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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В УКРАИНЕ 
ЭТЬЕНОМ ДЕ ПОНСЕНОМ

рамках визита в Харьков Этьен де 
Понсен посетил город Изюм, где ра-
ботает переданная Украине француз-

ским правительством лаборатория, которая 
помогает идентифицировать тела жертв. 
Кроме того, на корабль в Марселе уже гру-
зят оборудование и необходимые строймате-
риалы для Украины. Посол отметил, что го-
тов передать информацию о  потребностях, 
которые есть у Харькова (возможно, о транс-
порте и  других необходимых вещах), фран-
цузским коллегам. Городской голова Игорь 
Терехов отметил, что Харькову действитель-
но нужен транспорт:

— На сегодняшний день проезд в  обще-
ственном транспорте в городе остается бес-
платным, но его количество нужно увеличить. 
Российские оккупанты разбили очень много 

подвижного состава, и если есть такая воз-
можность, я бы обратился к вам, а вы — в мэ-
рии других городов. Может быть, есть транс-
порт, который можно было бы нам дать. И 
второе направление — это продукты, крупы, 
все самое простое. Наступит зима, и я не ис-
ключаю перебои с электроэнергией. Мы на-
мерены локально раздавать людям горячую 
еду, делать пункты обогрева. Я благодарен за 
любую помощь.

Этьен де Понсен подчеркнул, что прави-
тельство Франции будет поддерживать Укра-
ину столько, сколько потребуется:

— На заседании Совета безопасности ООН 
председательствует наш министр иностран-
ных дел, и  Франция будет играть ключевую 
роль в  этой важной встрече, посвященной 
ужасным преступлениям и  ответственности, 

которая должна за них наступить. Я привет-
ствую вашу смелость, с  которой вы вместе 
с жителями города противостоите агрессии.

Также в  рамках визита Этьен де Понсен 
посетил общественную организацию «Аль-
янс Франсез», которая продолжает работать 
в городе во время войны.

ÔÐÀÍÖÈß ÏÎÄÄÅÐÆÈÒ 

ÕÀÐÜÊÎÂ!
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ÌÎÙÍÛÉ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Украина вернула из российского плена 215 человек, 
среди которых 124 офицера, доложил Президенту 
Владимиру Зеленскому Руководитель Офиса Главы 
государства Андрей Ермак.

В частности, освобождены 108 бойцов полка 

«Азов» и других формирований Национальной 

гвардии Украины, а также военнослужащих Сухо-

путных и Военно-Мор-

ских сил, территори-

альной обороны ВСУ, 

Государственной погра-

ничной службы, Наци-

ональной полиции, ра-

ботников СБУ, Госспец-

службы транспорта, Го-

сударственной таможен-

ной службы.

— Среди освобожден-

ных — командир «Азова», 

Герой Украины Денис Прокопенко («Редис»), Сер-

гей Волынский («Волына»), Святослав Паламарь 

(«Азов»), Олег Хоменко («Азов»). Возвращается 

Катерина Полищук («Пташка»). Освобождены и 

защитницы Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая 

и Анастасия Черненькая, которые попали в плен, на-

ходясь в положении. Это самый мощный результат 

в вопросе освобождения пленных за все время пол-

номасштабного вторжения, — сказал Андрей Ермак. 

Кроме того, еще пятеро граждан были освобождены 

путем обмена на 55 российских пленных.

Почти все освобожденные уже на территории 

Украины, кроме пяти командиров «Азова», кото-

рые, согласно договоренностям, достигнутым ра-

нее с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, 

находятся в Турции под его личными гарантиями 

защиты. Также по просьбе международных парт-

неров Украина добилась освобождения десяти ино-

странцев — защитников Украины, граждан пяти го-

сударств-партнеров. 21 сентября их доставили в Са-

удовскую Аравию. С ними находится глава Фонда 

государственного имущества Рустем Умеров.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ BLACKROCK ЛАРРИ ФИНК 
ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНУ

В
ладимир Зеленский и Ларри Финк прове-

ли встречу в режиме видеоконференции, 

в ходе которой шла речь о том, как депар-

тамент BlackRock по консультациям по финан-

совым рынкам (Financial Markets Advisory) может 

давать бесплатные советы украинскому прави-

тельству по созданию Фонда восстановления для 

поддержки украинской экономики.

Целью Фонда будет создание возможностей для 

участия в восстановлении и укреплении экономики 

Украины как для государственных, так и для частных 

инвесторов путем обеспечения им честной и спра-

ведливой прибыли.

— Мы продемонстрировали, что умеем побеждать 

на поле боя. Еще одна наша важная задача — одержать 

победу в экономике. Быть привлекательной страной 

для инвесторов. Украина заинтересована в привле-

чении мирового капитала, благодаря которому будут 

созданы новые рабочие места и экономика будет рас-

ти. Для меня особое значение имеет инвестиционная 

привлекательность нашего государства. Важно, что-

бы такая структура была успешной 

для всех привлеченных сторон. Мы 

способны и хотим восстановить 

нормальный инвестиционный кли-

мат, — сказал Владимир Зеленский.

Также Глава государства отметил, 

что наши военные обладают вну-

тренней стойкостью, — это их лю-

бовь и уважение к родине, к Укра-

ине. Но на поле боя рук и глаз ма-

ло. Также очень важно оружие, 

поэтому сегодня нужно побуждать 

демократические страны оказы-

вать большую помощь Украине, 

в частности передавать необходи-

мое вооружение:

— В вопросе борьбы с агрессором 

нельзя оставаться в стороне и не выражать позицию 

четко. Нельзя балансировать между добром и злом, 

светом и тьмой. Нужно выбирать сторону. Каждый 

субъект, каждое государство является открытым, сво-

бодным. Так что они могут выбрать сторону, но не мо-

гут быть посередине.

ÓÊÐÅÏÈÌ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ

В многоэтажных жилых домах Индустриального района 
города продолжаются ремонтно-восстановительные 
работы. Ход выполнения реконструкции 
проинспектировал Харьковский городской голова 
Игорь Терехов.

М
эр отметил, что с первого дня полно-

масштабного вторжения российских ок-

купантов Индустриальный район подвер-

гался тотальным бомбардировкам, вследствие чего 

значительная часть жилого фонда была разруше-

на. Больше всего пострадали Горизонт и микрорай-

он «Солнечный». Этой осенью там реконструируют 

17 домов:

— Часть домов будет готова уже к отопительному 

сезону, который мы планируем начать 15 октября. Но 

есть дома, которые будем сдавать в первых числах но-

ября. Это связано, в частности, со сложными техниче-

скими решениями и комплексом необходимых работ, 

которые нужно делать поэтапно. Повреждены несущие 

конструкции, и цикл работ должен быть выполнен та-

ким образом, чтобы, прежде всего, было надежно. Что-

бы люди могли заехать в квартиру, если нужно, сделать 

косметический ремонт, и жить в нормальных условиях. 

Всего в Харькове на реконструкции находится более 

60 домов, пострадавших от вражеских обстрелов.

Кроме того, городской голова сообщил, что жите-

лям деоккупированных территорий, которые из-за 

войны лишились крова, предоставляют комнаты в об-

щежитиях Харькова:

— Многие населенные пункты области, которые 

временно находились в оккупации, не готовы к на-

ступлению холодов. Там нет электричества и воды, 

а значит, подача тепла невозможна. В Купянске, Изю-

ме, Балаклее и других населенных пунктах многие жи-

лые дома уничтожены, и людям просто негде жить. 

Конечно, мы предоставляем им помощь, размещаем в 

общежитиях, чтобы они могли перезимовать в более-

менее нормальных условиях. Также пострадавшим 

оказывают необходимую психологическую помощь. 

Люди пережили настоящий ужас, они угнетены, на-

ходятся в шоке. Но с пострадавшими работают специ-

алисты и постепенно выводят их из этого состояния.

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÆÈËÎÉ ÔÎÍÄ

В Харькове состоялось мероприятие, посвященное 
Международному дню мира и открытию Олимпийской 
недели спорта, которая проходит с 23 по 30 сентября.

В 
нем приняли участие директор Департамента 

по делам семьи, молодежи и спорта ХГС Алек-

сандр Власенко, представители отделения На-

ционального олимпийского комитета Украины в Харь-

ковской области, тренеры и спортсмены. Представите-

лям спортивного сообщества города вручили подарки.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ
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ГОТОВЫ К ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙ

В Слободском районе Харькова завершены 
работы по подготовке наружных водопроводных 

трубопроводов и объектов водоснабжения 
к эксплуатации в осенне-зимний период.

Начальник районной службы наружных во-

допроводных сетей Комплекса «Харьковводо-

снабжение» КП «Харьковводоканал» Депар-

тамента по вопросам обеспечения жизнедея-

тельности города ХГС Алексей Мацюк сооб-

щил, что в ходе плановых мероприятий специ-

алисты заменили водовод по ул. Плехановской, 

восстановили 29 водонапорных колонок, при-

вели в порядок и прочистили 142 смотровых 

колодца. Также на контроле находятся все по-

жарные гидранты и запорно-регулирующая ар-

матура на сетях:

— Провели все запланированные ремонты, 

продолжаем выполнять технические осмот-

ры водоподающих объектов и устранять воз-

никающие аварийные ситуации. В частности, 

на днях отреставрировали запорно-регулиру-

ющую арматуру на трубопроводе диаметром 

600 мм по ул. Державинской. Работаем без от-

ключения, водоснабжение обеспечиваем по 

параллельному трубопроводу. Места разрытий 

обязательно приводим в порядок.

Также, по информации Алексея Мацюка, 

с начала месяца районные мастера устранили 

19 нештатных ситуаций на водоводах:

— Наши специалисты готовы к ликвидации 

аварий любой сложности и прилагают макси-

мум усилий, чтобы оперативно выполнять ре-

монтные работы и своевременно реагировать 

на все заявки и обращения потребителей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ИЗЗА ПОСТОЯННЫХ ОБСТРЕЛОВ ХАРЬКОВА. КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ЛИКВИДИРУЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ, НАВОДЯТ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ. 
ХАРЬКОВЧАН, ЧЬЕ ЖИЛЬЕ БЫЛО РАЗРУШЕНО УДАРАМИ ОККУПАНТОВ, ОПЕРАТИВНО 
РАСПРЕДЕЛЯЮТ ВО ВРЕМЕННЫЕ ЖИЛИЩА НА БАЗЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ. 
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНИРУЮТ НА ПОЛНУЮ

П
о словам Харьковского городского головы 

Игоря Терехова, в этом году 150 тысяч харь-

ковчан потеряли свои дома:

— Все эти люди смогут жить в предостав-

ленном жилье столько, сколько потребует-

ся — пока не восстановим их дома, либо не 

построим новые. Мы ежедневно работа-

ем над решением этой проблемы. Спасибо 

харьковчанам за их выдержку и понимание!

Харьковский градоначальник подчеркнул, 

что даже сейчас продолжаются масштабные 

ремонты тех зданий, которые можно быстро 

отстроить. «В планах — 67 таких объектов, 

которые мы можем восстановить до завер-

шения войны», — уведомил он.

Сопредседатель депутатской группы «Восстанов-

ление Украины» в Верховной Раде Игорь Абрамович 

проинформировал, что государство уси-

ливает финансовую поддержку региона:

— На днях из резерв-

ного фонда Госбюд-

жета было направлено 

400 млн. грн на восста-

новительные работы 

на Харьковщине. Будет обеспечена 

должная опора государства, чтобы 

люди чувствовали уверенность и за-

щиту. Все органы власти и службы 

трудятся над этим важным заданием.

Народный избранник известил, 

что в Верховной Раде зарегистриро-

вана инициатива, после принятия 

которой уже в этом году будет создан Фонд ликвида-

ции последствий вооруженной агрессии.

— Благодаря этому инструменту в ближайшие три 

месяца мы сможем направить дополнительные сред-

ства, в которых очень нуждаются в регионах и особен-

но в Харькове. Такой фонд будет действовать и в сле-

дующем году, в него планируется заложить 19,3 млрд 

грн. По другой статье проекта бюджета местное само-

управление получит дополнительно 23,9 млрд грн для 

решения насущных вопросов. Работаем над тем, чтобы 

предоставить все возможные резервы для помощи на 

местах, — резюмировал Игорь Абрамович.

ÂÑÅ ÐÅÇÅÐÂÛ — ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÀÌ

Специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновили 
газоснабжение в разрушенном оккупантами 
многоэтажном жилом доме в Холодногорском 
районе Харькова.

В 
результате обстрела были повреждены внутри-

домовые коммуникации. Специалисты опера-

тивно заменили газовые системы и отключа-

ющее устройство на новое, после чего проверили вну-

тридомовые газопроводы на плотность и герметичность 

и, согласно правилам без-

опасности, возобновили 

газоснабжение уцелевших 

подъездов. В подъезде, 

разрушенном вражеским 

обстрелом, продолжают 

работать службы ГСЧС. 

Вернули газоснабжение 

и жителям микрорайона 

«Салтовка-3».

— Работы на газовых 

сетях в одном из наибо-

лее пострадавших микрорайонов Харькова продолжа-

лись около месяца из-за больших масштабов разруше-

ний от обстрелов российских захватчиков. Специалисты 

ежедневно меняли каждый поврежденный участок на 

газопроводах, заваривали тысячи отверстий от облом-

ков, иногда полностью переносили газопроводы для 

их устойчивой и безопасной работы. Каждый раз враг 

пытался навредить и целился в уже отре-

монтированные участки, но специалисты 

«Харьковгоргаза» приложили все силы 

для их восстановления. Сейчас газовщики 

вернули газоснабжение около трем тыся-

чам семей в уцелевших домах на «Салтов-

ке-3», — отметили в компании.

Кроме того, работники КП «Харь-

ковские тепловые сети» Департамента по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности 

города ХГС подготовили к началу отопительного сезона 

еще 39 домов. Бригады работают без выходных.

— Работа теплоэнергетиков находится на личном 

контроле Харьковского городского головы Игоря Тере-

хова. На сегодняшний день на все объекты бесперебой-

но поставляются материалы, запчасти и горюче-смазоч-

ные материалы, — сообщили на ХТС.

За период военной агрессии Городская 
клиническая больница № 27 неоднократно подвергалась 
вражеским обстрелам. Однако благодаря директору 
Ольге Ломакиной медучреждение продолжает оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь 
в условиях войны.

У
дарами оккупантов было повреждено здание 

больницы: кровля, палаты, окна и кабинеты. 

Но, несмотря на нанесенные разрушения и по-

стоянные обстрелы района, в учреждении проводится 

ремонт, а коллектив больницы продолжает принимать 

пациентов и оказывать необходимую медицинскую по-

мощь, сообщили в Департаменте здравоохранения ХГС:

— С началом полномасш-

табной войны с российским 

агрессором руководитель ме-

дучреждения Ольга Ломакина 

организовала бесперебойную 

работу больницы по оказанию 

квалифицированной меди-

цинской помощи населению, 

а также обеспечила передачу 

средств защиты и медикамен-

тов пациентам. При этом, несмотря на тяжелую работу 

в условиях постоянного психологического напряжения, 

Ольга Васильевна остается не просто человечной, а на-

стоящим человеком во всех качествах.

ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌ ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
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Н
а черзі — Воздвиження Хреста Господнього. 

Це велике християнське свято, яке належить 

до дванадесятих — найважливіших після Ве-

ликодня. Відзначимо це свято ми 27 вересня, а інша 

його назва — Хрестовоздвиження. В народі його ще 

називають — Здвиження, або Здвиг.

 ЗНАЧЕННЯ СВЯТА
Основою для святку-

вання став переказ, який 

з'явився в більш пізні ро-

ки. За цим переказом, 

близько 326 року нашої 

ери біля гори Голгофи, де 

розіп'яли Ісуса Христа, 

Сина Божого, знайшли 

фрагменти Голгофського 

хреста.

Якщо вірити стародав-

нім книгам, саме того 

року до Єрусалиму при-

була з візитом імператриця Олена, яку пізніше Церква 

канонізувала та назвала Рівноапостольною. Головною 

метою її поїздки був пошук Господніх реліквій. Вона 

стала однією з перших, хто розпочав археологічні роз-

копки святих місць. Саме під час таких розкопок було 

знайдено хрест, на якому, якщо вірити церковним за-

писам, розіп'яли Ісуса Христа.

 ТРАДИЦІЇ
У церквах на Воздвиження проводяться святкові бо-

гослужіння, на яких священники піднімають хрест ви-

соко над головою, щоб його бачив кожен присутній.

Також навколо будинків відбувалися хресні ходи, 

щоб уберегти своє житло від пристріту й інших не-

щасть.

Віряни на Воздвиження дякують Богові за спасіння 

і просять, щоб він подарував їм благополуччя, щастя 

і здоров'я. Серед наших предків існувало твердження, 

що животворний хрест допомагає захистити все жи-

ве на землі від темних сил. Тому цього дня традицій-

но освячували невеликі саморобні хрестики. Потім їх 

клали в хліві, в хаті, в коморі і взагалі в усіх затишних 

кутках на подвір'ї.

Також вірили, що цього дня кіт у хаті міг притягнути 

удачу та відігнати хвороби. Часто люди позичали ко-

тиків у сусідів, заносили додому, пригощали молоком.

Цікаво, що на Воздвиження можна влаштовувати 

вдома прибирання. І це не вважалося гріхом і навіть 

віталося.

На стіл подавали страви без м'яса, яєць і молока че-

рез одноденний суворий піст. Серед народу навіть хо-

дило прислів'я: «Хто на Воздвиження постить — тому 

сім гріхів проститься».

Обов'язково на столі мала бути 

капуста — цьому овочу приписува-

ли особливі цілющі якості. Переко-

найтеся, що ви вдосталь запаслися 

цим овочем і підготуйтеся до посту.

Також вірили, що той, хто по-

дасть милостиню на Воздвиження, 

незабаром примножить свій доста-

ток.

 ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ
 Одна з головних заборон — 

не ходити у ліс та город 27 вересня. 

Наші предки вважали, що можуть 

напасти змії, які виповзають, аби зігрітися перед зимо-

вою сплячкою.

 Будь-які починання важли-

вих справ приречені на провал.

 У святковий день в жод-

ному разі не можна сваритися і 

лаятися.

 Не вирушали у далеку доро-

гу, тому що можна забрести туди, 

куди навіть і не думав піти.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
 Вітер дує з півночі — на-

ступне літо буде спекотним.

 З Воздвиження осінь до зи-

ми зсувається.

 В цей день змії в нори хова-

ються.

 ВСЕЛЕНСЬКІ ЖІНОЧІ ІМЕНИНИ
День святих великомучениць Віри, Надії, Любові 

та їх матері Софії — особливе свято для православних 

вірян. 30 вересня — трагічна дата, коли згадують по-

двиг трьох юних сестер. Особлива увага приділяється 

в цей день поведінці жінок і дівчат. Для них є заборони 

і обмеження. У народі свято ще називають «вселенсь-

кими жіночими іменинами».

 ІСТОРІЯ
Сестри Віра, Надія, Любов, чиї імена означають три 

головні християнські чесноти, стали великомучениця-

ми у віці 12, 10 і 9 років у II столітті нашої ери.

За наказом римського імператора Адріана юних се-

стер катували, щоб вони відмовилися від Христа. Але 

молитва дала їм сили витримати катування. Не добив-

шись свого, римляни обезголовили сестер. Подвиг їх 

віри є прикладом для кожного православного христия-

нина. Мати Софія три дні і три ночі проплакала на мо-

гилах дочок, після чого Бог забрав її душу.

 ТРАДИЦІЇ ТА ЗАБОРОНИ
Влаштовувати великі застілля в день Віри, Надії, 

Любові та матері їх Софії не заведено через трагічну 

історію свята. Попри те що саме на 30 вересня відзна-

чається не одне, а відразу чотири іменин, багато жінок 

вважають свято своїм. Тому в народі свято отримало 

назву «Вселенські бабські іменини». Заведено дякува-

ти своїм матерям за науку, доброту і милосердя, а до-

чок — за послух і чуйність.

 В день свята жінкам не можна працювати. Госпо-

диням краще відкласти прибирання, прання, прасу-

вання і приготування їжі на інший день. Краще відмо-

витися від справ, щоб не відштовхнути удачу і благо-

получчя.

 Важливо стежити за своїми 

помислами і справами. Все пога-

не, що побажається іншим в цей 

день, неодмінно повернеться до 

відправника.

 30 вересня по церковним 

звичаям не варто грати весілля, їх 

краще відкласти до свята Покрова 

Пресвятої Богородиці 14 жовтня.

 Як і в більшість церковних 

свят, заборонено лихослови-

ти, грубити, лаятися, ображати, 

особливо жінок і дітей.

 Раніше на Русі дівчата і жінки 

намагалися з ранку виплакати все 

своє горе в цей день. Народ вірив, що сльози спокутують 

всі гріхи, дозволяючи в майбутньому стати щасливішим. 

Зі сльозами жінки виливають всю свою гіркоту, і протя-

гом року доведеться менше турбуватися.

 30 вересня неодмінно потрібно відвідати храм 

і помолитися матері Софії. У святої можна просити 

зміцнення віри, здоров'я дітей, допомоги в зачатті ди-

тини і позбавленні від жіночих хвороб.

 У це свято потрібно більше часу присвятити своїм 

рідним.

У ВЕРЕСНІ УКРАЇНЦІ ВІДМІЧАЮТЬ БАГАТО ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ. УЖЕ ПРОЙШЛИ Й УСІКНОВЕННЯ 
ГЛАВИ ІОАНА ПРЕДТЕЧІ (ГОЛОВОСІЧЕННЯ), Й, ЯК ЙОГО НАЗИВАЮТЬ В НАРОДІ, МИХАЙЛОВО ЧУДО, 
А 21 ВЕРЕСНЯ  РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
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У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ КОМАНДІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 
НАРАЗІ Є МІСЦЕ ВСІМ: І ЗОВСІМ МОЛОДИМ ХЛОПЦЯМ І ДІВЧАТАМ, І ВЖЕ ДОРОСЛИМ 
ЛЮДЯМ. ВСІ ВОНИ ЛЕГКО РОЗУМІЮТЬ ОДНЕ ОДНОГО І ПРАЦЮЮТЬ ЯК ОДИН 
НАЛАГОДЖЕНИЙ ГОДИННИКОВИЙ МЕХАНІЗМ. ПРО ЦЕ СВІДЧАТЬ НОВІ ІСТОРІЇ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ МИ ВАМ РОЗПОВІМО

Х
арків'янин Нікіта Певний 

став волонтером від початку 

війни після 24 лютого. Зараз 

він — керівник складу дитячого харчу-

вання, а до початку повномасштабно-

го вторгнення працював в Молодіж-

ній раді, зокрема присвячував себе 

проєктній діяльності. У хлопця було 

дуже цікаве життя: зустрічі з друзями, 

навчання, великі плани щодо захисту 

наукової роботи. Війну Нікіта зустрів, як і багато хто, з 

нерозумінням, що треба робити далі. Їхати чи не їхати з 

Харкова? Якщо їхати, то куди?

Потім все стало на свої місця. Хлопець в команді 

Молодіжної ради був і до початку війни, тому його 

проєктна діяльність переключилась на гуманітарну.

– Спочатку я допомагав команді з дому. Це була ро-

бота з логістики. Був на телефоні, працював зі списка-

ми та документами. А на початку квітня прибув у офіс 

и почав працювати в повну силу, — каже Нікіта.

– Наразі я дуже пишаюсь тим, що в нашій команді 

присутні неймовірні люди різного віку, з різними жит-

тєвими історіями. Ми багато вчимось одне у одного, — 

зазначив волонтер.

А от пан Євген, якого лагідно називають дядя Же-

ня, у команді на відміну від Нікіти опинився випадко-

во. Наразі він волонтер і працює при Молодіжній раді 

водієм, спеціалістом із забезпечення 

паливними матеріалами. До вторгнен-

ня працював постачальником, водієм 

та завгоспом у одній з фірм міста.

Після 24 лютого Євген не зміг сидіти 

вдома та нудьгувати чи боятися. Чо-

ловік почав шукати собі діяльність, 

скрізь телефонувати і натрапив на Мо-

лодіжну раду. Наразі, каже він, функцій 

виконує тут багато і має мету працюва-

ти ще більше — забезпечувати літніх людей та 

дітей продуктами харчування, ліками, а іноді 

і потрібними їм послугами. Але стратегіч-

на мета для нього 

— якнайшвидше 

закінчення війни.

– З ранку отри-

мую товар, потім 

його розвожу, в обід слід 

забезпечити нашу команду 

харчуванням, після обіду 

довозимо ще допомогу. 

І так цілий день, — каже Єв-

ген.

Він разом із командою був і у скрутних ситуаціях. На-

весні потрапив під обстріл біля відділення пошти, про 

цей випадок знає весь Харків, там загинуло багато лю-

дей. А він, каже чоловік, розминулися з «прильотом» 

в лічені хвилини. Проте цей випадок, а також численні 

обстріли міста не налякали дядю Женю:

– Хочу побажати нам всім оптимізму і віри в пере-

могу. Пам'ятаю, як у багатьох харків'ян на початку вес-

ни було засмучення. Мені часто ставлять запитання, як 

це ти їздиш під обстрілами? А я кажу людям, що все бу-

де добре, все пройде, снаряди пролетять повз нас. Нія-

кого засмучення не має бути. Нам потрібні тільки віра 

та оптимізм!

ßÊ ÓÒÅÏËÈÒÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂI ÂIÊÍÀßÊ ÓÒÅÏËÈÒÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂI ÂIÊÍÀ

ВВ
иявляється, пластикові вікна можуть про-

пускати холод. У чому причина втрати тепла? 

Якщо з дерев'яними вікнами традиція утеплен-

ня відпрацьована роками — поролон та скотч чи папір, 

то що робити з пластиковими? Здавалося б, герметична 

конструкція має стійко захистити від протягів. Але не 

все так просто. В яких місцях шукати витік тепла? При-

чин, чому дує, на щастя, не так багато.

 Часто під час монтажу вікон або в процесі їх екс-

плуатації шов між рамою та стіною втрачає герметич-

ність. Піна, якою задувають щілину, випадає чи пере-

гніває. У підсумку є просвіт вікна.

 Через постійне відкривання та закривання вікна 

розхитуються замки. Вікно перестає щільно закрива-

тися. І ось вам тепловтрата.

 Відійти від склопакету можуть і пластикові шта-

пики. З'являється мінімальна щілина, але цього вже 

достатньо.

 Висихає та зношується гумовий ущільнювач вікна.

 ЯК ВИЯВИТИ ПРОБЛЕМУ?
Взяти свічку, запалити та піднести на безпечній від-

стані до вікна та повільно водити нею по периметру. 

Протяг дасть про себе знати — вогник почне колиха-

тися і видасть слабке місце, що потребує зміцнення.

 НАЛАШТОВУЄМО НА ЗИМОВИЙ РЕЖИМ
У металопластикових вікнах передбачено зимовий 

режим. На торці стулок необхідно знайти ексцентри-

ки. Вони бувають круглі та овальні. На перші нанесена 

спеціальна насічка, по ній можна визначити ступінь 

притиску (спрямована назовні — притиск сильний, 

всередину — слабкий, вгору — режим за замовчуван-

ням). Овальні ексцентрики при слабкому притиску 

стоять вертикально, при сильному горизонтально, 

а за замовчуванням діагонально. Щоб регулювати 

овальні — потрібні пасатижі, а круглі — ключ-шести-

гранник на 4 мм. Якщо стулку перекосило — потрібно 

регулювати петельний механізм.

 ЗМІНЮЄМО УЩІЛЬНЮВАЧ
Ущільнювальні гумки можуть зношуватися. Тому їх 

періодично слід міняти. Для заміни потрібно зніма-

ти стару гумку, видаливши декоративні накладки пе-

тель і витягнувши штифти. Потім акуратно знімається 

старий ущільнювач, але в його місце акуратно встав-

ляється притиском новий. Початок і кінець кріпиться 

на клей.

Щоб замінити підскляні ущільнювачі, потрібно зня-

ти штапики, витягнути склопакет, прибрати проклад-

ки, після чого демонтувати зношений ущільнювач, 

потім вставити нову гумку і повернути на місце під-

кладки, вставити склопакет, а потім і штапики. Втім, 

робити це самостійно — погана ідея, краще звернути-

ся до фахівця. Інакше ризикуєте залишитися на зиму 

взагалі без вікон.

 МОНТАЖНА ПІНА НА ДОПОМОГУ
З наступним будівельним завданням нескладно 

впоратися самостійно.

Якщо протяг знайдено між стіною та рамою пласти-

кового вікна, то потрібно задути щілину монтажною 

піною. Вона продається у балончиках у будівельних 

магазинах.

Піна згодом може стискатися, а іноді й розсихати-

ся — звідси й щілини. Щоб усунути протяг, задуйте 

повторно піну, дочекайтеся її висихання і зріжте над-

лишки.

Якщо щілини дуже дрібні, скористайтеся силіконо-

вим герметиком. Далі, вже для краси, нанесіть нову 

штукатурку та оздоблення.

У поодиноких випадках бувають проблеми з укоса-

ми. Причини можуть бути різні — порушився монтаж-

ний шов або утворилася тріщина в стіні отвору. Що 

робити із цим? Зняти пластикові панелі. Видали-

ти зайву монтажну піну. Нерівності на поверхні 

отвору зарівняти штукатуркою. Обробити стіну 

антибактеріальною грунтовкою, потім вирізати 

з пінопласту деталь, що повторює форму укосу. 

З допомогою монтажного клею прикріпити до 

отвору, зафіксувати дюбелями, а щілини заду-

ти піною. Далі монтується куточок, наноситься 

шпаклівка.

 НЕ СТАВТЕ ОДНОКАМЕРНИЙ СКЛОПАКЕТ
– Регулювання вікна, якщо є продуван-

ня, заміна ущільнювача, якщо він у поганому 

стані,— це може допомогти, якщо проблема саме 

у цьому. Буває, що вікна дуже зношені. Але таке 

відбувається у 10% випадків. Тому найчастіше 

вікна взимку «плачуть» (склом стікають краплі 

вологи) і намерзають через самі склопакети,—

пояснюють фахівці.— Металопластикове вікно утеп-

лити поролоном неможливо. Тому, якщо в кімнаті 

холодно, можливо, допоможе заміна самого склопа-

кета — двокамерним, з енергозбереженням. Раніше 

люди найчастіше ставили у квартирах однокамерний 

склопакет. Виходило дешевше. А він за будівельни-

ми нормами підходить лише під технічні приміщен-

ня. У нашому кліматичному поясі потрібно мати три 

шибки на вікні з енергонапиленням для ефективного 

захисту від втрати тепла,— пояснюють експерти.

Тому навіть найдешевший двокамерний склопакет 

краще однокамерного тримає тепло в приміщенні.

Прислухайтесь до цієї поради, коли будете замовля-

ти собі нові вікна замість втрачених під час війни.

ÒIËÜÊÈ ÂIÐÀ ÒÀ ÎÏÒÈÌIÇÌ!

ПОКИ КОМУНАЛЬНИКИ МІСТА ТА ВОЛОНТЕРИ З МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ 
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ НЕВПИННО ЛАТАЮТЬ ВІКНА ГОРОДЯН, КОНСЕРВУЮТЬ БУДІВЛІ, ЛЮДИ МІЖ 
СОБОЮ ПРОДОВЖУЮТЬ ЧЕКАТИ НА МОЖЛИВІ ТРУДНОЩІ МАЙБУТНЬОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ. ТОМУ ХАРКІВ`ЯНАМ, У ВІКНА ЯКИХ ВЦІЛІЛИ, ЗГОДЯТЬСЯ НАШІ ЛАЙФХАКИ

Фото з архіву Молодіжної ради 
при Харківському міському голові
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Н
айстрашніше, що було, — це літаки, які ски-

дали бомби, згадує Оксана:

— Словами цього не переказати. Щоб 

відчути, треба пережити. Хоча у кожного це було по-

своєму: хтось бився в істериці, у когось була паніка, 

а хтось сидів, мов заморожений, а хтось швидко ро-

зумів, що робити, як діяти, куди бігти. Дуже боляче 

дивитися навкруги. Який був район!.. Чимало дитячих 

майданчиків, дітлахів, які там весь час гралися, безліч 

молоді. А шкіл, дитячих садочків… Нескінченний рух, 

життя усюди. І нічого не залишилося. Сумно…

Жителька одного із зруйнованих будинків Ганна 

розповідає:

— Спочатку не зрозуміли, що почалася війна, що 

нас бомблять, а коли зрозуміли, почали ховатися. 

Потім поїхали. Недалечко. Поверталася сюди кожен 

тиждень, тому що тягнуло до рідної домівки, хотілося 

подивитися, що до чого, що залишилося. Врешті-решт 

все виявилося розбитим. Квартири як такої немає. 

Двох гаражів немає, машина згоріла. Із відчуттів зали-

шилися лише сум та безвихідь. Незрозуміло, чого чека-

ти. Постійно на заспокійливих пігулках та намагаюся 

щось робити: прибирати, готувати, комусь допомогти. 

В мене є діти, є заради кого ще пожити. Сподіваюся, 

колись сюди повернемось.

— Я спала, коли стрельнуло прямісінько в мій 

під’їзд. А потім син забігає і кричить: «Прокидайся, 

збирайся швидко, уходимо», — розказує старенька на 

ім’я Галина. — Коли вийшла на двір, роззирнулася нав-

коло та й побачила, як палає газ, що проведений до 

нашого будинку. Потім ще довго газ йшов у повітря, 

у мене навіть задуха з’явилася. Син у той 

час пішов до машини, я йому: «Ти дале-

ко?» — «Та до школи, сідай зі мною». Ну, 

сіла, а школа поруч. Не встигли ми й кіль-

ка метрів проїхати — обстріл. Мене в го-

лову поранило, у лікарню забрали. А потім 

з лікарні евакуювалася у Валки, вже там 

в лікарні поправляла здоров`я.

— Стіни задрижали, тож ми спочатку 

думали, що можна у ванній кімнаті перечекати, схова-

тися там. Зайшли, а там дихати від пилюки, що здійня-

лася через вибухи, нічим. Почали метушитися по всіх 

кімнатах. Коли воно трохи стихло, пішла на вулицю 

подивитися, що там коїться. Залізні двері вхідні були 

покручені, на одній стороні будинку зовсім не було ві-

кон, знесло балкони, — каже мешканка зруйнованого 

будинку Ольга.

Жителька району Раїса досі відчуває, як тоді калата-

лося серце і в голову час від часу поверталася думка: чи 

залишишся живим в наступну хвилину, чи ні, чи влу-

чать в будинок, чи ні:

— Ось так і жили. Боялися і жили. І зараз дуже 

страшно. День прожили і подякували долі.

— Залишилися лише остови домівок, все погоріло. 

Було таке, що я просто виходила на вулицю, а навко-

ло бомблять, обстріл… всі будинки навколо палають. 

Те ще видовище. Страшнішого не бачила. А ще тут по-

руч є будинок — його ракета наскрізь прошила на рів-

ні середніх поверхів. Величезна наскрізна діра на два 

під’їзди, — ділиться враженнями від пережитого ще од-

на мешканка району Валентина. — Діти-онуки виїха-

ли, буквально з одним наплічником. Донька із Франції 

пише, що їй і дотепер бомбардування сниться. ЇЇ тезка, 

теж Валентина, розповідає:

— Спочатку зовсім було незрозуміло, що робити. 

Просто істерика. Потім вже на це не було сили. Пам’я-

таю: ми бігли-бігли-бігли… Зупинилися десь посе-

ред вулиці у розпачі. Ще той табір: я, чоловік, донька 

15 років, кіт у переносці та миша у клітці. Вирішили 

знайти якийсь безпечний підвал і перечікувати там оці 

обстріли. Спочатку це був підвал у 16-поверхівці, але 

надовго там не затрималися, повернулися у підвал на-

шого дому. Там усе було поділено на секції, якби окремі 

приміщення. У кожній розташувалась якась родина. 

Нас там жило десь 50 осіб… Це такий біль, що навіть 

малі діти, які отут у Харкові пережили війну, запам’я-

тають її на все життя. Вони всі так рано подорослішали.

— Силами нашого підприємства ми продовжуємо 

закривати контури будівель на Північній Салтівці, ре-

монтуємо дахи, працюємо одразу по кількох адресах. 

Намагаємося максимально швидко закрити всі заяв-

ки до початку опалювального сезону, — повідомив ви-

конроб КП «ХРБП» ХМР Олександр Сергієнко.

У Харкові нарешті, здавалося б, вночі стало 
можливо спати. Так думали жителі двох 
багатоповерхівок в двох мікрорайонах 
Холодногірського району, поки в їхні домівки 
не прилетіло. «Здригнулася земля, полетіли 
вікна», — так згадують цю жахливу ніч люди.

М
ешканка одного з пошкоджених бу-

динків Інна із родиною вже спали, 

коли трапився обстріл:

— Це жах! Прокинулися від вибуху і спочат-

ку не зрозуміли, що сталося. Все було у пилюці, 

ми навіть не зрозуміли, що це наш дім. Добряче 

його трусонуло. У нас ще лежача старенька, то 

ми зовсім у розпачі були. 

Спуститись і кинути її ми 

не могли, а залишатися 

у квартирі теж було небез-

печно.

— Я почула звук раке-

ти, що летіла. Мені зда-

валося, що вона зараз за-

летить мені прямісінько 

у вікно, — ділиться вра-

женнями інша мешканка, 

Кіра. — Потім був гучний 

БАХ, посипалося скло… 

І знов вдарило, здається, 

ще один раз. Я себе дуже 

стримую, щоб не лихосло-

вити… Хочеться запитати: 

«За що?» Ми звичайні мирні жителі, що кому ми 

винні, чого від нас хочуть?

— Всередині якийсь ступор. З одного боку — 

начебто боязно, з іншої — приходять думки про 

безвихідь, марність усього, тому що нічого від 

тебе не залежить, ти нічого не можеш зробити, — 

каже Ольга. — У мене немає паніки, істерики, 

просто байдужість, апатія: сидиш собі і сидиш, 

нічого не робиш, годину, другу… Здається, що 

це ніколи не скінчиться.

Мешканка будинку Світлана весь час плаче 

і крізь сльози жаліється:

— У мене маленька дитина і я думала, що вже 

її не побачу, що ця ніч стане для нас останньою. 

Сиділа у коридорі молилася. .. Сильно трясону-

ло, дім захитався. Тут обстріли регулярні, начеб-

то вже трохи звикли. Але, як виявилося, ні.

— Ми ще не спали, але були вже у ліжках. Тут 

вибух. Одразу почули дзвін скла. Повилітали 

шибки, балконні двері, відкрилися двері тамбу-

ра. Ми цього не очікували, було страшно. Потім 

почали прибирати скло, на це пішов залишок 

ночі. Головне, що залишилися живі, — каже Те-

тяна.

Валентині був особливий «подарунок»: при-

летіло якраз над її квартирою:

— Дах знесло зовсім. 

Частина його десь на 

дворі, частина — ледь 

тримається. Звісно, скла 

у вікнах немає. Пошко-

джено водопровід, що 

подавав гарячу воду. Все 

позаливало. Спочатку бу-

ла істерика. А потім всі 

почали додзвонюватися, 

заспокоюватися. А цим 

тварюкам бажала такого, 

що не думала, що і слова 

такі знаю і відчувати таке 

можу.

Директор КП «Харків-

спецбуд» ХМР Богдан До-

лина повідомив, що вночі 21 вересня трапився 

обстріл Холодногірського району. Ракети влу-

чили в дахи двох дев’ятиповерхівок:

— Дуже багато потрощено вікон, зважаючи 

на сусідні домівки, — рахунок йде на сотні. Та-

кож пошкоджено покрівлі. Зараз аналізуємо 

ситуацію. Вже почали закривати вікна. Там, де 

можливо, ліквідовувати аварійність. В одному 

з будинків обвалилися перекриття зверху і аж 

до шостого поверху. З самого верху обірвався та 

впав ліфт: ймовірніше, відновленню він вже не 

підлягає.

ÂÎÍÈ ÐÓÉÍÓÞÒÜ, 
ÌÈ ÂIÄÍÎÂËÞЄÌÎ
Ворог намагається розорити все, що є у місті. Протягом семи 
місяців повномасштабного вторгнення окупанти завдавали ударів 
по школах, дитсадках та об’єктах критичної інфраструктури.

У 
Харкові щодня усувають наслідки руйнувань. Кому-

нальники лагодять зруйновані об’єкти та житлові будин-

ки. Наприклад, у Немишлянському районі спеціалісти 

підприємств відновлюють багатоповерхівку по вул. Краснодар-

ській. Вже демонтували аварійні конструкції. Наразі тривають 

зварювальні та монтажні роботи з укріплення стін. Відновлю-

ють будинок працівники під-

рядної організації. Подібні 

роботи проводять і в інших 

районах Харкова.

Комунальні служби Слобід-

ського району ліквідують на-

слідки ворожого обстрілу, че-

рез який пошкоджено житло-

вий будинок по вул. Ковтуна. 

Фахівці КП «Житлобуд» ХМР 

закрили вікна, а робітники 

АТ «Харківміськгаз» зараз 

відновлюють газопровод.

Також, незважаючи на 

постійні обстріли та знищення міської інфраструктури, кому-

нальні служби цього району продовжують готуватися до опалю-

вального сезону. Наприклад, робітники КП «ХРБП» ХМР ре-

монтують покрівлю одного з житлових будинків, що на пр. Ге-

роїв Сталінграда. Покрівлю відновили і в будинку на Павлівсь-

кому майдані, що напередодні також обстріляли російські оку-

панти. До того ж комунальники продовжують закривати конту-

ри вікон, лише в Холодногірському районі замінили близько 

4 тисяч вікон, такі ж роботи тривають всюди. Спеціалісти під-

приємств, професіонали своєї справи, лагодять ще й ліфти, ми-

нулого тижня вони відновили роботу 11 об’єктів.

Зараз бригади електромонтерів КСП «Харківміськліфт» готу-

ють електроустаткування житлових будинків до роботи в осін-

ньо-зимовий період. Внутрішньобудинкові електромережі обслу-

говуються у 156 будинках ОСББ, ЖК та ЖБК. Також спеціалісти 

КСП відновлюють подачу світла в житлові будинки. Освітлення 

облаштовують і в приміщеннях тимчасових укриттів. 

ÍÀÄIß ÍÅ ÇÃÀÑÀЄ
ПІВНІЧНА САЛТІВКА  ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ УШКОДЖЕНИХ МІКРОРАЙОНІВ ХАРКОВА. ТУТ 
У КОЖНОГО СВОЯ ІСТОРІЯ: ЯК РУЙНУВАЛИСЯ ЗА СЕКУНДИ БУДИНКИ, ВИЛІТАЛИ ВІКНА, 
ГИНУЛИ ЛЮДИ. А ПОХМУРІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ  І ЗАРАЗ ТОМУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ÑÏÎÊIÉ ÁÓÂ ÒÈÌ×ÀÑÎÂÈÌ
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ÄIÀÃÍÎÇ: ÏÒÑÐ
5 ÍÀÉÁIËÜØ ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍÈÕ ÑÈÌÏÒÎÌIÂ ÐÎÇËÀÄÓ, 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ ÏIÄ ×ÀÑ ÂIÉÍÈ
РЕГУЛЯРНІ ОБСТРІЛИ, УЧАСТЬ У ЖОРСТОКИХ БОЯХ, ДОСВІД ОКУПАЦІЇ, ВТРАТА БЛИЗЬКИХ 
ТА ЖИТЛА, А ТАКОЖ ЧИСЛЕННА КІЛЬКІСТЬ ОСОБИСТИХ ТРАГЕДІЙ ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ 
ВИВЕЛО ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД НА ПЕРШІ ПОЗИЦІЇ В ПЕРЕЛІКУ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНЦІВ

Б
ільш як півроку війни відчутно позначилися 

на психологічному стані співвітчизників — че-

рез активні бойові дії, втрату близьких та домі-

вок, досвід життя під обстрілами і в окупації багато 

українців тією чи іншою мірою сьогодні страждають 

від посттравматичного стресового розладу (ПТСР). 

Причому, як наголошують психологи, його жертвами 

можуть ставати як військові, які пройшли найтяжчі бої 

на лінії зіткнення, так і цивільні на відносно мирних 

територіях. «Це завжди про певну кількість симптомів 

у людей, які загалом отримали травму,— наголошує 

військовий психолог Олексій Карачинський.— Вони 

не можуть функціонувати як раніше і увесь час повер-

таються в той момент, який пережили». За допомогою 

експерта НВ визначив п’ять найбільш розповсюдже-

них симптомів, які свідчать про розвиток ПТСР і мо-

жуть бути сигналами для звернення по допомогу.

1 ФЛЕШБЕКИ
Це один з симптомів повторного переживання, 

який часом називають рецидивними спогадами,— ко-

ли людина не просто згадує травмуючу подію, але й 

щоразу переживає тодішні емоції. «Наприклад, коли 

я лягаю спати, закриваю очі і прокручується згадка про 

те, як вбили мого друга або про ніч у підвалі,— гово-

рить Карачинський.— Але питання не в тому, як часто 

ці флешбеки виникають, а в тому, що ти не можеш їх 

позбутися, навіть якщо хочеш».

2 ТРИГЕРИ
Яскравим маркером ПТСР також є наявність три-

герів — певних подій, які спричиняють раптове повтор-

не переживання минулої травми. Як пояснюють екс-

перти, ними найчастіше можуть бути доволі побутові 

ситуації, які викликають на перший погляд невиправда-

но гостру реакцію. Причому, як на побачене чи почуте, 

так і на відчуте фізично. «Наприклад, я чую гучний звук, 

і тіло реагує як на вибухи. Або лягаю спати, чую звуки 

авто і трактую їх як техніку, яка їде мене вбивати. Також 

це може бути предмет, подібний до гелікоптера чи здри-

гання приміщення,— пояснює психолог.— Ці всі події 

людина з ПТСР інтерпретує як сигнали небезпеки».

3 НІЧНІ ЖАХИ

Третій з симптомів повторного переживан-

ня травми проявляється у порушенні сну: нічні жахи 

з доволі реалістичною картиною, емоційними пере-

живаннями і пришвидшеним серцебиттям. «Напри-

клад, коли людина бачить уві сні, як знову проходить 

фільтраційні табори, як бомблять її місто або як вона 

знову втікає»,— перелічує Карачинський.

4 УНИКНЕННЯ І ЗАЦІПЕНІННЯ
Вірна ознака розвитку посттравматичного роз-

ладу — типова ситуація, коли людина будь-яким чином 

уникає простору, де була здійснена травма. «Напри-

клад, боїться повертатись додому у деокуповане мі-

сто,— пояснює військовий психолог.— Чи інша ситу-

ація: у мене вбили друга, з другом ми ходили у гори, 

тепер у гори я ходити боюся або не хочу».

5 НАДМІРНА ЧУТЛИВІСТЬ
Цей симптом проявляє себе у нездатності лю-

дини розслабитися, відчутті «пружинності» та у ви-

никненні складнощів з концентрацією. У той же час 

людина з ПТСР відчуває підвищену чутливість до 

звуків, постійний стан готовності до небезпеки та чу-

тливість до проявів справедливості у побутовому житті. 

«Наприклад, людина з ПТСР може вчинити напад на 

того, хто просто порушив чергу»,— наводить приклад 

Олексій Карачинський.

 ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ 
ВІЙНИ

12 вересня 2022 року на прес-конференції в Interfax 

Благодійний фонд адаптації до мирного життя «Майн-

ді» та компанія «Kantar Україна» спільно з Інститутом 

соціальної та політичної психології НАПН України 

оприлюднили підсумки всеукраїнського досліджен-

ня психологічного стану населення в умовах повно-

масштабної війни. Таке дослідження зроблено вперше 

з початку вторгнення росії.

Дослідження було здійснене методом онлайн-опиту-

вання і охопило осіб віком 18–55 років в містах України 

з населенням понад 50 тисяч осіб. Участь в опитуван-

ні була добровільною та анонімною. Методологія до-

слідження, зокрема розроблені індикатори та опиту-

вальник, базуються на наукових розробках Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України. 

Перший етап стартував в кінці липня — на початку 

серпня, опитування проводилося на підконтрольних 

уряду України територіях.

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Незважаючи на важкі обставини повномасштаб-

ної війни, суб’єктивна оцінка психологічного благо-

получчя українців є досить високою — 6,7 балів з 

9 можливих. Це характерно для всіх демографічних 

груп і регіонів. Найбільший внесок у відчуття психоло-

гічного благополуччя приходиться на складову само-

оцінки (позитивне ставлення респондентів до самих 

себе). У той же час інструментальні складові благопо-

луччя, такі як здатність до саморегуляції емоцій та опа-

нування складними емоційними станами (емоційна 

складова) або здатність справлятися з життєвими ви-

кликами (складова життєстійкості) оцінюються гірше. 

Така ситуація свідчить про те, що фаза психологічної 

мобілізації в суспільстві через війну ще триває, але ре-

сурсів для її подальшого підтримання може бракувати.

Суб’єктивна оцінка психологічного благополуччя 

серед вимушено переміщених осіб, які продовжують 

перебувати в евакуації, є нижчою, ніж серед тих, хто не 

був переміщений, або вже повернувся додому.

 40% опитаних зазнали загрози власному життю 

та/або були безпосередніми свідками таких загроз 

у зв’язку з перебуванням у зоні бойових дій та/або під 

обстрілами. Понад 41% громадян мають родичів або 

близьких, які перебували чи перебувають у зоні бойових 

дій, зокрема 16% втратили когось з близьких. Перебу-

вали в окупації, зазнали безпосередньої загрози насиль-

ства або були свідками таких загроз 6% респондентів. 

Кожен двадцятий опитуваний (5%) зазнав гіперкумуля-

тивної травматизації — тобто пережив або став свідком 

усіх зазначених типів травмівних подій (обстріли, загро-

за життю близьких, окупація або полон). Лише 9% гро-

мадян заявили, що у жодний спосіб не стикалися з жод-

ною травмівною подією за час повномасштабної війни.

 Переважна більшість опитаних (понад 90%) мали 

прояви хоча б одного з симптомів посттравматичного 

стресового розладу, а 57% громадян перебувають в зоні 

ризику розвитку ПТСР.

 Рівень емоційної солідарності з приймаючими 

громадами як індикатор впливу на психологічне благо-

получчя внаслідок внутрішньої міграції є вищим за 

середній — відповідний індекс становить 37 балів з 50 

можливих. Водночас громадяни схиляються до пасив-

ного або декларативного типу солідарності — наяв-

ності позитивного ставлення до приймаючих громад 

при відносно невисокій готовності дієво інтегруватися 

у них, долучаючись до тих чи інших форм спільної дії.

 Близько 70% респондентів не відчували потреби 

звертатися по психологічну допомогу протягом остан-

нього місяця. Лише 3% респондентів отримували таку 

допомогу і ще 23% хотіли б звернутися до психолога, 

але поки не реалізували це бажання. Майже половина 

(45%) респондентів визнають, що їм потрібно «нава-

житися», щоб звернутися по психологічну допомогу. 

Ще близько третини громадян (30%) готові отримува-

ти психологічну допомогу лише на безоплатній основі. 

Лише 34% респондентів знають, куди вони могли б 

звернутися по допомогу в разі необхідності, причому 

серед людей віком 41–55 років частка поінформованих 

з цих питань значущо менша — 24%.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Любовные свидания и общение с приятелями 

пройдут замечательно. Не откладывайте визиты 

в банк и другие финансовые органы. Будьте гибкими 

при контактах с людьми, и тогда вам будет легко ла-

дить как с домочадцами, так и с коллегами.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Влияние планет выразится в повышенной утомляе-

мости, сонливости, снижении тонуса. Эмоциональ-

ный заряд иссякает. Перенесите на более поздний 

период деловые встречи с деловыми партнерами.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Все ваше внимание будет сосредоточено на пробле-

мах семьи. Ваши советы и рекомендации, особенно 

детям, могут быть восприняты не совсем однознач-

но. Однако совсем скоро они поймут, что вы были на 

сто процентов правы и скажут вам спасибо.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Все, что запланируете, будете иметь в своем бага-

же. Благоприятны контакты, накопление информа-

ции, торговые сделки, путешествия, проектирование 

новых дел. Старайтесь не приглашать гостей, сейчас 

это для вас совсем ни к чему.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возросшая коммуникабельность сделает вас не-

заменимым участником дружеских посиделок, во 

время которых состоятся знакомства с интересными 

личностями. Покажите себя с лучшей стороны, но не 

беритесь за выполнение ответственных поручений.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Благоприятно вложение крупных средств в пред-

приятия, которые впоследствии принесут реальную 

отдачу. Решайте проблемы традиционными, знако-

мыми вам методами и в срок. Вечер лучше провести 

в покое и уединении.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сегодня вероятны эмоциональные перегрузки. 

Исключите из своего рациона копченые и жирные 

блюда. Может быть, вам стоит освоить танец живота? 

Он полезен как для фигуры и настроения, так и для 

улучшения пищеварения.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Множество мелких и неотложных дел помеша-

ют сделать правильный выбор. Учитывая трудности 

с выбором, вы сможете решить свои задачи толь-

ко вместе с партнерами, которые вас понимают. Не 

привлекайте к делу своих близких друзей.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Благодаря романтическому настрою вы будете 

способны идеализировать предмет ваших чувств. За-

тем возьмет верх привычная прагматичность, и вам 

вряд ли удастся скрыть раздражение. Постарайтесь 

найти решение конфликтных ситуаций.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Выбор эффективного партнерства может стать ва-

шей главной задачей во все последующие дни. До 

конца месяца вероятны переговоры, которые затем 

позволят вам получить дополнительные инвестиции. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В вашу душу может заглянуть глубокое чувство, 

которое сумеет перевернуть ваш внутренний мир 

настолько, что вы будете способны забыть о делах 

и материальном благополучии своей семьи. Помните 

о том, что придет время ответственности.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Поступающая информация может иметь весьма 

двойственный характер, а ошибки, лишние хлопоты 

и ненужные встречи могут привести к разочаровани-

ям, а то и к серьезным материальным потерям. В этот 

период следует соблюдать осторожность.

Ãîðîñêîï íà 24 ñåíòÿáðÿ

ДД
обре, якщо ви можете дистанціюватися 

від смартфону, планшету чи ноутбуку. 

Але якщо ви й години не можете про-

вести, не перевіривши повідомлення чи стрічку 

в соцмережах, вам варто занепокоїтися.

 ЩО ТАКЕ НОМОФОБІЯ?
Номофобія — нав'язливий страх залишитися 

без свого мобільного телефону. Американськи-

ми вченими було доведено, що близько 66% осіб 

схильні до цього страху, причому жінки більшою 

мірою, ніж чоловіки. Згідно зі статистикою, кож-

на сьома людина хвора номофобією в країнах 

з розвиненою цивілізацією.

Симптоми номофобії:

 відчуття схвильованості та паніки в час, коли 

не можете знайти свій мобільний;

 злість, істерика, паніка та запаморочення, 

прискорений пульс при втраті телефону;

 де б ви не знаходилися (на побаченні, важ-

ливій зустрічі та ін.), постійно дивитеся в екран 

телефону, перевіряєте месенджери, соцмережі;

 не вимикаєте телефон, навіть коли це вима-

гається;

 телефон завжди з вами — на відпочинку, на 

пляжі, за кермом, в магазині (який знаходиться за 

2 хвилини від будинку), туалеті, у ванній, в ліжку;

 всюди носите з собою зарядний пристрій, 

павербанк, з остраху, що у телефона розрядиться 

батарея;

 боїтеся, що несподівано закінчаться гроші 

на рахунку, і завжди поповнюєте «з запасом»;

 стежите за всіма актуальними новинками 

світу мобільних технологій, оновлюєте додатки до 

останніх версій і сам телефон, постійно купуєте 

різноманітні аксесуари;

 регулярно завантажуєте програми, ігри, кар-

тинки, змінюєте налаштування та мелодії.

 КОЛИ ПОТРІБНО ЙТИ ДО ЛІКАРЯ
У разі, якщо у вас виникли ці проблеми, слід 

замислитись. У вас проблеми з виконанням зав-

дань на роботі чи вдома. Ви запускаєте виконан-

ня домашніх справ, тому що були захоплені своїм 

гаджетом. Найчастіше працюєте допізна, тому 

що не можете виконати свою роботу вчасно. Ізо-

ляція від сім'ї та друзів, коли віртуальні друзі ста-

ють важливіше, ніж реальні стосунки. Наявність 

«страху все пропустити». Вам потрібно нав'язли-

во переглядати соціальні мережі, читати новини, 

щоб бути в курсі всього, що відбувається.

Почуття страху, неспокою або паніки, якщо ви 

залишите смартфон вдома, розрядиться акумуля-

тор або станеться збій операційної системи.

 ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА ТАКА ЗАЛЕЖНІСТЬ
Багато хто помилково вважає, що номофобія —

це нешкідлива звичка, але ця хвороба вже визна-

на залежністю, схожою з наркоманією, алкоголіз-

мом та ігроманією.

У деяких центрах допомоги залежним людям це 

захворювання навіть уже включене в список реа-

білітаційних програм. Адже ця фобія цілком може 

перерости в серйозне психічне захворювання.

ÕÂÎÐÎÁÀ XXI ÑÒÎËIÒÒß —ÕÂÎÐÎÁÀ XXI ÑÒÎËIÒÒß —
ÍÎÌÎÔÎÁIßÍÎÌÎÔÎÁIß
Про номофобію ви могли не чути, але страждати від 
неї. Її називають хворобою XXI століття, адже саме 
в цю епоху наше життя стало немислимим 
без гаджетів.

По горизонтали: 1. Принадлежности для запряжки 

лошади. 6. Местные учреждения, организации в от-

личие от центральных. 9. Защитное устройство, за-

крывающее лицо, глаза. 12. Лучшие растения, семена 

или животные, наиболее пригодные для разведения, 

воспроизводства. 14. Мешок, носимый за плечами. 

16. Болотная птица, самцы которой издают крики, 

похожие на рёв быка. 17. Крёстная мать. 18. Плохо 

освещённое место. 19. Архитектурное или ювелирное 

украшение в виде цветка. 20. Казачья атака — охват 

противника в конном рассыпном строю. 21. Одна из 

форм объединения разных предприятий. 23. Рыба 

отряда окунеобразных. 24. Устройство для перекачи-

вания жидкостей, газов. 27. Крупный промтоварный 

магазин. 28. Вонючка.

По вертикали: 2. Устройство, производящее крат-

ковременную яркую вспышку для фотографирова-

ния. 3. Специальный ящик для содержания пчёл. 

4. Рыхлая осадочная горная порода. 5. Старинный 

смычковый музыкальный инструмент. 7. Конфе-

ренция по специальному научному вопросу. 8. Вид 

рубанка. 10. Жёсткая мужская шляпа с маленькими 

полями и округлым верхом. 11. В прошлом: комна-

та в верхней части дома. 12. Лицо, сдающее экза-

мены при учебном заведении, не обучаясь в нем. 

13. Раздор, ссора. 15. Тропическое растение с про-

долговатыми сладкими мучнистыми плодами. 

21. Государство как владелец этих денег, имуще-

ства. 22. Жидкость, насыщенная варящимся в ней 

продуктом. 25. Колебательное движение частиц 

упругой среды. 26. Машина для подъёма, опуска-

ния и перемещения тяжестей.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Сбруя. 6. Периферия. 9. Щиток. 

12. Элита. 14. Котомка. 16. Выпь. 17. Кума. 18. Темно-

та. 19. Роза. 20. Лава. 21. Концерн. 23. Судак. 24. Насос. 

27. Универмаг. 28. Скунс.

По вертикали: 2. Блиц. 3. Улей. 4. Песок. 5. Виола. 

7. Симпозиум. 8. Струганок. 10. Котелок. 11. Горница. 

12. Экстерн. 13. Свара. 15. Банан. 21. Казна. 22. Навар. 

25. Звук. 26. Кран.


