
Четверг
12 января 2023 года 

№ 4 (607)

Харьковская городская газета

Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

ÂIÉÑÜÊÎÂÈÉ ÎÁËIÊ ÍÀ ÍÎÂÈÉ ËÀÄ .7

Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ ÍÀÄÅÆÍÛÅ 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ!

М
эр отметил, что, не-
смотря на российские 
«грады», которые на-

ходились в  нескольких кило-
метрах от больницы, и  нане-
сенные повреждения (были вы-
биты окна, частично пострадал 
конструктив здания), в учреж-
дении продолжали оказывать 
медицинскую помощь малень-
ким пациентам:

— В результате российской 
агрессии в  Харькове разруше-
ния разной степени получили 
53 медучреждения. На сего-
дняшний день больницу №  16 
полностью восстановили. Сей-
час здесь на лечении находят-
ся 80 пациентов. Было очень многое сдела-
но, чтобы медучреждение функционировало. 
С  начала полномасштабного вторжения эта 
больница не простаивала ни одного дня! Врачи 

и медперсонал ежедневно находились на своих 
рабочих местах и оказывали медицинскую по-
мощь детям. Я очень благодарен нашим меди-
кам, которые, несмотря на весь ужас вой ны, 

продолжают бороться за здо-
ровье своих пациентов.

В  рамках своего пребыва-
ния в Харькове Анналена Бер-
бок также посетила районы, 
подвергшиеся наибольшим 
обстрелам со стороны россий-
ских оккупантов. Она призна-
лась, что разрушения, увиден-
ные на Северной Салтовке 
и в Индустриальном районе, ее 
поразили.

Игорь Терехов отметил, что 
после начала полномасштаб-
ного вторжения россии в Укра-
ину, это первый визит между-
народных гостей такого уровня 
в  Харьков, он демонстрирует 

мужество и  силу госпожи министра, а  также 
показывает всему миру, что мы не одни и у нас 
есть надежные партнеры: «Это еще больше 
вдохновляет нас на Победу!».

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ 
АННАЛЕНОЙ БЕРБОК, КОТОРАЯ 10 ЯНВАРЯ ПРИБЫЛА В ХАРЬКОВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ. ВМЕСТЕ ОНИ 

ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 16



2 Четверг 
12 января 2023 годаÀêòóàëüíî

ÂÛÕÎÄ ÎÄÈÍ — 
ÎÒÁÈÂÀÒÜ ÀÒÀÊÈ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел в формате 
видеоконференции учредительную встречу 
с международными партнерами по поддержке 
восстановления украинской энергетики. 
В мероприятии приняли участие помощник 
государственного секретаря США по вопросам 
энергоресурсов Джеффри Пайетт, представители 
стран «Большой семерки», Европейского 
Союза и его институций, Европейского банка 
реконструкции и развития, Всемирного банка, 
Программы развития ООН UNDP и USAID.

Перед Украиной по-прежнему стоят крайне 

серьезные вызовы, ожидается дальнейший 

рост интенсивности 

массированных тер-

рористических атак 

по энергосистеме 

со стороны рф, под-

черкнул Глава ОП:

— Выход у нас 

только один: отби-

вать атаки силами 

ПВО, укреплять за-

щиту энергетиче-

ских объектов, а то, что не удалось спасти, как 

можно быстрее восстанавливать. Мы должны 

исключить сценарий, когда агрессор оста-

вит миллионы людей на несколько недель без 

электричества, воды, тепла, связи и других 

важнейших услуг.

Руководитель ОП поблагодарил всех друзей 

и партнеров за поддержку, отметив, что наше 

государство сейчас нуждается в скорейших 

поставках оборудования для восстановления 

энергомощностей и акцентировал внимание 

на необходимости налаживания более эффек-

тивной работы механизмов закупок и сокра-

щения продолжительности поставок, синхро-

низации цепочки заказ — финансирование 

и производства. Джеффри Пайетт со своей 

стороны и от имени участников собрания за-

верил в дальнейшей поддержке:

— В Конгрессе был принят закон, предусмат-

ривающий 1,1 млрд долл. для поддержки энерге-

тики Украины и Молдовы. Идет работа над тем, 

чтобы как можно скорее передать эти средства 

и направить их на ремонт энергообъектов.

В целях дальнейшей эффективной работы 

участники встречи договорились о поддержке 

диалога на регулярной основе.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСА ФРАНСОМ ТИММЕРМАНСОМ, 
КОТОРЫЙ ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ В КИЕВ

Г
лава государства поблагодарил за весомую под-

держку Украины со стороны Еврокомиссии и от-

метил личные усилия Франса Тиммерманса.

Собеседники обсудили комплекс актуальных вопросов 

двусторонней повестки дня, в частности в контексте под-

готовки саммита Украина — ЕС, проведение которого за-

планировано на 3 февраля в Украине.

Президент проинформировал европейского высоко-

поставленного чиновника о состоянии энергетической 

системы Украины, которая регулярно подвергается це-

ленаправленным ракетным ударам со стороны россии, 

и о необходимой помощи, в которой нуждается наша 

страна для прохождения зимы:

— Сегодня, когда мы защищаем нашу энергетику вме-

сте с Европейским Союзом, и Шарль Мишель, и Урсу-

ла фон дер Ляйен, и другие лидеры ЕС помогают нам, 

в частности в предоставлении столь необходимых гене-

раторов и трансформаторов. Отмечу также, что в ходе 

восстановления Украина будет делать акцент на реализа-

ции «зеленых» проектов и готова стать одним из европей-

ских хабов современной «зеленой» энергетики. Я благо-

дарен за инициативу по созданию стратегического парт-

нерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых 

газов. Мы уже должны определиться, какой должна быть 

генерация в Украине, какой должна быть независимая 

энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой 

вой не мы победим, но соседство с россией останется. 

И поэтому Европейский Союз должен быть независимым 

от любых решений рф. Здесь мы видим себя как надежно-

го партнера в «зеленой» энергетике.

В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего 

усиления санкционного давления на россию, в частности 

в энергетической сфере.

ÑÒÀÍÅÌ ÖÅÍÒÐÎÌ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

По инициативе Харьковского городского головы 
Игоря Терехова и при поддержке общественной организации 
«Я спасен» работники КП «Харьковводоканал» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
получили первые 900 продуктовых наборов.

Г
уманитарная помощь направлена каждому работни-

ку предприятия, отметил директор Департамента по 

работе с общественными объединениями ХГС Ники-

та Стерин: «Цель этой инициативы — поддержать работни-

ков коммунальной сферы города, подчеркнуть важность их 

труда и поблагодарить за нее. Таким образом мы хотим вы-

разить свою благодарность от мэра, городского совета и не-

равнодушных граждан, которые видят труд коммунальщиков 

и сложности, с которыми они сталкиваются».

Â ÇÍÀÊ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

За первую неделю нового года бригады аварийно- восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» 
устранили 75 аварийных ситуаций на водоводах, привели в порядок 66 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 

12 водоразборных колонок. Значительный объем работ запланирован в Новобаварском, Шевченковском, Немышлянском 
и Киевском районах. Информацию об авариях в системе водоснабжения принимают по тел.: 15-33.

10 января работники харьковской 
подземки отметили Всемирный день 
метро. С профессиональным праздником 
метрополитеновцев поздравил Харьковский 
городской голова Игорь Терехов.

М
эр подчеркнул, что для него харь-

ковская подземка всегда была лучшей 

— самой чистой и комфортной:

— Все это благодаря людям, которые там ра-

ботают круглосуточно и обеспечивают передви-

жение сотен тысяч пассажиров. Во время вой-

ны вы проявили не только профессионализм, но 

и человечность, помогая харьковчанам, которые 

прятались на станциях от обстрелов. Вы — сильные, смелые 

и трудолюбивые! Уверен, после Победы мы реализуем все 

планы по развитию Харьковского метрополитена: откроем 

депо, новые станции, обновим подвижной состав, чтобы вы 

гордились своим городом, предприятием и работали в луч-

ших условиях. Уважаемые работники КП «Харьковский мет-

рополитен, я желаю вам удачи, крепкого здоровья и семейно-

го благополучия! Спасибо вашему коллективу за работу!

ÑÈËÜÍÛÅ, ÑÌÅËÛÅ, 
ÒÐÓÄÎËÞÁÈÂÛÅ
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ГРИПП НЕ СПИТ
В Харькове со 2 по 8 января гриппом 

и острыми респираторными вирусными 
инфекциями с учетом случаев COVID-19 

заболели 1209 человек.

По информации Харьковского областного 

центра контроля и профилактики заболеваний 

Министерства здравоохранения Украины, из 

них 534, или 44,2%, — дети до 17 лет. За про-

шедшую неделю было лабораторно подтвер-

ждено 162 случая коронавирусной болезни.

В Департаменте здравоохранения ХГС от-

метили, что по сравнению с прошлой неделей, 

заболеваемость гриппом и ОРВИ с учетом 

случаев заболеваний COVID-19 (по предвари-

тельным диагнозам) выросла на 28,51%.

Показатель заболеваемости составляет 85,5 

на 100 тыс. населения, что ниже эпидемиче-

ского порога на 79,4% и соответствует низко-

му уровню интенсивности эпидемического 

процесса. Госпитализированы за неделю 164 

человека, из них 46 (28%) — дети до 17 лет.

ÍÀ ÓÑÈËÅÍÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ
ЗА ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ НОВОГО ГОДА СОТРУДНИКИ КП «ХАРЬКОВСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ВЫПОЛНИЛИ ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК, 
ПОСТУПИВШИХ ОТ ГОРОЖАН ЧЕРЕЗ КОЛЛЦЕНТР И СЛУЖБУ «1562»

Н
а предприятии отметили, что закры-

тие заявок находится на усиленном 

контроле руководства:

— Более 300 обращений выполнено только 

за последние сутки и почти 82 тыс. заявок — 

с начала отопительного сезона. Такое количе-

ство обращений граждан связано с пятикрат-

ным перезапуском отопления всего города 

из-за массированных ракетных атак врага по 

энергетической инфраструктуре, а также из-

за веерных отключений. Система отвечает на 

жесткий режим эксплуатации дефектами. Но 

большинство заявок связано с развоздушива-

нием отдельных стояков, которое приходится 

производить после каждой остановки и по-

вторного запуска теплоснабжения. Наши спе-

циалисты также занимаются приспособлением 

системы отопления к работе в экстремальном 

режиме. В частности, применяются резервные 

схемы электропитания, а также средства авто-

матического развоздушивания. Кроме того, идет 

плановая замена транзитных трубопроводов го-

рячего водоснабжения в подвалах, из-за чего 

возможно временное отсутствие услуги в тече-

ние 2–3 суток.

Также на повестке дня — сохранение энерго-

ресурсов и тепла на объектах самого коммуналь-

ного предприятия. В частности, входные двери 

и ворота дополнительно утепляют специальны-

ми занавесами.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 
від 28.02.2002 р. реєстраційний номер 5-01-225003, 
видане Центром (відділом) приватизації державного 
житлового фонду Управління комунального майна 
та приватизації Головного управління економіки та 

комунального майна Виконавчого комітету Харківської 
міської ради на ім’я КОННОВА Миколи Тимофійовича 
та членів його сім’ї: Коннової Валентини Георгієвни, 

Коннова Олександра Миколайовича, 
Байбак Олени Миколаївни за адресою: 

м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 124-А, кв. 98, 
вважати недійсним.

Социальный работник терцентра 
Слободского района Харькова 
Тамара Масалова с первого дня 
вой ны продолжает заботиться 
о своих подопечных, к каждому 
находит персональный подход 
и делится своим оптимизмом.

В 
территориальном центре 

Тамара Петровна работает 

больше 15 лет, занимает-

ся бытом и проблемами тех, кому 

необходима помощь. Сегодня на ее попечении — 17 человек, 

некоторых из них она посещает уже на протяжении десяти 

лет.

— Когда в начале вой ны прихо-

дилось выстаивать огромные оче-

реди за продуктами и доставлять их 

без транспорта, я отдавала себе от-

чет, что этим людям некому больше 

помочь, и я должна сделать все воз-

можное, предоставлять услуги и за-

ботиться о них так, как о своих ро-

дителях, — рассказывает она.

Труд Тамары Петровны неод-

нократно отмечался грамотами 

и благодарностями администрации 

района и территориального центра, а в прошлом году ей была 

присуждена премия Харьковского городского совета в номи-

нации «Здравоохранение и социальная защита».

Нещодавно, 9 січня, виповнилося 100 років найвідомішому 
харківському поетові Борису Чичибабіну.

М
айже все життя Бориса Олексійовича пройшло 

в Харкові, якщо не зважати на п'ять років страш-

ного сталінського ГУЛАГу.

Життєвий та творчий шлях поета склався дуже нелегко: не-

законний арешт у післявоєнні роки, потім — реабілітація, ви-

хід чотирьох самобутніх збірок, за які автор був прийнятий 

до Спілки письменників. А потім знову були несправедливі 

звинувачення та майже двадцятирічна мовчанка…

Згодом Чичибабін отримав шанс на друге літературне жит-

тя. Стає можливим читати публічно ті вірші, які були заборо-

нені багато років. Його відновлюють у Спілці письменників. 

Чичибабін часто їздить до різних міст, проводить творчі вечо-

ри. Публіка зустрічає його із захопленням. Те, що ще зовсім 

недавно було під забороною, за що можна було поплатитись 

життям, стає доступним масовому читачеві. Наприкінці 80-х 

виходить його платівка під назвою «Дзвін», де він читає свої 

вірші. Поет зустрічається з журналістами, записує численні 

інтерв'ю, з ним виходять передачі, в яких він розмірковує про 

минуле, сьогодення та майбутнє людини та культури.

Унікальність творчої манери Бориса Чичибабіна визнача-

ється гармонійним поєднанням справжнього демократизму 

з найвищою культурою вірша, ясності змісту — із витонченіс-

тю форми, яка, проте, ніколи не ускладнює сприйняття його 

віршів. Його рядки відрізняють напружений пошук істини, 

біль за рідну країну, її ганьбу та славу.

Поезія Бориса Чичибабіна, що відобразила трагічний шлях 

суспільства, несе відбиток внутрішньої свободи, морального 

пошуку та відповідальності людини перед Богом. У творчості 

Чичибабіна органічно переплелися філософська, громадян-

ська, любовна та пейзажна лірика. Чичибабін — поет склад-

ної та багатої віршової культури. Народившись в Україні, він 

був міцно пов'язаний з її історією, знав, любив і цінував укра-

їнську поезію, яка стала одним із джерел його творчості.

ÏÎÅÇIß Ç ÂIÄÁÈÒÊÎÌ 
ÂÍÓÒÐIØÍÜÎЇ ÑÂÎÁÎÄÈ

ÁÛÒÜ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
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УКРАЇНЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ СВЯТКУВАТИ НОВОРІЧНІ ТА РІЗДВЯНІ СВЯТА, ЦЕЙ ЧАС НАЗИВАЮТЬ 
СВЯТКИ І ТРИВАТИМЕ ВІН АЖ ДО ВОДОХРЕЩА

Н
апередодні так званого старого Нового року, 

тобто 13 січня, в Україні традиційно відзнача-

ють Щедрий вечір, або, як його ще називають 

у народі, — свято Маланки. Щедрим він називається за-

вдяки головній страві — щедрій куті та 

великій кількості м’ясних страв. Наші 

пращури вважали, що це забезпечить 

їм достаток та добробут на весь рік.

 ХТО ТАКІ МАЛАНКА І ВАСИЛЬ
За давньою легендою, у богині кохан-

ня Лади та бога всеєдиної гармонії Ла-

до була дочка Маланка. Якось її викрав 

злий змій і ув’язнив у підземне царство. 

З полону чарівну Маланку звільнив бо-

гатир Василь- Безпальчик, за якого во-

на вийшла заміж. Так і повелося у на-

ших предків — напередодні Нового 

року вшановувати Маланку як символ 

Місяця, а сам Новий рік святкувати як 

день Василя — символ Сонця. Хоча ці 

свята сьогодні сприймаються більше як світські, а не ре-

лігійні, увечері 13 січня у церквах традиційно проходять 

урочисті Богослужіння наприкінці Старого року, щоб по-

дякувати Богу за вже отримані блага та попросити про но-

ві на наступний рік.

На противагу Новому року святкування Маланки та 

Василя славиться своїми народними обрядами, 

повір’ями та багатою історією.

ЩО ГОТУЮТЬ НА ЩЕДРИЙ ВЕЧІР
На столі в цей вечір має бути щедра кутя. 

На відміну від багатої (готують на Святве-

чір) та голодної (готують 

напередодні Хрещен-

ня), щедра кутя не 

повинна бути піс-

ною, так що до неї 

можна додавати 

жирні верш-

ки, смалець та 

інші інгре-

дієнти.

Також зазвичай подають пиріжки, вареники, ковбаси, 

млинці. Важливо пам’ятати, що вся їжа має бути дуже 

ситною, але не всі страви для цього годяться. Наприклад, 

готувати рибу вважається поганою прикметою, адже, за 

давніми повір’ями, щастя 

з дому може відплисти, як 

маленька рибка.

На столі обов’язково 

мала бути страва зі свини-

ни. У давнину наші пра-

щури запікали порося як 

пожертвування Василю, 

покровителю цієї твари-

ни, за що він дарував їм 

достаток і добробут на весь 

рік. Сьогодні ж зі свинини 

традиційно готують холо-

дець, кров’янку, ковбаси, 

сало та інші м’ясні стра-

ви. За святковим столом 

обов’язково збиралася вся 

родина. Всім треба одягнутися в чисте, попросити проба-

чення один в одного та у сусідів, щоб провести весь рік 

у мирі та злагоді.

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР
Щедрування — давній український новорічний зви-

чай, під час якого, зазвичай, молодь та діти ввечері 13 січ-

ня веселими ватагами ходять від оселі до оселі, співають 

та примовляють щедрівки і за те отримують винагоро-

ду: пиріжки, цукерки та гроші. За традицією щедрувати 

треба починати після заходу Сонця, тобто тоді, коли, за 

повір’ями, у світ вилазить усяка 

нечиста сила.

На Старий Новий рік хлопці та-

кож «водили Маланку». Неодру-

жений хлопець переодягається 

в жіноче плаття і стає Маланкою, 

а дівчина або жінка — в чоловіче 

плаття, як образ Василя. Серед ді-

йових осіб — дід, баба, циган, ци-

ганка, коза, чорт. У масках і кос-

тюмах щедрувальники ходять від 

будинку до будинку і веселять пе-

рехожих танцями і жартами.

Маланка і Коза розносять ві-

тання по домівках українців 

у Щедрий вечір.

ВОРОЖІННЯ 
НА МАЛАНКИ

Дівчата в цю ніч, не-

зважаючи на заборони 

церкви, ворожили. Наші 

предки вірили, що ворожіння у Ще-

дрий вечір є особливо точними.

Дівчата ввечері виходили на вулицю, 

і яка тварина зустрінеться першою, та-

ким і буде суджений: якщо собака — 

злим і сердитим, якщо кіт — тихим 

і спокійним, якщо миша — хитрим та 

проворним, якщо білка — ощадливим та 

завзятим, якщо корова — багатим та добрим тощо.

Також біля воріт насипають три купки зерна, а вранці 

перевіряють: якщо зерно на місці, то сімейне життя буде 

щасливим, а якщо кількох зерен не вистачає, то навпаки.

НА ВАСИЛЯ ХЛОПЦІ ЗАСІВАЮТЬ
На світанку 14 січня, на свято Василя, в Україні почи-

нають посівати зерном. Цей народний звичай колись мав 

важливе ритуально- магічне значення, оскільки вважало-

ся, що посівання приносять добробут, щастя та великий 

урожай на весь рік. Сіяти можуть лише хлопці, бо визна-

валося, що дівчата щас-

тя не приносять.

Спочатку йдуть сіяти 

до хрещених батьків та 

родичів, а потім до сусі-

дів та інших знайомих. 

Найчастіше посівають 

пшеницею, можна сія-

ти житом, ячменем, ві-

всом. Не посівають го-

рохом, оскільки вірять, 

що він виник зі сліз 

Матері Божої, і обря-

дове посівання ним мо-

же спричинити сльози 

в родині, та гречкою «бо заведуться блохи в хаті», або «бу-

де суперечка». Посіваючи, чоловіки промовляють: «Сій-

ся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя, на 

здоров’я, на Новий рік, щоб ще краще вродило, як торік, 

конопельки до стельки, льон по коліна, щоб у вас, госпо-

дарю, голова не боліла!».

Господарі пригощають посівальників пирогами, горі-

хами, цукерками, платять дрібні гроші. Зерно після посі-

вальників збирають і віддають домашній птиці, або роз-

сівають, щоб проросло. У цей день треба вранці встати 

і вмитися «живою водою» з криниці, струмка, озера, річки 

чи й снігом, щоб до наступного свята бути здоровим.

МАЛАНКА: ПРИКМЕТИ ТА ПОВІР’Я
З Маланкою та святом Василя, як і з багатьма інши-

ми українськими народними святами, пов’язано багато 

повір’їв та прикмет. Ось деякі з них:

 на Маланку не можна позичати гроші, інакше протя-

гом усього року будуть проблеми з власними боргами;

 на Маланку не можна сваритися і лаятися, у сім’ї має 

панувати мир та гармонія;

 якщо добре і щедро приймати щедрівниць, то рік у сім’ї 

буде щасливим, а якщо замкнути пе-

ред ними двері — навпаки;

 дитина, народжена на Маланку, 

здатна передбачати майбутнє;

 новорічна ніч — чарівна, тому 

варто загадати будь-яке бажання, 

і воно обов’язково здійсниться;

 якщо на Маланку сонце зійде ви-

соко, протягом усього року буде хоро-

ший врожай;

 якщо на Маланку іній рясно по-

криває всі дерева, слід очікувати гар-

ного врожаю меду та зерна.

Також українці вірили, що яким 

буде перший день Нового року, та-

ким буде весь рік.

ÇÈÌÎÂI ÑÂßÒÀ 
ÒÐÈÂÀÞÒÜ

ЗИВАЮТЬ ВАЮТЬ ЖІННЯ
МАЛАНКИ
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МИНУЛИЙ РІК ПРИНІС НАМ ЧИМАЛО ПОДІЙ І, НА ЖАЛЬ, НЕ НАЙПРИЄМНІШИХ. БІЛЬШІСТЬ 
ПЛАНІВ, ЗАДУМІВ І БАЖАНЬ ДОВЕЛОСЯ СКАСУВАТИ, А НА ЇХНЄ МІСЦЕ ПРИЙШЛИ ПЕРЕЖИВАННЯ 
І ПОСТІЙНИЙ СТРЕС. БАГАТО ХТО З НАС ВІДМОВИВСЯ ВІД КОЛИШНЬОГО ЖИТТЯ І ВЖЕ НЕ ОДИН 
МІСЯЦЬ НАМАГАЄТЬСЯ ЗВИКНУТИ ДО НОВИХ РЕАЛІЙ

Я
кщо ви постійно відчуваєте напруженість, втому, 

втрату життєвої енергії та бажання «сховатися» 

від усіх, — це емоційне виснаження, або виго-

рання, і цю проблему однозначно потрібно вирішувати.

Емоційне вигорання — стан психологічного, розумово-

го і часто фізичного виснаження, спричинений тривалим 

або повторюваним стресом. Таке виснаження знижує ро-

бочу продуктивність, погіршує якість життя, не дозволяє 

радіти навіть яскравим подіям. Людина втрачає всілякий 

інтерес до життя, кожен новий день схожий на попере-

дній, і нічого змінювати не хочеться. Те почуття, коли, 

здається, що єдине правильне рішення, — залишитися 

в ліжку та піти на роботу наступного місяця. Проблема 

в тому, що навіть якщо ви візьмете кілька вихідних і дій-

сно витратите їх на відпочинок, ситуація не зміниться.

Щоб запобігти цьому та мінімізувати наслідки, у Депар-

таменті освіти Харківської міської ради в минулому році 

запровадили важливий проєкт «Психологічна підтримка 

учасників освітнього процесу в умовах війни». До нього 

залучені як вчителі, так і батьки. В межах реалізації про-

єкту ведуться заняття груп педагогів міста. На одному 

з «уроків» вчителі разом з ведучою, психокорекційним пе-

дагогом, сертифікованим гештальт- терапевтом, Іриною 

Вишневою практикувалися у посиленні внутрішнього ре-

сурсу, знятті емоційного та фізичного напруження.

А наприкінці року відбулася чергова зустріч групи пси-

хологічної підтримки для батьків «Пошук власного ре-

сурсу для емоційної стійкості». Незважаючи на онлайн- 

формат, батьки змогли налаштуватися на відкрите спіл-

кування у групі, що дозволило їм поділитися з оточенням 

власними проблемами та обговорити шляхи їх вирішен-

ня. З допомогою психологів Харківського інклюзивно- 

ресурсного центру, які запропонували вправи «Коло ба-

лансу» та колажу «Карта бажань», учасники тренувалися 

оцінювати власний психологічний стан у різних сферах 

життя та визначати свої цілі, підкріпивши їх візуально.

Крім того, у департаменті повідомили, що освітня ор-

ганізація «Навчай для України / Teach For Ukraine» за під-

тримки ЮНІСЕФ у межах ініціативи «Спільно до навчан-

ня» презентувала чат-бот «Спільно для вчителів», створе-

ний допомагати освітянам у різного роду кризах під час 

війни. Інструмент містить корисні посилання з підтримки 

власного ментального здоров’я, навчальні практики робо-

ти з учнями, а також простір для нотаток про психологіч-

ний стан школярів. Завантажити чат-бот можна на плат-

формах «Вайбер» та «Телеграм».

 РОЗПІЗНАТИ ТА ПОБОРОТИ
Найбільш поширені симптоми вигорання включають:

 порушення уваги та проблеми з пам'яттю. Емоційне 

вигорання може позбавити можливості зосередитися на 

тому, що відбувається навколо нас;

 гіперчутливість. Виснаження емоційного типу час-

то супроводжується дратівливістю, плаксивістю, сенти-

ментальністю, які змінюються гнівом чи обуренням. При 

емоційному виснаженні дуже легко вивести людину з се-

бе, будь-яка дрібниця може позбавити самовладання;

 низький рівень мотивації. Емоційне вигорання за-

вжди супроводжується песимістичними ідеями, які при-

зводять до відсутності ентузіазму не тільки працювати, а й 

виконувати звичайні справи. У жінок нерідко емоційне 

виснаження супроводжується відсутністю бажання до-

глядати за собою — відвідування косметолога чи перукаря 

здаються нецікавими та марною тратою часу;

 фізична втома. Емоційне виснаження зрештою при-

зводить до хронічної фізичної втоми. Багато хто відзначає 

м'язову слабкість, втому після тривалого сну та постійне 

бажання спати;

 зниження співчуття до людей. За емоційним висна-

женням можна побачити не лише появу плаксивості, а й 

протилежної емоції — байдужості, наприклад, до близь-

ких людей чи власних дітей.

Якщо ви відчуваєте більшість із перелічених вище 

ознак, найімовірніше, у вас емоційне вигорання, яке не 

минеться само собою і з яким потрібно боротися.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ
Крім основних ознак емоційного виснаження, є факто-

ри, які можуть призвести, наприклад, до такого стану:

 відсутність заслуженого визнання чи винагороди за 

добру роботу;

 необґрунтовано завищені очікування як від себе, так 

і від інших;

 виконання монотонної чи малоцікавої роботи;

 життя в хаотичному середовищі або з частими стре-

сами;

 відсутність близьких, які можуть підтримати;

 дуже багато обов'язків без достатньої допомоги з бо-

ку інших;

 песимістичний погляд на себе та навколишній світ;

 постійне перебування у ролі «жертви»;

 потреба все контролювати (зокрема, небажання де-

легувати завдання іншим).

У наші дні неважко відчути емоційне вигорання. Багато 

людей здаються повністю виснаженими, перевантажени-

ми, травмованими завищеними очікуваннями. То що ро-

бити, щоб змінити такий стан речей? Як не довести себе 

до грані чи просто «не дійти до ручки»? Ось кілька корис-

них порад, обов'язково приділіть кілька хвилин та візьміть 

до уваги.

ЯК ПРОТИДІЯТИ ЕМОЦІЙНОМУ ВИГОРАННЮ

1 Дозвольте собі розслабитись

Без сумніву, одна з основних речей, яку ви можете 

зробити для себе, — це подарувати собі декілька хвилин 

спокою. Неважливо, скільки вам доведеться зробити і на-

скільки завантажений ваш день — знайдіть 30 хвилин для 

себе. Цей час має бути максимально приємним для вас.

2 Фільтруйте відчуття, що надходять ззовні
Ми живемо в надактивному світі, де зазнаємо 

впливу багатьох джерел стимуляції. Наш розум постійно 

приймає нову інформацію, емоції, почуття і не завжди 

вони мають позитивний аспект. Буває так, що ми зосе-

реджуємося на одній якійсь неприємній події і постійно 

прокручуємо її в голові. Тому важливо навчитися розді-

ляти тимчасовий неприємний клопіт від серйозних про-

блем. Щодо робочих моментів: відключіть повідомлення 

на телефоні, які можуть вас відволікати, не витрачайте 

час на балаканину та суперечки з колегами. Коли ви від-

почиваєте, аналогічно, відключайтеся від роботи і не ду-

майте про неї. Усьому свій час — не змішуйте відпочинок 

із роботою.

3 Будьте реалістом — попросіть допомоги
Емоційне виснаження — це не грип, який можна 

вилікувати стандартним пакетом препаратів протягом 

кількох тижнів. Таке вигорання може тривати місяцями 

і роками, зрештою перейти у хронічну депресію і навіть 

захворювання психіатричного характеру. Якщо ви усві-

домлюєте, що емоційне виснаження заважає жити вам 

і вашим близьким, якщо ви не в змозі допомогти собі са-

мостійно, саме час звернутися до фахівця. Психотерапевт 

допоможе вам визначити сфери, які сприяють вашому 

емоційному вигоранню, запропонує стратегії боротьби 

з надмірним стресом та способи реорганізації життя для 

покращення його якості. Будьте здорові.

ÍÅ ÄIÉÒÈ ÄÎ ÐÓ×ÊÈ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 
визнала, що емоційне виснаження та перевтома 
на роботі можуть розглядатися як хвороба.
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НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЗНАЧНИЙ 
МІНУС НА ВУЛИЦІ, 
КОМУНАЛЬНИКИ ХАРКОВА 
НЕ ПРИПИНЯЮТЬ ВИКОНУВАТИ 
СВОЮ СПРАВУ. ЩОДЕННО 
КОЖЕН НА СВОЇЙ ДІЛЯНЦІ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
РОБИТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ 
ЖИТЕЛІВ МІСТА

А
варійні бригади КП «Харків-

водоканал» Департаменту з 

питань забезпечення жит-

тєдіяльності міста ХМР напередодні 

ліквідували 12 пошкоджень на водо-

водах та облаштували 13 оглядових 

колодязів. А далі планують виконати 

ремонт на 17 окремих частинах трубо-

проводів холодного водопостачання, 

що його потребують. Зокрема, у Не-

мишлянському районі на вул. Павла Скоропадського ре-

монтники проводять комплексні роботи на водоводі діа-

метром 1400 мм. Трубопровід забезпечує водою мешкан-

ців кількох районів міста, тож під час робіт водопостачан-

ня не відключали.

Продовжують працювати і бригади КСП «Харківгор-

ліфт» ХМР. На підприємстві звітують, що зараз у житло-

вих будинках міста в русі 6,6 тисяч ліфтів. У продовж ми-

нулого тижня після тривалих простоїв запустили 21 ліфт. 

Крім планових робіт, аварійні бригади щодобово лагодять 

обладнання ліфтів та електромережі після аварій; усува-

ють причини короткочасних непередбачуваних зупинок 

ліфтів та наслідки відключень світла; виконують заявки 

городян.

Усього за 2022 рік на підприємстві опрацювали більше 

60,5 тисячі заявок з питань внутрішньобудинкових елек-

тромереж та понад 15 тисяч звернень щодо роботи 

ліфтів, які надійшли на міську службу «1562».

Працюють у Харкові і над відновлення житлових 

будинків. Наприклад, у Новобаварському районі фа-

хівці КП «Харківспецбуд» ХМР роблять поточний ремонт 

покрівель.

Тривають роботи і на дорогах мегаполіса, там працю-

ють 158 робочих та 76 одиниць техніки КП «Шляхрем-

буд». За добу 10 січня було використано 113 т солі та 20,5 

кубометри піщано- сольової суміші. Також шляховики 

продовжують наводити лад на проїжджій частині місь-

ких магістралей.

ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ 
ÍÀ ÑÎÂIÑÒÜ
Цій багатоповерхівці на околиці Північної Салтівці 
дісталося дуже серйозно. Висотка, в якій жили чимало 
харків’ян, в одну секунду перетворилася на решето: 
снаряди вщент розгромили і сплюндрували будівельні 
конструкції. Це моторошне видовище.

З
атишні колись квартири стали порожніми та 

понівеченими війною. Але нові контури будівлі 

вже поетапно починають вимальовуватись. Тож 

надія, що в цій домівці виросте ще не одне покоління 

містян, є.

— Ми продовжуємо відбудовувати цю уражену об-

стрілами дев’ятиповерхівку. Внаслідок прильотів тут 

обвалилася частина перекриттів та стін, що зяяли чор-

ними проваллями потрощених вікон і дверей, — розпо-

відає виконроб будівельної компанії Віктор Бурцев. — 

За допомогою баштового крану розібрали аварійні кон-

струкції та зняли величезні уламки. З цим було багато 

роботи. Зараз будуємо нові стіни, зводимо перекриття. 

Крім того, в цьому будинку посипалися сходові клітки, 

тож їх теж відновлюємо. Потім почнуться роботи на да-

ху та інші. Попереду ще дуже багато справ, на декілька 

місяців. Працюємо на совість.

Після ворожих обстрілів у Харкові вдалося віднови-

ти 66 багатоповерхових будинків. Про такий показник 

на кінець року повідомив Харківський міський голова 

Ігор Терехов. За його словами, у місті вже складають 

плани щодо реновації житла на 2023 рік.

Попри те що спеціалісти відбудували 
протягом минулого року 66 будинків, роботи 
з відновлення житлового фонду у Харкові 
ще чимало, адже агресор зруйнував тисячі 
помешкань харків’ян. Тож і відповідні 
ремонти тривають всюди.

У 
Немишлянському районі продо-

вжують приводити до ладу буди-

нок по вул. Драгоманова, який 

було майже знищено внаслідок влучення 

снаряду агресора у покрівлю. Фахівці ро-

зібрали завали, а також відновили цегляну 

кладку машинного приміщення та венти-

ляційних каналів на покрів-

лі. Станом на сьогодні вже 

виконано ремонт даху та за-

вершуються роботи з оздо-

блення фасаду будинку.

Також відновлюють жит-

ловий фонд і в Холодногір-

ському та Основ’янському 

районах, зокрема усувають 

наслідки ворожих обстрілів 

та дарують будинкам друге 

життя.

До того ж комунальники 

виконують і поточні ремон-

ти. Наприклад, у Слобідському районі фахівці розпочали 

ремонтувати шиферні покрівлі будинків на вулицях Фе-

сенківській та Плеханівській. Також на Плеханівській ко-

мунальники облаштували пішохідний прохід, передбаче-

ний для безпечного пересування людей під час танення на 

дахах бурульок, льоду та сходу снігу. Такі ж роботи наразі 

продовжуються у пров. Брянському. Крім того, комуналь-

ники ще й прочищують зливні приймальники.

Робітники КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водо-

зниження і зливової каналізації» ХМР промили ділянки 

колектору на вул. Весніна та прочистили дощоприймаль-

ні колодязі на вул. Франтішека Крала. Також звільнили 

від сміття та чагарників ділянку водовідвідної канави на 

вул. Гетьманській. Зараз тривають роботи з вла-

штування водовідвідних лотків на пр. Ювілей-

ному. А ще комунальники дбають про чистоту 

вулиць. Щодня двірники прибирають прибу-

динкові території, центральні вулиці, викону-

ють санітарну обробку дерев, словом, роблять 

усе, аби Харків залишався найчистішим містом.

ÌÎÐÎÇÈ ÍÅ ÏÅÐÅØÊÎÄÀ

ÁÓÄÈÍÊÀÌ — 
ÄÐÓÃÅ ÆÈÒÒß
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АТ «Харківміськгаз» інформує, що Постановою НКРЕКП від 20.12.2022 року № 1737 
«Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2023 рік в умовах дії воєнного стану», встановлені такі ставки:

СТАВКИ ПЛАТИ ЗА СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ НА 2023 РІК

№ 
з/п

Регіон,
область

Типорозмір лічильника газу, тип місцевості та тип газопроводу

G 1,6 G 2,5 G 4 G 6 G 10

міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

1  Харківська 
область 12 090 12 090 12 460 12 460 12 090 12 090 12 460 12 460 12 090 12 090 12 460 12 460 14 090 14 090 14 460 14 460 17 590 17 590 17 960 17 960

(грн, без податку на додану вартість)

НОВІ ПРАВИЛА ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ 
ПРИЗОВНИКІВ, ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ 
ТА РЕЗЕРВІСТІВ, ПРОПИСАНІ В ПОСТАНОВІ 
КАБМІНУ № 1487, ВИКЛИКАЛИ БУРХЛИВЕ 
ОБГОВОРЕННЯ. ДЕКІЛЬКА ПОЛОЖЕНЬ НАВІТЬ 
ВСТИГЛИ ОБРОСТИ МІФАМИ, НАПРИКЛАД, ЩО 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ 
ЗА КОРДОНОМ, СИЛОЮ ПОВЕРТАТИМУТЬ 
В УКРАЇНУ. ЩО ПРАВДА, АЩО НІ  
РОЗКАЖЕМО ДАЛІ

К
ожен день війни, кожен клаптик землі, звільне-

ної від окупантів, змушує нас зрозуміти, що без 

надійних захисників Україні не вистояти. Місто-

герой Харків стримав ворожий наступ навесні та влітку. 

І все це завдяки мужності наших воїнів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов висловився про це 

так: «Завдяки захисникам, Харків та Україна мають мож-

ливість жити і працювати. З першого дня війни хлопці бо-

ронили нашу землю, боронили наше славетне місто- герой 

Харків. І тільки завдяки їм наше місто носить це почес-

не звання. Вони вигнали цю нечисть практично повніс-

тю з Харківської області і далі продовжують відстоювати 

суверенітет та цілісність нашої країни. Від усіх харків'ян 

низький уклін хлопцям, бо всі вони — герої!»

На жаль, наші військові теж гинуть, а багатьом дово-

диться проходити тривале лікування після поранень. Тому 

поповнювати військо доведеться. Стати до лав Збройних 

Сил України можуть як добровольці, так і ті, кого при-

звуть.

ВІЙСЬККОМАТ У СІЛЬРАДІ
На думку військового експерта Олега Жданова, чогось 

принципово нового в згаданій вище постанові щодо мобі-

лізації немає, оскільки це підзаконний акт.

— Документ широко розтлумачує закон «Про військо-

вий обов'язок та військову службу», тому є нюанси. На-

приклад, у законі написано, що військовозобов'язані ма-

ють своєчасно подавати свої дані та дані про зміну місця 

проживання за місцем обліку. Постанова доповнює це 

обов'язком не рідше ніж раз на п'ять років звіряти свої 

дані з даними у Територіальному центрі комплектування 

(ТЦК — колишній військкомат). Також буде розроблено 

механізм, який дає змогу передавати свої дані через Дію.

Істотно розширено функції органів місцевого самовря-

дування. Якщо раніше в їхній обов'язок входило опові-

щення про призов на військову службу, то наразі сільські, 

селищні та міські ради, де немає свого ТЦК, зобов'язані 

будуть перерахувати на своїй території всіх призовників, 

військовозобов'язаних, резервістів і завести персонально- 

первинний військовий облік за затвердженою Кабміном 

формою.

Також місцева влада зобов'язується розшукувати по-

рушників правил військового обліку та повідомляти про 

них у ТЦК, давати добро на подомовий обхід для звірки 

цих призовників.

Щодо останнього пункту, то прибічники прав людини 

наголошують на тому, що вриватися до будинку представ-

ники влади можуть лише за санкцією суду.

— Мова не про те, що до вас у будинок хтось вривати-

меться, повідомити свої дані можна і на порозі. Ви також 

маєте право нікому не відчиняти двері, відмовлятися бра-

ти повістку. Але тоді функцію контролю передадуть за міс-

цем роботи, там же вручать повістку під розпис, — зазна-

чає адвокат Ростислав Кравець.

 І НА РОБОТІ ТЕЖ
Якщо брати загалом, то військовим обліком буде охо-

плено всю країну. Первинний передбачено у всіх дер-

жавних структурах, на підприємствах, в закладах освіти, 

медичних установах, незалежно від підпорядкування та 

форми власності. Якщо кількість військовозобов'язаних 

співробітників перевищує 500 осіб, для військового об-

ліку вводиться спеціальна штатна одиниця, якщо більше 

1000 — дві і так далі.

Принциповий момент: без військового квитка чи довід-

ки про постановку на облік військовозобов'язані чоловіки 

та жінки не зможуть влаштуватися на легальну роботу чи 

на навчання. Виняток зроблено тільки для жінок, які здо-

були освіту за медичною або фармацевтичною спеціаль-

ністю, але не стоять на обліку в ТЦК. Вони можуть пра-

цевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

— З військовими квитками при влаштуванні на роботу 

була плутанина. Де-факто — їх ніхто не питав, де-юре —

дані про військовий облік співробітників могла вимагати 

під час перевірки трудова комісія. Дехто може викрути-

тись та попросити претендента написати заяву про втра-

ту квитка і таким чином перекласти відповідальність на 

нього, — каже фахівець із роботи з кадрами Наталія Біло-

ручко. — Але тепер крапки розставлені, відповідальність 

нестиме виключно керівництво підприємства, і варіантів 

обійти цю норму не буде.

ОБЛАВ ЗА КОРДОНОМ НЕ БУДЕ
Загальний контроль простягся і поза межі нашої країни. 

Військовозобов'язані, які виїжджають за кордон на тер-

мін більше трьох місяців, мають знятись в Україні з вій-

ськового обліку. Ця колишня норма залишається чинною. 

Але запроваджується нова — коли стають на тимчасовий 

консульський облік, посольство зобов'язане поставити їх 

у себе на військовий та передавати інформацію до укра-

їнських ТЦК. А також інформувати тих, хто стоїть на об-

ліку, про початок призову в Україні, сприяти поверненню 

військовозобов'язаних на батьківщину за умови мобіліза-

ції та воєнного стану. Останній пункт і породив чутки про 

так звані облави та силове повернення. Одразу заспокої-

мо: такого механізму немає і не буде.

— Інформацію про військовозобов'язаних осіб дипус-

танови передавали і раніше, — каже колишній генераль-

ний консул України у Стамбулі, а нині народний депутат 

Богдан Яременко. — Військовий облік — це нове, але я не 

думаю, що заповнення ще однієї анкети буде проблемою. 

Складніше сприяти поверненню.

За словами дипломата, теоретично консул може у ви-

нятковому порядку звернутися до українських авіаліній 

з проханням доставити громадянина з пункту А до пунк-

ту Б.

— Але українських авіаліній за кордоном небагато. 

А щоб купити квиток у закордонної компанії, потрібно 

робити запит до МЗС, бюджетом посольств таких ви-

трат не передбачено. Тому все, що зможе зробити кон-

сул, це знову ж таки лише інформувати — обдзвонити 

громадян, які стоять на військовому обліку, та повідо-

мити їм ситуацію.

Ще раз нагадаємо, що постановка на тимчасовий кон-

сульський облік не є обов'язковою.

ЩО ЩЕ МІСТИТЬ ПОСТАНОВА
Призовники підлягають військовому обліку з 16 (рані-

ше було з 17) до 27 років.

Загальний військовий облік ведеться через Єдиний дер-

жавний реєстр призовників, військовозобов'язаних та ре-

зервістів.

З моменту оголошення мобілізації та у воєнний час 

військовозобов'язані можуть змінювати місце проживан-

ня лише з дозволу ТЦК.

Усі центри зайнятості при постановці на облік 

зобов'язані перевіряти наявність військового обліку та по-

відомляти про ухилянтів у ТЦК.

Якщо уповноважений орган видає розпорядження 

повідомити працівника про необхідність прибуття до 

ТЦК, роботодавець зобов'язаний скласти наказ, озна-

йомити з ним працівника під розпис, а копію наказу 

у триденний термін направити до органу, який видав 

розпорядження.

ÂIÉÑÜÊÎÂÈÉ ÎÁËIÊÂIÉÑÜÊÎÂÈÉ ÎÁËIÊ
ÍÀ ÍÎÂÈÉ ËÀÄÍÀ ÍÎÂÈÉ ËÀÄ
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Ãîðîñêîï íà 12 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

События сегодняшнего дня в очередной раз заста-

вят вас убедиться в том, что ничего не нужно загады-

вать наперед, а жить здесь и сейчас. Старайтесь больше 

отдыхать, не переутомляйтесь — силы вам еще понадо-

бятся, поэтому рационально расходуйте энергию.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В отношениях с близкими может возникнуть кон-

фликтная ситуация, которую лучше всего разрешить 

спокойно, не повышая тона. В противном случае ни 

о чем договориться с ними не удастся: обида — а имен-

но ее в результате удастся получить — плохой посредник 

в переговорах.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Усиливаются богатство воображения и сообразитель-

ность, вас с радостью принимают в любом коллективе, 

компании. Но следует учитывать то, что ваша умствен-

ная деятельность в это время настолько активна, что мо-

жет приводить к бессоннице и переутомлению.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Из наполеоновских планов, которые вы строили 

на этот день, реализовать удастся совсем немного. Не 

расстраивайтесь — значит, так нужно. В конце концов, 

иногда можно и расслабиться.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Сделав ошибку, ни в коем случае не отрицайте свою 

вину — напротив, ее необходимо признать и сделать 

выводы из случившегося. И не обращайте внимание на 

претензии, которые могут высказать незнакомые люди, 

например, кассир в супермаркете — это сугубо их лич-

ные проблемы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Не стоит принимать участие в работе над новыми 

проектами — они не увенчаются успехом. А чтобы на-

чальство не делало замечаний, можно вернуться к де-

лам, на которые никогда не хватало времени.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Совсем неожиданно объявятся старинные приятели 

и предложат провести выходные в компании где-нибудь 

за городом. Вы сомневаетесь и не знаете, какое при-

нять решение? Соглашайтесь! Поездка обещает быть 

 интересной и будет как глоток свежего воздуха. 

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Анализ своей профессиональной деятельности позво-

лит обнаружить совершенные ошибки и устранить их, 

пока они не повлияли на конечный результат — необхо-

димо воспользоваться этим шансом.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Относиться к другим необходимо так, как вы хотели 

бы, чтобы они относились к вам: бумеранг прилетит до-

вольно быстро, поэтому в ваших интересах позаботить-

ся о том, чтобы он был добрым. Это касается и ваших 

родных, возможно вы давно не уделяете им внимания.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День, когда ресурсы организма — как моральные, так 

и физические — необходимо расходовать бережливо, не 

растрачивая попусту, поэтому не стоит набрасываться 

на работу, как голодный на еду.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Главное сегодня — не сомневаться в своих способно-

стях: низкая самооценка еще никому не помогала до-

стигнуть нужного результата, так что очень важно ве-

рить в свои силы и не замечать препятствий. Трудолю-

бие — ваш девиз на ближайшее будущее.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Сегодня вам придется нелегко как на работе, так и до-

ма. Сталкиваясь с трудностями, вы закаляетесь в жиз-

ненных ситуациях, обретаете силу, учитесь собранности 

и дисциплинированности, что способствует наиболее 

сильному проявлению ваших лучших качеств.
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По горизонтали: 3. В некоторых учебных за-

ведениях: торжественное собрание. 7. Пеше-

ходная дорожка. 8. Ясное и трезвое понимание 

действительности при осуществлении чего-ни-

будь. 9. Название селения у кавказских горцев. 

11. Небольшое животное семейства беличьих. 

13. Продолговатый сосуд из оцинкованного же-

леза или выдолбленный из бревна. 14. Узкое, 

длинное пространство, соединяющее собой что-

нибудь. 15. Парнокопытное животное семейства 

полорогих. 17. Белые пушинки, хлопья, пред-

ставляющие собой кристаллики льда. 19. Искус-

ственное нагревание жилого помещения. 20. Ко-

лебательное движение частиц упругой среды. 

22. Стержень со спиральной резьбой. 24. Отвер-

стие для стрельбы в оборонительном сооруже-

нии. 26. Речь, слово (стар.). 27. Баранья трава. 

28. Навесная палуба морского или речного судна. 

30. Стеклянный сосуд с горлышком. 31. Щипцы 

для отсекания проволоки, гвоздей. 32. В карточ-

ных играх: отказ от участия в данном розыгрыше.

По вертикали: 1. Верхняя открываемая часть оконно-

го переплета. 2. Тяжелый ручной молот. 3. Струнный 

щипковый музыкальный инструмент. 4. Приспособле-

ние для обнаружения и обезвреживания мин. 5. Дви-

жущая сила процесса, явления. 6. Исключение из упо-

требления. 10. Состояние, вызванное сильным впе-

чатлением от чего-либо необычного, неожиданного. 

12. Ударный музыкальный инструмент. 13. Вой ско, 

сражающееся верхом. 15. Агрегатное состояние ве-

щества. 16. Несчастливая судьба. 17. Время закладки 

в почву семян. 18. Род соревнования в велосипедной 

гонке. 21. Выход части вой ск из осажденного укреп-

ления для нападения на осаждающего неприятеля. 

23. Способ обработки металлов давлением. 24. Полый 

стержень для наматывания на него ниток. 25. Творче-

ский работник, занимающийся публичным исполне-

нием произведений искусства. 28. Плотная ткань для 

верхней одежды. 29. Кондитерское изделие.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Акт. 7. Тротуар. 8. Реализм. 9. Аул. 11. Суслик. 13. Корыто. 14. Коридор. 15. Гаур. 17. Снег. 19. Отопление. 

20. Звук. 22. Винт. 24. Бойница. 26. Глагол. 27. Арника. 28. Дек. 30. Склянка. 31. Кусачки. 32. Пас.

По вертикали: 1. Фрамуга. 2. Ручник. 3. Арфа. 4. Трал. 5. Фактор. 6. Изъятие. 10. Удивление. 12. Колокол. 13. Конница. 15. Газ. 

16. Рок. 17. Сев. 18. Гит. 21. Вылазка. 23. Накатка. 24. Бобина. 25. Артист. 28. Драп. 29. Кекс.

Напевно, в Україні залишилося не так багато людей, 
які протягом останніх десяти місяців добре сплять. 
Війна занурила нас у стрес, тривожність, страхи, 
паніку. Тим часом, на думку сомнологів, чим важча 
ситуація навколо, тим жорсткішою має стати 
дисципліна сну.

СС
он — це стратегічна зброя, а здоровий сон 

і цивільного населення, і військових є пи-

танням національної безпеки, — вважає 

президент Всеукраїнської громадської організації 

«Українська асоціація медицини сну», директор Ла-

бораторії сну, кардіолог, сомнолог Юрій Погорець-

кий. — І ми маємо бути вдячні воїнам ЗСУ, які дозво-

ляють нам спати, і, маючи таку нагоду, ми зобов'язані 

дбати про свій сон.

Для цього потрібно, перш за все, подбати про 

мелатонін — гормон, що регулює циркадні ритми. 

Максимальне вироблення мелатоніну відбувається 

о 23-й годині, тому о 22-й годині сомнологи реко-

мендують вже бути в ліжку. А тим, хто не вірить у свої 

сили, радять поекспериментувати так протягом мі-

сяця, скориставшись додатковим бонусом у вигляді 

відключення світла. Ефект якісного висипання га-

рантують вражаючий.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ЗАСНУТИ
 Більше любові та позитивних емоцій, усмішок, 

приємних слів протягом дня — це вкрай важливий 

фактор підготовки до сну.

 Коли є можливість, лягати о 22-й годині. Дітей 

укладати о 21-й годині, прилягти з ними поруч, ви-

мкнувши світло. Не забувати про п'ять хвилин по-

гладжування, дуже важливих для спокійного заси-

нання дитини.

 Якомога менше використовувати кофеїн, спо-

живання якого б'є всі рекорди серед показників про-

ти засинання. У другій половині дня краще перехо-

дити на трав'яні чаї.

 Зменшити інформаційний потік, звівши його 

до мінімуму хоча б за годину до сну.

 Рухатися вдень, в ідеалі — пройтися ще перед 

сном, нехай навіть біля будинку, щоб не ходити тем-

ними вулицями. А ось будь-які спортивні наванта-

ження закінчити до 19-ї години.

 Не їсти перед сном, але й не лягати голодним.

 Приймати перед сном теплий душ.

 Освоїти дихальні вправи, в ідеалі — йогівські, 

добре працюють як релакс. Це спосіб і розслаблен-

ня, і перезавантаження.

 Не призначати самостійно снодійні препарати, 

не зловживати ними. Рятівна таблетка через місяць 

щоденного застосування може дати синдром рико-

шету, коли вживання снодійного погіршує якість 

сну. У разі безсоння краще звернутися до фахівця —

психолога, невролога, сомнолога.

ÄÈÑÖÈÏËIÍÀ ÑÍÓÄÈÑÖÈÏËIÍÀ ÑÍÓ
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