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МЭР ХАРЬКОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ АНОНСИРОВАЛ ПОЯВЛЕНИЕ 
В ГОРОДЕ БЕЗОПАСНЫХ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ейчас мы с  нашими коммунальны-
ми службами разрабатываем проект 
такой остановки, которая будет слу-

жить для людей укрытием от обстрелов. 
Пробный экземпляр уже запущен в работу. 
Это будет небольшое бетонное помещение, 
стоящее на земле, там горожане более-ме-
нее спокойно смогут ожидать транспорт. 
Определены первые 25 остановок, пользу-
ющихся наибольшим спросом у  харьков-
чан. Именно с них мы и начнем реализацию 
данного проекта, — рассказал мэр.

Прошедшая неделя показала, что теперь 
агрессор не делает даже вид, что стреля-
ет по военным объектам. С самого первого 
дня стреляли именно по нам, мирным жи-
телям Харькова. Городской голова в своем 
обращении к жителям призвал горожан не 
игнорировать сигналы воздушной тревоги 
и соблюдать максимальную осторожность:

— Агрессор продолжает нещадно обстре-
ливать город. Жилые дома, рынки, торговые 
центры, школы, спортивные комплексы, уни-
верситеты… Но самое страшное — останов-
ки общественного транспорта. Именно туда 

оккупант бил утром на минувшей неделе, 
в среду и четверг. Как раз в то самое время, 
когда многие из вас ехали на работу. В чет-
верг — трое погибших и 23 раненых. В среду 
на остановке — трое раненых и трое убитых. 
Среди них — 13-летний мальчишка. Самое 
страшное для родителей — хоронить своих 
детей! Слава Богу, что его 15-летняя сестра, 
которая находилась с  ним на остановке 
и была ранена, пошла на поправку, и врачи 
надеются на ее скорейшее выздоровление.

Этот террор против нас будет продолжать-
ся. А наша главная задача сейчас — выжить 
и жить. Постройте свой график передвиже-
ния по городу таким образом, чтобы мини-
мизировать утренние поездки в  наземном 
транспорте. Чаще пользуйтесь метрополи-
теном — на сегодня это самый безопасный 
способ передвижения.

Дорогие харьковчане! Если вам нужны 
продукты или другая помощь — работают 
наши управления соцзащиты и  волонтер-
ские организации. Вы всегда можете туда 
обратиться, и вам помогут. И помните глав-
ное — мы обязательно победим!

ÃËÀÂÍÀß ÇÀÄÀ×À — 
ÂÛÆÈÒÜ È ÆÈÒÜ!
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ÄÀÒÜ ÎÒÏÎÐ 
ÀÃÐÅÑÑÈÈ!
Состоялось второе заседание 
Международной рабочей группы 
по гарантиям безопасности для Украины 
под сопредседательством руководителя 
Офиса Президента Андрея Ермака 
и бывшего Генерального секретаря НАТО 
Андерса Фога Расмуссена.

По мнению участников группы, НАТО и 

статья 5 Вашингтонского договора остаются 

золотым стандартом гарантий безопасно-

сти. В этой связи курс на членство в Альянсе 

закреплен в Конституции Украины.

— Система гарантий должна обеспечить 

максимальные возможности для самозащи-

ты Украины, а также комплексную и всесто-

роннюю поддержку в случае как непосред-

ственной агрессии, так и ее угрозы. После 

войны наша страна должна стать гарантиро-

ванно безопасной. Очень важно, чтобы вер-

нулись все украинские граждане, которые 

были вынуждены выехать за границу из-за 

широкомасштабного расширения россий-

ской агрессии. Чтобы инвесторы со всего 

мира, включая украинских, могли уверенно 

приводить сюда собственные капиталы. Нам 

нужно кардинально повысить уровень ино-

странных инвестиций, даже по сравнению с 

довоенными годами, — сказал Андрей Ермак.

По словам Андерса Фога Расмуссена, 

«стабильность в евроатлантическом регио-

не переплетается со стабильностью и без-

опасностью Украины»:

— Если война в Украине не будет окон-

чена, последствия этого ощутит весь 

регион и мир. Вот почему для международ-

ного сообщества целесообразно не только 

морально, но и стратегически решительно 

поддерживать безопасность Украины. Мы 

рассматриваем предыдущие модели, но мо-

дель гарантий для Украины будет уника-

льной и адаптированной к конкретным по-

требностям страны.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АДАМОМ СМИТОМ

В
ладимир Зеленский отметил, что этот визит яв-

ляется важным сигналом поддержки Украины, 

ее суверенитета и территориальной целостно-

сти.

— Очередной пакет поддержки Украины со стороны 

Соединенных Штатов содержит крайне необходимые 

артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспи-

лотные летательные аппараты, — подчеркнул Прези-

дент и проинформировал американских конгрессме-

нов о большом количестве ракетных ударов, нанесен-

ных рф по Украине, в том числе по территории Одес-

ского порта.

— Это произошло менее чем через сутки после до-

стигнутых в Стамбуле договоренностей относительно 

экспорта украинского зерна, что свидетельствует лишь 

об одном: что бы ни говорила и ни обещала россия, 

она будет находить пути, как это не выполнять. 

Геополитически, оружием, кроваво или нет, но 

у нее есть несколько векторов, как она всегда дей-

ствует. Именно поэтому Украина не может быть 

страной, где есть «замороженная» война. Для нашего 

государства крайне необходимо иметь возможность 

делать соответствующие шаги по деоккупации укра-

инских территорий, — отметил Глава государства.

В ходе встречи Владимир Зеленский также проинфор-

мировал представителей Конгресса США о работе по по-

слевоенному восстановлению Украины, первым этапом 

которого является реализация Fast Recovery plan — плана 

быстрого восстановления разрушенной жилищной, об-

разовательной, медицинской инфраструктуры.

— Обращаемся к нашим партнерам с предложени-

ем уже сейчас принять активное участие в выполне-

нии этого амбициозного, но крайне важного проекта. 

Хочу отдельно поблагодарить за высказанную кон-

грессменами, в частности председателем Комитета по 

вопросам вооруженных сил Палаты представителей 

Конгресса США Адамом Смитом, настроенность про-

должать поддерживать наше государство, помогать ему 

защищать свою независимость и территориальную це-

лостность, — сказал Владимир Зеленский.

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÂÎÞ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

НОВИНИ МІСТАГЕРОЯ ХАРКОВА «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
З 25 ЛИПНЯ 2022 РОКУ ВИХОДЯТЬ НА КАНАЛІ «ТРІОЛАН ІНФО» 

Дивіться о  9.00, 12.00, 18.00, 22.00

Министр обороны Украины 
Алексей Резников предлагает 
провести в Харькове 
трибунал над военными 
преступниками рф.

В 
ходе своего визита 

в Харьков 22 июля 

Глава ведомства по-

бывал на территориях боев 

с оккупантами, в частности 

на Северной Салтовке, кото-

рая с первых дней войны на-

ходится под нескончаемыми 

вражескими обстрелами.

Алексей Резников подчеркнул, что Салтовка — одно из 

самых масштабных мест преступлений российских окку-

пантов.

— Салтовка в Харькове — самый большой жилой район 

Украины, по численности населения — как Мариуполь. 

Трудно передать чувства, 

когда я увидел обычные жилые 

дома, которые уже нежилые, 

потому что там нет людей, там 

невозможно жить… По словам 

Харьковского городского го-

ловы Игоря Терехова, 150 ты-

сяч харьковчан не имеют соб-

ственного жилья, потому что 

оно разрушено россиянами. 

Не укладывается в голове, ка-

кое больное чудовище сидит, 

принимает решение, нажима-

ет кнопку, чтобы бомбить, об-

стреливать обычный мирный 

район! Сейчас это одно из самых больших мест преступ-

лений оккупантов. Харьков является первым форпостом 

цивилизации на границе с мордором. После победы это 

было бы верным местом для трибунала над российскими 

военными преступниками,— отметил министр.

ÌÅÑÒÎ ÒÐÈÁÓÍÀËÀ — 
ÔÎÐÏÎÑÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

«ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — щоденна інформаційна програма, в якій все оперативно та достовірно — 
про війну, ї ї наслідки, про політику та економіку, про життя харків’ян і самого міста.
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ГОРОД АКТИВНО ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ЗАВЕРШАЮТ ПЕРЕКЛАДКУ МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА, А ТАКЖЕ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ РЕМОНТИРУЮТ 
ПОВРЕЖДЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 
частности, не так давно 

коммунальщики восста-

новили кровлю админи-

стративного корпуса Салтовского 

филиала. Также сегодня ведет-

ся реконструкция котельных по 

проектам Мирового банка.

— Бригады КП «Харьковские 

тепловые сети» комплексно го-

товят тепломагистрали и внутри-

квартальные сети к отопительному сезону. Сотрудники 

филиалов ежедневно совершают обходы магистраль-

ных и внутриквартальных тепловых районов в поиске 

возможных дефектов, воз-

никающих во время гид-

роиспытаний под высоким 

давлением. Интенсивно ве-

дутся работы по заполне-

нию внутридомовых систем 

отопления и устранению 

дефектов, возникших в ре-

зультате боевых действий и 

из-за размораживания си-

стем. Еще раз обращаемся к харьковчанам с просьбой 

предоставлять доступ к квартирам для устранения по-

вреждений на сетях, — отметили на предприятии.

ÁÓÄÅÒ ÑËÎÆÍÎ, ÍÎ ÑÏÐÀÂÈÌÑß

ПО ИЗМЕНЕННОМУ 
МАРШРУТУ

Трамваи № 27 и 28 временно продолжат курсировать 
по измененному маршруту.

Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке 

от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, и по 

ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Жу-

равлевский гидро-

парк» до ул. Ге-

роев Труда, будет 

запрещено до 20:00 

28 июля.

В Департаменте 

по вопросам инфра-

структуры города 

ХГС сообщили, что 

это связано с про-

ведением аварийно-восстановительных работ на во-

допроводе по ул. Героев Труда. Ранее планировалось, 

что работы будут завершены до 24 июля.

В это время трамваи будут курсировать:

 № 27: разворотный круг «Новожаново» — 

ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Мо-

лочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев 

Харькова — ул. Академика Павлова — ст. м. «Героев 

Труда»;

 № 28: разворотный круг «Новожаново» — 

ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Мо-

лочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев 

Харькова — ул. Академика Павлова — Семиградский 

въезд — ул. Веринская — ул. Шевченко — разворот-

ный круг «Журавлевский гидропарк».

ХАРЬКОВУ  
СВЕТЛЫЕ УЛИЦЫ

Специалисты коммунального предприятия «Горсвет» 
восстановили работу более 297 км сетей освещения 

во время войны и вернули электроснабжение на 176 улиц, 
сообщили на официальном сайте Харьковского горсовета.

На предприятии отметили, что всего за этот период 

было устранено более 900 аварий на сетях наружного 

освещения и заменено 42 поврежденные опоры.

Кроме того, рабо-

чие КП «Горсвет» 

принимали участие 

в восстановлении 

сетей жизнеобеспе-

чения города, выво-

зили поврежденные 

автомобили, если 

требовалось — от-

ключали МАФы от 

электроснабжения, а также выполняли совместные 

мероприятия с ГСЧС по демонтажу сетей с последу-

ющим восстановлением.

ТЭЦ-5 необходимо национализировать. С этим 
вопросом Харьковский городской голова Игорь 
Терехов публично обратился к главе Харьковской 
областной военной администрации. Предпосылкой 
тому послужило очередное невыполнение 
теплоцентралью обязательств перед харьковчанами.

Д
иректор КП «Харьковские тепловые сети» 

Василий Скопенко на совещании с мэром 

отметил, что вечером 22 июля на ТЭЦ-5 со-

общили, что отключат в не-

которых районах горячую 

воду, зная, что котельная 

на Павловом Поле выве-

дена в ремонт. Без горячей 

воды временно остались 

жильцы около 800 домов на 

Алексеевке, в Новобавар-

ском и частично Холодно-

горском районах Харькова:

— Ранее с ТЭЦ-5 была 

достигнута договоренность 

о том, что горожане будут 

обеспечены горячей водой. Теперь же на ХТС при-

ступили к оперативному ремонту котельной на Пав-

ловом Поле, а услугу смогут возобновить не раньше, 

чем через 10 дней.

Игорь Терехов убежден, что харьковчане не долж-

ны быть заложниками финансовых недопониманий 

между частными хозяйствующими структурами:

— Хочу сказать руководителям ТЭЦ-5, «Харь-

ковгоргаза». Вы — два частных предприятия, кото-

рые имеют смежных собственников. Нам предсто-

ит пройти отопительный сезон в условиях войны, 

поэтому мириться с приоритетами ваших коммерче-

ских интересов я не намерен. Я хочу, чтобы харьков-

чане стабильно получали тепло и горячую воду, тем 

более когда идет война. Для урегулирования ситуа-

ции я публично обращаюсь к главе Харьковской об-

ластной военной администрации с просьбой напра-

вить письмо в Совет национальной безопасности и 

обороны по вопросу национализации стратегически 

важного объекта, кото-

рый находится в част-

ных руках.

Областное руко-

водство поддержало по-

зицию городского голо-

вы Харькова.

— Мы работаем с мэ-

рией 24 часа в сутки над 

восстановлением кри-

тической инфраструк-

туры — водопроводов, 

электроснабжения и т. д. 

Я поддерживаю Игоря Александровича. Мы должны 

сделать все, чтобы у людей было тепло в домах. Лю-

ди не могут быть заложниками чьих-либо частных 

разборок. Поэтому будем совместно и дальше прора-

батывать вопросы для того, чтобы люди были с теп-

лом. Это главное для нас. Возможное обращение в 

СНБО по поводу национализации ТЭЦ-5 также бу-

дет рассматриваться, — сказал на пресс-конферен-

ции 23 июля председатель ХОВА Олег Синегубов.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÒÅÏËÎÌ!

Харьковские школьники одержали победу в финальном 
этапе XII Международного языково-литературного 
конкурса ученической и студенческой молодежи 
имени Тараса Шевченко. «В условиях российской 
агрессии результаты наших учеников показали, что 
харьковские дети владеют не только литературным 
талантом, но и бесценным сокровищем — языком, 
формирующим нацию, идентичность и гражданское 
сознание», — подчеркнули в Департаменте 
образования ХГС.

Ж
юри высоко оценило литературный та-

лант 11 харьковских школьников. Так, 

в конкурсе лучшие результаты показали:

I место — ученик 9-го класса Харьковского учебно-

воспитательного комплекса № 24 Дмитрий Жургур;

ІІ место — ученица 6-го класса Харьковской об-

щеобразовательной школы № 164 Мария Евсикова, 

ученицы 6-го и 8-го классов Харьковской гимназии 

№ 6 «Мариинская гимназия» Кира Скибина и Оксана 

Принцева, ученик 11-го класса Харьковской гимна-

зии № 152 Мирослав Доронкин, ученица 11-го класса 

Харьковской гимназии № 43 Наталья Кривобок;

ІІІ место — ученик 5-го класса Харьковской гим-

назии № 55 Егор Песчанский, ученица 5-го клас-

са Харьковской общеобразовательной школы № 75 

Виктория Синельник, ученица 7-го класса Харь-

ковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Ад-

риана Ковтун, ученица 10-го класса Харьковской 

специализированной школы № 73 Полина Бонда-

ренко, ученик 10-го класса Харьковской общеоб-

разовательной школы № 139 Даниил Требин.

ÁÅÑÖÅÍÍÎÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

Международный языково-литературный конкурс 
ученической и студенческой молодежи имени 
Тараса Шевченко проводится с 2010 года. Он 
основан как ежегодное общенациональное 
мероприятие и хорошо известен не только 
в Украине, но и за ее пределами. Ежегодно 
конкурс становится большим марафоном, 
в течение которого юноши и девушки 
соревнуются за звание лучших знатоков 

украинского языка и литературы.
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ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒÜ Ñ ÄÅÒÜÌÈ 
Î ÂÎÉÍÅ
ВНАЧАЛЕ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА, ТЕПЕРЬ ВОЙНА 
В УКРАИНЕ… КАК РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ О СТРАШНЫХ 
СОБЫТИЯХ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ИХ ПСИХИКИ? СЕГОДНЯ, 
КОГДА ЛЮДЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ЦЕНТРЕ ВОЙНЫ, 
СПРАШИВАЮТ О ТОМ, КАК ОНИ ГОВОРЯТ С ДЕТЬМИ 
О ВОЙНЕ, ЧАСТО ЗВУЧАТ ТАКИЕ ОТВЕТЫ: «НИКАК. 
ДЕТЕЙ НАДО ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЙНЫ»

С
емьи, спасающиеся от бомбежек и вынужденные 

покинуть Украину, рассказывают детям, что «едут 

в отпуск». Говорить о войне с ребенком, находясь 

в эпицентре событий, может оказаться не по силам и самому 

опытному психологу.

Миллионы детей по всему миру сейчас переживают страш-

ные события в Украине. И не только потому, что они видят 

шокирующие фотографии и видео о войне, мелькающие на 

экранах смартфонов и телевизоров, но и потому, что до них 

долетают обрывки разговоров взрослых.

Детей не обходят стороной ни тревоги, ни страхи, которые 

приходится испытывать их родителям, — пусть даже мамы 

и папы стараются не показывать при детях своих чувств, чтобы 

оградить их от негатива. Как поступать в такой ситуации?

Вместо того чтобы замалчивать конфликты и катаклизмы, 

нужно говорить о происходящем, рекомендует немецкий пси-

холог Феликс Петер (Felix Peter), который работает в школах 

с детьми и подростками, а также является спикером инициа-

тивы «Психологи для будущего».

Дети хотят быть защищенными, и поэтому им нужно дать 

чувство уверенности в том, что взрослые делают все возмож-

ное для разрешения кризисной ситуации. Так что ни при ка-

ких обстоятельствах не следует избегать разговоров о происхо-

дящих в мире кризисах, конфликтах и природных катастрофах 

с детьми, рекомендует Феликс Петер. Но как это сделать пра-

вильно?

 К ПЕРЕЖИВАНИЯМ РЕБЕНКА  
СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ

В зависимости от возраста, дети выражают свои чув-

ства совершенно по-разному. Когда они еще совсем ма-

ленькие и не умеют говорить, переживаемое ими нередко 

проявляется в виде таких физиологических симптомов, 

как боли в животе или головная боль, поясняет психолог 

и психотерапевт Катарина ван Бронсвейк (Katharina van 

Bronswijk).

Плачущего ребенка непременно нужно утешить, а по-

том расспросить о причинах его переживаний. Такие во-

просы, как: «Что тебя так мучает?» или «Что у те-

бя сегодня случилось?», помогут малышу выразить 

свое внутреннее состояние словами.

– То, как лучше говорить с детьми о кризисных 

ситуациях, также зависит от когнитивного и эмо-

ционального развития ребенка, — говорит Катари-

на ван Бронсвейк. — Но в любом случае, как только 

ребенок задает вопросы о происходящем в мире, на 

них нужно отвечать, — подчеркивает она.

 МЕТОДИКА БЕСЕДЫ  В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Детям старшего школьного возраста, которые 

уже знают, что такое оружие, а также знакомы с по-

нятием войны, можно объяснить, что взрослые ча-

сто бывают хуже детей в спорах и что в данный момент лидер одной стра-

ны просто не желает останавливаться и хочет победить в развязанной им 

войне любой ценой. Но почти все страны мира пытаются заставить его 

остановиться, — такую рекомендацию дают психологи ЮНИСЕФ.

А ребенку дошкольного или младшего школьного возраста можно 

сказать, что есть человек, который ищет неприятностей, угрожает дру-

гим и не позволяет никому с собой разговаривать, хотя многие пытают-

ся найти с ним компромисс. И этот человек в данный момент настолько 

зол, что уже никого не слушает. Но теперь почти все на него так обижены, 

что он наверняка скоро остановится. Также в ЮНИСЕФ не советуют на-

зывать страну или имена людей, от которых исходит агрессия, в беседах 

с детьми младшего возраста, — чтобы избежать стереотипов в будущем.

 ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ  ЧЕСТНО И ИСКРЕННЕ
– Многие считают, что нужно избавлять де-

тей от страха. Мы же склоняемся к мнению, что 

о страхах нужно говорить вслух, — делится Фе-

ликс Петер. Когда вы говорите ребенку: «Не надо 

бояться!», это равносильно запрету на подобное 

чувство, — поясняет психолог. По словам Ката-

рины ван Бронсвейк, на проявление ребенком 

боязни чего-либо гораздо лучше отреагировать 

так: «Я тебя понимаю, мне тоже страшно». Так 

вы дадите ребенку чувство, что его воспринима-

ют всерьез, подсказывает она.

Родителям не стоит скрывать от своих детей 

того, что и им свойственно испытывать страх. 

Наоборот: «Если вы будете с детьми искренни, 

им это пойдет только на пользу», — подчеркивает 

Катарина ван Бронсвейк, но при этом делает су-

щественную оговорку: однако как взрослые мы 

должны уметь управлять своими чувствами, а не 

идти у них на поводу. Прежде чем разговаривать 

со своими детьми о войне, пандемии корона-

вируса или климатическом кризисе, родителям 

следует основательно подготовиться и запастись 

знаниями. В то же время не будет ничего страш-

ного в том, что у вас не на каждый вопрос ре-

бенка найдется готовый, основанный на фактах 

ответ. В таком случае лучше честно признаться 

в том, что не знаешь ответа, и пообещать дать его 

позже — найдя необходимую информацию.

 В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ФОРМЕ
Как подбирать слова, разговаривая с ребенком 

о пандемии или о войне? Насколько углубляться 

в тему? Пожалуй, это самые сложные вопросы, 

которые встают перед родителями.

Ответ Феликса Петера звучит на удивление 

просто: «Уровень глубины беседы определяют 

вопросы ребенка». По словам психолога, именно 

на то, о чем спрашивает малыш, и следует ори-

ентироваться взрослым. При этом психолог ре-

комендует не перегружать ребенка информаци-

ей и не читать ему доклад, а отвечать короткими 

фразами и в доступной для детей форме.

Такие темы, как война, климатический кризис 

или пандемия, нельзя обсуждать на ходу. Если 

ребенок задает касающиеся их вопросы, когда, 

например, родители спешат на работу, ему сле-

дует объяснить, что данный момент — неподхо-

дящее для этого время, и пообещать вернуться 

к разговору позже. Причем обещанное обяза-

тельно нужно выполнять, подчеркивают пси-

хологи. При этом ван Бронсвейк настоятельно 

предостерегает — родители не должны позволять 

детям смотреть фильмы и видео о войне: для пси-

хики ребенка это непомерная эмоциональная 

нагрузка.

 БЫТЬ ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Анализируя вместе с ребенком кризисную ситуацию, очень важно 

рассказать ему, какие трудности испытывают оказавшиеся в ней люди, 

и показать, как можно им помочь — будь то сбор пожертвований для по-

страдавших или выход на демонстрацию протеста против войны. А если 

сами родители участвуют в таких акциях, да еще привлекают к участию 

в них своих детей, то они станут для малышей настоящим примером 

и научат их справедливости и добру, подчеркивают немецкие психологи 

Катарина ван Бронсвейк и Феликс Петер.

 ПОДДЕРЖКА В ТРУДНУЮ МИНУТУ
На 29 станциях метро, ко-

торое по распоряжению Харьковского 

городского головы Игоря Терехова стало 

убежищем для взрослых, подростков и де-

тей, действовали специальные уголки пси-

хологической разгрузки. Там можно было 

поиграть, провести досуг, посетить заня-

тия с психологами, арт-терапевтами, ани-

маторами. Это стало большим подспорьем 

для родителей. Помогли в этом специа-

листы Фонда «Профессиональное разви-

тие Харькова». Для обустройства уголков 

на станциях были доставлены игрушки 

и разные материалы для творчества и раз-

вития. «В активную фазу боевых действий 

особенно тяжело было детям и родителям, 

находящимся в крайне стрессовых и эмо-

ционально изнуряющих условиях, порой 

не способных найти нужные друг для дру-

га слова. Важно было создать им безопас-

ное место для развития и психологиче-

ской разгрузки», — рассказала координа-

тор проекта Марина Ладыженская. Нахо-

дясь в подземке, дети получали не только 

консультации психолога, психоэмоцио-

нальную помощь, но и арт-терапию.



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ5Вторник 
26 июля 2022 года Êíèæêîâà øàôà
ПЕРЕД ВАМИ НАЙКРАЩІ КНИЖКИ ЗА ВЕРСІЄЮ 
VOGUE, ЩО ВИЙШЛИ В УКРАЇНСЬКИХ 
ТА СВІТОВИХ ВИДАВНИЦТВАХ В ОСТАННІ РОКИ. 
СЕРЕД НИХ НОВИЙ РОМАН ЗІРКИ СУЧАСНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ САЛЛІ РУНІ ТА ДОВГООЧІКУВАНА 
КНИЖКА АВТОРКИ РОМАНУ «МАЛЕНЬКЕ ЖИТТЯ» 
ГАНЬЇ ЯНАҐІГАРИ. ХАЙ ЦЯ ДОБІРКА СТАНЕ 
ВАШИМ ПЛАНОМ ЧИТАННЯ НА РЕШТУ 
ЦЬОГО ЛІТА

 TO PARADISE, Ганья Янаґігара
Нова книжка блискучої письменниці, авторки вже 

гучного роману «Маленьке життя». Заплутана, пре-

красна, водночас жахлива і надзвичайна книга «До 

раю» поділена на три, 

здавалося б, дуже різні 

розділи. Перша дія 

розгортається 1893 ро-

ку, друга — 1993-го, і 

третя — майбутнього 

2093-го. Цей останній 

розділ, який було ро-

зроблено під час пан-

демії, являє собою ан-

тиутопічне майбутнє, 

наповнене «холодиль-

ними костюмами», 

які потрібні для вихо-

ду на вулицю, і «дезактиваційними камерами», щоб 

уникнути постійної можливості зараження. Ті, хто чи-

тав останню роботу Янагіхари «Маленьке життя», не 

будуть здивовані, що ця книга, як і її попередниця, 

більше про біль і страждання, ніж про радість і щастя. 

Але при цьому ця книжка дарує неймовірну радість від 

читання.

 «ДЕ Ж ТИ ДІВСЯ, СВІТЕ МІЙ ПРЕКРАСНИЙ», 
Салі Руні

Безумовно, одна з найочікуваніших новинок остан-

ніх років від авторки роману «Нормальні люди», що 

був блискуче екранізований 2020 року. Ім’я Саллі Руні 

знають усі, хто стежить 

за новинами й трен-

дами світової літера-

тури: 31-річна ірланд-

ка — суперзірка су-

часної літератури, во-

лодарка авторитетних 

літературних премій, 

а серед її фанатів — і 

Барак Обама, і Тейлор 

Свіфт. «Де ж ти дів-

ся, світе мій прекрас-

ний» — третій роман 

Руні, де вона знов пи-

ше про молодих і прекрасних людей, які шукають се-

бе, сперечаються щодо політики та хочуть зрозуміти 

світ. Еліс, талановита письменниця, зустрічає Фелікса, 

який працює на складі, і запрошує його полетіти з нею 

до Риму. У Дубліні її найліпша подруга Ейлін, праців-

ниця літературного журналу, яка розлучилася зі своїм 

хлопцем, починає фліртувати з Саймоном, якого знає 

з дитинства. Еліс, Фелікс, Ейлін та Саймон — молоді та 

пристрасні, проте життя проходить…

 «ПОВІЛЬНЕ ГОРІННЯ», Пола Гоукінз
Ім’я Поли Гоукінз ви, напевно, чули — британська 

журналістка прокинулася знаменитою 2015 року, ко-

ли опублікувала напружений психологічний трилер 

«Дівчина в потягу». 

Через рік його успіш-

но екранізували — з 

Емілі Блант у голов-

ній ролі. Її нова кни-

га вийшла наприкінці 

2021 року — і це за-

хопливий закручений 

детектив. Інтрига пле-

теться довкола заги-

белі художника Деніе-

ля, чиє тіло знаходять 

у плавучому будинку. 

Серед підозрюваних —

троє жінок: його подруга Лора, яка вже була засудже-

на за насильство; тітка Деніеля, яка ненавиділа його 

матір,— і сусідка, яка має «скелети в шафі».

 «НІКЕЛЕВІ ХЛОПЦІ», Колсон Вайтхед
Якщо ви стежите за сучасною світовою літературою, 

то точно чули ім’я одного з найтитулованіших амери-

канських авторів Колсона Вайтхеда. 2020 року роман 

«Нікелеві хлопці» здобув Пулітцерівську премію, став 

однією з найобгово-

рюваніших книжок 

у Штатах та дістав 

схвальні відгуки від, 

здається, усіх — зо-

крема, і Барака Оба-

ми, і Елізабет Гілберт. 

Книжка розповідає ре-

альну історію виправ-

ної школи Dozier у 

Флориді. Школа існу-

вала понад 100 років, 

з 1900-го по 2011-й, а 

дев’ять років тому її за-

крили після гучного скандалу щодо застосування на-

силля в школі. У романі розповідається про двох хлоп-

ців, яких несправедливо засудили та відрядили до цьо-

го закладу. Темношкірий Елвуд Кертіс заприятелював 

з Тернером, який теж не винен. Вони підтримують 

один одного і роздумують про те, як їм тут вижити. Але 

життя в Академії стає дедалі небезпечнішим…

 «КОКО 2.0», Дорж Бату
Дорж Бату, один із найулюбленіших письменників 

в Україні, автор бестселерів «Таємниця старого Ла-

ми» та «Моцарт 2.0.», в минулому журналіст, а зараз 

спеціаліст з траєкторій космічних апаратів у Штатах, 

випускає довгоочікуваний новий роман. «Коко 2.0» —

продовження історії, 

яка розпочалася у 

книзі «Моцарт 2.0», 

проте у новій пригод-

ницько-детективній 

історії на перший план 

виходить «законода-

виця моди з непростим 

характером і життям —

Коко Шанель». Дорж 

працював над рома-

ном до повномасштаб-

ного вторгнення і 

певний час вагався, 

чи варто випускати книгу зараз. Але зрештою вирішив 

це зробити, бо «нам потрібні зараз хороші і добрі 

історії».

 «ЕЛІЗАБЕТ ФІНЧ», Джуліан Барнз
Українською вийшов новий роман одного з 

найвідоміших письменників сучасної Великобританії, 

справжнього класика сучасної літератури Джуліана 

Барнза, автора хітів «Папуга Флобера», «Одна історія» 

та «Шум часу». «Ін-

телектуальна, неза-

лежна жінка — ось хто 

став новою героїнею 

роману Джуліана Бар-

нза. До Елізабет Фінч 

ніхто не ставився ней-

трально: її або обож-

нювали, або демоні-

зували, або дружили 

із нею все життя, або 

обмовляли позаочі. 

Барнз створив не біо-

графію однієї люди-

ни, а радше нарис з інтелектуальної історії, де по-

руч з Юліаном Відступником діють Анатоль Франс, 

Константінос Кавафіс і навіть Адольф Гітлер».

×ÈÒÀÒÈ ÍÀÉÊÐÀÙÅ

Департамент культури Харківської міської ради:
— Наперекір тяжким обставинам бібліотеки міста 
не втрачають зв’язку зі своїми користувачами, 
підтримують їх, знаходять можливість для 

забезпечення їх читацьких запитів. Реалії часу 
диктують нові умови роботи бібліотек. Більшість 

з них працюють в онлайн-режимі. В деяких 
відносно безпечних від вибухів та обстрілів районах 
Харкова бібліотеки працюють за попередньою 
домовленістю з читачами. Бібліотекарі готують 
для них заздалегідь замовлені книги. А потім 
на короткий час виходять на свої робочі місця. 
Користувачі дуже радіють таким зустрічам.

Для роботи в режимі онлайн бібліотекарі активно 
використовують соціальні мережі, надають 
інформацію, розповідають про події та книги, 
вивчають англійську, проводять онлайн-заходи, 
флешмоби, публікують посилання на джерела, де 

можна безкоштовно читати книги онлайн.
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О
скільки всі люди різні, війна цілком очікува-

но по-різному вплинула на їхню споживчу по-

ведінку. Читаємо про покупки воєнного часу: 

від чого українці відмовляються, завітавши до торго-

вельних центрів, і які несподівані речі зараз купують.

 СТАТИСТИКА
Судячи зі статистики, яку зафіксували вітчизняні 

банки, більшість карткових витрат (через термінал) 

українців йде на оплату продуктів. Ці витрати ста-

новлять половину загального обсягу оплат покупок 

картками. І це не дивно. Навіть за умов, коли всі вит-

рати скорочуються до мінімуму, людям все одно треба 

щось їсти.

Але життя потроху бере своє. Принаймні там, де не-

має бойових дій. За даними аналітиків, поступово зро-

стають обсяги витрат у кафе та ресторанах, магазинах 

техніки й електроніки, мережах АЗС.

Статистика свідчить, що споживчі уподобання 

українців змінилися: багато хто на своєму досвіді пере-

конався, наскільки важливо жити тут і зараз. Хоча 

найбільш затребуваними товарами, як і у довоєнний 

період, залишаються електроніка та одяг, конкретні 

запити в категоріях змінилися.

Наприклад, якщо говорити про електроніку, зріс по-

пит на ноутбуки, телефони, а також додаткові джерела 

живлення — павербанки. У категорії «одяг» на перше 

місце впевнено вийшов комфорт: зріс попит на кросів-

ки, спортивні костюми, валізи.

– Незважаючи на те що багато хто сьогодні каже, 

що одяг їм не потрібен, попит на нього зберігатиметь-

ся,— вважають економісти.— Можливо, не потрібен 

одяг для офісів, святкових 

заходів, але з настанням 

осені та зими однознач-

но знадобиться сезонний 

одяг та взуття, оскільки 

багато хто залишав домів-

ки просто в тому, що на 

них було надіто.

Про більшість людей, 

які опинилися в тяжких 

життєвих обставинах че-

рез війну, дбає держава 

та благодійні організації. 

Великі міста України про-

довжують приймати пере-

селенців. Ця категорія на-

селення у більшості забезпечується гуманітарною їжею 

та речами. Тож вони прямують за покупками рідше. За 

приклад візьмемо Харків. Тут у кожному районі міста 

є осередки допомоги — пункти видачі речей та їжі. Вся 

ця численна допомога надходить від європейських ор-

ганізацій, з міст-побратимів. Стосунки з закордонни-

ми помічниками тривають завдяки зусиллям міськра-

ди і особисто міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Ну а тепер ближче до тих, хто має копійчину, і не 

останню.

У цієї категорії осіб чималим попитом користують-

ся навіть автомобілі. Зокрема, за даними асоціації 

«Укравтопром», з 1 січня по 1 червня першу реєстрацію 

пройшли 180,2 тис. б/в ав-

то, що на 13% більше ніж за 

аналогічний період минуло-

го року. З них 111 тисяч ав-

тівок — це машини, завезені 

для безкоштовного розмит-

нення, вартість більшості 

з них не перевищує 5000 до-

ларів.

Загалом це більш-менш 

очікувано, оскільки наяв-

ність машини в сім’ї сьо-

годні найчастіше є питан-

ням виживання. Люди на 

окупованих територіях ча-

сто кажуть, що не змогли 

виїхати саме через відсутність автомобіля, а нечислен-

ні перевізники заламують у цих регіонах космічні ціни.

 ІМПОРТ МІНІМАЛЬНИЙ
Багато покупців зазначають, що вибір окремих груп 

товарів сьогодні суттєво обмежений. У магазинах по-

бутової техніки, іграшок, книжок тощо складається 

враження, що допродають те, що було завезено до вій-

ни, а нових поставок немає.

У цьому є своя логіка. В умовах, 

коли сімейні бюджети стиснуті до 

мінімумів, довоєнний вибір, мабуть, 

і не потрібен. Все як завжди: попит 

породжує пропозицію. І якщо, напри-

клад, попит на посудомийки та дорогі 

іграшки впав, то й постачання товарів 

цілком логічно скорочується.

Економісти констатують: в умовах, 

коли люди купують найнеобхідніше, 

до країни імпортується лише потріб-

ний мінімум, щоб підтримати асор-

тимент. На жаль, роздрібний продаж 

не стане «подушкою безпеки» для 

української економіки.

– Навіть великі торгові мережі, які 

спеціалізуються на продажу різної техніки, не зможуть 

балансувати на достатньому рівні прибутковості за ра-

хунок більш-менш активного продажу пауербанків, 

телефонів або машинок для стрижки,— кажуть експер-

ти.— Все ж таки маржа під час продажу великої побуто-

вої техніки становила до 50% прибутку магазинів.

На думку експертів, ті товари, які з об’єктивних 

причин сьогодні не купують, вже у 2023 році вияв-

ляться у дефіциті, оскільки нових надходжень не буде. 

При цьому магазини можуть дозволити собі тримати 

ціни високими навіть за відсутності попиту в остан-

ні місяці. З падінням купівельної спроможності насе-

лення падатиме і бізнес-активність: підприємці роз-

продаватимуть залишки та чекатимуть на закінчення 

війни.

 А ЩОДО РОЗКОШІ?
Вважають, що у війну попит на предмети розкоші —

шуби, дорогі автомобілі, ювелірні прикраси — падає 

чи не до нуля. Дійсно, після початку війни українсь-

кі покупці практично не купують ювелірні прикра-

си, дорогі продукти харчування, нові квартири, ве-

лику побутову техніку, шуби, дорогі аксесуари, по-

дарункові сервізи. Це все неліквідно, неактуально. 

Золото та ювелірні прикраси багато хто не тільки не 

купує, але й навпаки — намагається продати. Інве-

стори, можливо, відродять попит на дорогоцінні ме-

тали в країні вже восени поточного року, а ось прості 

громадяни у період гострої потреби намагаються хоч 

якось вижити. З цієї причини українці скоротили 

споживання дорогих продуктів. Стагнує ринок неру-

хомості, оскільки війна — це і ризик переїзду, і ризик 

руйнування житла.

У той же час економіст Владислав Банков вважає, що 

все не так однозначно, і попит на предмети розкоші є 

завжди.

– Ми досить специфічна країна, де є цілий клас лю-

дей, які не заробляють гроші працею, а отримують па-

сивний дохід або винагороду за зайняте місце на різних 

посадах,— пояснює Банков.— Чого варті одні лише 

покупки лакшері-автомобілів у період пільгового роз-

митнення. І хоча ця каста відносно нечисленна, бізнес 

має задовольняти її запити.

У той же час, продовжує експерт, безумовно, криза, 

пов’язана з війною, позначається і на цьому сегменті. 

Тож ситуація аналогічна до стану речей в інших сфе-

рах — хтось закриється, а хтось змо-

же втриматися на плаву. І це нор-

мальний стан речей у такий час.

Слова експерта підтверджує ста-

тистика. Так, попит на нові авто-

мобілі в Україні впав порівняно 

з минулим роком на дві третини, 

але він все ж таки є: у червні в країні 

було зареєстровано 2,9 тис. нових 

легкових автомобілів. Лідером рин-

ку першого літнього місяця 2022-го 

стала Toyota (456 авто). Друге міс-

це — у Renault (327 авто), третє —

у Volkswagen (263 авто).

 РЕЧІ З КОЛИШНЬОГО ЖИТТЯ
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що з купі-

влею речей сьогодні справді все дуже складно, при-

чому навіть на рівні планування покупок. Одні ка-

жуть, що речі взагалі перестали приносити радість, 

і чашка кави під мирним небом у кафе може дати 

набагато більше задоволення, ніж нова сукня. Ін-

ші зізнаються, що раптово виникла гостра потреба 

у товарах далеко не першої необхідності — дорогих 

парфумах, новому купальнику та пляжній сумці або, 

скажімо, у винному столику. І відсутність грошей 

тільки посилює бажання купити те, без чого можна 

обходитися.

Приклади з життя. Деякі жінки наразі активно ку-

пують картини за номерами і тепер малюють не лише 

вдома, а й в обідню перерву на роботі. Кажуть, що так 

вони знімають стрес.

А інші в евакуації відчули необхідність у різноманіт-

них вазах із квітами, які б тішили око.

– Нині все дуже складно навіть із відповідями на 

найпростіші запитання,— каже психолог Марина 

Деркач.— З одного боку, нам уже не потрібен шопінг 

як терапія, коли ми покупками підіймали собі настрій. 

З іншого боку, коли світ довкола руйнується, нам го-

стро необхідні речі, які нагадують про колишнє життя 

і дають надію, що ще не все втрачено. Це дійсно можуть 

бути і улюблені парфуми, і винний столик, і ароматич-

ні свічки, і декоративна косметика. Вазочка з квітами 

дарує втіху та заспокоєння, новий купальник та пляж-

на сумка — надію на продовження життя та зміни на 

краще, а ті ж картини за номерами показують, що лю-

дина знову готова почати жити.

ÏÎÊÓÏÊÈ ÏÎÊÓÏÊÈ 
ÑÜÎÃÎÄÅÍÍßÑÜÎÃÎÄÅÍÍß
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ДЕЯКІ ЗВИЧКИ Є ПРОСТИМ І ДОСТУПНИМ 
ДЛЯ БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ СПОСОБОМ НАБУТИ 
ХОРОШОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПРОДОВЖИТИ 
ЖИТТЯ

 РАНО ПРОКИДАТИСЬ
Низка досліджень показує, що 

«жайворонки» краще захищені 

від розвитку депресії та інших 

проблем із психікою. Також 

з раннім підйомом асоціюєть-

ся краща енергійність та про-

дуктивність. Ще один важли-

вий нюанс: у людей, що рано 

прокидаються, більше часу на себе.

 ХАРЧУВАТИСЯ 
РІЗНОМАНІТНО

Крупи та цільнозерновий 

хліб, овочі та фрукти, гриби, 

бобові, яйця, риба, птиця, 

м’ясо, кисломолочні продук-

ти — різноманітне харчування 

здоровими продуктами покра-

щує стан кишкового мікробіо-

ма, сприяючи зростанню корисних 

бактерій у травному тракті. Саме від стану кишечника 

залежить міцність імунітету та захищеність від інфек-

цій, що скорочують життя.

 ГОТУВАТИ САМОСТІЙНО
Вчені констатують, що звич-

ка готувати самостійно знижує 

кількість споживаної готової, 

промислово переробленої їжі, 

перенасиченої шкідливими 

жирами, цукром та сіллю, а та-

кож штучними компонентами. 

Ці речовини — підсилювачі смаку, 

стабілізатори, барвники, які згубно діють на кишкову 

мікрофлору.

 ВІДМОВИТИСЯ ВІД 
СОЛОДКИХ НАПОЇВ

Нещодавнє дослідження 

Університету Південної Ка-

роліни завершилося вердик-

том вчених про те, що вжи-

вання солодких напоїв не лише 

сприяють ожирінню та діабету, 

а й значно збільшує ризик раку 

печінки,— для цього достатньо однієї склянки на день. 

Якщо ви звикнете обходитися без таких напоїв, це не 

тільки заощадить вам гроші, але й зробить життя здо-

ровішим і довгим.

 ЧАСТІШЕ ХОДИТИ ПІШКИ
Звичка ходити пішки мо-

же продовжити людське жит-

тя на 15 років — про це ін-

формував науковий журнал 

Communication Biology, який 

публікував відповідні висновки 

вчених з Університету Лестера. 

Дослідники дійшли висновку, що 

у тих, хто регулярно ходить пішки в досить швидкому 

темпі, повільніше скорочуються захисні структури на 

кінцях хромосом, довжина яких співвідноситься з три-

валістю життя.

 ПРОСТІ ЗВИЧКИ, ЯКІ ПОКРАЩАТЬ ЖИТТЯ 
В УМОВАХ ВІЙНИ
 БАГАТО ПИТИ. Жодних новин: вода потрібна для 

життя. Зневоднення може посилювати відчуття голо-

ду. Вода також «вимиває» стресові гормони, буквально 

через нирки.

До слова, у лікувальних закладах Харкова на системи 

загального водопостачання встановлюють фільтри для 

очищення води методом зворотного осмосу.

У Департаменті охорони здоров’я ХМР повідомили, 

метод зворотного осмосу — найефективніший спосіб 

отримання чистої питної води. Установка фільтрує 

воду на молекулярному рівні. Отримана після зворот-

ного осмосу рідина не має шкідливих домішок, смаку 

і запаху, очищається від бактерій, солей, іржі, вірусів 

та інших шкідливих елементів, які виділяються з дре-

нажем. Завдяки цьому методу вода очищується на 

80%-99,7%.

Фільтри мають встановити у Міській студентсь-

кій лікарні, Міській клінічній лікарні № 2, Міській 

клінічній лікарні № 7, Міській клінічній лікарні № 8, 

Міській клінічній лікарні № 13, Міській клінічній ба-

гатопрофільній лікарні № 17, Міській багатопрофіль-

ній лікарні № 18, Міській клінічній багатопрофільній 

лікарні № 25, Міському перинатальному центрі, Місь-

кій клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної 

допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

 ПЛАНУВАТИ. Які б продукти не були вам доступ-

ними, ви можете планувати ваш раціон. Пам’ятайте, 

що чим менше цукру ви з’їсте вранці, тим більш зба-

лансованим ваш раціон буде протягом дня.

Рафіновані олії та каші, сосиски та копчені ковба-

си, біле борошно та хліб, солодкі молочні продукти та 

фабричні солодощі краще залишити на полицях мага-

зинів.

Вони можуть загострювати хронічні запалення 

шлунково-кишкового тракту. Замість них краще їсти 

максимально свіжі й локальні овочі та фрукти, субпро-

дукти та птицю, заморожену та підсолену рибу, ціль-

нозернові каші та багато зелені.

 ОБИРАТИ ПОВІЛЬНУ ЇЖУ (наприклад, моркву), 

якщо відчуваєте «психологічний голод» — бажання 

заїсти стресовий стан. Повільну їжу ми довго жуємо 

і, як наслідок, заспокоюємося.

 УНИКАТИ ДОДАТКОВОГО СТРЕСУ. В умовах 

війни (та хронічного стресу) постає важлива задача —

уникати додаткового напруження. Окрім того, що це 

дуже шкідливо для організму в цілому, ще й провокує 

зайвий потяг до їжі. Гормон стресу кортизол вивільнює 

глюкозу в печінці, її рівень у крові підвищується й, як 

наслідок, спричинює бажання з’їсти щось нездорове.

 СПАТИ ЗА БУДЬ-ЯКОЇ НАГОДИ. Організм по-

требує відновлення ресурсів. Якщо не можете спати 

вдень, спробуйте відкласти на якийсь час гаджети та 

інші джерела стресу. Це виснажує нервову систему, 

так само, як і поганий сон.

 РУХАТИСЯ. Змусити себе розслабитися —

неможливо. Щоб розслаблення сталося природ-

но, треба напружити м’язи: помірна фізична ак-

тивність тут може допомогти. Спробуйте напру-

жити кінцівки й м’язи від стоп до лоба на 10 се-

кунд та відпустити з подихом. Ну і спорт.

 ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ТІЛО. Наприклад, 

можна дихати по «квадрату» по 3 секунди (вдих-

затримка-видих-затримка). Чи поставити стопи на 

землю і спробувати відчути момент (яка земля за тек-

стурою та температурою). Можна обіймати себе чи 

обережно постукувати, щоб розуміти кордони тіла.

ÑÅÊÐÅÒÈ ÄÎÂÃÎËIÒÒß

 ЖИТТЯ ПОДОВЖУЄ ЧИТАННЯ
Щоденне читання книг сприяє зниженню ризи-

ку смертності на 20%. Ці дані підтвердило нове до-

слідження Єльського університету.

Вчені виявили, що читання книг продовжує лю-

дям життя, якщо стає щоденною звичкою, — зав-

дяки цьому продовжується гарне когнітивне здо-

ров’я. Люди, звиклі до читання, живуть довше, ніж 

ті, хто не читає. Висновок про це було зроблено пі-

сля 12-річних спостережень.

Звичка читати у людей була пов’язана з 20-від-

сотковим зниженням ризику смертності, порівня-

но з її відсутністю. Ті, хто читав понад три з поло-

виною години на тиждень, жили приблизно на 23 

місяці довше, ніж люди, які не читали.

Вони також додали, що аналіз показав користь 

від читання саме книг. За словами експертів, 

будь-який рівень читання книг дає значно більше 

переваг у продовженні життя, аніж читання періо-

дичних видань. Дослідники вважають, що читання 

книг було ефективнішим, оскільки задіює більше 

когнітивних здібностей і дає перевагу у виживанні 

завдяки іммерсивному характеру, який підтримує 

високий когнітивний статус.

Вчені наголошують, що збереження гарного 

когнітивного здоров’я має дуже велике значен-

ня для якісного довголіття. Чим сильніший і здо-

ровіший мозок, тим нижчий ризик таких вікових 

станів, як деменція.

Розум подібний до м’яза, який потрібно тре-

нувати і розтягувати, щоб залишатися здоровим. 

Читання тренує цей м’яз, допомагаючи йому бути 

сильним впродовж тривалого періоду часу.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не исключено, что Овны обнаружат незауряд-

ные способности и предстанут перед окружением во 

всем своем великолепии. День подарит прекрасные 

шансы проявить себя. Необходимо прислушиваться 

к собственной интуиции и работать не в одиночку.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вы можете пребывать в любовных грезах, в то вре-

мя как ситуация потребует реального взгляда на ве-

щи. Небольшая перепалка слегка всколыхнуть ров-

ную поверхность вашей семейной жизни.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
У многих представителей этого знака возрастут не 

только общительность, чувство патриотизма и тя-

га к гармонии, но и амбициозность и тщеславие. От 

добра добра не ищут. Принимайте то, что идет к вам, 

и не пытайтесь что-то резко менять.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Многим Ракам сегодня придется все начинать 

с чистого листа. Это рулетка: либо пан, либо пропал. 

И никаких гарантий. Вам противопоказано бить ба-

клуши да на звезды смотреть, пора засучить рукава 

и приниматься за дело.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Можете не бояться своих недоброжелателей и их 

враждебных выходок. Звезды защитят вас от любых 

нападок. Проявите свои волевые качества и положи-

тельные черты характера — прилежность, проница-

тельность, благоразумие, надежность, трудолюбие.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Девы могут добиться успехов в карьере. Помогут 

им в этом знания, опыт, изучение вопросов филосо-

фии. Так что будьте готовы к карьерному взлету. На-

стройте на это своих сотрудников, партнеров и еди-

номышленников.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сегодня могут возникнуть разногласия с родствен-

никами по поводу наследства, движимого и недви-

жимого имущества. Вероятна детская ревность у бра-

тьев и сестер. Старайтесь держать нейтралитет и не 

принимать чью-либо сторону.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Домашние дела вряд ли вдохновят Скорпионов. 

Многим захочется простора. Вы уже готовы помчать-

ся за ними на край света. А вот кто-то из ближних яв-

но игнорирует вашу инициативу, ну и пусть! Путеше-

ствие и развлечения будут запоминающимися.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Из-за загруженности на работе у многих Стрельцов 

не останется времени на отдых и занятия спортом. 

Не оправдывайте свою лень всевозможными обсто-

ятельствами. Делайте хотя бы утреннюю зарядку или 

пройдите пешком часть пути на работу или в магазин.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Сейчас закладывается материальная основа буду-

щего. Благоприятны контакты с вышестоящими ор-

ганизациями. Придется заниматься новыми делами, 

решать важные задачи. Трезво оцените свои силы 

и возможности.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сегодня вам дано постичь некую тайну, после чего 

вы откроете в себе удивительные способности. Среди 

поклонников появится самый близкий и любимый. 

Друзья помогут решить материальные проблемы.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Организм Рыб может отреагировать на внешние 

воздействия неожиданным образом. Могут дать о се-

бе знать болезни, о которых вы и не подозревали. Из-

бегайте нервных перегрузок и травмоопасных ситуа-

ций. Не стоит рисковать.

Ãîðîñêîï íà 26 èþëÿ

ЗЗ
дебільшого вони ґрунтуються на спостере-

женнях наших предків, тому вірити чи ні —

це вже рішення кожного окремо.

Особливу увагу в давнину приділяли часу пі-

сля заходу сонця. Як пише видання «Так просто», 

у цей період сили добра і зла вступають у нерів-

ний бій, у якому завжди перемагає зла погань, то-

му з темним часом доби і пов’язано чимало забо-

рон. Зазначається, що порушувати їх можна було 

лише у Купальську та Різдвяну ніч.

 ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ ВДОМА 
ПІСЛЯ ЗАХОДУ СОНЦЯ
 Якщо винести сміття після заходу сонця, то 

можна позбутися матеріального добробуту.

 Якщо на ніч посваритися з кимось, то ніч бу-

де неспокійною і вас мучитимуть неприємні сни 

і кошмари. Тому всі конфлікти бажано залагоди-

ти до сну.

 На ніч не можна прибирати в будинку — та-

ким чином можна позбутися добробуту, кохання 

та щастя. Однак брудний посуд на ніч ніяк зали-

шати не можна, його бажано помити відразу після 

вечері.

 Не можна залишати ножі та будь-які гострі 

предмети на столі — темні сили можуть ними ско-

ристатися, накликавши на вас біду. Також це мо-

же призвести до сварки з коханою людиною та ін-

ших проблем.

 Перед сном не можна прати одяг — так 

білизна вбере негативну енергетику.

 Чоловікам не варто голитися перед сном —

це негативно впливає на чоловічу силу.

 Не можна стригти нігті та волосся, а також 

фарбуватися та робити зачіски після заходу сон-

ця. Згідно з прикметами, це може негативно по-

значитися на здоров’ї та стосунках з рідними та 

близькими.

 На ніч не можна дивитись у дзеркало — мож-

на викликати лихо і постаріти раніше часу.

 Щоб не приректи себе на безгрошів’я, не 

слід позичати гроші після заходу сонця. Також 

краще і самому не позичати гроші, речі чи про-

дукти.

ÍÅ ÏÐÈÐÅÊÒÈ ÑÅÁÅ ÍÅ ÏÐÈÐÅÊÒÈ ÑÅÁÅ 
ÍÀ ÁIÄÍIÑÒÜÍÀ ÁIÄÍIÑÒÜ
Не багато людей сприймають різні народні 
прикмети серйозно, вважаючи їх неправдивими 
та безпідставними. Але забобони не з’явилися 
просто так.

По горизонтали: 4. Безвыходное положение. 

10. Объединение людей, проживающих вне стра-

ны своего происхождения. 11. Удар в боксе. 12. На-

тиск, нажим, воздействие. 13. День, посвящён-

ный памяти какого-нибудь религиозного события. 

14. Внесистемная единица длины. 15. В шахматной 

игре: одна из сторон доски. 16. Самострел. 19. Ха-

рактер, внутренний склад. 22. Предательство ко-

го-чего-нибудь. 24. Род спортивного состязания. 

27. Придание поверхности зеркально гладкого ви-

да. 28. Источник, периодически выбрасывающий 

фонтаны горячей воды и пара. 29. Висячий све-

тильник. 30. Реестр имущества. 31. Мешок, сши-

тый из шкуры животных. 34. Металл, компонент 

монетных сплавов. 37. Наркотик из индийской ко-

нопли. 38. Цветные искусственные камешки или 

стёкла для мозаичных работ. 42. Четырёхгранный 

столб, завершающийся скульптурной головой. 

45. Докладчик. 46. Старинное артиллерийское ору-

дие. 47. Снижение работоспособности техники из-

за старения. 48. Несколько спортивных команд, 

объединённых по классу мастерства, региону. 

49. Человек по отношению к тому, кто участвовал 

в обряде приобщения его к церкви. 50. Ядовитая 

змея семейства гадюк.

По вертикали: 1. Химическая реакция разложения 

вещества водой. 2. Восприятие человеком прикос-

новения. 3. Куча сена или снопов, сложенных в ви-

де конуса. 4. Судно, предназначенное для перевоз-

ки жидких грузов. 5. Толстое покрывало для лоша-

дей. 6. Вид спортивной борьбы. 7. Колющее оружие 

с прямым узким клинком. 8. Название некоторых 

монашеских орденов, религиозных организаций, 

обществ. 9. Имение. 17. Вздор, чепуха. 18. Тип при-

родной зоны. 20. Плоды стручкового красного пер-

ца. 21. Одна из комнат в квартире. 22. Деформация 

стержня под действием сил, перпендикулярных его 

оси. 23. Воинское офицерское звание. 25. Сово-

купность материальных условий жизни общества. 

26. Вид живописи. 32. Выделение единицы речи с 

помощью фонетических средств. 33. Обществен-

ная деятельность, направленная на достижение 

каких-либо целей. 35. Цитадель. 36. Клетка крови. 

39. Массовое собрание людей. 40. Крупное бы-

строходное транспортное судно. 41. Морская про-

мысловая рыба. 43. Исполнение оперной партии. 

44. Член фондовой биржи, участвующий в бирже-

вых торгах от собственного имени.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Тупик. 10. Диаспора. 11. Апперкот. 

12. Напор. 13. Праздник. 14. Ангстрем. 15. Фланг. 16. Арба-

лет. 19. Стать. 22. Измена. 24. Пробег. 27. Полировка. 28. Гей-

зер. 29. Люстра. 30. Инвентарь. 31. Бурдюк. 34. Никель. 

37. Гашиш. 38. Смальта. 42. Герма. 45. Референт. 46. Едино-

рог. 47. Износ. 48. Дивизион. 49. Крестник. 50. Гюрза.

По вертикали: 1. Гидролиз. 2. Осязание. 3. Копна. 4. Тан-

кер. 5. Попона. 6. Карате. 7. Шпага. 8. Братство. 9. Поме-

стье. 17. Белиберда. 18. Лесостепь. 20. Паприка. 21. Спаль-

ня. 22. Изгиб. 23. Майор. 25. Бытие. 26. Гуашь. 32. Ударе-

ние. 33. Движение. 35. Крепость. 36. Лимфоцит. 39. Митинг. 

40. Лайнер. 41. Треска. 43. Пение. 44. Дилер.


