес озвучує 

стримано оптимістичні прогнози щодо термінів від-

новлення. А чотири з десяти компаній взагалі не 

прогнозують можливість відновлення до довоєнного 

рівня.

 НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНІ
Аналітики підготували огляд ринку праці України 

за підсумками травня. Найбільш затребуваними були 

спеціалісти у сфері продажу — кожна п’ята актуальна 

вакансія саме у цій сфері.

Другою за запитом у травні стала сфера ІТ, інтер-

нет і телеком. Частка вакансій для айтішників у травні 

становить 15,6% від усіх актуальних, і вона поступово 

збільшується протягом останніх місяців. Втім, прак-

тично знайти роботу навіть в IT непросто.

– Наша компанія пережила найскладніші місяці, 

і ми розраховували, що загроза закриття позаду, — каже 

співробітник айті-компанії Андрій. — І ось буквально 

вчора нам повідомили, що назріла потреба оптимізації 

видатків і чверть співробітників доведеться звільнити. 

Сказати, що офіс у шоці, — це нічого не сказати. У нас 

працює кілька сімейних пар, тобто у разі звільнення 

люди втратять увесь дохід.

Андрій сподівається, що знайде роботу за фахом, хо-

ча останні кілька років він працював у дуже вузькому 

напрямку. Говорить, якщо його звільнять, імовірніше, 

доведеться доучуватися і все почи-

нати з нуля.

Також чимало пропозицій робо-

ти опубліковано для фахівців без 

досвіду роботи та студентів (10% 

від усіх актуальних), у транспорті та 

логістиці (8,1%), для робочого пер-

соналу (6,4%), у сфері маркетингу, 

реклами та PR (5,6%). Затребувані 

медики, фармацевти, спеціалісти 

будівельної галузі.

До речі, за аналітикою, список 

затребуваних фахівців за три місяці 

війни майже не змінився. Винят-

ком стали спеціалісти будівельної 

сфери. Україна вже відновлює пошкоджену інфра-

структуру, дороги, будинки, тож кількість вакансій для 

будівельників та інженерів зросла.

 РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
Список найбільш затребуваних фахів-

ців у цілому схожий для різних регіонів, 

хоча є деякі відмінності. Наприклад, 

у Києві, який сьогодні є беззаперечним 

лідером за кількістю вакансій та рівнем 

середньої зарплати, до топ-10 затребу-

ваних фахівців не потрапили медики 

та фармацевти, будівельники та робо-

чий персонал. Водночас у столиці дещо 

більше вакансій для працівників медіа 

та адміністративного персоналу.

За даними Мінекономіки, станом на першу полови-

ну травня до західних регіонів України переїхали 510 

підприємств. Понад 300 компаній відновили діяль-

ність на новому місці, ще 50 готові запрацювати після 

переїзду найближчим часом. Проте, незважаючи на 

збільшення робочих місць у західних регіонах, з огля-

ду на релокації, лідером з кількості відкритих вакансій 

залишається Київ. У травні частка пропозицій робо-

ти тут становила понад третину (35,8%). У середньому 

відкриті вакансії у столичних компаніях пропонують 

зарплатню 29,2 тис. грн.

Серед регіонів з найбільшою кількістю пропозицій 

роботи — Львівська (17,1% від усіх актуальних), Дні-

пропетровська (8,5%), Одеська (3,4%), Івано-Франків-

ська (2,9%), Черкаська (2,9%) області.

Щодо регіональних зарплат, то досить високі за-

робітки обіцяють у Полтавській області (в середньо-

му 22,3 тис. грн), Львівській (21,6 тис. грн), Одеській 

(21 тис. грн), Івано-Франківській (19,4 тис. грн) та 

Харківській (19 тис. грн) областях.

 УКРАЇНІ ПОТРІБНІ РОБОЧІ РУКИ
Заради справедливості зазначимо, що реальні ва-

кансії в Україні є, але це переважно робочі спеціаль-

ності. За словами керівника експертно-аналітичного 

центру кадрового порталу grc.ua Руслани Березовської, 

фахівці робітничих професій були потрібні до війни, 

і чимало пропозицій залишаються актуальними зараз.

– У червні актуальних вакансій у цій сфері стало на 

20% більше, як порівняти з попереднім місяцем, — ка-

же експерт. — Фахівці робітничих професій входять до 

топ-5 найбільш затребуваних сфер. Наприклад, слю-

сарям та механікам пропонують зарплату більш ніж 

у 20 тис. грн, і, з огляду на низьку конкуренцію, на ці 

вакансії працевлаштуватися досить просто.

Експерти запевняють, що представники робітничих 

спеціальностей можуть знайти роботу навіть без до-

свіду. Майже половина всіх вакансій (47%) відкрито са-

ме для осіб без досвіду роботи, трохи менше — для лю-

дей із мінімальним досвідом (від 1 до 3 років). Досвід від 

3 до 6 років потрібен лише у 4% актуальних вакансій, 

а досвідчені фахівці затребувані лише у 2% вакансій.

Проаналізувавши всі актуальні пропозиції, аналіти-

ки кадрового порталу виділили трійку найбільш затре-

буваних фахівців. Виявилося, що найчастіше робото-

давці шукають монтажників 

(14% від усіх пропозицій), 

вантажників (13%), а також 

комплектувальників та паку-

вальників товарів (10%).

Середня зарплата у відкритих 

пропозиціях для спеціалістів 

робітничих професій становить 

13 700 грн. Так, укладачам-па-

кувальникам пропонують у се-

редньому 10 тис. грн на місяць, 

вантажникам — 13,7 тис. грн, 

різноробам — 14 тис. грн, нала-

годникам — 18,5 тис. грн, слю-

сарям та механікам — 20,8 тис. грн.

Єдина робоча порада, яку дають експерти тим, хто 

за нинішніх умов не може знайти роботу, — спробува-

ти перекваліфікуватися. Конкуренція серед представ-

ників робітничих спеціальностей зараз не надто висо-

ка, тому працевлаштуватися на таких позиціях поки 

що можна без проблем.

ÐÈÍÎÊ ÏÐÀÖI Â ÓÊÐÀЇÍI

Харківський міський голова Ігор Терехов наразі 
зазначає, що бізнес-середовище у місті Харкові 
починає оживати навіть в умовах постійних 
ворожих обстрілів. Економічний механізм 

поступово розкручується: відкривається дрібний 
бізнес, невеликі промислові підприємства. 
Наскільки це можливо в умовах війни, бізнес 
починає перезапускатись. А це надходження 

до бюджету, створення робочих місць.
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ВІЙНА В УКРАЇНІ ТРИВАЄ ВЖЕ П’ЯТИЙ МІСЯЦЬ, 
І БАГАТЬОМ ВЖЕ ОЧЕВИДНО, ЩО НАЙБЛИЖЧИМ 
ЧАСОМ ДО НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ МИ 
ПОВЕРНУТИСЯ НЕ ЗМОЖЕМО

Б
ільш того, імовірніше, у життя «до війни» ми 

не повернемося ніколи. Через те, що змінили-

ся всі умови нашого життя, наші пріоритети та 

багато чого іншого. Але як же вижити в умовах війни та 

при цьому тримати психологічну рівновагу, не впада-

ти в депресію та не падати духом? Людству доводилося 

виживати за різних умов, в тому числі й в стані війни. 

Не потрібно озиратися далеко назад, візьмемо за при-

клад часи Другої світової війни. Були окупації міст, ма-

сові обстріли з повітря, концтабори та жахи в невели-

ких селах, голод. Люди, які вижили у всьому цьому, не 

дуже люблять розповідати деталі й секрети свого вижи-

вання. Та й у багатьох методи виживання 

були свої.

 ХТО ТАКИЙ ВІКТОР ФРАНКЛ
Є такий всесвітньо відомий австрійсь-

кий невролог і психіатр Віктор Франкл. 

Зараз він відомий як засновник цілого 

напрямку в психотерапії та екзистен-

ціальної психології — логотерапії (ліку-

вання сенсом).

А під час Другої світової війни він був 

в’язнем нацистських концтаборів — Ос-

венцима, Дахау, Кауферінга, Тюркхайма. 

Лікар пройшов усі ці страшні табори 

та дожив до глибокої старості — до 92 років. У пер-

ший табір Франкл потрапив в 1942 році, коли вже мав 

ступінь доктора медицини з психіатрії. 

Мати Віктора Франкла була вбита в Аушвіці, батько 

помер в Терезінштадті від набряку легенів, дружина 

була переведена в Берген-Бельзен і там загинула. А сам 

Франкл був звільнений в 1945 році амери-

канськими військами. Після досвіду в конц-

таборах Віктор Франкл написав понад 30 книг 

з психіатрії та психології, отримав ступінь 

доктора філософії, був професором Віденсь-

кого і Гарвардського університетів.

 МЕТОД ФРАНКЛА
У книгах Віктор Франкл описував свої при-

годи в концтаборах. І пояснював, що най-

ефективніше, — це знайти сенс у всіх проявах 

життя, навіть найстрашніших, — саме це є 

складовою стимулу продовження 

життя. Він вважав, що відсутність 

сенсу життя є найголовнішим 

стресом для людини. «Першими 

ламалися ті, хто вірив, що скоро 

все закінчиться. Після них ті, хто 

не вірив в те, що це коли-небудь 

закінчиться. Вижили ті, хто фо-

кусувався на своїх діях, без очіку-

вань, що може або не може статися. Коли ми живемо 

в очікуванні, що все закінчиться, ми нібито хапаємо-

ся за попередню реальність — і нам тоді психологічно 

важко виживати в цій реальності. А виживають ті, хто 

живе тут і зараз», — писав знаменитий психіатр у своїх 

книгах.

Він вивів три найголовніших правила для тих, хто хо-

че вижити в найжахливіших і важких умовах:

 Тут і зараз розв’язувати актуальні проблеми.

 Тут і зараз розуміти, якою є актуальна ситуація.

 Тут і зараз переживати втрати.

 ЧИМ НАМ ДОПОМОЖЕ НАВЧАННЯ 
ВІКТОРА ФРАНКЛА

Як пояснює психотерапевт Павло Дзіковський 

у своєму месседжі про те, як же українцям пережити 

цю війну, потрібно змиритися з тим, що зараз відбу-

вається в нашій країні.

1. Не прив’язуватися до моменту в часі, що це по-

винно ось-ось закінчитися, і тоді ми почнемо жи-

ти — це веде до виснаження.

2. Прийняти реальність такою, яка вона є. 

А реальність така, що ніхто не знає, ко-

ли війна закінчиться. Жити в очікуванні — не 

найпродуктивніший шлях.

3. Ми повинні мріяти та малювати картин-

ки мирного майбутнього, але не прив’я-

зувати це до реальності. План: наступного 

літа я поїду відпочивати в український Крим. 

І ми повинні вірити, що це так і буде. Якщо 

прив’язуватися до конкретних дат, може на-

стати сильне виснажливе розчарування. Це 

призведе до емоційних гойдалок.

ßÊ ÆÈÒÈ Â ÓÌÎÂÀÕ ÂIÉÍÈ: 

ÍI×ÍI ÊÎØÌÀÐÈ: ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÏIÄÑÂIÄÎÌIÑÒÜ
Що таке термін ПТСР — посттравматичний стресовий розлад — знають вже навіть діти. 
Один із найпоширеніших його симптомів — це нічні кошмари. Чому людям, які страждають на ПТСР, 
сняться кошмари, читайте далі.

Н
аша підсвідомість часто виштовхує травму, 

намагаючись дати їй вихід, наша свідомість —

навпаки, блокує її, і лише коли ми розслаб-

ляємося, дозволяє їй вийти. Психотерапевтка Кате-

рина Галко розповіла, які кроки та методи допомо-

жуть впоратися з нічними кошмарами, пов’язаними 

з ПТРС через війну, пише «РБК-Україна».

 ЗРОЗУМІЙТЕ ВАШІ СНИ
Навіть якщо ви не вірите в те, що сни мають значен-

ня, не відкидайте той факт, що деякі типи снів включа-

ють деталі, які ваша підсвідомість хоче, щоб ви визна-

ли або пропрацювали. Для тих, у кого повторюються 

сни, пов’язані з ПТСР, очевидно, що страх і травма все 

ще діють. 

Зверніть увагу на рецидиви. Якщо у всіх ваших снах 

повторюється конкретне місце, людина або дія, звер-

ніть на це особливу увагу. Це важливо для вашого 

зцілення, і вам потрібно щось прийняти, змінити або 

пробачити. Коли ви прокидаєтеся від кошмару, вас 

часто переповнює страх, що він збудеться. Прийміть, 

що сон — не реальність, а підсвідомий спосіб упора-

тися з проблемами, що залишилися від травми. Зосе-

редьтеся на кроках, які ви вже зробили для зцілення, 

і відпустіть страх, що це стане реальністю.

Як подолати нічні кошмари:

 Визначте, чого ви насправді боїтеся

Що в кошмарі насправді є страхом? Це місце, 

особа, насильство чи сама подія? Часто кошмари 

включають подібні обставини, але різних людей 

або місця. Можливо, саме вчинок є страхом. 

 Подивіться в очі своїм страхам

Можливо, вам просто потрібно повернутися до 

того місця, якщо це справді безпечно, і зрозуміти, що 

воно більше не може зашкодити вам. Можливо, дія 

у сні — це те, проти чого ви відчуваєте себе беззахисним, 

і вам потрібно навчитися захищатися: для когось це на-

вчитися плавати, чи подолати якийсь зі страхів: собак, 

висоти чи змій. Якщо це окрема особа, тут можуть бу-

ти залучені різні сценарії. Іноді вам потрібно буквально 

зустрітися з людиною і поділитися своїми відчуттями. 

В інших випадках — вживати юридичних заходів. Іноді 

потрібно переїхати туди, де вони більше не становлять 

загрози у вашому житті. Інколи це все разом.

 Щоденник снів

Після нічного кошмару знайдіть час, щоб записати 

деталі. Якщо ви часто уві сні переживаєте повторювані 

деталі, спробуйте розібрати, чому вони завжди є части-

ною ваших кошмарів. Це чудовий метод, щоб дізнати-

ся, що насправді викликає страх і як з ним боротися.

 Визначте свої тригери

Ви бачите такі сни щодня чи лише періодично? Якщо 

вони виникають лише періодично, то, імовірніше, їх 

провокують певні речі в вашому повсякденному житті. 

Почніть спостерігати, брати до уваги та вносити зміни, 

щоб допомогти усунути тригери зі свого життя.

 Зверніться за професійною консультацією

Це справді важливий крок для подолання ПТСР, 

зокрема нічних кошмарів. Крім того, що у вас з’явить-

ся об’єктивна сторона, яка допоможе вам розібрати-

ся, ви зможете знайти впевненість, бо розповіли ко-

мусь про цей досвід, з ким не маєте близьких стосун-

ків. Професійні психотерапевти чи психіатри також 

зможуть дати вам інші перевірені методи для полег-

шення душевного стану. Такі речі, як сонна терапія, 

ліки проти депресії, тривоги чи безсоння, можуть до-

помогти. Однак їх мають призначати професіонали.

Харківський міський голова Ігор Терехов: «Нещодавно був момент, 
коли додому поверталося від 2 до 5 тисяч людей на день. Місто 
почало оживати, почалася торгівля, я запустив громадський 

транспорт, метро. Ще й погода сприяла гарному настрою. У людей 
були хвилинки миру… Харків’яни почали виходити в сквери, 

парки, там почали відкриватися кафешки, а я їздив містом і тішився 
з цього. Але, на жаль, знову пішли бомбардування, ракетні обстріли. 

Тому, ухвалюючи рішення про повернення додому, харків’яни 
повинні враховувати фактор ризику. Тим не менше, зараз у Харкові 
проживає понад мільйон людей. Якщо людина повернулася до 
Харкова, то їй обов’язково підставлять плече та допоможуть».

ÌÅÒÎÄ ÔÐÀÍÊËÀÌÅÒÎÄ ÔÐÀÍÊËÀ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вам просто необходимо командовать, хотя вы жа-

луетесь, как вам хочется переложить ответственность 

на чьи-то плечи. Но как только плечи появляются 

на горизонте, Овен тут же находит у них тысячу изъ-

янов, лишь бы не отдавать бразды правления.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
У многих начинается период гнездования. Вы 

хлопочете, раскладываете, переставляете, переде-

лываете и снова переставляете. В общем, занима-

етесь удивительно увлекательным, хотя и весьма 

сложным делом.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Будьте внимательны. Кажется, кто-то нарочно хо-

чет ввести вас в заблуждение. Поэтому не доверяйте 

никому на слово, перепроверяйте всю документацию 

и не ленитесь лишний раз отследить процесс с само-

го начала.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
День обещает быть активным и насыщенным. Будь-

те готовы к неожиданным командировкам, срочным 

совещаниям и вечерним мозговым штурмам. От ва-

шей скорости, реакции и умения быстро принимать 

решения будет зависеть дальнейшая карьера.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Планеты будто по заказу выстраиваются так, что 

у Льва все получается, а главное, у огненного знака 

больше и больше появляется интересных дел. А если 

Льву что-то интересно, он отдастся этому занятию 

целиком и полностью.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сегодня многие представители знака решат проде-

монстрировать миру все свои таланты. Да, мир оце-

нит, только не поспешит исполнять то, чего хочет 

невыносимая Дева, а скорее наоборот, повернётся 

к вам спиной.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Представителям воздушной стихии следует быть 

начеку. Проблемы будто сговорились и подкараули-

вают вас на каждом шагу. Так что не теряйте бдитель-

ности. Немного расслабиться получится только вече-

ром, когда выговоритесь любимому человеку.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Лучше изобразить невероятную занятость и поста-

раться избегать близких контактов. Иначе станете 

тем самым энергетическим адаптером, к которому 

немедленно подключатся все, кому не хватает заряда.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Нужно успеть закончить все, что было начато сего-

дня. Даже если кажется, что это неподъемный груз 

и вам ни за что не справиться. Поверьте, вы сможете, 

главное — постараться и не отвлекаться на разного 

рода мелочи. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Во вторник представители земной стихии постара-

ются наладить рабочий процесс так, чтобы механизм 

работал как часы, без лишнего вмешательства. Да, 

это потребует серьезных усилий. Но результат того 

стоит!

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Кадры решают все. И это касается не только рабо-

ты. Сегодня представитель воздушной стихии с удо-

вольствием признает, что его выбор друзей и люби-

мых очень правильный, и будет этому рад.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не исключено, что вас загрузят по полной програм-

ме, и даже вызовут на работу, несмотря на отпуск. 

Впрочем, трудиться в усиленном режиме вам не при-

выкать, поэтому такое положение вещей нисколько 

не огорчит.

Ãîðîñêîï íà 28 èþíÿ

НН
аводимо декілька цікавих фактів про 

йогу, які, можливо, змусять вас погля-

нути на цю практику по-новому.

 Науково доведено здатність йоги покращу-

вати самопочуття, знижувати тривожність, за-

гострювати розум і концентрацію уваги, а також 

підвищувати настрій людини.

 Йога збільшує тривалість життя. Вона допо-

магає розширити легені та приносить користь сер-

цю. А перевернуті пози сприяють уповільненню 

процесів старіння в організмі. Практика перевер-

нутих поз протидіє силі тяжіння і допомагає вну-

трішнім органам прийняти вихідне положення.

 Йога може оживити ваше сексуальне життя. 

Вона допомагає протистояти стресу, втомі та по-

ганій самооцінці, які пригнічують лібідо. До то-

го ж заняття йогою підвищують гнучкість і дають 

контроль над м’язами. Ваше сексуальне життя 

розквітне після декількох асан!

 Оголена йога практикується в багатьох 

країнах світу. Люди, які практикують оголену 

йогу, вважають, що це поглиблює їх практику 

йоги і вчить любові до свого тіла, прийняттю себе 

і єднанню з природою.

 Після кожних 30 хвилин занять йогою необ-

хідно дати тілу п’ять хвилин відпочинку. Кожен 

день займатися йогою необов’язково, вважають 

індуси. На їхню думку, щоденні практики потріб-

ні тільки хворим людям, для того щоб прискори-

ти процес одужання.

 Дога — це йога для собак. Вона була засно-

вана у 2002 році жителькою Нью-Йорка Сьюзанн 

Тейтельман. Люди практикують йогу зі своїми 

вихованцями, прагнучи налагодити з ними ближ-

чі стосунки, а також використовують собак як 

опору під час виконання асан.

 Сьогодні в західних країнах серед послідов-

ників йоги більше жінок. Однак до 1937 року це 

була практика тільки для чоловіків.

 Бажано практикувати йогу без дзеркал. Важ-

ливо бути зосередженим на своїх внутрішніх від-

чуттях і ні на що не відволікатися. Під час прак-

тики йоги рот має бути закритий, дихати можна 

тільки через ніс.

 Регулярні заняття йогою допоможуть знизи-

ти вагу на 20% всього за два-три місяці, причому 

без повторного її набору.

 Йогу може практикувати практично кожен 

бажаючий. У ній немає обмежень за віком, ста-

тевою ознакою і за іншими параметрами. Для за-

нять не потрібно спеціального обладнання, тре-

нажерів або залу.

 Заняття йогою не вимагають розтяжки, як 

у гімнастів, і гнучкості, як у акробатів. Новач-

кам зовсім необов’язково дотягуватися руками до 

пальців ніг і утримувати таке положення кілька 

хвилин. З фізичної точки зору йога — це усвідом-

лений рух. Найважливіше — зосередити увагу на 

потоці дихання під час виконання різних поз йоги 

і відчувати своє тіло, з яким би успіхом ви не ви-

конували вправи.

ØËßÕ ÄÎ ÃÀÐÌÎÍIØËßÕ ÄÎ ÃÀÐÌÎÍIЇЇ  
ÄÓØI ÒÀ ÒIËÀÄÓØI ÒÀ ÒIËÀ
За статистикою, йогою займається близько 
300 мільйонів людей у світі, і з кожним роком число 
її послідовників тільки зростає. Популярність 
йоги — це відображення загального світового 
тренду на здоровий спосіб життя, усвідомленість 
і позитивне мислення.

Один з найбільш стійких міфів, 
пов’язаних з йогою, — це те, що вона відразу 
зробить вас більш спокійною і щасливою 
людиною. Насправді, ймовірніше, спочатку 
ви відчуєте себе емоційно гірше, а потім 

— набагато краще. Викладач йоги і спікер 
TED Джая Джая Майра впевнена: «Йога 
допомагає людям подолати ментальний 

і емоційний негатив, перебудовуючи розум. 
Будь-який процес зміни вимагає роботи 
і зусиль і викликає опір нашого розуму. 
Якщо ви дійсно почнете змінюватися за 

допомогою йоги, ви відчуєте багато злетів 
і падінь на своєму шляху. Це непросто, 
і це явна ознака того, що це працює».


