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М
эр подчеркнул, что сегодня Харьков, 
как и  вся Украина, действительно 
находится в  условиях сложнейшей 

энергетической ситуации:
— Потребление электроэнергии в  Харь-

кове сведено к  минимуму. Город экономит 
электричество на всем, чем только возмож-
но. Не работает уличное освещение, сокра-
щено его потребление на всех коммуналь-
ных предприятиях, рынках, в  магазинах, на 
заправках; увеличены интервалы движе-
ния электротранспорта и т. д. В дополнение 
к этому в городе введены веерные отключе-
ния, необходимость которых абсолютно по-

нятна. Но! До сих пор нет четкого графика, 
по которому в домах харьковчан отключают 
свет, при этом сами отключения могут длить-
ся по 12 часов. Я обращаюсь к руководству 
«Харьковоблэнерго». Считаю необходимым 
составить четкие графики отключений по 
каждому району, по каждому дому, опубли-
ковать их на сайте и  в  средствах массовой 
информации и  стараться жестко придержи-
ваться их. При этом надо найти возможность 
значительно сократить время отключений 
электричества.

Со своей стороны мы, как орган местного 
самоуправления, готовы оказывать всяче-

скую поддержку и предоставлять необходи-
мую помощь в нормализации электроснабже-
ния харьковчан. Вместе мы точно справимся 
с  этой проблемой и  не дадим возможности 
агрессору раскачать ситуацию.

ÍÅ ÄÀÄÈÌ ÐÀÑÊÀ×ÀÒÜ 
ÑÈÒÓÀÖÈÞ!
СЕЙЧАС РОССИЙСКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ ВСЕМИ СПОСОБАМИ НАЧИНАЮТ 
НАГНЕТАТЬ ТЕМУ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ, ПЫТАЯСЬ ВЫЗВАТЬ 
У ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ НЕДОВОЛЬСТВО ВЕЕРНЫМИ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ. ДЕЛАЮТ 
ОНИ ЭТО ПОСЛЕ ПОДЛЫХ УДАРОВ ПО КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗАЯВИЛ 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ К ГЛАВЕ 
ОБЛАСТНОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕГУ СИНЕГУБОВУ И ИСПОЛНЯЮЩЕМУ 
ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА АО «ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО» КОНСТАНТИНУ ЛОГВИНЕНКО
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ÓÑÈËÈÌ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак встретился с генеральным 
секретарем Аппарата Президента Республики 
Молдова Кристиной Герасимов.

Андрей Ермак отметил солидарность Молдо-

вы с народом Украины в условиях продолжения 

российской агрессии и общие устремления двух 

стран построить современные успешные госу-

дарства, которые будут занимать достойное место 

в единой европейской семье.

Рассчитываем на взаимную поддержку и со-

трудничество на этом пути, сказал Глава Офиса 

Президента. В этой связи Андрей Ермак предло-

жил более тесно координировать усилия двух го-

сударств на пути к полноправному членству в ЕС:

— Наша цель — как можно скорее завершить 

выполнение рекомендаций ЕС и начать перегово-

ры о вступлении.

Обсуждая российский террор и продолжение 

ракетных обстрелов объектов украинской гра-

жданской инфраструктуры, Руководитель ОП ак-

центировал внимание на прямой угрозе ракетных 

атак для безопасности Молдовы:

— Агрессор ведет гибридную войну против 

Молдовы. Расшатывание внутриполитической 

ситуации и энергетический шантаж — это тради-

ционные российские методы.

В ходе встречи собеседники обменялись мнени-

ями о необходимости дальнейшего наращивания 

санкционного давления на москву и выразили го-

товность усилить сотрудничество в контексте про-

тиводействия вызовам со стороны россии. Сторо-

ны обсудили практические аспекты реализации 

ряда совместных инфраструктурных проектов.

Руководитель Офиса Главы государства отдель-

но поблагодарил собеседницу за последние заяв-

ления Президента Молдовы Майи Санду и реше-

ние парламента страны о признании Голодомора 

1932–1933 годов геноцидом украинцев: «Высоко 

ценим это решение наших молдовских партнеров, 

которое сегодня является особенно важным».

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С АМБАССАДОРАМИ ИНИЦИИРОВАННОЙ 
ИМ ФАНДРЕЙЗИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
UNITED24, ПОСВЯЩЕННУЮ ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ В ПОДДЕРЖКУ 
НАШЕЙ СТРАНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН ВО ВРЕМЯ 
ПОЛНОМАСШТАБНОЙ РОССИЙСКОЙ 
АГРЕССИИ

У
частники встречи, среди которых футбо-

лист Андрей Шевченко, боксер Александр 

Усик, американский астронавт Скотт Кел-

ли и многие другие, обсудили запуск фандрейзинга 

на генераторы для больниц. Их нужно более 1000 

единиц. Сейчас из-за постоянных ударов по энер-

гетической инфраструктуре украинские врачи вы-

нуждены оперировать при свете фонариков.

Легендарный астронавт и рекордсмен по времени пре-

бывания в космосе Скотт Келли, который впервые прие-

хал в Украину, сообщил, что во время съемок в больнице 

«Охматдет» пообщался с украинскими детьми: «Эти дети 

были ранены во время российских ракетных атак. Я пора-

жен их силой духа». Теннисистка Элина Свитолина поде-

лилась планами проведения благотворительного вечера, 

одной из ключевых целей которого будет сбор на 

генераторы.

Профессор истории Тимоти Снайдер акценти-

ровал внимание на том, что сейчас очень важно 

защитить энергетическую систему Украины. Это 

понимает международная аудитория, о чем гово-

рит отзыв на проект «Ловец Шахедов»:

— Я подчеркиваю, что сегодня Украина дает ми-

ру гораздо больше, чем мы даем Украине. Она яв-

ляется примером мужества для всего мира.

Глава государства Владимир Зеленский поблаго-

дарил амбассадоров United24 за то, что они делают 

для Украины и украинцев:

— Ужасная война против нашей страны продол-

жается, и с наступлением зимы появились новые 

вызовы в связи с террористическими ударами рф 

по объектам гражданской инфраструктуры, преж-

де всего энергетическим. Агрессор намерен продолжать 

эти атаки. Сегодня очень важно сохранять единство в ми-

ре по поддержке Украины, чтобы пройти этот сложный 

период. И я уверен на сто процентов, что мы победим!

ÏÐÈÌÅÐ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

Транспортному филиалу КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС передали современный экскаватор-погрузчик 
от американского народа.

Э
кскаватор-погрузчик премиальной комплектации 

JCB3СХ — теперь собственность города, которой 

будут пользоваться харьковские теплоэнергетики.

Заместитель генерального директора КП «Харьковские 

тепловые сети» Сергей Волык подчеркнул, что на предпри-

ятии такая техника сегодня на вес золота и работает почти 

круглосуточно:

— Из-за перепадов напряжения и давления бригады 

ХТС ежесуточно вынуждены устранять более 20 дефектов 

на внутриквартальных и магистральных сетях. Работы ве-

дутся круглосуточно, и именно современная спецтехника 

позволяет максимально ускорить работу и снизить объемы 

разрытий.

С 1 декабря в Харькове планируется организовать пункты 
выдачи горячего питания.

П
олучить горячую еду сможет каждый, кто будет 

нуждаться. Приходить на пункты выдачи необ-

ходимо со своей посудой. 

Продукты для приготовления пищи 

предоставят города-партнеры, со-

общил Харьковский городской го-

лова Игорь Терехов:

— Также хочу напомнить, что во 

всех районах города мы собираемся 

открыть более 200 пунктов обогре-

ва, оборудованных печками и ге-

нераторами, с запасом питьевой 

воды и медикаментов. О том, где 

находится ближайший пункт, будет 

указано в объявлениях на подъез-

дах. В частности, они будут открыты на территории школ, 

коммунальных предприятий, центральных тепловых пунк-

тов. Надо отметить, что потребность в генераторах все еще 

существует. Те, что есть в наличии, город получил благода-

ря ежедневной работе с различными фондами и благотво-

рительными организациями.

Кроме того, Игорь Терехов отметил, что 

сейчас в Харькове проживает около 1,1 млн 

человек. Благодаря успехам украинской ар-

мии многие горожане вернулись домой из 

других областей страны и из-за границы.

È ÑÎÃÐÅÅÌ, 
È ÍÀÊÎÐÌÈÌ

ÍÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÄËß ÕÒÑ

Благодаря поддержке Агентства США 
по международному развитию такие экскаваторы 

получили не менее 30 украинских городов. 
Это совместная инициатива американского 

правительства и местных громад. В Харькове этим 
вопросом лично занимался городской голова 

Игорь Терехов.
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УЧИТЕЛЕМ 
ГОДА2022 СТАЛ 
ХАРЬКОВЧАНИН
Учитель биологии Харьковской гимназии № 47

Андрей Самойлов стал победителем Всеукраинского 
конкурса «Учитель года — 2022».

Андрей Самойлов стал лучшим в номинации «Био-

логия» по результатам городского конкурса «Учитель 

года — 2022», который завершился в феврале накану-

не войны, и представлял Харьков на Всеукраинском 

конкурсе как победитель областного этапа, сообщили 

в Департаменте образования ХГС:

— Андрей Михайлович — отличник образования 

Украины, молодой талантливый педагог с инноваци-

онным мышлением, преподает в гимназии 12 лет, а до 

этого работал в Харьковском национальном универ-

ситете имени В. Н. Каразина. Высокий уровень про-

фессиональных знаний и компетентность учителя 

стали залогом успеваемости его учеников. Так, в про-

шлом году из 15 его воспитанников, которые сдавали 

экзамен по биологии во время ВНО, никто не набрал 

менее 180 баллов, а четверо выпускников получили 

200 баллов. Кроме того, его ученики — многократные 

победители Всеукраинской ученической олимпиа-

ды по биологии и Всеукраинского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ учеников-членов 

МАН Украины. А в 2014 году его ученица завоева-

ла бронзовую медаль Международной олимпиады по 

биологии.

Сейчас Андрей Михайлович и команда Харьковской 

гимназии № 47 находятся в Соединенных Штатах 

Америки в городе Тайтусвилл. Там они уже имели воз-

можность наблюдать за отлетом ракеты на мысе Ка-

наверал в рамках программы школьных космических 

экспериментов SSEP (Student Spaceflight Experiments 

Program).

БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ПРИНИМАЮТ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБУСТРОЙСТВЕ ПУНКТОВ НЕЗЛАМНОСТИ

Н
ачальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем 

КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан отметил, что специалисты предпри-

ятия помогают обустраи-

вать стационарные пункты обогрева, 

которые также могут использовать-

ся в качестве укрытий от возможных 

вражеских обстрелов:

— В зону ответственности на-

ших бригад входит монтаж емкостей 

с резервом воды в пунктах обогрева 

и подключение их к установленным 

санузлам, умывальникам и другим 

точкам водоразбора. После этого 

вся система проходит тщательную 

проверку. Параллельно ремонтные 

бригады занимаются обустройством 

и передвижных пунктов незламности.

ÇÎÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

В Киевском районе специалисты АО «Харьковгоргаз» 
продолжают восстанавливать газовые сети.

В
едутся масштабные ремонтно-восстановитель-

ные работы в Большой Даниловке, где специа-

листы обнаружили более тысячи повреждений 

от обломков снарядов и прямых попаданий. Проводится 

перемонтаж газовых систем, а также возобновление рабо-

ты поврежденных подземных и наземных газопроводов.

— Специалисты получили доступ к обследованию 

окрестностей Киевского района. Был полностью разру-

шен большой процент газовой инфраструктуры, постра-

дало немало жилых домов, дорог и коммуникаций. Ситу-

ация в Большой Даниловке была крайне тяжелой, поэто-

му только недавно газовая компания получила доступ 

к ее газовым артериям.

Кроме того, в АО «Харьковгоргаз» отметили, что про-

должается восстановление газовых сетей в Шевчен-

ковском районе города. Там обследуют внутридомовые 

и прилегающие к зданиям газопроводы. После оконча-

ния ремонтно-восстановительных работ специалисты 

обследуют все близлежащие газопроводы и сразу возоб-

новят услугу жителям районов с соблюдением требова-

ний безопасности.

Ежедневно и круглосуточно работает колл-центр: 
(057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413. 

Также в AppStore и Google Play можно загрузить мобильное приложение «Харэнерго».
Кроме того, каждую неделю на сайте АО «Харьковоблэнерго» публикуется график почасовых отключений, 

но из-за еженедельных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российским агрессором 
почасовых графиков отключений бывает недостаточно.

— В этом случае вводятся специальные аварийные графики ограничений, чтобы избежать масштабных аварий 
и сбалансировать энергосеть страны. Они вводятся по указанию диспетчера НЭК «Укрэнерго» и применяются 
в экстренном режиме. Заранее оператор распределения, то есть «Облэнерго», не знает, будут ли введены 

аварийные отключения и сколько времени они продлятся, — сообщили в компании.
Отметим, что по вопросам отключений нужно обращаться только по указанным выше телефонам, 

а Харьковский городской совет такую информацию предоставить не может.

ÓÑÒÐÀÍßÅÌ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß

«ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО» «ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО» 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

В КОМПАНИИ РАССКАЗАЛИ, ПО КАКИМ ТЕЛЕФОНАМ 
И ССЫЛКАМ МОЖНО УЗНАТЬ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ УСЛУГИ 

ПО ВАШЕМУ АДРЕСУ
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ÊÍÈÃÈ ÄËß ÏIÄËIÒÊIÂ, 
ßÊI ÄÎÑI ËÞÁËßÒÜ 
I ÄÎÐÎÑËI
МІЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ ПО ВСЬОМУ СВІТУ СЛУХАЮТЬ 
BACKSTREET BOYS, ВИПУСКАЮТЬСЯ РЕМЕЙКИ НА ФІЛЬМИ 
DISNEY, А ПРО МОДУ МИ ВЗАГАЛІ МОВЧИМО. ТОЖ НАШІ 
СТАРІ УЛЮБЛЕНЦІ ЗНАХОДЯТЬ ДРУГЕ ЖИТТЯ, І НЕ ЛИШЕ 
НА ЕКРАНАХ, А Й У ЛІТЕРАТУРІ. НИЗКА УЛЮБЛЕНИХ 
КНИЖКОВИХ СЕРІЙ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ВСЕ ЩЕ 
ПЕРЕВИДАЄТЬСЯ. ОСЬ П'ЯТЬ ПОПУЛЯРНИХ КНИГ 
АБО ЦИКЛІВ YOUNG ADULT, ЯКІ ПОДОБАЮТЬСЯ 
І НОВОМУ ПОКОЛІННЮ, І МАЮТЬ ПОПИТ 
У МІЛЕНІАЛІВ

 «СУТІНКИ. САГА», СТЕФАНІ МАЙЄР
Для всіх, хто зачитувався важкими томами «Сутінкової саги» в се-

редній школі чи університеті, буде приємною новиною, що Стефа-

ні Майєр старанно працює над 

серією. Письменниця заверши-

ла оригінальний цикл у 2008 ро-

ці «Світанком», але, схоже, не 

змогла уникнути історії Белли та 

Едварда. Вона продовжує допов-

нювати її графічними романами, 

ілюстрованим гайдом, версією зі 

зміненою статтю.

У серпні 2020 року Стефані опу-

блікувала «Сонце опівночі» — пе-

реказ першої книги з погляду Ед-

варда. Вона працювала над про-

єктом ще 2008-го, але відклала 

більш ніж на десять років через 

те, що глави рукопису просочилися до Мережі. Можливо, історія 

про вампірів отримає продовження, оскільки сама письменниця ще 

не зачинила двері до цього світу.

 «ЧОРНИЛЬНА ТРИЛОГІЯ», КОРНЕЛІЯ ФУНКЕ
Починаючи з першої частини «Чорнильне серце» (2003), тритом-

на серія Корнелії Функе все більше приваблювала читачів у світ ма-

гії книг. Романи розповідають про пригоди Меггі та Мо — батька 

та дочки, які можуть буквально 

давати книгам життя, читаючи 

їх уголос. Їх супроводжують дру-

зі — книжковий черв'як Елінор, 

пожирач огню Сажерука та Фено-

ліо, автор роману «всередині».

Перший роман був екранізова-

ний, і Брендан Фрейзер зіграв го-

ловну роль (за словами Функе, він 

був її початковим джерелом на-

тхнення при створенні персона-

жа Мо). Фрейзер навіть озвучив 

другу книгу «Чорнильна кров» та 

інший популярний дитячий ро-

ман Функе «Вершник на драконі» 

(2000).

Тепер ходять чутки про четвертий роман. У нього навіть є сторінка 

в Goodreads, яка приписує йому назву «Колір помсти». Але подро-

биці про випуск наступної книги із серії «Чорнильна трилогія» все 

ще досить туманні.

 «КНИГА ПИЛУ», ФІЛІП ПУЛМАН
Трилогія Пулмана «Темні матерії» надала нового сенсу епічній поемі 

Джона Мільтона XVII століття «Втрачений рай», інтерпретуючи світ 

богоподібного патріархату. Свою серію «Книга пилу» письменник на-

звав не приквелом та не продовженням, а еквівалентом оригінальної 

трилогії.  Перші два томи цієї нової трилогії «Чарівна дикунка» (2017) 

та «Таємна спільнота» (2019) завершують хронологію оригінальної се-

рії, що охоплює час від дитинства Ліри до часу після її повернення до 

Джордан-коледжу. Хоча зіткнення Філіпа з COVID-19 завадило завер-

шити третину «Книги пилу», у квітні 2022 року він випустив «Кімнату 

уяви». Ну а в грудні вийде новий сезон серіалу HBO «Темні матерії» 

з Дафні Кін, Рут Вілсон, Джеймсом МакЕвоєм та Лін-Мануелем Мі-

рандою у головних ролях.

 «ЩОДЕННИКИ ПРИНЦЕСИ», МЕГ КЕБОТ
Багато мільйонів пов'язують «Щоденники принцеси» з популярни-

ми фільмами Гаррі Маршалла з Енн Хетеуей та Джулі Ендрюс у голов-

них ролях. (Хіба ми всі не росли в таємниці, бажаючи, щоб Джулі Ен-

дрюс увірвалася в наші незручні шкільні роки та дала уроки принцеси, 

перш ніж відвезти нас до Дженовії?)

Прем'єра другого фільму відбулася 2004 року; нещодавні інтерв'ю 

з акторами та смерть Маршалла у 2016 році, здавалося б, розвіяли надії 

на третій. Але книжки прожили довше.

Кебот опублікувала більше дюжини книг «Щоденники принцеси» 

у час з 2000 до 2015 року, перш ніж вона відродила серію 2020 року, 

коли безкоштовно розмістила записи з щоденника принцеси Мії про 

COVID у своєму блозі. З того часу вона видалила ці повідомлення і за-

мінила їх оголошенням про те, що «Щоденники принцеси на каранти-

ні», остання частина серії вийде в березні 2023 року. Готуємо діадеми!

«НЕНСІ ДРЮ», РІЗНІ АВТОРИ
Важко повірити, що пригоди дівчинки-детектива майже сторіччя 

були продуктом дитячої літератури. Письменниця Мілдред Бенсон бу-

ла однією з перших у команді авторів-примар, які працювали над істо-

ріями про Ненсі Дрю у видавництві Stratemeyer Syndicate. Бенсон, зо-

крема, відіграла значну роль у формуванні особистості персонажа. Од-

нак і сама Мілдред, та інші співавтори були об'єднані під псевдонімом 

Керолайн Кін. Книги про Ненсі Дрю зазнали багатьох ітерацій з того 

часу, як розважали дівчат під час Великої депресії та Другої світової 

війни. Зовсім недавно, у 2013 році, цикл отримав перезавантаження як 

«Щоденники Ненсі Дрю» — все ще під псевдонімом Керолайн Кін. Ця 

остання серія розповідає історії про пригоди Дрю через її щоденникові 

записи для нового покоління читачів. Ну а 2019 року вийшов серіал, 

у якому вже три сезони (четвертий стане останнім) — він ще більше 

підігрів популярність книжкового варіанта.



5Четверг 
1 декабря 2022 года Òðàäèöiї

В ОСТАННЬОМУ МІСЯЦІ РОКУ НА НАС ЧЕКАЮТЬ 
АЖ ВІСІМ ЦЕРКОВНИХ СВЯТ! НАЙВАЖЛИВІШИМИ 
ДАТАМИ БУДУТЬ ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦЯ, А ТАКОЖ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
ДЛЯ ХРИСТИЯН ЗАХІДНОГО ОБРЯДУ

4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці
Цей день є одним із найбільших християнських Бо-

городичних свят. Його відзначають на честь приведення 

Богородиці в Єрусалимський храм для присвячення Богу. 

В календарі українських свят цей день започатковує зимо-

вий сезон і завершує осінній. Християни вірять, що в цей 

день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло.

7 грудня — день Великомучениці Катерини
Це свято також називають Катеринин день. Хрис-

тияни вшановують пам’ять Катерини Олександрійської, 

яка померла за свою віру. Вона вважається покровитель-

кою кохання та шлюбу, тому в народі день її вшануван-

ня відомий як Свято дівочої долі, Катерина Жонодавиця, 

а також Катерина Санниця.

Великомучениці Катерині віряни моляться про щасли-

вий шлюб, добрих женихів і наречених, а також при важ-

ких пологах.

Дівчата, які мріють про кохання, зранку 7 грудня йдуть 

до церкви, щоб помолитися біля ікони святої Катерини.

Наші предки традиційно влаштовували перегони на 

санках, у яких брало участь все село. Звідси пішла назви 

свята — Катерина Санниця.

Катеринин день припадає на Різдвяний піст, тому свят-

кувати шумно його не прийнято; до столу подають пісну 

їжу.

Увечері напередодні Катерини незаміжні дівчата зби-

ралися на вечорниці й ворожили на судженого. Напри-

клад, садили молоду гілочку вишні вдома: якщо розцвіла 

до Різдва або Нового року — це означало швидке заміжжя. 

Також гілки ставили в воду. Чия розквітне першою — та 

дівчина і вийде першою заміж.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА КАТЕРИНИ:

 Не можна фізично працювати, ремонтувати, шити 

та будувати.

 На Катерини не можна вживати алкоголь.

 Вагітним жінкам сьогодні не можна працювати. Як-

що дотримуватися цього правила — свята Катерина допо-

може полегшити пологи.

ПРИКМЕТИ В ДЕНЬ КАТЕРИНИ

 Ясна погода на Катерину — буде морозна зима.

 Тепла погода — морози вдарять тільки на Варварин 

день (після 17 грудня).

 На святу Катерину ховайся під перину.

 Відлига і туман 7 грудня віщують морози через 

10 днів.

 Сніг випав на суху землю — зимовий шлях встане, 

і наступний рік буде неврожайним.

 На Катерини холодно — буде голодно.

 Кола навколо місяця віщують мороз.

 Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, 

що скоро буде снігопад.

10 грудня — ікони Божої Матері Знамення
Ця ікона є однією з найважливіших у православ’ї. 

На образі можна побачити Богоматір, що молиться. і не-

мовля на її лоні. Ікона є однією з найдавніших. Зараз вона 

знаходиться у Свято-Знаменському жіночому монастирі, 

що на Дніпропетровщині.

13 грудня — день Андрія Первозванного
У цей день шанують першого апостола, якого за-

кликав Ісус, — Андрія. Християни йдуть до церкви, аби 

помолитися за здоров’я та благополуччя рідних та близь-

ких. День пам'яті про одного з дванадцяти великих учнів 

Ісуса Христа був встановлений церквою ще в Середньо-

віччі. Дата свята не змінюється, і щорічно його відзнача-

ють 13 грудня.

У народних традиціях День Андрія здавна вважався 

найкращим часом для ворожінь на любов і долю. Батьки 

дочок і дівчата на свято просять Святого Андрія Перво-

званного про вдале заміжжя.

За прикметами цього свята передбачали зимову погоду.

Починаючи з дня Андрія вступають в силу заборони, що 

діють до Нового року або Хрещення, на всі види шиття, 

мотанку ниток, щоб «звірі не моталися близько загонів». 

Вважалося, що порушення такої заборони може наклика-

ти біду на весь рід.

За старих часів вірили, якщо напередодні дня святого 

апостола Андрія гарненько попаритися, на цілий рік мож-

на позбутися від усіх хвороб.

Відомо, що Святий апостол Андрій Первозванний — 

покровитель професій, пов'язаних з морем. Йому молять-

ся про захист тих, хто виходить в плавання. Святий також 

протегує перекладачам і вчителям іноземної мови.

17 грудня — день святої Варвари
Щорічно православні віруючі шанують пам'ять 

мучениці Варвари, яка постраждала в часи гоніння на 

християн. Дата святкування щороку незмінна. Слов'яни 

пов'язували цей день з іншим православним святом — 

Днем пам'яті мученика Сави.

Військові, шахтарі, ремісники, моряки, торговці і ман-

дрівники здавна моляться Варварі за здоров'я і допомогу, 

оскільки вона вважається їх покровителькою.

Слов'яни вважали, що День Варвари відзначають тіль-

ки дівчата. Свята допомагає дівчатам вийти заміж, так що 

17 грудня ви можете сходити до церкви і помолитися Вар-

варі про вдалу вагітність, про щастя в особистому житті, 

про здоров'я для близьких.

З давніх-давен на Русі на Варварин день освячували во-

ду, причому перед тим, як це робити, потрібно було одяг-

нутися в чистий одяг, причесатися, вмитися і налаштува-

ти себе на позитивний лад. Потім на освяченій воді люди 

варили ритуальну кашу і залишали її на ніч. Вранці диви-

лися на те, як застигла скоринка — якщо рівномірно, зна-

чить, наступний рік буде врожайним.

ЯК ДІЗНАТИСЯ СВОЮ ДОЛЮ

Є перевірений спосіб, яким багато років тому користу-

валися наші предки. Дівчата власноруч ліпили вареники 

і замість начинки клали в тісто різні предмети. Потім го-

тову продукцію варили, як зазвичай, і кожна з учасниць 

вибирала собі вареник. По тому, що попалося всередині, 

визначали майбутнє:

 начинка з цукру — життя буде солодким;

 монетка — прибуток і матеріальне благополуччя;

 кріп — міцне здоров'я;

 біла нитка — далека подорож;

 чорна — коротка дорога;

 кільце — весілля.

У разі, якщо дівчині попався вареник без начинки, — 

чекати їй низки невдач. На день Варвари не можна прати 

й потрібно прокинутися якомога раніше.

19 грудня — день Святого Миколая Чудотворця
Древні писання розповідають, що Миколай був 

покровителем мандрівників, бідних, хворих, а ще дітей. 

Тому в це свято діти отримують подарунки від Святого 

Миколая під подушку.

На день Святого Миколая потрібно ставити свічку 

в церкві й просити Чудотворця про блага і здоров’я, вла-

штовувати застілля та запрошувати родичів і сусідів у гос-

ті. У свято не можна сваритися, бути в поганому настрої, 

а потрібно молитися і дякувати святому за блага в житті.

22 грудня — день ікони Божої Матері Несподівана 
радість

За віруваннями ця ікона дає людям надію на прощен-

ня. У церквах проходять літургії, які потрібно відвідати. 

А також, щоб замолити гріхи, потрібно прописати їх на 

папері і подумати, як можна їх виправити. Вважається, що 

ця ікона допомагає знайти розв’язання проблем, духовну 

силу та отримати прощення від людини, яку образив(-ла).

25 грудня — Різдво Христове (у християн західного 
обряду або за бажанням вірян)

ПЦУ дозволила вірянам святкувати Різдво тоді, коли їм 

хочеться. Тому 25 грудня віряни східного обряду святку-

ватимуть Різдво Христове разом із західним обрядом, як-

що захочуть. Різдво є найважливішим святом усіх христи-

ян, адже означає народження Ісуса Христа від Діви Марії 

у Вифлеємі. У Святий Вечір співають урочисті літургії, 

а після служби заведено збиратися на святу вечерю. В час 

Різдва люди покликані чинити милосердні справи й тво-

рити добро.

Андрія Первозванного, день Святого Миколая і Різдво Христове — 

ÖÅÐÊÎÂÍI ÑÂßÒÀ Ó ÃÐÓÄÍI
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У квартирах цих багатоповерхівок Північної Салтівки лякаюча порожнеча. За розкиданими речами видно, 
що люди збиралися поспіхом, намагаючись взяти найнеобхідніше. Тікали зі своїх колись затишних сімейних фортець, 
розуміючи, що, можливо, вже ніколи не повернуться до них знову.

У 
деяких квартирах після пожеж все вигоріло 

вщент, а також — масштабні руйнування.

— Все трапилося так несподівано, хоча про 

війну говорили, але ж ніхто не вірив. Від цього і основ-

ний жах, від несподіванки. Найбільш лякаючими для 

мене були літаки та бомби, які вони скидали. Не можна 

було спрогнозувати, куди вони впадуть, — зізнається На-

таля. — Дуже боляче бачити ці руйнування. Тому що пів 

життя старався, намагався облаштувати собі гарну оселю 

— і в одну мить все втратив. Спочатку, коли я побачи-

ла розорене житло, перебувала в ступорі. Години чоти-

ри я ні з ким не могла розмовляти, дивилася в точку, не 

могла осягнути масштаб трагедії, як моєї, локальної, так 

і загальної. Своїй 9-річній дитині я довго не показувала, 

що стало з нашою квартирою. Коли повернулися у Хар-

ків і він побачив зруйновані, обгорілі домівки, в нього 

був шок. Дуже прикро через дітей, які змушені зростати 

в таких умовах.

У пенсіонерки Неллі бринить голос, коли вона розпо-

відає про пережите, про біль, який не пройде ще довго:

— Не можу дивитися на ці понівечені будинки. Люди 

раділи, маючи своє житло, тяжко працювали, щоб його 

отримати. А тепер всюди розруха. Що тепер робити? Куди 

людям повертатися? Де їм жити? Як облаштовувати жит-

тя? Щоб якось воно налагодилося, підуть роки, і багато 

хто може не дочекатися.

— Руйнувань багато. По тому чи іншому будинку під 

час ремонту доводиться обирати рішення як самостій-

но, так і спільно з конструкторами, інженерами, — ка-

же виконроб фірми-забудовника Валерій Майба. — За 

їх проєктними рішеннями ми розбираємо конструкції, 

деякі посилюємо металом, в деяких місцях кладемо це-

глу. Ми відновлюємо абсолютно все: стіни, дахи, пере-

криття, несучі конструкції, фасади. Запускаємо світло, 

воду, каналізацію, опалення. Робимо все, щоб мешкан-

ці почувалися в своєму житлі комфортно, незважаючи 

на те, що у нашій країни йде війна. Сподіваємося на 

краще.

КОЛИСЬ У МІСЬКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ДИТЯЧОЮНАЦЬКУ СПОРТИВНУ ШКОЛУ 
ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ ЯНИ КЛОЧКОВОЇ 
ПРИХОДИЛИ НА ТРЕНУВАННЯ МАЙЖЕ ТИСЯЧА ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ. ТА ЧЕРЕЗ 
ВІЙНУ БАСЕЙНИ І СПОРТИВНІ ЗАЛИ СПОРОЖНІЛИ

П
рацівникам довелося зупинити реконструкцію 

приміщень, тренерам — заняття з вихованцями. 

У квітні окупанти ще й обстріляли будівлю, але 

у спортшколі вже готуються до її 

відновлення та чекають на дітей.

Щоразу, як сюди заходиш, 

здається, ніби скоро тут знову 

з’явиться юрба малечі, кажуть 

працівники спортшколи. Та поки 

що це — лише мрії.

Директорка КЗ «МСДЮСШОР 

з водних видів спорту Яни Клоч-

кової» Катерина Середенко при-

гадує початок війни, 24 лютого:

— Я зв’язалася зі своїми пра-

цівниками та тренерами, щоб вони залишалися вдома 

і зв’язалися зі своїм вихованцям, щоб ті також залишалися 

по домівках. Вже на цьому етапі ми вирішили тимчасово 

припинити діяльність.

Тепер вихованці спортшколи тренуються в інших містах 

України або за кордоном, продовжують брати участь у різ-

них змаганнях та чемпіонатах.

— Але вже з березня ми почали працювати дистанцій-

но, організували учбовий процес. Тренери постійно кон-

тактують зі своїми дітьми, передзвонюються, перепису-

ються, контролюють заняття, — повідомляє заступниця 

директорки спортшколи Анжела Ольховська.

Тренери ж зазначають: головне, аби діти відчували під-

тримку наставника навіть за десятки кілометрів. Тож пе-

ред змаганнями завжди кажуть, що вони поруч — вболі-

вають і вірять.

— Одна з моїх вихованок, Марійка, 2010 року наро-

дження, зараз перебуває у Польщі. Минулої суботи во-

на брала участь у змаганнях «Ма-

ла Польща», і виграла дистанцію 

50 метрів на спині. Ще 3 дитини 

тренуються в Англії. Україна — 

вона ж попереду всієї планети. 

Відділення живе, відділення 

бореться, своїх позицій ми не 

здамо, чого б нам це не вартува-

ло. Ми впевнено рухатимемося 

до своєї мети. Нас не перемог-

ти, не залякати та нічого нам не 

зробити! В Англії? Отже, буде-

мо плавати в Англії. Але всі ду-

же хочуть повернутись додому, — розповідає тренерка 

відділення плавання Ірина Сергієнко.

З початком війни зупинилася не лише робота та трену-

вання, а й реконструкція спортшколи, додає директорка 

Катерина Середенко. Та після перемоги України тепер до-

ведеться не лише втілювати заплановане, а й ремонтувати 

зруйноване:

— Дякувати богу, що у басейн не було жодного прямо-

го влучення, в нас мінімальні пошкодження. Ми — той 

басейн, який виховує олімпійських чемпіонів. Тому це — 

найважливіший об’єкт для дітей та навіть для дорослих. 

І я сподіваюсь, що коли закінчиться війна — все буде в мі-

німальні терміни відновлено, а насамперед, продовжить-

ся капремонт малої чаші, яка повинна була запуститися 

цього року — 1 вересня.

Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спор-

ту ХМР Олександр Власенко запевняє: усі пошкодження 

басейну усунуть. Та поки війна триває — важливо було 

підготувати приміщення до зими:

— 17 квітня вибухова хвиля пошкодила вікна спорт-

комплексу. Біля будівлі було декілька прильотів. Вікна 

забиті ЮСБ на зимовий час. Після нашої перемоги ми 

в найкоротші терміни все реконструюємо.

Тепер навіть узимку вдасться підтримувати необхідну 

температуру приміщення й води, пояснюють працівники. 

Тож, як тільки дозволятиме безпекова ситуація, діти май-

же одразу зможуть розпочати тренування.

ÍÀÑ ÍÅ ÏÅÐÅÌÎÃÒÈ, 
ÍÅ ÇÀËßÊÀÒÈ!

ØÀÍÀ ÁÓÄIÂÅËÜÍÈÊÀÌ
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Найбільше біженців з України прийняла, звичайно, Польща — там зареєстровано майже 1,5 млн осіб.
Трохи більше мільйона українців із початку війни прийняла Німеччина. Найбільша кількість біженців була зареєстрована у березні (431 тисяча осіб) та квітні 

(198 тисяч осіб). За даними уповноваженого уряду з міграції, озвученими у жовтні, зараз до Німеччини щодня прибувають лише до 150 осіб на день.
На третьому місці за кількістю українських біженців Чехія — там зареєстровано трохи більше ніж 455 тисяч наших громадян.

Громадяни України можуть легально перебувати у Поль-

щі протягом 18 місяців із статусом тимчасового захисту. 

Такий статус надає людині право на освіту, медичне стра-

хування та обслуговування, доступ до ринку праці, соці-

альну допомогу, забезпечення житлом.

Щоб підтвердити своє легальне перебування у Польщі, 

потрібно здати відбитки пальців у місцевому муніципалі-

теті протягом 60 днів після перетину кордону. Крім того, 

потрібно подати заявку на тимчасовий захист та оформ-

лення ідентифікаційного коду PESEL.

Медична допомога в Польщі для українських біженців 

безкоштовна, а для працевлаштування дозвіл не потрібен.

У Польщі українські біженці можуть отримати однора-

зову виплату у розмірі 300 злотих (близько 64 євро). Гро-

ші можна витратити на проживання та покриття витрат 

на їжу, одяг, засоби особистої гігієни. Отримати допомогу 

може громадянин України, який: легально в'їхав до Поль-

щі безпосередньо з України з 24 лютого 2022 року, має на-

мір залишитись у Польщі та внесений до реєстру PESEL.

Крім того, протягом перших 120 днів з часу приїзду 

українці можуть отримувати 40 злотих на день (близько 

9 євро).

Також передбачено додаткові виплати на дітей. Сім'ї, 

дитина в якій відвідує ясла або перебуває під наглядом 

денного опікуна, можна оформити фінансову допомогу 

у розмірі 400 злотих (85 євро).

За кожну дитину, яка проживає у Польщі, також мож-

на отримувати 500 злотих допомоги (106 євро). Є також 

програма «Сімейний капітал опіки», виплачується допо-

мога у розмірі 12 тисяч злотих (2,5 тисячі євро): допомогу 

(частинами) можна отримати на другу та кожну наступну 

дитину у віці 1–3 роки.

Щодо житла, то зараз біженці можуть безкоштовно про-

живати у місцях колективного розміщення. Але з 1 січня 

у Польщі планують запровадити 50% оплати за проживан-

ня для осіб, які перебувають у центрах тимчасового розмі-

щення понад 120 днів. У середині 2023 року потрібно буде 

повністю покривати вартість проживання.

Українські біженці можуть перебувати у Німеччині без 

посвідки на проживання до 90 днів. Зі статусом тимчасо-

вого захисту в країні можна жити рік з можливістю його 

продовження. Медичне обслуговування українських бі-

женців у Німеччині безкоштовне, а для того, щоб влашту-

ватися на роботу, потрібно отримати дозвіл.

У Німеччині для безробітних біженців передбачені що-

місячні виплати: 449 євро для одиноких дорослих та бать-

ків-одинаків, 404 євро — для повнолітніх громадян.

На дітей віком до 5 років щомісяця виплачують допо-

могу у сумі 285 євро, 6–13 років — 311 євро, 14–17 років 

— 376 євро.

У Чехії українці можуть перебувати протягом 90 днів, 

але протягом трьох днів потрібно зареєструватися в по-

ліції у справах іноземців. Якщо ви плануєте залишатись 

у Чехії, можна подати заявку на тимчасовий захист.

Як роз'яснили в Міністерстві внутрішніх справ країн, 

особа з тимчасовим захистом може перебувати в Чехії до 

одного року: буде надано доступ до державного медично-

го страхування, освіти, вільний доступ до ринку праці та 

право на додаткову допомогу.

Як і Польща, Чехія з січня змінює умови проживання 

у центрах розміщення: терміни можливого перебування 

у спортзалах скоротять до 30 днів, у готельних номерах — 

до 150 днів. Потім кожен день перебування буде платним.

Водночас місцевих мешканців заохочують приймати 

у себе вдома українських біженців — їм збільшать розмір 

щоденної компенсації.

Перші півроку перебування у Чехії українські біжен-

ці можуть претендувати на отримання 5 тисяч крон 

(205 євро) щомісяця. Потім розмір допомоги зменшується 

до 4,6 тисячі крон (190 євро). Аналогічні виплати у пер-

ші півроку передбачені для дітей. Далі розмір допомоги 

зменшується до 3,3 тисячі крон на місяць (136 євро).

Що стосується медичного обслуговування в межах стра-

хування: для осіб молодше 18 років і старше 65 років воно 

безкоштовне, а для всіх інших безкоштовне лише протя-

гом п'яти місяців.

ÍÀ ÙÎ ÐÎÇÐÀÕÎÂÓÂÀÒÈ 
ÁIÆÅÍÖßÌ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
НА ТЛІ АТАК РОСІЇ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ 
ІНФРАСТРУКТУРУ ТА РИЗИКІВ, ЯКІ НЕСЕ ЗИМА, 
В УКРАЇНСЬКОМУ УРЯДІ ПРОСИЛИ БІЖЕНЦІВ 
ПО МОЖЛИВОСТІ НЕ ПОВЕРТАТИСЯ ДО 
ВЕСНИ. ПЕРЕБОЇ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ ТАКОЖ 
МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ НОВУ ХВИЛЮ МІГРАЦІЇ 
ДО ЄВРОПИ, ДО ЯКОЇ КРАЇНИ ЄС АКТИВНО 
ГОТУЮТЬСЯ. ХОЧА ДОПОМОГУ БІЖЕНЦЯМ 
ВЖЕ ПОТРОХУ ЗМЕНШУЮТЬ, ОСНОВНІ 
ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЇНИ 
ПРОДОВЖУЮТЬ. ТОЖ, НА ЯКУ ДОПОМОГУ 
МОЖНА РОЗРАХОВУВАТИ У ТРІЙЦІ КРАЇН, 
ЯКІ ПРИЙНЯЛИ НАЙБІЛЬШЕ УКРАЇНСЬКИХ 
БІЖЕНЦІВ

Ó ÏÎËÜÙI

Ó ÍIÌÅ××ÈÍI

Ó ×ÅÕIЇ
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Ãîðîñêîï íà 1 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вы будете готовы открыться миру и отказаться от ру-

тинной жизни. В личной жизни вас также ждут сюрпри-

зы. Высока вероятность влюбиться в человека, который 

живет за границей или является гражданином другой 

страны.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Стоит понять, что вы хотите сохранить, а от чего хо-

тите отказаться. В первый зимний месяц появится же-

лание уединиться. Не стоит им пренебрегать. Проведите 

время наедине или с любимым человеком. Также следует 

с осторожностью относиться к физическим нагрузкам.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Придется укреплять отношения с окружающими 

людьми. Не стоит делать все в одиночку. В профессио-

нальной деятельности вам поможет высокий уровень 

концентрации. Близнецам также удастся почувствовать 

неискренность и противостоять манипуляциям.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня будет легче сосредоточиться на мелких деталях 

и задачах, но все равно придется выполнять прямые обя-

занности. Вы сможете заслужить уважение и признание 

руководства. Возможно повышение заработной платы. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вы будете полны вдохновением и тягой к творчеству. 

Захочется приключений и рисков. Это лучшее время для 

личных развлечений, увлечений, а также отдыха с род-

ными или детьми. В работе звезды советуют сосредото-

читься на решении текущих задач.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Девы будут сосредоточены на ситуациях, которые 

связаны с домом или семьей. В работе вы сможете про-

являть больше креатива, но также будет много рутин-

ных задач, которые будут казаться скучными и даваться 

с большим трудом.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
У вас могут появиться идеи, которые стоят реализа-

ции. Не стесняйтесь делиться мыслями с другими. Оди-

нокие Весы могут быть слишком заняты для новых ро-

мантических отношений. Впрочем, никогда не знаешь, 

где тебя найдет любовь.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Нужно сосредоточить внимание на собственном 

благополучии. В целом у вас все должно быть в поряд-

ке, если вы не будете проявлять чрезмерную самоуве-

ренность и неосторожность. Появятся возможности для 

увеличения доходов.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стрельцы больше не будут оставаться в тени. Ваши 

амбиции возрастут. Оптимизм и сосредоточенность 

помогут преодолеть любые кризисные ситуации. В де-

ловых вопросах придется проявлять коммуникативные 

навыки, а порой идти на компромиссы.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
В профессиональной деятельности удастся проявить 

высокий уровень коммуникабельности и целеустрем-

ленности. Впрочем, чрезмерная самоуверенность может 

запутать вас и вызвать нарциссические черты.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Возможно, кто-то займется благотворительностью 

или волонтерством. Вы будете больше полагаться на 

эмоции, а здравый смысл и логика отойдут на второй 

план. Стоит понять свои слабости, чтобы не совершать 

ошибок в будущем.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вы можете поработать в коллективном проекте или 

выступить перед большой аудиторией. Помочь в дости-

жении профессионального успеха сможет ваш партнер. 

Берегите здоровье, поскольку есть риск подхватить ви-

русное заболевание.
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По горизонтали: 4. Кратковременный рез-

кий подъём в какой-нибудь деятельности. 9. Род 

трав семейства сложноцветных. 10. Возвраще-

ние к жизни. 11. Система судебных учреждений. 

13. Торжественный финал. 15. Скелет головы. 

17. Профессия врача. 18. Садовый декоратив-

ный кустарник с душистыми белыми цветками. 

19. Крепёжное приспособление — стержень со 

спиральной нарезкой. 21. Студенистая масса, об-

ладающая некоторыми свойствами твёрдых тел. 

22. Место пересечения дорог. 24. Самолёт, име-

ющий два крыла, расположенные одно над дру-

гим. 25. Место для сна. 27. Огородное растение. 

28. Отсутствие звуков, говора, шума. 31. Лицо, 

несущее охрану чего-нибудь. 33. Безрассуд-

ная храбрость. 34. Сухой туман. 36. Прохлади-

тельный сладкий напиток. 37. Минерал, кри-

сталлическая модификация чистого углерода. 

39. Толчок орудия, огнестрельного оружия после 

выстрела. 40. Отступление от того, что считает-

ся общепринятым. 41. Специалист, изучающий 

теорию и историю киноискусства. 43. Соус из расти-

тельного масла, яичного желтка, уксуса. 44. Ежегодно 

повторяющийся подъём уровня воды в реке. 45. Вре-

менное отторжение, захват чужой территории воен-

ной силой. 46. Громкий, беспорядочный крик.

По вертикали: 1. Универсальные клещи, объеди-

няющие в себе плоскогубцы, кусачки, отвертку. 

2. Производный финансовый инструмент. 3. Силь-

ный ветер большой разрушительной силы. 4. Часть 

зрительного зала. 5. Торжественное шествие. 6. Выра-

жение лица. 7. Водный вид спорта. 8. Производство 

особых алкогольных напитков. 12. Настоятель пра-

вославного монастыря. 14. Рыба семейства карпо-

вых. 15. Способ двухэтапного вывода изображения на 

экран дисплея. 16. Безучастность, вялость. 20. Пере-

гонка нефти и нефтепродуктов посредством терми-

ческой обработки. 22. Картина или рельеф, украша-

ющие какой-нибудь участок стены, потолка. 23. Ша-

рик на счётах. 24. Условия существования. 26. Петля 

у хомута, служащая для скрепления оглобель с дугой. 

29. Вещество, замедляющее рост растений. 30. Одна 

из младших дипломатических должностей. 31. Во-

оружённая охрана. 32. Созданная среда. 35. Специ-

алист в области земледелия и сельского хозяйства. 

36. Травянистое растение, употребляемое в парфю-

мерных изделиях и в качестве пряности. 38. Спе-

циалист, руководящий подготовкой спортсменов. 

39. Часть суши, со всех сторон окружённая водой. 

42. Обращение ребёнка к незнакомому мужчине. 

43. Сильное физическое или нравственное страдание.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Пик. 9. Календула. 10. Оживление. 11. Юстиция. 13. Апофеоз. 15. Череп. 17. Акушер. 18. Жасмин. 19. Винт. 

21. Гель. 22. Перекрёсток. 24. Биплан. 25. Ночлег. 27. Морковь. 28. Тишина. 31. Сторож. 33. Отчаянность. 34. Мгла. 36. Морс. 37. Графит. 

39. Отдача. 40. Ересь. 41. Киновед. 43. Майонез. 44. Половодье. 45. Оккупация. 46. Рёв.

По вертикали: 1. Пассатижи. 2. Дериват. 3. Буря. 4. Партер. 5. Кортеж. 6. Мина. 7. Серфинг. 8. Виноделие. 12. Игумен. 14. Помпон. 

15. Чередование. 16. Пассивность. 20. Крекинг. 22. Панно. 23. Кость. 24. Быт. 26. Гуж. 29. Ингибитор. 30. Атташе. 31. Стража. 

32. Окружение. 35. Агроном. 36. Майоран. 38. Тренер. 39. Остров. 42. Дядя. 43. Мука.

ВВ
се-таки чаще всего переживания про свет, 

воду и газ пустые, но почему тогда они вы-

зывают тревогу? В народе это именуют 

«синдромом не выключенного утюга», а психологи 

называют обсессивно-компульсивным расстрой-

ством (ОКР).

Но тревога по поводу незакрытых дверей — это 

лишь предпосылки ОКР. В запущенных случаях че-

ловека постоянно преследуют навязчивые мысли 

и потребность в частом повторении определенного 

действия: помыть руки 20 раз в день, проверить, за-

крыто ли окно или дверь. У многих беспокойство не 

перерастает в заболевание, но по статистике каждый 

50 человек на земле страдает ОКР в той или иной 

форме.

Японцы одними из первых стали применять дан-

ный способ. Причем еще в начале прошлого ве-

ка! Дело в том, что тогда на заводах и фабриках 

предохранителей как таковых не было, что вызывало 

частые пожары, поэтому отключать электричество 

приходилось вручную — на «всякий случай». Из-за 

забывчивости некоторых рабочих начальство пред-

писало бригадирам и руководителям смены, опус-

кая рубильник, проговаривать вслух: «отключаю 

рубильник». Данный метод работал, пока у рабочих 

не начала появляться тревожность на фоне того, что 

они не помнили, отключили они рубильник или нет. 

После этого руководство предприятий придумало 

еще более простой способ — расписаться в журнале 

о выключенном после конца смены свете и идти до-

мой со спокойной душой. Почему бы и нам не по-

следовать их примеру?

Так, перед выходом из дома, перекрывайте краны 

со словами: «Я закрыл/а воду, газ», отключая элек-

тронные приборы или закрывая квартиру, прого-

варивайте вслух: «Я выключил/а свет/утюг», «Я за-

крыл/а дверь». Благодаря этому мозг четко запоми-

нает и фиксирует эту информацию, а на полпути не 

возникает жгучее желание вернуться.

ÁÅÐÈ ÏÐÈÌÅÐ Ñ ßÏÎÍÖÅÂÁÅÐÈ ÏÐÈÌÅÐ Ñ ßÏÎÍÖÅÂ
Что делать, если постоянно забываешь, выключила ли 
ты утюг, перекрыла ли воду и закрыла ли дверь? Если 
вы столкнулись с этой проблемой, не переживайте. 
Делимся способом, который помогает.
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