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ÌÛ ÂÛÑÒÎßËÈ!
В

раг выпустил по Харькову 11 ракет, была повреждена критическая 

инфраструктура. Пострадали ТЭЦ и  трансформаторные подстан-

ции. Более двух суток город был без электричества, тепла и водо-

снабжения. Важные инфраструктурные объекты работали на генераторах, 

в том числе больницы, магазины, аптеки, АЗС. Во всех районах города осу-

ществлялся подвоз воды. Поскольку метрополитен и  наземный электро-

транспорт не курсировал, людей перевозили муниципальные автобусы. 

В штатном режиме продолжают работать пункты выдачи горячего питания.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что в  настоящее 

время в городе полностью возобновлено электроснабжение, в домах харь-

ковчан есть тепло и вода:

— Восстановительные работы были начаты сразу после вражеских при-

летов. Ситуация действительно сохранялась очень сложная. В  Харькове 

в восьмой раз перезапустили систему отопления, что беспрецедентно для 

Украины. Но благодаря нашим героическим энергетикам, коммунальщи-

кам, тепловикам нам удалось в более-менее сжатые сроки восстановить 

электроснабжение и  вернуть в  дома горожан все необходимые условия. 

Город запитан, метрополитен работает, в квартиры горожан подаются во-

да и тепло. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто несмотря на 

трудности и риски, круглосуточно работает и делает все возможное и не-

возможное для обеспечения жизнедеятельности города. Нас не сломить — 

выстоим и победим!

НОЧЬЮ ДЕВЯТОГО МАРТА РОССИЙСКИЙ АГРЕССОР НАНЕС ОЧЕРЕДНУЮ СЕРИЮ МАССИРОВАННЫХ РАКЕТНЫХ УДАРОВ 
ПО РЯДУ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО МНОГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОКАЗАЛИСЬ ОБЕСТОЧЕНЫ. 

ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО ПРИШЛОСЬ ЖИТЕЛЯМ ЖИТОМИРСКОЙ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
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ÏÐÎÄËÅÍÈÅ 
«ÇÅÐÍÎÂÎÉ 

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ»
Руководитель Офиса Президента Украины 

Андрей Ермак провел встречу с представителями 
украинских и зарубежных СМИ. В общении 

с журналистами также приняли участие заместитель 
Главы ОП Андрей Сибига и советник — уполномоченная 

Президента Украины по правам ребенка и детской 
реабилитации Дарья Герасимчук.

Андрей Ермак от-

метил, что одним 

из наиболее важных 

вопросов перегово-

ров во время визита 

в Украину Генераль-

ного секретаря ООН 

Антониу Гутерриша 

было продолжение 

Черноморской зер-

новой инициативы 

после 18 марта:

— Позиция Украины неизменна. И это один из 

пунктов представленной Президентом Владимиром 

Зеленским формулы мира. Мы выступаем за про-

дление «зерновой инициативы» на неограниченный 

срок. Украина со своей стороны выполняет все, что 

мы согласовали с ООН и Турцией. Об этом прекрас-

но знают все партнеры Украины. Кроме того, про-

водится мощная работа со странами Африки и по-

явился ряд амбассадоров украинской гуманитарной 

инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украи-

ны»).

Глава ОП также напомнил, что впервые за го-

ды независимости Украину посетил министр ино-

странных дел Саудовской Аравии. 23 февраля Сау-

довская Аравия проголосовала за резолюцию Гене-

ральной Ассамблеи ООН относительно устойчивого 

мира в Украине, оказывает нашей стране гумани-

тарную помощь и способствовала освобождению 

военнопленных.

В отношении работы на площадке ООН было 

отмечено, что Украина активно консультируется 

с постоянными и непостоянными членами Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, 

чтобы не допустить председательство россии в Сов-

безе с апреля текущего года.

— В целом очень важно найти подход к каждой 

стране на международной арене, и для этого необ-

ходима системная работа. В частности, это касается 

и тех государств, которые пока не присоединились 

к санкциям против рф, — подчеркнул Андрей Ермак.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОСВЯЗИ С УЧАСТНИКАМИ 27Й УКРАИНСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ, ОТПРАВИВШИМИСЯ НА СТАНЦИЮ «АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ» 
В МАРТЕ 2022 ГОДА

О
бщение состоялось в 160-летие со дня рождения 

первого президента Украинской академии наук 

Владимира Вернадского, в честь которого назва-

на украинская антарктическая станция.

Президенту рассказали об исследовании влияния Арк-

тики и Антарктики на климат планеты, участии в между-

народном проекте «Год полярных предсказаний», запуске 

климатических зондов в атмосферу на расстояние более 

10 километров, что обеспечивает сверхважные данные для 

моделирования прогноза погоды, продолжения наблюде-

ний за озоновым слоем, работу магнитной обсерватории.

Полярники обращались в научные сообщества с требо-

ванием прекращения любых проектов с россией. Кроме 

того, проведены антарктические аукционы, где продава-

лись изделия полярников, шевроны и т. д. с це-

лью сбора средств в поддержку Вооруженных 

Сил Украины, а также благотворительные экс-

курсии по станции. У украинских полярников 

есть свой отдельный шеврон с надписью на ла-

тыни «Орлы мух не ловят». Отдельным проектом 

в поддержку ВСУ стала акция «Открытка несо-

крушимости», в рамках которой комплект фото-

графий из Антарктиды рассылают за вклад на нужды ВСУ.

В этом году на станции зимовали 14 человек. В то же 

время 14 полярников воюют в рядах ВСУ, большинство — 

на передовой.

Владимир Зеленский поблагодарил участников встречи 

за содержательное общение и пожелал успехов:

— Очень важно, что мы держимся вместе, вне зави-

симости от расстояния. Вдохновляйте нас результатами 

своих исследований и двигайте вперед украинскую нау-

ку. Сейчас время, когда все исторические сложности для 

Украины мы можем победить, если будем беречь наше 

единство.

ÂÍÅ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
ÎÒ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß

Харьковские тепловики 
переходят к нормальному 
режиму работы после 8-го 
запуска отопления с начала 
сезона.

З
а минувшие выход-

ные специалисты КП 

«Харьковские тепло-

вые сети» Департамента по 

вопросам обеспечения жиз-

недеятельности города ХГС 

устранили 58 дефектов на се-

тях центрального отопления 

и горячего водоснабжения, а за неделю — 87.

В настоящее время продолжаются мероприятия по раз-

воздушиванию отдельных стояков и домов, поиску и ло-

кализации дефектов, возник-

ших из-за нештатного режи-

ма работы системы, отсут-

ствия и перепадов напряже-

ния в электросети, сообщили 

на предприятии:

— Все источники теп-

лоснабжения находятся 

в работе. Гидравлический 

и температурный режимы 

соблюдаются в соответствии 

с нормами. Особое внимание 

теплоэнергетики уделяют 

поиску дефектов и выполне-

нию заявок граждан, поступающих в службу «1562» и колл-

центр. За выходные было закрыто 274 заявки по централь-

ному отоплению и 158 — по горячему водоснабжению.

Харьковский городской голова Игорь 
Терехов встретился с представителями 
Всемирной лютеранской федерации. 
Стороны договорились о подписании 
в ближайшее время меморандума 
о взаимодействии.

С
ейчас есть необходимость по-

мочь с ремонтом владельцам 

пострадавших во время россий-

ских обстрелов квартир, отметил Игорь 

Терехов: «Обещаю оказать содействие 

и сделать все, что от меня зависит. За 

средства территориальной громады мы 

уже восстановили более 100 домов, но 

есть определенные проблемы с финан-

сированием косметического ремонта 

квартир в восстановленных домах».

Координатор команды реагирования 

Всемирной лютеранской федерации в Украине Йозеф 

Пфаттнер выразил заинтересованность в открытии офи-

са непосредственно в Харькове и углублении взаимодей-

ствия с городской властью:

— Я внимательно прислушиваюсь к каждому вашему 

слову. И мы готовы начать с маленьких проектов и дви-

гаться дальше, к более крупным, развивать наше сотруд-

ничество.

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÌÑß 
Ê ÍÎÐÌÀËÜÍÎÌÓ ÐÅÆÈÌÓ

ÎÒ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ — 

Ê ÁÎËÜØÈÌ
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ХАРКІВ’ЯН БЛЕКАУТОМ 

НЕ ЗЛАМАТИ
Україна та Харків пережили ще одну серйозну ракетну 

атаку, вчинену країною-окупантом: у п’ятницю 
вдосвіта рф випустила більше 80 різного роду ракет 
по території країни. Поранені і загиблі, пошкоджені 

об’єкти критичної інфраструктури та житлові 
будинки — такі наслідки масованого удару.

Лишень по Харкову росіяни запустити 11 ракет. 

У зв’язку з атакою мегаполіс на два дні залишився без 

світла, води, тепла, з поганим мобільним зв’язком. 

Зупинилися наземний громадський електротранспорт 

та метро.

Вікторія:
— Дратує, звісно. Тому що немає 
світла — немає роботи. Але ж 
звикли і вже не страшно. Знаємо, 
що наші герої-комунальники 
роблять усе можливе, щоб 
скоріше полагодити системи.

Михайло:
— Усі плани довелося скасувати. Вночі, коли почув звуки 
оцього масованого обстрілу, нібито потрапив у березень 
минулого року.

Галина:
— Бігла з парку Горького до «Зірки», 
але на роботу прийшла вчасно. 
Останнім часом було спокійно, 
ми розслабилися, а не треба. 
Хочеться, щоб війна скінчилася. 
Звісно, нашою перемогою.

Василь:
— Я не здивувався черговій підлості ворога. Був 
напоготові: термос, заряджений повербанк, ліхтарик. 
Таке ще буде й буде. Треба триматися.

Віктор:
— Війна є війна. Кожного дня може щось трапитися. Але ж 
ми незламні: виходимо з підвалів і починаємо донатити 
на ЗСУ. Тільки так переможемо.

Оксана:
— Нема страху, нема тривоги. 
Потерпимо. Все полагодять. 
Намагаюся сприймати цю 
ситуацію оптимістично. Все 
одно ми переможемо! Цими 
обстрілами ворог нічого не 
досягне. Лишень зробить нас 
більш злими та впертими.

Максим:
— Тримаюся, як і увесь Харків. Звісно, складно. Нічого 
страшного: посидимо без світла, без зв’язку, але ми 
вдома. І за свій дім будемо боротися.

«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2023»: Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
В ХАРЬКОВЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА  2023»

Г
ородской голова Игорь 

Терехов поблагода-

рил учителей за рабо-

ту в сверхсложных военных 

условиях и отметил высокий 

уровень образования, который 

они обеспечивают:

— Прошел год войны. Было 

тяжело, но благодаря вам уча-

щиеся даже в таких условиях 

получают качественные знания. Я благодарен вам 

за то, что, несмотря на трудности, вы ежедневно ра-

ботаете, учите наших детей, находите правильный 

подход. Сейчас особенно важно учить школьников 

истории, основам безопасно-

сти, а также проводить патри-

отическое воспитание. Ис-

кренне верю, что уже в следу-

ющем году мы проведем на-

граждение лучших из лучших 

не в укрытии, как сегодня, 

а встретимся на большой сце-

не в мирном Харькове.

Лучшим представителям 

профессии вручили Благодарности городского го-

ловы и сертификаты на получение годовой ежеме-

сячной премии: победителям — в размере 10 тыс. 

грн, лауреатам — 3 тыс. грн.

Участники выездного заседания Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам экологической политики 
и природопользования посетили Северную Салтовку.

У
частники заседания оценили последствия 

вражеских обстрелов и обсудили вопрос 

восстановления поврежденных жилых ми-

крорайонов. Харьковский городской голова Игорь 

Терехов отметил, что экологичность города — один 

из основных приоритетов в проекте Генерального 

плана Харькова, который сейчас разрабатывается:

— Совместно с архитектором Норманом Фосте-

ром мы пытаемся реализовать совершенно новый 

подход к строительству жилых кварталов. В на-

шем городе сегодня 150 тысяч человек остаются 

без крова. Конечно, микрорайоны будут строиться 

с учетом европейских стандартов теплосбережения. 

В каждом районе мы построим все необходимое 

для жизни — магазины, детсады, школы, фитнес-залы. 

И, конечно, акцент делается на строительстве «зеленого 

каркаса» города, большого количества велосипедных до-

рожек, благоустройстве территории вокруг рек.

В разговоре с председателем Комитета по экологиче-

ской политике и природопользованию ВРУ Олегом Бон-

даренко мэр также подчеркнул, что в Харькове с первых 

дней войны вывозили мусор, убирали улицы и разбирали 

завалы после прилетов.

— Военные не разрешали выезжать мусоровозам за 

пределы города. Ближайшие полигоны были под обстре-

лами, поэтому нам пришлось организовать отдельный 

полигон. И это позволило городу не погибнуть, иначе, 

поверьте, была бы настоящая экологическая катастрофа. 

Новые стихийные мусорные свалки в городе не появи-

лись. Даже несмотря на обстрелы, в городе чисто.

 ЧИСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
В Харькове разрабатывается проект добычи воды из ар-

тезианских скважин. Таким образом планируется обеспе-

чить качественной водой около 20% населения.

Из-за боевых действий проблема состояния рек ста-

ла еще более актуальной. Разрушения и повреждения 

объектов КП «Харьковводоканал» нанесли значитель-

ный ущерб окружающей среде. Так, только по одному 

из объектов системы водоснабжения и водоотведения, 

которые находятся в Харькове, ущерб достигает более 

221 млн грн. В этой связи возникла настоятельная необ-

ходимость актуализировать законодательство, регулиру-

ющее отношения с субъектами хозяйствования, отнесен-

ными к объектам критической инфраструктуры. В частно-

сти, городской голова Игорь Терехов обратился к депута-

там с просьбой на время военного положения освободить 

коммунальные предприятия от уплаты экологического 

налога, а также предусмотреть в государственном бюдже-

те Украины на 2023 год средства для проведения годового 

водообмена в Краснопавловском водохранилище.

— Это значительно улучшит экологическую ситуацию 

в регионе, повысит качество питьевой воды в Харькове 

и населенных пунктах Харьковской области, часть из ко-

торых находится в оккупации и зоне боевых действий, что, 

в свою очередь, привело к ухудшению качества и условий 

доступа населения к питьевой воде, — отметил мэр.

Двадцать детей из Харькова отправились на отдых в детский медицинский центр психологической 
реабилитации «Джерело» (Киев).

П
оездку организовал Департамент по делам се-

мьи, молодежи и спорта Харьковского горсове-

та в сотрудничестве с Координационным гума-

нитарным центром. В течение двух недель там будут про-

ходить встречи, экскурсии и мастер-классы, рассказали 

специалисты центра:

— Первоочередное внимание в работе с детьми будет 

уделяться созданию внутренних предпосылок для даль-

нейшего психического и личностного развития, устойчи-

вости к негативным воздействиям среды. Наша главная 

цель — помочь восстановить психологическое состояния 

детей и возвращение их к мирной жизни.

Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ 
ÍÀ ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÑÒÜ

ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÌÈÐÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
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У комунальній організації «Харківський зоологічний парк» 
пишаються своїми хлопцями, які добровільно пішли 
захищати Україну.

Серед них Юрій ДАНИЛЕНКО. 
У зоопарк на роботу влаштувався 
в 2008 році робітником 
з догляду за тваринами. Та 
згодом зарекомендував себе як 
сумлінний і працьовитий, отже, 
у 2009 році був переведений 
на посаду завідувача відділу. 
Ще колеги, для яких Юрій є 
авторитетною людиною, характеризують його як стійкого та 
витриманого чоловіка, який здатен на допомогу ближнім. 
Пан Юрій воює й до сьогодні.

З 2018 року на посаді 
провідного зоолога у зоопарку 
працює Євген ГУЛЯЙЧЕНКО. 
Як зазначають колеги, Євген 
є дуже позитивною людиною, 
відповідальним, працьовитим 
та кваліфікованим фахівцем. 
Добровільно пішов захищати 
свою Батьківщину.

Добровольцем з початку війни 
став і Павло ВАСИЛЬЄВ. 
Хлопець працює у зоопарку 
з 2021 року, проте за малий 
термін роботи заробив 
собі позитивну репутацію, 
зарекомендував себе 
відповідальним і працьовитим 
співробітником.

ÏÎÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÆÈÂÈÌÈ!
ЦИХ ЛЮДЕЙ НЕ ТРЕБА БУЛО ПРОСИТИ ЙТИ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ. ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ СВІДОМО Й САМОСТІЙНО. 

ХОЧА Й ТУТ, У ПРИФРОНТОВОМУ ХАРКОВІ, ВОНИ Б БУЛИ ТЕЖ ПОТРІБНІ, ТОМУ ЩО ПРАЦЮВАЛИ В КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, 
ПІД ВИБУХАМИ ВІДНОВЛЮВАЛИ МІСТО ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ, І ВЖЕ ЦИМ ЗАСЛУЖИЛИ ЗВАННЯ ГЕРОЇВ

Віталій КОНДРАТЕНКО 
працює підсобним 
робітником ремонтно-
будівельної дільниці 
КП «Харківжилбуд» ХМР. 
З початку введення воєнного 
стану в Україні Віталій, 
незважаючи на постійні 
обстріли, виконував непрості 
завдання: закривав вікна 
житлових будинків, дитячих 

садків та шкіл Індустріального та Слобідського 
районів, які були пошкоджені під час російської 
агресії. А з лютого 2023 року пішов добровільно 
захищати нашу країну.

З перших днів війни 
вступив добровольцем до 
лав Збройних Сил України 
директор КП «Міський 
торговий ринок» Олександр 
МОЛЧАНОВ. Згодом у боях 
пан Олександр отримав 
контузію, але це не зламало 
його бойовий дух та бажання 
боронити свою країну. 
Наразі він мужньо виконує 

надскладні завдання в районі Бахмута. Олександр 
був нагороджений почесним нагрудним знаком 
Головнокомандувача Збройних Сил України 
«За взірцевість у військовій службі» III ступеня.

Машиніст завантажувальної 
машини 3-го розряду відділу 
механізації КП «Харківжилбуд» 
В’ячеслав ЛИСОКІНЬ 
до виконання своїх службових 
обов’язків ставився сумлінно, 
на високому рівні забезпечував 
виконання покладених завдань, 
був старанним працівником. 
Але ще в перші дні війни вирішив, 
що його місце — у лавах ТРО.

Покрівельник 5-го розряду 
ремонтно-будівельної 
дільниці Василь МУРАШОВ 
закінчив Національний 
аерокосмічний університет 
ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний 
інститут». У КП 
«Харківжилбуд» працює 
з 2015 року. «Працьовитий, 
дружелюбний, не лякається 
труднощів», — так 

характеризуть його колеги. Коли почалася війна, 
Василь, не вагаючись, взяв до рук зброю.

Євген ДЕРКАЧ — муляр 3-го 
розряду ремонтно-будівельної 
дільниці у КП «Харківжилбуд» ХМР. 
Разом з колегами під час воєнних 
дій відновлював житловий фонд 
Індустріального району. З жовтня 
2022 року пішов добровольцем на 
фронт.

З 25 лютого 2022 р. вступив 
до лав Нацгвардії України інженер 
1-ї категорії відділу по контролю 
за виконанням демонтажу 
(монтажу) конструктивів КП 
«Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство» ХМР Дмитро 
ПЕТРЕНКО. На підприємстві пан 
Дмитро працював з 2018 року. 
Був учасником АТО, тож, маючи 
бойовий досвід, наразі боронить 
Україну.

Андрій ПЕДОРЕНКО до липня 
минулого року працював 
озеленювачем 2-го розряду 
в КП «Об’єднання парків культури 
та відпочинку м. Харкова». 
Зарахований до списків особового 
складу Харківського національного 
університету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. З 08.07.22 вступив 
на військову службу.

У цьому випуску ми розповіли лише про кількох 
героїв — добровольців, які, не замислюючись, 
стали на захист свого рідного міста, своєї 
країни. Насправді таких людей не перерахувати. 
Вони — у кожному регіоні Україні, у кожному 
місті, у кожному селі… Це сотні, тисячі осіб 
найрізноманітніших професій, які своїм героїзмом, 
своєю самовідданністю наближають нашу спільну 
Перемогу, наголосив Харківський міський голова 
Ігор Терехов:
— Війна, розв’язана 
російським агресором, 
що триває вже другий 
рік, принесла на нашу 
землю неймовірно багато 
горя, трагедій і сліз. 
І разом з тим зробила 
нас ще сильнішими 
і згуртованішими. 
З першого дня 
повномасштабного 
вторгнення багато хто 
пішов на фронт, не чекаючи повісток, бо не зміг 
вчинити інакше. Ї серце крається за кожного, ми 
чекаємо кожного, ми молимось за кожного, хто 
вирішив на передовій здобути Перемогу. Знайте, 
ми намагаємося бути гідними вашого подвигу. 
Ті, хто не залишив Харків, продовжують працювати 
і тримати кожен свій фронт. Лікувати, вчити, 
рятувати, ремонтувати, готувати їжу, доставляти 
гуманітарку… Я пишаюся кожним харків’янином, 
і твердо знаю, що всі разом ми неодмінно 
вистоємо та переможемо, які б випробування 
нам не довелося ще пережити! Тримаємось, 
і пам’ятаємо — ми разом, ми — харків’яни!

Щороку 14 березня в Україні відзначається 
День українського добровольця. Пам'ятна дата 

встановлена Верховною Радою України у 2017 році, 
щоб вшанувати мужність та героїзм захисників 

незалежності, суверенітету й територіальної цілісності 
нашої держави.
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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЩО ПО ВУЛИЦІ МИРУ В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РАЙОНІ,  
З ТИХ, ЩО БУВ ПОШКОДЖЕНИЙ ПІД ЧАС ВОРОЖИХ ОБСТРІЛІВ

З
араз, після декількох місяців роботи будівельни-

ків, розповідають жителі постраждалих квартир, 

можна ставати вже до внутрішніх робіт.

— Після влучання ракети повністю склався східцевий 

марш, попадали фасадні плити, добряче будинок побило. 

Тоді майже усі мешканці роз’їхалися. Але вже восени поча-

ли великий ремонт, — розповідає Віталій Мирошниченко.

— Ракета прилетіла у наш будинок 28 лютого, вона його 

геть розтрощила. Ми навіть не знали, чи зможемо колись 

в ньому жити. А от вже зараз будинок не впізнати: відбуду-

вали фасад, техповерхи і житлові 

поверхи, відремонтували дах. Дали 

світло, тепер проводять газ та опа-

лення, — каже Юлія. — Ми кожно-

го дня сюди приходимо та спосте-

рігаємо, як відбудовують наш дім. 

Сподіваємося, що вже зовсім ско-

ро повернемося до своїх осель.

І таких будинків, що були 

понівечені рашистами в Ін-

дустріальному районі, багато. 

Зокрема, пошкоджена і місце-

ва школа.

— Школа дуже постраж-

дала від російських обстрілів. І у лютому, і в берез-

ні у нас було багато прильотів на територію. 85% 

вікон побито. Було пряме влучання в покрівлю. 

Зруйнована опалювальна система. Зараз повністю 

зашитий периметр, і ми на консервації. Чекаємо на 

перемогу. Думаю, що нам дадуть фінансування на 

відбудову закладу. Дуже сподіваюся, що це станеть-

ся дуже швидко, — розповів директор школи № 155 

Ігор Возний.

Наразі роботи з відновлення пошкоджених війною бу-

динків тривають по вулиці Миру, Великій Кільцевій та 

проспекту Героїв Харкова. Мова про ті багатоповерхівки, 

що потрапили до першої хвилі відбудови цього району.

— Зараз в житлових будинках, які зазнали дуже тяжких 

наслідків прильотів, йдуть відновлювальні роботи. Ду-

же багато вже зроблено. Але попереду ще багато роботи: 

треба відремонтувати і покрівлі, і конструктиви у деяких 

будівлях, змонтувати комунікації, крім того, треба купува-

ти ліфти. Тому будемо наполегливо працювати, щоб десь 

до травня місяця зробити все, щоб жителі могли приїхати 

і жити, — зазначив Харківський міський голова Ігор Тере-

хов, який приїхав перевірити, як йде відбудова.

ÏÓÍÊÒÈ ÏÓÍÊÒÈ 
ÍÅÇËÀÌÍÎÑÒIÍÅÇËÀÌÍÎÑÒI
ÑÒÀËÈ Ó ÏÐÈÃÎÄIÑÒÀËÈ Ó ÏÐÈÃÎÄI
Харків дві доби перебував без світла, у місті 
не курсував електротранспорт, були проблеми з водо- 
та теплопостачанням. У цей час жителі мегаполісу знайшли 
розраду у пунктах незламності.

ОО
рганізатори пунктів кажуть, є можливість при-

йняти багато людей, забезпечити їм комфортні 

умови перебування та задовольнити їхні потреби.

Один з таких пунктів знаходиться у школі № 155, що 

в Індустріальному районі. Тут можна зігрітися, зарядити 

гаджети та отримати гарячу їжу i напої.

— У цьому пункті незламності є генератор, стралінк, 

дизельні гармати, які подають тепло, також є автономні 

зарядні пристрої, повербанки — абсолютно все. Крім то-

го, що тут можна зарядити телефони та зігрітися, у відві-

дувачів є можливість попити чай, а у дітлахів — побавити-

ся різними іграми, помалювати та таке інше. Також спіль-

но з WUFP та КУ «Офіс реформ Харкова» ми тут видаємо 

обіди: щодня з 12:00 до 14:00, максимальна кількість бажа-

ючих досягала 300 осіб, — розповів керівник ГО «Я врято-

ваний» Дмитро Ложенко.

За даними Харківської міської ради, у всіх районах Хар-

кова за добу 10 березня під час блекауту, спричиненого ро-

сійськими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструк-

тури, пунктами незламності скористалися понад 25,3 тис. 

харків’ян. 11 березня, станом на 9:00, послугами 69 пунк-

тів незламності скористались 65 людей, що на 91% менше 

порівняно з попереднім днем.

Дев’ять потрощених адмінбудівель, 
обстріляна школа, дитсадок, об’єкти критичної 
інфраструктури, жодної вцілілої лікарні та 
крамниці. Такими є наслідки ворожих обстрілів 
у П’ятихатках. Вони знаходяться 
за 20 кілометрів від кордону з рф.

У 
перші дні війни неподалік селища 

точилися жорстокі бої. Тож ворог 

обстрілював його чи не з усіх видів 

зброї. Та наразі комунальники уже ліквідову-

ють наслідки російської агресії.

Мешканка П’ятихаток Любов згадує, що 

відбувалося на початку вторгнення. Каже, 

не працювала жодна крамниця, не їздив гро-

мадський транспорт, а вулиці спорожніли:

— Серце зупинялося, ні сну не було, нічо-

го. Ми вже на межі були. Виїжджали звідси 

під вибухами.

На вулицях знаходитися було вкрай небез-

печно.

— Взагалі жодної людини не було. Тільки скажений 

вітер гуляв між будинків. Навколо летіли уламки, — ді-

литься спогадами Карина.

Значних руйнувань 

внаслідок обстрілів за-

знала інфраструктура 

П’ятихаток. Понад півсо-

тні пошкоджених будин-

ків, повністю розтрощені 

медзаклади, школа, дитса-

док, філії комунальних під-

приємств та інше. Та попри 

загрозу обстрілів люди по-

троху почали повертати-

ся додому, а будівельники 

стали до відновлення.

— Ремонтують дахи, 

ставлять нові вікна — від-

будова почалася. А ще запрацювали усі магазини. Жит-

тя налагоджується, — каже Василь Дорошенко.

Частину потрощених багатоповерхівок наразі повніс-

тю реконструювали, у деяких — розпочали ремонтні ро-

боти. За можливості відновлюють і об’єкти інфраструк-

тури.

У Адміністрації Київського району Харківської місь-

кради повідомили, що:

 у будівлі центрального те-

плового пункту відновили дах, пе-

рекриття між поверхами, вста-

новили вікна, поставили облад-

нання;

 на каналізаційній насосній 

станції 2 виконано ремонт насо-

сного агрегату і шафи управління, 

у побутовому приміщенні закрили 

вікна і побудували нову стіну;

 на каналізаційній насосній 

станції 3 відремонтували покрів-

лю та закрили вікна;

 у яслах-садку замінили ві-

кна;

 у Міській лікарні № 28 ре-

монти не проводилися, але закрили вікна та утеплили бу-

дівлю.

Раніше Харківський міський голова Ігор Терехов по-

відомляв, що ще активніше відновлювати потрощені 

будівлі почнуть влітку. На повну відбудову П’ятихаток 

знадобиться рік.

ÙÎÁ ËÞÄÈ ßÊÍÀÉØÂÈÄØÅ 
ÏÎÂÅÐÍÓËÈÑß

ÆÈÒÒß ÍÀËÀÃÎÄÆÓЄÒÜÑß
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У ХАРКОВІ ВІДНОВИЛИ РОБОТУ ВСІ ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ МІСТА, А ТАКОЖ ВІДКРИВАЮТЬСЯ 
НОВІ КРАМНИЦІ ПРОДОВОЛЬЧИХ, ПОБУТОВИХ, БУДІВЕЛЬНИХ ТОВАРІВ ТОЩО, ПОВІДОМЛЯЮТЬ 
У ДЕПАРТАМЕНТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ І СПОЖИВЧОГО РИНКУ ХМР

П
овністю або частково відновили роботу всі ме-

режі супермаркетів («Клас», «Рост», «Сільпо», 

«АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» тощо). 

Загалом у місті працюють близько 80% від довоєнної кіль-

кості супермаркетів та велика кількість продовольчих ма-

газинів («Посад», «Кулиничі», «Свіжина», «Галя Балува-

на», «Агромол» тощо).

На сьогодні функціонують 45 з 52 ринків та торговель-

них майданчиків, в тому числі найбільші продовольчі 

ринки Харкова: Кінний, Центральний, Тракторозавод-

ський, Новосалтівський, Індустріальний та інші.

ЦІНИ ДОНИЗУ
В Україні навесні мо-

жуть змінитися ціни на 

цілу низку товарів хар-

чування. Серед про-

дуктів, які можуть по-

дешевшати, — курячі 

яйця, а також курятина.

— Зараз відновлю-

ється поголів'я курей. 

Тому що курятина, що 

яйця можуть показа-

ти або стабільність, або 

зниження. Причому яйця взагалі — продукт, який пока-

зує циклічність у виробництві й ціні, — розповів аналітик 

Центру досліджень продовольства та землекористування 

Київської школи економіки Павло Мартишев.

Він зазначив, що наразі вже стабілізувалися ціни на мо-

локо та сметану в Україні. Причина — відновлення вироб-

ництва цієї продукції та слабкий попит. Очікується, що 

навесні та влітку ціни на молочку незначно зміняться.

— Просісти можуть ціни на продукти з низьким ступе-

нем переробки — це овочі, наприклад, картопля, а також 

молоко. Якщо ми говоримо про щось таке оброблене, то 

тут менше вірогідність, 

що ціни знизяться. Тоб-

то відштовхуємося від 

цього. Для сезонних 

овочів ще час не прий-

шов, тому овочі продо-

вжать бути дорогими 

в першій частині вес-

ни. По молочній про-

дукції зараз плюс-мінус 

стабілізувалися моло-

ко, сметана, — пояснив 

експерт.

У лютому в україн-

ських супермаркетах подешевшали гречка та пшоно. Як-

що ще у січні гречка в середньому коштувала до 70 грн/кг, 

то зараз її можна знайти і по 53 грн. А пшоно подешевша-

ло в середньому з 30 грн/кг до 27 грн.

— У кожному конкретному випадку треба дивитися, 

які причини спонукали до зниження ціни. З гречкою си-

туація зрозуміла. Торік її добре зібрали, до того ж раціо-

нальна норма споживання гречки на душу 

населення — три кілограми на рік. Коли 

рахували внутрішній ринок, то виходили 

із 40 млн населення. Тобто це становило 

120 тисяч тонн гречаної крупи. Але зараз, 

за офіційними даними, майже 8 млн людей 

покинули територію України через 

війну. Тобто внутрішній ринок ско-

ротився. Простіше кажучи, сьогодні 

в Україні десь 30 млн населення. Якщо 

помножити на 3 кг, то це буде 90 тисяч 

тонн, а не 120. Тому кількості виробле-

ної гречки вистачає для внутрішнього 

ринку споживання. Це стосується на-

справді всіх споживчих ринків. Внутрішній ринок 

звузився, тому дефіциту точно не буде. Адже все вну-

трішнє виробництво розраховане на більшу кількість 

населення, — зазначив експерт «Економічного дис-

кусійного клубу» Олег Пендзин.

Є ПОДОРОЖЧАННЯ
Вартість овочів в Україні, за винятком хіба що картоплі, 

щонайменше у 1,5 раза перевищує показники минулого 

року. А цибуля, то й взагалі подорожчала майже втричі. 

Швидкими темпами набирає в ціні морква. Довго «трима-

лась» капуста, та наприкінці лютого її вар-

тість також поповзла вгору.

І найближчим часом позитивних для 

споживачів змін, на жаль, не прогнозують. 

Хоча й значного дефіциту овочевої продук-

ції, за словами експерта, не буде. Вітчизня-

ні аграрії збільшуватимуть посіви на 

вільних від ворога територіях овочів, 

на вирощуванні яких зазвичай спе-

ціалізувалися виробники з південних 

регіонів. А налагодження логістичних 

ланцюжків дозволить в будь-яку мить 

задовольнити споживчий попит.

 ЦИБУЛЯ

За словами аналітика Українського клубу аграр-

ного бізнесу Максима Гопки, попит на ринку буде 

зменшуватися до кінця весни, тому що цибуля буде 

рости на дачних ділянках українців. І це вплине на 

її ціну.

— Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. До початку 

травня, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на цю про-

дукцію буде точно, — пояснив Гопка.

 МОРКВА

Вона також демонструє тенденцію до постійного подо-

рожчання. Наприклад, більшість українських виробників 

не продають моркву нижче за 25–35 грн/кг ($0,68–0,96 /кг). 

Зростання цін обумовлено досить високим попитом 

в умовах обмеженої пропозиції.

 КАПУСТА

Донедавна капуста разом з картоплею залишалася «яко-

рем цінової стабільності» для борщового набору. Але ста-

більно високий попит та посту-

пове скорочення запасів і підви-

щення витрат на зберігання зму-

сили продавців змінити ціни.

 ТЕПЛИЧНІ ОВОЧІ

Їх вартість також залишаєть-

ся доволі високою. Власне, як 

і в усій Європі. Поміж причин 

— наслідки землетрусів в Ту-

реччині, які пошкодили час-

тину тепличних господарств та 

ускладнили логістику, а також 

зменшення виробництва про-

дукції в Іспанії та інших країнах 

на півдні ЄС — через похолодання, зливи і заощадження 

на опаленні теплиць. Незвично холодно було й на півно-

чі Африки. Обсяги постачань овочів до Європи із цього 

регіону також зменшилися. У Великобританії, як відомо, 

через дефіцит овочевої продукції великі ритейлери навіть 

запровадили обмеження на її придбання «в одні руки».

Через обмежені пропозиції гуртові партії турецьких то-

матів нині надходять в Україну за ціною $2,6 (приблизно 

95 гривень) за кілограм. Роздрібна вартість такої продукції 

120+ гривень, в 1,8 раза вище, ніж рік тому. Постачання 

з Туреччини усе ще нерегулярні. Вітчизняні ж томати, як 

очікується, масово з’являться на 

ринку наприкінці березня.

А ось купити українські те-

пличні огірки споживачі можуть 

вже зараз. У середньому ціни за 

рік зросли на 35%. За даними 

EastFruit, поки що наші вироб-

ники збувають свою продук-

цію за ціною 120–160 гривень 

($3,28–4,38) за кілограм. Тоді як 

імпортні турецькі огірки про-

даються трохи дешевше — по 

100–120 грн/кг ($2,73–3,28). 

Як пояснюють учасники ринку, 

пов’язано це із вищими затратами на її виробництво. До 

того ж, незважаючи на відносно теплу зиму, сезон реаліза-

ції огірків нового обороту цьогоріч розпочався на два тиж-

ні пізніше, ніж у 2022-му.

Експерти очікують на збільшення найближчим часом 

пропозиції як вітчизняної тепличної продукції, так і ту-

рецької. Тож, вартість томатів та огірків поступово зни-

жуватиметься.

ÏÎÏÈÒ ÒÀ ÏÐÎÏÎÇÈÖIßÏÎÏÈÒ ÒÀ ÏÐÎÏÎÇÈÖIß
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А
ле не всі замислюються про те, що перфекціо-

нізм може бути не лише позитивною характерис-

тикою, а й невротичним відхиленням. І тут праг-

нення ідеалу стає важким випробуванням як для самого 

перфекціоніста, так і його оточення. Це спричиняє масу 

негативних наслідків. Отже, поговоримо про причини ви-

никнення перфекціонізму і як його позбутися.

ХТО ТАКІ ПЕРФЕКЦІОНІСТИ?
Є вислів «Немає межі досконалості». Так ось перфекці-

онізм — це переконання, що ідеал може і має бути досяг-

нутий. І якщо кінцевий підсумок роботи неідеальний, він 

не має права на існування.

Самі перфекціоністи завжди прагнуть ідеалу: у зовніш-

ньому вигляді, облаштуванні побуту, роботі. Бути перфек-

ціоністом — це ставити завищені вимоги до себе та інших 

людей, дуже критично оцінювати себе, свою поведінку та 

зрештою свою роботу. Для перфекціоністів існує лише по-

вний провал чи неперевершений успіх — на проміжні по-

зитивні досягнення просто не сподіваються.

У ЧОМУ ПРИЧИНА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ?
Корінь перфекціонізму потрібно шукати у дитинстві. 

Особливо він уражає тих, кого часто і багато оцінювали. 

З того часу людина ототожнює себе та свою значущість 

з оцінкою. Вона вважає, що гідна любові, лише якщо є 

якісь позитивні здобутки та успіх.

Звичний метод виховання у дорослому житті пере-

ростає у проблему, яка заважає жити. Перфекціонізм 

руйнує самооцінку. Адже в школі та університеті нам 

ставили оцінки за зрозумілими та вимірювальними па-

раметрами, а у дорослому житті все інакше. Немає гото-

вих систем оцінювання, натомість є безліч невідомих. 

Тут потрібна практика та досвід, які напрацьовуються 

методом проб та помилок. Але про які помилки може 

йтися, якщо перфекціоніст звик цінувати себе за без-

помилковість?

НАСЛІДКИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ
Насамперед у перфекціоністів відсутня віра в себе. Під-

свідомо ми розуміємо, що ідеалу немає. Згодом ми опиня-

ємось у пастці, яку можна ще назвати «параліч перфекці-

оніста». Рухатися вперед неможливо, тому що немає кін-

цевої мети, але є втома. Зійти з дистанції означає визна-

ти свою помилку. А ми не готові розглядати можливість 

чогось відмінного від досконалості. Виходить замкнене 

коло.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ У РОБОТІ
У будь-якій діяльності перфекціонізм може призвести 

до затягування термінів, саботажу, підвищеного рівня тер-

мінів, відсутності креативу. Мислення перфекціоніста ке-

рується страхом, а не творчістю.

Наприклад, якщо керівник є перфекціоністом, то це 

може виявлятися у фразах: «Я краще за інших знаю, як не-

обхідно зробити» або «Помилка смерті подібна». Звідси ви-

пливають:

 недовіра до працівників;

 гіпервідповідальність та синдром Бога;

 невміння делегувати, перезавантаженість;

 заморожування та зведення нанівець потенціалу 

команди;

 незавершеність завдань;

 навантаження операційних завдань замість фокусу-

вання на стратегічних;

 мікроменеджмент, катастрофічна нестача часу та 

інші побічні ефекти.

Таким людям потрібно з нуля створювати для себе по-

няття «людини неідеальної». І вже з нього, привабливого 

у своїй недосконалості, ліпити того, ким хотіли б стати.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ВИ ПЕРФЕКЦІОНІСТ?
 Ваше кредо: «Або ідеально, або ніяк».

 Ваша впевненість у собі базується на чужій оцінці.

 Ви наперед налаштовані на невтішний прогноз 

у будь-якій справі і мучите себе негативними думками.

 Вам важко приймати рішення. Ви постійно відкла-

даєте початок та завершення справ з остраху зробити їх 

«не ідеально». Вам постійно не вистачає часу зробити «як 

треба».

 Ви ставите інтереси інших вище за власні. Ви висна-

жені через спроби все передбачити і встигнути. Ви забули 

про свої потреби, про відпочинок. Близькі ображаються, 

що ви не приділяєте їм уваги.

 Ви думаєте, що будете щасливі, досягнувши якоїсь 

мети, але цього ніколи не станеться: оскільки підсумок не-

ідеальний, або ви занадто виснажені, щоб відчути радість.

Ці показники тією чи іншою мірою характерні для ба-

гатьох людей. Важливо визначити, наскільки сильно вони 

впливають на вас.

ЯК БОРОТИСЯ ІЗ ПЕРФЕКЦІОНІЗМОМ?
Насамперед слід відокремити людину від дій. Якщо тра-

пляються провали чи періоди, коли людині здається, що 

весь світ налаштований проти неї, то перфекціоніст вва-

жатиме себе невдахою. Він думатиме не «Я помилився», 

а «Я — помилка». Людина, яка вірить у себе і яка помили-

лася, визнає помилку, проаналізує отриманий досвід, ско-

ригує поведінку та зробить таку спробу.

Це звичайний цикл навчання. Але перфекціонізм бло-

кує будь-яке навчання. Як наслідок, така людина тран-

слює всьому світу: «Я помилка, не підходьте до мене — це 

може бути заразним».

Головне, що треба зробити, — це змінити своє мислен-

ня, змістивши фокус. Як це зробити? Простий і практич-

ний спосіб — навчиться ставитися до себе як до друга. 

Ви б точно не сказали другові, який помилився і потре-

бує вашої підтримки: «Невдаха, як ти міг так вчинити?» 

Найімовірніше, ви знайшли спосіб підтримати і надихну-

ти його, а ще відчули б себе при цьому потрібною і зна-

чущою людиною.

Так що подивіться на себе очима кращого друга і по-

чніть приймати себе таким, яким ви є. Що б ви сказали 

собі в цьому разі? Як би себе підтримали?

НАМАГАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ВІДПОЧИВАТИ
Відпочинок — це ще одна пастка перфекціоніста. На-

віть тут він не може розслабитися, тому що ставить собі 

це за мету, наприклад, повністю відновитися. Якщо у пер-

фекціоніста у відпустці виникли побутові труднощі або 

ніч, перервана неприємним сном, для нього це провал. 

Можливо, саме тому величезний відсоток перфекціоніс-

тів рано чи пізно стикається з вигорянням.

Тому якщо для вас дієслово «відпочивати» автоматично 

має на увазі дії з досягненням мети, то замініть його дієс-

ловом «бездіяльність», або придумайте приємний процес, 

який сам по собі приноситиме насолоду.

ГУМОР  НАЙКРАЩА ЗБРОЯ
Гумор та самоіронія — найпотужніші антидоти перфек-

ціонізму. Коли ми жартуємо над собою, ми ніби граємо із 

ситуацією, не сприймаючи її надто серйозно, дивимося на 

себе збоку та змінюємо ракурс.

Перфекціоністи завжди надто серйозні та скуті. Гумор 

розкріпачує, дозволяє вам стати людянішим. А іншим лю-

дям — побачити у вас таку людину, як і вони. З усіма не-

доліками та дурницями. Вміння посміятися з себе робить 

людину привабливішою.

Як натренувати почуття гумору?

Найпростіший спосіб — це вправа під назвою «окуля-

ри клоуна». Коли ми надягаємо такі уявні окуляри, ми 

можемо побачити кумедне навіть у безглуздих і сумних 

ситуаціях. Щоразу, коли ви відчуєте наближення нападу 

перфекціонізму, одягніть «окуляри клоуна», подивіться на 

себе з боку і дайте відповідь на запитання: «Що кумедного 

в цій ситуації?»

ÄÎÒßÃÍÓÒÈÑß ÄÎ ÍÅÁÅÑ
ЗДЕБІЛЬШОГО ПРО СВОЮ ПОЗИЦІЮ ДОВОДИТИ ВСЕ ДО ДОСКОНАЛОСТІ ЛЮДИ ГОВОРЯТЬ 
ЯК ПРО ПЕРЕВАГУ. ДО ТОГО Ж І ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ СПІВРОБІТНИКИ, ЯКІ ЗАВЖДИ І В УСЬОМУ 
ДОМАГАЮТЬСЯ ІДЕАЛУ, Є НАДІЙНОЮ ОПОРОЮ
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Ãîðîñêîï íà 14 ìàðòà
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Будет преобладать позитивный эмоциональный на-

строй, поэтому вы сумеете сделать больше, чем рассчи-

тывали. Ключ к успеху для вас сейчас — это связи, зна-

комства, влиятельные друзья, способные помочь в ре-

шении проблем.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В вашу жизнь возвращается гармония. В середине не-

дели удастся неплохо заработать. По крайней мере, де-

нег у вас будет видимо больше, чем обычно. Могут ре-

шиться какие-то важные вопросы, связанные с семьей.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вы завершаете какое-то важное дело, но расслаб-

ляться рано — небольшая оплошность может свести на 

нет все усилия. Поэтому не теряйте бдительности и об-

ращайте внимание на мелочи. Тут многое зависит от бы-

строты ваших действий и верности принятых решений.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Много работы, повседневных хлопот. Вы не слишком 

довольны нынешним положением, но как раз сейчас 

что-то должно поменяться, и у вас появится возмож-

ность существенно улучшить ситуацию. Это может ка-

саться перспектив повышения по службе.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
В эмоциональной сфере явно присутствует какой-то 

негатив. Причем это у вас уже не первая такая неделя. 

Что вам на самом деле требуется, так это здравомыслие, 

дельный совет, а также четкий план на ближайшие дни. 

Лечить плохое настроение можно прогулками.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Начало недели может оказаться нервным, волни-

тельным. Придется выкладываться на полную. Но как 

раз эти дни будут и наиболее плодотворными во всем, 

что касается карьеры и бизнеса. Кроме того, у вас могут 

быть перемены в личной жизни. Это добавит позитива.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вы ощущаете себя частью команды людей, объеди-

ненных общей идеей. Причем, если в предыдущие дни 

вам, быть может, не хватало энергии или интереса к де-

лам, которыми вы занимались, то теперь пробуждаются 

азарт и драйв.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вам необходима осторожность. Главная проблема 

в том, что в рискованных делах, которые вы раньше про-

ворачивали без последствий, на этот раз может не повез-

ти. Убытки и потери подстерегают там, где вы и не жде-

те. Поэтому главный совет — не надо рисковать.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вокруг царит хаос, но вас он задевает лишь отчасти. 

И это делает вас сильной фигурой среди всех, кто вас 

окружает. Вы кажетесь островком спокойствия в бур-

ном море, к которому прибиваются изможденные жерт-

вы стихии.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
У вас сейчас все хорошо и стабильно. Прекрасный 

день для спорта или пеших прогулок, визитов в гости. 

Вы будете наводить порядок в делах, проверять сделан-

ную работу, готовить доклады, отчеты или презентации.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вас и раньше периодически охватывало желание по-

менять сразу все, что не устраивает в жизни. Если смот-

реть в корень, то все возможные конфликты сейчас име-

ют одну природу — это деньги. Полезно сосредоточиться 

на чем-то главном, остальные дела временно отложить.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
На работе — без потрясений и больших перемен. Вы 

ощущаете, что находитесь именно там, где должны. 

Удастся неплохо заработать, заключить выгодную сдел-

ку, что-то удачно продать. Одиноких Рыб ждут прият-

ные знакомства.
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По горизонтали: 1. Слово или стихотворе-

ние, одинаково читающееся слева направо 

и наоборот. 6. Одно из понятий комбинатори-

ки. 11. Животное или растение неестественно 

маленького размера. 14. Яркий свет, излучае-

мый или отражаемый чем-нибудь. 15. В пье-

се: часть акта. 16. Часть суток. 17. Устрой-

ство для варки пищи. 18. Воинское звание. 

19. Часть туши убитого животного, употреб-

ляемая в пищу. 20. Мысль, намерение, план. 

21. Организм (растение, животное), питаю-

щийся за счет другого организма и вредящий 

ему. 23. Небольшой кинжал. 24. Место, куда 

нет доступа другим. 27. Краткое устойчивое 

выражение. 28. В спорте: преждевременно 

взятый старт.

По вертикали: 2. Предсмертное состояние 

организма. 3. Тонкий слой ледяных кристал-

лов, образующийся на охлаждающейся по-

верхности. 4. Оригинальная импровизаци-

онная музыка с неровным ритмом и темпом. 

5. Достаток, богатство. 7. Специалист, изу-

чающий какую-нибудь отрасль производственной, 

хозяйственной деятельности. 8. Глагольная форма, 

совмещающая свойства глагола и прилагательного. 

9. Военнослужащий офицерского состава, ведающий 

вопросами обеспечения войск. 10. Предмет одежды 

моряков. 12. Прямоугольник с равными сторонами. 

13. Групповые занятия, кружок для какой-нибудь спе-

циальной подготовки для повышения квалификации. 

14. Человек, ведущий роскошный, изнеженный образ 

жизни. 21. Род войск. 22. Судно для перевозки жид-

ких грузов. 25. Гимнастический снаряд. 26. Железный 

прут для запирания ставен, дверей.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Палиндром. 6. Сочетание. 11. Карлик. 14. Сияние. 15. Явление. 16. Ночь. 17. Печь. 18. Адмирал. 

19. Мясо. 20. Идея. 21. Паразит. 23. Стилет. 24. Тайник. 27. Поговорка. 28. Фальстарт.

По вертикали: 2. Агония. 3. Иней. 4. Джаз. 5. Обилие. 7. Экономист. 8. Причастие. 9. Интендант. 10. Тельняшка. 

12. Квадрат. 13. Семинар. 14. Сибарит. 21. Пехота. 22. Танкер. 25. Конь. 26. Болт.

Якщо раніше вважалося, що вулична їжа 
має лише недоліки та виключно негативно 
впливає на стан здоров’я, то нині ситуація 
дещо інша. Сучасне поняття «вулична їжа» 
ширше, вона не завжди шкідлива. 

СС
ьогодення у світі — це цілий на-

прям у кулінарії, який витісняє 

традиційні ресторани. Вважаєть-

ся, що такий вид прийому їжі може бути 

корисною альтернативною домашній кух-

ні. А тому на запитання: «Чи можна їсти 

вуличну їжу?» відповідь — «Так». Кожна людина має 

своє бачення фастфуду чи перекусу на вулиці. Для 

когось це тістечко з кремом, для когось сандвіч, а для 

когось салат. Тому назвати всю вуличну їжу корис-

ною, чи навпаки, шкідливою, не можна, каже ендо-

кринологиня та дієтологиня Анастасія Соколова.

 Вибір страви. З точки зору безпеки для здоров'я 

варто обирати ті страви, склад яких зрозумілий. За-

мість готової шаурми набирати інгредієнти само-

стійно. Замість шматка торта з кремом взяти печиво 

чи вафлі з джемом. А замість пиріжка з фаршем — 

локшину зі шматочками м’яса. Важливо пам'ятати, 

що швидкість приготування та швидкість поглинан-

ня — це різні речі. Яку б їжу ви не обрали, їсти на 

ходу, не жуючи, за 3 хвилини тощо — це шкідливо. 

Тому виділіть час та заплануйте прийом їжі в своєму 

графіку. Він має тривати не менше 10–15 хвилин.

 Ризики для здоров'я. Попри те, що вулична їжа 

сьогодні стає кориснішою, все ж таки в більшості 

випадків містить занадто багато солі та цукру, ту-

гоплавких жирів, недостатню кількість клітковини. 

Доведено, що регулярне вживання вуличної їжі під-

вищує ризик ожиріння, серцево-судинних захво-

рювань, цукрового діабету, подагри, сечокам'яної 

хвороби. Тому не потрібно зловживати цими стра-

вами.

 Частота вживання. Ваші харчові звички мають 

бути спрямовані саме на домашній корисний зба-

лансований прийом їжі. Похід до фастфуду може бу-

ти 1 раз на 2 тижні, тоді це вважається нормою.

 КОМУ НЕ МОЖНА ЇСТИ ФАСТФУД
ДІТИ ВІКОМ ДО 6 РОКІВ. У них ще не сфор-

мовані до кінця смакові уподобання, правильні до-

машні харчові звички. Крім того, у дітей ще непо-

вноцінно працюють ферментні системи шлунково-

кишкового тракту.

ВАГІТНІ ТА ЖІНКИ, ЩО ГОДУЮТЬ. Згідно 

з рекомендаціями, найважливішим кроком у харчу-

ванні є безпека, оскільки імунна система цієї групи 

населення дещо ослаблена та багато груп медика-

ментозних препаратів їм заборонено до вживання. 

Тому вулична їжа несе ризики інфекційного харак-

теру та може спричинити отруєння.

ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ. У людей літнього ві-

ку є низка своїх хронічних хвороб шлунково-киш-

кового тракту, які можуть загостритися при частому 

вживанні фастфуду.

×ÎÌÓ ÔÀÑÒÔÓÄ ÍÅ ÍÀÑÒIËÜÊÈ ×ÎÌÓ ÔÀÑÒÔÓÄ ÍÅ ÍÀÑÒIËÜÊÈ 
ØÊIÄËÈÂÈÉØÊIÄËÈÂÈÉ
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