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ородской голова Игорь Терехов подчеркнул, что централи-

зованные закупки позволят максимально снизить коррупци-

онные риски и сэкономить средства городского бюджета:

— Работа нового предприятия позволит оптимизировать го-

родской бюджет. Харьковские предприятия, особенно те, которые 

обеспечивают жизнедеятельность города, будут делать закуп-

ки только через новое КП. У  нас будет скидка на большой опт. 

В  сегодняшних реалиях, когда доходная часть снижается, это 

очень важно. Есть вызовы, с которыми мы постоянно сталкива-

емся: ремонт, восстановление разрушенных жилых домов, транс-

порт и так далее. Поэтому нам сейчас нужно экономить каждую 

копейку.

Мэр отметил, что деятельность коммунального предприятия 

имеет антикоррупционную направленность. В  частности, для 

усиления контроля за работой предприятия будет подписан ме-

морандум о  сотрудничестве с  Харьковским антикоррупционным 

центром:

— Моя главная цель, чтобы все было прозрачно! Снижение кор-

рупционных рисков — основная цель работы этого предприятия. 

Уверен, что уже через несколько месяцев мы увидим конкретный 

результат.

НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ХАРЬКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 28 ФЕВРАЛЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЗАКУПОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА»
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ÓÊÐÀÈÍÀ 
ÍÀ ÏÓÒÈ ÐÅÔÎÐÌ

Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с делегацией 
Организации экономического сотрудничества 

и развития во главе с генеральным секретарем ОЭСР 
Матиасом Корманом.

Андрей Ермак передал Матиасу Корману пись-

мо-ответ Премьер-министра Украины на офици-

альное письмо ОЭСР по подтверждению предо-

ставления нашему 

государству статуса 

участника Рабочей 

группы по борьбе со 

взяточничеством в 

международных ком-

мерческих операциях 

и отметил важность 

открытия офиса 

ОЭСР в Киеве.

Глава ОП подчерк-

нул, что, несмотря на 

полномасштабную российскую агрессию, Украина 

продолжает реализацию важных реформ, иници-

ированных Президентом Владимиром Зеленским. 

В частности, начата реализация плана быстрого 

восстановления, который среди прочего предусмат-

ривает восстановление поврежденных объектов 

энергетической инфраструктуры.

Рассказывая о реализации украинской формулы 

мира, Руководитель ОП отметил важность резолю-

ции Генеральной Ассамблеи ООН, которая стала 

одним из первых шагов в реализации мирного пла-

на Украины: «Наше государство планирует прове-

сти глобальный саммит по реализации формулы 

мира, к участию в котором запланировано при-

влечь как можно больше стран с разных континен-

тов».

Также Андрей Ермак проинформировал Матиаса 

Кормана о ситуации на фронте, в частности о хра-

брости украинских воинов, которые, несмотря на 

враждебный натиск, стойко защищают Украину от 

агрессора.

Матиас Корман отметил важность продвижения 

Украины по пути важных реформ во время полно-

масштабной российской агрессии и выразил под-

держку стремлений нашего государства относитель-

но усиленной интеграции в органы ОЭСР.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ 
ФИНАНСОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, КОТОРАЯ ПРЕБЫВАЕТ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ С ВИЗИТОМ

В
ладимир Зеленский высоко оценил помощь, 

которую предоставляют Соединенные Шта-

ты Украине после начала полномасштабной 

российской агрессии: «США мощно поддерживают 

нас не только оружием, но и на финансовом фронте. 

И мы это очень ценим».

Президент отметил анонсированное 24 февраля 

решение администрации США выделить Украине 

в 2023 году 9,9 млрд долларов как прямую бюджетную 

поддержку:

— Эти средства крайне важны, поскольку позволя-

ют покрыть необеспеченную часть госбюджета и под-

держать наиболее нуждающиеся слои населения.

В ходе встречи было уделено внимание текущему 

состоянию взаимодействия Украины с МВФ и пер-

спективам реализации программ фонда. Отдельно 

обсуждался вопрос восстановления украинской ин-

фраструктуры, разрушенной в результате россий-

ской агрессии. Отмечалась актуальность привлече-

ния частного сектора к реализации соответствующих 

проектов. Владимир Зеленский подчеркнул важность 

выработки механизмов для направления арестован-

ных российских активов на восстановление нашей 

страны. Президент выразил благодарность за систем-

ные шаги американской стороны по дальнейшему 

наращиванию санкционного давления на государ-

ство-агрессора:

— Ужесточение санкций необходимо, чтобы ли-

шить россию возможности финансировать войну. 

Восстановление справедливости для наших людей 

и всего свободного мира — это запуск реального ме-

ханизма компенсации ущерба. Задача непростая, 

но реализовать ее необходимо. Это будет мощней-

шим ударом свободного мира по любым агрессиям 

в целом. Думаю, формат возмещения будет найден, 

и россия заплатит за свою войну. Во всех смыслах.

ÄËß ÍÀØÈÕ ËÞÄÅÉ 
È ÂÑÅÃÎ ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÌÈÐÀ

В Харькове разработают комплексный 
подход для решения проблемных вопросов 
предпринимателей, которые ведут торговлю 
в переходах метрополитена.

Р
уководство Харькова всячески 

поддерживает малый и средний 

бизнес, но в этом вопросе не может 

быть бардака, считает городской голова 

Игорь Терехов:

— Когда метрополитен использовался 

как бомбоубежище, мы, со своей стороны, 

предоставили каникулы всем предприни-

мателям, которые не могли работать. Но сегодня необ-

ходимо восстанавливать законные арендные отношения. 

Поэтому сейчас опечатываются киоски, у которых нет до-

говорных отношений с метрополитеном, но они работают, 

используя энергоресурсы метро.

Мэр заверил, что очень внимательно разобрался в этих 

вопросах, подчеркнув, что с каждым представителем биз-

неса будут искать взаимопонимание: «Это будет взвешен-

ный подход, чтобы не пострадали ни бюджет, ни предпри-

ниматели».

В Харькове увеличат расходы на 
ремонт домов, поврежденных 
вражескими обстрелами. 
Соответствующее решение 
было принято на состоявшейся 
28 февраля внеочередной сессии 
горсовета.

В
несены изменения в 

бюджет Харьковской го-

родской территориальной 

громады на 2023 год. Это связано 

с поступлением субвенции на осу-

ществление переданных расходов 

в сфере образования в сумме 76,2 млн гривен, сообщили в 

Департаменте бюджета и финансов ХГС.

За счет свободного остатка бюджетных средств и пере-

распределения ранее утвержденных бюджетных назначе-

ний планируется увеличить расходы на восстановление 

жилого фонда (после обстрелов) 

на 150 млн грн, текущий и капи-

тальный ремонт внутридомовых 

систем теплоснабжения и постав-

ки холодной и горячей воды — 

на 110 млн грн, реконструкцию 

и капитальный ремонт улич-

но-дорожной сети — на 40 млн 

грн, обеспечение бесперебойного 

функционирования коммуналь-

ных предприятий и учреждений — 

на 105,5 млн грн.

Также 31,5 млн грн планиру-

ется направить на финансирова-

ние воинских частей в рамках «Комплексной программы 

развития гражданской защиты, повышения уровня обще-

ственной безопасности и обеспечения мероприятий по 

подготовке территориальной обороны Харьковской го-

родской территориальной громады на 2018–2025 годы».

Ê ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÁÈÇÍÅÑÀ — 
ÂÇÂÅØÅÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ 
ÆÈËÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÓÂÅËÈ×ÀÒ
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ДО ПОСЕЛКА ЗАИКИ
С 28 февраля продлен путь следования автобуса 

№ 83э. Это связано с необходимостью обеспечения 
пассажирских перевозок жителей поселка Заики, 

сообщили в Департаменте инфраструктуры 
Харьковского горсовета.

Теперь автобус № 83э курсирует так: ст. м. «Акаде-

мика Барабашова» — пр. Юбилейный — пр. Тракторо-

строителей — Салтовское шоссе — ул. Седьмой Гвар-

дейской Армии — ул. Животноводов — ул. Седьмой 

Гвардейской Армии — ул. Краснокутская — ул. Арта-

моновская — перекресток с ул. Заики — ул. Артамо-

новская — ул. Краснокутская — ул. Седьмой Гвардей-

ской Армии — ул. Дубравная — ул. Грищенко (поселок 

Кулиничи).

ПОСТРОИМ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ БЫЛО

Несмотря на войну, городская власть усиленно 
работает над развитием транспортной 

инфраструктуры.

В частности, в ближайших планах — расширение 

улицы Веснина, сообщил Харьковский городской го-

лова Игорь Терехов в ходе медиамарафона «Лютый 

LIFE»:

— Построим еще лучше, чем было. Мы посчитали 

нагрузку, оценили пассажиропоток и приняли реше-

ние расширить улицу Веснина. На ней не будет трам-

ваев. Но по сохранению трамвайных путей на улице 

Мироносицкой мы советуемся с общественностью. 

Потому что, с одной стороны, оставлять их там не 

очень целесообразно, а с другой — это местная тра-

диция. Сегодня мы строим дорогу через «Барабашо-

во». Опять же, эта транспортная артерия очень важ-

на для Харькова: она о нашем будущем на десятки 

лет вперед. Рационально сегодня перейти на другой, 

современный электротранспорт. Мы должны помнить 

о том, что Харьков — экологичный город.

В ХАРЬКОВЕ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ РЯД УЛИЦ, НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ 
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ ДЕПУТАТЫ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА НА СОСТОЯВШЕЙСЯ 28 ФЕВРАЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ

В
осемнадцати топонимам дали но-

вые названия, а ул. Кремлевскую 

убрали с карты города, посколь-

ку на ней нет застройки, требующей ад-

ресации. К обсуждению новых названий 

привлекли общественность, проведя он-

лайн-опрос. Новые названия поддержали 

от 78% до 90% респондентов, принимавших 

участие в голосовании, подчеркнул Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов:

— Ключевые принципы, которыми руководствуют-

ся в этой работе, — восстановление исторических назва-

ний, формирование топонимических ансамблей, внедре-

ние декоммунизации и дерусификации топонимического 

пространства города.

Предложения разработали представители Харьковской 

топонимической группы, Центра краеведения имени ака-

демика П. Т. Тронько, Харьковской социологической се-

ти и отдела топонимики Харьковского городского сове-

та. Работа по изменению на-

званий топонимов, связанных 

с рф, будет продолжена.

 ТОЧКА ПОСТАВЛЕНА
Также Харьковскую специ-

ализированную школу I–III 

ступеней № 11 с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов перепрофилирова-

ли и переименовали в Харьковский лицей 

№ 11 имени Даниила Дидика.

Игорь Терехов отметил, что это было сделано для того, 

чтобы привести тип учебного заведения в соответствие 

с требованиями законодательства и почтить память быв-

шего ученика школы № 11 Даниила Дидика, погибшего 

в результате террористического акта 22 февраля 2015 го-

да и награжденного посмертно орденом «За мужество» 

III степени:

— На прошлой сессии я дал поручение присвоить шко-

ле № 11 имя Даниила Дидика и поставить точку во всех 

разговорах на эту тему. Сама война поставила эту точку.

Также мэр сообщил, что на топонимической комиссии 

рассматриваются различные варианты увековечивания па-

мяти бывших учеников учебных заведений Харькова, по-

гибших в результате российской агрессии, — мемориаль-

ные доски, школьные музеи, переименование улиц и т. д.

ÁÅÇðôÍÀß ÒÎÏÎÍÈÌÈÊÀ

Музей-мемориал, посвященный погибшим во время войны 
харьковчанам, планируют создать в городе.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

подчеркнул, что в этом вопросе будет обязатель-

но учтено мнение общественности:

— Все возможные спорные моменты, нюансы долж-

ны обсуждаться с горожанами. Это необходимо, потому 

что, когда возникла, к примеру, идея сделать мемориал из 

дома по ул. Натальи Ужвий, разрушенного российским 

агрессором, его жильцы выступили против такой иници-

ативы. Война показала, что мы — одна семья. И должны 

прислушиваться друг к другу. Должна быть консолидация 

общества. Это очень важно. Каждый украинец должен 

понимать, что от его мнения зависит все.

Харьковский городской совет на внеочередной сессии 
принял обращение к международным организациям 
и городам-партнерам Харькова о недопущении участия 
российских и белорусских спортсменов в Олимпийских 
и Азиатских играх.

В 
документе сказано, что предложения Междуна-

родного олимпийского комитета о допуске к меж-

дународным спортивным соревнованиям россий-

ских и белорусских спортсменов как нейтральных спорт-

сменов являются надругательством 

над памятью погибших граждан 

Украины. Армия рф целенаправ-

ленно уничтожает жилые масси-

вы, школы, детские сады, боль-

ницы и роддома. Ее варварские 

обстрелы являются сознательным 

убийством мирных граждан и при-

водят к многочисленным жерт-

вам. В частности, по состоянию на 

февраль 2023 года в Харькове в ре-

зультате обстрелов повреждено 99 

спортивных сооружений и пять учреждений спортивного 

назначения. Также 15 харьковских спортсменов, защищая 

Украину, погибли от рук российских захватчиков. Несмот-

ря на это, российские и белорусские спортсмены одобряют 

войну против Украины, открыто участвуя в Z-парадах, или 

молча поддерживают ее, не имея гражданского мужества 

ее осудить. «Невозможно представить на пьедесталах укра-

инских атлетов рядом с российскими и белорусскими. Так-

же недопустимо судейство соревнований с участием укра-

инских спортсменов представителями российской феде-

рации или беларуси. Учитывая изложенное, Харьковский 

городской совет считает, что допуск российских и белорус-

ских спортсменов к международным спортивным соревно-

ваниям во время, когда идет война, направленная на уни-

чтожение украинского народа и Украинского государства, 

станет нескрываемой поддержкой этой войны и попыт-

кой умиротворения агрессора», — говорится в обращении. 

В связи с этим горсовет призвал международные органи-

зации и города-партнеры Харькова продемонстрировать 

решительную позицию Международному олимпийскому 

комитету, национальным олимпий-

ским комитетам стран мира и меж-

дународным спортивным федера-

циям по недопущению участия рос-

сийских и белорусских спортсменов 

в Олимпийских играх и Азиатских 

играх до завершения вооруженной 

агрессии российской федерации 

против Украины, включая выведе-

ние войск со всей территории Укра-

ины и решение вопроса компенса-

ции причиненного ущерба.

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÀÕ

ÏÎÇÈÖÈß
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÓÆÅÑÒÂÀ
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УКРАЇНСЬКІ СПОРТСМЕНИ, ЇХНЯ УЧАСТЬ І ПЕРЕМОГИ У ВНУТРІШНІХ І У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ  СЬОГОДНІ ТОЙ ДОДАТКОВИЙ 
АРГУМЕНТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ПИШАТИСЯ ТА ВІРИТИ. БО, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ ТРУДНОЩІ, ПОРУШЕНИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, 
ВНУТРІШНІ ПЕРЕЖИВАННЯ КОЖНОГО, ВОНИ ЗМОГЛИ СВОЇМИ ВИСТУПАМИ ПІДТРИМАТИ НАС І ПОКАЗАТИ СВІТОВІ, ЧОГО МОЖНА 

ДОСЯГТИ «НЕ ЗАВДЯКИ, А ВСУПЕРЕЧ». У ЦЬОМУ МАТЕРІАЛІ ЗІБРАНІ ГОЛОВНІ ЗДОБУТКИ НАШИХ АТЛЕТІВ ЗА РІК

ÏÅÐÅÌÎÃÈ ÒÀ ÂÈÇÍÀÍÍß 
ÍÀØÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍIÂ
 НАЙКРАЩА КОМАНДА — 

збірна із синхронного 
плавання з Харкова

Національна збірна України із 

синхронного плавання провела 

феноменальний рік з огляду на 

спортивні результати. На чемпіо-

наті світу вона посіла 2-ге загаль-

нокомандне місце, вигравши 2 зо-

лоті медалі та 5 срібних медалей. Це найкращий показник за всю 

історію її виступів на чемпіонатах світу. Золото в хайлайті, золото 

у комбінованій групі, срібло в технічному та вільному соло, в тех-

нічному та вільному дуеті. На чемпіонаті Європи нашим дівчатам 

взагалі не було рівних. Там у них 8 золотих нагород та 1-ше загаль-

нокомандне місце. Що також є найкращим результатом для Укра-

їни за всю історію виступів на континентальній першості. 21-річ-

ну Марту Федіну було удостоєно нагороди в номінації «Краща 

спортсменка Європи в артистичному плаванні за підсумками 2022 

року». За українку віддали свої голоси 60,61% тих, хто голосував. 

Символічно і те, що вся збірна з синхронного плавання із Харко-

ва, який росіяни весь рік нещадно намагалися стерти з лиця землі 

своїми ракетними ударами. А Марта Федіна та Вероніка Гришко 

народилися у Донецьку, який окуповано росіянами з 2014 року.

 Ольга ХАРЛАН 
знову у строю

Ольга Харлан повернулася до 

великого спорту після паузи, яку 

вона взяла у спортивній кар'єрі 

після завершення Олімпіади 

в Токіо. 9 місяців спорт був для 

неї на паузі. Потім її повернен-

ня призупинив початок війни. 

Їй довелося дуже непросто, оскільки її батьки в цей час перебува-

ли в Миколаєві, що обстрілювався. Українка зуміла виступити на 

кількох змаганнях та стала однією з тих, хто приніс Україні бронзу 

на чемпіонаті Європи. Зараз Ольга Харлан налаштована рішуче — 

вона хоче здобути ще одну олімпійську медаль.

 УСПІХИ на Всесвітніх іграх

26-річна кікбоксерка Анастасія Кулініч вписала своє 

ім'я в історію тайського боксу. Вона стала переможни-

цею Світових ігор, і ця перемога була першою в історії 

України у цьому виді спорту у жіночому дивізіоні. 

Український спортсмен Богдан Колмаков теж здо-

був історичну перемогу. Йому не було рівних у паркурі, 

у дисципліні «проходження на швидкість». Це також 

перша в історії України перемога у цій дисципліні. Та й 

збірна України загалом на Всесвітніх іграх продемонструвала приголомшливий результат, 

вигравши 45 нагород, 16 із яких найвищої якості. У загальнокомандному медальному за-

ліку наша команда стала третьою.

 МАЙБУТНЄ за сноубордом

Нещодавно в американському Лейк-Плесіді 

завершилася Універсіада 2023 року, де україн-

ська збірна зуміла здобути 6 нагород. Найре-

зультативнішим у складі нашої команди став 

сноубордист Михайло Харук.

Прикарпатський спортсмен взяв золо-

то у паралельному слаломі-гіганті, а потім 

і бронзу у паралельному слаломі. Його колега 

Надія Гапатін також взяла бронзу у паралельному слаломі. Ці багатообіцяю-

чі результати молодих сноубордистів дають надію на перспективне майбутнє 

українського спорту.

 НАЙДОРОЖЧИЙ ТРАНСФЕР та футбол під час війни

23 серпня 2022 року — особлива дата в історії українського футбо-

лу. Це день, коли було зіграно перший тур нового сезону Української 

Прем’єр-Ліги. І хоча матчі проходили за новими правилами, без 

вболівальників на трибунах, для нашого футболу — це велика пере-

мога, бо на початку повномасштабної війни здавалося, що великого 

футболу в Україні до кінця війни не буде. Ні — є і буде. Як наслідок, 

трансфер Михайла Мудрика із донецького «Шахтаря» до лондон-

ського «Челсі» виявився реальністю. Цей перехід став абсолютним 

рекордом для українського футболу. Українця продали за шалені 100 мільйонів євро (70+30 бонусів). Від-

тепер це трансфер, краще якого точно ще довго не буде. Восени своєю грою Михайло Мудрик показав 

усій Європі, що він не просто головна зірка донецького «Шахтаря», а ще й гравець, здатний робити ре-

зультат на футбольному полі проти будь-якого суперника, що виводить його як гравця на вищий рівень.

 Олександр УСИК захистив свої титули

Реванш Усик — Джошуа в серпні 2022-го став головною подією 

року у світі боксу. Український боксер впевнено захистив свої чем-

піонські пояси, не залишивши британському екс-чемпіону жод-

ного шансу на успіх у реванші. Зараз Олександр Усик допомагає 

Україні та ЗСУ, а ще чекає згоди Тайсона Ф'юрі на бій за звання аб-

солютного чемпіона світу у надважкій вазі. Але британець поки що 

не горить бажанням боксувати з українцем — побоюється. Прямо 

зараз він найкращий суперважкоатлет на планеті Земля.

 ФЕНОМЕНАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ Ярослави Магучіх

Легкоатлетка Ярослава Магучіх виправдовує статус головної надії 

та зірки української легкої атлетики. 21-річна спортсменка демон-

струє просто неймовірні результати протягом останнього року — 

виграла золото на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщен-

ні, що проходив у березні 2022 року в сербському Белграді, з ре-

зультатом 2,02 м. Потім взяла срібло у Чемпіонаті Світу в Орегоні 

з результатом 2,02 м, поступившись лише кількістю спроб. У серп-

ні 2022 року вона перемогла на мультиспортивному чемпіонаті Єв-

ропи. На етапі Брильянтової ліги у Брюсселі Ярослава стрибнула 

на фантастичні 2,05 м, що стало найкращим результатом сезону у світі! 2023 року українка продовжує 

перемагати. У її активі вже 6 перемог на турнірах поспіль. Зараз вона знаходиться у чудовій формі.

вигравши 45 нагород, 16 із яких найвищої якості. У загальнокомандному медальному за-

ліку наша команда стала третьою.

чі результати молодих сноубордистів дають надію на перспективне майбутнє

українського спорту.
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М
и дослідили найцікавіші факти з біографії лі-

тераторки та створили поради, якими б могла 

поділитися з нами і сама Леся Українка (Лари-

са Петрівна Косач), і її близькі. Адже за кожним генієм 

стоїть ціла армія підтримки: сім'я, друзі та, звісно, мудрі й 

прогресивні вчителі!

 НАВЧАТИ З ЛЮБОВ'Ю
Мати Лесі Українки мала 

гарну освіту та педагогічний 

хист — вона навчала дітей 

удома. Тому любов'ю до по-

стійного навчання та осо-

бистісного зростання по-

етеса може завдячувати саме 

їй. Для якісної освіти дітей 

Олена Пчілка не шкодувала 

сил і часу — жінка самостій-

но перекладала найвідоміші 

твори світової літератури. 

Мати створила всі умови для 

розвитку дівчинки: приватні 

вчителі з грецької та латини, 

навчання французької та ні-

мецької, уроки гри на фор-

тепіано тощо.

Освітні погляди Олени 

Пчілки суголосні з концеп-

цією НУШ (нова українська школа), де основою є не при-

мус до навчання, а мотивація та відповідальність за влас-

ний результат. За словами Ізидори, молодшої доньки по-

дружжя Косачів: «Олена Пчілка була ворогом муштруван-

ня дітей, насідання з боку дорослих примусом, наказом 

у стосунках з дітьми, говорячи завжди, що така суворість 

дорослих «пригащає» дух. Так Олена Пчілка уміла сполу-

чати у стосунках з членами своєї родини ніжність, жар-

тівливість і пестощі з неухильним виконанням обов'язків. 

І тому, коли вчила когось зі своїх дітей чогось (рідної чи 

чужої мови тощо), ставила великі вимоги, а водночас за 

різні дитячі пустощі й провини не карала».

 ПОСТІЙНО ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ
Поетеса активно займалася самоосвітою, багато читала, 

протягом життя вдосконалювала знання мов. Вона була 

поліглотом і вільно володіла сімома мовами (щонаймен-

ше!): українською, російською, польською, болгарською, 

німецькою, французькою, англійською.

Так, вона мала талант від природи та постійно працюва-

ла над собою. У 4 роки вміла читати, в 6 — чудово вишива-

ла, в 9 — написала перший вірш, а в 19 років створила під-

ручник «Стародавня історія східних народів». Далі творчі 

успіхи Лесі Українки росли з геометричною прогресією: 

вона написала 270 віршів, без урахування 

поем і віршованих драматичних творів.

 ДУХ СИЛЬНІШИЙ ЗА ТІЛО
Коли дівчинці було 10 років, вона за-

хворіла на туберкульоз кісток. На той 

час ця недуга вважалася невиліковною. 

Але любов до творчості, зокрема до гри 

на фортепіано, не дала Ларисі занепасти 

духом. Навіть після операції з видалення 

уражених хворобою кісток, коли обидві 

руки та одну ногу дівчинки зафіксували 

у гіпс, вона продовжила грати на фортепі-

ано! Як? Пальцями вільної ноги. Вражає, 

чи не так? Іван Франко захоплювався не 

лише творчими здібностями письменни-

ці, а й моральною силою, називаючи Ле-

сю Українку «єдиним мужчиною нашого 

письменства». Невпинна працелюбність 

попри нестерпний біль — риси дійсно 

мужньої людини.

ДАВАТИ ВОЛЮ ЕМОЦІЯМ
«Як я заздрю жінкам, що в них сльози завжди 

на готові! А ще ся вічна комедія перед самим со-

бою, сей страх «сентиментальності», «бабства», 

як се безглуздо! Епічні давні герої плакали, не 

соромлячись, і проте були справжніми, щирими 

героями, а ми? Тільки над сльозами і маємо вла-

ду, більш ні над чим».— Твір «Помилка. (Думки 

арештованого)»

Найкраще про митця говорить його творчість. 

Навіть у своїх незакінчених творах авторка діли-

лася одкровеннями та життєвими принципами. 

Кожна емоція має право на життя! Тим паче, що 

сльози — вони джерело очищення!

 МАНДРУВАТИ ТА НАПОВНЮВАТИСЯ 
ВРАЖЕННЯМИ

Леся Українка обожнювала мандрувати та мріяла здій-

снити навколосвітню подорож. Вона називала себе boule 

vagabonde — мандрівним перекотиполем. Ольга Коби-

лянська ж кликала подругу «павутинкою» — тою, що лі-

тає-мандрує світами, «…коли я приїду до тебе на пере-

путті з кругосвітнього плаванія. Ти знаєш, се у мене idée 

fixe — попасти в подоріжжя навколо світу, що поробиш —

страсть!» — ділиться поетеса у листі до кузини Л. М. Дра-

гоманової. Географія її подорожей вражає — Європа, Азія, 

Африка. Лесі Українці підкорялися континенти, країни, 

де вона жадібно вивчала історію, мову та традиції. А на-

вколосвітню подорож вона таки майже здійснила дистан-

ційно — у творах.

 КОХАТИ ПОПРИ ЗАБОРОНИ
«Часто, люблячи когось, я думаю: якби він був отакий 

і такий, вчинив те і те, то я б його не любила, але якби 

хто інший мав усі ті добрі прикмети, що сей, то чи я б то-

го іншого любила? Не знаю… навряд. В кожному почутті 

єсть іще щось недо-

слідиме, і теє «щось» 

дає барву цілому по-

чуттю».

Леся не боялася 

йти проти своєї ро-

дини та норм сус-

пільства! У 1901 ро-

ці вона зблизилася 

з Климентом Квіт-

кою, правознавцем, 

етнографом та фоль-

клористом, який був 

на 9 років молодшим 

від неї. Вони були 

разом близько 5 ро-

ків до одруження. Лише у 1907 році Леся та Климент об-

вінчалися. Мати поетеси була проти цього шлюбу, тож 

і вінчання пройшло без свідків і гостей. Подружжя навіть 

відмовилося від фінансової допомоги Косачів.

Жити так, щоб на вашу честь назвали астероїд

Астероїд 2616 Леся (2616 Lesya) відкритий 28 серпня 

1970 року. Він знаходиться у головному поясі астероїдів, 

що розташований між орбітами Марса та Юпітера і скла-

дається приблизно з 580 000 астероїдів.

 ЛЮБИТИ РІДНУ КРАЇНУ ТА СЛОВО
Лариса Косач обрала свій псевдонім цілком обмірко-

вано та логічно. Лесею її називали вдома, а прізвище для 

псевдоніма поетка «взяла» у свого дядька — Михайла Дра-

гоманова. Він часто підписувався як «Українець». Впер-

ше Лариса Косач використала вигадане ім’я та прізвище 

у тринадцять років. Леся Українка ввела в нашу мову такі 

слова, як «напровесні» та «промінь». Сьогодні вони зда-

ються цілком буденними. Утім, так було не завжди. А Оле-

на Пчілка, мати Лесі, дала життя слову, без якого просто 

не можна уявити нашу мову — «мистецтво».

 БУТИ ЖИТТЄЛЮБАМИ
«Contra spem spero» — чи не найвідоміша лірика Лесі 

Українки. Дослідники часто ототожнюють ліричну геро-

їню з авторкою. Своїм життєвим шляхом Леся закликає 

цінувати кожну мить, радіти та утверджувати оптимізм!

Â×ÈÌÎÑÜ 
у Лесi Укра нки¿

25 ЛЮТОГО ВИПОВНИЛОСЯ 152 РОКИ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ  ПОЕТЕСИ, ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЧКИ 
ТА ВЕЛИЧНОЇ WONDER WOMAN УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА. 
БЕЗУМОВНО, ПОСТАТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ВИКЛИКАЄ ЗАХОПЛЕННЯ 
ТА БАЖАННЯ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЇЇ ЖИТТЄВІ ПРИНЦИПИ. 
АДЖЕ ТАК ХОЧЕТЬСЯ НАСЛІДУВАТИ НАЙКРАЩИХ!Д Щ
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ÑÓÂÎÐÀ 
ÐÅÀËÜÍIÑÒÜ
Частина цієї шістнадцятиповерхівки, що на Північній 
Салтівці, розбита, починаючи з верхнього і щонайменше 
до десятого поверху. Перекриття переламані, у квартирах 
була пожежа, яка знищила те, що не зруйнували снаряди 
та ракети.

З
араз будинок порожній та непридатний для життя. 

Але так триватиме недовго, тому що будівельники 

вже стали до роботи з його відновлення.

Виконроб будівельної організації Денис Белозьоров 

розповів, що ушкодження, дійсно, значні:

— Дуже постраждав фасад, несучі конструкції, плити 

перекриття, які під час вибуху розірвало на шмаття, дея-

кі з них лишилися ви-

сіти на арматурі просто 

в повітрі. Це дуже не-

безпечно і спричинить 

труднощі, коли будемо 

їх демонтувати. На по-

чатку відновлювальних 

робіт задіємо башто-

вий кран, щоб легше 

було зняти аварійні 

конструкції. Плити 

різного розміру та ваги, 

від двох до п’яти тонн, 

тому до прибирання кожної підійдемо індивідуально: як 

до неї дібратися, зручніше підхопити, винести. Роботи бу-

демо проводити обережно, з дотриманням усіх застереж-

них засобів. Потім нам нададуть проєкт, над яким зараз 

працюють конструктори, і почнемо відбудову. Нові стіни 

будуть цегляні з армуванням, плити — з моноліту міцних 

матеріалів. Це дуже складний об’єкт, справа непроста, але 

ми будемо намагатися все зробити у короткі терміни, щоб 

люди якомога скоріше повернулися до своїх домівок.

Мер нагадав, що за рік повномасштабного вторгнення 

різні ступені пошкоджень отримали понад п'ять тисяч бу-

дівель. Незважаючи на постійні сигнали тривоги, робота 

над відновленням міської інфраструктури триває. Мину-

лого року було відремонтовано близько 135 будинків, 66 

з яких були дуже пошкоджені.

— Ми не зупиняємося — реконструюємо, відновлюємо. 

Це стосується всіх районів Харкова, зокрема найбільш по-

страждалої Північної Салтівки, — наголосив Ігор Терехов.

За ініціативи Харківської міської ради 
КП «Харківські теплові мережі» Департаменту 
з питань забезпечення життєдіяльності міста 
ХМР отримають від проєкту «Інтегрований 
розвиток міст в Україні ІІ» 5 газових генераторів 
для автономної роботи котелень.

З
а словами технічного директора КП 

«Харківські теплові мережі» Євгена 

Кауркіна, такі агрегати дозволять ко-

тельням працювати автономно, без зовніш-

нього електроживлення. На сьогодні до Хар-

кова прибули три таких генератора. Ще два 

в дорозі.

— Такий агрегат важить понад 2 тонни і мо-

же бути ергономічно розташований в приміщеннях ре-

конструйованих котелень. Він екологічно безпечний, 

має потужність 71 кіловат електричної та 116 кіловат те-

плової енергії, яку виробляє у процесі охолодження дви-

гуна. Генератори працюють від природнього газу, як і вся 

котельня, і мають коефіцієнт корисної дії вдвічі більший 

за дизельні, — зазначили в пресслужбі підприємства.

Працівники КП «Харківські теплові мережі» вже про-

йшли онлайн-тренінги з введення обладнання в експлу-

атацію, налаштування та проведення пусконалагоджу-

вальних робіт, дистанційного керування та технічного 

обслуговування.

Тренінги проводили сертифіковані фахівці виробника 

компанії Sokratherm GmbH.

За прошедшую неделю рабочие КП «Харьковские 
тепловые сети» Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС закрыли более 1,8 тыс. 
обращений по центральному отоплению и горячему 
водоснабжению.

Т
олько в понедельник было отработано более 260 

обращений харьковчан, отметили на предпри-

ятии.

Также в связи с потеплением, несмотря на атмосфер-

ные осадки, бригады ХТС ускорили работы по устране-

нию дефектов на внутриквартальных 

и домовых сетях, замене транзитов 

и изоляцим трубопроводов.

— На днях наши специалисты 

устранили 16 дефектов на сетях. Завер-

шаются работы на участке возле ст. м. 

«Академика Барабашова», идет подго-

товка к асфальтированию. Дорожные 

службы завершат работы, как только 

позволит погода, — рассказали в КП.

Кроме того, на предприятии под-

черкнули, что приступают к подготов-

ке к весеннему благоустройству терри-

торий и занимаются вывозом крупно-

габаритного мусора.

ЗА ТРИ МЕСЯЦА РАБОТЫ ПУНКТОВ 
ВЫДАЧИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ, С 1 ДЕКАБРЯ 
2022 ГОДА, ХАРЬКОВЧАНАМ БЫЛО ВЫДАНО 
ПОЧТИ 2,1 МЛН ПОРЦИЙ

П
ункты работают ежедневно на базе 36 учрежде-

ний общего среднего образования с понедель-

ника по субботу. Выдача обедов происходит с 

11:00 до 14:00 в собственную посуду граждан.

Ежедневно повара готовят более 32 тыс. порций. 

Комплексный обед, который получают жители города, 

включает первое и второе блюда, а также напиток.

Для бесперебойной работы пункты обеспечены альтер-

нативными источниками энергии. Там установлены 63 ге-

нератора разной мощности, 36 дровяных печей, 74 мало-

мощные электроплиты, есть дрова и топливо.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÃÎÐÎÆÀÍÀÕ

ÀÃÐÅÃÀÒÈ ÄËß ÊÎÒÅËÅÍÜ

ÇÀßÂÊÀ ÏÐÈÍßÒÀ — ÂÛÏÎËÍßÅÌ!
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ПОВТОРНА ТРАВМАТИЗАЦІЯ ВИНИКАЄ В МОМЕНТИ, КОЛИ ОБСТАВИНИ, ЗА ЯКИХ ЛЮДИНА 
ОТРИМАЛА ПСИХОЛОГІЧНУ ТРАВМУ, ПОВТОРЮЮТЬСЯ. А 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ 
ОТРИМАВ ТАКУ ТРАВМУ

С
провокувати ретравматизацію здатні навіть спо-

гади, до яких ми повертаємось усвідомлено або 

мимоволі. Телеграм-канал «Психологічна під-

тримка» поділився порадами, як пережити болісні спо-

гади.

 УНИКАЙТЕ ТРИГЕРІВ

Зараз в мережі багато відео та фото минулорічних по-

дій — як все починалося. Якщо є відчуття, що для вас це 

занадто, обмежте використання соціальних мереж та спо-

живання подібного контенту.

 РИТУАЛ «ПІДГОТОВКИ»

Так само, як упорядкування речей на робочому столі до-

помагає зібратися з думками перед важливим завданням, 

певні ритуали здатні вселити спокій. Зберіть або ще раз 

перегляньте речі, що можуть знадобитися під час повітря-

ної тривоги. Подумайте, як будете діяти в разі оголошен-

ня сигналу про небезпеку. Торік нас застали зненацька — 

цього разу ми знаємо, що робити.

 ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА

Вірогідно, що у цей час ворог спробує запустити ши-

року дезінформаційну кампанію, яка може супрово-

джуватися великою кількістю різної суперечливої ін-

формації. Будьте готові побачити заголовки на зразок: 

«Увага! Почалося», «Прорвали кордон» і так далі. Не 

варто розпорошувати увагу. Оберіть кілька джерел ін-

формації, бажано офіційних і яким ви довіряєте, щоб 

стежити за ситуацією.

 ТРИМАЄМО СЕБЕ У РУКАХ
Пам’ятайте, що стрес є однією з найголовніших при-

чин, які спричиняють у нас нервові розлади і хвороби.

 Навчіться приймати те, що ви нездатні змінити

Як вважає психотерапевтка і письменниця Емі Мо-

рін, ми можемо контролювати лише зусилля, яких до-

кладаємо, і ставлення до навколишніх речей. Докла-

дати зусиль до того, що залежить від вас, що можна 

контролювати, набагато ефективніше, ніж докладати 

зусиль до того, що від вас не залежить.

 Прийміть біль

Життя не буває без болю. Коли ви навчитеся приймати 

свій біль, він не буде кардинально впливати на ваше жит-

тя, і завдяки цьому ви зможете «підняти свою самооцінку 

і розвинути самосвідомість», — так вважає психотерапевт-

ка та письменниця Леслі Беккер-Фелпс. Якщо прийняти 

біль, якщо поглянути у вічі проблемі, це дозволить її вирі-

шити. Ви зможете рухатися вперед, лише якщо приймете 

свій біль, не дозволивши йому тим самим тягнути вас на 

дно.

 Не чиніть опір своїм емоціям

Емоції — це прояви людської особистості, які трапля-

ються з усіма. Дозволяйте собі відчути свої емоції, навіть 

якщо вони носять «негативний» характер, тому що, борю-

чись із ними, ви лише посилите стресові фактори. При-

слухайтеся до своїх емоцій та намагайтеся контролювати 

свою реакцію на них.

 Концентруйтеся на позитивних митях вашого життя

Дуже важливо щодня, на початку або наприкінці, по-

думати про все хороше, що було за день, що є у вас взагалі. 

Це дуже важливо. Якщо ви постійно у стресі, ви замикає-

теся всередині цього стресу і напруженості та, як резуль-

тат, стаєте нездатні поглянути на ситуацію збоку, вважає 

психолог Річард Бояціс.

 Шукайте тих, хто вас підтримає

Друзі та члени родини завжди мусять бути поруч 

у складні періоди вашого життя. Будьте з тими людьми, 

спілкування з якими дасть вам сили продовжувати руха-

тися вперед, коли життя стане занадто важкою ношею. 

Від підтримки своїх рідних і близьких ви відчуєте величез-

ний прилив енергії та позитивних думок. Пам’ятайте, що 

вони вас люблять і вони хочуть для вас найкращого, і за їх 

допомогою ви зможете досягти своїх поставлених цілей.

 Робіть те, що вам подобається

Якщо вам пощастило, що робота є улюбленим хобі — це 

дуже добре. Якщо ні, ніхто не заважає вам присвятити час 

улюбленій справі після роботи. Це правильний шлях, щоб 

подолати стрес та стати не лише успішними, а й здоровими.

 Пам'ятайте, що ви не самі

Коли чорна смуга затягується, важливо пам’ятати, що 

такі ситуації трапляються з багатьма людьми, такі почут-

тя періодично виникають у кожної людини. Ви не самотні 

в цьому, тому завжди знайдуться люди, які зрозуміють вас, 

будуть співпереживати вам і допоможуть рухатися далі.

 Ніщо не триває вічно

Навіть якщо вам здається, що ваші біди ніколи не скін-

чаться, не забувайте, що життя циклічне. Не впадайте у за-

тяжний стрес — все минає, і ваші проблеми також не вічні.

 Сміх — найкращі ліки

Навіть у найважчі часи сміх або проста усмішка дозво-

лять вам почуватися набагато краще. Сміх вивільняє ен-

дорфіни (гормони щастя), які природним чином знижу-

ють рівень стресу і допомагають розслабитися. Коли ви 

відчуєте, що ваш психологічний стан наближається до 

нервового зриву, то, можливо, найкращими ліками для 

вас саме і стане хороша порція сміху.

ПІДТРИМКА  ЦЕ ВАЖЛИВО
Департамент освіти Харківської міської ради продо-

вжує реалізацію проєкту «Психологічна підтримка учас-

ників освітнього процесу в умовах війни». У межах його 

реалізації у лютому чергово відбулася зустріч групи під-

тримки для батьків. Практичні психологи Харківсько-

го інклюзивно-ресурсного центру № 1 В. В. Успенська та 

Ю. О. Водоп’янова запропонували для обговорення тему 

«Психосексуальний розвиток дітей і підлітків». Батьки по-

рушили питання, які їх хвилювали, та під час обговорення 

отримали на них відповіді. Відбулася відверта розмова про 

статеве виховання, кожен учасник зміг взяти для себе ба-

гато корисного для того, щоб краще розуміти своїх дітей, 

правильно реагувати на їх поведінку та упередити ризики, 

супутні їхньому дорослішанню. Також відбулась онлайн-

зустріч супервізійної групи № 1 для практичних психологів 

закладів освіти Харкова. Cупервізійна підтримка для прак-

тичних психологів — це надання педагогічним працівни-

кам максимальної можливості впоратися з труднощами. 

Учасники групи мали можливість поділитися досвідом ро-

боти, особистими інсайтами та професійними досягнення-

ми. Взаємопідтримка, життєстійкість, обмін інструмента-

ми саморегуляції, бажання бути корисними один для одно-

го — все це сприяло створенню позитивного психологічно-

го мікроклімату групи, де можна відпочити, перезаванта-

житися, звільнитися від напруження та втоми.

ÐÅÒÐÀÂÌÀÒÈÇÀÖIß:
ßÊ ÓÍÈÊÍÓÒÈ ÑÒÐÅÑÓ
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Ãîðîñêîï íà 2 ìàðòà
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Не стоит форсировать события. Нужно помнить, что 

все происходит в свое время, и то, что по праву принад-

лежит представителям знака, никуда от них не уйдет. 

Привлекательность в глазах противоположного пола 

поможет не только наладить уже существующие отно-

шения, но и завести новые.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Неожиданные сюрпризы могут преподнести прияте-

ли. Причем те, кого вы, мягко говоря, недолюбливали, 

неожиданно проявят себя с наилучшей стороны. Шарм 

и обаяние, которое подарят звезды, не стоит использо-

вать в корыстных целях — только во благо окружающим.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Перепады настроения будут досаждать в течение всего 

дня, их необходимо использовать в профессиональных 

целях: на энергетической волне можно осуществить са-

мые грандиозные планы.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Успешными окажутся любые дела вдали от дома — от 

бизнеса до путешествий. А вот о покое представители 

знака смогут только мечтать — их состояние почти все 

время будет нервным и взвинченным, что может вы-

звать напряженность в отношениях с близкими.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
На работе придется продемонстрировать умение ра-

ботать под давлением, а лучшим лекарством от стрессов 

звезды считают занятия спортом. Но лучше выбирать не 

экстремальные виды.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Личная жизнь порадует приятными событиями. 

Виртуальный роман с новым знакомым вполне может 

перейти в реальные — и серьезные — отношения, кото-

рые вскоре могут перерасти в серьезные и долговремен-

ные отношения. Любые выступления на публике ока-

жутся успешными.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
При решении профессиональных вопросов необходи-

мо опираться на помощь коллег. Аврал на работе отни-

мет много сил, поэтому возможно временное ухудшение 

самочувствия. Посетите врача. Скорее всего, вам назна-

чат курс витаминов.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
В последнее время вы много сделали для того, что-

бы хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства, 

так что ждите повышения. Общение с милыми сердцу 

людьми улучшит настроение и повысит работоспособ-

ность.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Даже те, кто давно потерял интерес к личной жизни, 

неожиданно ощутят пробуждение чувств, что вполне 

может повлечь за собой изменение статуса. Также вели-

ка вероятность реорганизации жилья: переезд на новую 

квартиру или в другой город.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Придется крутиться, как белкам в колесе: телефонные 

звонки, переписка с партнерами в мессенджерах, работа 

с документами и подписание важных контрактов. Подо-

брав на улице бездомное животное, представители зна-

ка принесут в дом счастливую судьбу.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Ощущение развязанных рук, когда в профессиональ-

ном смысле можно делать то, что хочешь, не гаранти-

рует того, что все будет даваться легко, но пытаться все 

равно нужно — иначе не стоит рассчитывать на удачу.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
К происходящему в жизни в это время необходимо от-

носиться как к данности: все лишнее и отжившее свое 

уйдет, а останутся только те люди, занятия и предметы, 

которые вам действительно нужны.
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По горизонтали: 1. Лицо или фирма, при уча-

стии которого ведутся переговоры между сторо-

нами. 8. Наличие долгов, невыполненных обя-

зательств. 11. Кровопийца. 14. Ребенок, у кото-

рого умер один или оба родителя. 15. Благозвуч-

ная последовательность звуков. 16. Муж доче-

ри, сестры, золовки. 17. Бесцветный горючий 

газ, содержащийся в нефтяном газе. 18. Ученый, 

занимающийся языковедением. 19. Поражение 

кожи от воздействия очень высокой температу-

ры. 20. Связи, которые можно использовать в 

корыстных интересах. 21. Фильм с Леонардо ди 

Каприо в главной роли. 23. Род деревьев и ку-

старников семейства мимозовых. 24. Чудовище, 

урод. 27. Профессия врача. 28. Женская обувь в 

виде подошвы, держащейся на пальцах ноги с 

помощью ремешков или ленты.

По вертикали: 2. Слово, тождественное с дру-

гим по звучанию, но отличное от него по зна-

чению. 3. Злак, из молотых зерен которого вы-

пекают черный хлеб. 4. Песчаный холм вдоль 

морского берега. 5. Тонкая насмешка. 6. Иностран-

ное слово, вошедшее в лексикон. 7. Сооружение зда-

ний и других объектов. 9. Время года, когда наблюда-

ется много метеоров. 10. Комплект шрифтов одного 

рисунка. 12. Сложившиеся непоколебимые убежде-

ния. 13. Вознаграждение за труд лиц свободных про-

фессий. 14. Слово, близкое к данному по значению. 

21. Отсутствие звуков, шума. 22. Десертное блюдо из 

фруктов и ягод, сваренных в воде с добавлением са-

хара. 25. Положение о числе сотрудников и должно-

стей учреждения и их функциях. 26. Экваториальное 

созвездие с яркой звездой Альтаир.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Посредник. 8. Задолженность. 11. Вампир. 14. Сирота. 15. Мелодия. 16. Зять. 17. Этан. 18. Филолог. 

19. Ожог. 20. Блат. 21. Титаник. 23. Акация. 24. Монстр. 27. Физиотерапевт. 28. Пантолеты.

По вертикали: 2. Омоним. 3. Рожь. 4. Дюна. 5. Ирония. 6. Заимствование. 7. Строительство. 9. Звездопад. 10. Гарнитура. 

12. Религия. 13. Гонорар. 14. Синоним. 21. Тишина. 22. Компот. 25. Штат. 26. Орел.

Незважаючи на те що противники лікування цієї 
недуги відводять їй на життя тиждень, перемогти 
цю неприємність можна і раніше — за 2–3 дні. Крім 
того, варто враховувати, що власних захисних сил 
може й не вистачити і потім доведеться боротися 
із нежиттю ще кілька тижнів.

ДД
о традиційних домашніх методів по-

легшення стану відносять:

 промивання носа сольовим роз-

чином — і це не лікування, а спосіб підтриму-

вати вологість слизової оболонки;

 використання зволожувача повітря, 

оскільки сухе повітря лише на руку нежиті;

 якщо нежить викликана алергією, необхідно 

уникати контакту з алергенами та приймати антигіс-

тамінні препарати;

 масаж, що знімає набряк зі слизової оболонки: 

круговими рухами без натиску розтирати лоб вище 

брів, перенісся, крила носа, під очима. Масажувати 

кожну зону протягом 1–2 хвилин;

 приймати теплий душ, прикладати до обличчя 

теплий вологий рушник;

 щоб заснути не задихаючись, використати 

кілька подушок.

 ЧИ МОЖНА ДОВГО КАПАТИ У НІС 
СУДИНОЗВУЖУВАЛЬНІ ЛІКИ?

Тривале використання судинозвужувальних ліків 

може лише посилити симптоми риніту та забезпе-

чити хронічні інфекції носових пазух, тобто нежить 

буде нескінченний. Тому такі препарати рекоменду-

ється застосовувати не більше п'яти днів та не часті-

ше 3–4 разів на день. А тим, хто входить до групи ри-

зику, краще взагалі відмовитись від їхнього викорис-

тання. Серед них: гіпертоніки; діабетики; пацієнти 

з гіперактивною щитовидкою; патології серцево-су-

динної системи, нирок та печінки; люди похилого 

віку; пацієнти із глаукомою; вагітні жінки.

Якщо нежить обтяжений головним болем, знизи-

ти хворобливі відчуття можна такими способами:

 уникати подразників у вигляді гучних звуків, 

яскравого світла, різких запахів;

 не напружувати зір читанням книг, новин 

з екрану телефону, переглядом фільму;

 прийняти знеболювальне;

 пити багато води, тепле молоко з медом, чай 

з імбиром та лимоном, трав'яні чаї з ромашкою, 

м'ятою, мелісою;

 дотримуватися постільного режиму в примі-

щенні, що добре провітрюється, з достатнім рівнем 

вологості.

 КОЛИ ЧАС ДО ЛІКАРЯ?
Звичка шморгати носом і легковажне ставлення до 

нежитю загрожують інколи переходом риніту в хро-

нічну форму. У гіршому випадку — такими усклад-

неннями, як гайморит, отит, запалення нижніх ди-

хальних шляхів — бронхіт чи фарингіт. Тривожним 

сигналом є температура, закладеність вух та знижен-

ня слуху, біль у ділянці перенісся та чола. Тому, якщо 

відведені на нежить сім днів давно минули, а краще 

не стало, без отоларинголога не обійтися. Будьте 

уважними до здоров`я.

ßÊ ÓÆÈÂÀÒÈÑß Ç ÍÅÆÈÒÒÞßÊ ÓÆÈÂÀÒÈÑß Ç ÍÅÆÈÒÒÞ
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