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илиппо Гранди и Игорь 
Терехов осмотрели раз-
рушения, ознакомились 

с процессом ремонтно- восста-
новительных работ и пообща-
лись с жителями поврежденных 
домов. Игорь Терехов акценти-
ровал внимание на важности де-
монстрации последствий россий-
ской агрессии международному 
сообществу:

— Харьков колоссально по-
страдал: более четырех с  поло-
виной тысяч домов поврежде-
ны, пятьсот из них не подлежат 
восстановлению. Но, несмотря ни 
на что, мы стараемся реконструи-
ровать жилье там, где это безопасно и воз-
можно, чтобы люди могли вернуться в свои 
дома. Да, хотелось бы это сделать как мож-

но скорее, но есть трудности с финансами. 
Мы благодарны лично господину Филиппу 
Гранди за визит и Организации Объединен-

ных Наций за поддержку на протя-
жении всей вой ны.

Филиппо Гранди отметил, что 
глубоко поражен увиденным, хо-
тя перед визитом в  Харьков уже 
успел побывать в  Днепре, Нико-
лаеве и  Запорожье. Он заверил 
харьковчан в дальнейшей гумани-
тарной и  финансовой поддержке 
со стороны ООН:

— Я увидел, что все города 
очень сильно разрушены, имен-
но поэтому ООН и другие между-
народные организации помогают 
правительству и местным властям 
в оказании первой помощи постра-
давшим. Мы выделяем средства 

нуждающимся, передаем гуманитарные на-
боры, а также обеспечиваем психологиче-
ской поддержкой тех, кому она нужна.

24 ЯНВАРЯ ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ ФИЛИППО ГРАНДИ ВМЕСТЕ 
С ХАРЬКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ ИГОРЕМ ТЕРЕХОВЫМ ПОБЫВАЛИ НА СЕВЕРНОЙ САЛТОВКЕ
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ÊËÞ×ÅÂÎÉ 
ÌÎÌÅÍÒ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей 
Ермак провел телефонный разговор с советником 
Президента США по вопросам национальной 
безопасности Джейком Салливаном.

Глава ОП ознакомил 

собеседника с текущей 

ситуацией на фронте 

и задачами, которые 

стоят перед силами 

обороны Украины. 

Была отмечена важ-

ность обеспечения 

украинской армии во-

оружением и техникой 

для эффективного реа-

гирования на действия 

агрессора. Стороны также продолжили рассмотрение 

вопроса об усилении защиты критической инфра-

структуры и обеспечении энергетической безопасно-

сти Украины.

Отдельно Андрей Ермак и Джейк Салливан об-

судили продолжение санкционного давления на 

государство- агрессора. Руководитель ОП рассказал 

о желании Украины провести саммит по вопросам 

санкций в феврале, также собеседники обсудили уси-

лия Президента Владимира Зеленского, направлен-

ные на достижение справедливого мира посредством 

предложенной им формулы мира.

По поручению Президента Украины Владимира 

Зеленского продолжается работа с международными 

партнерами по поддержке восстановления энергоси-

стемы страны после ракетных атак со стороны россии. 

На днях Андрей Ермак провел в формате видеокон-

ференции очередную встречу относительно поставок 

оборудования, необходимого для ремонта украинских 

электросетей.

Стороны обсудили возможность ускорения поста-

вок Украине оборудования, необходимого для восста-

новления энергосистемы и обеспечения граждан све-

том.

— Для нас очень важна скорость. Это ключевой мо-

мент. Потому что миллионы украинцев уже несколько 

месяцев страдают и не имеют элементарных удобств 

для жизни, — отметил Андрей Ермак. — Мы благодар-

ны всем партнерам, которые поддерживают Украину 

в это сложное время и оказывают помощь в вопросе 

восстановления энергосистемы. Это для нас очень 

важно, — подчеркнул Глава ОП.

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КАНТРИ МУЗЫКИ БРЭД ПЕЙСЛИ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К КОМАНДЕ АМБАССАДОРОВ, ИНИЦИИРОВАННОЙ ПРЕЗИДЕНТОМ 
УКРАИНЫ ВЛАДИМИРОМ ЗЕЛЕНСКИМ, ФАНДРЕЙЗИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ UNITED24

М
ногократный лауреат премий Grammy 

и Academy of Country Music Awards будет 

поддерживать направление «Восстановле-

ние Украины». Брэд Пейсли — обладатель трех наград 

Grammy, пятнадцати наград Academy of Country Music 

Awards, четырнадцати Country Music Association Awards 

и двух American Music Awards. В 2008 году он стал первым 

исполнителем, чьи десять синглов подряд оказались на 

первом месте Billboard Country Airplay. Во время онлайн- 

звонка Президент Украины Владимир Зеленский по-

благодарил музыканта за поддержку.

— Благодарю за то, что вы решили присоединиться 

именно к направлению «Восстановление». Жизнь многих 

людей была разрушена. Сейчас мы должны задействовать 

как можно больше знаменитостей, которые будут привле-

кать внимание к необходимости восстановления домов 

украинцев, пострадавших от вой ны.

Брэд Пейсли подчеркнул, что не одинок в своем жела-

нии помочь Украине: «Как и многие люди в Америке, я до 

сих пор не знал наверняка, как протянуть руку помощи 

из США. Мне очень повезло присоединиться 

к платформе, которая позволит это сделать. 

Как американец я вижу, насколько мы похожи, 

сколько у нас общих ценностей с отважными 

украинцами, и я сосредоточу усилия на том, 

чтобы помочь украинским семьям восстано-

вить свое жилье и вернуться домой».

Певец поддерживал Украину с начала пол-

номасштабного вторжения россии, в частно-

сти принял участие в благотворительном теле-

марафоне Ukraine: Answering the Call, кото-

рый транслировали в прайм-тайм три амери-

канских канала.

Инициированная Президентом Украи-

ны фандрейзинговая платформа United24 — 

основное окно для сбора пожертвований в под-

держку Украины. За восемь месяцев работы платформы 

собрано более 270 миллионов долларов от граждан из 

110 стран. Среди амбассадоров United24 — выдающиеся 

спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Алек-

сандр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, аме-

риканские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, груп-

па Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, 

астронавт Скотт Келли и историк Тимоти Снайдер.

ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÏÎÇÈÖÈß

25 января Президент Украины Владимир Зеленский 
отметил 45-летие. С юбилеем Главу государства 
поздравили Харьковский городской голова Игорь Терехов 
и исполнительный комитет Харьковского городского совета.

«У
важаемый господин Президент, искренне 

поздравляем Вас с юбилеем!

Во времена, когда наш народ подвергся 

самым тяжелым испытаниям, Вы, не колеблясь, продол-

жили и продолжаете умело держать руль управления вой-

ском и страной, объединяя весь цивилизованный мир во-

круг нас.

Пусть новый год жизни принесет Победу Украине, дол-

гожданные мир и спокойствие, а близкие люди всегда бу-

дут рядом и в безопасности!»

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет 
Харьковской городской территориальной громады 
на 2023 год.

К
ак сообщила заместитель Харьковского го-

родского головы — директор Департамента бюд-

жета и финансов Татьяна Таукешева, город по-

лучил средства из госбюджета на развитие образования 

и здравоохранения: «Бюджету города предусмотрена об-

разовательная субвенция из государственного бюджета 

в размере 1,66 млрд грн, а также дотация на содержание 

учебных заведений и здравоохранения — 26,3 млн грн».

Это позволит увеличить объем финансирования соци-

ально значимых направлений деятельности города и обес-

печить выполнение возложенных на органы местного 

самоуправления полномочий.

Создано коммунальное 
учреждение «Харьковское 
инвестиционное агентство». 
Соответствующее решение 
было принято 25 января 
на сессии Харьковского 
городского совета.

Д
еятельность ново-

го учреждения бу-

дет направлена на 

привлечение отечественных 

и иностранных инвестиций 

в экономику Харьковской городской территориальной 

громады, отметил мэр Игорь Терехов:

— Работа агентства будет состоять в привлечении инве-

стиций, в частности, путем представления нашего города 

на инвестиционных форумах. Кроме того, будет проведен 

тщательный анализ того, что сейчас сдерживает приток 

инвестиций. Я уже говорил и хочу подчеркнуть еще раз — 

после окончания вой ны кон-

куренция между городами 

будет мощной, и нам нужно 

выиграть эту конкуренцию. 

Поэтому все механизмы, ко-

торые будут использованы 

этим коммунальным учре-

ждением, будут публичны 

и открыты.

Согласно решению, КУ 

«Харьковское инвестици-

онное агентство» создано 

с целью осуществления инве-

стиционного, инновационного, консультативного и дру-

гих видов деятельности, а также содействия инвестицион-

ному развитию Харьковской городской территориальной 

громады путем раскрытия инвестиционного потенциа-

ла, привлечения инвестиций, развития государственно- 

частного партнерства, а также налаживания сотрудниче-

ства между обществом и бизнесом.

ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

ÄÅÐÆÀÒÜ ÐÓËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß!

ÏÐÈÂËÅ×ÅÌ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ



3Четверг 
26 января 2023 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

В ЦЕЛЯХ 
УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА 

МЕДПОМОЩИ
В Харькове реорганизовали 

ряд медицинских учреждений. 
Соответствующее решение было 

принято на состоявшейся 25 января 
внеочередной сессии городского совета.

Согласно проведенному Департамен-

том здравоохранения ХГС анализу фи-

нансового состояния медучреждений по 

состоянию на 1 января 2023 года, даль-

нейшее функционирование четырех 

учреждений без реорганизации или фи-

нансовой поддержки из местного бюдже-

та невозможно.

В связи с этим были приняты следу-

ющие решения о реорганизации: Го-

родскую детскую стоматологическую 

поликлинику № 1 присоединили к Го-

родской детской поликлинике № 23, 

а городские кожно- венерологические 

диспансеры № 1, 2 и 4 — к Городскому 

кожно- венерологическому диспансеру 

№ 5.

В Департаменте отметили, что это поз-

волит улучшить качество предоставления 

медицинских услуг населению, прибли-

зить доступность к специализированной 

помощи и при этом оптимизировать ис-

пользование имеющихся административ-

ных, финансовых и кадровых ресурсов.

Основанием для реорганизации ста-

ло постановление Кабинета Министров 

Украины от 27.12.2022 № 1464 «Некото-

рые вопросы реализации программы го-

сударственных гарантий медицинского 

обслуживания населения в 2023 году».

ÇÀ ÌÓÆÅÑÒÂÎ, ÒÐÓÄ È ÎÒÂÀÃÓ
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ РЯДА 
ХАРЬКОВЧАН ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ

В 
частности, за активную гражданскую пози-

цию, весомый вклад в развитие волонтер-

ского движения, оказание помощи жителям 

Харькова во время военного положения в Украине 

награждены: член общественного объединения «Со-

юз инициативных движений» Ирина Денисова, ру-

ководитель департамента персонала ЧАО «Концерн 

АВЕК и КО» Лилия Дмитриева, охранник 3-го разря-

да ООО «Интерсервис 2007» Владимир Кусков и дру-

гие. За мужество, отвагу и самоотверженность, про-

явленную солидарность и поддержку украинского 

народа, оказание помощи жителям города, социаль-

ным и медицинским учреждениям во время военно-

го положения грамотами горсовета отмечены води-

тель Харьковской областной организации Общества 

Красного Креста Украины Владимир Безродный, 

маркетинг- директор «9–1–1» Юлия Клименюк, 

специалист по развитию волонтерства в Холодно-

горской районной организации Общества Красно-

го Креста Украины Евгения Кириченко и другие. За 

многолетний добросовестный и плодотворный труд, 

высокий профессионализм, весомый вклад в защиту 

государственного суверенитета и территориальной 

целостности Украины в условиях военного положе-

ния грамотой награжден директор частного научно-

го учреждения «Научно- исследовательский инсти-

тут правовых и социальных наук», военнослужа-

щий воинской части № 3005 Национальной гвардии 

Украины Владимир Чумак.

За многолетний добросовестный труд, весомый 

вклад в социальную защиту ветеранов и пенсио-

неров, патриотическое воспитание молодежи и по 

случаю Международного женского дня также грамо-

той отмечены глава социально- правовой комиссии 

совета Харьковской городской организации ветера-

нов Украины Любовь Белькова и глава организации 

ветеранов Украины Индустриального района Ната-

лья Сытник.

ВШевченковском районе бригады КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС устраняют сложную аварию.

Н
а предприятии отметили, что 24 января комму-

нальщики приступили к ремонтным работам на 18 

участках трубопроводов холодного водоснабжения.

— В частности, проводится комплекс восстановительных ра-

бот на водоводе диаметром 1000 мм на пр. Победы в Шевчен-

ковском районе. Этот трубопровод очень важен для водоснаб-

жения жителей, поэтому ремонт производится без отключения 

подачи воды. После завершения ремонтных работ территорию 

приведут в порядок, — рассказал начальник районной службы 

наружных водопроводных сетей Андрей Целогородцев.

Сообщить об авариях в системе водоснабжения харьковчане 

могут по тел.: 15-33.

В Харькове дети в возрасте от 5 лет могут сделать прививку 
от COVID-19.

С
огласно приказу Министерства здравоохране-

ния Украины, разрешено проведение прививки де-

тям от COVID-19 с 5-летнего возраста вакциной 

COMIRNATI, сообщили в Департаменте здравоохранения 

Харьковского горсовета. Полный курс прививки составляет две 

дозы с интервалом 21–28 суток.

В январе 2023 года (после централизованного получения вак-

цины COMIRNATI), детей будут прививать в детских поликли-

никах при наличии согласия родителей (или законных предста-

вителей) и после осмотра педиатра или семейного врача. В де-

партаменте отметили, что в 2022 году вакциной COMIRNATI 

было привито 1928 детей в возрасте от 12 лет (с октября 2021 го-

да (начала разрешенной вакцинации от COVID-19 детям) по 

декабрь 2022 года включительно был привит 4041 ребенок). 

Особое внимание уделяется детям, больным коронавирусом. 

В 2022 году в Харькове положительный результат ПЦР диагно-

стировали у 4017 детей, а с апреля 2020 по 2022 год — у 12,6 тыс. 

детей.

В Департаменте подчеркнули, что иммунизация — это 

единственный безопасный способ преодолеть коронавирусную 

болезнь.

Рабочие КП «Комплекс по вывозу 
бытовых отходов» Департамента 
жилищно- коммунального 
хозяйства ХГС наводят порядок 
в центральной части города.

К
ак сообщили на пред-

приятии, работы по вы-

возу бытовых отходов 

с улиц Сумской, Пушкинской, 

Рымарской и других не останав-

ливались с начала вой ны. Еже-

дневно оттуда вывозится около 

32 куб. м мусора.

Накануне на этом маршруте работала бригада мусоровоза 

в составе водителя Александра Головко и грузчика Алексея Не-

стерова, которые неоднократно попадали в зону обстрелов.

«Были слышны громкие взры-

вы, было страшно. Вспоминаю 

один случай, когда работали 

в начале ул. Сумской, в районе 

пл. Свободы, и раздались взрывы 

— мусоровоз подпрыгнул. Когда 

затихло, и мы пришли в себя, 

поехали дальше работать», — 

вспоминает Александр Головко.

Экипаж мусоровоза отмеча-

ет хорошее отношение харьков-

чан к коммунальщикам. В то же 

время именно на этом маршруте, 

в центре Харькова, чаще всего 

наблюдается проблема неправильной парковки автотранспор-

та, что мешает подъезду спецтехники к контейнерам для сбора 

бытовых отходов.

ËÓ×ØÅ ÏÅÐÅÑÒÐÀÕÎÂÀÒÜÑß

ÁÅÇ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß ÂÎÄÛ

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÂÅÇÄÅ
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ÆÈÒÒß 
ÒÐÈÂÀЄ
Обвуглена та з численними 
руйнуваннями — такий вигляд зараз має одна 
з шістнадцятиповерхівок на Північній Салтівці. 
Тепер будинок непридатний для життя, 
але надія на його відновлення все ж є.

Життя мешканців будинку також перетво-

рилося на руїни. А спогади про колись спо-

кійне та мирне існування згоріли у тому ж 

вогні, що і їхні оселі.

У той день з ранку Ольга з підвалу підня-

лася до своєї квартири: треба було приготу-

вати їжу:

— І тут почула неймовірно гучний 

і страшний звук. Врятувало те, що в саме 

в цю мить, коли стався вибух, я була у за-

гальному коридорі, розмовляла з сусідкою. 

Коли зайшла до хати — жахнулася. Все було 

засипане склом, шибки повилітали, кварти-

ра була майже зруйнована. Я в якомусь сту-

порі почала щось прибирати, якісь уламки, 

але сусідка зупинила та вивела мене з хати… 

Місяці зо три я сюди не приїжджала зовсім, 

не могла на це дивитись.

— Я була у підвалі, коли в наш будинок 

влучила ракета. Я до скону не забуду цей 

страшенний гуркіт. Коли вибралася з підва-

лу, побачила, що все навкруги у склі. Я по-

чала гукати маму, кричати їй, звати, бо вона 

піднялася у квартиру незадовго до вибуху, — 

пригадує донька Ольги Тетяна. — Того ж дня 

зібрали вцілілі речі, кішку та поїхали, бо зро-

зуміли: сидіти навіть у підвалі на Північній 

Салтівці дуже небезпечно.

— Ми тільки-но зробили ремонт в дитя-

чій кімнаті, а ще купили нові телевізор, ліж-

ко, велосипеди на весну. Все пішло у сміття. 

Зараз ми як переселенці живемо у орендова-

ній квартирі, — каже Валентина.

— Заходив сюди ще по майже гарячому 

вугіллю. Але квартири вже не було. Вона 

вщент вигоріла. Я залишився без житла, без 

речей, практично на вулиці. Ось така історія. 

Нічого вже не змінити. Але життя йде далі. 

Зараз родина в Іспанії, я тут. Працюю, хоча 

й не за фахом: ми відновлюємо котельні по 

всьому місту, — розповідає Антон.

Виконроб будівельної організації Руслан 

Малихін повідомив, що внаслідок влучан-

ня снаряду у будинку були зруйновані несучі 

конструкції, місяці загального користуван-

ня, плити перекриття. Виникло багато осе-

редків займань: багато квартир перетвори-

лося на попіл. Зараз робітники демонтують 

зруйновані частини будівлі, а потім вже по-

чнуть працювати над відновленням будинку.

В місті вже реконструювали 66 будинків, 

зруйнованих ворожими снарядами. Харків-

ський міський голова Ігор Терехов зазначив, 

що оскільки першочергова мета — зберег-

ти будівлі, то потрібно відновити їхні кон-

структивні елементи у якомога більшій кіль-

кості в різних районах міста.

У ХАРКОВІ ЩОДНЯ ПРАЦЮЮТЬ КОМУНАЛЬНІ 
СЛУЖБИ. У РІЗНИХ РАЙОНАХ МІСТА ТРИВАЮТЬ 
РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ БУДИНКІВ, ЩО ЗАЗНАЛИ 
РУЙНАЦІЙ ВІД ОБСТРІЛІВ, РЕМОНТУЮТЬ ДОРОГИ 
ТА СЛІДКУЮТЬ ЗА ЧИСТОТОЮ

Н
априклад, у Немишлян-

ському районі праців-

ники КП «Харківське 

ремонтно- будівельне підприєм-

ство» ХМР виконують комплекс 

робіт з ремонту житлового фонду. 

У будинках на вулицях Олімпій-

ській, Танкопія та Салтівському 

шосе триває поточний ремонт по-

крівель, а у будинках на бульварі 

Богдана Хмельницкого, Салтів-

ському шосе та вулиці Амосова ре-

монтують вхідні двері до під’їздів, 

підвалів та техповерхів.

В Основ’янському районі бригади КП «Харківспецбуд» 

ХМР приводять до належного стану фасад будинку на Гімна-

зійній набережній. Закрили контури, зокрема вікна, в помеш-

каннях містян полагодили піддашки та виконали інші дрібні 

роботи. Ремонтують вхідні групи і покрівлі також у будинках 

Салтівському району.

В Індустріальному районі працівники КП «Харківжилбуд» 

ХМР відновлюють перекриття у житлових будинках та покрів-

лі.

Не забувають і про магістралі міста. Бригади КП «Шляхрем-

буд» відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів 

після ремонту інженерних служб у різних районах мегаполісу. 

Загалом на дорогах міста працюють 166 робітників та 84 оди-

ниці спецтехніки підприємства. Також тривають роботи із ре-

монту об’єктів водозниження і зливової каналізації.

БАГАТОТОННІ ПЛИТИ ЗЛАМАНІ, НАЧЕ ЛИСТИ 
ФАНЕРИ. КУПИ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ВСЕ 
ПЕРЕВЕРНУТО, СКРІЗЬ ДІРИ. ЦЕ ПІД’ЇЗД ОДНІЄЇ 
З БАГАТОПОВЕРХІВОК У П’ЯТИХАТКАХ ПІСЛЯ 
ПРИЛЬОТУ

В
иконроб будівельної організації Сергій Рибал-

ко повідомив, що ракета прямим влучанням 

пошкодила дах та зруйнувала плити перекрит-

тя, які впали в квартиру на 9-му поверсі:

— Крім усього, зруйновані системи опалення, водо-

постачання та таке інше. Зараз ми готуємо будівель-

ний майданчик, щоб почати відновлювальні роботи 

у будинку. З допомогою баштового крану демонтуємо 

зверху зруйновані конструкції, будівельники розберуть 

ненадійні цегляні частини стін, щоб потім робити нові. 

На нас чекає багато процесів, в тому числі і перекриття 

даху, а також внутрішні роботи у під’їзді.

Будинки у мікрорайоні П’ятихатки розорені аж ніяк 

не менше, ніж у інших районах Харкова. Тут також важ-

ко знайти багатоповерхівку без слідів пожеж та руйну-

вань.

— Залишатися тут було і страшно, і важко. Але ба-

гато хто лишився, і я в тому числі. Вибухи були через 

кожні 20 хвилин, скло летіло, а ми рахували ті хвилини 

між вибухами, щоб встигнути добігти та отримати па-

кунок з гуманітаркою. Не стало ні світла, ні опалення, 

ні води, нічого не працювало. Це було жахливо, навіть 

якось апокаліптично, — пригадує Володимир. — Нас 

було десь чоловік 50, які перебували у підвалі Будинку 

побуту. Ми там пробули десь місяць. А потім трапилися такі 

два страшні прильоти, що наша будівля вся здригнулася. Мами 

похватали своїх дітей, чоловіки теж не на жарт перелякалися. 

Коли наважився вийти на вулицю, побачив, що балконів у на-

вколишніх будинках просто немає. Ми вже майже рік живемо 

у напрузі: прилетить чи не прилетить. Але їхати звідси не зби-

раємося. Звикли, мабуть, вже до цього жаху. Думаю, що після 

перемоги Харків повністю відновиться, буде ще краще, ніж до 

війни.

Нагадаємо, у Харкові відновлюють та ремонтують після об-

стрілів будинки як комунальної форми власності, так і коопе-

ративні.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що 

усі будівлі, по можливості, мають бути відбудовані. Ремонтні 

роботи в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ виконують на умовах 

мінімального співфінансування з мешканцями, щоб дотриму-

ватись правил міської програми підтримки житлових коопера-

тивів

Ç ÂIÐÎÞ Â ÏÅÐÅÌÎÃÓ

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊÈ 
ÍÀ ÂÀÐÒI
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Н
а жаль, ми бачимо, як від ворожих атак мирні 

жителі гинуть на звалищах власних будинків. Та 

якщо знати, як поводитися під завалами, шанси 

вижити досить високі, переконують медики та надзвичай-

ники.

Що робити, якщо валиться будинок? Якщо ви почули 

вибухи поблизу, або зрозуміли, що будівля втрачає стій-

кість, намагайтесь якомога швидше покинути її, взяв-

ши документи, гроші і предмети першої необхідності. 

Залишаючи приміщення, спускайтеся сходами, а не на 

ліфті.

ПОРАДИ ВІД МОЗ
Якщо покинути споруду немає можливості, перейдіть 

у найбезпечніше місце: отвори несучих внутрішніх стін, 

кути, утворені несучими внутрішніми стінами, під балка-

ми каркаса. При обваленні будинку, якщо можливо, схо-

вайтеся під стіл — він захистить від предметів, що пада-

ють, і уламків. Якщо з вами є діти, укрийте їх собою. Від-

крийте двері з квартири, щоб забезпечити собі вихід у разі 

потреби. Тримайтеся подалі від вікон, електроприладів, 

негайно відключіть воду, електрику і газ. Якщо виникла 

пожежа, відразу ж спробуйте загасити її. Не виходьте на 

балкон. Не користуйтеся сірниками, бо є небезпека ви-

току газу. Спробуйте заспокоїтись і пристосуватися до 

обставин, озирнутися, пошукати можливий вихід. Нама-

гайтеся визначити своє місцезнаходження і дізнатися, чи 

немає поруч інших людей: прислухайтеся, подайте голос. 

Пам'ятайте, що людина здатна витримати спрагу і голод 

протягом тривалого часу, якщо не буде марно витрачати 

енергію.

Крім того, ось що слід робити, перебуваючи під уламка-

ми будівлі: пошукайте в кишенях або поблизу предмети, 

які могли б допомогти подати світлові або звукові сигнали 

(наприклад, ліхтарик, дзеркальце, а також металеві пред-

мети, якими можна постукати по трубі або стіні). Якщо 

єдиним шляхом виходу є вузький лаз — протисніться че-

рез нього. Для цього необхідно розслабити м'язи і рухати-

ся, притиснувши лікті до тіла.

 ТРАВМИ ПРИ ОБВАЛЕННІ БУДІВЛІ
Коли людина довго перебуває під завалами і придавлена 

плитами або арматурою, настає травмування тканин через 

відсутність надходження крові. У місці травми починають 

накопичуватися токсичні продукти життєдіяльності орга-

нізму. Якщо різко прибрати навантаження з травмованої 

частини тіла, токсини швидко потраплять в кровоносну 

систему. З таким потоком токсинів не можуть впоратися 

нирки, що призводить до летального кінця. З цієї при-

чини перед підняттям важких уламків з потерпілого кли-

чуть медичних працівників для встановлення крапельниці 

і введення спецпрепаратів.

Якщо після обвалення медики ще не прибули на місце 

надзвичайної ситуації, а потерпілому потрібна термінова 

допомога, необхідно накласти тугу пов'язку на всю при-

давлену частину тіла потерпілого. Щойно людина буде 

витягнута з-під уламків, її потрібно негайно доправити до 

лікарні.

НАСТАНОВИ РЯТУВАЛЬНИКІВ
Надзвичайники теж зібрали корисні поради для міс-

тян на випадок, якщо сам опинився під завалом, або по-

бачив зруйнований будинок, і є сили допомогти службам 

у розборі. У чомусь вони схожі з рекомендаціями медиків, 

а у деяких моментах рятувальники мислять більш широко.

Якщо в людини перед очима постає розбитий будинок, 

то перше, що спадає на думку, — треба допомогти тим, хто 

в такій ситуації. Та САМОВІЛЬНО ЛІЗТИ В ЗАВАЛИ 

НЕ МОЖНА В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, кажуть надзви-

чайники. Будинок може осипатися й після вибуху.

— Це може бути небезпечно як для тих, хто хоче надати 

допомогу, так і для тих, хто опинився в завалах. Краще ви-

значити місце, де людина перебуває, почути її і відповідно 

передати цю інформацію працівникам ДСНС. Рятуваль-

ники працюють професійно. В них є необхідне обладнан-

ня. Вони це роблять поступово, щоб обережно добратися 

до людини, — розповів речник ДСНС України Олександр 

Хорунжий.

Якщо в обвалах опинилися ви, аби вижити, чітко дотри-

муйтеся порад рятувальників. Перше правило — ЖОД-

НОЇ ПАНІКИ. Усвідомте, де ви і що навколо.

— Падайте на підлогу та повзіть до кута кімнати, де є 

несуча стіна. Ці стіни надійніше вас захистять. Підстеліть 

щось під собою на підлогу, лягайте на бік і підтягніть колі-

на до грудей, голову обхопіть руками, — розповідають до-

свідчені рятувальники.

ЩОСИЛИ КЛИЧТЕ НА ДОПОМОГУ. Поруч теле-

фон — набирайте рятувальників і детально опишіть, в якій 

ви частині будинку. Якщо гаджетів немає, кричіть та обе-

режно стукайте по трубах. Кожні 10 хвилин рятувальни-

ки вимикають техніку. Вони намагаються почути звуки 

і з'ясувати, де ще є живі.

— Не панікуйте і не впадайте у відчай, навіть якщо не 

вдалось нікого покликати. Намагайтеся не зачепити той 

предмет, на якому тримається решта конструкцій. Не ро-

біть собі підсвітку запальничкою — це може спровокувати 

вибух, якщо десь був витік газу, — пояснюють у ДСНС.

ЯКЩО ВАС ПОРАНИЛО — зупиніть кров тим, що 

є під рукою. Можливо, навіть шматком одежі. Затисніть 

рану, доки кровотеча не зупиниться. За можливості на-

кладіть джгут. Його можна замінити ременем, лямкою від 

бюстгальтера чи резинкою від білизни. Однак якщо у ва-

шому тілі застряг уламок чи інший предмет, чіпати його не 

можна. ПАМ'ЯТАЙТЕ, якщо ви витягнете стороннє тіло, 

це може спровокувати критичну кровотечу.

Попереджений — отже озброєний. Та навіть знаючи ба-

зові правила поводження під завалами, нехтувати звуком 

сирени нині не можна. Рятувальники наголошують: зви-

чайний підвал житлового будинку, найімовірніше, вбере-

же вас від смерті. А правило двох стін уже зберегло життя 

не одному українцеві.

Харківський міський голова Ігор ТЕРЕХОВ:
«Я закликаю харків'ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бо немає для росіян більшої радості, ніж тероризувати 
мирне населення та зробити українцям погано. Також закликаю людей заздалегідь дізнатися, де розташовані сховища 

та найближчий пункт незламності».
Зробити це можна у чат-боті «Харків — твій дім» — @tviyDimKharkivBot. 

Натиснувши у меню «Об‘єкти, що працюватимуть без електропостачання», можна отримати посилання на інтерактивну мапу міста, 
а також доступ до файлів для завантаження на гаджет. Міський голова повідомив, що там є повний список усіх закладів, 

що працюють без електрики, — від пунктів гарячого харчування і ветклінік до джерел водопостачання і магазинів.

СОТНІ ТИСЯЧ ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКІВ ЗРУЙНУВАЛА РОСІЯ 
З ПОЧАТКУ ВІЙНИ. ЗА ПЕРШІ 
ПІВРОКУ ВІД ПОВНОМАСШТАБНОГО 
ВТОРГНЕННЯ МІЛЬЙОННИК ХАРКІВ 
СТАВ НАЙОБСТРІЛЮВАНІШИМ 
МІСТОМ КРАЇНИ. АЛЕ І СЬОГОДНІ 
ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЮЮТЬ 
ПОМЕШКАННЯ УКРАЇНЦІВ МАЛО 
НЕ ЩОДНЯ, ВКОТРЕ ЗМУШУЮЧИ 
СУСПІЛЬСТВО ЗДРИГНУТИСЯ 
ВІД ЗВІРСТВА РОСІЯН

ÂÈÑÎÊI ÂÈÑÎÊI ØÀÍÑÈ ØÀÍÑÈ 
ÂÈÆÈÒÈÂÈÆÈÒÈ
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О
скільки взимку денне світло зникає рано, читати 

при відключеннях електроенергії стає неабияк 

важко. Звісно, якщо полюбляєш паперові кни-

ги, можна читати з ліхтариком. Коли всі «домашні» книж-

ки прочитав не один раз і знаєш їх вже напам’ять, мож-

на звернутись у міські бібліотеки. У Харкові все більше 

бібліотек починають працювати в офлайн-режимі. У Де-

партаменті культури ХМР повідомили, що, наприклад, 

з початком року бібліотека- філія № 11, що по вул. Пол-

тавський Шлях, 118, у Холодногірському районі, частково 

відновила роботу і чекає на своїх читачів щопонеділка та 

щочетверга з 10.00 до 13.00. Також багато бібліотек міста 

працюють за попередньою домовленістю. Тож, якщо не 

можете існувати без паперових книжок, дізнайтеся коор-

динати, телефонуйте до своїх районних бібліотек, домов-

ляйтеся про час і приходьте!

Але сьогодні все ж набагато зручніше завантажити улю-

блену літературу на смартфон або в електронну книгу, тим 

паче що читання не забере багато заряду.

Liga.Tech пропонує добірку з п’яти безплатних укра-

їнських застосунків, де можна завантажити літературу 

безпечно. А також покрокову інструкцію, як це зробити 

швидко та просто.

 GOOGLE PLAY BOOKS
Якщо ти вірний корис-

тувач Android, то у пригоді 

стане безплатний застосунок 

з великою бібліотекою книг 

Google Play Books. У ньому 

можна купувати літературні 

новинки у форматі тексту та 

аудіо або завантажувати файли з власної електронної бі-

бліотеки. Деякі книги є у безкоштовному доступі.

Також за допомогою застосунку можна підвищувати рі-

вень англійської. Адже, окрім книг рідною мовою, тут до-

ступний великий вибір англомовної літератури.

 ЯК ЧИТАТИ ОФЛАЙН:

1. Відкрий застосунок Google Play Books.

2. Перейди на вкладку Бібліотека.

3. Натисни на книгу, яку вже придбав(-ла) і тепер хочеш 

завантажити на пристрій.

4. Щоб завантажити її, натисни «Ще», а потім «Зберег-

ти». Після збереження ти побачиш значок «Книга збережена 

офлайн».

Після цього, коли вимкнуть світло та зникне зв’язок, ти 

матимеш змогу читати улюблену книгу, не хвилюючись, що 

наступна сторінка не завантажиться.

 APPLE BOOKS
Цей безкоштовний додаток 

дуже схожий на попередній. 

Єдина відмінність у тому, що 

розроблений він для корис-

тувачів IOS. В Apple Book теж 

можна читати завантажені 

книжки з власної бібліотеки 

та ті, що ти придбав(-ла) в за-

стосунку. Багато книг в iBookStore безкоштовні, а платні 

можна навіть трохи почитати, перед тим як купити.

 ЯК ЧИТАТИ ОФЛАЙН:

1. Відкрий застосунок Apple Books.

2. Перейди до розділу «Мої книги» у нижній частині екра-

на.

3. У рядку з потрібною книгою натисни «Завантажити».

4. Коли файл повністю завантажиться, у рядку з книгою 

з’явиться кнопка «Читати/Слухати».

 АБУК
Цей застосунок називає се-

бе першою українською аудіо-

книгарнею. Крім аудіофор-

матних книг, ти знайдеш там 

низку літературних шедеврів 

у електронному форматі.

У бібліотеці «Абук» мож-

на знайти жанр на будь-який 

читацький смак, адже там є: проза, поезія, нонфікшн, де-

тективи, підручники, дитячі твори від українських та за-

кордонних авторів.

Якщо ж вибереш аудіокнигу, то читатимуть її для тебе: 

Сергій Жадан, Валерій Маркус, Соня Сотник, Іван Семе-

сюк, Сергій Притула, Андрій Хливнюк.

У цьому застосунку кожну книгу треба купувати 

окремо. Середня вартість становить приблизно $5. 

Для тих, у кого змоги купити її немає, є гарна новина: 

книжки для дітей та українська класика доступні без-

коштовно.

 ЯК ЧИТАТИ ОФЛАЙН:

1. Відкрий застосунок на iOS або Android.

2. Щоб завантажити вибрану книжку, натисни на її на-

зву.

3. На обкладинці, у правому нижньому куті, ти побачиш 

три червоні крапки.

4. Треба буде натиснути на них та вибрати опцію «За-

вантажити файл». 

Відтепер книжка завжди буде доступна в бібліотеці.

 YAKABOO
Напевно, ти не раз замов-

ляв(-ла) книжки саме на 

Yakaboo. Це популярний 

інтернет- магазин, де можна 

знайти літературу в електрон-

ному та аудіоформаті на будь-

який смак. Та чи знав(-ла) 

ти, що у Yakaboo є власний 

застосунок з двома форматами доступу: підпискою на за-

стосунок та купівлею окремих книжок?

Якщо ти купуєш підписку, то можеш читати скільки за-

вгодно книжок, крім деяких бестселерів, які треба буде 

купувати окремо. Якщо ж ти не читаєш настільки часто 

через брак часу, то зручним буде другий варіант. Відтак ти 

просто купуєш окрему книжку, яка тебе зацікавила, та на-

солоджуєшся нею в темні часи без мережі.

Для тих, хто не має змоги купувати книги, у застосунку 

є хороший вибір безкоштовної літератури, яка відповідає 

потребам часу. Абсолютно безплатно ти зможеш заванта-

жити такі книги: Ярослав Грицак «Нарис історії України», 

Станіслав Асєєв «Світлий шлях», Оксана Мороз «Нація 

овочів» та «Людина в пошуках справжнього сенсу» Вікто-

ра Франкла.

 ЯК ЧИТАТИ ОФЛАЙН:

1. Відкрити застосунок на iOS або Android.

2. Вибрати книжку, яку плануєш читати, та перейти на 

її сторінку.

3. Праворуч від назви книги ти побачиш характерний сим-

вол, який означає завантажити. Сміливо натискай на ньо-

го, щоб книга опинилася на твоєму смартфоні.

4. Коли завантаження завершиться, характерний символ 

змінить колір на зелений. Так ти зрозумієш, що все пройшло 

успішно, і тепер можна читати в режимі офлайн.

 LIBRARIUS
В Librarius немає можли-

вості оформити підписку та 

читати в необмеженій кіль-

кості, як на Yakaboo. Тому тут 

кожну книгу доведеться ку-

пувати окремо.

Звісно, ти можеш знайти 

там і безплатні книги. Зо-

крема, така пропозиція доступна для читання української 

класики. За добірку нонфікшн- літератури чи художніх 

бестселерів доведеться платити.

 ЯК ЧИТАТИ ОФЛАЙН:

1. Відкрий застосунок на iOS або Android.

2. Вибери книжку та натисни «Читати». Після цього ба-

жана література автоматично завантажиться у бібліоте-

ку та буде доступна офлайн.

ÇÀÂÀÍÒÀÆÒÅ ÒÀ ×ÈÒÀÉÒÅ
З ПЛАНОВИМИ ВІДКЛЮЧЕННЯМИ СВІТЛА ТА БЛЕКАУТАМИ БАГАТО ХТО ПОЧАВ ШУКАТИ 
СОБІ ХОБІ, ЗАНЯТТЯ ЧИ СПРАВУ, ЯКОЮ ВІЛЬНО МОЖНА РОЗВАЖИТИСЯ І БЕЗ ЕЛЕКТРИКИ. 
І НАЙПОПУЛЯРНІШИМ ЗАНЯТТЯМ, БЕЗПЕРЕЧНО, ВИЯВИЛОСЯ ЧИТАННЯ
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ÌÀÍÄÐIÂÊÀ ÑÂIÒÀÌÈÌÀÍÄÐIÂÊÀ ÑÂIÒÀÌÈ
ÔÅÍÒÅÇIÔÅÍÒÅÇI

КНИГИ У ЦЬОМУ ЖАНРІ  ЧУДОВА МОЖЛИВІСТЬ НА ДЕКІЛЬКА 
ГОДИН ВІДІРВАТИСЯ ВІД РЕАЛЬНОСТІ Й ЗАНУРИТИСЯ 

В АБСОЛЮТНО ІНШИЙ СВІТ ФАНТАСТИЧНИХ ІСТОТ, 
ДИВОВИЖНИХ ПЕРСОНАЖІВ ТА МІФІВ. «ВІКНА» ПРОПОНУЮТЬ 
ДОБІРКУ ЗАХОПЛИВОГО ФЕНТЕЗІ, ЯКЕ ДОПОМОЖЕ ЗАБУТИ 

ПРО ТРИВОЖНІ ДУМКИ

 «ЗНАЙТИ КРАЇНУ АМАЗОНОК», Наталія ДОВГОПОЛ

Жанрово «Знайти країну амазонок» — це поєд-

нання фентезі та пригодницько- історичного ро-

ману, який змальовує Україну XVI–XVIII століть. 

В основі сюжету легенда про амазонок, яка існува-

ла серед шляхти на Галичині.

Княжна Катря Замковецька і її невипадкові су-

путники — шляхтич, який постає проти батька, за-

гадкова скоморошка Талестра і таємничий поміч-

ник, який повсякчас ховає своє обличчя, — поста-

нуть перед складним вибором.

На головних героїв чекають захопливі пригоди, 

перемоги й провали, дружба і зради. І нікому не 

вдасться оминути того, що стає на цьому шляху.

 «МАГІЧНА ЧАЙНА КРАМНИЧКА ВАНЕССИ Ю В ПАРИЖІ», Розелль ЛІМ

Головна героїня Ванесса володіє рідкісним даром 

передбачення, який вважає своїм прокляттям й по-

над усе прагне його позбутися.

Вона навіть відмовилася від чаю на користь ка-

ви, щоб уникати дивних натяків долі на дні чашок 

і в чайних листочках.

Дівчина почувається винною від того, що з людь-

ми навколо трапляються нещастя. Не кажучи вже 

про власні невдачі, особливо в коханні… Якось во-

на вирушає до Парижа на запрошення тітки та ніби 

отримує шанс на нове життя.

У затишній чайній крамничці Ванесса знаходить 

спокій… і не тільки. Та все ж остаточно вона ще не 

опанувала свій дар і лишається питання — чи змо-

же вона остаточно опанувати свій дар і впоратися з настирливою долею?

 «ЗІРКИ Й КІСТКИ», Ірина ГРАБОВСЬКА

Це перша частина трилогії «Замок із кришталю» 

і розповідає про світ, осяяний священним світлом 

Зірок.

Це динамічне фентезі, засноване на реальних 

подіях європейського середньовіччя, де не існує 

простих рішень, але є місце для правди, епічних 

битв і кохання!

«Зірки й кістки» починають історію великої бо-

ротьби, де кожен із героїв зустрінеться із власною 

темрявою.

 «ПОМІЖ ЗЛОДІЇВ», Едрієнн ЯНҐ

Головна героїня Фейбл ніколи не забуде, як мати 

загинула під час бурі, а тато кинув її саму на острові 

виживати поміж злодіїв. Колись маленька наляка-

на дівчинка, тепер горда й сильна донька моря, яка 

навчилася нікому не довіряти й завжди покладати-

ся тільки на себе, вона не має, куди вертатися, про-

те єдине, що рухає нею, — жага вибратися з цього 

клаптика суші, знайти батька й забрати належне.

Дівчина заручається допомогою молодого торговця 

на ім’я Вест і разом їм доведеться пережити більше, 

ніж підступні шторми та помсти покидьків.

 «ЦІЛОДОБОВА КНИГАРНЯ МІСТЕРА ПЕНУМБРИ», Робін СТОУН

Це розповідь про книжки і технології, крипто-

графію і таємниці, дружбу і кохання. Вона почи-

нається у Сан- Франциско, у химерній книгарні, 

але дуже скоро виходить далеко за її межі, у ши-

рокий світ та оповите сутінками минуле. Автор 

витворив пригодницьку історію двадцять першого 

століття, поєднавши водночас казкову чарівність 

Харукі Муракамі та захопливу філософську магію 

Ніла Стівенсона чи раннього Умберто Еко. А ще 

додав особливої й трохи несподіваної чуттєвості, 

котрої зараз так мало у світі художньої літератури.

«Цілодобова книгарня містера Пенумбри» ціл-

ком відповідає своїй назві — це заклад, переступив-

ши поріг якого ви більше не захочете його зали-

шати, така собі сучасна скриня з цікавинками, що здатна заінтригувати будь-якого 

допитливого читача.

 «УСІ МОЇ КЛЮЧІ І ҐАЙЯ», Наталія МАТОЛІНЕЦЬ

Не відчиняй незнайомих Дверей, — радить Ко-

декс чаклунів. 

Іґніса Еміліуша це завжди влаштовувало: по-

при талант до магії та благословення Духа Вогню, 

він тримався якнайдалі від гризот трьох великих 

родів і уникав Декорацій, зворотного боку реаль-

ності.

Та зустріч із Ґайєю вирвала його з буднів і кинула 

в неспинну мандрівку, сповнену відкриттів. Адже 

світ — небезпечний і неймовірний, Ґайя — таємни-

ча та ще й пов’язана з одним із магічних Ключів 

Іґніса і давньою легендою, через яку чаклунська 

спільнота втратила спокій.
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Т
орік тест замість ЗНО провели вперше через во-

єнні дії. Але школярі Харкова, за інформацією 

Департаменту освіти ХМР, незважаючи на всі 

труднощі в країні, справились з поставленим завданням 

успішно. До прикладу, серед найкращих учнів, які отри-

мали 200 балів, є випускники наших шкіл, зокрема —

Основ’янського району (отримали найвищі оцінки з ма-

тематики, української мови та історії України). А у Ново-

баварському одна з дівчат виборола 200 балів аж з трьох 

предметів. Цього року чекатимемо на ще більші показни-

ки знань наших випускників.

Наразі Міністерство освіти і науки представило 

модель вступу до закладів вищої освіти у 2023-му. 

Задля безпеки тест випускникам пропонують 

складати в один день. Він має містити завдання 

з обов'язкових предметів і на вибір.

На складання тесту пропонується 180 хвилин.

НМТ відбудеться у дві сесії — основну та додат-

кову, — так само, як і ЗНО. Реєстрація запланована 

на квітень. Основна сесія проходитиме у червні, 

додаткова — у червні–липні.

Випускники, які тимчасово перебувають за кор-

доном і хочуть здобувати вищу освіту в Україні, 

зможуть скласти НМТ у спеціально створених ек-

заменаційних центрах у багатьох країнах світу.

Також зараз стає зрозуміло, що державної під-

сумкової атестації цього року теж може не бути. 

Для цього є законодавче підґрунтя. І тут немає 

сенсації, бо, на жаль, ми живемо в таких реаліях 

давно: з об'єктивних причин востаннє ДПА прово-

дилася в Україні у 2019 році, ще до пандемії коронавірусу.

ВІД ЗНО НЕ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ
ЗНО в традиційному форматі не буде, замість нього те-

пер, як ми вже повідомили, проведуть НМТ, як це було 

у 2022 році.

Генеральний директор директорату фахової передвищої, 

вищої освіти МОН Олег Шаров пояснює: «Ніхто від ЗНО 

не відмовляється, але зараз провести його в традиційному 

форматі неможливо, передусім з питань безпеки. Зали-

шаються проблеми з логістикою. Практично неможливо 

надіслати пакети з паперовими завданнями спеціальною 

поштою у всі куточки України і за кордон, а потім по-

вернути бланки завдань таким самим чином. І, нарешті, 

фінанси. Бюджетне фінансування передбачене, але вже 

в 2022 році міністерству доводилося залучати додаткові 

кошти для окремих ланцюжків технологічного процесу 

зовнішнього оцінювання. Наша задача — організувати все 

так, щоб максимально наблизити НМТ до ЗНО».

Уже зрозуміло, що, на відміну від минулого року, на 

НМТ буде два тести: перший — з обов'язкових предметів 

і другий — з предметів за вибором.

І якщо минулого року національний мультитест охоп-

лював лише українську мову, математику та історію Укра-

їни, то тепер загальний перелік предметів буде більшим: 

до нього додадуть предмети на вибір — іноземну мову та 

природничі науки — фізику, хімію, біологію і, можливо, 

навіть географію.

Можна передбачити, що тестування з іноземної мови 

потішить далеко не всіх школярів. З одного боку, відомо, 

що цей навчальний предмет викладається на належному 

рівні аж ніяк не у всіх школах. І ми бачили це за підсумка-

ми ЗНО протягом багатьох років. А репетитора можуть до-

зволити собі не всі, особливо в умовах нинішньої ситуації. 

Тому перед запровадженням тестування з іноземної мови 

не зайвим було б промоніторити, як цей предмет викла-

дається в школах, які є проблеми, якої підтримки і допо-

моги потребують вчителі. З іншого боку, про те, що іспит 

з іноземної мови врешті буде, говорилося давно. Так, у до-

кументах Міносвіти закріплена вимога володіння англій-

ською мовою вступниками на бакалаврат на рівні В1 саме 

до 2023 року. Зрештою, ми ж європейська країна.

— Тест з іноземної мови не буде таким вже складним 

і великим, у ньому не буде аудіювання. Уряд бачить пер-

спективи суттєвого розширення сфери використання ан-

глійської мови як мови міжнародного спілкування. Ні-

мецька, французька та іспанська мови також є дуже важ-

ливими на шляху підготовки України до повноправного 

членства в ЄС. Молодь наразі активно цікавиться інозем-

ними мовами, без знання яких здобути сьогодні якісну 

вищу освіту неможливо. І буде цілком справедливо, якщо 

високий рівень знань іноземної мови буде збільшувати 

шанс здобути місце навчання за державним замовлен-

ням, — каже Олег Шаров.

Як бачимо, до переліку обов'язкових предметів не ввій-

шли природничі науки. Але як можна вчитися на лікаря, 

наприклад, без знання біології? Саме для вирішення цьо-

го питання Міносвіти і пропонує провести ще один додат-

ковий тест НМТ — з фізики, хімії чи біології. Його склада-

тимуть не всі, а лише ті, хто матиме таке бажання.

— Ми розуміємо, що зараз більшість школярів не мо-

жуть вивчити хімію, фізику чи біологію на належному 

рівні, бо не мають доступу до лабораторій. Скласти НМТ 

з обов'язкових компонентів буде достатньо для вступу на 

будь-яку спеціальність. Але хочемо дати можли-

вість тим, хто підготувався з природничих дисци-

плін, скористатися своїми знаннями, — наголо-

шує Олег Шаров.

Тестування з історії України теж гаряче обгово-

рюється в експертному середовищі та серед учи-

телів і батьків. «Історична освіта має значення 

для формування світогляду: війна показала нам, 

до чого призводить нехтування історією», — вва-

жають одні.

«Залиште іспит з історії для гуманітаріїв, це по-

трібно для їхнього фаху, іншим — не обов'язково, 

нехай кожен обирає за потреби», — вважають ін-

ші.

 УРОКИ МИНУЛОГО Й ВИКЛИКИ 
       МАЙБУТНЬОГО

Коли ми міркуємо про те, як провести націо-

нальний мультитест 2023 року, не зайвим було б 

також вивчити досвід минулого року — які були 

проблеми, що варто змінити? В Українському центрі оці-

нювання якості освіти чітко назвали ці проблеми у звіті 

про підсумки минулорічного тестування.

Перша проблема — мала кількість предметів, з яких про-

водився НМТ. Експерти вважають, що такий підхід нега-

тивно впливає і на якість освітнього процесу, і на якість 

відбору майбутніх студентів. Є шанс, що нинішнього року 

ця проблема буде частково вирішена.

Але друга проблема поки що залишилася — це від-

сутність завдань відкритого типу, тобто таких, де треба 

висловити свою думку, а не поставити хрестик навпро-

ти правильної відповіді. Це неможливо було зробити 

на НМТ минулого року, оскільки відповіді на завдання 

відкритого типу потребують більше часу перебування 

в пункті тестування, більших можливостей електронної 

платформи, на якій проходить тестування, та фінансових 

і людських можливостей для перевірки завдань і ство-

рення потужного програмного забезпечення. Вдоско-

налювати систему проведення тесту є куди. А вчителі ж 

поки радять абітурієнтам звернути увагу на перелік на-

вчальних предметів для НМТ та починати вже сьогодні 

ретельніше їх вивчати.

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀÍIß –2023: ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀÍIß –2023: 
ÄÎ ×ÎÃÎ ÃÎÒÓÂÀÒÈÑÜ ÀÁIÒÓÐIЄÍÒÀÌ

ЦЬОГО РОКУ ЗНО ЗНОВУ НЕ БУДЕ, ЗАМІСТЬ НЬОГО АБІТУРІЄНТИ СКЛАДАТИМУТЬ УДОСКОНАЛЕНИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ (НМТ)
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РОЗВ’ЯЗАНА РФ ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА ЗАВДАЛА ЗНАЧНОЇ 
ШКОДИ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. ЦЕ І РУЙНУВАННЯ 
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, УСКЛАДНЕННЯ, А ПОДЕКУДИ Й 
УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ НАДАННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ДОПОМОГИ, БРАК 
КАДРІВ В ДЕЯКИХ РЕГІОНАХ ТА ПОРУШЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ, 
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ ВЧАСНОМУ ТА ПОВНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
НАСЕЛЕННЯ ЗАСОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

А
ле у Харкові, незважаючи на всі труд-

нощі, невідкладну та профільну ме-

дичну допомогу надавали у найтяж-

чий час і продовжують це робити. Більш того, 

з допомогою благодійників у заклади охорони 

здоров’я постачається новітнє обладнання та 

генератори, щоб лікарні могли працювати за 

будь-яких умов. Крім цього, навіть під час війни 

ремонтуються медзаклади та впроваджуються 

сучасні методи лікування

ПРІОРИТЕТИ ВИЗНАЧЕНІ
Департамент охорони здоров'я Харківської 

міської ради підбив підсумки роботи галузі 2022 

року.

Найбільш важливі завдання муніципальної 

галузі охорони здоров'я вирішуються в ме-

жах Комплексної програми «Інновації в прі-

оритетних напрямах розвитку галузі охорони 

здоров'я м. Харкова на 2011–2025 роки», які 

спрямовані на:

 задоволення потреб населення м. Харкова 
в якісній медичній допомозі пріоритетних напрямів, 
цільового медикаментозного забезпечення 
хворих, які потребують дороговартісних медичних 
препаратів за життєвими показаннями;

 впровадження новітніх технологій в наданні 
високотехнологічної медичної допомоги 
новонародженим дітям і хворим з невідкладними 
станами;

 забезпечення ефективного використання трудових 
і фінансових ресурсів;

 сприяння в розвитку соціального партнерства 
з підприємствами всіх форм власності;

 сприяння в забезпеченні матеріально- технічного 
і фінансового стану комунальних підприємств 
(комунальних закладів охорони здоров'я міста);

 забезпечення надання необхідних медичних послуг 
належної якості та максимальної доступності;

 створення приймальних відділень опорних лікарень, 
їх розвиток та оснащення;

 реалізація на території Харкова регіональних заходів 
щодо виконання Концепції реформування системи 
охорони здоров'я в Україні.

БЕЗПЕРЕБІЙНА РОБОТА
Тож, відповідно до програми «Велике будів-

ництво», після капітального ремонту введено 

в експлуатацію приймальні відділення опорних 

лікарень: КНП «Міська клінічна лікарня швид-

кої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. 

О.І. Мещанінова», КНП «Міська клінічна бага-

топрофільна лікарня № 17», КНП «Міська клі-

нічна багатопрофільна лікарня № 25».

На час аварійних відключень електроенергії 

харківські лікарні та пологові будинки облад-

нані автономними джерелами живлення. Тоб-

то медзаклади, де проводяться операції з вико-

ристанням обладнання, що вимагає постійного 

електроживлення, забезпечені дизельними та 

бензиновими генераторами.

БЛИЖЧЕ ДО ЛЮДЕЙ
Згідно з Меморандумом про взаємодію між 

Міжнародним медичним корпусом та Харків-

ською міською радою біля комплексу «Радмір» 

на розі вул. Академіка Павлова, 271, та вул. Со-

лідарності встановлено тимчасовий модульний 

заклад для амбулаторної допомоги жителям мі-

крорайонів Салтівки. За потреби його можна 

перебазувати та швидко розгорнути у іншому 

місці. Також, завдяки цій мобільній амбулаторії 

робочі місця отримали співробітники Міської 

поліклініки № 10», яка зазнала значних руйну-

вань внаслідок ворожого обстрілу.

ЩОДО РЕАБІЛІТАЦІЇ
Дякуючи співпраці з представни-

цтвом HealthRight в Україні, за під-

тримки міжнародної благодійної фун-

дації «FHI 360» та першої леді Олени 

Зеленської, на базі міської полікліні-

ки № 18 відкрито відділення комп-

лексного реагування та надання під-

тримки постраждалим від ґендерно- 

зумовленого насильства «Інтеграція 

базової допомоги постраждалим на 

Сході та Півдні України».

Також на час воєнного стану впро-

ваджена в роботу та реабілітацію для 

дітей з посттравматичними 

станами «Хібукі- терапія», яку 

отримали маленькі пацієнти 

від ізраїльських колег в межах 

проєкту «Відкриті обійми», во-

на призначена для терапевтич-

них методик роботи з дитячою 

травмою. Проєкт створений 

для дітей України у перші дні 

російської агресії психологами 

Дафною Шарон- Максимов та 

Ольгою Леймунською.

У міській поліклініці № 24 

відновив роботу Центр реабі-

літації, де надається допомога 

з реабілітації дорослих з ура-

женням нервової системи та опорно- 

рухового апарату.

СУЧАСНІСТЬ НА ВАРТІ
Протягом 2022 року до реєстру на 

забезпечення лікуванням катаракти 

та відшарування сітківки за бюджет-

ні кошти, проведення лікування очей 

лікарським засобом «Айлія» внесено 

313 мешканців міста Харкова, про-

оперовано коштами міського бюдже-

ту хворих з катарактою 247 та проведено 

10 вітректомій. Лікування з використан-

ням лікарського засобу «Айлія» отримали 

145 осіб.

Також у міській клінічній багатопро-

фільній лікарні № 17 впроваджено сучасні 

методи лікування, як-от ендопротезуван-

ня. Таким чином, проведено 319 ендопро-

тезувань суглобів.

У межах виконання заходів галузевої 

Комплексної програми «Інновації в пріо-

ритетних напрямах розвитку галузі охоро-

ни здоров'я м. Харкова на 2011–2025 роки» 

97 осіб отримало слухові апарати, зокрема 

3 дитини.

IÇ ÂÈÊËÈÊÀÌÈ ÂIÉÍÈ 
ÂÏÎÐÀËÈÑß
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У 
Харкові рух волонтерства розвинений мабуть 

так, як ніде в інших містах країни. Всі, хто долу-

чаються до благодійної місії, допомагають горо-

дянам по-різному. Це і розвезення їжі, гігієнічних набо-

рів, приготування обідів, фінансова допомога.

Але, певно, найважче саме тим, хто волонтерить, пра-

цюючи фізично, на відновленні будівель та споруд. І за 

прикладом далеко ходити не треба. Волонтери проєкту 

«Харківська армія відновлення» продовжують допомага-

ти комунальним службам у прибиранні сміття та віднов-

ленні пошкоджених інфраструктурних об'єктів та жит-

лових будинків. Як повідомили у Департаменті житлово- 

комунального господарства ХМР, з початку повномасш-

табного вторгнення волонтери проєкту провели роботи на 

471-й локації, де зібрали 5 тис. куб. м сміття та 61 куб. м 

листя. З початку війни вони закрили 3,8 тис. вікон на 

об'єктах житлового фонду та соціальної інфраструкту-

ри. Такі роботи були проведені у 19 житлових будинках, 

27 школах, 16 дитсадках та двох закладах охорони здоров'я. 

Загалом було задіяно 1947 волонтерів та 115 одиниць 

спецтехніки.

Що ж потрібно знати волонтеру про такий стан, як емо-

ційне вигоряння? Як його розпізнати та не допустити? 

Як справлятись з ним на тлі тривоги та стресу?

 ЧОМУ МОЖЕ З'ЯВИТИСЯ ЕМОЦІЙНЕ 
ВИГОРЯННЯ

Це — одна з хвороб сучасності, багатозадачності та ве-

ликої швидкості сучасного світу. У багатьох країнах емо-

ційне вигоряння офіційно визнається захворюванням, 

пов'язаним з трудовою діяльністю, і потребує профілакти-

ки та лікування. Воно особливо поширене серед тих, хто 

працює з іншими людьми, тобто серед тих, чия професія 

передбачає допомогу та прямий контакт з почуттями та 

переживаннями інших людей.

Емоційне вигоряння потрібно відрізняти від депресії, 

синдрому хронічної втоми і просто втоми. Основна ха-

рактеристика вигоряння — виснаження, спустошення. На 

відміну від депресії, воно пов’язане з інтенсивною соці-

альною активністю і проявляється як спустошення: смис-

лове та емоційне. Найближче за своїми проявами воно до 

синдрому хронічної втоми, який пов’язують з обмінними 

процесами в організмі, нестачею вітамінів і, звичайно, 

способом життя. Однак емоційне вигоряння має перш за 

все психологічну природу.

Волонтер легко може вигоріти, якщо неправильно роз-

поділяє навантаження. Наприклад, приділяє відпочинку 

занадто мало часу. Буває, що волонтер бере участь в де-

кількох проєктах, при цьому поєднує це з навчанням, ро-

ботою та допомогою рідним. Тоді зовсім не залишається 

часу для себе та відпочинку.

Ще одна причина — неприємності на роботі та в осо-

бистому житті. Труднощі в одній сфері життя можуть 

спричинити емоційні переживання, які накладатимуться 

на іншу сферу. Потрібно розуміти, що емоційне вигорян-

ня — це певний механізм захисту організму від надмірно-

го перенапруження — своєрідний запобіжник. Якби його 

не було, волонтер продовжував би свою діяльність, незва-

жаючи на втому. Але організм подає сигнали про необхід-

ність відпочинку.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ВИГОРЯННЯ
Якщо ви волонтер і останнім часом відчуваєте, що з ва-

шим настроєм та мотивацією до діяльності щось не так, 

зверніть увагу на ці ознаки:

 «МЕНІ НЕЦІКАВО». Дуже небезпечно, якщо вам 

раптом не приносить задоволення те, що подобалося ра-

ніше. Наприклад, ви любили брати участь у заходах вашої 

організації, спілкуватися з новими людьми, але раптом 

пропало почуття залученості. Це симптом і підстава заду-

матися, що відбувається.

 «МЕНІ БАЙДУЖЕ». Ви, як представник організа-

ції, перестали відчувати цінність своєї діяльності та її під-

сумків. У вас знижується настрій, коли ви думаєте про 

свою волонтерську діяльність. Все частіше з'являється 

думка «Мені нічого не хочеться».

 «МЕНЕ ЛЕГКО РОЗДРАТУВАТИ», «Я не хочу спіл-

куватися з іншими». У вас змінились стосунки з людьми, 

відбуваються спалахи гніву через дрібниці, ви почали 

огризатися на інших. Раніше ви із задоволенням спілку-

валися з іншими, а тепер намагаєтеся усамітнитися та не 

перебувати в їхньому товаристві. Вигоряння відбивається 

і на особистому житті, відносинах в сім'ї. Іноді навіть зви-

чайне прохання, скажімо помити посуд, спричинює у вас 

агресію, раптову лють.

 «Я ЧАСТО НЕЗДУЖАЮ». Спад імунітету, не-

скінченні застуди, незрозумілі болі, сильне, нічим не 

спричинене серцебиття, поганий сон. Все це може бу-

ти захисною реакцією організму. У такий час емоційне 

вигоряння схоже на вірус. Наприклад, тіло повідомляє, 

що щось не так через підвищену температуру, слабкість, 

безсилля.

ЯК ПОДОЛАТИ ПРОБЛЕМУ
Можливі два варіанти ре-

акції на такий сигнал орга-

нізму, як емоційне вигорян-

ня: ігнорувати його, і тоді є 

ймовірність, що воно стане 

хронічним і може призвести 

до найсерйозніших наслід-

ків; або інший вихід — ви-

знати наявність вигоряння 

і свідомо почати відновлю-

ватися. Саме другий варіант 

є правильним.

Як же розумно вийти з цього стану та не допустити його 

виникнення?

Ось поради психологині Марти Пивоваренко:

 Потрібно відстежувати свої реакції, свою поведінку, те, як на тебе 
люди реагують, слухати своїх колег, волонтерити в парі.

 Пам'ятати про відпочинок: не завжди потрібно всі 12 годин 
безперервно працювати — доводити себе до виснаження.

 Практикувати різні техніки розслаблення та зняття тривоги 
і напруги. Наприклад, дихальна техніка дозволяє наситити краще 
ті частини тіла, де збирається напруга. Такі способи допоможуть 
справитися й з іншими неприємностями у житті, які відбиваються 
на нашому емоційному стані.

Ось кілька корисних порад для волонтерів:

 Важливо правильно розставити пріоритети. Потрібно розуміти, 
що волонтерство — це тільки частина життя, є ще й інші сфери. 
Також варто не забувати тримати дистанцію з тими, кому 
допомагаєш.

 Якщо ви новачок, оберіть собі правильного наставника, 
досвідченого координатора, до якого ви зможете звернутися за 
порадою та рекомендацією.

 Ви повинні чітко знати свої завдання, права та обов’язки, а також 
чітко уявляти свою діяльність та нести за неї відповідальність.

 Ви маєте не тільки давати, але й брати. У цьому ключі допоможе 
підтримка своєї групи — теплі і довірчі стосунки всередині 
волонтерської групи, дружні посиденьки волонтерів.

 Ви повинні пам'ятати про благородну місію та цінності, які вами 
керують у волонтерській діяльності.

 Якщо вам необхідно тимчасово відійти від волонтерства і є така 
можливість — можете це зробити, відпочити та перезапуститись. 
Важливо спробувати розібратися в собі, у своїх устремліннях, 
мріях, планах, почуттях і бажаннях.

 Не забувайте робити хороші справи й для себе. 
Іноді важливо просто пам’ятати, що світ прекрасний, давати 
собі хвилини, години, дні розвантаження та радості. Важливо 
наповнювати себе приємними враженнями і робити добрі 
справи й для себе.

І ПАМ'ЯТАЙТЕ, якщо ви зустрілись із емоційним ви-

горянням — це не причина засмучуватися та повністю 

кидати все. Це можливість подорослішати, взяти на себе 

відповідальність за своє благополуччя. Феномен емоцій-

ного вигоряння може стати нашим союзником, якщо ми 

зрозуміли, чому саме вигоріли та зможемо змінити своє 

життя на краще, приділяючи час як собі, так і добрим 

справам.

ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ I ÍÅ ÇÃÎÐIÒÈ. 
ßÊ ÒÐÈÌÀÒÈÑß ÂÎËÎÍÒÅÐÓ?

РОБОТА «ЛЮДИНА ЛЮДИНА», ЯК У ВОЛОНТЕРІВ, БЛАГОДІЙНИКІВ, УЧИТЕЛІВ ЧИ ЛІКАРІВ  
ДУЖЕ ЕМОЦІЙНО ВИСНАЖЛИВА. ТАКІ ПРАЦІВНИКИ ОСОБЛИВО РИЗИКУЮТЬ ОТРИМАТИ ТАК ЗВАНЕ 
ВИГОРЯННЯ. НАЙЧАСТІШЕ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ У КРИЗОВИЙ ЧАС, КОЛИ ПОСИЛЮЮТЬСЯ НАПРУГА 
ТА СТРЕСИ, НАПРИКЛАД, ПІД ЧАС ВІЙНИ
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ЗА ОЦІНКОЮ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ОПІКИ Є ОДНІЄЮ 
З НАЙПОШИРЕНІШИХ ПОБУТОВИХ ТРАВМ. 
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ЗИМИ РИЗИК ОТРИМАТИ 
ЇХ ЗРОСТАЄ У РАЗИ. І СПРАВА ТУТ НЕ ТІЛЬКИ 
В ПОЖЕЖАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ ОБСТРІЛ 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, А Й У ВИКОРИСТАННІ 
ОБІГРІВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, ГЕНЕРАТОРІВ, 
ГАЗОВИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОБІГРІВУ 
І ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА ІНШИХ ХИТРОЩІВ 
БЕЗ СВІТЛА ТА ТЕПЛА

І
 поки ситуація залишається незмінною, важливо 

знати, як допомогти при опіку собі чи оточенню. Не 

менш важливо розуміти, чого категорично робити 

не можна, адже від правильно наданої першої допомо-

ги залежатиме і стан потерпілого, і швидкість лікування, 

і тяжкість наслідків.

ЯКІ БУВАЮТЬ ОПІКИ?
Якщо не враховувати пошкодження шкіри, що розви-

ваються після тривалого перебування на сонці, виділяють 

три основні види опіків.

ТЕРМІЧНІ. Найбільш поширені, що виникають від 

контакту з високими температурами, — вогонь, пара, 

окріп, розпечені електроприлади та сильно нагріті пред-

мети, гарячий метал чи скло, феєрверки.

ЕЛЕКТРИЧНІ. Виникають внаслідок контакту з елек-

тричними приладами, оголеними проводами, кабелями 

та іншими джерелами струму, несправними побутовими 

предметами, що працюють на електриці, а також через 

коротке замикання, несправні розетки.

ХІМІЧНІ. Найменш зустрічаються у побуті опіки, що 

виникають внаслідок контакту з хімічними речовинами. 

Їх провокує вплив концентрованих органічних та неорга-

нічних кислот на дихальні шляхи, шкіру та слизові.

ЯК ВИЯВЛЯЮТЬСЯ РІЗНІ СТУПЕНІ ТЯЖКОСТІ 
ОПІКІВ

Причини опіків можуть бути різними, але незалежно 

від цього будь-які подібні травми, зважаючи на тяжкість 

ушкоджень та симптоматики, поділяються на чотири сту-

пені.

 ОПІК І СТУПЕНЯ. Вражається лише зовнішній 

шар шкірних покривів, що супроводжується різким болем, 

почервонінням шкіри, набряком. Через здатність епідермі-

су швидко відновлюватися за кілька днів опік минає.

 ОПІК ІІ СТУПЕНЯ. Більш глибоке враження шкі-

ри, поява бульбашок, наповнених жовтуватою рідиною, 

сильні біль і набряк, почервоніння, побіління або пля-

мистість шкіри.

 ОПІК III СТУПЕНЯ. Глибоке ураження як шкіри, 

так і тканин під нею, некроз, що супроводжується утво-

ренням струпів, потемнінням чи побілінням бульбашок, 

сильною припухлістю шкіри.

 ОПІК IV СТУПЕНЯ. Омертвіння та обвуглюван-

ня шкіри, м'язів, сухожиль до кісток, нечутливість по-

шкоджених частин тіла. При великій площі опіку розви-

вається шок, порушується робота нервової та дихальної 

систем.

*   Зауважимо, що у термічних та хімічних опіків схожі симп-
томи, а ось у електричних симптоматика інша. Характерни-
ми проявами є електромітки — від біло-сірих плям круглої або 
овальної форми до частин сухої щільної шкіри, піднятих над по-
верхнею, із заглибленням у центрі. Іноді вони схожі на кратери 
з дном до кістки. У легких випадках електротравма супрово-
джується запамороченням, млявістю, почуттям страху. Для 
тяжких характерні шок, прискорене серцебиття, непритом-
ність, раптова зупинка дихання, порушення серцевої діяльності.

ÏÅÐØÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÏÅÐØÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ 
ÏÐÈ ÎÏIÊÀÕÏÐÈ ÎÏIÊÀÕ

Щоб надати першу допомогу постраждалому до приїзду швидкої, слід мати напохваті аптечку 
з мінімальним набором елементарних розчинів та знеболювальних. Проблем із завчасною закупівлею 
всього необхідного в Харкові не буде, адже, за інформацією Департаменту адміністративних послуг 

та споживчого ринку ХМР, в місті продовжує стабільно працювати близько 370 аптек, а під час тривалого 
відключення електроенергії відкриті будуть 190 аптек. Про адреси цих аптек Харківська міська рада 

вже повідомляла також і на шпальтах нашої газети.

ВАЖЛИВО! Викликати швидку допомогу потрібно навіть при опіках ІІ ступеня, якщо їхня площа досягає 10% від площі тіла у дорослих і 5% — у дітей. 
Для вимірювання площі опіку використовують розмір руки: 1% дорівнює долоні потерпілого. Крім того, екстрена медична допомога потрібна 

при будь-яких опіках очей чи дихальних шляхів.

ЧИМ МОЖНА ДОПОМОГТИ ДО ПРИЇЗДУ ЛІКАРІВ?

При термічному опіку:

 припинити дію високих температур, зняти або зрізати 
гарячий або обгорілий одяг;

 обробити рану холодної або кімнатної температури 
водою не довше 10 хвилин. При цьому не пошкоджені 
окремі частини шкіри мають бути сухими та теплими;

 зняти тісні речі, аксесуари, прикраси, що знаходяться 
близько до опіку;

 не обробляти рану пантенолом, а накласти пов'язку. 
В ідеалі — спеціальну протиопікову, яка фіксується бинтом 
чи лейкопластирем. Якщо такої напохваті немає, зробити 
стерильну пов'язку, обов'язково не тугу;

 у разі шоку, який може виникнути при опіках III та IV 
ступеня, укласти людину на спину, піднявши ноги вище 
за серце;

 при опіках обличчя чи очей постраждалий повинен 
сидіти, щоб зменшити набряк. Крім того, при ураженні 
страждають і дихальні шляхи, і тут стане в пригоді 
пульсоксиметр, щоб не пропустити розвиток дихальної 
недостатності;

 напоїти водою для зменшення інтоксикації та захисту від 
зневоднення;

 дати знеболювальний препарат — парацетамол, 
ібупрофен;

 якщо опік великий, постраждалого потрібно вкрити 
і зігріти, щоб не допустити переохолодження.

При хімічному опіку:

 ретельно промити обпалену поверхню сильним напором води до 
змивання хімічної речовини, тобто доки не зникне запах;

 якщо отрута потрапила на одяг, зняти його;

 якщо хімічна речовина потрапила в дихальні шляхи, дати 
потерпілому 3% водний розчин борної кислоти для полоскання 
горла;

 опіки від лугу після промивання обробити 2% оцтовою чи лимонною 
кислотою, лимонним соком, потім накласти пов'язку;

 при опіках фосфором уражену частину тримати під водою;

 при опіках негашеним вапном вода заборонена — місце ураження 
обробляється жиром;

 після обробки рани накласти стерильну антисептичну пов'язку.

При електротравмі:

 звільнити людину від контакту з джерелом струму, вимкнути 
прилад, що спровокував удар, з мережі або знеструмити 
приміщення;

 перевірити пульс та дихання, якщо потерпілий непритомний, 
проводити реанімаційні дії. У разі зупинки серця — непрямий масаж 
серця, при зупинці дихання — штучна вентиляція легенів «рот до 
рота» або «рота до носа»;

 накласти на уражену частину стерильну пов'язку;

 дати знеболюючий препарат.

ЩО КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО РОБИТИ
Під час надання допомоги людині, яка отримала опіки, найголов-
ніше — не нашкодити. Тому при термічних опіках заборонено:
Х використовувати для охолодження лід, сніг, продукти 

з морозилки, оскільки низькі температури можуть 
спричинити обмороження пошкодженої шкіри;

Х змащувати уражене місце олією, салом, сметаною, будь-
якими жирами і навіть жирним кремом — масляна плівка 
затримуватиме тепло в глибині шкіри і робити опік ще 
ширше;

Х розкривати бульбашки, щоб не занести у рану ще й 
інфекцію;

Х знімати з ураженої частини тіла сторонні домішки, частки, 
бруд тощо;

Х обробляти опік зеленкою, йодом та будь-якими розчинами, 
що містять спирт;

Х відривати одяг, що прилип до шкіри;
Х при опіках ІІІ та ІV ступеня наносити мазі або гелі;
Х заклеювати рану пластиром.

При хімічних опіках не можна витирати уражене місце, щоб хімікат 
не поринув ще глибше у шкіру. А також використовувати будь-які 
мазі без консультації з лікарем. Крім того, є нюанси з промиван-
ням таких опіків водою. Незважаючи на те що це необхідний захід 
при ураженнях, спричинених хімічними речовинами, є сполуки, 
які спалахують або вибухають при контакті з водою. Якщо не-
відомо, яка речовина спричинила опік, краще перестрахуватися, 
накласти чисту суху пов'язку та терміново відправити постражда-
лого до лікарні.
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Ãîðîñêîï íà 26 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

День будет насыщенным событиями. Для достижения 

успеха нужно будет вложить много сил и нервов. Вре-

мя расслабления и отдыха уже позади, теперь нужно ак-

тивно поработать, придется все силы мобилизовать для 

важного рывка.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Ваше участие понадобится сразу в нескольких важных 

делах. Постарайтесь не давить на тех, с кем вам придется 

взаимодействовать. В ближайшие дни вы будете на вол-

не успеха. А ближе к выходным почувствуете, что прило-

женные усилия были не напрасными.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Смело идите по пути к своим целям — в ближайшие 

дни у вас не будет никаких серьезных препятствий. Уро-

вень энергии и сил будет высоким, распределяйте его 

с умом, чтобы на все задачи хватило. Ждите положи-

тельных моментов в личной жизни.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Избегайте радикальности во всем — от общения до 

финансовых вопросов и любви. Возможно повышение 

по службе, время для поиска более высокооплачивае-

мой работы — удачное. Ваша добросовестность позво-

лит достичь большего.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Не откладывайте то, что можно сделать прямо сей-

час. Возможны перемены, которые повлияют на все 

сферы вашей жизни. В материальном плане ожидается 

стабильность. Общение с родными будет откровенным, 

а в личном плане Львы могут покорить чье-то сердце.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вам будет сопутствовать удача в карьере — откроются 

новые возможности. От участия в новых проектах пока 

воздержитесь и придерживайтесь старых, проверенных 

путей. Выходные постарайтесь провести на природе — 

вам очень необходим полноценный отдых.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Ожидается удачный период для осуществления новых 

идей и планов. Не тратьте сразу весь ресурс, он вам при-

годится в конце недели. Все переговоры и заключения 

сделок планируйте на пятницу.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Ваша уверенность с каждым днем будет расти, а лич-

ное обаяние, острый ум и интеллект будут привле-

кать окружающих. Используйте этот период активно 

и с пользой. Если вы одиноки, то есть шансы начать но-

вые отношения.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
В профессиональной сфере ожидаются стабильность 

и благополучие — если не будете лениться. Могут по-

ступить выгодные предложения, которые вас порадуют. 

В личной жизни вы, возможно, решитесь на очень важ-

ный шаг.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Перестаньте сомневаться и начните действовать. Мо-

гут всплыть незаконченные в прошлом году дела по ра-

боте. Будут встречи, совещания и переговоры — будьте 

внимательны и убедитесь, что вас правильно понимают.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не хватайтесь за все и сразу, а лучше — снизьте 

немного темп. Наверстать сможете в остальные дни. 

Ждите радостные новости личного характера. Распреде-

лите свои силы так, чтобы хватило на важные дела, лич-

ную жизнь и полноценный отдых.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вас ожидает продуктивный период, особенно в про-

фессиональной сфере. Если вы до среды что-то не успе-

ете, не переживайте. Может выясниться, что это было 

необязательно. На днях вас порадуют неожиданные хо-

рошие новости. Не скупитесь на хорошие дела.

Издатель —
ООО «Газета «Харьковские известия» 
Харьковская городская газета.
Свидетельство о регистрации:
ХК № 2230—971 ПР от 28.12.2018.
Адрес редакции: 61003, г. Харьков,
пл. Павловская, 10, тел. (057) 771-01-50.
Главный редактор — Татьяна АДАМОВИЧ.

Отдел рекламы: тел./факс (057) 771-01-50.
E-mail: info@izv.kharkov.ua — общий;
reklama@izv.kharkov.ua — реклама;
sekretar@izv.kharkov.ua — секретарь.
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных 
материалов.
R — материалы на правах рекламы.

Газета выходит три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам.
Заказ № 0011.
Тираж номера 23 501.
Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «Фактор-Друк». 
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.

По горизонтали: 1. Род кувшина с крыш-

кой. 7. Укрытие для стрельбы. 10. Перио-

дическое печатное издание. 12. Портовый 

рабочий. 13. Большая наезженная дорога. 

14. Чувство крайнего неуважения к кому-ли-

бо. 15. Мелкий донос, клевета. 18. Тип отно-

шений между клиентом и финансовой органи-

зацией. 21. Пищевой продукт. 25. Просторный 

стул с подлокотниками. 26. Сладкие блюда, 

подаваемые в конце обеда. 27. Женское имя. 

28. Заведение для игры. 29. Высшее воинское 

звание в армиях некоторых государств. 

30. Способ обработки металлов давлением. 

31. Точное воспроизведение животного. 

32. Место для сна. 33. Система цветовых со-

четаний в произведениях изобразительного 

искусства. 37. Отдельное помещение на судне. 

40. Вертикальная конструкция на палубе суд-

на. 43. Сельскохозяйственная машина для об-

молота хлеба и других злаков. 44. Бревно, тол-

стый брус, укрепленный стоймя. 45. Торговая 

палатка. 46. Перевод в деятельное, подвижное 

состояние. 47. Балаганный шут. 48. Однолетнее ози-

мое или яровое растение семейства крестоцветных.

По вертикали: 2. Ткань с шероховатой, в мелких 

завитках, поверхностью. 3. Ластоногое млекопита-

ющее семейства тюленей. 4. Важная составная часть 

крови. 5. Специальное помещение для хранения ви-

на. 6. Тропическое растение с крупным ароматным 

и сочным плодом. 7. Музыкальное произведение для 

восьми инструментов. 8. Способ военных действий. 

9. Основная, главная мысль, замысел. 11. Государ-

ственная территориальная единица с внутренним 

самоуправлением в некоторых странах. 16. Мор-

ская хищная рыба отряда кефалеобразных. 17. Ина-

комыслящий. 19. Способ оплаты товаров или услуг, 

при котором платеж производится по частям. 20. Со-

став продукции по маркам, профилям, размерам. 

21. Хищный пушной зверек семейства куньих. 

22. Судно, предназначенное для плавания в поляр-

ных водах. 23. Специалист по управлению летатель-

ным аппаратом. 24. Старое название алмаза. 34. Осу-

ществление платежа. 35. Музыкальный интервал. 

36. Ветвистый вечнозеленый кустарник с ползучи-

ми корневищами. 37. Сельскохозяйственное орудие. 

38. Мужчина в возрасте, переходном от отрочества 

к зрелости. 39. Строение для хранения зерна, припа-

сов, вещей или товаров. 40. Рабочая специальность. 

41. Кости головы у позвоночных. 42. Дугообразное 

перекрытие пролета между двумя опорами.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Жбан. 7. Окоп. 10. Ежегодник. 12. Докер. 13. Тракт. 14. Презрение. 15. Ябеда. 18. Траст. 21. Колбаса. 25. Кресло. 

26. Десерт. 27. Людмила. 28. Казино. 29. Маршал. 30. Накатка. 31. Чучело. 32. Ночлег. 33. Колорит. 37. Каюта. 40. Мачта. 43. Молотилка. 

44. Столб. 45. Ларек. 46. Активация. 47. Гаер. 48. Рапс.

По вертикали: 2. Букле. 3. Нерпа. 4. Железо. 5. Погреб. 6. Ананас. 7. Октет. 8. Осада. 9. Идея. 11. Штат. 16. Барракуда. 17. Диссидент. 

19. Рассрочка. 20. Сортамент. 21. Колонок. 22. Ледокол. 23. Авиатор. 24. Адамант. 34. Оплата. 35. Октава. 36. Иглица. 37. Коса. 38. Юноша. 

39. Амбар. 40. Маляр. 41. Череп. 42. Арка.

Любите утром доспать лишние 10–15 минут 
и не всегда успеваете перекусить? Выход есть! 
Делимся легким и быстрым способом приготовления 
завтрака.

ОО
дин из лучших и полезных вариантов — 

гречневая каша. Советуем приготовить ее 

в микроволновой печи. Результатом вы 

останесь довольны. Если вы не любитель традици-

онной каши со сливочным маслом, то в качестве до-

бавок можно использовать грибы или мясо. Хотите, 

к примеру, попробовать гречку с шампиньонами?

Вам понадобятся такие продукты:

 5 ст. л. гречневой крупы;

 фильтрованная вода;

 1 ст. л. топленого масла (так как не имеет ярко 

выраженного запаха).

Указанных продуктов хватит на 2 порции каши. 

Крупу необходимо перебрать, промыть несколь-

ко раз (сначала залить холодной водой, убрать и 

всплывшие примеси, а затем промыть проточной 

водой), после высыпать ее в стеклянную емкость.

Залить гречку холодной водой из расчета 1:3, то 

есть на 5 ложек крупы добавить 15 ложек воды. 

Если хотите получить более разваристую кашу, то 

количество воды стоит увеличить, но и время при-

готовления тоже нужно увеличить. Емкость по-

ставьте в микроволновую печь. Крышкой накры-

вать не нужно.

Готовьте кашу на максимальной мощности (это 

мощность 750 Вт). Через 2 минуты выньте гречку, 

перемешайте ее и снова поставьте в микроволнов-

ку на 2 минуты. Добавьте щепотку соли, сливочное 

масло и жареные с луком шампиньоны. Каша будет 

вкусная и рассыпчатая!

На приготовление уйдет минимум времени — не 

более 10 минут, и это с учетом промывания крупы 

и жарки грибов. Кроме того, риск, что вы забудете 

про кашу на плите и она пригорит, равен нулю, ведь 

вы самостоятельно программируете микроволновку 

и она отключится в нужный момент.

Каша хорошо разваривается за 5 минут. Таким же 

образом можно приготовить гречку не на воде, а на 

сливках или молоке, возможно с добавлением трост-

никового сахара или сыра. Пробуем и эксперемен-

тируем!

ËÅÃÊÈÉ ÇÀÂÒÐÀÊ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌËÅÃÊÈÉ ÇÀÂÒÐÀÊ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
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