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4 СЕНТЯБРЯ В УКРАИНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА 
ПОЗДРАВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

о данным Европейской Бизнес Ассо-
циации, почти половина украинских 
предпринимателей возобновили ра-

боту. Только в  прифронтовом Харькове ра-
ботает около 123  тысяч предпринимателей, 
которые помогают родному городу и стране.

Мэр подчеркнул, что сегодня роль малого 
и среднего бизнеса приобретает колоссаль-
ное значение:

— Уже более полугода Украина героиче-
ски противостоит российскому агрессору. 
Украинцы защищают дом каждый на своем 
фронте — с  оружием в  руках, в  больницах, 
волонтерских пунктах, но не менее важен 
фронт экономический. Предприниматели 
обеспечивают рабочие места, платят налоги, 
удовлетворяют спрос рынка, не дают оста-
новиться экономике. Ваш труд — залог то-
го, что государственный и местные бюджеты 
будут наполняться, а Украина продолжит ге-
роически противостоять врагу.

Война нанесла колоссальные потери — уда-
рила по производству, логистике, цепочкам 
поставок, которые вы нарабатывали годами, 
многие ваши сотрудники уехали в более без-
опасные места. Разрушены здания, потеряны 
каналы сбыта, но вы стойко переносите труд-
ности и ищете новые пути развития.

Благодаря вам харьковчане обеспечены 
необходимыми продуктами, лекарствами, 
топливом, вещами. Вы активно занимаетесь 
волонтерством, собираете сотни тысяч гри-
вен на нужды военных и мирных граждан.

Вы работаете как единый слаженный меха-
низм для достижения общей цели — победы 
Украины, которая обязательно наступит!

Харьковские предприниматели — надеж-
ный тыл нашего несгибаемого города, в ко-
тором живут и  работают настоящие герои. 
Большое спасибо за ваш труд! Харьковский 
городской совет всегда будет поддерживать 
бизнес, потому что только совместными уси-

лиями мы сможем преодолеть все трудности 
и одержать Победу. Мы сделаем еще больше 
для нашего города и развития бизнеса!

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÛË 
ÃÎÐÎÄÀ-ÃÅÐÎß
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ÀÃÐÅÑÑÈÈ
На днях состоялась встреча представителей Офиса 
Президента Украины с президентом совета директоров 
Европейской организации публичного права 
Спиридоном Флогаитисом.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что 

присоединение нашего государства к Европейской 

организации публичного права является важным ша-

гом. Правительство уже разработало соответствую-

щий законопроект, который вскоре будет внесен на 

рассмотрение в Верховную Раду Украины.

— Рассчитываем, что присоединение нашего госу-

дарства к вашей организации будет способствовать 

развитию публичного права, в частности путем более 

тесного сотрудничества по подготовке высококвали-

фицированных специалистов в сфере права, — под-

черкнули в ОП.

Собеседники предметно обсудили практические 

аспекты привлечения экспертного и научного потен-

циала организации к наиболее актуальным направ-

лениям развития Украинского государства, в частно-

сти в контексте дальнейшего движения к обретению 

полноправного членства в ЕС. Отдельно была под-

нята проблематика возможного содействия со сто-

роны Европейской организации публичного права 

в юридическом аспекте противодействия российской 

агрессии, обсуждены перспективы привлечения ве-

дущих юристов государств — членов организации 

к вопросам усиления санкционного давления на рф, 

конфискации замороженных активов агрессора, при-

влечения к международно-правовой ответственности 

за военные преступления, преступления против чело-

вечности, геноцид и агрессию.

Также состоялся обмен мнениями о путях присо-

единения организации к работе санкционной группы 

Ермака-Макфола и Международной рабочей группы 

по вопросам гарантий безопасности для Украины.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 
И ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ АГРЕССОРА 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ЦЕНУ ВОЙНЫ И ПОСПОСОБСТВОВАТЬ УСИЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ 
УКРАИНЫ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО  ДОСТИЖЕНИЮ МИРА, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ ОБЩЕНИЯ С УЧАСТНИКАМИ 
ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «АМБРОЗЕТТИ»

Ф
орум «Амброзетти» — это ежегодная между-

народная экономическая конференция за-

крытого характера, которая обычно прохо-

дит в начале сентября на Вилле д’Эсте в г. Черноббьо 

(озеро Комо, Италия). В 2021 году форум «Амброзет-

ти» был признан лучшим think tank (аналитическим 

центром) Италии и четвертым в Европе. По оценкам 

Пенсильванского университета, он входит в сотню 

лучших исследовательских учреждений на глобальном 

уровне. В этом году работу форума освещают около 280 

представителей СМИ.

Выступая на форуме, Владимир Зеленский отметил, 

что в последнее время страны-партнеры несколько 

ослабили санкционную политику в отношении рос-

сии:

— Если до этого государства 

помогали кто как мог, то сегодня 

в этой помощи наступил «эффект 

колибри». Мы стоим на месте, 

санкции продвигаются медленнее, 

очередные пакеты слабее. Российские туристы приез-

жают отдыхать в Италию, Францию, Испанию…  Мы 

должны заставить их на себе ощутить цену войны.

Глава государства подчеркнул, что рф игнорирует 

международное право, принципы работы междуна-

родных институций и оккупирует территории других 

стран, поэтому россияне должны почувствовать реаль-

ные последствия такой политики.

— Не может быть к ним такое же отношение, как 

к другим туристам, как к другим людям, которые яв-

ляются гражданами демократических государств, ко-

торые живут в мире, в законе и не захватывают другие 

территории, не поддерживают войну деньгами. Сила 

Украины — путь к быстрому миру. Сила как на по-

ле боя, так и поддержка нашей безопасности, армии, 

санкционная поддержка, поддержка нашего бизнеса 

и выход западного бизнеса с территории рф. Не под-

держивать сегодня их бюджет, не поддерживать их эко-

номику — так необходимо действовать! — подчеркнул 

Президент.

ÇÀÑÒÀÂÈÌ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÖÅÍÓ ÂÎÉÍÛ!

В художественных школах Харькова 
стартовал новый учебный год. 
В частности, День знаний отметили 
в Детской школе искусств № 6.

В 
рамках первого онлайн-урока 

учащиеся рисовали детские 

ладошки и украшали их аб-

стракциями и надписями со словами 

добрых пожеланий. Также дети име-

ли возможность пообщать-

ся друг с другом, позна-

комиться с преподавателя-

ми и новичками.

— Ребята с радостью 

поздравили ровесников 

и учителей, символически 

протянув свою маленькую 

ладошку, изображенную на 

рисунке. Для тех, кто про-

должает обучение в школе 

искусств, это была возмож-

ность продемонстрировать 

приобретенные знания 

и владения различными 

техниками, а для наших первоклассников — заявить 

о себе и своих художественных способностях, — от-

метили в Департаменте культуры ХГС.

Кроме того, к творческому процессу приобщи-

лись преподаватели художественного отделения. 

Они также создали свои работы, а сейчас работают 

над изготовлением поздравительной открытки, ко-

торая объединит нарисованные в День знаний ладо-

шки участников урока. На добрую память о событии 

открытку получит каждый ученик.

Всего с 1 сентября в образовательных учреждениях 

Харькова начали обучение 116 тысяч учеников. Сре-

ди школьников — 7 100 первоклассников. Еще 700 

учеников подключились к онлайн-занятиям с вре-

менно оккупированных территорий, сообщил Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов:

— Я искренне горжусь нашими детьми, их жела-

нием учиться. Желаю им скорейшего возвращения 

в стены родных школ.

 ШКОЛА СУПЕРГЕРОЕВ
На территории Городской клинической детской 

больницы № 16 открыла двери Школа супергероев. 

Там продолжают обучение пациенты медучрежде-

ния — больные дети, вынужденные полу-

чать длительное лечение. Педагоги средней 

школы № 70 провели для них открытый 

урок-путешествие на тему «Мы украинцы: 

честь и слава несокрушимым».

Также ко Дню знаний в Школе суперге-

роев провели выставку детского рисунка 

«Дерево познания Tree of Knowledge». Это 

международный культурный социальный 

проект, подготовленный художниками из 

Израиля и психологами учреждения. Дети разрисо-

вали деревья мудрости, радости, надежды, любви 

и веселья.

— Таким образом, у каждого дерева два автора: 

художник из Израиля и ребенок из Украины. Рабо-

ты будут переданы на благотворительную выставку 

в Австрию, — отметили в больнице.

Праздник Дня знаний в Школе супергероев за-

вершился выступлением аниматоров и подарками. 

Волонтеры Красного Креста Харьковской области 

и общественной организации «Сообщество неравно-

душных «Дія» передали детям рюкзаки со школьны-

ми принадлежностями.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ

В Городской клинической детской больнице 
№ 16 проходят лечение дети, в том числе 

с онкогематологической патологией. Школу 
супергероев там открыли в декабре 2021 года. 
В Украине социальный образовательный проект 
для детей стартовал в 2016 году. Организатор 
проекта — общественный деятель и основатель 
ОО «Маленькое сердце с искусством» Евгения 
Смирнова. Такие же школы были открыты 
в Киеве, Житомире, Херсоне, Хмельницком, 

Днепре и других городах.
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УСЛУГА «еМАЛЯТКО» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ХАРЬКОВЧАН
В Центре предоставления административных услуг 

Харькова возобновлен комплексный сервис для 
родителей новорожденных «еМалятко».

В Департаменте адми-

нистративных услуг и 

потребительского рын-

ка ХГС сообщили, что 

теперь снова по одному 

заявлению и за один ви-

зит в ЦПАУ можно за-

регистрировать рожде-

ние ребенка и получить 

госуслуги: 

 свидетельство о рождении; 

 уникальный номер записи в Едином государст-

венном демографическом реестре; 

 РНУКПН (карта налогоплательщика); 

 помощь при рождении ребенка; 

 помощь на ребенка из многодетной семьи; 

 денежная компенсация за «Пакет малыша»; 

 внесение информации о ребенке в Реестр паци-

ентов.

В 
частности, в Шевченковском районе были 

устранены четыре повреждения на участках 

трубопроводов холодного водоснабжения 

по пр. Людвига Свободы, 

ул. Космической и ул. Ку-

тузовской.

Работы выполняются опе-

ративно и качественно, от-

метил начальник службы 

наружных водопроводных 

сетей Шевченковского рай-

она Андрей Целогородцев:

— Предварительно мы 

детально анализируем ха-

рактер повреждений трубо-

проводов и составляем наи-

более эффективный план действий. Имеем все необ-

ходимое для проведения комплексных работ. Также на 

должном уровне ведется подготовка водопроводного 

хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период.

 ВСЕГДА ДУМАЕМ О ХАРЬКОВЧАНАХ
Мастер участка по перекладке и сана-

ции водопроводных сетей КП «Харьковво-

доканал» Валентин Маслов 

в сложных условиях военного 

времени продолжает восста-

навливать поврежденные об-

стрелами водоводы.

Война застала Валентина 

Маслова с женой и двумя ма-

ленькими детьми в Харькове. 

Посмотрев на ужасы проис-

ходящего, мужчина эвакуи-

ровал семью в более безопасное место, 

а сам незамедлительно вернулся в род-

ной город.

— Убедившись в безопасности детей, я принял ре-

шение вернуться и продолжить восстанавливать пода-

чу воды нашим мужественным и героическим земля-

кам. В семье с полным пониманием отнеслись к мо-

ему решению, ведь не понаслышке знали о довольно 

напряженной ситуации с водоснабжением из-за по-

стоянных обстрелов и ракетных ударов. Во время про-

ведения ремонтных работ случаются различные си-

туации, но при любых обстоятельствах всегда думаем 

о харьковчанах, и это придает нам дополнительные си-

лы и уверенность, — рассказал Валентин Маслов.

ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß ÍÅÊÎÃÄÀ

С начала полномасштабной войны родильные 
дома города Харькова не прекращают 
свою работу и круглосуточно оказывают 
квалифицированную медицинскую помощь 
беременным, роженицам и гинекологическим 
больным.

В 
частности, продолжает работать Го-

родской клинический роддом № 7, где 

за полгода войны родились 262 малыша 

(125 мальчиков и 137 девочек).

— В первые месяцы войны, несмотря на 

дефицит кадров, роддом работал в полном 

объеме, медицинские работники не покидали 

рабочие места по несколько дней, забывая об 

усталости, не падали духом, принимали роды 

и оперировали женщин под постоянными об-

стрелами. Также благодаря руководству, благо-

творительным организациям и волонтерам для 

женщин было организовано питание и регуляр-

но пополняется запас медикаментов, — расска-

зали в Департаменте здравоохранения ХГС.

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ. 
РАБОТАТЬ КОММУНАЛЬЩИКАМ ПРИХОДИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТАК, НА ДНЯХ БРИГАДЫ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КОМПЛЕКСА 
«ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ЛИКВИДИРОВАЛИ 
14 ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВОДОВОДАХ И ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 10 СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ

Российский агрессор продолжает терроризировать харьковчан. С 4 на 5 сентября враг обстрелял 
Новобаварский район.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

сообщил, что в ракета попала в землю недале-

ко от жилых домов, в результате чего несколь-

ко зданий были повреждены. Спасатели проверили 

близлежащие дома, чтобы не допустить обрушения 

аварийных конструкций, а саперы ГСЧС — изъяли 

остатки ракеты.

— В Новобаварском 

районе пострадал част-

ный сектор. Поврежде-

ны несколько частных 

домов и многоэтажка 

неподалеку. По пред-

варительным данным, 

один человек получил 

ранение. Информация 

о разрушениях уточня-

ется.

Городской голова подчеркнул, что несмотря 

на гнусную тактику противника, направленную 

на устрашение населения, Харьков продолжает 

жить и функционировать. На сегодняшний день 

в городе работает общественный транспорт, ма-

газины, аптеки, центры предоставления адми-

нистративных услуг. Идет актив-

ная подготовка жилищно-комму-

нального сектора города к работе 

в осенне-зимних условиях.

— Наши коммунальщики — на-

стоящие герои! Ежедневно каж-

дый из них ответственно выполня-

ет вверенную ему работу: оперативно 

восстанавливаются и ремонтируют-

ся поврежденные инженерные сети, 

устраняются аварии, вывозится мусор, 

благоустраиваются придомовые терри-

тории. Словом, делают все возможное, чтобы в домах 

харьковчан были необходимые комфортные условия. 

Сейчас харьковчане — едины как никогда. А значит, нет 

сомнений, что мы выстоим, отстроим свой родной го-

род, и наш Харьков станет еще более красивым, чистым 

и благоустроенным. Будем держаться — Победа за нами!

ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ

Консультативно-диагностический центр в роддоме 
работает с 9:00 до 15:00. Там специалисты 

консультируют амбулаторных больных, ведут 
прием беременных, делают УЗИ и лабораторную 

диагностику. На случай воздушной тревоги 
в подвальных помещениях обустроены места 

для пациентов.

ÄÅÐÆÀÒÜÑß È ÂÅÐÈÒÜ Â ÏÎÁÅÄÓ!
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ÌÎÂÀ ÊÀËÈÍÎÂÀ. РозвiнчуРозвiнчуєємо мiфимо мiфи
НАВКОЛО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СКЛАЛОСЯ ЧИМАЛО МІФІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ФОРМУВАННЯМ, 
ІСТОРІЄЮ РОЗВИТКУ ТОЩО. ЇЇ НАЗИВАЛИ ВІДГАЛУЖЕННЯМ ЧИ ДІАЛЕКТОМ РОСІЙСЬКОЇ. 
ДЕЯКІ ВВАЖАЛИ, ЩО НЕЮ БІЛЬШЕ НІДЕ НЕ РОЗМОВЛЯЮТЬ, КРІМ ХІБА ЩО ЗАХІДНОЇ 
УКРАЇНИ. РОЗПОВСЮДЖУВАЛИ І БАГАТО ІНШОЇ МАЯЧНІ. СУЧАСНА ЛЮДИНА ПОВИННА РАЗ 
І НАЗАВЖДИ ПЕРЕСТАТИ ВІРИТИ У ЦІ ВИГАДКИ

сі міфи про мову — наслідки імперської 

політики росії, що вона століттями прова-

дила задля придушення української іден-

тичності. Українську мову неодноразово заборо-

няли, спотворювали, штучно поповнюючи невла-

стивими їй словами, створювали хибні теорії про її 

походження, зокрема, про близькість до російської 

мови.

Отже, розглянемо та спростуємо найпоширеніші 

міфи щодо української мови на основі аналізу не-

заперечних даних та історичних фактів і свідчень.

Міф 1. Українська мова — це суцільні 
діалекти і суржик

Звісно, на різних етапах говори впливали на фор-

мування української мови. Але це явище харак-

терне практично для всіх мов, і для слов’янських 

також. У всіх слов'янських мовах є діалектизми, 

які відображають регіональні варіанти тієї чи ін-

шої мови. Не є винятком і українська. Крім того, 

для української мови, як і для інших, характерні 

міжмовні контакти, у процесі яких запозичують-

ся певні слова. Звичайно, така лексика є спільною 

для багатьох мов, зокрема слов’янських, і зближує 

їх між собою. Попри це, ніхто не ставить під сумнів 

існування окремої літературної мови.

Це ж стосується і української, яка має низку 

властивих їй особливостей, що вирізняють і ви-

окремлюють її з-поміж інших. Зокрема, специфіч-

но українські префікси якнай-, щонай-, пестливі 

форми прислівників, наявність літери ґ тощо. Це 

доводить існування окремої української літератур-

ної мови, яка не позбавлена регіональних особли-

востей. Зачинателем сучасної української літера-

турної мови вважається Іван Котляревський.

Міф 2. Найбільш споріднена та близька 
до української мови — російська

У деяких шкільних підручниках української мо-

ви у пострадянський період подавали таблиці, 

у яких наводились схожі слова в українській, біло-

руській та російській мовах. Так нас переконували 

у спорідненості цих мов. Що ж маємо насправді? 

З історичного погляду українська мова ніколи не 

була «давньоруською», «спільноруською», як не 

була і нащадком російської мови. Усі слов'янські 

мови — без винятку — постали з праслов’янської 

мови, і українська є лише «родичем» російської, до 

того ж далеко не найближчим.

З точки зору лексики найближчою до української 

мови є білоруська (84% спільної лексики), потім 

польська (70%), словацька (68%), і лише на чет-

вертому місці — російська (62%). Якщо ж говори-

ти про фонетичні та граматичні риси, то найбільше 

спільних рис в українській з верхньолужицькою та 

білоруською (29 спільних рис), нижньолужицькою 

(27 рис), чеською та словацькою (23). З російською 

мовою таких спільних рис лише 11.

Ну, і уявімо ситуацію, що зібралися представни-

ки різних слов’янських народів, кожен із яких го-

ворить своєю мовою. Українці зможуть хоча б тро-

хи зрозуміти кожного з них.

Міф 3. Українською розмовляє лише 
незначна частина населення, 

                                    насамперед на Заході України
Насправді, ареал поширення української мо-

ви — уся Україна і навіть більше. Передусім, зав-

дяки діаспорі носії мови мешкають і поза межами 

України. Розподіл людей, які розмовляють україн-

ською та вважають її рідною, зважаючи на історич-

ні обставини, на території України нерівномірний. 

Та все ж, згідно із статистичними даними, майже 

70% населення вважають рідною мовою саме 

українську.

За підсумками соцопитування, проведеного про-

тягом останніх років в усіх областях України, за ви-

нятком Криму та тимчасово окупованих територій 

Донецької і Луганської областей, мовою повсяк-

денного спілкування для 56% населення є україн-

ська, 23% — російська, 21% — однаковою мірою 

обидві мови, 0,4% — інша мова. Найбільше у по-

всякденному спілкуванні вживають українську мо-

ву жителі Заходу України — 92% тих, хто проживає 

на цій території.

Зараз, зважаючи на війну, що веде росія, потроху 

зростає кількість людей, які переходять на україн-

ську, адже тепер російська мова асоціюється з «мо-

вою оккупанта».

Міф 4. Південь і Схід України завжди 
розмовляли російською

Від 1930-х років ХХ століття розпочався ак-

тивний період тотального зросійщення, особли-

во у сфері освіти. Найбільші наслідки це мало на 

Лівобережній Україні, яка до цього перебувала під 

владою російської імперії. На відміну від земель 

Західної України, яка входила до Австро-Угорської 

імперії.

На Сході України більшовики зменшували кіль-

кість українськомовних видань, українська посту-

пово витіснялася з усіх сфер життя. Відповідно, 

жителям цієї частини України доводилося вико-

ристовувати російську мову як основну для ко-

мунікації.

На щастя, нині відбувається зворотний процес — 

очищення мови від непотрібних кальок і росіяніз-

мів та повернення у мову «загубленої» лексики, її 

унормування.

Міф 5. Українську мову складно вивчити
Особливо прикро це чути від лю-

дей, які народилися чи більшу частину свого життя 

живуть у незалежній Україні, навчалися в україн-

ських школах. Заважає цьому лише елементарне 

небажання вивчати державну мову. Зараз є безліч 

мовних шкіл, курсів тощо, де можна легко і швид-

ко хоча б на базовому рівні опанувати українську 

мову.

Наразі, у часи війни, більшість людей за літера-

турну українську мову. Тому у містах, де бага-

то переселенців, наприклад у Дніпрі, в Івано-

Франківську, в Одесі, людей організовують у гру-

пи і викладають їм солов'їну з усіма останніми 

нововведеннями. А у прифронтовому Харкові 

Управлінням у справах сім’ї та молоді Депар-

таменту у справах сім`ї, молоді та спорту ХМР 

реалізується новий проєкт «Вивчай українську 

з Харковом». Основна ідея — популяризувати мо-

ву на прикладі відомих локацій Харкова та видат-

них городян.

Ще, як приклад, можна навести історії інозем-

ців, які самостійно, живучи далеко за кордоном та 

не чуючи українську мову щодня, вивчили її та мо-

жуть легко нею спілкуватися.

Попри намагання впродовж століть знищити на-

шу мову, вона зараз активно розвивається. Проте, 

за нею тягнеться шлейф стереотипів та міфів, які 

виникли внаслідок політики лінгвоциду українсь-

кої мови. Щоб позбутися їх, варто пам'ятати, що 

українська мова пройшла нелегкий шлях розвитку, 

і тільки від нас самих залежить її подальша доля. 

Тож плекаймо і шануймо українську мову! Адже 

це ознака національної ідентичності. Бо, як писала 

Ліна Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. 

Спочатку їм відбирає мову».

Ó
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У ХАРКОВІ СИГНАЛ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ ЛУНАЄ ДОСИТЬ ЧАСТО. ЯКЩО ЗАГРОЗА З'ЯВЛЯЄТЬСЯ 
ВДЕНЬ, ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ, ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, МАГАЗИНИ ТОЩО ЗАЧИНЯЮТЬСЯ 
І БУКВАЛЬНО ЖЕНУТЬ ЛЮДЕЙ ДО УКРИТТІВ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА ІГОР ТЕРЕХОВ ІНІЦІЮВАВ 
БУДІВНИЦТВО УКРИТТІВЗУПИНОК, ЩОБ ЩЕ БІЛЬШЕ УБЕЗПЕЧИТИ ГОРОДЯН. АЛЕ ВСЕ ЧАСТІШЕ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ НЕПООДИНОКІ ВИПАДКИ, КОЛИ ЛЮДИ МАСОВО ІГНОРУЮТЬ СИРЕНИ

У
перші дні війни сигнал повітряної тривоги 

спричиняв страх та лише одне бажання — не-

гайно бігти в укриття. Сьогодні ж більшість 

людей ігнорують ймовірну загрозу. Чому так сталося 

і як повернути втрачений інстинкт самозбереження —

розповіла психологиня Альона Щербань.

 ЯК МИ ЗВИКЛИ ДО ВІЙНИ
Жити у стані постійної напруги неможливо: це 

швидко виснажує організм фізично та психологічно. 

Тож спочатку у нас з’явилася втома, потім — звикання. 

Небезпека втратила свою гостроту, а сигнал повітря-

ної тривоги більше не спричиняє жодних реакцій, крім 

лайки у бік агресора.

Мозок також намагається нас заспокоїти: ракет 

у небі не видно, вибухи — в інших місцях, не біля 

мене, отже, все нормально. У когось на третьому мі-

сяці війни з`явилась апатія: «Хай буде, що буде, бо 

сил і бажання бігати до укриття кілька разів на добу 

просто немає».

Щодо цього психологиня каже таке: «Багато людей 

піддалися чужому впливу. Наприклад, якщо більшість 

ваших сусідів чи співробітників ігнорують сигнали по-

вітряної тривоги й продовжують виконувати свої спра-

ви, вірогідність того, що ви теж так будете робити, ста-

новить понад 90 відсотків. Така поведінка у воєнний 

час — не найкращий вибір, бо несе реальну небезпеку 

вашому життю. Навпаки — варто бути пильним і не 

втрачати гостроти реакцій».

 ЧАС В УКРИТТІ МОЖЕ БУТИ 
ПРИЄМНИМ

Перш за все потрібно усвідо-

мити, що загроза життю дійсно 

є. Причому не важливо, як да-

леко ви живете від зони бойових 

дій. Прильоти є по всій країні: 

і у Харкові, і у Вінниці. Тож дайте 

собі вказівку: коли звучить сиг-

нал повітряної тривоги — я пря-

мую до укриття або до безпечно-

го місця.

Час перебування в укритті має 

асоціюватися з чимось приємним або хоча б нормаль-

ним, а не принизливим та гнітючим. Якщо це місце 

у вашому домі чи офісі (пам’ятаємо про правило «двох 

стін») — зробіть його максимально комфортним для 

очікування. В укритті зовсім не обов'язково сидіти без 

діла і рахувати кожну хвилину.

Можна спілкуватися, читати, грати в настільні 

ігри чи віддати перевагу спорту, адже фізичні вправи 

відволікають від негативних думок. Ще один позитив-

ний момент: можливо, ваша поведінка стане прикла-

дом для інших.

 ЯК ПОБОРОТИ АПАТІЮ
– Повна байдужість до загроз — найгірший варіант 

у цей непростий час. Самотужки знайти мотивацію до-

волі непросто. Тут у пригоді стане допомога професій-

ного психолога або під-

тримка рідних чи друзів. 

Вони точно зможуть по-

вернути вам любов до 

життя,— впевнена Альона 

Щербань.

Боротися з апатією та-

кож допомагає цікаве спіл-

кування, командні ігри, 

смачна їжа, заняття улюб-

леним хобі, медитації та 

фізичні вправи.

Ще одна робоча тех-

ніка — щоденне плану-

вання майбутнього. Думайте про подорожі, які на вас 

чекають, про купівлю автомобіля чи ремонт у домів-

ці. До речі, пошук шпалер чи нової кавоварки можна 

здійснювати і сидячи в укритті, де вашому життю нічо-

го не загрожує. А ще заплануйте, де і з ким будете свят-

кувати нашу перемогу.

ÍÅ ÂÒÐÀ×ÀÉ IÍÑÒÈÍÊÒ ÍÅ ÂÒÐÀ×ÀÉ IÍÑÒÈÍÊÒ 
ÑÀÌÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍßÑÀÌÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß
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СУБОТНІЙ РАНОК ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 
ОДНІЄЇ ЗІ ШКІЛ НОВОБАВАРСЬКОГО 
РАЙОНУ ТА МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ 
РОЗПОЧАВСЯ З ПРИБИРАННЯ 
ОСКОЛКІВ, УЛАМКІВ ТА ІНШИХ 
НАСЛІДКІВ НІЧНОГО ВИБУХУ. ПОРУЧ 
З ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ В ЗЕМЛЮ 
ВЛУЧИЛА ВОРОЖА РАКЕТА

М
ешканка одного з прилеглих бу-

динків Ірина розповідає:

— Я ще навіть не заснула. Ма-

буть, десь близько години ночі був страшний 

вибух. Мені здалось, що десь біля дому. Такої 

сили був вибух — страшний. Стіни вібрува-

ли, все тремтіло. Потім ще кілька. Зрозуміло 

було, що або школа, або десь по будинку 

вдарило. Як тільки взнала, що тут прилетіло, 

відразу пішли з подругою допомагати. Тому 

що харків’яни інакше не можуть. Нас не здо-

лати ніколи. Ми відразу прибіжимо і будемо 

прибирати. Все відбудуємо. І Харків буде ще кращим, 

ніж був.

Мати учня пошкодженої школи Олена цілком згодна 

з нею:

— Ми будемо робити все, що можемо. Хоча можемо 

не багато, все одно будемо це робити. Наприклад, я — 

тому що це моя Батьківщина. Моє місто дуже красиве, 

таке гарне і чудове. Воно має таким бути, а не в руїнах.

Згідно з інформаціїєю від силовиків, по району влу-

чила ракета типу «С-300». Вибух 

був такої сили, що у навчальному 

закладі десь обвалилась стеля та 

повилітали шибки.

— Наша школа одна із 

найстаріших у місті Харкові, 

заснована 1886 року. Добу-

дована була 1968 року. На 

жаль, зазнала руйнування 

саме та її частина, що основ-

на, найстаріша. Вибито 28 

вікон. Вхідні двері. Зруй-

новано 2 класні кімнати, — 

розповіла директорка шко-

ли Світлана Колмикова.

Пошкоджено і музей школи. Частину рідкісних 

експонатів через війну колектив зміг все ж еваку-

ювати. Вивезти і сховати. Щоправда, встигли не 

все.

— Сьогодні ми зазнали втрати, — у нас був 

рідкісний старовинний глечик, подарований 

місцевим мешканцем на початку ХХ століт-

тя. Ми його не сховали, бо в ньому знахо-

дився дідух. Ми його тримали як оберіг на-

шої будівлі. Але все можна відновити, а цей 

глечик можна склеїти. І звісно, ми його ре-

ставруємо. Попри все. І він буде уособлен-

ням нашої цілісності.

Неподалік, на місці прильоту, місцеві жи-

телі оглядають величезну вирву, що утвори-

лася від влучення російської ракети. А між-

народні криміналісти збирають докази війсь-

кових злочинів, щоб надати їх до міжнарод-

ного суду.

Представник ГО «Інформаційний центр 

«Майдан Мониторинг» Петро Пойман роз-

повідає:

— Ми фіксуємо воєнні злочини. Виїж-

джаємо на місце, спілкуємося зі свідками, 

збираємо інформацію та те, що буде потріб-

но для Трибуналу. Моніторинг, на відміну від роботи 

прокуратури, поліції, СБУ, — трохи інше. Робимо це 

для громадян з-за кордону. Наприклад, робимо вклю-

чення на чеському телебаченні та роз-

повідаємо, пояснюємо їм, що у нас 

відбувається.

Бо не всі розуміють, прослухову-

ючи свої новини, що насправді коїть-

ся. Багатьом чехам складно повірити 

в те, що десь летять ракети, руйнують-

ся домівки, гинуть люди. Важливо й 

те, коли чехи самі приїжджають або 

інші закордонні моніторингові місії, 

фіксують, фотографують це. Тому що 

воно допомагає зрозуміти людям, яка 

ситуація насправді.

Міжнародні криміналісти працю-

ють не перший день у Харкові. Всі 

докази військових злочинів будуть передані до міжна-

родних інституцій. Так, щоб всі, причетні до того, що 

коїть росія з українським народом та містами, понесли 

справедливе покарання.

Н
авіть під час війни комунальники КП 

«Благоустрій» ХМР піклуються про зелені 

насадження. Бригади підприємства обріза-

ють ушкоджені омелою гілки та пускають їх на пере-

робку. Всього з початку повномасштабної війни ко-

мунальники знесли більше двохсот сухих дерев, а кро-

нували — 49.

Крім того, робітники комунальної сфери неабия-

ку увагу приділяють чистоті та порядку. Вони наво-

дять лад на прибудинкових територіях та централь-

них вулицях. Прибирають опале листя, доглядають за 

клумбами та косять траву. Встигають ще й готувати 

Харків до опалювального сезо-

ну. Наприклад, бригади КП «Харківводоканал» та КП 

«Харківські теплові мережі» Департаменту з питань 

забезпечення життєдіяльності міста ХМР замінюють 

внутрішньобудинкові та магістральні труби, оновлю-

ють оснащення на котельнях та насосних станціях. Де-

які роботи доводиться проводити по декілька разів, бо 

російський агресор обстрілює критичну інфраструкту-

ру, тому фахівці ще усувають наслідки обстрілів. Те ж 

саме виконують і майстри КП «Харківспецбуд» та КП 

«Жилкомсервіс». Але вони відновлюють вже самі бу-

динки, що зазнали ушкоджень. Комунальники заміни-

ли майже чотири тисячі вікон, ушкоджених з початку 

війни та відновили майже 4,5 квадратних метрів покрі-

влі. Ще бригади відновлюють і конструктиви будинків, 

що підлягають ремонту. Подібні роботи ведуться в усіх 

районах міста.

До речі, працівники «Жилкомсервісу» вкотре звер-

таються до громадян з проханням надати доступ до 

квартир, особливо там, де вибиті вікна і відбулося роз-

мерзнення системи. По можливості надіслати клю-

чі до сусідів, друзів, які зможуть надати доступ та за-

безпечити виконання необхідних робіт, особливо при 

ліквідації аварійних ситуацій. Наданий доступ дозво-

лить майстрам вчасно усунути проблеми в опалюваль-

ній системі всього будинку і заповнити її теплоносієм.

ÂÑÅ I ÎÄÐÀÇÓ

ÂÈÍÍI ÌÀÞÒÜ ÁÓÒÈ ÏÎÊÀÐÀÍI!

БЕЗ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ МОЖНА СКАЗАТИ, ЩО КОМУНАЛЬНИКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
ВИКОНУЮТЬ ВСЕ І ОДРАЗУ. АДЖЕ, КРІМ ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ, ПІДГОТОВКИ 
ХАРКОВА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ, БРИГАДАМ ДОВОДИТЬСЯ ЩЕ Й 
УСУВАТИ НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
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В
ажливо усвідомлювати, що підвищена темпе-

ратура — це зазвичай нормальна фізіологічна 

реакція на різні чинники, з якими стикається 

організм дитини. Нормальною, за різними даними, 

вважається температура до 37–37,2, якщо при цьо-

му немає ніяких відчуттів, які змушують вас її міряти. 

Причинами підвищення температури у дітей може бу-

ти дуже багато. Температура може підніматися через: 

вірусні інфекції, важкі ускладнення цих інфекцій, зо-

крема менінгіт, аутоімунні захворювання (червоний 

системний вовчак), онкологічні захворювання, пере-

грівання дитини. Також, наприклад, після сонячного 

удару або через переохолодження.

 Як правильно виміряти температуру в дитини?
Переважно ми користуємося декількома видами тер-

мометрів: ртутним, електронним та безконтактним ін-

фрачервоним. Найкраще для вимірювання температу-

ри у дитини використовувати електронний термометр. 

Їм температуру можна вимірювати в ротовій порож-

нині. Але перед використанням його варто ретельно 

продезінфікувати і вимити з милом.

У медичних установах, зазвичай, використовується 

інфрачервоний безконтактний термометр, коли тем-

пературу треба вимірювати декілька разів для точності 

показників.

 За якими критеріями батьки можуть визначити, 
що температура є небезпечною для дитини?

Ми використовуємо систему червоних пра-

порців для того, щоб оцінити стан дитини при 

підвищеній температурі. Такими червоними 

прапорцями є ознаки:

— зміна кольору шкіри. Якщо шкіра у дити-

ни блідуватого кольору, то батькам слід звер-

нутися до сімейного лікаря чи педіатра. Якщо 

синюшного чи блідого або на шкірі є висипан-

ня, то треба негайно зателефонувати в екстрену 

медичну допомогу або до свого сімейного лікаря 

чи педіатра. Особливо небезпечними є такі ви-

сипання на ногах, що нагадують синці;

— зниження активності у дитини. Якщо ди-

тина нормально реагує на всі ваші звертання, 

тобто не спить багато і відразу прокидається, 

коли ви її будите, то на цей час переживати нема 

чого. Якщо ви докладаєте значних зусиль, щоб 

розбудити дитину, тоді треба негайно звернути-

ся до лікаря. Якщо ж дитина взагалі не проки-

дається, засинає на ваших очах, є ослабленою 

і не відповідає на ваші питання або їй щось при-

виджується, потрібно терміново звернутися до 

швидкої допомоги;

— підвищена частота дихання. Поклавши 

руку на груди або живіт дитини, ви зможете 

виміряти частоту вдихів. Якщо за хвилину во-

на є більшою за 50 в дитини до року або більшою за 40 

в дитини після року, або більше 25 в старшої дитини 

або дорослої людини,— це вважається небезпечною 

ознакою. Якщо частота дихання будь-якої дитини є 

більшою за 60, це — критична ознака, яка потребує не-

гайної госпіталізації. Також ви можете помітити так 

звану гойдалку дихання дитини, коли груди і живіт ру-

хаються урізнобій. Це теж підстава для занепокоєння;

— підвищена частота серцевих скорочень. Ви може-

те виміряти частоту серцевих скорочень, поклавши ди-

тині пальці на шию або на руку. Якщо ця частота для 

дітей до 12 місяців є більшою за 160, для дітей від 12 

до 24 — більшою за 150, а для дітей від двох до п’яти 

років — більшою за 140 на хвилину, тоді варто зателе-

фонувати лікареві і порадитися щодо подальших дій;

— зміна еластичності шкіри. Важливо оцінити тур-

гор (еластичність) шкіри дитини. Найбільш небезпеч-

ною є дегідратація — це знижена кількість води в ор-

ганізмі дитини. Якщо ви візьмете між двома пальцями 

невеличку складку шкіри дитини і побачите, що вона є 

нееластична або довгий час залишається розтягнутою 

і не повертається до потрібної форми, як раніше, то це 

свідчить про втрату рідини і є тривожним сигналом.

 Що запитати в дитини, аби визначити, 
чи безпечною є її підвищена температура?

Маєте запитати, чи відчуває дитина знесилення та 

головний біль. Якщо дитина не може нормально спіл-

куватись, у неї сильно болить голова, це теж небезпечні 

ознаки. Біль в очах також може бути проявом інфек-

ції. Варто запитати в дитини, чи немає сухості в роті 

та очах. Якщо очі настільки сухі, що дитина не може 

заплакати, це — теж червоний прапорець, який свід-

чить про різке зневоднення організму. При цьому тре-

ба негайно напоїти дитину. Поцікавтеся, чи немає у неї 

задишки.

 Що не можна робити при високій температурі 
у дитини?

Категорично не можна обтирати дитину оцтом або 

алкоголем, бо в стані жару ці рідини всмоктуються 

у шкіру і можуть спричинити інтоксикацію, а також не 

можна давати дитині аспірин.

 Які жарознижувальні препарати можна 
використовувати?

Пам’ятайте, що температуру при гарному самопо-

чутті, коли дитина поводиться активно, збивати не 

потрібно. Для зниження температури можна викори-

стовувати два препарати — парацетамол та ібупрофен. 

Парацетамол можна використовувати для зниження 

температури у малюків з народження, ібупрофен — від 

3-місячного віку. Ці два препарати не можна застосо-

вувати одночасно. Адже тоді є ризик спровокувати ток-

сичну дію цих ліків. При хронічних захворюваннях ни-

рок парацетамол та ібупрофен треба використовувати 

з обережністю. Серед різних форм препаратів найкра-

ще вибрати сироп або таблетки.

 Як чергувати препарати, якщо температура 
тримається довго?

Парацетамол можна давати раз на чотири 

години, ібупрофен — раз на шість годин. Їх 

не бажано чергувати. Втім, у критичних ситу-

аціях, якщо один препарат не допоміг, через 

2–4 години можна дати інший препарат.

 Чи можна застосовувати ібупрофен 
при коронавірусній інфекції?

Збудником цієї інфекції є доволі новий 

для людини тип коронавірусу, відповідно 

всі рішення щодо лікування чи профілакти-

ки приймаються на основі не великих дослі-

джень, до яких ми звикли в медицині, а на 

основі невеликих спостережень лікарів та 

лікарень. Саме тому і виникла думка, що ібу-

профен не можна застосовувати для збиван-

ня температури при цій інфекції. Через кілька 

тижнів після висвітлення цієї думки вона була 

спростована більшим спостереженням. Ста-

ном на сьогодні ібупрофен не є протипоказа-

ним в цьому разі. Тому для зниження темпе-

ратури при Covid-19 можна використовувати 

ібупрофен.

ÙÎÁ ÁÀÒÜÊÈ ÙÎÁ ÁÀÒÜÊÈ 
ÍÅ ÐÎÇÃÓÁÈËÈÑÜÍÅ ÐÎÇÃÓÁÈËÈÑÜ

ЯКУ ЗАГРОЗУ НЕСЕ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА? 
ЩО РОБИТИ БАТЬКАМ ДО ТОГО, ЯК ДИТИНУ 

ОГЛЯНЕ ЛІКАР? ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ В ДОМАШНІХ 
УМОВАХ? ЦІ ТА ІНШІ ПИТАННЯ ПОСТАЮТЬ ПЕРЕД 

БАТЬКАМИ, КОЛИ МАЛЕЧІ ПОГАНО

Наразі в комунальних закладах Департаменту охорони 
здоров’я ХМР ведуть прийом лікарі первинної ланки: педіатри 
та сімейні лікарі. Фахівці мають змогу надати допомогу як 

у поліклінічних відділеннях, так і дистанційно. У разі, якщо вашій 
дитині знадобляться рідкісні препарати, на допомогу прийдуть 
волонтери з Молодіжної ради при Харківському міському голові. 
В цю команду входять досвідчені медики, фармацевти, які вже 

допомогли тисячам родин з маленькими дітьми.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Женщинам-Овнам сегодня полезно заняться своей 

внешностью. Не бойтесь экспериментировать. Сме-

на прически или цвета волос пойдут на пользу. Но-

вый имидж придаст уверенности в себе и подтолкнет 

к решительным действиям. Дерзайте!

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Прекрасный день для знакомств и создания но-

вых отношений. Возможны неожиданные сюрпризы 

и подарки, случайные встречи. Сегодня вам предста-

вится возможность блеснуть интеллектом. Но не ве-

дите себя высокомерно.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Будьте аккуратны с деньгами, возможны потери. 

Не планируйте важных дел, у вас может не хватить 

сил их переделать. Возможны трения со старыми 

партнерами. Проявите гибкость и выдержку, не иди-

те напролом.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Возможен финансовый успех, но придется порабо-

тать и включить фантазию. А вот всего, что связано 

с азартом, авантюризмом, риском, — избегайте с осо-

бенной тщательностью. Хороший день, чтобы прове-

сти вечер в семейном кругу, устроить званый ужин.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Проявляйте инициативу и в финансах, и в личных 

отношениях. Это будет залогом вашего будущего 

успеха. День хорош для оздоровительных процедур, 

спортивных занятий на свежем воздухе и физическо-

го труда.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Сегодняшний день будет полон неожиданно-

стей. Не исключено, что о себе напомнят дальние 

родственники, с которыми давно была прервана 

связь. Не отказывайте в помощи, если о ней попро-

сят, и главное — не держите обиды и зла.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Не стоит упорствовать и биться о стену. Это толь-

ко вызовет недовольство начальства. Вы стремитесь 

что-то усовершенствовать или по-новому посмот-

реть на проблему, но сталкиваетесь с непониманием 

и препятствиями. Расслабьтесь, видимо, еще не при-

шло для этого время.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Будьте внимательны к мелочам, чтобы не испор-

тить все дело. В этот день не следует обманывать, это 

быстро выяснится, и вы будете чувствовать себя неу-

ютно. Не ввязывайтесь в интриги и сплетни.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Очень хороший день для встреч с деловыми парт-

нерами, решения мелких бытовых вопросов и мел-

ких проблем на работе. Вторая половина дня — благо-

приятное время для неформального общения.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Проявите упорство, работая над очередным проек-

том. Вы, несомненно, добьетесь положительного ре-

зультата и признания коллег. Соизмеряйте свои же-

лания и возможности.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
День пройдет довольно бестолково: постоянно 

что-то будет теряться, кто-то будет опаздывать, бу-

дут нарушаться ранее достигнутые договоренности. 

Реагируйте на это с философским спокойствием. Все 

идет так, как должно — своим чередом.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Просчеты в финансовых вопросах могут стать след-

ствием вашей горячности или раздражительности. 

Чтобы снять нервозность, совершите пешую прогул-

ку и не посещайте мест скопления народа. Сегодня 

не стоит занимать деньги или брать кредиты.

Ãîðîñêîï íà 6 ñåíòÿáðÿ

АА
нчан, oклитория тройная, мотыльковый 

горошек. Все эти названия одного расте-

ния — тайской орхидеи, из высушенных 

листьев и цветов которой и получают синий чай.

Собирают сырье для производства чая утром, 

когда бутоны цветов еще закрыты (в это время 

в бутонах сконцентрировано максимальное ко-

личество эфирных масел и полезных веществ). 

Кстати, идеальный чай получится только из мо-

лодых бутонов. Сам процесс изготовления проис-

ходит поэтапно. Сперва на открытом воздухе 

просушивают цветы (не меньше 10 часов). По-

сле этого частично осушенные цветы поддаются 

окислению и тогда окончательно засушиваются. 

После этого чайные листы заворачивают в спи-

ральки и расфасовывают. При соблюдении этой 

технологии производства синего чая сохраняется 

большинство его целебных свойств.

Синий чай — не просто красивый напиток. 

В нем содержится огромное количество минера-

лов и витаминов. Благоприятно влияет на нерв-

ную систему (отлично справляется с бессонни-

цей), очищает сосуды, нормализирует давление 

и улучшает кровоснабжение головного мозга, 

улучшает обмен веществ, снижает уровень саха-

ра в крови, тренирует память. Очень полезен для 

тех, то много времени проводит за компьютером. 

Вкус напитка немного специфический, аромат 

очень приятный. К синему чаю (анчану) привы-

кают постепенно и только со временем можно по-

настоящему оценить его вкус. Нормальный вкус 

анчана немного напоминает йод с ноткой бобо-

вых, а запах — жареные семечки. Чай прекрасно 

освежает и оставляет сладкое послевкусие.

Употребляется и в холодном, и горячем виде 

в любое время суток. Можно подслащать мёдом 

и сахаром, добавлять лимон или мяту.

 КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ АНЧАН
Заваривайте чай в 2 этапа: залейте его водой 

90 °C, через 10 секунд слейте ее и залейте снова 

свежей. Пусть настоится пару минут, обретет цвет 

и запах. Анчан можно заварить пару раз. Суще-

ствует также практика настаивания синего чая на 

кокосовом молоке.

ÑÈÍÈÉ ×ÀÉ: ÑÈÍÈÉ ×ÀÉ: 
ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÝÊÇÎÒÈÊÀÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÝÊÇÎÒÈÊÀ
В последнее время все больше людей проявляют 
интерес к экзотическим напиткам. В частности, 
популярность завоевал синий чай. 
Поговорим о нем подробнее.

По горизонтали: 2. Усложнение, запутывание во-

проса. 8. Сельскохозяйственное орудие — несколь-

ко длинных металлических зубьев на деревянной 

рукояти. 9. Графический знак, изображающий му-

зыкальный звук. 10. Совокупность предметов, об-

разующих нечто целое. 11. Режущая часть ножа. 

12. Работа по удовлетворению чьих-то потребно-

стей. 14. Группа членов какой-нибудь партии в пар-

ламенте. 17. Громкая ссора. 19. Плод некоторых рас-

тений. 20. Сетка, прикрепляемая к женской шляпе. 

21. Тайный уход. 22. Сорт сливы. 24. Скопление цен-

ных минералов в рыхлых обломочных отложениях. 

26. Устройство для установки на фотоаппарат смен-

ных объективов с нестандартной оправой. 29. На-

бор лекарств для оказания первой помощи. 31. Ри-

торическая фигура, в которой слова употребляют-

ся в смысле, обратном буквальному. 33. В Древней 

Греции: учитель красноречия. 34. Множество, толпа 

(разг.). 35. Внезапно наступающее обострение забо-

левания. 36. Устройство для автоматического управ-

ления летательным аппаратом.

По вертикали: 1. Совокупность явлений, процес-

сов, составляющая кругооборот в течение опре-

делённого промежутка времени. 2. Пирожок с на-

чинкой из творога. 3. Работа производимая орга-

ном, организмом. 4. Рубящее и колющее оружие 

с длинным изогнутым клинком. 5. Предмет заба-

вы, развлечение. 6. Бесцветная маслянистая жид-

кость, используемая при приготовлении крася-

щих веществ. 7. Флаг, знамя. 11. Бытовой прибор. 

13. Иносказание. 15. Деньги, выдаваемые вперёд 

в счёт заработка. 16. Маленькие серые кустики, 

растущие в тундре и на торфяных болотах. 17. Из-

лишек денег, возвращаемый при расчёте. 18. Пер-

вое выступление на новом поприще. 22. Совокуп-

ность органов человека, животного или растения, 

выполняющих какую-либо особую функцию орга-

низма. 23. Дневная бабочка. 25. Договор о выпол-

нении чего-нибудь. 27. План создания чего-либо. 

28. Наводнение, разлив воды. 30. Плавучая плат-

форма из ряда связанных между собою и покрытых 

дощатым настилом брёвен для переправы по воде. 

32. Птица отряда голенастых.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Софистика. 8. Вилы. 9. Нота. 

10. Набор. 11. Клинок. 12. Услуга. 14. Фракция. 

17. Скандал. 19. Ягода. 20. Вуаль. 21. Побег. 22. Алы-

ча. 24. Россыпь. 26. Адаптер. 29. Аптека. 31. Ирония. 

33. Ритор. 34. Полк. 35. Криз. 36. Автопилот.

По вертикали: 1. Цикл. 2. Сырник. 3. Функция. 

4. Сабля. 5. Игрушка. 6. Анилин. 7. Стяг. 11. Кофе-

варка. 13. Аллегория. 15. Аванс. 16. Ягель. 17. Сда-

ча. 18. Дебют. 22. Аппарат. 23. Адмирал. 25. Сделка. 

27. Проект. 28. Потоп. 30. Плот. 32. Ибис.


