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С
 первых часов полномасштабной вой-
ны Харьков принял на себя один из 
самых жестоких ударов и  достой-

но держит его по сей день, отметил Андрей 
Пышный:

— Если в  апреле Харьков был похож на 
раненого бойца, то сегодня этот боец уже 
уверенно стоит на ногах. Город живет, ды-
шит полной грудью даже несмотря на то, что 
удары и обстрелы не прекращаются и у нас 
впереди, наверное, одна из самых драматич-
ных зим, которые когда-либо переживала 
Украина. Нет никаких сомнений в  том, что 
Харьков устоит. Сила Харькова в  харьков-
чанах, а  сила харьковчан — в  достоинстве 
и  свободе. Сегодня, в  День Достоинства 

и Свободы, мы именно там, где должны быть. 
И я хочу отдать вам должное и сказать спа-
сибо за эти девять месяцев, за ваше досто-
инство, стремление к свободе и способность 
бороться.

Городской голова Игорь Терехов подчерк-
нул, что полученная награда является заслу-
гой всех харьковчан:

— Я очень благодарен всем харьковча-
нам, всем нашим героям — учителям, вра-
чам, работникам коммунальных служб, во-
лонтерам, всем, кто сейчас, как единая 
дружная семья, отстаивает свой родной 
Харьков и всю Украину.

Напомним, что Национальный банк Украи-
ны основал серию памятных медалей, посвя-

щенных городам и их героическим жителям. 
В  серии запланирован выпуск медалей, по-
священных Мариуполю, расстрелянной Ки-
евщине (Буче, Гостомелю, Ирпеню) и другим 
городам. Все медали изготовлены из ней-
зильбера тиражом до 100 тыс. шт. каждая.

ÎÒÑÒÀÈÂÀÒÜ ÕÀÐÜÊÎÂ 
È ÓÊÐÀÈÍÓ!
21 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ХАРЬКОВУ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «ГОРОД ГЕРОЕВ  ХАРЬКОВ». 
ПАМЯТНУЮ МЕДАЛЬ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ ИГОРЮ ТЕРЕХОВУ ВРУЧИЛ 
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ
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ÇËÎ ÁÓÄÅÒ 
ÍÀÊÀÇÀÍÎ!
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 
провел заседание рабочей группы по вопросу 
создания специального международного 
трибунала по преступлению агрессии против 
Украины.

Во вступительном слове Глава ОП отметил, 

что Германия стала оплотом стабильности 

и демократии, в частности потому, что после 

окончания Второй мировой войны состоялся 

Нюрнбергский процесс, который осудил на-

цистскую идеологию и вынес приговоры при-

частным к военным преступлениям, преступ-

лениям против человечности и мира:

— Сегодня кремлевская идеология импер-

ского реваншизма остается главной угрозой не 

только в Европе, но и во всем мире. В первую 

очередь, она представляет экзистенциальную 

угрозу для самого существования нашего госу-

дарства. Я убежден, что мир обязан дать надле-

жащую оценку увиденному в освобожденных 

от оккупантов украинских городах, услышан-

ному от освобожденных пленников и наказать 

всех виновных. Украина не может самостоя-

тельно создать такой специальный трибунал, 

поэтому необходимо участие и политическая 

воля международных партнеров, с которыми 

нужно активно работать. Также важным ша-

гом на пути к созданию спецтрибунала должно 

стать принятие соответствующей резолюции 

Генассамблеи ООН, которая продемонстри-

рует поддержку международным сообществом 

привлечения российских преступников к от-

ветственности с помощью всех имеющихся 

механизмов и инструментов.

Кроме того, 1 декабря впервые состоят-

ся консультации всех стран, открывших уго-

ловные производства по преступлению рос-

сийской агрессии на основании универсаль-

ной юрисдикции, чтобы скоординировать 

и объединить усилия национальных расследо-

ваний.

В УКРАИНЕ НАЧИНАЮТ ВНЕДРЯТЬ НОВЫЙ 
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ «ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ», 
ЗАЯВИЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ

Э
нергетики и коммунальщики во многих регионах 

продолжают восстановительные работы, отметил 

Президент:

— Готовим и ответы на возможные новые террористи-

ческие атаки против нашей энергосистемы. По состоянию 

на 23 ноября в 16 областях и в Киеве используются только 

стабилизационные графики отключений. Но нужно пони-

мать, что в случае скачков потребления возможны также 

и аварийные отключения. Разворачиваем по всей стране 

и наш новый проект поддержки людей — «Пункти Незлам-

ності». Подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. За-

планировано еще больше. Если снова будут массирован-

ные российские удары и если будет понимание, что за ча-

сы подачу электричества не восстановить, то активируется 

работа «Пунктів Незламності» — там все базовые услуги. 

Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, 

вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно. 

Пункты будут работать обязательно при всех областных 

и районных администрациях, также при школах, здани-

ях ГСЧС и т. д. Уже функционирует специальный сайт 

www.nezlamnist.gov.ua, на котором размещена карта та-

ких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется. 

На сайте и во всех «Пунктах Незламності» можно будет 

узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отде-

ление, аптека, магазин. Мы должны быть готовы к любым 

сценариям, с учетом того, какие террористы воюют против 

нашего народа и что они пытаются сделать. Местным вла-

стям поставлена задача обеспечить информирование лю-

дей о наличии «Пунктів Незламності». Это должно быть 

очень просто: в зданиях органов власти, в аптеках, мага-

зинах, в почтовых отделениях должна быть информация 

о том, где человек может найти поддержку при длитель-

ном отключении энергии. К этой нашей инициативе уже 

присоединяется и добросовестный бизнес. Благодарю всех 

предпринимателей, которые решили сейчас поддержать 

общество и делают свои бизнес-объекты также «Пункта-

ми Незламності» — с генераторами, «Старлинками», во-

дой и другим. И, пожалуйста, обратите внимание, что на 

нашем сайте nezlamnist.gov.ua есть специальная форма 

для представителей бизнеса, желающих присоединиться 

и стать «Пунктом Незламності» для украинцев. Уверен: 

помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму!

ÏÓÍÊÒÈ ÍÅÇËÀÌÍÎÑÒI

В Харькове восстанавливают объекты критической 
инфраструктуры, поврежденные российским агрессором, 
продолжают обустройство пунктов обогрева, так называемых 
«пунктів незламності», сообщил Харьковский городской голова 
Игорь Терехов.

Н
есмотря на то что за девять месяцев войны повре-

ждения получили 117 инфраструктурных объектов 

«Харьковских тепловых сетей», мы делаем все необ-

ходимое для минимизации проблем в прохождении самого 

сложного отопительного сезона, подчеркнул мэр:

— Последние семь дней мы посвятили тому, что восста-

навливали объекты критической инфраструктуры, которые 

повредил враг. Харьков живет и работает, помогает армии, ре-

монтирует дороги, утепляет дома, восстанавливает жилье. На 

прошлой неделе мы запустили несколько новых автобусных 

маршрутов, в частности от метро «Пр. Гагарина» на Основу, 

от метро «Академика Барабашова» до Кулиничей, от авто-

станции «Индустриальная» до поселка Затишье. Мы вместе 

противостоим российской агрессии — Харьков получил свою 

именную медаль «Місто героїв — Харків». Это было бы не-

возможно без нашего самоотверженного труда и нашей об-

щей веры и работы на Победу Украины! Мы — вместе! Мы 

— харьковчане!

Харьковский городской совет 
совместно с международными 
организациями продолжает 
работать над планированием 
послевоенного восстановления 
и развития города.

Н
а состоявшемся 22 но-

ября заседании рабо-

чих групп UN4Kharkiv 

и UN4Mykolaiv Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов 

сообщил, что в городе реализуют 

пилотный для Украины проект:

— Недавно я встречался с ру-

ководителем ЕИБ по Украине, 

и он очень высоко оценил то, что делает Европейская эко-

номическая комиссия ООН с Фондом Нормана Фостера, 

муниципалитетом и группой архитекторов. Мы создаем эко-

номическую модель города. Без экономического развития не 

будет красивой архитектуры. Нам предстоит многое сделать, 

поэтому с начала полномасштабной войны мы взялись за но-

вый Генеральный план города. Он будет включать сохранение 

культурного наследия, строительство жилья, создание зеле-

ных зон, развитие промышленности и научного потенциала. 

Для того, чтобы город был максимально комфортным, при 

планировании учтут данные социального опроса, в котором 

приняли участие 17 тыс. харьков-

чан, выразивших мнение о том, какими они видят Харьков 

и Украину в будущем.

Мэр также отметил, что разработано несколько этапов, ко-

торые будут воплощены в жизнь при поддержке комиссии 

ООН, банков:

— Нам нужны донаты. Совместная работа даст свои пло-

ды, и после нашей победы мы вместе с мировой обществен-

ностью возродим наш город, отстроим его, и он будет еще 

красивее и комфортнее. Я благодарен всем участникам за ти-

танический труд, команде Нормана Фостера, ведущим эко-

номистам.

ÑÒÐÎÈÌ ÃÎÐÎÄ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ÐÀÁÎÒÀÅÌ È ÂÅÐÈÌ 
Â ÏÎÁÅÄÓ

В рабочей встрече приняли 
участие представители 

Европейской экономической 
комиссии ООН, Фонда Нормана 
Фостера, Международной 
организации по миграции 
ООН, Управления ООН по 
координации гуманитарных 
вопросов, ПРООН Украина, 

UNDRR ROECA (Региональный 
офис Европы и Центральной 

Азии), Женевского 
центра городов и других 

международных организаций.
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ГЕНЕРАТОР 
ДЛЯ МЕТРО

Благотворительный фонд Pin-Up Foundation 
приобрел и передал КП «Харьковский метрополитен» 

дизельный генератор Aksa мощностью 150 кВт.

Дизельный генератор стоимостью 1 млн. грн будет 

использоваться для электропитания наиболее важных 

электроустановок, сообщили в службе электроснаб-

жения КП «Харьковский 

метрополитен».

Для обеспечения ста-

бильной работы мет-

рополитена — важного 

объекта критической 

инфраструктуры и само-

го безопасного укрытия 

от обстрелов — к Pin-Up 

Foundation обратились 

представители коммунального учреждения «Офис ре-

форм Харькова», и в результате успешного сотрудни-

чества был передан мощный генератор Aksa.

ХАРЬКОВ И ВЕСЬ РЕГИОН ПЕРЕЖИВАЕТ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. 
ВРАЖЕСКИЕ ОБСТРЕЛЫ ПОВРЕЖДАЮТ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЮ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ИМАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ. ЧТОБЫ ХАРЬКОВЧАНЕ 
ПРОДОЛЖАЛИ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, А ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА СВОДИЛИСЬ 
К МИНИМУМУ, ЭНЕРГЕТИКИ ВМЕСТЕ С ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ РАБОТАЮТ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Н
а днях профильный парламентский 

Комитет по вопросам энергетики про-

вел совещание, в котором принял уча-

стие Харьковский городской голова Игорь Тере-

хов. Во время открытого и конструктивного диа-

лога харьковский мэр проинформировал парла-

ментариев о проделанной работе:

— Из-за большой загруженности энергетиков 

наши коммунальные службы по собственной 

инициативе устранили множество повреждений. 

Используем всевозможные и нетрадиционные 

пути решения возникающих вопросов. Благодаря этому 

жители города вновь получают необходимые услуги в ра-

зы быстрее, чем могли бы.

Также городской голова отметил, что идет активная ра-

бота по реконструкции и ремонту тепловой инфраструк-

туры. Так, за время войны было по-

вреждено 117 объектов, среди которых 

котельные, трубопроводы, тепловые 

пункты и насосные станции. Работа по 

их восстановлению не стоит на месте.

— На реновацию нашей ТЭЦ-3 

направлено 70 млн грн из централь-

ного и местного бюджетов. Мы очень 

серьезно работаем все вместе над этой 

темой, — проинформировал мэр.

Сопредседатель депутатской груп-

пы «Восстановление Украины», заместитель председателя 

Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможен-

ной политики Игорь Абрамович акцентировал внимание 

на том, что на центральном уровне аккумулируются все 

силы для поддержки харьковчан.

— Принято решение о передаче дополнительных 

1,14 млрд грн для возобновления критической инфра-

структуры Харькова. Недавно правительство утверди-

ло порядок и условия данной бюджетной субвенции, — 

заявил нардеп.

Вместе с тем, подчеркнул Игорь Абрамович, прези-

дент Украины уже подписал Закон о создании отдельного 

Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 

в рамках нынешнего государственного бюджета:

— Даная инициатива была подана в соавторстве с на-

шей группой. Мы рассчитываем, что данный инструмент 

ускорит оперативные работы по восстановлению необ-

ходимой инфраструктуры. Более того, в следующем году 

аналогичный Фонд сможет профинансировать работ на 

сумму более 35 млрд грн. Прикладываем все усилия, что-

бы помочь моему родному Харькову.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

После того как оккупанты были отогнаны от Харькова и обстрелы города уменьшились, харьковчане снова стали 
возвращаться в родной город, а коммунальщики — приводить в порядок дворы и улицы Харькова.

Н
о вместе с сознательными гражданами в город 

вернулись и те, кого принято называть «героями 

парковки». Это недобросовестные владельцы 

автотранспорта, которые паркуют свои машины там, где 

им удобнее всего, не принимая в расчет необходимость 

проезда специального транспорта — «скорых», мусорово-

зов, полицейских машин.

— Такое явление приобрело массовый поря-

док, и мы намерены с ним начать борьбу. Без 

штрафных санкций, к сожалению, не обойтись. 

Для этого мы планируем привлекать патруль-

ную полицию и инспекцию благоустройства, 

вызывая их сотрудников на место происше-

ствия, — отметил директор КП Алексей Артику-

ленко.

О всех случаях такой «героической парковки» 

директор предлагает не только сотрудникам КП, 

но и гражданам сообщать в соответствующие 

службы, предоставляя фотофакты неправильной 

парковки возле контейнеров для сбора ТБО или 

путей проезда к ним.

И чтобы не доводить ситуацию до неприятных 

выводов, коммунальщики в очередной раз про-

сят харьковчан уважать их труд и вместе с ними 

заботиться о чистоте нашего города.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
призвал горожан быть максимально аккуратными 
в обращении с газовым оборудованием 
и не использовать газовые баллоны большого 
объема в многоквартирных домах.

М
эр отметил, что в преддверии холо-

дов многие покупают домой газовые 

баллоны большого объема, которые 

не предназначены для использования в много-

квартирных домах:

— Их заправкой должны 

заниматься профессионалы и 

только в теплых помещени-

ях со специальным оборудо-

ванием. Несоблюдение этих 

правил грозит взрывом. Убе-

дительно прошу вас соблю-

дать предельную осторож-

ность и не подвергайть опас-

ности себя и своих соседей.

Игорь Терехов также проинформировал, что в по-

следний месяц резко увеличилось количество ДТП, в 

которых страдают пешеходы:

— Это связано с тем, что из-за войны мы не можем 

включить освещение на улицах. Я призываю харьков-

чан при переходе дороги по возможности подсвечи-

вать себя фонариком.

ÑÎÁËÞÄÀÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!

«ÃÅÐÎÈ ÏÀÐÊÎÂÊÈ» ÑÍÎÂÀ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ
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З
розуміло, що ми бажаємо своїм дітям тільки най-

кращого. Прагнемо, щоб вони прожили щасливе 

життя, змогли подолати всі труднощі або просто 

краще вчилися в школі. Найчастіше ми просто хочемо, 

щоб вони досягли успіху, і шукаємо поради, які могли б 

допомогти їм у цьому. Але найкраще ми можемо допо-

могти нашим дітям, коли показуємо їм приклад, а не роз-

повідаємо щось. За допомогою певних дій, які ви будете 

здійснювати в присутності вашої дитини, ви зможете ви-

ховати її успішною і добре пристосованою до дорослого 

життя. Нехай ваші діти бачать вас і беруть з вас приклад.

1 ДОЛАЙТЕ ТРУДНОЩІ
Багато батьків намагаються не показувати дитині, 

що вони стикаються з труднощами, щоб не здатися в її 

очах слабкими. Але набагато важливіше показати дитині, 

як ви долаєте труднощі. Дозвольте дітям побачити, як ви 

не здаєтеся, як ретельно працюєте над тим, щоб вирішити 

проблему, як ви просите про допомогу тощо.

2 ПЛАЧТЕ
Батьки сильно бентежаться, коли їм доводиться 

плакати в присутності своїх дітей. Але якщо ви будете це 

робити, ви покажете дитині, що це допомагає позбутися 

смутку. Дитина зрозуміє, що не потрібно приховувати по-

чуття, які її обтяжують.

3 ПОДРУЖЖЯ, ЦІЛУЙТЕСЯ!
Це може збентежити дитину, але разом з тим і буде 

корисним для неї. Особливо важливо виявляти прихиль-

ність до чоловіка/дружини в час, коли ви дуже заванта-

жені на роботі. Навіть короткий поцілунок в щоку перед 

виходом з дому показує, що прихильність і сімейні від-

носини — це щось більше, ніж зручності, які приносить 

спільне проживання.

4 ПРОЯВЛЯЙТЕ ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ
Покажіть дитині, наскільки важливий здоровий 

спосіб життя і фізична активність. Можна навіть скоригу-

вати розклад, щоб сходити разом з дитиною на пробіжку 

або тренування. Не варто говорити дитині про те, що за-

йматися спортом потрібно, щоб бути сильним і здоровим. 

Просто покажіть їй, що здоровий спосіб життя — це щось 

природне і само собою зрозуміле. Головний ворог здорово-

го способу життя — телевізор, комп'ютер і електронні га-

джети. Тому звертайте увагу, скільки часу ви приділяєте їм.

5 ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВКОЛО ВАС
Дитина не повинна думати, що всі і весь світ обер-

тається навколо неї, і ви маєте показати їй в цьому при-

клад. Будьте волонтером або станьте членом волонтер-

ської організації і робіть добрі справи. Один з найбільш 

ефективних способів дати дитині можливість відчути 

свою значимість — дозволити їй допомогти комусь або 

взяти участь в суспільно важливій справі. Покажіть їй 

приклад того, що навколишній світ важливіший, ніж 

егоїстичні мотиви.

6 ВИТРАЧАЙТЕ ГРОШІ РОЗУМНО
Добре, якщо добробут вашої сім'ї дозволяє вам не 

турбуватися про поточні витрати. Однак буде корисно за-

лучати дитину до обговорення покупок. Чим раніше ви це 

зробите, тим швидше дитина зрозуміє, скільки коштують 

речі, і навчиться бути економною.

7 ВЧІТЬСЯ НОВОМУ
Деякі моделі поведінки батьків (наприклад, по-

долання труднощів або демонстрація складних по-

чуттів) можуть здатися дитині нелогічними і створю-

вати напругу. Також дитині може здатися нелогічним 

необхідність вчитися чомусь новому протягом усього 

життя.

Отриманню нових знань потрібно приділяти багато 

часу. Розуміння цього стане в нагоді дитині в дорослому 

житті. У неї мають бути досить комфортні умови, щоб 

вчитися чомусь новому. Перш за все покажіть їй приклад. 

Без сумніву, дитина проявляє більший інтерес до читання, 

коли бачить, що її батьки читають.

8 БУДЬТЕ ДОБРИМИ ДО СЕБЕ
Дослідження показують, що у дітей, самооцінка 

яких ґрунтується на схваленні оточення, частіше вини-

кають психологічні проблеми. І навпаки, діти, самооцін-

ка яких пов'язана з внутрішніми цінностями, краще на-

вчаються в школі, рідше вживають алкоголь або нарко-

тики, рідше страждають від розладів харчової поведінки 

тощо.

Навколишній світ таїть в собі багато загроз для дитячої 

самооцінки. Тому вам варто навчити її бути доброю до се-

бе і пробачати собі дрібні слабкості. Це може виявитися 

важким завданням, особливо, якщо ви самі схильні ста-

вити собі високу планку. Однак це може принести дитині 

величезну користь в майбутньому.

9 АНАЛІЗУЙТЕ СВОЮ ПОВЕДІНКУ І ПОЧУТТЯ
Схильність до роздумів може бути проявом духо-

вності або просто самоаналізом. Так чи інакше, цьому 

варто приділяти час. Прийнято вважати, що самоаналіз 

— це щось протилежне рішучості і реальним діям. Хтось 

може сказати, що зайві роздуми завадять дитині досягти 

успіху в дорослому житті. Однак це не так. Роздуми допо-

магають їй глибше зрозуміти свою людську природу.

10 ПРОЯВЛЯЙТЕ ТВОРЧІСТЬ
Люди можуть втрачати інтерес до своєї роботи 

з багатьох причин, але найчастіше це відбувається тоді, 

коли вони позбавляються можливості проявляти свою 

творчість, а робота перетворюється в рутину.

Привчіть дитину до творчих занять якомога раніше. 

Мова йде не про досягнення в мистецтві, а про самови-

раження.

 ЩЕ ТРОХИ ПРО ЩАСТЯ
Відомий американський психолог Мартін Селігман ви-

значив 5 елементів щастя і психічного благополуччя.

 Позитивні емоції

Зосередьтеся на позитивних моментах вашого життя. 

Намагайтеся зрозуміти, що сповнює вас оптимізмом і ро-

бить щасливішим. Погляньте на власне минуле, сьогоден-

ня й майбутнє оптимістично.

Водночас потрібно розрізняти задоволеність (підсумок 

задоволення базових потреб людини у їжі, сні тощо) і за-

доволення (задоволення розуму, наприклад, радість від 

досягнень, задоволення від праці тощо). Навчіть дитину 

зосереджуватися на позитивних емоціях і задовольняти 

фізичні й інтелектуальні потреби, щоб стати щасливим.

 Залучення

Для відчуття щастя людині потрібно знайти заняття, 

у які вона буде цілковито залучена. Людина відчуває бла-

женство, коли настільки захоплена чимось, що ніщо інше 

не має для неї значення.

Перебуваючи в такому стані повного залучення, дити-

на стає щасливішою. Якщо вона любить той чи інший вид 

спорту, то присвячує йому багато годин на день. Якщо їй 

подобається малювати або читати, вона приділятиме весь 

свій вільний час цим заняттям, і ніщо інше в цю мить не 

буде для неї вагомим. Переконайтеся, що ви заохочуєте 

свого підлітка робити те, що його захоплює.

 Взаємини або соціальні зв'язки

Усі люди — соціальні істоти, і розбудова взаємин з ін-

шими допомагає нам у щасливі та складні часи. Йдеться 

не тільки про взаємини із сім'єю та друзями, а й з рештою 

людей. Навчіть свого нащадка встановлювати доброзич-

ливі й безпечні стосунки. Життя — це не про-

сто досягнення цілей. Останнє не повинно 

шкодити взаєминам і соціальним зв'язкам.

 Сенс

Осмислене життя і наявність мети дає почуття 

задоволення та щастя. Щоб отримувати задово-

лення і бути щасливішим, треба навчитися зна-

ходити сенс життя, ставити цілі

 Досягнення

Життєві цілі допомагають нам досягати 

більшого й відчувати внаслідок цього пози-

тивні емоції. Хай дитина вчиться ставити пе-

ред собою реалістичні цілі й шукати шляхи їх 

досягнення. Її зробить щасливішою не тільки 

досягнення життєвих цілей, а й власне сам 

цей процес.

ÍÀÏÐßÌÎÊ «ÄÎÐÎÑËÅ ÆÈÒÒß»
МИ НЕ ВИХОВУЄМО ДІТЕЙ, ЩОБ ПІДГОТУВАТИ ЇХ ДО ДИТИНСТВА,  МИ ГОТУЄМО ЇХ 
ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЩАСТЯ
Психологи стверджують, що щастя 
людини залежить від низки чинників. 
Тому його формулу можна подати 
в такому співвідношенні. 50% щастя 
залежить від генетики: якщо немає 
схильності, людина навряд чи може 
розвинути в собі здатність відчувати 

щастя. 10% щастя залежить від оточення 
й обставин. Таким чином, 60% щастя 
залежить від обставин, які ми не 

можемо змінити.
Решта 40% щастя залежить від наших 
повсякденних занять. Ми у змозі 

впливати на них і змінювати їх залежно 
від нашого розвитку й дорослішання.
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«Не читай у темряві — осліпнеш!» — кому не знайома ця 

фраза з дитинства? Тепер у темряві нам доводиться і чи-

тати, і писати, і друкувати, і робити уроки через щоденне 

відключення світла по всій країні. Але чи так це небезпеч-

но нам, озброєним комп'ютерами, смартфонами та усіля-

кими гаджетами?

ПРИГЛУШИТИ ЯСКРАВІСТЬ ЕКРАНУ 
І ЧАСТІШЕ КЛІПАТИ ОЧИМА

Насправді головним фактором для розвитку 

короткозорості є спадковість, а щоб заробити 

далекозорість чи катаракту, треба ще дожити. 

При цьому негативний вплив шкідливих зви-

чок та обставин життя теж не можна скидати 

з рахунку. Отже, приблизно чотири години 

на день ми сидимо за комп'ютером при свіч-

ці або просто при світлі монітора, і що буде із 

зором до весни? На перший погляд не все так 

страшно: наші очі вміють пристосовуватися 

до різного ступеня освітлення, у напівтемряві зіниці роз-

ширюються, дозволяючи більшій кількості світла потра-

пляти через кришталик на сітківку.

Так, очі напружуються сильніше звичайного, але за-

грожує це не різким падінням зору, а свербежем, помут-

нінням зору, сухістю ока, у когось головним болем або 

сонливістю, розсіюванням уваги. Не найкращі для робо-

ти симптоми, але вони досить швидко розсіюються після 

відпочинку.

Інша річ, якщо ситуація з відключеннями світла за-

тягнеться, і доведеться щодня протягом кількох місяців 

вдивлятися в екран монітора при світлі свічки або ліхта-

рика. А це вже передумови розвитку міопії.

ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ, ЩОБ ЗМЕНШИТИ 
НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧІ

Крім екрана, що світиться, в приміщенні має бути ще 

два джерела світла, і це не бабусин свічник. Варіантів 

освітлювальних приладів, що 

працюють на батарейках чи 

акумуляторах, у 2022 році, на 

щастя, є чимало. З їхньою до-

помогою потрібно організувати 

слабке розсіяне загальне світло 

і яскравіше поряд на столі.

Читання книг, робота з папе-

ровими документами має бути 

облаштована теж двома дже-

релами світла. Під час читання 

зі смартфона або використан-

ня електронних книг потрібно 

зменшити яскравість екрана, щоб знизити частоту мерех-

тіння, що спричиняє додаткове навантаження на очі.

Дотримуватися правил останніх 10 хвилин: 50 хвилин 

кожної години працюємо, 10 — відпочиваємо. Посидіти 

із заплющеними очима, походити, подивитися в далечінь, 

навіть якщо на вулиці нічого не видно.

Робити гімнастику для очей: кліпати, заплющувати, 

а потім широко розплющувати 

очі, малювати ними літери, ві-

зерунки та геометричні фігури, 

масажувати повіки, робити конт-

растні полоскання спочатку гаря-

чою, потім холодною водою.

Також слід використовувати 

зволожуючі краплі для очей на 

основі гіалуронової кислоти або 

не забувати кліпати — коли ми 

довго дивимося в екран, око реф-

лекторно припиняє робити це, 

виникає сухість, зуд, печіння.

 РОБИТИ УРОКИ, ДОКИ НЕ СТЕМНІЛО
Часи читання паперових книг під ковдрою з ліхтари-

ком, щоб не помітили дорослі, давно минули. Тепер діти 

псують очі зручнішим способом — 

за допомогою гаджетів. Причому 

це роблять і лежачи, і в темряві, 

і під ковдрою.

І чомусь до віялових відклю-

чень багатьох батьків не турбував 

вкрай негативний вплив електрон-

них пристроїв на дитячу зорову 

систему. Хоча це і зорова напруга, 

і швидка стомлюваність, і сухість 

ока, і руйнування рецепторів сіт-

ківки, і поява спершу хибної, а по-

тім справжньої короткозорості.

Тепер же дорослих хвилює, як дитині робити уроки, ко-

ли періодично відключають світло, а день такий корот-

кий, що доводиться виконувати домашні 

завдання у темряві. Адже всі знають: чита-

ти при поганому освітленні не можна, на-

пружувати очі, вдивляючись в екран у тем-

ряві, шкідливо.

Однак, на думку офтальмологів, від цьо-

го страждає не зір, а здоров'я очей взагалі. 

За умови регулярності такого підвищеного 

навантаження на них може розвинутися 

синдром сухого ока, печіння, почервонін-

ня, відчуття піску в очах або сухості при 

кліпанні, сильна сльозотеча, порушення 

фокусування. І завдання дорослих — орга-

нізувати процес і робочий простір школяра так, щоб мак-

симально знизити це навантаження.

– Ми з батьками дійшли висновку, що в ідеалі треба, 

звичайно, намагатися робити уроки, доки є світло на ву-

лиці, — розказує педагогиня Ніна Степаненко. — Зрозумі-

ло, що це порада не для старшокласників, у яких заняття 

закінчуються о третій годині дня, але для малюків — ціл-

ком реально. Перепочили після уроків, пообідали, і через 

30 хвилин після їжі сідаємо за домашнє завдання. Так, не 

всі батьки вдень вдома, але, наприклад, для десятирічок 

це чудова нагода привчатися до самостійності.

ЛІХТАРИК НА ЛЮСТРІ  ЗАМІННИК 
ЗАГАЛЬНОГО СВІТЛА

Якщо ж виконання домашнього завдання таки перено-

ситься на вечір, робоче місце дитини має бути облаштова-

не з урахуванням вимог збереження здоров'я очей. Головні 

правила: світло не повинно бити в очі, джерело його роз-

ташовується ліворуч, а для шульг — праворуч, обов'язкове 

хоча б слабке загальне світло, щоб не було різкого пере-

паду освітлення.

До речі, при виборі ліхтарика чи будь-якого джерела 

світла для навчання перевагу потрібно віддавати м'якому 

жовтому світлу, а не різкому білому. Крім того, для під-

тримки зору дитини в цей складний час 

пам'ятаємо, що:

 промінь світла має бути спрямова-

ний на зошит чи підручник, а очі зали-

шаються у півтіні;

 відстань від очей до столу має бути 

не менше ніж 35–40 см;

 кожні 20–30 хвилин дитина пови-

нна відволікатися від роботи, але не вти-

катися у телефон. Навчіть її найпрості-

шій гімнастиці для очей — закрити, по-

кліпати, під час перерви дивитися у вік-

но, на максимально віддалені об'єкти;

 не використовувати гаджети в темряві та лежачи. До-

тримуватися правил: відстань до очей — 40 см, наявність 

джерела загального світла, встановлення середньої яскра-

вості екрану;

 не користуватися смартфоном або планшетом 

у транспорті та відключати його за дві години до сну;

 потрібно більше часу проводити на вулиці, оскільки 

сильніше, ніж читання у темряві, очам шкодить нестача 

сонячного світла, що впливає на глибину різкості, здат-

ності фокусувати зір та вироблення дофаміну, що допома-

гає очному яблуку рости;

 відключення електроенергії — хороший привід 

СКОРОТИТИ ОБСЯГИ СПІЛКУВАННЯ З ГАДЖЕТА-

МИ. Дітям віком до 5 років офтальмологи їх взагалі не ре-

комендують. З 5 до 10 років можна до 40 хвилин на день, 

молодші підлітки — до 1 години на день, старші підлітки 

— 1,5–2 години.

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÎÑËIÏ:ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÎÑËIÏ:
ÂÏËÈÂ ÂIßËÎÂÈÕ ÂIÄÊËÞ×ÅÍÜ ÍÀ ÇIÐÂÏËÈÂ ÂIßËÎÂÈÕ ÂIÄÊËÞ×ÅÍÜ ÍÀ ÇIÐ
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У ПАМ’ЯТІ КОЖНОГО МЕШКАНЦЯ ПІВНІЧНОЇ САЛТІВКИ ТЕПЕР НАЗАВЖДИ ЗАКАРБУВАЛИСЯ МИТІ, 
КОЛИ ЇХ ЗВИЧНЕ ЖИТТЯ ПЕРЕСТАЛО ІСНУВАТИ. З КОЖНИМ ВЛУЧЕННЯМ СНАРЯДУ ЧИ РАКЕТИ, 
З КОЖНИМ ЗРУЙНОВАНИМ БУДИНКОМ ЛЮДИ ВТРАЧАЛИ ЧАСТИНУ СЕБЕ

Г
уркіт був страшенний, усе в хаті поперекидалося, 

нас теж потрусило добряче. Це було ще до світан-

ку, ми спали. А потім було ще десь чотири вибухи. 

Тоді повилітали всі вікна у будинку. І в п’ятнадцять хви-

лин на шосту ми вже були в підвалі, — пригадує Наталія. — 

Після цього нас не припиняли бомбити. На очах руйнува-

лися і горіли будинки, гинули люди. В середині березня 

я виїхала, а повернулася наприкінці травня. Йшла райо-

ном та плакала. Сльози самі текли. Нема жодного вціліло-

го будинку. Єдине питання: за що?

— Це був жах. Досі тремчу, коли згадую звук літаків, 

бомби, які вони скидали на наші голови, як ми ховали-

ся по підвалах, потім пробиралися у квартиру на декіль-

ка годин, а потім знов тікали у підвал. Обстріли не при-

пинялися ні на годину. Я поїхала звідси 29 березня, коли 

розбомбили мій під’їзд. Тоді вже не було змоги потрапити 

до оселі, води-світла-газу не було. Довелося їхати, розпо-

відає Вікторія. — Довго в евакуації не просиділа. Хвилю-

валася за домівку, яку треба ж якось відновлювати. Також 

моїх 16 котів, яких місто розмістило у притулку, треба було 

забирати до себе, бо я їм це пообіцяла і не могла підвести 

своїх улюбленців. От зараз радію, що наш будинок відре-

монтували, сходи зробили. Це так неочікувано, що посе-

ред війни йде відновлення, ремонти, і так швидко та якіс-

но. Велика дяка всім, до цього причетним.

Виконроб фірми-підрядника Олександр Петухов пові-

домив, що в будинку, який вони відбудовують, настільки 

сильні руйнування, що довелося прикласти чимало зу-

силь, щоб його привести до ладу:

— Були зруйновані дві несучі стіни, плита перекрит-

тя, половину якої треба було демонтувати, також великої 

шкоди заподіяла пожежа. Вщент згоріли три квартири. На 

іншому об’єкті було ще більше руйнувань. Шість прямих 

влучень, внаслідок чого були зруйновані сходи з першого 

по п’ятий поверх. Там ми відновлювали все: і несучі кон-

струкції, і сходинки. Сподіваємося на краще.

Цьому спорткомплексу — лише 10 років. 
До війни тут тренувалися кількасот юних 
харківських спортсменів, які прославляли рідне 
місто на міжнародних чемпіонатах і змаганнях. 
Та наразі він потрощений і порожній.

У
сі збиралися 24-го вийти на роботу. Ста-

лося ж це рано-вранці, відповідно, вже 

ніхто не прийшов. Дітей евакуювали, 

вивозили до інших міст. Ми з ними підтримує-

мо зв'язок і проводимо дистанційне тренуван-

ня, — розповідає тренер-викладач з фігурного 

катання на ковзанах Міської спеціалізованої ди-

тячо-юнацької спортивної школи олімпійського 

резерву Тетяна Кривошеєва.

У спорткомплекс приліта-

ло двічі. Ракетами «Ураган» 

окупанти майже повністю 

розтрощили одну зі стін бу-

дівлі, частину приміщення та 

обладнання. Уламки снаря-

дів тепер дбайливо зберігає 

сторож Віктор Дуда. Каже: 

на пам’ять та для майбутньої 

інсталяції.

Віктор Дуда був тут від пер-

шого дня повномасштабно-

го російського вторгнення. 

Жартує: навіть був власний 

окоп — у найважчі дні сидів 

у ямі, куди раніше кригопри-

биральна машина скидала сніг після очищення 

ковзанки. Цілодобово сидіти у спорткомплексі 

без тепла, світла та під постійними обстрілами 

було важко. Тож одного дня ввімкнув українські 

пісні і почав малювати — просто на стінах, потро-

щених снарядами:

— «Друга ріка», Вакарчука пісні. От: «Гілки ка-

лин похилилися, мамо, не тим ми молилися». Це 

давня пісня, але вона дуже підходить під те, що 

зараз. Це все з пісень. Хотілося, коли повернуть-

ся наші вихованці, щоб вони це запам’ятали. Хо-

четься їм на згадку залишити. Позамазуємо ма-

тюки, а може, й не позамазуємо. Це — для історії. 

Це дуже прикольно буде.

Наразі ж спорткомплекс уже потроху почина-

ють відновлювати.

Директор спортивної школи Андрій Ненахов 

каже:

— Ми самотужки розібрали завали, нам, зви-

чайно, у цьому дуже допомагало місто — нада-

вало великовантажні контейнери для вивезення 

сміття. Спільними зусиллями трохи підлатали 

і будівлю, вона готова до зимівлі. Потихеньку са-

мотужки ми продовжуємо тут прибиратися, міня-

ти десь підвісні стелі, проводки.

Також, додає він, у підготовці будівлі до зими 

значною мірою допоміг Департамент у справах 

сім’ї молоді та спорту ХМР.

— Закрили стіну, прибрали уламки, вікна заби-

ли. Діти повертаються в Україну, в місто. Тому ми 

зробимо все, аби в найкоротші терміни заверши-

ти реконструкцію і почати тренувати дітей, — по-

відомив директор Департаменту Олександр Вла-

сенко. За його словами, місто повністю відновить 

цей спорткомплекс, але до робіт стануть уже піс-

ля перемоги України.

ÍÅÇÂÈ×ÍÈÉ ÎÁIÃÐIÂ
Тепер, коли заходиш у підвал однієї з міських гімназій, — одразу відчуваєш 
нетиповий для навчального закладу запах, — як в старій бабусиній хатині 
в селі. Адже у підвалі, де зараз розміщений пункт обігріву, встановили 
дров’яну пічку.

Д
иректорка Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» 

Олександра Зуб згадує: коли дізналася, що тут з’явиться цей 

предмет із минулого — навіть розгубилася:

— Думаю: «Боже! Та вони ж будуть бити фундамент!» Кажу: «Та ви ж 

мені зруйнуєте школу!» Це було у п’ятницю. Приходжу в понеділок, 

а в мене вже димар. Я кажу: «А, як це так могло?» А вони охайнененько 

зробили маленьку, щілинку все тут вивели, зробили все як треба. Ніхто 

нічого не бив. Подивіться, навіть стіни не перефарбовували, все як бу-

ло, так і залишилося.

Коли піч була зібрана, а персонал 

навчився її топити — зрозуміли, що 

це було все ж правильним рішенням.

— Піч вийшла якісна. Зараз, ви 

бачите, тепло, воно йде по коридору, 

чутно кругом. І висока температура 

— 24 градуси, 22, на виході навіть — 

18, — не натішиться пані Олексан-

дра.

Харківський міський голова Ігор 

Терехов пояснює: такий спосіб об-

ігріву наразі неабиякий ефективний. Адже дров’яні пічки не залежать 

від електроенергії чи газу. Отже, вони надійні. Тож у подальшому — 

з’являтимуться й в інших пунктах обігріву такого типу:

— Такі печі дозволять людям зігрітися, приготувати їжу. Вони дуже 

ефективні, у моєї бабусі теж була така. Ця грубка століттями виправдо-

вувала себе. Усього ми робитимемо близько 200 пунктів обігріву. Люди 

знатимуть про це, зробимо інтерактивну карту, на якій буде видно, де 

знаходиться той чи інший пункт обігріву. Крім того, на під'їздах будуть 

оголошення, де знаходяться найближчі пункти обігріву.

Також у цих пунктах люди матимуть змогу підзарядити гаджети. У ра-

зі відключення електроенергії це вдасться зробити завдяки встановле-

ним генераторам. Крім того, тут харків’яни зможуть отримати гарячі 

напої або перекусити.

Хоча працівники гімназії діляться: більш за все хотіли б, аби містяни 

все ж-таки зимували у своїх теплих домівках, із родиною та під мирним 

небом. А у гімназії — як і раніше, були діти.

— Школа без дітей — як акваріум без риб. Це дуже важко. Перемо-

жемо! Мусимо перемогти, навіть питань немає! Заради того варто жити. 

І не треба жаліти, що ту стіну проб’ють і отвір буде. Головне, щоб тут 

було тепло, щоб тут було затишно, щоб тут сміялися діти, — каже ди-

ректорка гімназії

ÂIÄÁÓÄÎÂÀ ÒÐÈÂÀЄ

«ÑÀËÒIÂÑÜÊÈÉ ËIÄ»: 
ÏÎÐÎÆÍIÉ, ÀËÅ ÍÅÇËÀÌÍÈÉ
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МИ ПОСТІЙНО ІНФОРМУЄМО НАШИХ ЧИТАЧІВ ПРО БУДЬЯКІ ЗМІНИ ЦІН НА ПРОДУКТИ 
ХАРЧУВАННЯ. АДЖЕ НАРАЗІ ЦЕ ПИТАННЯ Є ГОСТРИМ І АКТУАЛЬНИМ. ЧИМАЛО ВІТЧИЗНЯНИХ 
ТА ЗАКОРДОННИХ ВИДАНЬ ЗАРАЗ ПИШУТЬ ПРО ЦІНИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. 
ПРИ ПОРІВНЯЛЬНОМУ АНАЛІЗІ, ЗАЗВИЧАЙ, ВПАДАЮТЬ В КРАЙНОЩІ  ВІД «У ЄВРОПІ ВСЕ 
ДОРОГО, В УКРАЇНІ НАЙНИЖЧІ ЦІНИ», ДО НАВПАКИ  «ЦІНИ В УКРАЇНІ ВЖЕ ДАВНО 
ПЕРЕВИЩИЛИ ЄВРОПЕЙСЬКІ»

Н
апевно, правда знаходиться десь посередині. 

Економісти та аналітики порівняли ціни на 

продукти в Україні та Європі, щоб зрозуміти, 

як воно є насправді. При аналізі за основу взяли цінни-

ки у жовтні 2022-го в найпопулярніших супермаркетах, 

які мають такий самий попит у Європі, як у нас — «АТБ» 

чи «Сільпо». Для розрахунків використали курс 40 грн за 

1 євро.

 І ЗНОВУ ЯЙЦЯ
Ціни на яйця в Україні вже побили усі можливі рекорди. 

Періодично з'являється інформація про те, що хтось десь 

зміг купити яйця дешево.

Нещодавно портал minfin оновив свої індекси та кон-

статував: ціни на яйця за місяць суттєво зросли. Зокрема, 

зараз за десяток не самих дешевих яєць доведеться віддати 

79,15 грн, тоді як середньомісячна ціна у жовтні станови-

ла 57,23 грн.

– Восени яйця завжди дорожчають, бо домашні кури 

починають менше нестись,— пояснив президент Україн-

ського аналітичного центру Олександр Охріменко.— А за-

раз ще й собівартість виробництва злетіла. На птахофа-

бриках дуже дорогий газ. До того ж на корм почали вико-

ристовувати новий урожай зерна, який також дуже доро-

гий через високі ціни на добрива та дизпаливо.

Задля справедливості треба сказати, що подорожчан-

ня яєць — це, можна сказати, не українська проблема, 

а загальноєвропейська. Але це все ж таки мало заспоко-

ює, враховуючи, що зарплати в Європі в рази вищі. Так, 

у Словаччині десяток яєць коштує 

80 грн, приблизно така ж ціна і у Ні-

меччині. Трохи нижча, на рівні 79,6 

грн в Італії. Далі йде Польща з ціною 

у 85 грн за десяток. Замикає перелік 

Франція з ціною у 104 грн.

 БОРЩОВИЙ НАБІР
Звичайно, у своєму аналізі експер-

ти не обійшлися без порівняння бор-

щового набору — куди ж без нього!

Нещодавно ми вже писали про те, 

що овочі, які в Україні були основою 

раціону, наразі недешеві. Загалом за півроку пісний 

борщ подорожчав на 23%, а з м'ясом — на 27%.

Лідером подорожчання стала ріпчаста цибуля, 

вартість якої підскочила на 114%. Експерти зазнача-

ють, що цей зліт пов'язаний із скороченням вироб-

ничих площ під цю культуру в Україні та різким зни-

женням врожаю. Картопля за півроку навіть поде-

шевшала, морква — поважчала в ціні на 48%, а м'ясо 

свинини — на 30%.

Але повернемось до нашого дослідження. Най-

бюджетніший чек на борщ цілком очікувано вий-

шов в Україні — 306 грн за великий борщовий на-

бір. У Словаччині аналогічний набір обійдеться у півтора 

рази дорожче, у Німеччині, Франції та Італії — більш ніж 

удвічі.

При цьому, якщо порівнювати витрати на овочі із зарп-

латами, ситуація складається зовсім не на нашу користь. 

Якщо у Німеччині та Франції витрати становитимуть 

у межах 1% зарплати, тобто практично непомітні для сі-

мейного бюджету, то у нас — майже 5%!

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ
Аналітики підрахували, скільки коштуватиме набір 

основних продуктів у кожній з цих країн.У підсумку ви-

йшло, що в Україні навіть після всіх подорожчань продук-

ти залишаються одними з найдешевших у Європі. Ска-

жімо одразу: якоюсь неймовірною дешевизною вони не 

вражають, і їх можна порівняти з цінами у Східній Європі, 

насамперед у Польщі. До речі, в країнах Балтії, які не уві-

йшли до цього дослідження, ціни теж переважно на рівні 

українських. Але, звісно, якщо порівнювати із цінниками 

на прилавках у магазинах Західної Європи, стає зрозумі-

ло: цінам є куди зростати, і нинішній рівень — зовсім не 

межа. Хоча і до нескінченності вони не зростатимуть.

За словами економіста Андрія Мартинюка, незважаючи 

на те що в Україні останнім часом уже кілька разів обіцяли 

контролювати ціни, єдиним обмежувачем, який справді 

працює, є купівельна спроможність населення.

– Продавці — що у нас, що в Європі — постійно про-

мацують ґрунт і піднімають ціни до тієї межі, вище за яку 

цей товар купувати вже не будуть,— пояснює економіст.—

Наприклад, можна сказати, що українці, умовно кажучи, 

не купуватимуть хліб по 100 грн і м'ясо по 500. Тобто оди-

ниці, звичайно, куплять, але масово — ні. Швидше, пек-

тимуть хліб вдома і переходитимуть на соєві котлети. А от 

у тій же Франції будуть, бо доходи зовсім інші.

До речі, аналітики порівняли вар-

тість продуктових кошиків у кра-

їнах і з'ясували: якщо українці на 

набір простих продуктів витрачають 

16% мінімальної зарплати, то, на-

приклад, поляки — 5,3%, францу-

зи — 3,3%, а німці — 2,6%.

Тобто, підсумовуючи, можна 

сказати, що ціни в Україні, якими б 

низькими вони не були порівняно 

з європейськими, перебувають на 

межі наших купівельних можли-

востей.

ЦІНИ НА ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ БОРЩУ, грн/кг

Продукти Україна Словаччина Німеччина Франція Італія Польща

Капуста 13,7 27,8 39,6 44 39,6 24,2

Картопля 8,5 17,6 27,6 35,6 39,6 15,6

Буряк 12 27,6 71,6 84 100 23,4

Морква 23 43,6 59,6 53,2 63,2 19,5

Цибуля 30 39,6 39,6 51,6 43,6 27,3

Помідори 68,8 59,6 99,6 120 67,6 47,1

Свинячий гуляш 152 267 263 268 280 202

Разом 306,2 483,2 601,2 656,4 633,6 359,2

ÖIÍÈ ÖIÍÈ 
ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈ: ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈ: 

ÓÊÐÀÓÊÐÀЇЇÍÀ ÍÀ 
vs vs ЄЄÂÐÎÏÀÂÐÎÏÀ
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Ãîðîñêîï íà 24 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вы слишком много сил отдаете профессиональной 

деятельности, а на семью времени не остается. Попро-

буйте оговорить с руководством график работы. А вот 

с незнакомцами сегодня общаться не следует. Велики 

шансы, что вас кто-то попытается обидеть.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
День будет достаточно сложным и утомительным. Вам 

пора сосредоточиться, тогда работа пойдет намного ве-

селее. На любовном фронте без особых перемен, хотя 

вы постоянно ждете от своей половинки каких-нибудь 

сюрпризов.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Мечтать, конечно, не воспрещается. Только не торо-

питесь и не пытайтесь строить воздушные замки. Ситуа-

ция скоро изменится, и тогда вам придется все обдумы-

вать заново. Но ускорить события не получится. Звезды 

советуют сегодня присмотреться к новым людям.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В командной игре самое главное — взаимодействие 

между игроками. Попробуйте добиться чего-то подоб-

ного в отношениях с коллегами. Следуйте своей интуи-

ции, а на советы других не реагируйте — они будут оши-

бочны. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Каждый человек имеет право на ошибку. Поэтому не 

нужно критиковать оступившегося и напоминать ему, 

что вы предупреждали о последствиях. Чем меньше вас 

будет слышно, тем спокойнее пройдет этот день. Будьте 

благоразумны и тактичны.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Если вам кажется, что до исполнения желаний оста-

ется всего ничего, то это не повод сидеть сложа ру-

ки — время потеряете зря. Обратите внимание на новые 

предложения. Не исключена встреча со старыми друзья-

ми. Вы отлично проведете время и расслабитесь.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вы можете повлиять на то, как сложатся события 

в ближайшие несколько дней. Но не стоит опускать ру-

ки и плыть по течению. Обратите внимание на состоя-

ние здоровья. Старайтесь больше времени проводить на 

свежем воздухе.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Как бы вы ни старались, переделать всю работу не 

получится. Если чувствуете, что не успеваете — привле-

кайте к труду коллектив. Только не стоит паниковать 

и проявлять чрезмерные эмоции — ничего, кроме вреда, 

это вам не даст. Найдите время для детей.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Незаконченных дел всегда хватает, но в этот день вам 

лучше начать что-нибудь новое. Хотя ваша инициати-

ва может вызвать негативную реакцию близких. Ста-

райтесь выбрать лучшее из предложенного.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Близкие давно ждут, когда вы привлечете их к какому-

нибудь делу. Настал подходящий момент для того, чтобы 

воплотить их желания в жизнь. Ваши цели совпадают, 

и это порадует всех. Так что день принесет позитивные 

эмоции.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Если у вас появилось желание пообщаться, то говори-

те на нейтральные темы. Ваши шутки и замечания могут 

быть неверно истолкованы. Поэтому будьте аккуратны 

в высказываниях. Сегодня будут удачны крупные по-

купки для дома.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не стоит винить окружающих в своих неудачах. Пора 

искать выход из сложившейся ситуации. Откройте две-

ри для новых возможностей — и тогда они обязательно 

придут, а в вашей жизни наступит длинная белая полоса.
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По горизонтали: 1. Особый метод скрепления 

брёвен. 5. Непрозрачная оболочка глаза. 8. Залог 

недвижимого имущества. 9. Священная книга 

ислама. 10. Породистая лошадь. 11. Суживаю-

щийся кверху каменный столб с заострённой 

пирамидальной верхушкой. 14. Одновремен-

ный выстрел из нескольких орудий. 17. Закры-

тая территория концлагеря, места заключения. 

19. Неядовитое пресмыкающееся. 21. Большая 

длинная повозка. 22. Та или иная степень актив-

ности организма. 23. Веслообразные конечно-

сти, выполняющие функцию органов движения. 

24. Представительный орган государственной 

власти. 25. У первобытных народов: животное, 

являющееся предметом религиозного культа. 

27. Наезженная дорога, путь. 28. Зодиакаль-

ное созвездие. 29. Неглубокое место в водоёме. 

32. Головной убор особого фасона. 35. Морское 

млекопитающее. 37. Энергия, создаваемая бес-

порядочным движением частиц тела. 38. При-

способление в плуге для отделения и перевора-

чивания пласта земли. 39. Человек, устраивающий 

скандалы, драки. 40. Взаимные побои, вызванные 

ссорой, скандалом. 41. Старший по положению.

По вертикали: 1. Поручение изготовить, доставить 

что-либо. 2. Парнокопытное животное семейства оле-

ней. 3. Вид искусства. 4. Сплав железа с углеродом 

и с дополнительными добавками. 5. Большое мор-

ское грузовое парусное судно. 6. Аркан со скользя-

щей петлёй. 7. Пачка листов бумаги, подделанная под 

пачку бумажных денег. 12. Монах, член религиозного 

общества. 13. Жидкая приправа. 15. Медленная часть 

сонатной формы. 16. Заброшенный участок земли. 

17. Организм на ранней ступени развития. 18. Часть 

речи. 20. Груда сваленных в беспорядке вещей. 

21. Большой бокал на высокой ножке. 25. Движение 

газов, дыма в топочных и вентиляционных устрой-

ствах. 26. Средство для мытья рук и тела. 29. Способ 

достижения какой-либо цели. 30. Мучное изделие. 

31. Основная часть ценной бумаги. 33. Человек, пред-

почтительно пользующийся левой рукой вместо пра-

вой. 34. Вести, слухи, толки. 35. Заключительная 

часть музыкальной пьесы. 36. Купля и продажа.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Замок. 5. Белок. 8. Ипотека. 9. Коран. 10. Рысак. 11. Обелиск. 14. Залп. 17. Зона. 19. Удав. 21. Фура. 22. Тонус. 

23. Ласты. 24. Совет. 25. Тотем. 27. Шлях. 28. Рыбы. 29. Мель. 32. Шлем. 35. Кашалот. 37. Тепло. 38. Отвал. 39. Дебошир. 40. Драка. 41. Глава.

По вертикали: 1. Заказ. 2. Марал. 3. Кино. 4. Сталь. 5. Барк. 6. Лассо. 7. Кукла. 12. Брат. 13. Соус. 15. Анданте. 16. Пустошь. 17. Зародыш. 

18. Наречие. 20. Ворох. 21. Фужер. 25. Тяга. 26. Мыло. 29. Метод. 30. Лапша. 31. Талон. 33. Левша. 34. Молва. 35. Кода. 36. Торг.

ТТ
радиционные фаршированные перцы го-

товят с рисово-мясной начинкой. Есть ре-

цепты юлюд, в которых мяса нет. Зачастую 

вместо него используют грибы. Однако рис остается 

одним из главных ингредиентов. Мы же предлага-

ем заменить его другой крупой, а именно пшеном. 

А саму начинку модернизировать и сделать намного 

сочнее за счет помидоров и большого количества зе-

лени. Итак — приступаем!

ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ

 8 болгарских перцев

 300 г говяжьего фарша

 200 г свиного фарша

 3 помидора

 100 г пшена

 4 ст. л. томатной пасты

 1 пучок зеленого лука

 7 ст. л. сметаны

 2 ст. л. аджики

 1 пуч. кинзы

 соль, хмели-сунели, красный перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Сперва займемся крупой. Промой пшено не-

сколько раз под проточной водой, пока она не ста-

нет прозрачной. Затем залей кипятком и дай ей пол-

часа постоять. Это нужно, чтобы из пшена вышла 

горечь. Затем слей воду.

2. Болгарские перцы помой, очисти их от семян. 

Затем смешай говяжий и свиной фарш. Мелко по-

режь томаты, кинзу и зеленый лук.

Добавь к фаршу помидоры, зелень, лук и пшено. 

Все тщательно перемешай. Затем добавь соль и спе-

ции и перемешай еще раз.

3. Нафаршируй все перцы полученной начинкой. 

Далее уложи их в кастрюлю с толстым дном и стен-

ками так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Для соуса смешай сметану и томатную пасту. Также 

добавь в смесь аджику, перемешай все ингредиенты 

и залей соусом фаршированные перцы.

4. Отправь перцы на плиту и доведи их до кипе-

ния. Затем убавь огонь, накрой перцы крышкой 

и туши их в течение 35–40 минут.

По ситуации можешь долить в кастрюлю немно-

го воды. Спустя указанное время дай блюду немного 

настояться под крышкой. Готово!

Блюдо подойдет как для повседневного рациона, 

так и для праздничного стола. Приятного аппетита!

ÂÊÓÑÍÀß ÊÓÕÍßÂÊÓÑÍÀß ÊÓÕÍß
Каждая хозяйка знает, как готовить фаршированные 
перцы. Однако не всем известно, что сделать это 
блюдо можно без риса, а начинка при этом будет 
намного сочнее и вкуснее.
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