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ÕÀÐÜÊÎÂ — ÔÎÐÏÎÑÒ 
ÑËÎÁÎÆÀÍÙÈÍÛ!

И
горь Терехов выразил признательность народу Че-

хии и, в частности, организации «Человек в беде» за 

сотрудничество и поддержку:

— Я очень благодарен за вашу помощь. Начиная 

с  24  февраля прошлого года город пережил значитель-

ные разрушения в результате бомбардировок российским 

агрессором, многие пострадали. Кто-то был ранен, кто-то 

лишился жилья или работы. Кроме этого, оккупанты се-

рьезно повредили критическую инфраструктуру. Но, не-

смотря ни на что, мы являемся форпостом Слобожанщины! 

Героически защищаемся, по возможности восстанавливаем 

здания, в которые попали ракеты, делаем все, чтобы обес-

печить харьковчанам довоенный уровень жизни. И сейчас, 

учитывая сложную энергетическую ситуацию, нам бы не по-

мешала помощь генераторами и обогревателями.

Исполнительный директор организации «Человек в беде» 

Шимон Панек отметил, что Харьков был первым городом, 

куда Чехия отправила гуманитарные грузы после начала 

полномасштабной войны:

— Весной поездами мы отправляли пострадавшим харь-

ковчанам продукты питания, средства гигиены, медикамен-

ты. Несколько позже начали работать над проектами жи-

лья, перечисляли средства нуждающимся. Наша органи-

зация — крупнейшая гуманитарная организация в  Чехии, 

у  нас есть офис в  Харькове, и  мы собираемся и  дальше 

активно поддерживать жителей города и городскую власть 

всем необходимым.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГУМАНИТАРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЧЕЛОВЕК В БЕДЕ» (ЧЕХИЯ). СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ СЛОЖИВШУЮСЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

30 июня 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Харьковским городским советом и филиалом организации «Человек в беде» 

(Clovek v tisni) в Украине. В рамках договора городу была предоставлена по-

мощь: генераторы, одеяла, обогреватели, прожекторы, пледы, мини-элек-

тростация, водонагреватели, продуктовые наборы и т. д. Согласно договору, 

между КП «Салтовское трамвайное депо» и Транспортным предприятием го-

рода Прага, посредником в котором выступила организация «Человек в бе-

де», Харькову также передали 20 трамваев.
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ÍÎÂÀß ÝÒÈÊÀ 
ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ

Сегодня в интересах не только Украины, 
но и всего мира, выстроить такой механизм 

безопасности, который сможет предотвращать 
агрессию или эффективно ее наказывать, заявил 
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 
в ходе панельной дискуссии в рамках Мюнхенской 

конференции по вопросам безопасности.

Несправедливость всегда опирается на безна-

казанность и выгоду, потому Украина борется не 

только за собственное выживание и свободу — она 

платит самую высо-

кую цену за то, что-

бы из горнила этой 

войны вышла новая 

этика, которая ля-

жет в основу после-

военного мирового 

порядка, подчеркнул 

Андрей Ермак:

— Новая этика 

должна предусмат-

ривать три пункта: 

несправедливость 

должна быть убыточна; несправедливость должна 

быть осуждаема; выгоду должна определять/отме-

рять только справедливость.

Глава ОП также напомнил о проекте документа 

Kyiv Security Compact, который содержит рекомен-

дации относительно системы гарантий для Украи-

ны.

— Эти гарантии безопасности для Украины яв-

ляются промежуточными на пути ко вступлению 

Украины в НАТО. Но до того момента мы нужда-

емся в гарантиях, без которых невозможно жить, 

невозможно восстанавливать экономику. Развя-

занная россией война продолжается непрерывно, 

каждую минуту в Украине гибнут люди, поэтому 

вопрос времени для нашего государства — вопрос 

выживания.

Андерс Фог Расмуссен отметил необходимость 

совместными усилиями сделать Украину настолько 

сильной, чтобы она могла выдержать любую атаку 

рф и защитить себя сама. По его убеждению, необ-

ходимо и в дальнейшем усиливать украинскую ар-

мию, помогать в подготовке и обучении украинских 

военных, а также способствовать налаживанию 

производства вооружения и боеприпасов для нужд 

украинского войска. Именно эти обязательства мо-

гут взять на себя международные гарантеры Украи-

ны в рамках Kyiv Security Compact, отметил бывший 

Генсек НАТО.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ДЖОЗЕФОМ БАЙДЕНОМ, КОТОРЫЙ ПРИБЫЛ В НАШУ 
СТРАНУ С ВИЗИТОМ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНОГО РОССИЙСКОГО 
ВТОРЖЕНИЯ

Г
лава Украинского государства встретил высоко-

го гостя на крыльце Мариинского дворца в цен-

тре столицы. После представления членов укра-

инской и американской делегаций президенты Украины 

и США пообщались в формате с глазу на глаз.

Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа 

Байдена — чрезвычайно важный сигнал поддержки для 

Украины и украинцев:

— С самого начала развязанной рф полномасштабной 

войны вы лично и все американское общество были вме-

сте с нами. Первый телефонный звонок с поддержкой 

Украины был из Белого дома. Благодарю за ваше лидер-

ство. Благодарю также за двухпартийную поддержку, за 

поддержку со стороны Конгресса.

Владимир Зеленский сообщил, что будет гово-

рить с Президентом США о ситуации на фронте, 

а также об украинском народе, который пережи-

вает сегодня очень тяжелые времена: «Что мы 

должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы 

иметь успех в этой войне, сделать Украину еще 

сильнее, и как победить в этом году».

Джозеф Байден подчеркнул, что со времени его послед-

ней поездки в Украину многое изменилось:

— Я рад снова посетить Киев. В условиях происходя-

щих событий, развязанной рф войны, украинцы, несмот-

ря на все ужасы, проявили себя так, как очень мало на-

родов проявляли себя когда-либо в своей защите. Они 

помогли нам понять значение демократии. Думаю, что 

было бы критически важно не оставить никаких сомне-

ний в том, что США поддерживают Украину в ее противо-

действии жестокой агрессии.

Джозеф Байден также передал приветствие от членов 

Конгресса и рассказал о намерении обсудить, как Соеди-

ненные Штаты и союзники могут наиболее эффективно 

помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

ÏÎÍßÒÜ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ 
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ

Исполнительный комитет 
Харьковского городского совета 
обратился к гражданам по 
случаю Дня Героев Небесной 
Сотни, который ежегодно 
отмечают 20 февраля.

Э
то день памяти по по-

гибшим во время собы-

тий Революции Досто-

инства в 2013–2014 годах.

— Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни — 

107 граждан, погибших в борьбе за свои права и демокра-

тический европейский выбор. До последнего вздоха они 

защищали государственную 

независимость Украины, по-

нимая, что у нас не может быть 

общего будущего с россией — 

страной, для которой жизнь че-

ловека и свобода слова — пустой 

звук.

Выбрав курс европейского 

развития, мы продолжаем защи-

щать наше государство и воз-

вращать каждый сантиметр на-

шей земли. Помним и чтим подвиг Героев Небесной Сот-

ни. Помним каждого, кто положил свою жизнь в защиту 

мирного будущего Украины, — говорится в обращении.

Все строительные компании Харькова работают 
на восстановление родного города.

С 
начала полномасштабной войны рф против 

Украины в Харькове серьезные поврежде-

ния получили сотни жилых домов, админи-

стративных зданий, образовательных и медицинских 

учреждений.

В прошлом году удалось восстановить около 135 до-

мов, 66 из которых были сильно разрушены, сообщил 

в интервью «РБК-Украина» Харьковский городской 

голова Игорь Терехов:

— Мы восстанавливаем то, что важно. У нас раз-

рушен район Северной Салтовки. Сейчас там можно 

увидеть много техники, кранов. Мы строим, не оста-

навливаемся. Направляем все средства и усилия, что-

бы восстановить все, что разрушил враг и сделать наш 

город комфортным, безопасным и благоустроенным.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÌ ÃÎÐÎÄ!

ÇÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÂÛÁÎÐ

На сегодняшний день в Харькове проживает около 80 тысяч 
внутренне перемещенных лиц.

Л
юдей обеспечивают жильем в общежитиях и пы-

таются создать комфортные условия для прожи-

вания, сообщил городской голова Игорь Терехов: 

«У нас есть много общежитий, в которых мы расселяем не 

только пострадавших харьковчан, но и людей, приехавших 

к нам с деоккупированных территорий, из Харьковской, 

Луганской и Донецкой областей, из части Запорожской 

области. Харьковчане, которые не могут сейчас жить в 

своих домах, тоже используют эти общежития».

ÆÈËÜÅ ÄËß ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÅÂ
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УЛИЦАМ  
НОВЫЕ НАЗВАНИЯ

Харьковчан приглашают присоединиться 
к обсуждению переименования топонимов, 

связанных с российской федерацией, с целью 
гармонизации общественного пространства.

Предложенные названия были разработаны совмест-

ными усилиями Харьковской топонимической груп-

пы, Центра краеведения имени академика П. Т. Тронь-

ко, Харьковской социологической сети и отдела топо-

нимики Харьковского городского совета.

Участие в опросе могут принять граждане, зареги-

стрированные в Харькове, независимо от того, где они 

находятся сейчас, или зарегистрированные в городе 

как ВПЛ. Если возможности присоединиться к обсу-

ждению в электронном формате нет, можно посетить 

районный центр предоставления административных 

услуг, обратиться к соответствующему специалисту 

и выразить свое отношение к переименованию.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отме-

тил, что переименование топонимов, связанных с рос-

сией, будет продолжаться в Харькове постепенно:

— Процесс будет предусматривать общественные 

обсуждения и осуществляться пошагово.

Мы не будем все улицы вместе переименовывать, 

потому что это невозможно. Это запутает людей, а еще 

переименования связаны с изменениями в опреде-

ленных документах, поэтому я хочу, чтобы мы это де-

лали шаг за шагом, чтобы максимально не причинять 

неудобств людям.

Также Игорь Терехов рассказал, что после победы 

в войне в Харькове увековечат имена героев — в их 

честь назовут улицы, установят мемориальные доски 

и памятные знаки.

С пакетом предложений по переименованию улиц го-

рода можно ознакомиться на сайте горсовета https://

www.city.kharkov.ua/.

Кроме того, предложения принимаются по электрон-

ной почте: renaming@city.kharkov.ua.

Французский город Лилль в ближайшее 
время направит очередной гуманитарный 
груз жителям Харькова.

И
горь Терехов, выступая с ви-

деообращением к участникам 

пресс-конференции, расска-

зал о ситуации в Харькове, отметив не-

сокрушимость харьковчан и их уверен-

ность в победе, а также поблагодарил 

город-побратим за постоянную под-

держку.

24 февраля, в годовщину полно-

масштабного вторжения россии в Укра-

ину, в Лилле состоится ряд мероприятий в поддержку 

украинского народа. В частности, запланированы прове-

дение общественной акции на Харьковском мосту, фото-

выставка «Украина: взгляды украинских художников на 

свою воюющую страну» и показ фильма «Мариуполь. Ве-

ра не потеряна».

Мэр Лилля Мартин Обри подтвердила солидарность 

жителей Лилля с украинским народом и готовность про-

должить оказание помощи Харькову.

На протяжении 2022 года Лилль постоянно поддержи-

вал Харьков. В частности, город-побратим принял много 

украинцев, в том числе харьковчан, которые эвакуирова-

лись из-за массированных обстрелов. Также по призыву 

Мартин Обри в Благотворительный фонд Лилля посту-

пили 215 тыс. евро, благодаря чему летом в Харьков от-

правили два гуманитарных конвоя медикаментов и пред-

метов первой необходимости. Кроме того, Харькову был 

присвоен статус Почетного гражданина города Лилль.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÁÐÀÒÈÌÎÂ

Несмотря на недавние обстрелы объектов критической инфраструктуры, ситуация 
с электроснабжением в Харькове стабильная, сообщил городской голова Игорь Терехов.

М
эр отметил, что действуют плано-

вые отключения электроэнергии, 

но вместе с тем городской электро-

транспорт работает в полном объеме:

— После последних прилетов была частично 

остановлена работа электротранспорта, но все 

же мы смогли его запустить. Переключили элек-

троснабжение на объекты городского электро-

транспорта, благодаря чего он более-менее ста-

бильно курсирует.

Также энергетики дали свет во все за-

селенные дома на Северной Салтовке, 

жильцы обеспечены теплом и водой. 

Сейчас в этом жилмассиве строители 

восстанавливают несколько домов, ко-

торые в результате обстрелов получили 

значительные разрушения. Электро-

снабжение подключено по временной 

схеме, проинформировал городской го-

лова.

В Харькове с 20 февраля 
запустили автобусный маршрут 
№ 31э «ул. Генерала Удовиченко 
(Даниловка) — ст. м. «Университет».

Э
то связано с необходи-

мостью обеспечения 

пассажирских перевозок 

жителей поселка Даниловка на 

период военного положения, сообщили в Департаменте 

инфраструктуры ХГС.

Автобус № 31э будет кур-

сировать так: ул. Генера-

ла Удовиченко (Данилов-

ка) — ул. Сидора Ковпака — 

ул. Жилярди — ул. Чебыше-

ва — ул. Чкалова — Харь-

ковское шоссе — ул. Сум-

ская — ст. м. «Университет» 

(в обратном направлении: 

пр. Независимости — пр. Науки — пр. Независимости — 

ул. Сумская и далее по маршруту).

ХАРЬКОВЧАНЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО СВОИМ 
ФИНАНСОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ, СООБЩИЛ В ИНТЕРВЬЮ МЕДИАГРУППЕ «НАКИПЕЛО» 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

М
эр подчеркнул, что бюд-

жету города нужен баланс:

— Если у вас есть воз-

можность в каких-то объемах запла-

тить — заплатите. Я хорошо пони-

маю, что сейчас людям очень тяжело, 

поэтому пошел на то, чтобы сделать 

проезд в транспорте бесплатным. Но 

и поступления в бюджет города не та-

кие, как были до войны.

Игорь Терехов также поблагодарил социально 

ответственный бизнес, который оказывает суще-

ственную поддержку городу в это непростое время:

— Отчисления в бюджет городской 

территориальной громады во время 

полномасштабной войны уменьши-

лись, но бизнес продолжает платить 

налоги даже из других городов. Я без-

мерно благодарен представителям 

бизнеса за понимание. Это наша от-

ветственность, договоренность. Они 

видят, что происходит, и поддержива-

ют город. За эти деньги Харьков живет 

и работает. Баланс есть. Тяжело, но мы выдержим 

и будем делать все возможное, чтобы поступления 

были больше, а средства тратились рационально.

ÏÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌ

ÑÈÒÓÀÖÈß Ñ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÅÉ — ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

ÈÇ ÖÅÍÒÐÀ — Â ÄÀÍÈËÎÂÊÓ
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У ХАРКОВІ ПРАЦЮЮТЬ У ТОМУ ЧИ ІНШОМУ ФОРМАТІ 
БАГАТО МІСЬКИХ БІБЛІОТЕК. ДЕЯКІ  ПОКИ ЩО В РЕЖИМІ 
ОНЛАЙН, АЛЕ Є Й ТАКІ, ЩО ЗНОВ ГОСТИННО ВІДКРИЛИ 
ДВЕРІ І ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ, І ДОРОСЛИХ ВІДВІДУВАЧІВ

С
ьогодні в бібліотеках влаштовують тренінги на актуальні 

теми, наприклад з інтернет-безпеки, пропонують майстер-

класи, проводять виставки, присвячені улюбленим пись-

менникам чи творам. А ось увагу відвідувачів бібліотеки-філії № 11, 

що у Холодногірському районі, привертає увагу стелаж «Читачі ра-

дять».

— Активні читачі залишають на поличках вже прочитані книж-

ки, щоб порекомендувати цю «особливу» книгу наступним чита-

чам. Книжковий лайфхак спонукає до діалогу, бо сьогодні як ніко-

ли людям потрібне спілкування: хтось самостійно обирає літературу, 

а хтось прислухається до порад та читає запропоновану книжку. На 

поличках — поряд жіночі романи, класичні твори, детективи, фентезі 

та хорор. Навіть найвибагливіші книголюби оберуть щось до души! —

розповіли у Департаменті культури Харківської міської ради.

 ПРО ВІЙНУ, КОХАННЯ, ПОДОРОЖІ Й ДУМКИ ПРО ВІЧНЕ
Своєю чергою пропонуємо збірки короткої прози. Деякі з них со-

нячні й переповнені любов’ю та спогадами, є й такі, що показують 

життя не з кращого боку, але без недомовок і прикрас.

 «ЛИСТИ ДО ФРОДИ», Олена Макарчук

Саме листи до богині кохання Фроди пишуть на 

фронті. На війні є місце для кохання та щирих почут-

тів, але так само і для зрад. Стосунки в цій збірці пока-

зані не ідеальні: люди зраджують та часто не цінують 

коханих, дружин та чоловіків, вигадують романтичні 

образи, і готові з головою ринути в гріхи. Легше при-

ймати ці події, коли про них пишуть закордонні авто-

ри, але тут рідний Харків, Київ і звичні нам декорації 

без жодних прикрас, тож обманути себе не вийде.

 «БО ТАК Є», Тарас Прохасько

Масивна книга з дуже короткими нотатками й опо-

віданнями. Структура книги розроблена як водяний 

годинник клепсидра. Однак, як саме вимірювати 

час — вирішувати вам: по краплі відміряти воду чи 

відкрити кран на повну силу і жадібно здобувати нову 

їжу для мозку.

 «ТЕПЛІ ІСТОРІЇ ДО КАВИ», Надійка Гербіш

Світла книга про усі наші людські почуття, любов 

до дому, подорожі й терпку каву з солодким шоко-

ладом. Герої оповідань складають маршрути, не за-

бувають спинитися, щоб послухати вуличну музику, 

люблять свій дім та котів й завжди готові прийняти 

гостя. Світ тут майже ідеальний, але кому не завадить 

частинка натхнення й оптимізму?

 «СОЛОДКЕ ЖИТТЯ», Роман Малиновський

Тринадцять історій різних людей, які поєднує на-

стрій та роздуми про людську природу. Кожен герой 

познайомить вас зі своїм внутрішнім всесвітом та по-

кличе в подорож. Оповідання автора схожі на кіно, й 

справді переносять читача у різні квартири, потяги, 

літаки, міста й континенти. Просто зануртеся у со-

лодке й не зовсім життя та розгадуйте характери пер-

сонажів й свої власні загадки.

 «ЗЕЛЕНА, 19», Марк Лівін

У цій книзі дві повісті та два невеликих оповідання. 

Їх об’єднують роздуми дорослої людини, яка поверта-

ється в дім дитинства. Мабуть, багато хто переживав 

миттєвість, коли на очі накочуються сльози, бо кві-

ти біля дому так само пахнуть, речі лежать на тих же 

місцях. Однак увесь смуток за дитинством, спогади 

варто перетворити на щастя. Зрештою, всі ми вирос-

таємо й уже ніколи не станемо тими ж безтурботними 

й маленькими.

 «СКРИНЬКА З ОПОВІДКАМИ», Міла Іванцова

Хотіли би побачити себе в ролі героя книги? Спро-

буйте знайти щось рідне на сторінках цієї. Кожен 

з нас у певний час міг проживати любов, складні си-

туації, миті, коли треба рухатися вперед та зробити 

крок до щастя. Ключовими персонажами стали зви-

чайні люди, яких ми щодня бачимо на зупинках і ву-

лицях міста, та навіть котики.

 «ВУЗЛИК НА ПАМ’ЯТЬ. ІСТОРІЇ ТА СПОГАДИ 
ПРО БАБУСЮ», Ганна Осадко

Наші близькі живуть в історіях, і, певно, немає 

кращого способу зберегти найтепліші та щемкі спо-

гади, ніж у книзі. Цю збірку створили багато авторів 

та авторок, але в кожному оповіданні бабуся та сама, 

рідна. Любить пекти хліб чи пироги, обіймати внуків 

і створювати затишок. Кожен спогад хочеться пере-

творити на вузлик на пам’ять.

 «МІЙ ДІД ТАНЦЮВАВ КРАЩЕ ЗА ВСІХ», 
Катерина Бабкіна

Шкільні знайомства можуть залишитися із нами на 

все життя. Не замислювалися, ким тепер став хлоп-

чик з сусідньої парти чи старий приятель? Може зда-

ватися, що ви давно це прожили й забули, але минуле 

завжди впливає на нас. В оповіданнях поєднані істо-

рії п’яти родин, усі вони змушують нас подумати про 

втрати, любов, можливості, які дає життя.

ÑÓ×ÀÑÍI ÓÊÐÀÑÓ×ÀÑÍI ÓÊÐÀЇЇÍÑÜÊI ÎÏÎÂIÄÀÍÍß, ÍÑÜÊI ÎÏÎÂIÄÀÍÍß, 

ßÊI ÂÀÐÒÎ ÏÐÎ×ÈÒÀÒÈßÊI ÂÀÐÒÎ ÏÐÎ×ÈÒÀÒÈ
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ЯК ІНОДІ НЕ ХОЧЕТЬСЯ НІЧОГО РОБИТИ. АБО Ж ТИ МАЄШ ПЕВНИЙ СПИСОК РЕЧЕЙ, ЯКІ ДАВНО 
ХОТІЛОСЯ ЗРОБИТИ, АЛЕ ВСЕ НЕ БУЛО ЧАСУ ЧИ СИЛ, ЧИ ЗНАХОДИЛИСЬ ІНШІ ВІДМОВКИ

П
ригадуєш щось подібне? Є такі справи, які ти 

постійно відкладаєш на потім і сідаєш дивитись 

улюблений серіал вже десь восьмий раз?

Однак сучасний світ не стоїть на місці, а життя не за-

чекає, коли ти дозрієш чи на тебе зійде натхнення. Тож 

найкращий день, щоб жити та робити те, що давно хоті-

лося, — це сьогодні.

Чому ж ми все одно прокрастинуємо? Коуч і бізнес-тре-

нерка Катерина Вольська розповіла виданню WoMo, які 

саме думки змушують нас відкладати бажані справи на по-

тім та як з ними боротись.

ЗРОБИТИ ВСЕ ІДЕАЛЬНО ОДРАЗУ
Можливо, кільком особам за всю історію людства і вда-

валось зробити хоча б щось з першого разу. Проте здебіль-

шого правила життя нагадують 

— потрібно наполегливо працю-

вати і не здаватися, щоб досягти 

бажаного.

Звісно, коли починаєш бра-

тись за нову справу, то дуже хо-

четься, щоб все одразу вийшло, 

адже саме позитивний результат 

найчастіше додає нам сил. Проте 

не варто завищувати свої споді-

вання, оскільки такий підхід мо-

же досить негативно впливати на 

твою продуктивність.

Тому найкращим рішенням, 

щоб побороти подібні думки, буде прийняття того, що 

не все у нашому світі ідеальне. А ось помилки не завжди 

можуть мати негативну конотацію, оскільки саме завдяки 

ним ми всі маємо змогу вчитись.

Крім того, не варто себе порівнювати з експертами 

у справі, якою ти цікавишся та хочеш зайнятись. Усі во-

ни пройшли певний шлях для того, щоб досягти певного 

рівня знань та вмінь. Тому відкинь зайві думки та починай 

діяти.

ЗРОБИТИ ВСІ СПРАВИ ЗА ОДИН РАЗ
Пам’ятаєш, як довго не хотілось робити якусь справу, 

а потім доводилось на неї витрачати останній вечір перед 

дедлайном? Це могли бути курсові роботи для університе-

ту або ж річні звіти.

Та зрештою приходило розуміння, що ти можеш зро-

бити необхідне досить швидко та відпочивати. Хоча на-

томість довелось витрачати енергію на те, щоб себе довго 

змушувати це зробити.

Тож досить зрозуміло, що така звичка 

є досить руйнівною, оскільки не завжди 

може щастити й колись дійсно може за-

бракнути часу на надзвичайно важливу 

справу. Що ж тоді робити?

Краще не дізнаватись, а вже зараз змі-

нити свої звички. І найкращим способом 

стане поділ великої задачі на кілька ма-

леньких. Якщо це, наприклад, вивчення 

мови, то не варто намагатися вивчити усі 

слова та правила за тиждень, як це часто 

обіцяє реклама.

Звісно, доведеться ви-

тратити більше часу, але 

користі і задоволення від процесу буде біль-

ше. Тож ліпше поділити завдання на малень-

кі і таким чином ти зможеш не лише помір-

но наближатися до великої мети, але й тіши-

тися своїми невеличкими успіхами.

НЕ ВМІЮ ЧИ НЕ ЗНАЮ, 
       НЕМАЄ ПОТРІБНИХ НАВИЧОК

Ніхто не вмів говорити чи ходити від на-

родження. Таким простим речам доводило-

ся вчитись. Тож і будь-яка 

інша справа потребує лише терпіння 

на шляху навчання. Звісно, мозок буде 

опиратися, адже вже має сформоване 

уявлення про рутину і не бажає зміню-

вати на щось інше — будь-яка зміна від-

чувається як небезпека. Проте мозок ли-

ше намагається виконати свою функцію 

зберегти життя.

А ось вже про саморозвиток доведеть-

ся попіклуватися тобі та трохи поборо-

тися зі звичками. Що ж робити? Просто 

потрібен один крок назустріч змінам. Це 

може бути одна проста річ зі списку від-

кладених справ, яку можна зробити, щоб трохи наблизи-

тись до своєї мети.

БОЮСЯ ПОМИЛИТИСЬ
Ще одна думка, яка не дозволяє людині розвиватись, — 

це страх помилки. А що якщо? Ось це питання недовго 

застрягає у голові та змушує відкладати справи на потім.

Проте є один простий секрет — всі помиляються. І ще 

жахливіше — усі будуть продовжувати помилятися, навіть 

якщо вони вважаються профе-

сіоналами.

Тож думки про можливі по-

милки, які ще не стали реаль-

ністю, просто не мають права 

на існування. Вони забирають 

шанс наблизитись до мети. То-

му знову порада, яка вже була 

раніше, — зроби перший крок 

до мрії.

Хочеш написати книгу чи 

картину, але боїшся зробити це 

жахливо? Тоді все одно зроби 

це, навіть якщо це буде най-

жахливіший витвір мистецтва 

у світі. Нехай цей шлях не буде ідеальним. Однак саме по-

милки здатні привести тебе до твоєї мети та віднайти нові 

грані свого внутрішнього «я».

СПЕРШУ БУДЕННІ СПРАВИ, А ПОТІМ ВСЕ ІНШЕ
І найбільш улюблене — спроба зробити всі справи, які 

чомусь вважаються першочерговими. Закинути прання, 

вимити посуд, погодувати вшосте за день кота. Не здаєть-

ся, що це схоже на прокрастинацію?

Звісно, ці речі важливі у нашому житті. Проте, щоб до-

сягти нових вершин, потрібно 

налагодити свій графік та не да-

ти їм з’їдати увесь твій вільний 

час. Зрештою, коли всі справи 

будуть перероблені, то нічого 

не залишиться, як перейти до 

списку відкладених справ та по-

чати змінювати своє життя на 

краще.

Все ще сумніваєшся, що тобі 

вдасться? Тоді спробуй просто 

зараз згадати, що хотілось давно 

зробити, але все не вистачало 

часу. Пригадуєш? У такому разі 

у тебе є 24 години, щоб це виконати та перевірити на собі, 

наскільки дієві попередні поради.

ÏÐÎ ÖÅ ÏÎÄÓÌÀÞ ÇÀÂÒÐÀ…
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Уже через деякий час роботу можна буде приймати. 
Харківські комунальники проводять поточні ремонти 
шиферних покрівель, що зазнали ушкоджень внаслідок 
прильотів. Ось одна з таких — двоповерхівка 
у Основ’янському районі.

Д
иректор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина 

повідомив, що будинок постраждав від уламків 

снаряду, який розірвався в ста метрах:

— На всіх будинках, які дістали ушкоджень дахів, ми 

майже одразу після прильотів стелили тимчасову покрів-

лю. Тому що стан будівель дозволяв мешканцям перебу-

вати в них, а опадам треба було завадити. А вже зараз ми 

почали ремонтувати дахи капітально. В цілому на цьому 

об’єкті ми міняємо 80% обрешітки, ремонтуємо стро-

пильну систему, і десь 150 м2 покрівлі змінимо на нову.

У іншому, триповерховому, будинку в тому ж районі від 

снарядів, що впали неподалік, дах також дуже сильно по-

страждав.

— У цій будівлі покрівлі майже не було. Ми знов-таки 

спочатку зробили тимчасову, а тепер будуємо капітальну. 

Це близько 1000 м2. Роботи вже на стадії завершення. На 

сьогодні тільки наше підприємство відремонтувало дахи 

у 188 будинках (загалом 4400 м2). Ще 12 об’єктів в робо-

ті, — розповів Богдан Долина.

ДЛЯ БАГАТЬОХ ПОКОЛІНЬ ХАРКІВ‘ЯН ТЕРМОМЕТР НА СУМСЬКІЙ Є ОДНИМ 
ІЗ ГОЛОВНИХ СИМВОЛІВ МІСТА. ДО ТОГО Ж, ВІН ВВАЖАЄТЬСЯ ЩЕ Й 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ, ЖАРТУЮТЬ ЛЮДИ

А
дже не лише показує температуру та час, а ще й 

допомагає знайти один одного у багатолюдному 

мегаполісі. Фраза «зустрінемося «Під градусни-

ком» знайома чи не кожному харків’янину. Тож, кажуть, 

радіють, що навіть під час війни знаменитий термометр 

залишається на своєму місці.

— Це гордість Харкова. Ми лише на термометрі поба-

чення призначаємо. Все життя наше прожите під термо-

метром. Без нього Харків не можна собі уявити, — зізна-

ється пенсіонерка Марія Петрівна.

Термометр з’явився в Харкові в 1976 році минулого сто-

ліття. Та ідея встановити його виникла дещо раніше. То-

ді один із міських посадовців побачив таку конструкцію 

в іншій державі. Та одразу ж вирішив, що в нашому місті 

має бути щось схоже, але краще та більше. І вже за кілька 

років у Харкові провели урочисте відкриття «16-метрово-

го диво-термометра».

За цей час термометр кілька 

разів оновлювали та реконстру-

ювали. Востаннє такі роботи 

проводили у 2011-му. Та термін 

експлуатації деяких елементів 

майже сплинув, кажуть фахівці. 

Готувалися до чергового віднов-

лення, однак почалася війна.

— На його роботу вплинули, 

звичайно, вибухові хвилі, але 

більш за все — багаторазо-

ве відключення від елек-

трики. Через це дуже сильно пошкоджено світло-

діодне підсвічування: термометр став показувати 

хибні температуру й час. Тож залишити улюблений 

символ харків’ян несправним не могли, — зазначив 

начальник аварійно-диспетчерської служби КП 

«Міськсвітло» Ігор Факторов.

Кілька тижнів тому стали до відновлення. Через війну 

знайти необхідні деталі було непросто: усе виготовлялося 

під замовлення:

— Замінили декілька блоків елементів підсвічування та 

налаштували, щоб він правильно показував температуру 

і час.

Харків’яни кажуть: такі віднов-

лення знакових пам’яток — ще 

один символ того, що місто жи-

ве, залишається гарним та охай-

ним. І ніщо не зможе цьому за-

вадити.

— Всі символічні речі, з якими 

асоціюється рідне місто, до яких 

звик кожен мешканець, кожен 

харків'янин, мають бути на місці. 

А для тих, хто повертається з ева-

куації, — ще один упізнаваний 

знак, що він нарешті вдома. Дя-

кую за турботу міській владі, — із 

вдячністю говорить Ігор.

ÎÑÅËß ×ÅÊÀЄ 
ÍÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐIÂ
Коли мешканці приходять навідати свою 
шістнадцятиповерхівку на Північній Салтівці, 
не можуть стримати емоцій. У когось це сльози, у когось 
нерозуміння і розпач: «За що?» та злість.

В
середині будинку суцільні уламки та гори по-

пелу. Це все, на що перетворилося майно 

харків’ян, які тут жили. Погоріло та поплави-

лося у вогні все — скло, дерево, пластик, метал.

Виконроб будівельної організації Руслан Малихін 

розповів, що у багатоповерхівку було пряме влучання. 

Та й взагалі, у цьому дворі немає жодної вцілілої будів-

лі. Щодо будинку, який наразі відновлюють будівель-

ники, дуже сильно постраждали фасад та дах, а через 

пожежу багато квартир, десь одна третя всього будинку, 

перетворилися на згарище.

— Зараз ми прибираємо у згорілих квартирах. Також 

поновлюємо несучі частини будівлі. Виготовляємо ме-

талоконструкції, якими у подальшому підсилимо кон-

структиви. Крім того, відбудовуємо стіни з цегли та пі-

ноблоків. Намагаємося все зробити гарно та швидко, 

щоб у дім знов повернулися його мешканці, — сказав 

Руслан Малихін.

ÄÎ ÇÓÑÒÐI×I
«ÏIÄ ÃÐÀÄÓÑÍÈÊÎÌ»

ÁÓÄÈÍÊÀÌ — ÍÎÂI ÄÀÕÈ
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Щ
е восени у Департаменті адміністративних 

послуг та споживчого ринку ХМР застеріга-

ли жителів Харкова, що зима буде складна. 

Тому люди мають запастися необхідною їжею. На проти-

вагу тяжким місяцям навесні, в Харкові вже з літа почали 

стабільно працювати ринки, великі супермаркети та ма-

газинчики. Тому придбати запаси мали змогу всі. А не-

захищені верстви населення отримували і отримують гу-

манітарні продуктові набори. Наразі зима майже добігає 

кінця. Холоди та два незначних блекаути ми вже пережи-

ли. Тож варто переглянути свої запаси, навести в них по-

рядок, а можливо, зайве віддати більш нужденним.

Ми спробуємо відповісти на найактуальніші продуктові 

питання. Як зберігати наявні і запаси, коли оновлювати 

і як проводити ревізію?

ЩО ЗАПАСАТИ?
Якщо говорити про продукти тривалого зберігання, го-

тові до вживання, то їх можна розділити на кілька великих 

груп:

 різні консерви (рибні, м'ясні, овочеві, бобові);

 продукти з розряду «просто додай води» (супи в паке-

тах та брикетах, порошкові пюре, пластівці);

 готові макаронні, овочеві, зернові або бобові страви 

з м'ясом, які можна їсти без термічної обробки;

 борошняні не солодкі вироби (хлібці, сухарі, крекери, су-

шіння);

 солодощі (солодке печиво, бісквіти та кекси тривалого 

зберігання, карамель, шоколад, сухофрукти, халва, мед, згу-

щене молоко).

Але це продукти на кризу: щодня консервами та суха-

рями все ж таки харчуватися не будеш. Тому, крім їжі, го-

тової до вживання, не завадять базові продукти тривалого 

зберігання: борошно, олія, томатна паста, крупи, макаро-

ни, спеції, сухі дріжджі, чай, кава. А також сіль, перець та 

гірчиця, оскільки за їхньою допомогою можна «врятува-

ти» інші продукти.

ЯК РОЗРАХУВАТИ?
Люди з досвідом життя в окупації кажуть, що перши-

ми з магазинів зникають борошно, цукор, дріжджі, олія. 

Як бачимо, це ті продукти, які можуть зберігатися досить 

тривалий час, але це зовсім не є підставою для того, щоб 

переносити до себе в шафу борошно з сусіднього магази-

ну. Адже якщо в ньому заведеться міль, доведеться вики-

нути не тільки борошно, а й, наймовірніше, крупи, цукор, 

що стоять по сусідству, і т. д.

То скільки ж купувати? Обізнані люди радять робити за-

паси з розрахунку 2–3 місяців і в міру використання попо-

внювати. Тобто для того, щоб зробити приблизний розра-

хунок, потрібно хоча б приблизно визначити місячне спо-

живання різних груп продуктів і помножити цю цифру на 

2 або 3 залежно від обставин, матеріальних можливостей 

та вашого ступеня тривожності.

Наприклад, якщо в місяць ви витрачаєте пляшку со-

няшникової олії та кілограм цукру, то в запасі має бути 

дві, максимум три пляшки олії та 2–3 кіло цукру. А якщо 

у вашій родині готові їсти макарони день і ніч, а зварена 

миска гречки нудиться в холодильнику кілька днів, то за-

пас макарошок має бути значним (бажано купувати різні 

макаронні вироби, з різним складом і від різних виробни-

ків), а ось гречку можна не купувати зовсім, який би ажіо-

таж навколо неї не був.

ЯК ЗБЕРІГАТИ?
Декілька загальних рекомендацій допоможуть зберегти 

продукти максимально тривалий термін.

1. Соняшникову олію потрібно зберігати у темному міс-

ці, кришку обов'язково закривати відразу після викорис-

тання.

2. Борошно, крупи та цукор — у сухому прохолодному 

місці. Якщо на балконі у вас досить прохолодно та сухо, це 

може бути гарним варіантом для зберігання.

3. Овочі та фрукти можна зберігати у висувних ящи-

ках холодильника, попередньо застеливши їх паперовими 

рушниками. Рушники подовжать їхнє життя навіть у разі 

постійних відключень холодильника — вони вберуть за-

йву вологу.

4. Щоб зберегти відкриті томатну пасту та соуси у скля-

них банках, потрібно з внутрішнього боку змастити криш-

ку звичайною гострою гірчицею — у такому разі томатна 

паста не запліснявіє.

5. Вершкове масло добре добре збережеться без холо-

дильника, якщо його перекласти в скляну банку та залити 

солоною водою.

6. Сир без холодильника збережеться у паперовому або 

лляному рушнику, змоченому в солоній воді. Загорнувши 

сир у такий рушник, можна покласти його в пакет чи кон-

тейнер.

7. Будь-яку зелень — від кропу і петрушки до листово-

го салату — потрібно помити, висушити і скласти в банку 

з кришкою, що закручується. Так зелень збережеться 7–10 

днів навіть у відключеному холодильнику.

8. Свіже м'ясо без холодильника можна зберегти кілька 

днів, обмазавши його гірчицею або добре обсипавши сіл-

лю та перцем.

Приготовлену їжу зберігайте в прозорих контейнерах, 

щоб під час відключень світла не стояти в роздумах перед 

відкритими дверцятами холодильника, а швидко взяти, 

що вам потрібно, і закрити їх.

ЯК ЧАСТО ПРОВОДИТИ РЕВІЗІЮ?
Ревізія продуктових запасів потрібна, щоб, по-перше, 

не пропустити, коли продукти тривалого зберігання зі-

псуються, а по-друге, не купувати зайвого.

Періодичність ревізії кожен визначає собі самостійно — 

це залежить від обсягів ваших запасів і швидкості спожи-

вання. Це можуть бути 2–3 тижні або навіть місяць.

ПІД ЧАС ДОМАШНЬОЇ РЕВІЗІЇ ДОТРИМУЄМОСЯ 
КІЛЬКОХ ПРОСТИХ ПРАВИЛ:

 Витягуємо з продуктової шафи абсолютно все, щоб 

переконатися, що ви за минулі три-чотири тижні ні про 

що не забули.

 Якщо при цьому вилетіла міль, обов'язково шукає-

мо її джерело. Продукти, термін придатності яких закін-

читься до вашої наступної ревізії, ставимо на окрему по-

лицю — їх треба з'їсти насамперед.

 Продукти дуже тривалого зберігання, які вже є у ва-

ших запасах, виставляємо вперед, а щойно куплену муку 

і гречку — в далекий ряд. Так ви уникнете ситуації, коли 

будете постійно їсти щойно куплені продукти, а якісь кру-

пи та консерви зберігатимуться в далеких кутах місяцями.

 Визначаємо, які запаси треба поповнити, а які ви-

явилися зайвими.

ÐÅÂIÇIß ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÕ ÇÀÏÀÑIÂ.
ÊÎËÈ ÎÍÎÂËÞÂÀÒÈ ÒÀ ßÊ ÇÁÅÐIÃÀÒÈ
УКРАЇНЦІ ЗАВЖДИ БУЛИ ЗАПАСЛИВИМИ, 
АЛЕ ВІЙНА ПОСТАВИЛА ЦЮ ЗВИЧКУ МАЙЖЕ 
В РАНГ НАЙГОЛОВНІШОЇ. СУХАРІ ТА ПЕЧИВО, 
КОНСЕРВИ ТА СУШІННЯ, БОРОШНО ТА КРУПИ, 
СУХОФРУКТИ ТА ЗГУЩЕНЕ МОЛОКО  
ТЕПЕР ВСЕ ЦЕ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ В НАШИХ 
ШАФАХ У СЕРЙОЗНИХ КІЛЬКОСТЯХ, ПРИЧОМУ 
УПАКОВАНЕ ТАК ЩІЛЬНО, ЩО МИ ВЖЕ Й 
НЕ ПАМ'ЯТАЄМО, ЩО ЗАСУНУЛИ У ТОЙ ДАЛЬНІЙ 
КУТ І ПРИПЕРЛИ СТОПКОЮ БАНОК ТУШОНКИ

 ЯК ОНОВЛЮВАТИ?
Здавалося б, тут все очевидно: з'їли два кіло 

гречки, три банки кукурудзи та п'ять банок ту-

шонки — докупили два кіло гречки, три банки 

кукурудзи та п'ять банок тушонки. Такий підхід 

найпростіший і очевидний, але неправильний.

Основне правило правильного та раціональ-

ного харчування полягає в тому, що воно має 

бути різноманітним. Якщо день у день їсти од-

не й те саме, то є ризик якимись поживними 

речовинами та мікроелементами себе перего-

дувати, а якимись недогодувати. Та й набридне 

одноманітна їжа дуже швидко.

Тому намагайтеся урізноманітнити своє хар-

чування хоча б у межах однієї групи продуктів: 

замість свинячої тушонки купіть яловичу чи 

курячу, замість консервованої кукурудзи — горошок, квасолю чи лечо, замість гречки — рис чи пшеничну кашу.

Водночас по можливості намагайтеся все ж таки готувати не з напівфабрикатів і консервів, а зі звичайних базових 

продуктів. Пам'ятайте про те, що готову до вживання їжу правильніше залишити, якщо буде крайня потреба: міся-

цями їсти такі продукти не можна.
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Ãîðîñêîï íà 21 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вы достигли определенных успехов в своей работе, но 

это еще не предел. Вы сможете завоевать новые верши-

ны, если будете больше проявлять свои старания. Вре-

мя от времени нужно напоминать о себе, предлагая ин-

тересные решения производственных вопросов.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня можно урегулировать вопросы финансового 

плана: отдать долги и разобраться с данными в прошлом 

обязательствами. Отношения с деловыми партнерами 

не сильно побеспокоят вас сейчас, поскольку в этой 

сфере все стабильно.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Стоит обратить внимание на знакомого, который дав-

но испытывает к вам симпатию. Но не нужно пользо-

ваться такими чувствами, если вы не испытываете вза-

имности. Высокая турбулентность в личной жизни на-

чнется у молодых и свободных людей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не исключены проблемы у родственников: возможно, 

вам придется пересмотреть свои планы, чтобы помочь 

им. Карьера медленно, но уверенно идет в гору. У вас 

есть все шансы стать начальником, у молодых специа-

листов — получить повышение.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Предприниматели смогут повысить обороты компа-

нии, но для этого придется пойти на небольшой риск. 

Удачными будут проекты, в которых участвует ино-

странный капитал. И пусть вас не пугают временные 

трудности — они скоро закончатся.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Внимания и заботы потребует семья. Много сил будут 

отнимать дети, которым сейчас как никогда нужна ваша 

поддержка и помощь в учебе. Также предстоит решение 

вопросов, связанных с обустройством дома.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Ваши обаяние и оптимизм привлекут достойных 

представителей противоположного пола. Если вы оди-

ноки, не отказывайтесь от романтических свиданий. 

У женщин появится шанс встретить свою половинку, 

а мужчины — могут всерьез влюбиться.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сейчас вы серьезно настроены на построение карье-

ры, чтобы увеличить свой доход. Звезды покровитель-

ствуют тем, кто занят в общественных организациях, 

ученым, инженерам. Представится хороший шанс полу-

чить выгодное предложение в бизнесе, перейти на новое 

место работы с лучшими условиями.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Наступает идеальное время для решения важных во-

просов. Вы можете рассчитывать на хорошую премию 

или выгодную подработку сверхурочно. Вы сможете за-

вершить самые сложные проекты, а также помочь кол-

легам.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Есть шанс удачно вложить деньги в недвижимость. На 

личную жизнь не хватает времени и сил из-за работы. 

А страхи мешают с головой окунуться в новые отноше-

ния. Пристального внимания потребуют взрослые дети.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В работе сделайте временную паузу, она необходима 

для переоценки своих способностей. Жизнь заиграет 

новыми красками, а в ближайшем окружении появятся 

интересные люди.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Семейные отношения, встречи с родственниками до-

ставляют удовольствие. Звезды советуют задуматься над 

сменой места работы или получением новой профес-

сии. Для поддержания стабильных доходов вам придет-

ся усердно и кропотливо трудиться.
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По горизонтали: 5. Персонаж повести 

И. С. Тургенева. 6. Мужской пиджак клас-

сического стиля, однобортный или двуборт-

ный. 8. Ученый, изучающий птиц. 10. Рыбо-

ловная снасть в виде узкой круглой корзины 

с воронкообразным отверстием. 11. Кровель-

ный материал. 12. Маслина. 14. Длинноно-

гая болотная птица. 15. Прямая, на которой 

сходятся два ориентира. 19. Художественное 

украшение одежды. 20. Перечень налогов 

или таможенных пошлин, подлежащих упла-

те с экспорта или импорта. 22. Питательный 

напиток. 23. Документы, информация, поро-

чащие чью-нибудь репутацию. 24. Органи-

ческое вещество, необходимое в небольших 

количествах в пищевом рационе. 25. Человек 

с мелочными, узкопрактическими интереса-

ми.

По вертикали: 1. Люди, чьи доходы крайне 

малы. 2. Признак, зачаток, проявление како-

го-нибудь чувства, способности. 3. Скандал 

с шумом и дракой. 4. Оса. 7. Термическая об-

работка металла. 8. Травянистое растение с желтыми 

цветками. 9. Установка для искусственного создания 

заданной относительной влажности воздуха в рабо-

чей камере. 12. Размер денежного вознаграждения. 

13. Персонаж пьесы М. Горького «На дне». 16. На-

ездник. 17. Металлический стержень для удержания 

на месте судна. 18. Хрящевидный наружный орган 

плавания у рыб. 21. Совокупность приемов и изоб-

разительных средств художественного произведения. 

22. Полюс гальванической пары.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Герасим. 6. Блейзер. 8. Орнитолог. 10. Морда. 11. Шифер. 12. Олива. 14. Цапля. 15. Створ. 19. Декор. 

20. Тариф. 22. Какао. 23. Компромат. 24. Витамин. 25. Прозаик.

По вертикали: 1. Беднота. 2. Искра. 3. Дебош. 4. Шершень. 7. Отжиг. 8. Одуванчик. 9. Гигростат. 12. Оклад. 13. Актер. 

16. Всадник. 17. Якорь. 18. Плавник. 21. Форма. 22. Катод.

ЛЛ
ікарська рослина алое рос-

те практично в кожному домі. 

Його широко використовують 

в народній та практичній медицині, а ще 

в косметології. Властивості алое дотепер 

вивчають наукові лабораторії, знаходячи 

йому все нове й нове застосування.

Основні властивості:

 прекрасно очищаючи повітря, бо має 

антибактеріальну дію;

 діє як знеболювальний та протиалер-

гічний засіб;

 використовують при різних запальних 

процесах, особливо при стоматиті;

 покращує травлення та обмін речовин;

 може регенерувати клітини шкіри;

 має проносну та сечогінну дію;

 добре впливає на імунну систему;

 може бути використана у профілактиці лікуван-

ня серцево-судинних хвороб як допоміжний засіб;

 має в складі мінеральні солі та залізо;

 може уповільнювати процес старіння шкіри та 

організму людини.

Ця рослина давно дуже популярна в народній ме-

дицині. Маючи протизапальний ефект, алое може 

добре загоювати гнійні рани та нариви. Його при-

кладають до хворого місця, й вже через кілька про-

цедур можна побачити очікуваний ефект заживлен-

ня. Алое часто застосовують для лікування опіків, 

зменшує свербіж та почервоніння. Соком лікують 

гастрит та виразку шлунка. Завдяки залізу, алое за-

стосовують в лікуванні анемії. Ця рослина добре діє 

на шкірний покрив людини. Це й зумовило косме-

тологів до широкого її використання в омолоджу-

вальних кремах, скрабах, масках та різних пілінгах. 

Алое добре лікує лупу, після його застосування во-

лосся стає м'яким та шовковистим. Для проблемно-

го волосся можна приготувати самостійно шампунь 

на основі алое чи придбати в крамниці його вже в 

готовому вигляді. Для правильного використання 

вдома варто вивчити деякі обов'язкові правила. Для 

лікувальних чи косметичних цілей беруть трирічне 

нижнє листя рослини. Зрізане листя алое можна ви-

користовувати всього декілька годин, бо після того 

воно вже втрачає свою лікувальну дію. Для приго-

тування кашки з алое зріжте з листочка шкірочку, 

а отриманий м’якуш розітріть в скляній посудині. 

Сік обережно видавіть руками та зберігайте в темній 

пляшці на дверцятах холодильника два тижні.

Протипоказання при застосуванні алое: непере-

носимість його компонентів, вагітність, вік до трьох 

років, гостра діарея чи гостре захворювання шлун-

ково-кишкового тракту, геморой, проблема з печін-

кою, серцева недостатність, болі не встановленого 

характеру. Перед використанням алое обов'язково 

проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.

ÑÏÐÀÂÆÍIÉ ÐßÒIÂÍÈÊÑÏÐÀÂÆÍIÉ ÐßÒIÂÍÈÊ
Ó ÒÅÁÅ ÍÀ ÏIÄÂIÊÎÍÍIÓ ÒÅÁÅ ÍÀ ÏIÄÂIÊÎÍÍI
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