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Н
а сегодняшний день в  Харькове ра-
ботают электротранспорт и  метро-
политен. Продолжаются работы по 

восстановлению системы подачи воды и теп-
лоснабжения, сообщил Харьковский город-
ской голова Игорь Терехов:

— Мы пережили с  вами очень тяжелую 
ночь и очень тяжелый день. Четвертый раз 
за это время восстанавливаем практически 
с нуля подачу тепла. Сейчас начали подачу 
электроэнергии. Поверьте, это было архи-
сложно.

Мэр также отметил, что во всех районах 
Харькова будут организованы пункты обо-
грева. В частности, один из таких пунктов 
сейчас обустраивают бригады КП «Харьков-
спецстрой» по ул. Самолетной в  Основян-

ском районе. Совсем скоро помещение, где 
можно согреться и зарядить гаджеты, будет 
готово к эксплуатации:

— Всего мы планируем организовать более 
200 так называемых «пунктів незламності». В 
них создаются все необходимые условия для 
того, чтобы люди смогли находиться там до 
тех пор, пока энергетики, в случае необходи-
мости, будут восстанавливать систему энер-
госнабжения. Такие пункты откроют по всем 
районам Харькова. Я  горжусь каждым харь-
ковчанином, я горжусь нашими мужественны-
ми коммунальными службами. Я горжусь на-
шими энергетиками. Я горд за свою команду. 
Мы обязательно выстоим и  преодолеем лю-
бые трудности, потому что мы вместе! Дух 
харьковчан не сломить, победа за нами!

ÂÛÑÒÎÈÌ È ÏÎÁÅÄÈÌ!
23 НОЯБРЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВРАЖЕСКОГО ОБСТРЕЛА ХАРЬКОВ СНОВА 
ОКАЗАЛСЯ ОБЕСТОЧЕННЫМ. ЭНЕРГЕТИКИ ВМЕСТЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ 
СЛУЖБАМИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА СУТКИ СМОГЛИ ВОССТАНОВИТЬ ПОДАЧУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ГОРОДА
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ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ 
ÂÑÅÉ ÅÂÐÎÏÛ
Состоялась встреча представителей Офиса 
Президента Украины с советником по вопросам 
внешней политики Президента Словацкой 
Республики Яной Кобзовой. Стороны 
обсудили вопросы безопасности и развитие 
сотрудничества между странами.

Глава Офиса Президента Украины Ан-

дрей Ермак акцентировал внимание на важ-

ности помощи в области безопасности от 

стран-партнеров, в частности для усиления 

украинской противовоздушной обороны, 

и международных усилий, чтобы остановить 

страну-террориста.

Яна Кобзова была проинформирована о 

ситуации на фронтах российско-украинской 

войны, составе и характере действий оккупа-

ционных войск, ходе и планах противника по 

проведению мобилизации. Стороны обсуди-

ли варианты дальнейших действий оккупа-

ционных войск и новые возможные направ-

ления угрозы на территории Украины после 

освобождения украинскими защитниками 

Херсона.

Особое внимание собеседники уделили во-

просу российского ракетного террора. Роман 

Машовец предоставил советнице Президента 

Словацкой Республики информацию о харак-

тере применения россией крылатых и балли-

стических ракет и дронов-камикадзе иранско-

го производства для нанесения ударов по гра-

жданским объектам критической энергетиче-

ской инфраструктуры Украины.

Яна Кобзова отметила вклад Украины в за-

щиту Европы: «Вы защищаете свою страну, но 

вы также защищаете и нас». Советник Прези-

дента Словакии заверила в полной поддержке 

Украины до окончательного восстановления 

суверенитета и территориальной целостно-

сти нашего государства, а также в готовности 

предоставлять помощь в области безопасно-

сти и других сферах.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ СВОЕГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПА ОБСЕ ПРИЗВАЛ 
ОБСЕ СТАТЬ СОТВОРЦОМ ПОБЕДЫ НАД 
РОССИЙСКИМ ТЕРРОРОМ

Г
лава государства отметил, что уже девять 

месяцев рф ведет преступную и неспро-

воцированную полномасштабную войну, 

применяет массированные ракетные удары про-

тив мирных городов. Пытается оставить миллио-

ны людей без электричества, связи, тепла и воды, 

превратить миллионы украинцев в беженцев:

— Большинство стран мира демонстрирует 

мощную солидарность, помогая нам освобождать 

нашу землю и защищать наших людей от геноцид-

ной политики рф. Мы видим, как на разных международ-

ных площадках ищут и находят необходимые решения, 

чтобы помочь остановить российский террор, максималь-

но изолировать государство-террориста и найти выход 

из жестких глобальных кризисов. Но почему среди этих 

площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, го-

сударство-террорист, даже спустя девять месяцев своих 

непрерывных преступлений, остается одним из членов 

вашей Парламентской ассамблеи? Россия ежедневно 

и каждую ночь в течение девяти месяцев обстреливает из 

артиллерии и систем залпового огня те города, к которым 

может дотянуться. И вы прекрасно знаете, что нынешние 

хозяева рф хотели бы сделать это и с другими странами, 

если бы Украина не остановила их захватнические амби-

ции.

Владимир Зеленский призвал не ждать зимы, весны или 

лета, чтобы наконец-то устранить даже гипотетическую 

возможность сторонников террора участвовать в любой 

деятельности Парламентской ассамблеи:

— Надо быть там, где самая большая опасность, если 

твое призвание — заботиться о безопасности. Надо при-

нимать действенные решения, которые имеют юридиче-

ские последствия для врагов объединенной Европы, если 

твоя задача — защищать Европу. Надо бороться за каждо-

го человека там, где человеку угрожает самое худшее, нуж-

но бороться за доступ к таким людям, за то, чтобы реально 

спасти их, если твоя задача — защита людей. И я призы-

ваю вас делать все возможное, чтобы Организация по без-

опасности и сотрудничеству в Европе стала сотворцом по-

беды над российским террором, а значит, сотворцом мира 

на нашем континенте.

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÒÅÐÐÎÐ!

Завершены работы по восстановлению водоснабжения 
во всех районах Харькова.

П
о словам заместителя генерального директора по 

эксплуатации водопроводного хозяйства — ди-

ректора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП 

«Харьковводоканал» Департамента по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности города ХГС Владлена Волкова, все насос-

ные станции предприятия после возобновления подачи элек-

троэнергии работают в заданном режиме:

— 25 ноября водоснабжение абонентов происходит бес-

перебойно, в полном объеме.

В то же время на предприятии отметили, что при отключе-

нии электроэнергии снова возможны ограничения и прекра-

щение подачи воды.

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС в четвертый раз с нуля запускают городскую 
систему отопления.

В 
условиях перепа-

дов электрическо-

го напряжения и 

давления воды в системе 

теплоэнергетики делают 

все возможное, чтобы воз-

обновить теплоснабжение 

в домах харьковчан, сооб-

щили в КП «ХТС»:

— Днем и ночью работ-

ники оперативно устра-

няют дефекты на участках 

трубопроводов, которые 

не выдерживают нестабильного режима работы, совершают 

обходы в поисках утечек. Погода, к сожалению, существен-

но усложняет работу, но алгоритм оперативных дей-

ствий на случай обстрелов и перебоев электроснаб-

жения отлажен и отрабатывается ежедневно.

Кроме того, на предприятии отметили, что рабо-

чие «Тепловых сетей» продолжают готовить пункты обогрева 

для харьковчан.

ÐÀÁÎÒÀ È ÄÍÅÌ, 
È ÍÎ×ÜÞ

Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ

При возникновении проблем 
с водоснабжением харьковчан просят 

обращаться по тел.: 15-33
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МЕДПОМОЩЬ 
ГОРОЖАНАМ

На территории Городской стоматологической 
поликлиники № 7 работает новый генератор. 
Оборудование установлено при участии 
Международного фонда помощи детям 

при ООН (ЮНИСЕФ).

Генератор подключен и введен в эксплуатацию. Бла-

годаря этому врачи поликлиники могут непрерывно 

оказывать медицинскую помощь горожанам, в том 

числе детям, несмотря на последствия вражеских об-

стрелов, которые приводят к обесточиванию крити-

ческой инфраструктуры.

ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НЕ СОБЛЮДАЮТ 
ПРАВИЛА ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
И ВЫБРАСЫВАЮТ МУСОР, ВЕТКИ И ЛИСТЬЯ 
В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ, ОБРАЗУЮЩИЕ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ, ОСОБЕННО 
ЗАМЕТНЫЕ НА «КРАСНЫХ» ЛИНИЯХ

Т
ак, на днях рабочие КП «КВБО» Департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства ХГС вы-

везли несанкционированную свалку с пр. Льва 

Ландау, 162, хотя рядом, по 

ул. Ивана Камышева, разме-

щен контейнер-бункер для сбо-

ра крупногабаритных отходов.

Директор КП «Комплекс 

по вывозу бытовых отходов» 

Алексей Артикуленко обратил-

ся к жителям частного сектора 

соблюдать установленные гра-

фики вывоза бытовых отходов, 

чтобы Харьков и дальше оста-

вался чистым городом.

За нарушение экологических норм предусмотрена 

административная ответственность по ст. 152 КУоАП, 

которая влечет за собой наложение штрафа для гра-

ждан в размере 1360 грн, а для должностных лиц и гра-

ждан-субъектов предпринимательской деятельности — 

1700 грн.

Для контроля за санитарным состоянием КП «КВБО» 

намерено привлекать инспекцию КП «Благоустройство», 

которая имеет право составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях в случае выявления право-

нарушений в сфере благоустройства.

ПАРКУЙ МАШИНУ ПРАВИЛЬНО
Еще один вопрос, о котором не устают напоминать го-

рожанам сотрудники КВБО, — это парковка автомобилей 

таким образом, чтобы спецтранспорт мог подъехать к му-

сорным контейнерам.

На предприятии отметили, что зачастую автовладельцы 

заботятся только о своем комфорте и паркуют машины на 

газонах, клумбах или посреди тротуара, заграждая проезд 

спецавтотранспорта разного назначения:

— Это мешает свободному проезду машин экстренных 

служб во дворах многоэтажных домов, подвергает опасно-

сти здоровье и жизни людей. Сегодня все больше харьков-

чан возвращаются в родной город. Убедительно просим 

всех ответственно относиться к парковке автомобилей во 

избежание чрезвычайных ситуаций.

На предприятии напомнили, что за нарушение правил 

парковки работники патрульной полиции могут состав-

лять протоколы по привлечению владельцев транспорт-

ных средств к административной ответственности.

Директор Центра социально-психологической реабилитации детей Харькова 
Татьяна Черкашина во время войны продолжает работать и заботиться о воспитанниках учреждения, 
которые остались без присмотра родителей или оказались в других сложных жизненных 
обстоятельствах.

В
 первые дни полномасштабной войны 

Татьяна Черкашина помогала детям и ра-

ботникам центра преодолевать чувство 

страха и неизвестности, рассказали сотрудники 

центра:

— Татьяна Владимировна — большой опти-

мист и всегда может найти слова поддержки и для 

малышей, и для взрослых. Она круглосуточно 

была с детьми и своим коллективом и поддержи-

вала боевой дух.

Сейчас Татьяна Черкашина обеспечивает рабо-

ту центра, сотрудничает с волонтерскими и благо-

творительными организациями Украины и стран 

ЕС, которые оказывают помощь воспитанникам, 

а также посещает детей в Ивано-Франковской 

области, куда они были временно эвакуированы.

В Новобаварском районе бригады КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС восстанавливают 
канализационные колодцы.

Н
ачальник Новобаварского районного эксплуа-

тационного участка Дмитрий Мурза отметил, 

что работы ведутся совместно 

с мастерами службы по ремонту сетей ка-

нализации:

— К устранению аварийной ситуации, 

которая возникла на технически изно-

шенном канализационном колодце диа-

метром 1000 мм и глубиной залегания 

4 м, приступили в начале месяца. Выпол-

нили значительный объем работ. Котло-

ван для восстановления системы водо-

отведения пришлось расширить до 100 

кв. м. Демонтировали колодец, заменили 

более 4 м аварийного участка трубопро-

вода. Чтобы не отключать потребителей 

от услуги, предварительно подсоедини-

ли параллельный трубопровод. Полный 

цикл ремонтных работ с последующим 

приведением в порядок места разрытия наметили 

завершить к концу недели. Стараемся своевременно 

реагировать на все обращения наших потребителей 

и выполнять заявки в день поступления.

Всего в этом году в Новобаварском районе заме-

нили 33 технически изношенных люка, привели 

в порядок более 50 канализационных колодцев с ре-

монтом плит перекрытия и выполнили профилакти-

ческую прочистку 13 км канализационных сетей.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÍÈÊÀÊÈÕ ÑÂÀËÎÊ!ÍÈÊÀÊÈÕ ÑÂÀËÎÊ!
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ÕÀÐÜÊÎÂ ÏÐÅÊÐÀÑÅÍ ÕÀÐÜÊÎÂ ÏÐÅÊÐÀÑÅÍ 
Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓÂ ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ
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ПСИХОЛОГИ ГОВОРЯТЬ ПРО ТРЕТЮ ХВИЛЮ 
ТАКОЇ НЕДУГИ, ЯК ДЕПРЕСІЯ. ВОНА, НАРІВНІ 
З ТРИВОЖНИМИ РОЗЛАДАМИ, ЗАРАЗ 
ЛІДИРУЄ СЕРЕД ПРОБЛЕМ МЕНТАЛЬНОГО 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНЦІВ

З
першою хвилею депресії ми зіткнулися під час 

пандемії коронавірусу, друга прийшла з почат-

ком війни, а нинішня осінь збільшила кількість 

звернень по допомогу до психотерапевтів та психоло-

гів. «Сприятливих» факторів для цього більш ніж до-

статньо: від фізіологічних реакцій на зменшення світ-

лового дня та кількості сонця до тривалого стресу, який 

впливає на організм уже дев'ятий місяць. Від посиле-

них обстрілів мирних міст і знищення інфраструктури 

до тривоги, що зросла в рази, про майбутню зиму. Зви-

чайно, не все те, що ми називаємо депресією, нею є. 

Депресивні настрої, які іноді виникають майже у всіх, 

на щастя, проходять самі собою. Депресія ж — це хво-

роба, діагностувати яку може тільки лікар-психіатр.

ЯКІ СИМПТОМИ ДЕПРЕСІЇ
У Міжнародній класифікації хвороб МКГ-11 вони 

визначені так:

 пригнічений настрій, плаксивість;

 зменшення чи відсутність інтересу до діяльності, 

яка раніше приносила задоволення;

 посилення чи зниження апетиту;

 безсоння чи надмірна сонливість;

 психомоторне збудження чи загальмованість;

 втома, відсутність енергії;

 самокритика, почуття безнадійності;

 зниження гостроти мислення, труднощі з кон-

центрацією уваги, неможливість ухвалити рішення;

 суїцидальні думки без чіткого плану, спроби са-

могубства чи наявність плану щодо його вчинення.

Якщо хоча б п'ять із цих дев'яти симптомів спостері-

гаються протягом двох тижнів,— це знак того, що по-

трібно звертатися до фахівця.

ДЕПРЕСІЯ МОЖЕ МАСКУВАТИСЯ 
ПІД ІНШІ ХВОРОБИ

Людину з депресивним розладом, зазвичай, 

видно оточенню — важко не помітити того, хто 

хронічно перебуває в поганому настрої, плаче 

без видимих причин і насилу контактує із зо-

внішнім світом. Але депресія може бути і при-

хованою, непомітною іншим, виявлятися лише 

соматичними симптомами, з якими можна дов-

го і марно бігати по лікарях у пошуках причини 

нездужання. Психіатр Євген Скрипник у своє-

му професійному блозі радить звернути увагу на пев-

ні сигнали тривоги, які подає організм. І якщо вони 

виявлені, йти до фахівця для діагностики психічного 

стану.

ОТЖЕ, ЩО МАЄ НАСТОРОЖИТИ:
x Синдром подразненого кишечника, або діарей-

ний синдром. Часта нудота, здуття, блювання, діарея 

і часті походи в туалет, особливо на тлі хвилювання. 

Будь-які проблеми з органами шлунково-кишкового 

тракту, причини яких не встановлені обстеженням.

x «Все болить»: якщо почали турбувати часті болі 

в спині, у м'язах, у суглобах, у ділянці простати, у пря-

мій кишці, у статевих органах, головний біль.

x Відчуття туману в голові та м'якої землі, що про-

валюється під ногами, почуття нереальності навко-

лишнього світу.

x Запаморочення, що часто виникають, причину 

яких не може встановити ні УЗД судин, ні МРТ.

x Неприємні відчуття на шкірі, яку то поколює, то 

пече, то здається, що повзуть мурашки. При цьому ло-

калізація цих вогнищ змінюється, переповзаючи з міс-

ця на місце.

Крім тілесних симптомів, прихована депресія може 

супроводжуватися і базовими проявами, серед яких:

x постійна втома та відсутність сил;

x дратівливість внаслідок відсутності енергії;

x байдужість до оточення та до життя в цілому;

x зміна харчових звичок — від неконтрольованого за-

їдання до повної відсутності апетиту;

x «нічого не тішить» — навіть те, що раніше завжди 

приносило задоволення та позитивні емоції;

x гойдалки в настрої;

x порушення сну;

x потяг до вживання алкоголю та наркотичних речовин.

Як зазначає лікар, виправити ситуацію може кон-

сультація психіатра. Лікування таких станів, особливо 

його медикаментозну складову, визначає лише лікар.

ПІДОЗРЮЄШ НЕДОБРЕ  
ПЕРЕВІР СЕБЕ САМ

Легко сказати «сходи до психіатра», набагато важ-

че зробити це. Українці, які перебувають на окупова-

них територіях, найчастіше позбавлені доступу навіть 

до елементарної медичної 

допомоги. Ті, хто сидять 

без світла та інтернету, не 

мають змоги отримати й 

онлайн-консультацію. Але 

при цьому до допомоги 

психіатрів чи психологів не 

вдаються й ті, хто може пі-

ти в поліклініку або зателе-

фонувати спеціалісту у ме-

сенджерах. 

Проте протестувати се-

бе на наявність депресії можна і самостійно, щоправ-

да, справа ця не швидка. Психіатр та невролог Євген 

Скрипник рекомендує поетапну перевірку. Отже, як-

що протягом двох і більше тижнів ви перебуваєте в по-

ганому настрої, вам нічого не хочеться і нічого не ра-

дує, звичайна робота стала непідйомною, відчуваєть-

ся фізична слабкість та найрізноманітніші неприємні 

відчуття у різних частинах тіла без об'єктивних при-

чин, приступаємо до першого і найпростішого етапу.

Це відпочинок та дотримання гігієни сну: лягаємо 

і встаємо в один і той же час, не досипаємо у вихідний, 

не спимо вдень, не фіксуємо час пробуджень вночі, за 

годину до сну не користуємося гаджетами, не диви-

мося телевізор, не читаємо. Плюс фізична активність, 

фізкультура, ходьба. Якщо не допомогло та симптоми 

не зникли, переходимо до другого етапу.

Це виключення соматичних патологій та деякі обме-

ження. Щоб переконатися, що причина поганого са-

мопочуття криється не в хворобах, перевіряємо:

 щитовидну залозу, оскільки гіпотеріоз симптома-

ми нагадує депресію;

 рівень цукру в крові, оскільки при зниженому 

буває слабкість, запаморочення, зміна настрою, а при 

підвищеному — збудженість, дратівливість, тривож-

ність і пригніченість;

 рівень вітаміну D, оскільки його нестача впливає 

на психічний стан;

 рівень феритину, оскільки дефіцит заліза проява-

ми схожий на депресію.

Паралельно суворо обмежуємо споживання стиму-

ляторів роботи нервової системи — кави, чаю, енерге-

тиків. А разом із ними й алкоголю, який є депресан-

том.

Якщо і після всіх цих зусиль і перевірок ми залиши-

лися у вихідній точці, подітися нікуди, настає третій 

етап — візит до психотерапевта чи психіатра.

Як повідомляє МОЗ, за підсумками нещодавнього 
дослідження психологічного стану українців, 

проведеного компанією Gradus, майже половина 
опитаних вважають, що це потрібно лише психічно 

хворим людям. І лише 2% респондентів консультуються 
з психологом, психотерапевтом чи хоча б сімейним 

лікарем.

 10 КРОКІВ ДО ПЕРЕМОГИ

Звичайно, при важких 

формах депресії повернути 

себе в ресурсний стан не-

можливо, і без допомоги фа-

хівця не обійтися. Але коли 

легкий ступень, є достатньо 

внутрішніх сил та енергії, 

дуже важливо не дати їй роз-

квітнути. Особливо зараз, 

коли попереду складна зи-

ма, два місяці коротких світ-

лових днів. Кардіолог Ганна 

Солощенко у своєму медич-

ному блозі рекомендує для 

цього 10 кроків:

1. Не ставити нескінченне питання «Коли це все 
закінчиться?». Воно вимотує і забирає багато енергії.

2. Економити свою енергію і включати «енергозбереження», 
щойно розумієш, що сили закінчуються. Проаналізувати, 
що надає сил та енергії, а що — забирає, зберігати 
баланс так, щоб залишатися у плюсі.

3. Не забувати про спорт, прогулянки, здорову їжу 
та своєчасний сон.

4. Читати книги, які приносять задоволення. І навіть якщо 
зараз важко зосередитися, намагатися читати хоча б 
по 10 сторінок на день.

5. Керувати своєю тривогою, пам'ятаючи, що зупинити її 
набагато легше на початковому етапі. Знайти свій дієвий 
метод для цього, який може бути будь-яким: дихальні 
вправи, музика, ігри з дітьми тощо.

6. І не душити в собі агресію, яка зараз просто не може 
не накопичуватися і якій потрібно давати волю.

7. На противагу тривозі, страху та агресії концентруватися 
на позитивних емоціях, які у нас ніхто не може відібрати: 
подяка, близькість, турбота, любов, гордість, повага.

8. Виділити на читання новин дозований час, і половину 
його приділяти читанню позитивної інформації.

9. Не відкладати на після війни обстеження 
та профілактичні огляди.

10. Не відмахуватися від несерйозних скарг на самопочуття, 
не списувати все на втому і не чекати, що саме минеться. 
По можливості звертатися до лікарів, коли щось непокоїть. 
Будьте здорові.

ßÊ ÍÅ ÇÀËÈØÈÒÈ ßÊ ÍÅ ÇÀËÈØÈÒÈ 
ÄÅÏÐÅÑIÄÅÏÐÅÑIЇЇ ØÀÍÑIÂ ØÀÍÑIÂ
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У КВАРТИРАХ ОДНІЄЇ ІЗ П’ЯТИПОВЕРХІВОК ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ НЕМОВ ЯК І НЕ БУЛО НІКОЛИ ЖИТТЯ. ЛИШЕ 
НАГАДУВАННЯ, ЩО НА ЦИХ КУХНЯХ КОЛИСЬ ЗБИРАЛИСЯ 
РОДИНИ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ, А У ВІТАЛЬНЯХ УСІ ПЕРЕГЛЯДАЛИ 
ТЕЛЕВІЗОР, СПІЛКУВАЛИСЯ І БУДУВАЛИ НОВІ ПЛАНИ. 
ТАКИМ ЦЕЙ БУДИНОК СТАВ ПІСЛЯ ПРИЛЬОТУ

М
ешканка одного зі зруйнованих будинків Олена навіть через час ні-

як не може опанувати себе:

— Чоловік пішов у магазин, я була з онуком вдома. Десь вже по 

обіді почалося. Спочатку прилетіло поблизу школи. Пологовий дуже пошко-

джено. Я у кухні перебувала, так уламок просвистів буквально біля голови. Не 

встигла вийти, як знов вибух. Син мій загинув у червні у Білогорівці. Сам пі-

шов воювати за нашу незалежну. Кожного дня плачу. Заспокоюю себе тим, що 

не дарма. Що за свободу.

Олена ховалася від обстрілів у бомбосховищі. Коли нарешті вийшла, поба-

чила, що її будинок геть зруйновано.

— Це був жах. Я побачила, як мій холодильник стирчить десь між поверха-

ми. Там лазять коти, шукаючи їжу. Я залишилася гола-боса. Кому потрібно? 

Невже якісь хворобливі фантазії однієї людини можуть перевернути світ?

Такого ніхто не очікував.

Виконроб фірми-підрядника Валерій Гончаров розповів, що будинок дуже 

розорено обстрілами:

— Зруйновані підвальні приміщення, а також плити перекриття та балкон-

ні конструкції. З підвалу було вивезено 120 кубів сміття. Зараз ми встановлює-

мо металеві каркаси, потім забетонуємо плити перекриття. Конструкції надій-

ні. Згодом чекають роботи по відновленню сантехніки. І будинок знов зможе 

прийняти жильців.

ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÓ

НАРАЗІ ОДНЕ З НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗАПИТАНЬ ОСТАННІХ ТИЖНІВ, 
КОЛИ ДІЮТЬ ВІЯЛОВІ ТА АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА: 

«ЧОМУ В СУСІДА Є ЕЛЕКТРИКА, А У МЕНЕ  НІ?» 
ПРИЧИНА  У ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Ц
е пояснює красномовна інфографіка.

Тобто у будинках або навіть під'їздах може працювати декілька лі-

ній електромереж. Вони належать до різних груп та мають свої графіки 

вимкнення. Саме тому навіть в одній квартирі одного і того ж самого будинку 

може бути світло, в іншій — ні.

А ще слід розуміти, що є будинки, які підключені до мереж критичної інф-

раструктури (до лікарень, наприклад). А, отже, вони не підлягають вимкнен-

ням.

Окрім того, енергетики наголошують, що наразі активно працюють над тим, 

щоб все було справедливо, й вимикали усі будинки рівномірно.

×ÎÌÓ Â ÑÓÑIÄÀ ×ÎÌÓ Â ÑÓÑIÄÀ ЄЄ ÑÂIÒËÎ,  ÑÂIÒËÎ, 

À Ó ÌÅÍÅÀ Ó ÌÅÍÅ  ——  ÍI?ÍI?

ЗРУЙНОВАНІ ХАРКІВСЬКІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ, 
«ОДУЖУЮТЬ» І НАБУВАЮТЬ НОВОГО І ГАРНОГО 
ВИГЛЯДУ. БУДІВЕЛЬНИКИ, НЕМОВ ХІРУРГИ, 
ЇХ ОПЕРУЮТЬ І ПОВЕРТАЮТЬ ДО ЖИТТЯ. ОДНА 
З ТАКИХ  У САЛТІВСЬКОМУ РАЙОНІ

Б
ез вікон, з вигорілими вщент квартирами та шра-

мами від снарядів на фасаді. Ще нещодавно ця 

будівля мала жалюгідний вигляд, а тепер майже 

як тільки що збудована.

Тетяна пригадує пережиті жахіття, від яких досі не може 

оговтатися:

— Це було дуже страшно. Нема слів, щоб описати мій 

стан. Дуже злякалася за дітей. Побило вікна, балкон. Ми 

ще тут були впродовж тижня, а потім поїхали. Ніхто й 

уявити не міг, що таке можливо. Я і зараз лякаюся усіляко-

го гуркіту, здригаюся, коли різко зачиняють двері. Сльози 

нагортаються на очі, коли бачу, які стали наші домівки. 

Моєму ще пощастило порівняно з іншими.

— Продовжуємо відновлювати фасади, утеплюємо бу-

динки, ремонтуємо загородження, ставимо нові метало-

пластикові вікна, — розповів виконроб фірми-підрядника 

Віталій Ковальов.

ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÄÎ ÆÈÒÒß
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ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯРНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА 
В БУДИНКАХ, ДЕ В ВИКОРИСТАННІ 
ЕЛЕКТРОПЛИТИ, ЖИТЕЛІ СТИКАЮТЬСЯ З ТИМ, 
ЩО НЕМОЖЛИВО НЕ ТЕ ЩО БОРЩ ЗВАРИТИ, 
А НАВІТЬ ПІДІГРІТИ ВЖЕ ГОТОВУ ЇЖУ АБО 
ЗАКИП'ЯТИТИ ВОДУ. ТОМУ БАГАТО ХТО ЗВЕРНУВ 
УВАГУ НА ПАЛЬНИКИ  ТАКІ СОБІ МІНІАТЮРНІ 
ПЛИТКИ. ВИБІР ЦИХ ПРИСТРОЇВ ВЕЛИКИЙ. 
РОЗБИРАЄМОСЯ, НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ, 
ВИБИРАЮЧИ ТОВАР ДЛЯ СЕБЕ

Т
ож яке паливо краще? Пальники бувають не тіль-

ки газові, а ще мультипаливні, рідкопаливні та 

твердопаливні.

 МУЛЬТИПАЛИВНІ ПАЛЬНИКИ найдорожчі 

з зазначених вище, їхня вартість близько 8–10 тисяч гри-

вень. Але ціна виправдана: такі пальники створені для 

роботи за низьких температур. Вони горітимуть навіть 

у пристойний мороз на вулиці, їх використовують у своїх 

походах альпіністи.

Такі горілки можна заправити зрідженим газом, рід-

ким і твердим пальним, та хоч ракетним паливом. А ось 

гас та дизель використовувати не рекомендують. Ще один 

плюс — низький рівень витрати палива.

 РІДКОПАЛИВНІ ПАЛЬНИКИ працюють ли-

ше на одному виді палива і за принципом роботи прак-

тично нічим не відрізняються від мультипаливних. Ці-

на від 3 до 8 тисяч гривень.

 ТВЕРДОПАЛИВНІ ПАЛЬНИКИ. Відмінно 

підходять для підігріву води, чаю чи кави, для приго-

тування їжі на сковорідці чи в каструлі. В них зазвичай 

використовують таблетоване паливо, наприклад, су-

хий спирт. Ціна: від 1000 грн.

 ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ. Зауважимо, що найчасті-

ше зустрічаються та використовуються у нашому побу-

ті саме вони. Працюють на зрідженому газі з пропану, 

бутану та ізобутану. Такі пальники мають недолік — ба-

лон охолоджується при спалюванні газу, через що па-

дає тиск та потужність. За умов міської квартири це 

не критично, але на вулиці вже проблематично. Опти-

мальні умови їхнього використання — коли тепло. Ці-

на: у середньому 500–2000 гривень

З чого ж складається така міні-плитка? Пальник має 

розсікач, до якого підведено газ із балона. Потужність 

подачі газу регулюється за допомогою вентиля, а він на-

гвинчується відразу на балон. Від розсікача відходять 

пелюстки, на які ставиться посуд. При транспортуванні 

пальника їх можна скласти. Розмір пелюсток вказує на 

діаметр конфорки, від нього залежить об'єм рідини, який 

можна закип'ятити. Зазвичай до 2 літрів, але є й потужні-

ші.

Газові пальники конструкційно поділяються на два ти-

пи — зі шлангом і без шланга. Пальники без шланга ком-

пактніші, але менш стійкі. Тому будьте з ними акуратні-

шими. Вони не мають опори для утримання ваги посуду.

Пальники зі шлангом більші і можуть справлятися з на-

гріванням посуду понад 2 літри. Габарити такого пальника 

більші, він більш стійкий. Шланг дозволяє використову-

вати балони різних типів, якщо підібрати до них перехід-

ник. Але при його експлуатації слід бути уважним — у міс-

цях з'єднання з часом може бути порушена герметичність, 

а сам шланг може отримувати фізичні пошкодження вна-

слідок природного зношування.

ЯК РОЗРАХУВАТИ ПОТУЖНІСТЬ?
На перший погляд може здатися, що все просто — бе-

реш найпотужніший пальник. Але це не зовсім так. При 

покупці слід рахувати кількість осіб, на яких потрібно го-

тувати їжу. На високопотужних пальниках невигідно го-

тувати їжу на одну-дві людини, тому що більша частина 

тепла буде витрачатися неефективно і йти в повітря.

За потужністю пальники діляться на три види: малопо-

тужні (до 1500 Вт), середньопотужні (від 2000 до 3000 Вт), 

суперпотужні (понад 3000 Вт). Перші використовувати 

оптимально для однієї чи двох осіб. Другі підійдуть для 

сім'ї із чотирьох осіб. А треті — здатні нагодувати групу з 6 

чоловік.

Щоб максимально раціонально використовува-

ти пальник, слід дотримуватись правил — 1 літр їжі на 

1000 Вт. Крім цього, слід порахувати приблизний раці-

он кожного із членів сім'ї. Це дасть розуміння того, ко-

му скільки потрібно їжі на добу. Отже, розрахувати по-

тужність на всю сім'ю. У підсумку це дозволить правиль-

но сформувати запас балонів так, щоб газу вистачило на 

більш тривалий час.

СКІЛЬКИ ПАЛИВА ВИТРАЧАЄ 
ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК?

Середній показник витрат газу в пальниках — 230 г на 

14 літрів води. Це близько 50–60 чашок чаю. Щоб їжу при-

готувати, зазвичай потрібно до чотирьох чашок води, крім 

цього, ще частина енергії йде на кип'ятіння води. У під-

сумку один балон ємністю 230 грамів здатний приготувати 

15–20 порцій їжі.

На відміну від паливних пальників, в яких можна або 

відкрити флягу та оцінити запас палива, або просто по-

рахувати кількість твердого палива, з газовим є нюанси. 

Газовий балон можна хіба що струснути і визначити по 

звуку, скільки газу там залишилося, що, звичайно, дуже 

неточний метод вимірювання. Тому краще завжди мати 

деякий запас балонів, щоб не довелося запивати сирі ма-

карони холодною водою.

Зверніть увагу, що наведені вище дані — усереднені. Це 

означає, що якісь пальники можуть надати більше можли-

востей, а якісь і менше. Тому ретельно вивчайте технічні 

характеристики пальника перед покупкою.

ЯК НЕ ДОПУСТИТИ ПОЖЕЖІ
В Україні вже траплялися випадки, коли легковажні 

мешканці встановлювали газовий пальник прямо на елек-

тричні плити, які при цьому не завжди відключали на час 

відсутності світла. Коли поновлювалася подача електри-

ки, плита автоматично вмикалася, нагрівала газовий ба-

лон — і ставався вибух.

Щоб не повторилося 
такої чи іншої пожежонебезпечної ситуації, 

у ДСНС рекомендують дотримуватися 
техніки безпеки:

 купувати лише у ліцензованих точках продажу, і лише 

сертифіковану продукцію;

 дотримуватися інструкцій виробників;

 перевіряти цілісність балона;

 у закритих приміщеннях використовувати лише за на-

явності вентиляції;

 не допускати потрапляння на балони сонячних проме-

нів і тримати їх якнайдалі від впливу високих температур.

До речі, чи є витік газу, можна перевірити як і у випад-

ку зі звичайною газовою плитою за допомогою мильного 

розчину. Його потрібно нанести на місця з'єднань з бало-

ном і повернути вентиль на включення, якщо є витік — 

з'явиться мильна бульбашка.

ÎÁÈÐÀЄÌÎ 
ÃÀÇÎÂÈÉ 
ÏÀËÜÍÈÊ

 Мультипаливні пальники  Рідкопаливні пальники  Твердопаливні пальники  Газові пальники
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Ãîðîñêîï íà 26 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Появится сильное желание изменить свою жизнь. Вы 

будете очень чувствительны и внимательны к окружаю-

щим, отношения приобретут для вас новые грани. Мо-

жете рассчитывать на поддержку друзей и близких. Воз-

можна поездка за границу.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вам понадобится ваше умение договариваться с дру-

гими людьми. Близкие будут ждать вашей поддержки 

и помощи, но немало будут делать и для вас. У вас будет 

повышена работоспособность и выдержка. Не допус-

кайте переутомления и сильных нагрузок.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Придется всерьез взяться за работу. Важно будет ощу-

щать себя полезным, знать, что в вас нуждаются и что 

на вас можно положиться. Придется выполнять много 

мелкой и нудной работы. Избегайте конфликтов с парт-

нерами. Не стоит действовать импульсивно.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Наступает время приятных сюрпризов и веселья. 

Можно позволить себе расслабиться. Хорошо прово-

дить время с детьми. Легко будут даваться любые виды 

интеллектуальной работы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Внимание будет сосредоточено на семейных де-

лах. Хорошо взять отпуск и побыть вместе. Львы будут 

обустраивать уют и безопасность в своем жилище. Мо-

жет возникнуть желание уединения, появятся новые 

мечты, может смениться работа.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Девы будут активны в общении. Появится множество 

разных идей и мыслей, где главным местом будет обре-

тение комфорта и защищенности. Захочется опереться 

на сильное плечо, найти покровителя. Не забывайте 

следить за питанием и остерегайтесь переутомлений.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Весы займутся переоценкой ценностей. Жизнь может 

заставить вас взглянуть больше в сторону духовности. 

Избегайте расточительности и не совершайте импуль-

сивных поступков. Ваше поведение может вызвать не-

довольство со стороны партнера. Также стоит помнить 

о тех, кто помогал вам в сложное время.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Удастся то, что не удавалось ранее. Скорпионы увле-

кутся своей внешностью: новая прическа, вещи, даже 

смена имиджа. Можно смело отправляться на собеседо-

вания, знакомиться с новыми людьми. В любом споре 

вы сможете отстоять свою точку зрения.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Многие Стрельцы займутся благотворительностью. 

Вы можете преувеличивать все происходящее с вами, 

постарайтесь не делать поспешных решений и не ме-

нять ничего в своей жизни резко.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
У вас рядом будет много единомышленников и людей, 

готовых прийти на помощь. Однако прислушивайтесь 

к внутреннему голосу, так как конкуренты и недоброже-

латели могут активироваться в любой момент. У вас мо-

гут появиться сильные чувства, однако вы не захотите их 

афишировать. Уделите внимание своему здоровью.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вас ожидает большое количество встреч с людьми, 

которые помогут вам продвинуться в ваших делах. Бе-

регите отношения с партнером и поддерживайте друг 

друга. Не стоит уменьшать физическую активность.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вы можете углубить знания и пойти учиться. Возмож-

ны путешествия или переезд за границу, работа в новой 

сфере. Нельзя стоять на месте, необходимо работать 

и развиваться. «Уютное болотце» противопоказано.
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По горизонтали: 1. Крепкий, коренастый человек. 

6. Часть корпуса струнного музыкального инструмен-

та. 9. Выгода, благоприятное положение. 11. Детский 

головной убор с завязками. 12. Небольшая рыба из се-

мейства сельдей. 13. Божество в древнегреческой ми-

фологии. 17. Жёлтое горючее вещество, применяемое 

в технике и медицине. 20. Сосуд для цветов, фруктов. 

22. Оборот речи, принятый в каком-нибудь языке. 

23. Существо, якобы обитающее в горах Центральной 

Азии. 24. Действие наудачу в надежде на счастливый 

исход. 25. Травянистое однолетнее растение семейства 

зонтичных. 26. Двукрылое насекомое, личинки ко-

торого паразитируют в теле животных. 27. Комби-

нация карт, позволяющая играть против партнёра, 

объявившего игру. 29. Глава мусульманской общины. 

30. Мастер по военному снаряжению. 31. Дикий бык. 

33. Работник, занимающийся изготовлением ткани. 

36. Естественное возобновление растений семенами. 

40. Жизнь, существование. 41. Оратор, говорящий 

много и высокопарно. 42. Водный раствор красяще-

го вещества, употребляемый при письме. 43. Крове-

носный сосуд. 44. Сверхъестественное существо в че-

ловеческом образе, с рогами, копытами и хвостом.

По вертикали: 2. Аппарат для усиления звука. 

3. Очень тёплая погода. 4. Пышная отделка ворот-

ника из кружев или лёгкой ткани. 5. Предмет мебели 

на четырёх ножках, предназначенный для сидения. 

6. Английский крепкий спиртной напиток. 7. Сумча-

тый медведь. 8. Количество сена, сжатого с полей. 

10. Поддельный, фиктивный документ. 14. Нотная 

запись многоголосного музыкального произведения. 

15. Углубление, по которому течёт водный поток. 

16. Разумная причина. 18. Колючий кустарник со 

съедобными чёрными ягодами. 19. Специалист по 

обслуживанию летательных аппаратов. 20. Реше-

ние присяжных заседателей в судебном процессе. 

21. Воинское подразделение, несущее охранение. 

28. Время года, следующее за весной и предшеству-

ющее осени. 31. Концы клещей, служащие для зажи-

ма (спец.). 32. Входное отверстие в печи. 34. Малый 

боевой корабль специального назначения. 35. Вол-

шебство, колдовство. 36. Бой, битва. 37. Человек, за-

нимающийся плаванием зимой в открытых водоёмах. 

38. Гоночная лодка для академической гребли. 39. Спе-

циалист с высшим медицинским образованием.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Кряж. 6. Дека. 9. Авантаж. 11. Капор. 12. Иваси. 13. Аполлон. 17. Сера. 20. Ваза. 22. Выражение. 23. Йети. 24. Риск. 

25. Анис. 26. Овод. 27. Вист. 29. Имам. 30. Оружейник. 31. Гаур. 33. Ткач. 36. Самосев. 40. Бытие. 41. Ритор. 42. Чернила. 43. Вена. 44. Чёрт.

По вертикали: 2. Рупор. 3. Жара. 4. Жабо. 5. Стул. 6. Джин. 7. Коала. 8. Укос. 10. Липа. 14. Партитура. 15. Ложе. 16. Основание. 

18. Ежевика. 19. Авиатор. 20. Вердикт. 21. Застава. 28. Лето. 31. Губа. 32. Устье. 34. Катер. 35. Чары. 36. Сеча. 37. Морж. 38. Скиф. 39. Врач.

 СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 72,5%.СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 72,5%. Не существует 

масла с процентным содержанием жира ниже 82,5%. 

Продукт с низким содержанием жира не всегда при-

носит больше пользы. Менее жирное масло является 

трансжиром — растительным маслом низкого сорта.

 ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ТВОРОГ.ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ТВОРОГ. Да, и это 

не полезный продукт! По факту, это пустышка, 

искусственным образом лишенная жира. А это 

опять-таки химия. И кальций из такого творо-

га не усваивается. К тому же, многие производи-

тели обманывают, и часто за 0% скрывается на-

много большая цифра жирности. Особенно ес-

ли обезжиренный творог кажется вам нежным и 

приятным на вкус — скорее всего, это творожная 

масса с заменителем молочного жира. Сложно на-

звать такой продукт качественным.

 СОУСЫ.СОУСЫ. Вред соусов объясняется количе-

ством консервантов, красителей и усилителей вкуса. 

Не сразу, но в дальнейшем это принесет немало про-

блем. В какой-то степени это лишняя покупка. К то-

му же соусы очень просто готовятся своими руками. 

Кетчуп вообще имеет элементарный рецепт.

 ДЖЕМЫ, ВАРЕНЬЯ.ДЖЕМЫ, ВАРЕНЬЯ. Речь идет не о количе-

стве сахара в составе. Вопрос скорее в том, а есть ли 

там ягоды? И даже если какая-то доля ягод все же 

присутствует, сохранять их на такое долгое время 

в хорошем виде способны только антиокислители 

и консерванты. Проще и полезнее приготовить са-

мому. Купить побольше ягод в сезон (можно в конце 

урожая, когда они уже не такие красивые и стоят де-

шевле — для варенья самое то) и сварить по любому 

рецепту!

 ЯГОДЫ В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ.ЯГОДЫ В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ.

Чаще всего это не сезонные ягоды и фрукты, а ис-

кусственно выращенные. В ходе обработки они ли-

шились всех витаминов, да и вкус у них отсутствует. 

К тому же в пластиковой упаковке в 80% случаев об-

разуется плесень, так как такие товары лежат долго.

 СУХОФРУКТЫ.СУХОФРУКТЫ. Казалось бы, тоже полезный 

продукт. Но не бывает таких красивых сухофруктов, 

которые чаще всего лежат на полках в магазинах. 

В них огромное количество консервантов. Иначе не 

объяснить их пышную текстуру, яркий цвет и химоз-

ную сладость. Самыми натуральными сухофруктами 

являются сухие и сморщенные, слегка кисловатые 

на вкус. Их лучше всего замачивать на 15 минут. Вот 

они, и правда, невероятно полезны для организма.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ 
ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ
Многие не задумываются о том, что собой представляют 
привычные покупки в супермаркетах. Между тем 
некоторые продукты, входящие в наш повседневный 
рацион, оказывается, не так уж и полезны. 
А большинство из них даже вредны.
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